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•DEFINITIONS AND CLASSIFICATION 

•SYMPTOMS AND SIGNS OF RAISED ICP

•PRIMARY ASSESSMENT OF THE HEAD INJURED

/PRIMARY ASSESSMENT IN LOC

•GENERAL PRINCIPLES OF THE TREATMENT OF THE

SEVERELY HEAD INJURED

•EPIDEMIOLOGY OF TRAUMATIC BRAIN INJURY
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• 2.1 million TBI cases per year causing 

100,000 deaths and 

500,000 hospitalizations

• TBI-related death rate of the population under 35 years of age is
3.5 times as many as that of cancer and heart disease together 

• 90,000 survivors will endure life-long debilitating loss of function 

• 5,000 new cases of epilepsy 

• 2,000 permanent vegetative state 

• The cumulative societal cost per year for TBI is $48 billion 

(Lewin I. C. F: Head injuries: costs and consequences. 
J.Head.Trauma.Rehabil. 67:76-91, 1991.)





Intervention GBP

Se cholesterol check-up (age40-69) 220

Neurosurgical care for TBI 240

Neurosurgical care for SAH 490

Stroke prevention with anti-hypertensive medication (age40-64) 940

pm implantation 1100

Kidney transplantation 4710

Neurosurgical care for brain tumors 107780

GBP/QALY by the NHS:



•DEFINITIONS AND CLASSIFICATION 

•SYMPTOMS AND SIGNS OF RAISED ICP

•PRIMARY ASSESSMENT OF THE HEAD INJURED
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SEVERELY HEAD INJURED
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CLOSED – PENETRATING
simple open skull fracture 

depressed „compound fracture” 

skull-base fracture

Classic „anatomical”: on the basis of skull injury 

(reflects the probability of intracranial infection)







Focal Diffuse

• contusion
coup - contrecoup

• epidural hemorrhage
• subdural hemorrhage

Patho-morphology

Diffuse Axonal Injury (DAI)
Hypoxic Brain Damage
Brain Swelling
Diffuse Vascular Injury
Diffuse Neuronal Somatic Injury













Injury severity

Mild: GCS: over 12

Moderate: GCS: 9 - 12 

Severe: GCS: under 9 



CONCUSSION: LOC

amnesia

negative CT scan

post-concussive syndrome
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Triage

• Probability of intracranial hemorrhage 
following traumatic brain injury:

LOW:   

lack of factors indicating medium and high probability

patients are discharged with warning notices 



• Probability of intracranial hemorrhage 
following traumatic brain injury:

Medium:

1., LOC
2., Progressive headache
3., Alcohol/drug intoxication
4., Seizure 
5., Unreliable history
6., Age under 2y
7., Repeated vomiting
8., Amnesia
9., Physical signs of skull fracture
10.,Repeated trauma
11.,Severe maxillo-facial trauma
12.,Child abuse
13.,Significant subgaleal swelling/collection
14.,Coagulopathy
15.,Diabetes

CT scan followed by discharge or observation



diagnostic measures:

• ultrasound

• transillumination

• CT

• MRI

• X-Ray NOOOOOOO!!!!!!!!



• Probability of intracranial hemorrhage 
following traumatic brain injury:

HIGH:

1., GCS 12 or less
2., Focal neurological signs
3., Decrease in GCS value
4., Open/penetrating skull injury
5., On the basis of injury-mechanism intracranial injury is suspected.

Immediate transfer to a neurosurgical department
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Consciousness

CONTENT AROUSAL



„Consciousness”

„CONTENT” „AROUSAL”

Hypnoid (sleep-like)Psychiatric disorders
Intoxication
Metabolic alterations Intoxication

Metabolic alterations
Hypoxia/hypoperfusion
Psychogenic stupor



Childhood:
1 no response
2 unrecognizable voices (sounds but no crying)
3 unproper words (crying)
4 non comprehensive talk (agitated)
5 oriented (smiles, follows objects, finger)
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•DEFINITIONS AND CLASSIFICATION 

•SYMPTOMS AND SIGNS OF RAISED ICP

•PRIMARY ASSESSMENT OF THE HEAD INJURED

/PRIMARY ASSESSMENT IN LOC

•GENERAL PRINCIPLES OF THE TREATMENT OF THE

SEVERELY HEAD INJURED

•EPIDEMIOLOGY OF TRAUMATIC BRAIN INJURY







PRIMARY BRAIN INJURY

SECONDARY BRAIN INJURY

hypoxia

hypoperfusion

SECONDARY CNS INJURY

associated C-spine (CO-II) injury

tandem injury

SECONDARY INJURY

associated multiorgan injury/failure (MOF)

















• ☺** Poor outcome under systolic pressure 

of:

• 65 Hgmm 0-1 y; 

• <75 Hgmm 2-5 y; 

• <80 Hgmm 6-12 y; 

• <90 Hgmm 13-16 y. 



