MANAGEMENTUL PACIENTULUI CRANIAN CU
COMORBIDITATE PULMONARÃ
Marius Tecãu

Pacientul cranian traumatic sau vascular
este o prezenþã tot mai frecventã în secþiile de
terapie intensivã. Dezvoltarea circulaþiei rutiere,
creºterea numãrului de accidente situeazã
traumatologia cranianã pe primele locuri ale morbiditãþii ºi mortalitãþii. Patologia complexã furnizatã de varietatea accidentelor fie ele rutiere,
industriale sau agresionale ridicã mari probleme
terapeutice datoritã intricãrii fiziopatologice, a
complexitãþii fenomenelor ºi de multe ori a
contraindicaþilor intersistemice în modalitãþile
terapeutice.
Pacientul politraumatizat, cu mai multe
sisteme afectate în grade diferite de complexitate
nu poate beneficia de o schemã terapeuticã clarã,
deci de un ghid care poate deveni rigid. Fiecare
caz în parte necesitã o adaptare corectã în funcþie
de extinderea fenomenelor fiziopatologice la
nivelul fiecãrui sistem, precum ºi de gradul de
interdependenþã a sistemelor.
Din pãcate, existã puþine servicii specializate pe terapia politraumatizatului. Acest
serviciu ar necesita o echipã multidisciplinarã
coerentã, într-un serviciu dedicat acestui scop cu
toatã aparatura de monitorizare ºi personal pentru
nursing. Din aceste considerente se poate spune
cã terapia politraumatizatului se desfãºoarã în
prezent ca o activitate secvenþialã având în centru
intensivistul care menþine legãtura cu ceilalþi
componenþi ai echipei. Dificultãþile sunt cu atât
mai mari cu cât sunt afectate mai multe sisteme.
Pe lângã aceste probleme organizatorice
ºi administrative, terapia politraumatizatului
Braºov

ridicã efectiv mari probleme de conduitã terapeuticã, cu modificare de la un moment la altul.
Evaluarea pacientului cranian sau politraumatizat este o condiþie esenþialã ºi ea cuprinde
evaluarea generalã a funcþiilor vitale. Ca
instrument de evaluare se recomandã:
- advanced trauma life support (ATLS);
- scorul Glasgow (GCS) pentru evaluarea
ºi standardizarea stãrii de comã;
- scorul APACHE II în vederea determinãrii statusului fiziopatologic.
Evaluarea continuã cu stabilirea disfuncþionalitãþilor pe fiecare sistem. Nu trebuie
omisã evaluarea statusului abdominal, retroperitoneal, osteo articular.
Dintre toþi parametri biologici de o importanþã capitalã sunt cei de hemodinamicã ºi de
ventilaþie, motiv pentru care atenþia noastrã
trebuie dirijatã primordial spre aceste funcþii.
Importanþa derivã din necesitatea asigurãrii:
- unui flux capilar adecvat;
- unei bune oxigenãri la nivelul þesuturilor;
O bunã refacere volemicã determinã stoparea reacþiei postagresive, protecþia endotelialã ºi
previne deci instalarea elementelor constitutive
ale ºocului. Politraumatismele au ca sursã majorã
accidentele rutiere. Dupã S. Shepard (4) rata
accidentelor în SUA este de 220 la 100.000
locuitori dintre care 75% sunt cu cointeresare
cranianã.
În evoluþia unui traumatism cranian distingem douã etape importante. Prima se referã la
agresiunea traumaticã primarã ºi reprezintã
modificãrile morfologice determinate de acþiunea
directã asupra creierului, în timp ce a doua etapã
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este reprezentatã de leziunea cerebralã secundarã
generatã prin mecanismele ischemiei ºi reperfuziei, care este mult mai gravã ºi generatoare
de deces la 50 % dintre comele cu GCS sub 7.
Întregul efort terapeutic trebuie canalizat spre
reducerea efectelor secundare ale traumatismului
cerebral.
Cauzele leziunii secundare sunt de naturã
generalã:
- hipoxia;
- hipotensiunea;
- hipertermia;
- hipercapnia;
- hipocapnia;
- anemia;
- complicaþiile ventilatorii;
- tulburãrile hidroelectrolitice;
ºi de naturã localã:
- efectul de masã;
- edemul cerebral;
- creºterea presiunii intracraniene;
- crizele convulsive;
- infecþiile.
Dupã stabilirea condiþiilor hemodinamice
ºi ventilatorii se trece la evaluarea statusului
neurologic. Acesta se materializeazã în scorul
Glasgow. Scorul GCS de 7 necesitã intubarea
pacientului ºi susþinerea ventilatorie.
Scala Glasgow are 15 puncte ºi corespunde
unui pacient perfect vigil. Scorul 13-14 reprezintã o contuzie cerebralã minorã. Între 9-12
avem o contuzie cerebralã moderatã în timp ce
sub 8 se încadreazã la contuzie cerebralã severã.
Dupã R. Wetuel (3) mortalitatea la acest scor este
de 50%.
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Evaluarea hemodinamicã ºi ventilatorie
este de importanþã extremã. Justificarea acestei
exprimãri derivã din influenþa majorã a hemodinamicii ºi a ventilaþiei asupra statusului cerebral.
În faþa unui traumatism cranian trebuie avutã în
vedere doctrina Monroe-Kellie (4). În conformitate cu aceastã doctrinã spaþiul intracerebral
este fix având un volum de cca 1600 ml. Acest
spaþiu este ocupat de masa cerebralã, volumul
sanguin ºi de lichidul cefalorahidian (LCR).
Volum ic = V creier+ LCR +V sânge
Volumul este repartizat astfel: masa
cerebralã 85-90%, sânge 10% ºi LCR 2-3 %.
Se poate observa astfel cã modificarea de
volum a unei componente va atrage imediat
comprimarea masei cerebrale normale.
În figura 1 sunt prezentate dupã Walters
situaþia normalã (fig. 1a) ºi situaþia patologicã
(fig. 1b) în care avem o creºtere a presiunii
intracerebrale.

