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Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



Az előadás célja

• Átfogó képet adni a koponyasérültek 

osztályozásáról, a legfontosabb ellátási 

elvekről

– Gyakorlati kitekintés:

• Triage 

• Tudatzavarok ellátása



• definíció, epidemiológia

• osztályozás

• triage



• Az agy trauma során ébredő külső erők hatására 
létrejövő szerkezeti és/vagy működési károsodása, 
mely az alábbi klinikai jelek bármelyikének 
kialakulásával/rosszabbodásával jár:
– Tudatzavar („loss of consciousness, LOC”)

– Emlékezetkiesés (Post-traumás amnesia, PTA) 

– Megváltozott mentális állapot (ködös állapot, meglassult 
gondolkodás)

– Idegrendszeri tünetek (bénulás, beszédzavar)

– Agyi szerkezeti károsodás

– Az arany standard a CT vizsgálat (CT-CTA)

VA/DoD “Clinical Practice Guideline For Management of Concussion/ 
Mild Traumatic Brain Injury”  (V1.0 2009);

Brain Trauma Foundation, AANS and ANC  joint “Guidelines for the 
management of the Severe Traumatic Brain Injury” (3rd edition, 2007)

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



The silent epidemic – a csöndes 

járvány…

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



- 40 év alatt a vezetõ halálok

- 2.1 millió baleseti agysérülés évente

- 100,000 halálos kimenetelû

- 500,000 kórházi kezelést igényel

- 90,000 túlélõt nyomorít meg a sérülés

- 5,000 új, trauma-okozta epilepsziás beteget regisztrálnak

- 2,000 beteg marad tartósan vegetatív állapotban

- teljes kezelési költsége évi 48 milliárd dollár

National Institute of Health, 1991.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Koponyasérülés a hadseregben

• A harctéri halálozás 25%-a 
áthatoló agysérülés 
következménye

• A sebesültek több, mint 60%-a 
szenved agysérülést, legalább 
agyrázódást

http://www.brainandspinalcord.org/brain-injury/statistics.html

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Sportolás során kialakuló enyhe koponyasérülés

• 1.6 - 3.8 millió enyhe koponyasérült 
az USA-ban

• Az NFL játékosokban a dementia
aránya messze az országos átlag 
feletti

• 5-18 é. Közötti éves incidencia:

– kerékpározás: 64,993
– Amerikai football: 36,412
– Baseball és Softball: 25,079
– Kosárlabda: 24,701
– Skateboards/Scooters w/power: 

18,542
– Labdarúgás: 17,108
– Skateboards/Scooters: 16,477

http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/tbi_statistics

http://www.cdc.gov/NCIPC/tbi/FactSheets/Concussion_in_Sports_factsheet.pdf

September 26, 2009 Florida vs Kentucky, Tim Tebow 

from Univ. of Florida suffered a mild concussion

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage

http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/tbi_statistics
http://www.cdc.gov/NCIPC/tbi/FactSheets/Concussion_in_Sports_factsheet.pdf


Dilemmák az enyhe koponyasérülések 
kapcsán…

• Van-e bármilyen reális klinikai konzekvencia

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Az enyhe sérülés következményei

• Gyakorlatilag „öngyógyuló” 90%

• Átmeneti fizikai/neuropsychologiai 

panaszok/tünetek 10%-ban

• Tartós deficit ezekből 10%-ban

• CT negatív esetek

• MRI pozitív esetek

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage







• Postconcussive syndroma

• „dementia pugilistica”-chronicus traumás 

encephalopathia (CTE)

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• Van-e bármilyen reális klinikai konzekvencia

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Súlyos koponyasérülés

• 40 éves kor alatt a vezető halálok

• sérültek 75%-a gyermek és fiatal felnőtt

• a WHO szerint 2020-ra a világon a teljes 

populációban a 3. leggyakoribb halálok

(Langlois et al., J. Head Trauma Rehabil. 2006, 21, 375-378 

Murray et al. Lancet 1997, 349, 1436-1442)

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Hosszú távú következmények

• több, mint 5000 új epilepsiás  

megbetegedés/év az USA-ban

• a túlélők negyede endocrin deficittől 

szenved, mely gyakran substitutios 

kezelést igényel

• posttraumás agyvíz-keringési zavarok

• cognitiv-psychés károsodás

• 13 éven át 7x-es mortalitási esély 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



A „tipikus” súlyos koponyasérült: 40 évnél fiatalabb, 

egészséges, munkaképes férfi, aki személygépkocsi 

balesetben sérült, (biztonsági övet nem használt).

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



beavatkozás GBP

koleszterin mérés és diéta (40-69 év) 220

koponya-agysérültek idegsebészeti ellátása 240

dohányzás leszoktatás (háziorvos által) 270

subarachnoidealis vérzés idegsebészeti ellátása 490

stroke prevenció antihipertenzívumokkal (40-64 év) 940

pacemaker implantatio 1100

koleszterin mérés és kezelés 1480

veseátültetés 4710

emlőrákszűrés 5780

otthoni hemodialízis 17260

kórházi hemodialízis 21970

agydaganatok idegsebészeti ellátása 107780

GBP/QALY a NHS szerint:

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Ha az európai sTBI ellátás 
Hollandia szintjére javulna:

• 100.000 megmentett élet/év

• (3.3x-os praxis differencia, 

• 1.2-1.4 szívbetegségekben)

(Lingsma, Kompanje, Maas)

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage
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• „a koponyasérülés soha nem lehet 
olyan triviális, vagy annyira súlyos, 
hogy az ellátást megtagadjuk”

Hippocrates (460–377 i.e.) 

MOTTO

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Elsődleges agysérülés

Másodlagos agysérülés

hypoxia
hypoperfusio

Járulékos KIR sérülés
járulékos C-gerinc (CO-II) sérülés
tandem sérülés

Járulékos sérülés
társuló több-szerv elégtelenség (MOF)

Általános osztályozás

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



- a súlyos koponyasérüléshez az esetek több, 

mint felében más szervrendszer sérülése társul

- az esetek negyedében sebészi beavatkozást 

igényel a társuló sérülés

- 4-5% az egyidejű gerincsérülés (döntően CI-III)

valószínűsége

(Greenberg, 1997)

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



A SÉRÜLÉS TÍPUSA (Klasszikus anatomiai/az 
infectio valószínűségén alapuló.)

