
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 2, An 2014 101

EDUCAŢIE CONTINUĂ 5

REZUMAT
Evaluarea paraclinică în trauma cerebrală stabileşte severitatea leziunilor iniţiale şi identifi că factorii precipitanţi, 
dar reversibili, de comă. Imagistica actuală (CT şi RMN de difuzie), contextul traumatic şi măsurarea precoce a 
presiunii intracraniene (prin catetere cu fi bră optică) determină iniţierea terapiei şi infl uenţează prognosticul la 
distanţă.
Screening-ul seric iniţial cuprinde determinări uzuale (hemoleucogramă, electroliţi, glicemie, uree, creatinină, 
transaminaze, coagulogramă, osmolaritate plasmatică, gazometrie arterială) şi evaluarea paraclinică a cauzelor 
mai rare de comă: nivel seric de tirotropină, hemoculturi, dozări toxicologice. Se adaugă analiza completă a lichi-
dului cefalorahidian: proteine, glucoză, celularitate, antigen criptococic, titruri virale. Enolaza serică neuron-spe-
cifi că (NSE), proteina astrocitară solubilă (S-100B), proteina fi brilară acidă, neurofi lamentul şi procalcitonina sunt 
biomarkeri ai prognosticului după stopul cardiac. Grafi cul coefi cientului de difuzie aparentă (ADC – apparent 
diffusion coeffi cient) asociat rezonanţei magnetice nucleare cuantifi că ischemia în evoluţie. Monitorizarea multi-
modală (electrică şi metabolică) a dus la conceptul actual de „mapping funcţional“, identifi cându-se precoce ariile 
de „ischemie critică“, de a căror recuperare depinde în mod esenţial prognosticul. 

Cuvinte cheie: imagistică, presiune intracraniană, ischemie critică, biomarkeri, 
mapping funcţional, prognostic

ABSTRACT
The complementary evaluation of the traumatic brain injury assesses the severity and the extent of the initial le-
sions and has to indentify the reversible etiologies of coma. The neuroimaging techniques (computed tomography 
– CT and diffusion magnetic imaging – MRI), the traumatic context and the early determination of intracranial hy-
pertension (by optical fi bre catheters) are the main factors of the therapy intiation in order to improve the long-term 
outcome. Many laboratory tests are used for the seric screen of the altered consciousness: white blood cell count, 
hematocrit, electrolytes, glucose, urea, creatinine, aspartate, transaminase (AST) and -glutamyltransferase 
(GGT), osmolality, arterial blood gases, coagulation parameters, plasma thyrotropine, drugs determination in 
blood and urine, blood cultures. The analyses of the cerebrospinal fl uid provides additional information (protein, 
cells, glucose, India ink strain, cryptococcal antigen, viral titers). Serum Neuron-Specifi c Enolase (NSE), astro-
cytic soluble 100B protein (S-100B), glial fi brillary acidic protein, neurofi lament H and procalcitonin are the bio-
markers of acute cerebral damage after cardiac arrest. MRI with the use of apparent diffusion coeffi cient (ADC) 
maps can quantify the ischemic brain damage. The multimodal monitoring (electric and metabolic) provides a 
complete, early functional panel of the „critical ischemia“ areas. Their partial or full recovery decides the fi nal neu-
rological outcome. 

Keywords: neuroimaging techniques, intracranial hypertension, „critical ischemia“, biomarkers, 
functional mapping, outcome

EVALUAREA PARACLINICĂ ÎN PROGNOSTICUL 
TRAUMEI CEREBRALE GRAVE

The complementary evaluation and the outcome of severe traumatic brain injury

Dr. Cornelia Tîrîş
Secţia de anestezie şi terapie intensivă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Ilfov

Author for correspondence:
Dr. Cornelia Tîrîş, Secţia de anestezie şi terapie intensivă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, B-dul Basarabia nr. 49-51, Ilfov
E-mail: corneliataras@gmail.com

Injuria cerebrală severă postraumatică presupune 
afectarea gravă a stării de conştienţă evaluată 
printr-un scor Glasgow mai mic de 8 puncte pentru 
cel puţin 6 ore, apărută într-un interval de 48 de ore 

de la momentul traumei (3). Examenul neurologic 
complet foloseşte în acest context una dintre scalele 
clasice pentru comă: Glasgow, Edinburgh, scala 
nivelului reacţiei (RLS 85) sau Innsbruck. Scorul 
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FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) com-
bină semnele de creştere a presiunii intracraniene 
cu pattern-ul respirator şi îşi validează utilitatea în 
urgenţă, în egală măsură atât în teritoriul medical, 
cât şi în cel chirurgical (14). 