PRESIUNEA INTRACRANIANÃ
Valorile normale sunt în jur de 8-18
mmHg. În mod fiziologic ea este influenþatã de
presiunea undei sistolice ºi de ventilaþie.
Creºterea presiunii se întâlneºte în toate
afecþiunile cu efect de masã. Terapia unui pacient
cranian necesitã cunoaºterea precisã a acestei
valori, de unde necesitatea monitorizãrii presiunii
intracraniene. Din pãcate pânã la ora actualã nu
existã o tehnologie care sã determine aceastã

presiune pe cale neinvazivã. Determinarea
presiunii se face pe cale invazivã cu sonde
electronice sau cu coloanã de apã. Aceastã
procedurã este grevatã de riscul infecþiei ºi al
hemoragiei. Sonda se plaseazã subdural,
intraparenchimatos sau intraventricular, situaþie
când se poate practica ºi drenajul cerebral.
Clinic presiunea crescutã se traduce prin:
- creºterea tonusului muscular;
- creºterea tensiunii arteriale;
- bradicardie;
- midriazã;
- trismus;
- opistotonus.
Riscul hernierii cerebrale este crescut.
Monitorizarea presiunii intracraniene ne
oferã ºi posibilitatea urmãririi tipului de undã
pulsatilã. Astfel J. DiCarlo (12) prezintã unda
pulsatilã normalã dupã cum se poate vedea în
figura 2a. În figura 2b este prezentat un model
de curbã patologicã
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Figura 3. Undele de tip a ºi b la monitorizarea
presiunii intracerebrale

Undele presiunii intracerebrale patologice
sunt de tip a ºi b.
Undele de tip a reprezintã o tentativã de
autoreglare ºi apar în contextul unei ischemii
cerebrale. Ele trãdeazã o iminenþã de herniere
cerebralã.
Undele b reflectã slaba complianþã cerebralã ºi au o perioadã de circa 10 minute.
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În figura 3 sunt prezentate douã tipuri de
unde patologice:

P3

PRESIUNEA DE PERFUZIE
CEREBRALÃ (PPC)
b)
Fig. 2. a. Unda LCR normalã; b. Unda LCR patologicã
P1 reprezintã unda arterialã, P2 reprezintã complianþa
cerebralã ºi P3 undã dicrotã reflectã pulsul venos.