Zárt Nyílt

Penetráló Nyílt basis-törés

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Zárt 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Nyílt

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



A sérülés mechanizmusa szerinti 
osztályozás

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage – alapdiagnosztika - konzultációs adatokdefiníció, epidemiológia – osztályozás – triage



Advanced Trauma Life Support®-
ATLS ®

• a sérülés körülményei + energia + a 
behatás típusa 

• potenciális structuralis károsodás, kiváltott 

pathobiologiai folyamatok

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• diffúz vasculáris sérülés
• diffúz hypoxiás agykárosodás
• diffúz agyduzzadás

FOKÁLIS

• diffúz axonális károsodás

(Tomlinson BE. Brain-stem lesions after head injury.  Clin Pathol Suppl 1970.)

DIFFÚZ

• contusio
• epiduralis vérzés
• subduralis vérzés

Baleseti 
agysérülések

• diffúz neuron- károsodás

impakt gyorsulás-lassulás



Focalis Diffuse

• contusio
coup - contrecoup 

• epiduralis vérzés -EDH
• subdural vérzés -SDH

Patho-morphologia

Diffuse Axonalis Sérülés Injury (DAI)

Hypoxias agyduzzadás

Agyduzzadás

Diffuse Vascularis Sérülés

Diffuse Neuronalis Somaticus Sérülés

IMPACT-típusú, dynamikus Acceleratios-deceleratios, dynamikus

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



definíció, epidemiológia – osztályozás – triage

EDH

SDH

ICH



Focalis Diffuse

• contusio
coup - contrecoup 

• epiduralis vérzés -EDH
• subdural vérzés -SDH

Patho-morphologia

Diffuse Axonalis Sérülés Injury (DAI)

Hypoxias agyduzzadás

Agyduzzadás

Diffuse Vascularis Sérülés

Diffuse Neuronalis Somaticus Sérülés

IMPACT-típusú, dynamikus Acceleratios-deceleratios, dynamikus

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



A SÉRÜLÉS SÚLYOSSÁGA

Enyhe: GCS: 13-

Középsúlyos: GCS: 9 - 12 

Súlyos: GCS: -8 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Szemnyitás:
Spontán

Utasításra

Fájdalomra

Nincs

4

3

2

1
Legjobb motoros válasz:

Utasítást teljesít

Fájdalmas ingert localizál

Fájdalomra flexió - elhúzás

Kóros flexió (decorticatios tartás)

Kóros extensio (decerebratios tartás)

Nincs

6

5

4

3

2

1

Legjobb szóbeli válasz:

Tájékozott, kontaktusképes

Tájékozatlan, kontaktusképes

Nem megfelelõ szavak

Összefüggéstelen hangok

Nincs

5

4

3

2

1

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Classification of TBI Severity adopted from 

2009 VA/DOD Guideline

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Kimenetel fő meghatározói

• GCS 14 – 15: CT kép

• GCS 13 – 11: neurológiai állapot 

romlása, 

epilepsziás görcsök, 

• GCS 10 – 9: legjobb motoros válasz 
Neurosurgery. 2009 Apr;64(4):690-6; discussion 696-7. doi: 

10.1227/01.NEU.0000340796.18738.F7.

Patients with moderate head injury: a prospective multicenter study of 315 

patients.

Compagnone C, d'Avella D, Servadei F, Angileri FF, Brambilla G, Conti C, 

Cristofori L, Delfini R, Denaro L, Ducati A, Gaini SM, Stefini R, Tomei G, 

Tagliaferri F, Trincia G, Tomasello F.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servadei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Compagnone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=d'Avella%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servadei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Angileri%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brambilla%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cristofori%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delfini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Denaro%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ducati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaini%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stefini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomei%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tagliaferri%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trincia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomasello%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
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A sérültek osztályozása –
”TRIAGE”

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Alacsony kockázatú sérültek (Ambuláns/Járóbeteg fejsérültek):

Tünetmentesek, legfeljebb fejfájás, szédülés lehet, 
áthatoló sérülés, liquorcsorgás nincs.

Hiányoznak a közepes kockázatú vagy magas kockázatú
kategóriába soroló kritériumok. 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Közepes kockázatú sérültek (Ambuláns/Járóbeteg fejsérültek):

1., Eszméletvesztés (bizonyítható!) a sérülés pillanatában, vagy azt követően. 

2., Progresszív, (egyértelműen erősödő!) fejfájás

3., Alkohol vagy drog intoxikáció 

4., Posttraumás epilepsziás görcs 

5., Megbízhatatlan anamnézis, anamnézis nem nyerhető.

6., Két évesnél fiatalabb kor (kivétel: teljesen triviális sérülés).

7., Erős hányás.

8., Posttraumás amnézia.

9., Koponyaalapi törés fizikális jelei.

10.,Többszörösen ismételt trauma.

11.,Súlyos maxillo-facialis sérülés.

12.,Áthatoló koponyasérülés, impressios koponyatörés gyanúja.

13.,Bántalmazott gyermek szindróma.

14.,Nagy kiterjedésű subgalealis vérzés és duzzadás.

15.,Anticoagulált, decompensált májbeteg, más coagulopathiában szenvedő.

16.,Cukoranyagcsere zavara.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Sürgősségi ellátást igénylő sérülések (Magas kockázatú sérültek):

1., Tudatzavar észlelhető (a GCS érték 12 vagy az alatti).

2., Neurológiai kórjelek észlelhetők 

(aluszékony vagy soporosus betegnél anisocoria, legalább G4- fokú

végtag-gyengeség, epilepsiás rosszullét).

3., A tudatzavar progresszív volta észlelhető

4., Penetráló koponyasérülés vagy impressios koponyasérülés.

5., A baleset mechanismusa, a külsérelem alapján valószínűsíthető 

az esetleges intracranialis sérülés.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



 
Ambuláns / Járóbeteg  Fejsérültek 

 

Alacsony rizikójú  betegcsoport 
 

Közepes rizikójú  betegcsoport 
 

- kezdeti GCS 14 felett 

- a közepesen rizikócsoportba soroló feltételek  

  közül csak eszméletvesztés/amnézia áll fenn  

- józan, felelősséggel bíró felnőtt viseli gondját 

- bármilyen panasz, tünet esetén időben  

  visszaér a kórházba  

- a trauma  ismétlődése  (családon belüli erőszak,  

  bosszú) kizárható 

CT-  vizsgálat  -  Observatio 

Negatív  CT  CT-n  

intracranialis eltérés  

Idegsebészeti consilium  

A sérült figyelmeztető/tájékoztató 

lappal 
 
 ellátva elbocsátható,   

néhány nap pihenés javasolt 

Minden más esetben:12-órás  

observatio     

 

Állapotrosszabbodás 

Állapota stabil 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Figyelmeztető/tájékoztató lap koponyasérültek számára

Ön illetve Hozzátartozója olyan koponyasérülést szenvedett, mely a szakrendelésen történt vizsgálatok

alapján könnyű/alacsony kockázatú sérülésnek tekinthető, ezért a Klinikára történő felvétele nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy - igen ritkán - a látszólag enyhe, kezdetben teljesen tünetmentes sérülések is járhatnak

késői komplikációkkal, elsősorban lassan növekvő vérömleny kialakulásával, kérjük, hogy szíveskedjen 

figyelmesen elolvasni és betartani az alábbi tanácsokat! 