Întrebarea „Care proces metabolic corespunde 
cărei funcţii neuronale?“ îşi păstrează actualitatea 
pentru că recuperarea post trauma cerebrală duce la 
rezultate impredictibile iniţial şi materializate prin 
entităţi clinice complet diferite:

1. „Restitutio ad integrum“
2. Starea de minimă conştienţă
3. Sindromul de zăvorâre
4. Sindromul apalic
5. Starea vegetativă (3)
Scopul fi nal al tuturor tehnologiilor actuale de 

monitorizare a metabolismului cerebral este apre-
cierea deteriorării funcţiei neuronale cât mai pre-
coce, astfel încât intervenţia terapeutică să fi e 
promptă şi etiologică, prevenind afectarea tisulară 
defi nitivă.

La admisia în terapia intensivă, pacientul co-
matos este supus screening-ului pentru excluderea 
cauzelor de pierdere non-traumatică a conştienţei. 
Se identifi că astfel entităţile grupate de literatura 
anglo-saxonă sub denumirea de „MAJOR CON-
FOUNDERS“ (encefalopatiile comune: hi per  capnică, 
uremică, hepatică; intoxicaţiile, dis elec tro litemiile, 
endocrinopatiile acute, sindromul neuroleptic malign, 
infecţiile sistemului nervos central) (14). Adesea, 
mo mentul traumei decom pen sează sever o afecţiune 
medicală de fond. 

Evaluarea paraclinică primară cuprinde:
1. Hemoleucograma completă (cu formulă leuco-

citară)
2. Electroliţii serici (sodiu, potasiu, calciu, dioxid 

de carbon, fosfaţi)
3. Glicemia 
4. Retenţia azotată: uree, creatinină
5. Citoliza hepatică: ALT, AST, gama GT
6. Osmolaritatea plasmatică
7. Gazometria arterială (PH, presiunea parţială a 

dioxidului de carbon, bicarbonatul, oxihemoglobina)
8. Coagulograma completă (timpi de coagulare, 

produşi de degradare ai fi brinogenului, activitate 
pla chetară exprimată prin numărul şi aspectul mor-
fologic al trombocitului)

9. Nivelul plasmatic de tirotopină
10. Prelevarea de culturi din sânge şi lichidul 

cefalo-rahidian
11. Dozări toxicologice (sanguine şi urinare)
12. Analiza lichidului cefalo-rahidian (proteine, 

glucoză, celularitate, antigen criptococic, titruri vi-
rale) (14)

Determinarea condiţiilor reversibile duce la in-
stituirea tratamentului etiologic. Măsurile de suport 
temporar al funcţiilor vitale se constituie ca „punte“ 
către recuperarea completă a stării de conştienţă.

Contextul traumatic, bilanţul lezional complet, 
imagistica relevantă (computer tomograf şi rezo-
nanţă magnetică nucleară), alături de excluderea 
altor cauze de comă, orientează diagnosticul şi de-
ter mină abordarea terapeutică a leziunii cerebrale.

Enolaza serică neuron-specifi că (Serum Neu-
ron Specifi c Enolase = NSE) are valoare particulară 
pentru că exprimă fi del severitatea ischemiei ce-
rebrale globale şi reprezintă biomarkerul cu cea 
mai înaltă valoare prognostică după stopul cardiac 
şi hipotermia terapeutică. Valorile serice peste 33 
micrograme/litru în interval de 24-72 de ore de la 
oprirea cardiacă se asociază cu o rată minimă de 
supravieţuire (specifi citate 100% în majoritatea 
stu diilor). Scăderea temperaturii corpului duce la 
di minuarea nivelului seric de enolază şi probabil 
în târzie apoptoza neuronală (1).