Complianþa cerebralã care se exprimã prin
diferenþa de presiune cauzatã de o diferenþã de
volum este o valoare extrem de utilã în managementul pacientului cranian, ea este vizualizatã
în figura 1 b prin prezenþa vârfului de undã P2.

Este un parametru important de reþinut
referitor la afecþiunile intracraniene. Ea este
rezultanta diferenþei dintre presiunea arterialã
medie ºi PIC
PPC = TA medie  PIC
Valoarea PPC este peste 65-70 mmHg ºi
este valoarea care asigurã un flux sanguin
adecvat pentru o bunã oxigenare. Din aceastã
ecuaþie deducem importanþa unei hidratãri
complete deci realizarea unei normovolemii ºi
pãstrarea valorilor de tensiune arterialã la
parametri normali. Este motivul pentru care nu
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este permisã reducerea tensiunii arteriale nici în
cazul accidentelor vasculare hipertensive.
Realizarea acestei presiuni de perfuzie este
o condiþie esenþialã a terapiei, deoarece ea este
cea care determinã fluxul sanguin cerebral ºi deci
oxigenarea creierului. Scãderea acesteia în
contextul creºterii PIC va determina instalarea
sindromului de ischemie cu leziuni celulare
ireversibile. Dacã la persoanele indemne existã
un mecanism de autoreglare a perfuziei cerebrale,
ea menþinându-se la valori normale pe o variaþie
mare a tensiunii arteriale, în situaþia instalãrii
edemului postagresional aceastã autoreglare este
suprimatã, fluxul sanguin cerebral (FSC) fiind
direct dependent de presiunea arterialã.
Rezultã din aceste considerente obligativitatea unor monitorizãri indispensabile unei
terapii corecte:
- determinarea PIC pe o variantã invazivã;
- monitorizarea invazivã a tensiunii
arteriale;
- determinarea (cel puþin) a presiunii
venoase centrale (PVC);
- monitorizarea traseului electroencefalografic.

FIZIOPATOLOGIA
TRAUMATISMULUI CRANIAN
În contextul uni traumatism intervin o serie
de forþe de accelerare sau decelerare care produc
o deplasare a creierului în cutia cranianã. Lovirea
de peretele intern care prezintã pe lângã o
suprafaþã durã ºi o serie de creste va determina o
contuzie directã a masei cerebrale. Contra
miºcarea cerebralã va determina însã ºi leziuni
de partea opusã. Este motivul pentru care
leziunea nu este cantonatã doar la nivelul zonei
de impact. Pe de altã parte creierul este lezat de
prezenþa structurilor fibroase precum coasa
creierului ºi tentoriul.

EXPLORÃRI NECESARE
1. Radiografia simplã de craniu nu ne
evidenþiazã nimic la un traumatism închis fiind
astfel neindicatã.
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2. Examinarea computer tomograficã fãrã
substanþã de contrast în cele trei regimuri de
scanare ºi anume: pentru partea osoasã, pentru
masa cerebralã ºi pentru LCR. Distanþa optimã
de examinare este de 5 mm. Densitãþile sunt
cuprinse între +4 ºi +10 pentru LCR, +22 +36
substanþa albã, +32 +46 substanþa cenuºie.
Sângele are o densitate între +50 ºi +90.
3. Examinarea prin rezonanþã magneticã.
Este superioarã examinãrii CT ºi poate identifica
leziuni axonale difuze ºi leziuni intraparenchimatoase mici. Adãugarea substanþelor de contrast
în situaþia leziunilor vasculare.
4. Examenele de laborator uzuale, completate în cazul existenþei altor leziuni. În situaþia
leziunilor pulmonare sau la pacient ventilat se
impune verificarea continuã a terapiei ventilatorii
prin determinarea gazelor sanguine.
5. Determinarea diferenþei de oxigenare
între sângele arterial ºi cel din bulbul jugularei.
6. Evaluarea stãrii coloanei cervicale având
în vedere cã circa 10% din traumatisme prezintã
ºi leziuni cervicale.
7. Anamneza completã asupra modalitãþii
de producere.
Din punct de vedere al examinãrii CT
traumatismele se diferenþiazã în patru categorii:
- agresiunea difuzã I, fãrã leziuni;
- agresiunea difuzã II, cu volum de masã
mai mic de 25 ml, fãrã deplasarea liniei
mediane sau o deplasare de pânã la 5
mm;
- agresiune difuzã III, cu absenþa cisternelor bazale, volum de masã posibil sub
25 ml;
- agresiune difuzã IV, cu deplasarea liniei
mediane peste 5 mm ºi cu volum de masã
peste 25 ml.