Orvosi segítséget kell kérni (az ambulanciát /ismét-/ haladéktalanul fel kell keresni):

aluszékonyság fellépése esetén, (nem-, vagy nehezen ébreszthető fel, magára hagyva könnyen elalszik) 

megváltozott viselkedés, fokozódó fejfájás, beszédzavar esetén,

karban vagy lábban észlelt gyengeség, érzészavar kialakulása esetén, 

ismétlődő hányás jelentkezésekor, 

pupillák (szembogár) tágulása és fényre nem szűkülése esetén, 

epilepsziás vagy más görcsös rángások fellépésekor, 

ha a sérülés helyén gyorsan növő, egyre nagyobbodó dudor alakul ki, 

ha fülből, orrból víz-szerű, vagy véres, szalmasárga váladékcsorgást észlelt! 

Javasoljuk, hogy 24 órán keresztül ne vegyen be a fájdalmak csillapítására a 

Panadolnál/Rubophennél erősebb fájdalomcsillapítót!

Ne vegyen be Aspirint vagy más gyulladás-csökkentő illetve vérhígító szert sem!

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• A koponya RTG intézményi 
protokoll alapján esetlegesen 
elvégezhető, de nem 
késleltetheti a definitív 
diagnosishoz szükséges CT-t 
illetve a defintív ellátásra 
történő transzfert!

• A koponya RTG 

FELESLEGES

KÁROS 

TILOS

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Zárt 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



Koponya CT-re vonatkozó 
javaslatok

• A koponya CT szélesebb indikálása költség-
hatékonysági számítások alapján jogos és hasznos

• A fenti stratégia harmadával olcsóbb az observatiónál

• Költséghatékonysága megfelel a rizikó-csoport-
mammográfia eredményességnek

• Stein SC J Trauma. 2007 May;62(5):1309.  

• Geijerstam JL et al. Emerg Med J. 2004 Jan;21(1):54-8.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• A közepes kockázati kategóriába sorolt sérültek esetében minden 
esetben vagy 12 órás obszerváció (fiatal, fertilis korú nők) vagy a 
koponya CT vizsgálata szükséges.

• A vizsgálatot a sérülés mechanizmusa alapján (nagy energiájú, arcot ért 
traumával kísért) C0-ThI CT vizsgálattal szükséges kiegészíteni. 

• Ha a sérült fejfájáson kívül panaszmentes, nem antikoagulált, panaszai 
nem progresszívek, célszerű a trauma és a CT időpontja között 3-4 óra 
várakozás. 

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• Haemostasis zavara intracraniális vérzés vagy 
kiterjedt lágyrész haematoma esetén még 
műbillentyűt viselő betegnél is haladéktalanul 
rendezendő, ezt már az SBO-n meg kell kezdeni.

• Haemostasis zavara és negatív acut CT estén 
szoros, legalább 12, inkább 24 órás observatio
szükséges, progressio esetén haladéktalan ismételt 
CT vizsgálattal.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• Ha a sérült nyaki gerinc CT vizsgálata traumás eltérést 
igazol és/vagy további gerincszakaszok a trauma kapcsán 
panaszosak, a tandem sérülés kizárására a teljes 
gerincoszlop radiologiai tisztázása szükséges.

• ATLS szerint nagy energiájú sérülésnek minősülő esetek és 
minden kómás sérült polytraumatizáltnak (és potenciális 
gerincsérültnek) tekintendő és így az ellátás során a 
megfelelő óvintézkedések betartása mellett vizsgálandó és 
kezelendő, diagnosztikájuk a „trauma-CT-protokoll” szerint a 
gerinc sérülései mellett a visceralis szervek kontrasztanyag 
asszisztált vizsgálatát is magában kell foglalja.

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



AZ ÉLETTUDOMÁNYI- KLINIKAI FELSŐOKTATÁS GYAKORLATORIENTÁLT ÉS HALLGATÓBARÁT

KORSZERŰSÍTÉSE A VIDÉKI KÉPZŐHELYEK NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Prof. Dr. Büki András

Gyermekidegsebészet –

neurotraumatológia

TELJES CURRICULUM/IV

MANEGEMENT



2009 SIGN guidelines for the management 
of minor pediatric head trauma 

Azonnali CT szükséges:

• eszméletvesztés >5 min,

• GCS <13, 

• focalis neurologiai deficit, 

• nyitott/benyomatos koponyatörés gyanúja 
vagy feszes kutacs

• Koponyaalapi törés jele

Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



8 órán belüli CT szükséges:

• nagy haematoma (5 cm), 

• Posttraumaticus görcs, 

• Significans esés (magasságnyi)

• 2 v. 3 v. többszöri hányás

• somnolencia,

• Súlyos közlekedési baleset (ATLS)



Újabb control CT szükséges:

• neurologiai állapotváltozás

• ha az első CT pozitív felvételkor, és 
az hat órával a traumán belül készült, 
akkor hat órával később ismétlendő a 
CT

• ismételt CT scan 12 h után





Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



“Look and let us see” approach should be rejected in favor of

transferring the child to a center where appropriate treatment

and imaging options are available, if clinically acceptable. 

24 h/7 d base adapted pediatric scan protocols exist and there is no 
overuse in cCT.