60

60





60







• ☺** Gyermekekben a kimenetel rossz, ha a 
szisztolés vérnyomás alacsonyabb, mint

• 65 Hgmm 0-1 éves korban; 

• <75 Hgmm 2-5 éves korban; 

• <80 Hgmm 6-12 éves korban; 

• <90 Hgmm 13-16 éves korban. 

• A súlyos koponyasérültek különböző 
korcsoportjaiban a fenti értékek figyelembe 
vételével szükséges a hypotensio fennállását 
kimondani.



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

...- a felvételi CT kóros

...- a felvételi CT normális, de: 
•a Beteg kora 40 év feletti, 
•typusos tónusfokozódás észlelhető
•systolés vérnyomása 90 Hgmm alatti

(háromból legalább kettő feltétel)

szükséges, ha... 



•liquorlebocsátás
•hyperventilatio
•mannitol 0.25-1.0g/tskg 
• -Se osmolaritás: 320mOsm!!!
•barbiturát 
•hyperventilatio
•decompressive craniektomia

A koponyaűri nyomás kezelésének eszközei 

•liquorlebocsátás
•hyperventilatio
•mannitol 0.25-1.0g/tskg 

-Se osmolaritás: 320mOsm!!!
•barbiturát 
•hyperventilatio
•decompressive craniektomia

A koponyaűri nyomás kezelésének eszközei 



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

•Ventricularis

• Parenchymás

• Subarachnoidealis

• Subduralis

• Epiduralis



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

Eszközös 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



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP



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!



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?



• ☺***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).



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?



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.”



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











From Neurosurgical Focus

Surgery for Brain Edema

Posted 07/25/2007

Peter Hutchinson, F.R.C.S.(SN); Ivan Timofeev, M.R.C.S.; Peter 

Kirkpatrick, F.R.C.S.(SN)

• Csokay and colleagues[15] have described the 

creation of a vascular tunnel to prevent venous 

engorgement by avoiding compression of the 

cortical veins at the edge of the flap. In our 

experience, however, if the craniectomy is 

large, the tunnel is not necessary. 

http://www.medscape.com/viewpublication/65_index


• Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD003983. Decompressive 
craniectomy for the treatment of refractory high intracranial pressure in 
traumatic brain injury.(Sahuquillo J, Arikan F.)

• There is no evidence to support the routine use of secondary DC to reduce 
unfavourable outcome in adults with severe TBI and refractory high ICP.

• In the pediatric population DC reduces the risk of death and unfavourable 
outcome. 

• Despite the wide confidence intervals for death and the small sample size of 
the only study identified, this treatment maybe justified in patients below the 
age of 18 when maximal medical treatment has failed to control ICP. 

• To date, there are no results from randomised trials to confirm or refute the 
effectiveness of DC in adults. 

• However, the results of non-randomized trials and controlled trials with 
historical controls involving adults, suggest that DC may be a useful option 
when maximal medical treatment has failed to control ICP. There are two 
ongoing randomized controlled trials of DC (Rescue ICP and DECRAN) that 
may allow further conclusions on the efficacy of this procedure in adults.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sahuquillo%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Arikan%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Agyi perfúzió:

• Globalis mérőszám – localis konkluziók?

• Licox parenchymás oxygen és hőmérséklet 

monitor



Kezelési Standard:

A steroidok alkalmazása sem a kimenetel javítása, sem 

az ICP controlja céljából nem ajánlott súlyos 

koponyasérültek kezelésében.

Steroidok:



• Prospective randomizált tanulmány 300 

betegen:dexamethasone versus placebo.

• Egy éves kimenetelben nincs különbség.

Zentralbl Neurochir 55:135-143, 1994



• 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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CASE PRESENTATIONS



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



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



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









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„ 



CPP = MABP - ICP
CEREBRAL PERFUSION 

PRESSURE
MEAN ARTERIAL

BLOOD PRESSURE

INTRACRANIAL

PRESSURE

>50Hgmm >80Hgmm <20Hgmm

















Gyermekklinika ITO…

• Keszthely Kórház D60

• Cranioplastica D70



CONTROL-PROTOCOL:

• Cognitive tesztek

• Endocrinologiai kivizsgálás (GH)

• Képalkotó

• Neurologiai vizsgálat





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