URMÃRIREA NEUROLOGICÃ
Evaluarea iniþialã ºi urmãrirea sunt elemente importante ale managementului neurologic. Pe lângã semnele paraclinice ale explorãrilor radiologice avem semnele clinice extrem
de importante. Evaluarea acestora diferã ca
posibilitãþi în funcþie de starea pacientului.
Curarizarea, ventilarea mecanicã ºi sedarea

limiteazã evaluarea clinicã. De mare importanþã
sunt semnele oculare evaluate la venire. Schema
prevede:
- evaluarea în conformitate cu scala
Glasgow;
- trunchiul cerebral este evaluat prin starea
pupilelor, miºcãrile oculare, reflexele
corneene, examinarea motorie ºi
reflexele;
- prezenþa miozei bilaterale la o comã profundã poate indica o leziune pontinã, o
herniere centralã sau o sedare cu opiacee;
- midriaza fixã bilateralã ne relevã o
circulaþie deficitarã cu creºterea PIC; este
un semn de ireversibilitate;
- midriaza unilateralã fãrã reflex fotomotor
ne face sã suspicionãm o hernie transtentorialã.

PATOLOGIA PULMONARÃ
Participarea toraco pulmonarã la un
politraumatism se cifreazã la un procent de 25%
din cazuri, dupã Samuel Lovie, dar este mult mai
mare pe alte statistici ajungând la 75% din
pacienþi.
Participarea pulmonarã poate fi:
- primarã, în contextul traumatismului;
- secundarã, achiziþionatã pe parcursul
spitalizãrii ºi denumitã pneumonie nosocomialã sau pneumonie asociatã
ventilaþiei.
Traumatismul poate interesa cutia toracicã
producând fracturi costale cu sau fãrã volet, sau
poate afecta spaþiul pleural cu producerea de
acumulãri hidrice sau aeriene cu grade variate
de insuficienþã respiratorie.
Afectarea parenchimatoasã constituie un
factor agravant ea manifestându-se ca o injurie
pulmonarã sau ca o detresã pulmonarã (ARDS).

EVALUAREA TORACO PULMONARÃ
Examenul clinic trebuie sã deceleze
afectarea pulmonarã, ea fiind prioritarã în
acþiunea terapeuticã. Pentru aceastã manevrã
recurgem la examenul clinic atent completat cu