It is the authors’ believe that the cancer risk from unnecessary

cCT scans is never in accordance with the ALARA

principle and never outweighs the costs of a hospital admission

and observation. Furthermore, features of cranial US and

MRI should be exploited as much as possible to avoid harm to

this susceptible patient group. 

patients with moderate-to-severeTBI benefit from cCT, but this is 
not the case for those with minor TBI. The role of skull radiograph 
has still to be redefined —its selected and well-indicated focused use 
may prove helpful if this enables a reduction of cCT without risking to

miss ciTBI, but no general use of plain films in all children

with minor head trauma should be advocated.
Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



A súlyos koponyasérültek 

ellátásának irányelvei

Kidolgozta:

•The American Association of Neurological Surgeons 

•The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care 

•The Aitken Brain Trauma Foundation

Journal of Neurotrauma 1995, 2000

A súlyos koponyasérültek 

műtéti ellátásának irányelvei
2002. november



Intracranialis nyomás 

monitorizálása



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP



• 207 súlyos koponyasérült

• Negatív CT mellett az ICP > 20 mm Hg esélye 13% volt

• Ugyanez 60%, ha az alábbiak közül legalább 2 fennáll:

a Beteg kora 40 év feletti, 

typusos tónusfokozódás észlelhető

systolés vérnyomása 90 Hgmm alatti

J. Neurosurg 56: 650-659, 1982



...- a felvételi CT kóros

...- a felvételi CT nem kóros, de: 

•a Beteg kora 40 év feletti, 

•typusos tónusfokozódás észlelhető

•systolés vérnyomása 90 Hgmm alatti

(háromból legalább kettő feltétel)

Az ICP monitorozása szükséges, ha... 



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

•Ventricularis

• Parenchymás

• Subarachnoidealis

• Subduralis

• Epiduralis



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

Eszközös bevezetés



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

Szabadkézi bevezetés









Intracranialis nyomás 

monitorizálása

•A liquor-drainage célja: ICP<15-20 Hgmm 

•Monro-nyíláshoz (vetülete: külső hallójárat és lateralis 

szemzug közti szakasz felezőpontja) számított +5cm-es 

túlfolyás, legfeljebb 5 perces folyamatos drainage, majd 15 

perc szünet;

•5. nap után naponta: protein, glucose, sejtszám, tenyésztés 

•Ha a leoltás pozitív, a cathetert el kell távolítani, ha szükséges,  

ellenoldalon behelyezni

•Ha az ICP drainage nélkül 24 órán keresztül  15-20 Hgmm  

alatt marad, a catheter eltávolítható

•Ha a Beteg GCS értéke drainage nélkül 24 órán   

keresztül 12 felett marad, a catheter eltávolítható



...- a koponyaűri nyomás 20 Hgmm feletti

Kezelési Irányelv:

A koponyaűri nyomás kezelése szükséges, ha... 



• Az ICP határérték vizsgálata: hat hónapos 

kimenetel 428 súlyos koponyasérült esetében

• A 20 mm Hg feletti nyomásértékek aránya az órás 

nyomásmonitorozás során szignifikáns 

összefüggésben áll a kimenetellel
J. Neurosurg 75:S59-S66, 1991



Súlyos kopon yasérü lt ellátási algoritmus

ICP monitor, artériás-, centrál is vénás kanül, rectal is és membrana tympani thermomether
behelyezés e, intubatio, nasogastricus szonda, catheter bev ezetése

Agyi perfusios nyomás 60 felett tartása

ICP 20 Hgmm felett?

Liquorlebocsátás

ICP 20 Hgmm felett?

PaCO2 35Hgmm-ig hyperventilatio

ICP 20 Hgmm felett?

Mannitol 0.5-1.0g/tskg IV, bólusban
(Euvolaemia és Se Osmolaritás<320mOsm/l alatt ismételhető)

ICP 20 Hgmm felett?

Nagy dosisú barbiturát therápia

ICP 20 Hgmm felett?

Controlált további hyperventilatio PaCO2 30Hgmm-ig

Decompresszív craniektomia Lumbalis liquordrainage

Controlált hypothermiaControlált extrém hyperventilatio PaCO2 30-35Hgmm100%FiO2

ICP 20 Hgmm felett?



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP





BEST:TRIP trial
n = 324

Randomization to: 
Pressure monitoring group (n=157)
Imaging - clinical examination group (n=167)

Power calculation: 80% power to detect an increase of 10 
percentage points in the % of patient with a favorable outcome 
(GOSE)

Primary outcome measure: composite outcome at 6 months



BEST:TRIP trial

Clinical outcome



Conclusions: BEST:TRIP 

Apparently sound hypothesis and design

Groups comparable

Care focused on maintaining monitored ICP ≤ 
20 mm Hg was not shown to be superior to 
care based on imaging and clinical 
examination  



BEST:TRIP
A critical perspective

Conceptual: Any differences in outcome will be related to type and 
intensity of treatment, and not to the monitoring itself

Both groups received ICP targeted treatment

Statistical: Power calculations should NOT be base don the total 
number of patients but on the (expected) number with raised ICP

Median/mean % of ICP > 20 mmHg: 7 and 20%



BEST:TRIP
critical assessment 

Design flawed

Underpowered

Post-acute care could be confounder



Rethinking our approaches to ICP 
monitoring/treatment

• ICP monitoring should NOT be 
discarded

• Think in terms of strategies

• Better characterization aiming for more 
personalized approaches



Acute Care Clinical Indicators Associated With

Discharge Outcomes in Children With Severe

Traumatic Brain Injury*

Monica S. Vavilala et al. for the Pediatric Guideline 
Adherence and Outcomes Study

www.ccmjournal.org October 2014 • Volume 42 • 
Number 10

Koponyatraumák csecsemő-

gyermekkorban 2014.10.03.



Koponyatraumák csecsemő- és 

gyermekkorban 2014.10.03.

• The range of optimal CPP in children with severe TBI is
unknown. 
• In this study, maintenance of all CPP more than
40 mm Hg during the first 72 hours after TBI in both the 
ICU and OR was associated with improved discharge GOS, 
suggesting that maintenance of CPP above this minimum 
threshold should be a high priority for management in both 
treatment locations.



Az intracranialis nyomás (ICP) és 

az agyi perfúziós nyomás (CPP) 

kezelésének lépései

•ICP<25 Hgmm

•ICP>25 Hgmm

•Beékelõdés tünetei

I. lépés

II. lépés

III. lépés



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi perfúziós 

nyomás (CPP) kezelésének lépései

I. lépés

II. lépés

III. lépés

Euvolaemia

(CVP 5-10)

CPP

(≥70)

Liquor-

Drainage

PaCO2 Mannitol További 

therápiás 

eszközök

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35

30-35

25-30

_

+

+

_

_

_

+

Továbbá: Minden, műtéti beavatkozást indokló 

térfoglalás eltávolítandó!