Afectarea acută cerebrală secundară opririi car-
diace se evaluează seric alternativ, în prezent, şi 
prin alte determinări: proteina astrocitară solubilă 
(S-100 B), proteina fi brilară acidă, neuro fi la-
mentul H şi procalcitonina (1).

Imagistic, în acest context, standardul este re-
prezentat de rezonanţa magnetică de difuzie, care 
furnizează hărţi ale ţesutului cerebral prin repre-
zentarea grafi că a coefi cientului de difuzie aparentă 
(ADC – apparent diffusion coeffi cient). Modifi cările 
spaţio-temporale ale acestuia ilustrează mecanismul 
clasic al injuriei hipoxic-ischemice şi poate anticipa 
prognosticul la distanţă. Fereastra de timp ideală 
pentru utilizarea explorării este de 2-5 zile după 
oprirea cardiacă, iar asocierea cu enolaza serică ne-
uron-specifi că îi creşte specifi citatea la 100% (1).

Exemplifi c prin cazul unui pacient de 26 de ani, 
cu leziune axonală difuză însoţită de secţiune me-
dulară cervicală completă (tetraplegic la internare, 
în stadiul funcţional Frankel A). Recuperarea s-a 

FIGURA 1
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produs gradat şi în al doilea an post-traumă, din 
2012 până în prezent. Fig. 1 şi 2 ilustrează capaci-
tatea acestuia de a menţine ortostatismul şi de a 
efectua mişcări complexe, contra gravitaţiei. În 
Fig. 3, 4 şi 5 sunt imaginile CT din preoperator şi 
după osteosinteza coloanei medulare cervicale (ni-
vel C4-C5).

Chiar dacă avansul tehnologic a permis dez vol-
tarea unei adevărate „culturi“ a neuromonitorizării, 
menţinerea homeostaziei sistemului nervos central 
se bazează încă pe evaluările paraclinice clasice 
(11).

A. Determinarea presiunii intracraniene (PIC) 
este esenţială în primele 7 zile post traumă. Ghidează 
atât atitudinea în administrarea anesteziei pentru 
leziunea primară, cât şi în terapia intensivă ulte-
rioară (9). În prezent, din punct de vedere tehnic, 
pentru măsurarea PIC se folosesc catetere montate 
atât intraventricular, cât şi intraparenchimatos (12). 
Măsurarea non-invazivă presupune sonografi a con-
tinuă sau secvenţială de nerv optic (printr-un abord 
orbital) (2). Apariţia acesteia se leagă direct de pro-
funzimea comei evaluată prin scorul Glasgow – 
GCS). Pacienţii conştienţi, cu GCS între 13 şi 15, 
au şanse minime (3%) de a deveni comatoşi şi de a 
dezvolta presiune intracraniană. La cei cu alterare 
medie a stării de conştienţă (GCS între 9 şi 12), 
presiunea intracraniană apare în procent variabil 
(10-20%). Leziunea cerebrală severă (GCS mai 
mic decât 8 puncte) determină aproape universal 
creşterea PIC şi condiţionează prognosticul rezer-
vat. Edemul cerebral apare la acest subgrup legat 
de imagistica cerebrală anormală (CT sau RMN) şi 
de întrunirea a două din următoarele 3 criterii: 
vârsta peste 40 de ani, defi citul motor uni- sau bila-
teral şi instabilitatea hemodinamică (tensiunea ar-
te rială sistolică mai mică decât 90 mmHg) (4).