examinãrile radiologice simple de faþã ºi profil.
În situaþia unor incertitudini se recurge la
examinarea tomograficã, examinare de mare
fidelitate. Stabilirea gradului de insuficienþã
respiratorie este esenþialã, având în vedere
importanþa unei bune oxigenãri.
Patologia primarã cuprinde afecþiunile
datorate accidentului ºi anume:
- fracturi costale cu sau fãrã volet;
- plãgi deschise pulmonare cu traumatopnee;
- volet costal fix sau mobil;
- hemotorace de diferite grade;
- pneumotorace;
- afectare tisularã pulmonarã care poate
genera sindromul de injurie pulmonarã
sau detresã pulmonarã (ARDS).
Aceste leziuni trebuiesc evaluate cu
maximã promptitudine în vederea aplicãrii unui
tratament corect.
Patologia secundarã cuprinde afecþiunile
care pot interveni pe parcursul internãrii ºi se
referã în special la patologia infecþioasã. Aceasta
poate îmbrãca forma bronhopneumoniei, a
pneumoniei france lobarã sau a condensãrilor
pulmonare bazale. De reþinut cã aceste manifestãri pot fi însoþite de revãrsat pleural.
În aceste situaþii punerea unui diagnostic
precis poate depãºi necesitatea unei radiografii
la pat ºi sunt situaþii în care numai tomografia
poate diferenþia cu precizie tipul de afectare. A
nu se uita cã aceºti pacienþi sunt sub terapie
antibioticã ºi tabloul clinic poate fi extrem de
insidios.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã
diferenþierii între o bronhopneumonie ºi ARDS
deoarece imaginea radiologicã este asemãnãtoare. Starea clinicã ºi examinãrile de gaze sanguine pot face diferenþierea. Þesutul pulmonar,
prin structura sa cu un echipament limfatic abundent ce asigurã protecþia interfeþei dintre mediul
extern ºi cel intern, este un þesut reactiv cu
posibilitatea declanºãrii sindromului inflamator
materializat prin apariþia clinicã a injuriei
pulmonare sau a ARDS. Diagnosticul este
facilitat de valoarea rezultatã din raportul PaO2
ºi FiO2. O valoare sub 200 în condiþia unei
corecte recoltãri pentru gazele sanguine ne
îndrumã spre un ARDS. Valori cuprinse între 200
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ºi 300 sunt caracteristice sindromului de injurie
pulmonarã. Elementul clinic stabileºte în cele din
urmã diagnosticul.

MANAGEMENTUL PACIENTULUI
POLITRAUMATIZAT
Susþinerea hemodinamicã
Element esenþial în protocolul terapeutic,
necesitatea restabilirii condiþiilor hemodinamice
derivã din implicaþiile pe care le are hipoperfuzia
tisularã. Pentru o corectã refacere volemicã este
necesarã monitorizarea presiunii venoase
centrale (PVC).
Refacerea volemicã (13) presupune o
diferenþiere între:
- refacerea volumului intravascular care se
face cu soluþii coloidale isooncotice ºi
- refacerea fluidului extracelular, care se
face cu soluþii cristaloide isotone.
La pacientul cu afectare cranianã repleþia
volemicã trebuie sã þinã cont de valorile
tensionale preexistente. Menþinerea valorilor de
tensiune arterialã se face cu soluþii coloidale ºi
cristaloide în funcþie de valorile PVC. Aceastã
presiune trebuie sã ajungã la 10 cm H2O.
Pentru refacerea a 1 litru de volum intravascular sunt necesare urmãtoarele volume
perfuzate (13):
- 9,4 l de apã purã
- 5 litri de NaCl 0,9 %
- 1 litru HES 6%.
Tentativele de repleþie volemicã intravascularã prin repleþia extracelularã (soluþii cristaloide isotone) sunt legate de apariþia unor
complicaþii ca hiperhidratarea ºi edemul pulmonar (14). Administrarea de soluþii cristaloide va
determina diluþia albuminei, cu scãderea
presiunii oncotice ºi extravazarea lichidelor în
spaþiul extravascular. Apar fenomene ale hiperhidratãrii cu creºterea în greutate a pacientului.
Dupã Lowell J (15) mortalitatea creºte cu 10%
la o hiperhidratare de 5%. Prin fenomenele de
redistribuþie osmoticã apare ºi hiperhidratarea
intracelularã (scãderea Na + ) cu agravarea
edemului cerebral ºi a PIC. Este de evitat astfel
administrarea de soluþii cristaloide în exces la
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pacienþii cranieni. De altfel dezvoltarea unei
complicaþii pulmonare în contextul sindromului
inflamator sistemic (SIRS) impune limitarea
acestor soluþii.
Utilizarea de soluþii cristaloide necesitã o
administrare lentã. Viteza de administrare
depinde de valoarea albuminei plasmatice. Cu
cât albumina este mai scãzutã cu atâta ritmul
trebuie sã fie mai lent, pentru a nu forþa extravazarea soluþiei.