0% 20% 40% 60% 80% 100%

gépi lélegeztetés

invazív vérnyomásmérést

ICP mérés

bulbus juguli oximetriát

ICP/CPP kezelés

epilepsia profilaxis

steroid

mutet (1. nap)

Terápiás beavatkozások

műtét



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

liquordrainage

szedáció

mannisol

más osmodiureticum

barbituratcoma

kontrollált hipertenzió

kontrollált hiperventilláció

más

Az ICP-CPP kezelésének eszközei



koponya

epidurális tér

dura

subdurális tér

archnoidea

subarachnoidális tér

agy
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koponya

epidurális tér

dura

subdurális tér

archnoidea

subarachnoidális tér

agy

acut subdurális haematomacontusio

liquorrhoea

hydrocephalus epilepsiameningitis

chronicus subdurális haematoma epidurális haematoma



I. Az acut epidurális haematomák ellátása

Ha a haematoma térfogata a 30 cm3-t, átmérője a 15mm-t 

meghaladja, vagy (focalis-) tünetet okoz:

sebészi eltávolítás

Ha a vérömleny térfogata <30 cm3, vastagsága <15 mm, 

a középvonal átnyomás <5 mm, GCS>8 

és neurológiai tünet nincs: 

observatio



I. Az acut epidurális haematomák ellátása

Az időzítésről
Epidurális vérömlenyek comatosus betegekben (GCS érték 9 alatt) 
és/vagy anisocoria és/vagy decerebratios-decorticatios 
tónusfokozódás esetén haladéktalan sebészi beavatkozást 
igényelnek.

Műtéttechnikai megállapítások
craniotomia/craniektomia
megfelelő méretű, az epidurális vérömleny határain csontkiöltéseket, 
nagy csontelebeny esetén megfelelő „Poppen-öltést” lehetővé tevő 
csontseb készítése, 
a vérzésforrás teljes zárása és/vagy kiöltések 
exploratív duranyitás
subduralis öblítés, 
epidurális gravitációs drain 



koponya

epidurális tér

dura

subdurális tér

archnoidea

subarachnoidális tér

agy

acut subdurális haematomacontusio

liquorrhoea

hydrocephalus epilepsiameningitis

chronicus subdurális haematoma epidurális haematoma



II. Az acut subduralis haematomák ellátása

Ha a haematoma vastagsága a 15mm-t, 

a középvonal-dislocatio az 5mm-t meghaladja, 

illetve bármely méretű haematoma esetében, ha  a GCS <9,

s ennek más oka nincs, 

továbbá, ha a kórházi felvétel után a GCS érték 2 vagy több 

ponttal csökkent, és/vagy a betegnél a pupilladifferencia, 

és/vagy ICP>20 Hgmm:

sebészi eltávolítás



II. Az acut subduralis haematomák ellátása

Az időzítésről

sebészi eltávolítást igénylő acut subduralis vérzés műtéti kezelését 
haladéktalanul, tünetes esetben lehetőleg 4 órán belül el kell végezni;
ezt követően a mortalitás háromszorosra nő

Műtéttechnikai megállapítások

craniotomiát kell készíteni, melyet a műtéti lelettől függően duraplasztikával 
és/vagy a csontlebeny visszahelyezésével lehet befejezni.
külön figyelmet kell fordítani a társuló contusiós vérzésekre, diffúz 
sérülésekre; szoros CT ellenőrzés, az ICP monitorizálása szükséges, illetve 
nagyobb szabadsággal kell alkalmazni a craniektomiás feltárást









...- a felvételi CT kóros

...- a felvételi CT nem kóros, de: 

•a Beteg kora 40 év feletti, 

•typusos tónusfokozódás észlelhető

•systolés vérnyomása 90 Hgmm alatti

(háromból legalább kettő feltétel)

Az ICP monitorozása szükséges, ha... 



Therápiás döntések az 

idegsebészetben

• Evidence-based 

medicine

(Bizonyítékon alapuló           

gyógyítás)

• Expert opinion

A szakma kiválóságainak 

személyes tapasztalata





Heveny subduralis vérzés - dilemmák- I. 

•A CT kép, a sérülés mechanizmusa, a Beteg felvételi neurológiai 

állapota alapján következtethetünk az intracraniális sérülésre,

az ICP monitorozás szükségtelenségére! 

•A sebészi tapasztalat: teljes vérzés-eltávolítás, “malignus” 

agyduzzadás hiánya, jól pulzáló, békés agy, subduralis drainage…

•Külső kamrai drain: időveszteség, potenciális szövődmény-forrás…

NEM!

NEM!

NEM!



Heveny subduralis vérzés - dilemmák- II. 

Az etiologia rendkívül eltérő:

Impakt > Gyorsulás-lassulás

Kitapadt corticalis 

arteria, hídvena

Impakt < Gyorsulás-lassulás

A vérzés forrása irreleváns
(corticalis arteria, hídvena, “burst lobe”)

Fokális károsodás 

(contusios vérzés)

Diffúz károsodás

(DAI)



Jelenleg nincs olyan diagnosztikus eszköz a

kezünkben, amely biztonsággal igazolná, hogy

az ICP monitor felesleges!

Nincs az a gyakorlott sebész, aki kizárhatná, hogy 

a Beteget, akár csak órákra is, de a CPP kritikus

szint alá csökkenése veszélyezteti!

ICP monitor: inkább kétszer „feleslegesen”, mint 

egyszer nem! 



koponya

epidurális tér

dura

subdurális tér

archnoidea

subarachnoidális tér

agy

acut subdurális haematomacontusio

liquorrhoea

hydrocephalus epilepsiameningitis

chronicus subdurális haematoma epidurális haematoma



III. A TRAUMÁS ÁLLOMÁNYI VÉRZÉSEK 

KEZELÉSÉNEK IRÁNYELVEI

Ha a vérzés okozta progresszív neurológiai tünetek, vagy az 

intracraniális nyomás növekedése a lege artis nyomáscsökkentő 

kezeléssel nem kontrollálható, 

a CT felvételeken a vérzés térfoglaló hatása észlelhető:

húsz cm3-nél nagyobb térfogatú frontalis, vagy temporalis 

contusios vérzett betegeknél, ha a GCS érték 6 és 8 közötti, és a 

középvonal átnyomás 5 mm vagy afölötti, és/vagy a CT 

felvételeken cisternalis compressio észlelhető, és bármely 

localisatioban, ha a vérzés 50 cm3-nél nagyobb térfogatú:

sebészi eltávolítás



Ahol az állományi vérzés neurológiai 
tüneteket nem okoz, az intracraniális 
nyomás 20 Hgmm alatt tartható, és a CT 
felvételeken a vérzésnek érdemi 
térfoglaló hatása nem látszik, intenzív 
osztályon történő monitorozás és ismételt 
kontroll CT felvételek mellett a nem 
sebészi kezelés alkalmazása javasolt.