Creşterea PIC în faza acută, prin compromiterea 
presiunii de perfuzie cerebrală, contribuie direct la 
di zabilitatea reziduală ulterioară. Monitorizarea 
aces teia a dus în primul rând la scăderea consistentă 
a mortalităţii, de la 50% la 30%. Expansiunea volu-
melor intracraniene (lichid cefalo-rahidian, sânge 

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5
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şi ţesut nervos) determină angajare cerebrală directă 
(conform principiului Munroe-Kelly), la unul dintre 
cele 4 situsuri predilecte:

1. Girusul cingulat sub falx cerebri
2. Girusul uncinat prin cortul cerebelos
3. Amigdalele cerebeloase prin foramen magnum
4. Transcalvarial (în orice arie subiacentă unui 

defect osos) (8). 

F. Controlul glicemic „tight“ – prin linie ar te-
rială sau prin determinări seriate din sângele capilar. 
Variaţiile brutale ale nivelului seric al glucozei s-au 
dovedit a fi  implicate în patogeneza edemului ce-
rebral. Hipoglicemia severă are aproape aceleaşi 
consecinţe funcţionale defavorabile ca şi hipoxia, 
privând creierul de substrat. Hiperglicemia (nonce-
tozică, hiperosmolară) duce la accentuarea acidozei 
instalate prin hipoperfuzie şi agravează direct in-
juria neuronală. Efectul său pe ischemia cerebrală e 
mai puţin clar (7,10).

G. Corecţia diselectrolitemiilor. Dintre acestea, 
variaţile sodiului plasmatic infl uenţează cel mai 
mult integritatea celulei nervoase. Corecţia rapidă a 
hiponatremiei duce la demielinizare osmotică în-
soţită de mielinoză centrală pontină şi/sau de afec-
tare extensivă a substanţei albe cerebrale. Hiper na-
tremia, frecventă în patologia traumatică ce re brală, e 
un indicator „per se“ de prognostic rezervat.

Pentru a limita pierderea neuronală, terapeutica 
actuală nu dispune de mijloace de intervenţie la 
nivel celular. Măsurile de suport ale funcţiilor vitale 
se combină cu intervenţia clasică asupra edemului 
cerebral (depleţie, neuroprotecţie) şi a oxigenării 
tisulare (6). Se ameliorează obstrucţia asupra în-
toarcerii venoase (poziţionarea capului pacien tului 
la 30o, sedare) şi disfuncţia respiratorie (neinvaziv, 
dar şi prin ventilaţie mecanică la momentul indicat 
de protocoale).

Se combat farmacologic hiperpirexia (de cauză 
centrală), hipertensiunea arterială şi activitatea con-
vulsivantă. Se corectează adecvat anemia şi di se-
lectrolitemiile.

Evaluările actuale, de tip multimodal, au rolul 
de a completa şi nu de a înlocui monitorizarea cla-
sică. Acestea se înscriu în efortul global de a preveni 
autoagravarea injuriei cerebrale iniţiale cu apariţia 
leziunii secundare, defi nitorie pentru prognosticul 
rezervat (13).

„Mapping-ul“ funcţional complex (electric şi 
me tabolic) asociat imagisticii şi clinicii predictive 
precoce pot îmbunătăţi semnifi cativ atât supra vie-
ţuirea, cât şi calitatea recuperării post traumă ce-
rebrală severă (11).

FIGURA 6. Situsurile potenţiale de angajare ale 
ţesutului cerebral

Studiile observaţionale raportează unanim o 
creştere de 3-4 ori a riscului de deces şi prognostic 
neurologic rezervat în cazul creşterii presiunii 
intracraniene. Există o corelaţie directă, cu valoare 
prognostică, între severitatea leziunii structurale 
exprimată neuro-imagistic şi valorile acesteia, mă-
surate în dinamică. Pentru leziunea secundară, mo-
ni torizarea PIC are mai puţin impact terapeutic, dar 
în afectarea primară, PIC refractară la terapie se 
aso ciază cu mortalitatea maximă (100%) (4,5). 

B. Monitorizarea temperaturii centrale
C. Măsurarea presiunilor de perfuzie (arte rială 

şi cerebrală)
D. Determinarea end-tidal CO2 (ca parametru 

global al circulaţiei)
E. Evaluarea secvenţială a gazometriei arte-

riale (valorile presiunilor parţiale ale oxigenului şi 
ale dioxidului de carbon) (11)
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