Fig 4. Relaþia dintre presiunea coloid osmoticã
(COP) ºi rata mortalitãþii.
(dupã Morrisseti)

Morrissete (16) prezintã datele din figura
4 unde se poate vedea relaþia dintre presiunea
coloid osmoticã ºi rata mortalitãþii prin insuficienþã cardiacã.
Având în vedere necesitatea menþinerii
unei presiuni de perfuzie cerebralã peste 60-65
mmHg se impune pãstrarea unor valori ale
tensiunii arteriale cât mai apropiate de valorile
iniþiale. Studiile actuale recomandã chiar menþinerea pe valori uºor superioare, având în vedere
creºterea presiunii intracerebrale generatã de
edemul postlezional. Astfel se realizeazã posibilitatea unei bune irigãri în zonele de penumbrã
ale leziunii. Hipoxia va determina metabolismul
în anaerobiozã cu producerea de acid lactic ce
va determina ulterior o vasodilataþie în zona afectatã cu sindromul de reperfuzie ºi instalarea leziunilor secundare care pot generaliza sindromul
inflamator.
Nu se recomandã nici la accidentele vasculare hemoragice reducerea valorilor tensionale.
Protecþia faþã de hemoragia cerebralã prin

reducerea TA este o idee incorectã care genereazã
reducerea pânã la stopare a perfuziei zonelor de
penumbrã. A nu se uita cã leziunea primarã este
ireversibilã. Toate mãsurile terapeutice sunt
aplicate în ideea minimizãrii efectelor secundare
ºi protecþiei zonei de penumbrã.
În contextul unui traumatism cerebral se
recomandã utilizarea soluþiilor osmolare care
împreunã cu soluþii cristaloide pot reface
volumul intravascular ºi a acþiona ºi pe edemul
cerebral.
De notat cã edemul cerebral este de douã
tipuri. Cel celular, neuronal determinat de
hipoxie ºi edemul extracelular care este mai uºor
de gestionat.
Susþinerea ventilatorie
Asigurarea libertãþii cãilor aeriene ºi o
ventilaþie eficientã sunt primele mãsuri ce
trebuiesc luate în prezenþa unui politraumatizat.
În eventualitatea unui GCS sub 8 se impune
separarea cãii respiratorii de calea digestivã.
Trebuie avut grijã la sângerãrile din rinofaringe
care pot fi mari, neexteriorizate ºi pot simula o
hemoragie digestivã superioarã.
Se rezolvã voletul costal mobil prin fixare
internã în prima etapã ºi fixare chirurgicalã dacã
nu obþinem fixarea voletului. Evacuarea spaþiului
trei pleural dacã este ocupat de hidro-, hemosau pneumo-torace.
Ventilaþia pulmonarã este indicatã în caz
de insuficienþã ventilatorie (PaO2 sub 70 mmHg)
sau oximetrie sub 85%. Modulul ventilator
trebuie ales în funcþie de realizarea unui PaO2
apropiat de 100. La traumatismele cerebrale cu
interesare subtentorialã ritmul ventilator propriu
poate depãºi 40-50 ventilaþii pe minut, generând
hipocapnie ºi o oxigenare sanguinã bunã. Acest
ritm duce la epuizare ºi la o creºterea PEEP 
ului intern care va determina ºi o creºtere a PIC.
Este o indicaþie de ventilaþie controlatã cu pacient
sedat ºi curarizat. Trebuie amintitã marea
rezistenþã a acestor pacienþi (cu trigger ventilator
mare) la curare. Hiperventilaþia trebuie evitatã
ºi utilizatã sub controlul gazelor sanguine.
Reducerea Pa CO2 nu este recomandatã sub
valori de 30 mmHg, nivel sub care vasoconstricþia arterialã cerebralã va genera hipoxie

cerebralã, reducerea fluxului sanguin cerebral ºi
a PPC.
Presiunea din cãile aeriene influenþeazã
direct PIC. Astfel pe ventilaþie controlatã inspirul
creºte PIC prin creºterea presiunii intra toracice
ºi blocarea întoarcerii venoase. Este motivul
pentru care utilizarea frânei de expir poate agrava
PIC ºi implicit suferinþa cerebralã. Alegerea
modulului presional se face în funcþie de necesitãþile de oxigenare, dar se preferã presiunile
mici. Este nevoie de monitorizarea presiunii
intracerebrale, condiþie în care se poate alege
modulul de lucru optim.