III. A TRAUMÁS ÁLLOMÁNYI VÉRZÉSEK 

KEZELÉSÉNEK IRÁNYELVEI



Időzítés és műtéttechnika

craniotomia javasolt

A sérülést követő 48 órán belül választható bifrontalis (vagy fronto-temporo-

parietalis, egy-, vagy kétoldali) decompressiv craniektomia –vascularis 

alagútképzéssel vagy anélkül- azon sérültekben, ahol diffúz, a szakma szabályai 

szerinti – az ICP kezelésére vonatkozó, mellékelt terápiás algoritmus gondos 

betartásával végzett - kezelésre nem reagáló posttraumás agyödéma és 

következményes intracranialis hypertensio alakul ki.

A decompressive craniektomia kontraindikációját képezi az idős életkor (65 év 

felett), az agytözsi sérülés fennállása, a szalvageábilitás túlélési esélyek 

minimális volta (társuló alvadási zavar, súlyos pulmonális, cardiális 

társsérülés/komorbiditás, kétoldali tág, areaktív nem reagáló pupilla).

III. A TRAUMÁS ÁLLOMÁNYI VÉRZÉSEK 

KEZELÉSÉNEK IRÁNYELVEI



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi perfúziós 

nyomás (CPP) kezelésének lépései

I. lépés

II. lépés

III. lépés

Euvolaemia

(CVP 5-10)

CPP

(≥60)

Liquor-

Drainage

PaCO2 Mannitol További 

therápiás 

eszközök

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35

30-35

25-30

_

+

+

_

_

_

+

Továbbá: Minden, műtéti beavatkozást indokló 
térfoglalás eltávolítandó!



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Súlyos kopon yasérü lt ellátási algoritmus

ICP monitor, artériás-, centrál is vénás kanül, rectal is és membrana tympani thermomether
behelyezés e, intubatio, nasogastricus szonda, catheter bev ezetése

Agyi perfusios nyomás 60 felett tartása

ICP 20 Hgmm felett?

Liquorlebocsátás

ICP 20 Hgmm felett?

PaCO2 35Hgmm-ig hyperventilatio

ICP 20 Hgmm felett?

Mannitol 0.5-1.0g/tskg IV, bólusban
(Euvolaemia és Se Osmolaritás<320mOsm/l alatt ismételhető)

ICP 20 Hgmm felett?

Nagy dosisú barbiturát therápia

ICP 20 Hgmm felett?

Controlált további hyperventilatio PaCO2 30Hgmm-ig

Decompresszív craniektomia Lumbalis liquordrainage

Controlált hypothermiaControlált extrém hyperventilatio PaCO2 30-35Hgmm100%FiO2

ICP 20 Hgmm felett?



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

• ☺***3. Normál légzésszám 10 
légzés/percet jelent felnőttben; 20 
légzés/percet

• gyerekben és 25 légzés/percet csecsemőben. 
A hyperventilációt felnőttben 20

• légzés/percben, gyermekben 30 
légzés/percben és csecsemőben 35

• légzés/percben határozzuk meg (ld. lent).



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Súlyos kopon yasérü lt ellátási algoritmus

ICP monitor, artériás-, centrál is vénás kanül, rectal is és membrana tympani thermomether
behelyezés e, intubatio, nasogastricus szonda, catheter bev ezetése

Agyi perfusios nyomás 60 felett tartása

ICP 20 Hgmm felett?

Liquorlebocsátás

ICP 20 Hgmm felett?

PaCO2 35Hgmm-ig hyperventilatio

ICP 20 Hgmm felett?

Mannitol 0.5-1.0g/tskg IV, bólusban
(Euvolaemia és Se Osmolaritás<320mOsm/l alatt ismételhető)

ICP 20 Hgmm felett?

Nagy dosisú barbiturát therápia

ICP 20 Hgmm felett?

Controlált további hyperventilatio PaCO2 30Hgmm-ig

Decompresszív craniektomia Lumbalis liquordrainage

Controlált hypothermiaControlált extrém hyperventilatio PaCO2 30-35Hgmm100%FiO2

ICP 20 Hgmm felett?



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Monro-Kellie doktrína

Alexander Monro,secundus:

Observations on the structure and function of the nervous system. 1783 
Edinburgh, Creech & Johnson 1823.

George Kellie: Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, 
1824, 1: 84-169

• „The cranium is a "rigid box" filled with a "nearly incompressible brain…” 

• „Its total volume remains constant.” 

• „Any increase in the volume of the cranial contents (e.g. brain, blood or 
cerebrospinal fluid), will elevate intracranial pressure.”

• „If one of the three elements increase in volume, it must occur at the expense 
of

volume of the other two elements.”
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Időzítés és műtéttechnika

craniotomia javasolt

A sérülést követő 48 órán belül választható bifrontalis (vagy fronto-temporo-

parietalis, egy-, vagy kétoldali) decompressiv craniektomia –vascularis 

alagútképzéssel vagy anélkül- azon sérültekben, ahol diffúz, a szakma szabályai 

szerinti – az ICP kezelésére vonatkozó, mellékelt terápiás algoritmus gondos 

betartásával végzett - kezelésre nem reagáló posttraumás agyödéma és 

következményes intracranialis hypertensio alakul ki.

A decompressive craniektomia kontraindikációját képezi az idős életkor (65 év 

felett), az agytözsi sérülés fennállása, a szalvageábilitás túlélési esélyek 

minimális volta (társuló alvadási zavar, súlyos pulmonális, cardiális 

társsérülés/komorbiditás, kétoldali tág, areaktív nem reagáló pupilla).

III. A TRAUMÁS ÁLLOMÁNYI VÉRZÉSEK 

KEZELÉSÉNEK IRÁNYELVEI
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fakultatív kurzus 

Agyi perfúzió:

• Globalis mérőszám – localis konkluziók?

• Licox parenchymás oxygen és hőmérséklet 

monitor



IV. A hátsó skálai traumás elváltozások kezelésének indikációi 

a CT térfoglaló elváltozást igazol, vagy az elváltozás okozta 
neurológiai tünetek észlelhetők
(a negyedik kamra distorsioja, dislocatioja, elzáródása, 
a basalis cisternák részleges, vagy teljes compressioja, 
obstruktiv hydrocephalus fennállása):

sebészi eltávolítás

ha a hátsó skálai vérömleny nem térfoglaló 
(10cm3 alatti térfogat, 1cm alatti vastagság), 
tüneteket nem okoz:

observatio





koponya

epidurális tér

dura

subdurális tér

archnoidea

subarachnoidális tér

agy

acut subdurális haematomacontusio

liquorrhoea

hydrocephalus epilepsiameningitis

chronicus subdurális haematoma epidurális haematoma



V. Impressios koponyatörések sebészi kezelésének irányelvei

koponyacsont szélességét meghaladó, nyílt impressios 

koponyatörések sebészi kezelése 

nyílt impressios koponyacsont törések kizárólag akkor kezelhetők 

nem sebészi úton, ha a durasérülés klinikai és radiológiai 

bizonyítékai hiányoznak, nincs szignifikáns méretű társuló  

intracranialis vérzés, a benyomódás mértéke 1 cm alatt van, a 

frontalis sinus nem sérült, nincs durva kozmetikai deformitás, nincs 

nyilvánvaló sebfertőződési jel, nem áll fenn pneumocephalus, és 

nincs jel durva szennyeződésre.

A csont-szélességet meghaladó mértékű zárt impressios törések 

műtéti kezelése tünetek hiányában is választható megoldás.
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Kezelési Standard:

A steroidok alkalmazása sem a kimenetel javítása, sem 

az ICP controlja céljából nem ajánlott súlyos 

koponyasérültek kezelésében.

Steroidok:
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• Prospective randomizált tanulmány 300 

betegen:dexamethasone versus placebo.

• Egy éves kimenetelben nincs különbség.

Zentralbl Neurochir 55:135-143, 1994
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• Új típusú, tömeges, multicentricus tanulmány 

20.000 súlyos koponyasérülttel (INTS 2000).

• 10.000 beteg után a tanulmányt leállították.

„Crash-trial”
(Ross Bullock, INTS, 2004)
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Prof. Dr. Büki András

Gyermekidegsebészet –
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O.B., 4 éves fiúgyermek

• Chronologia:

Sérülés időpontja: 12:30

Első intézeti ellátás: 13:00

Transzfer-döntés: 13:30

Transzfer:

Légi szállítás időjárási viszonyok miatt nem 
használható

OMSZ RoKo: Keszthely-Kaposvár-Pécs

Pécsre érkezés: 16:25
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O.B., 4 éves fiúgyermek

• Észlelés PDK-ban:

comatosus, intubált,kétoldali areactiv 

pupillák, GCS EO1,VR1/T,MR2-t

• Mannitolra bal pupilla szűkül

• CT-vizsgálat: trauma-protokoll:

koponya, nyaki gerinc, mellkas, has
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O.B., 4 éves fiúgyermek

• CT:

• Minimális mellkasi folyadék-gyülem

• Occipitalis vonalas törés (erőművi behatás 
mértéke!)

• Diffúz agyoedema:

-sz-f-állomány határa mosott

-extrémen szűk kamrarendszer

-eltűnt basalis cisternák
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Therápiás döntéshozatal

• A műtőbe történő átszállítás során ismételten 
pupilla-tágulat alakult ki:

- az agyi compliance beszűkült!

- „A Monro-Kellie doktrina alapján - minthogy 
zárt térrôl van szó - bármelyik alkotórész térfogata 
csak a másik kettô rovására gyarapodhat, ill. 
többlettömeg (daganat, vérzés) csak a három 
összetevô valamelyikének a kárára alakulhat ki, 
azaz mindig reciprok irányú változások zajlanak 
le„ 
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CPP = MABP - ICP
CEREBRAL PERFUSION 

PRESSURE
MEAN ARTERIAL

BLOOD PRESSURE

INTRACRANIAL

PRESSURE

>50Hgmm >80Hgmm <20Hgmm
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Koponyatraumák csecsemő- és 

gyermekkorban 2014.10.03.
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Gyermekklinika ITO…

• Keszthely Kórház D60

• Cranioplastica D70
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CONTROL-PROTOCOL:

• Cognitive tesztek

• Endocrinologiai kivizsgálás (GH)

• Képalkotó

• Neurologiai vizsgálat
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Konklúziók:

• A szakmai irányelvek betartása és a 
tudományos bizonyítékon alapuló, de 
individuális esetekre szabott döntéshozatal 
kritikus esetekben is eredményre vezethet

• A decompressive craniektomia indikációja 
felnőtt korban „rázós” (too little, too late…”), 
de gyermekekben sokkal szabadabban 
indikálható

• A jövő:
- Az ICP-MABP-CPP monitorozás csak durva 
becslést adhat az agyi perfúzióról
- Licox cerebral oxygen and temperature 
monitor
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TBI mortality /mixed (monotrauma)

• Cumulative mortality: 54% - (38%)

• GCS under 9 on admission: 62% - (43%)

• GCS 9-12 (decreased under 9): 19% - (21%)

• GCS over 12 (decreased under 9): 40% - (26%)



PTE ÁOK OEC Idegsebészeti Klinika
2002 július– 2006 január

167 eset post-resuscitatios GCS 9 alatt

Össz-mortalitás: 42,51%

Irányelvek szerint kezelt:     103 - Meghalt:34 - Mortalitás:33,01%

Nem guideline szerint kezelt:64 - Meghalt:37 - Mortalitás:57,81%

Traumacentrum ITO 2005:

15 eset post-resuscitatios GCS 9 alatt

Össz-mortalitás: 20%

PRIMAER TRANSPORT!!!!!



Neurotraumatológiai ellátás-

szervezés: van vesztenivalónk?



FB, 10y ♂

• 17:31, szgk elé hajtott kerékpárral

• Helyszíni GCS kérdéses, észleléskor flaccid

• 18:38, Szekszárd KH Sürgősségi, CT 18:52-

kor





Gyermekklinika 21:02

• Lélegeztetett, szedált Beteg

• Stabilizálás, konzultáció, szállítás 

idegsebészeti műtőbe



Idegsebészet, 22:10

• Intubált, lélegeztetett, szedált

• Végtagjait spontán mozgatja, tubushoz felnyúl

A beteget műtőbe vittük, teljes debridement készült. A seb

feltárásakor mély tasakokat találtunk, occipitalis irányban a

corona varrat mögé terjedően, valamint temporalisan. A sebalapon

a frontalis valamint az ékcsont szárnyán lévő törés látszik,

jelentősebb diszlokáció nélkül. A sebüregben, valamint a tasakokban

nagy mennyiségű szennyeződés, kavicsok, fémforgács volt látható.

A seb nagy fokú szennyezettsége miatt azonnali totacef kezelést

indítottunk, javasolt antibiotikum további hármas katasztrófa

kombináció adása. Mivel a beteg megérkezésekor fájdalomra lokalizált,

végtagjait mozgatta, valamint az erősen szennyezett seb nagy fertőzési

kockázattal jár, kamradrain behelyezése mellett nem döntöttünk.



2014.09.05. reggel -MRI



• 3. napon extubálva

• gyógyultan távozik



2014.09.05. reggel -MRI



Követési protokoll

• MRI-követés

– Posttraumás hydrocephalus

– Progresszív atrophia

• Neuro-cognitive kontroll

• Neuro-endokrín követés



ÁK, 14y,♂

• Kerékpár balesetben sérült Zalaváron, 

• OMSZ Légimentés



16:45 intubálás a helyszínen (légimentők)

17:27 Kaposvár Sürgősségi Osztályra érkezés 
helikopterrel ( itt kop.CT, mellkas rtg, hasi UH készült)

- ATLS: „rural hospital with limited 
resources…”

19:05 Továbbszállítás Kaposvárról Pécsre (OMSZ)

20:45 Érkezés Pécs, Idegsebészeti Klinika, ITO-ra

21:10 koponya kontroll CT vizsgálat       műtét indokolt

22:00 műtő (craniotomia 22:45 körül)





16:45 intubálás a helyszínen (légimentők)

17:27 Kaposvár Sürgősségi Osztályra érkezés 
helikopterrel ( itt kop.CT, mellkas rtg, hasi UH készült)

- ATLS: „rural hospital with limited 
resources…”

19:05 Továbbszállítás Kaposvárról Pécsre (OMSZ)

20:45 Érkezés Pécs, Idegsebészeti Klinika, ITO-ra

21:10 koponya kontroll CT vizsgálat       műtét indokolt

22:00 műtő (craniotomia 22:45 körül)



FRAMELESS NAVIGÁCIÓ!!!







Kimenetel???



Követési protokoll

• MRI-követés

– Posttraumás hydrocephalus

– Progresszív atrophia

• Neuro-cognitive kontroll

• Neuro-endokrín követés



16:45 intubálás a helyszínen (légimentők)

17:27 Kaposvár Sürgősségi Osztályra érkezés 
helikopterrel ( itt kop.CT, mellkas rtg, hasi UH készült)

- ATLS: „rural hospital with limited 
resources…”

19:05 Továbbszállítás Kaposvárról Pécsre (OMSZ)

20:45 Érkezés Pécs, Idegsebészeti Klinika, ITO-ra

21:10 koponya kontroll CT vizsgálat       műtét indokolt

22:00 műtő (craniotomia 22:45 körül)



Konklúzió

• A koponyasérültek ellátása nem a vérzés, 

hanem a sérült agy kezelésére irányul!

• Nem a gyorsaság számít, hanem a felkészült 

ellátó az első perctől a követés utolsó 

napjáig!



Javaslat

• Minden a Balaton vonalától Délre észlelt 

potenciálisan komplex acut idegsebészeti 

kázust (SAH, nagy energiájú 

koponyatrauma, polytrauma) a PTE KK-ban 

fogadni kell

• A PTE KK sürgősségi koncepciójának 

lehetővé kell tenni ezen betegek 

egyszerűsített fogadását



Javaslat

• Egykapus sürgősség, GYERMEK 

ESETEKRE IS!!!

• Mentés-irányítás kapcsolata idegsebészeti, 

gyermeksebészeti, gyermek-ITO 

szakorvosokkal

• Helyi konzílium várja a polytraumát

• diagnózis és stabilizálás után  definitív 

ellátás a sérülés és a szállíthatóság 

függvényében
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Case-1 

• 15y ♀ hit by a car (auto-pedestrian)

• EO 3, VR 4, MR 6: GCS: 13, pupils equal, 

reactive, right abducent palsy

• pulmonary contusion, femur fracture
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22/01 19:34 22/01 19:3422/01 22:37 22/01 22:37

•EO 3, VR 4, MR 6: GCS: 13, 

•pupils equal, reactive

•EO 2, VR 2, MR 4: GCS: 8, 

•pupils equal, reactive
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23/01 03:57 23/01 03:57

•EO 1/S, VR 1/T, MR 4: GCS: 6/S,T, 

•pupils equal, reactive
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23/01 03:57 23/01 03:5723/01 06:42 23/01 06:42

•EO 1/S, VR 1/T, MR 4: GCS: 6/S,T, 

•pupils equal, reactive

•EO 1/S, VR 1/T, MR 4: GCS: 6/S,T, 

•right pupil dilated again, minimally reactive
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23/01 06:42 23/01 06:4224/01 06:31 24/01 06:31
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09/02 11:19
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• midazolam/fentanyl stopped on D12
• disconnected from artificial ventilation on 

D13
• evd removed on D14
• PEG performed on D19
• spontaneously opens her eyes 
• localizes painful stimuli
• right abducent palsy
• intermittent pupil diameter, reactive to 

light
• does not obey commands 



• A súlyos koponya/agysérültek túlfolyón hagyott 

ventricularis drainje az ICP rendszeres mérése 

nélkül csupán a kezelőszemélyzet 

megnyugtatására alkalmas!

• Az ICP rendszeres ellenőrzése kötelező!



Esetbemutatás

• BJ 18 éves, nőbeteg

• GCS: EO:1, VR:1/T, MR: 2-3, anisocoria

• baltával okozott impressios koponyatörés, 

laceratio

• éjszakai műtét: craniektomia, debridement, 

haematoma eltávolítás, ventriculostomia;

• ICP a drain behelyezésekor:1-2 vízcm. 





Esetbemutatás

• másnap a drain jól vezet, 150ml liquor ürült, 

5 vízcmes túlfolyón; 

• GCS: EO:1, VR:1/T, MR: 3-4, anisocoria

• első ICP-mérés: 14 óra elteltével

ICP(mean)= 26,9 Hgmm





Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi perfúziós 

nyomás (CPP) kezelésének lépései

I. lépés

II. lépés

III. lépés

Euvolaemia

(CVP 5-10)

CPP

(≥70)

Liquor-

Drainage

PaCO2 Mannitol További 

therápiás 

eszközök

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35

30-35

25-30

_

+

+

_

_

_

+

Továbbá: Minden, műtéti beavatkozást indokló 

térfoglalás eltávolítandó!
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Esetbemutatás

• ICP-monitorizálás: 10 napig, 

• távozási (Szigetvári Kórház, Neurorehabilitációs Osztály)

GCS : EO:2, VR:3/T, MR: 6, 

• utolsó control: 2004.05.17.,   GOS : 4.

(Jobboldali fvt G4+, avt G4-, spasticus 

hemiparesis, támbottal járóképes, 

szignifikáns cognitive deficit.)