TRATAMENTUL EDEMULUI
CEREBRAL
Edemul cerebral este reacþia cu care rãspunde þesutul cerebral la o agresiune fie traumaticã, fie vascularã. Fiziopatologic edemul este
celular (citotoxic) ca urmare a hipoxiei celulare
ºi edemul vasogenic determinat de acumularea
de apã extracelular.
Având în vedere instalarea rapidã a
edemului rezultã necesitatea instaurãrii terapiei
cât mai rapid ºi acest tratament trebuie sã aibã în
vedere doctrina Monro. Aceastã terapie cuprinde
mai multe mãsuri:
- utilizarea diureticelor: manitol ºi diuretice de ansã ca furosemidul. Manitolul
se administreazã în dozã de 0,25-1 g/kg
în 3-4 prize. Nu se depãºeºte aceastã dozã
ºi nu este indicat la o sodemie de peste
145 mmol, creând hiperosmolaritate.
Diureza exageratã influenþeazã în primul
rând volemia ºi ulterior balanþa apei.
Hipotensiunea care apare poate afecta
PPC ºi oxigenarea cerebralã. Furosemidul în doze de 40-80 mg sub atentã
supraveghere a sodemiei ºi a diurezei are
indicaþii pentru edemul vasogenic. Este
importantã menþinerea normovolemiei la
aceºti pacienþi.
- poziþionarea ridicatã a capului la 20-30o,
care determinã un drenaj venos postural.
Drenajul postural este contraindicat în
caz de hipovolemie ºi fracturã de coloana
cervicalã (presiunea exercitatã de cap pe
coloanã);
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- manevrarea sângelui din sectorul arterial
prin utilizarea hiperventilaþiei. Valorile
admise pentru PaCO2 sunt între 30 ºi 35
mmHg. Reducerea mai accentuatã va
determina spasm arterial cu ischemie
concomitentã. Aceastã ischemie poate
genera crize epileptiforme;
- manevrarea metabolismului cerebral prin
utilizarea hipnoticelor care deprimã
activitatea electricã ºi implicit necesarul
de oxigen. Se face cu barbiturice în perfuzie continuã dupã o dozã de încãrcare.
Schema iniþiatã de Scott prevede 10 mg/
kg în 30 minute urmatã de 5 mg/kg/h
timp de 3 ore. Pe tot parcursul tratamentului se impune monitorizarea EEG,
singura care poate regla ritmul de
administrare al hipnoticului.
- soluþia salinã concentratã (7%) dacã nu
avem hipernatremie este consideratã
beneficã prin mecanismul antiedem pe
care-l exercitã la nivelul endoteliului
vascular constituind un factor de protecþie. Influenþeazã favorabil edemul
celular cerebral. Este indicat în dozã de
1 ml/kg în administrare unicã ºi lentã.

TERAPIA HIPERTERMIEI
La pacienþii politraumatizaþi febra trebuie
monitorizatã permanent prin senzori plasaþi
rectal, esofagian sau urinar. Temperatura centralã
este un bun parametru ºi ea este mai mare cu 0,5
- 1 grad faþã de temperatura axilarã. Diferenþa
de temperaturã între cea cutanatã ºi cea centralã
ne dã date asupra stãrii de ºoc a pacientului.
Febra la un pacient cranian în comã având
ºi o multitudine de alte leziuni ridicã probleme
mari de etiologie ºi concomitent de terapie. Febra
care apare la 48 de ore cu valori ce depãºesc 39oC
este puþin probabil a aparþine sferei pulmonare.
Ea este expresia sindromului inflamator sistemic
declanºat de sindromul de ischemie reperfuzie
cerebralã. Hipertermia este ºi expresia dereglãrii
centrului hipotalamic. S-a constatat (17) o
eliberare crescutã de glutamat în leziunile
ischemice în prezenþa hipertermiei. Reacþia
inflamatorie se generealizeazã ºi apar diferitele
stadii ale sepsisului. Pe lângã febrã avem tabloul
clinic, imagistic ºi valorile de PIC.
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Fig. 5. Sindromul inflamator neuro hormonal dupã
un traumatism cranian sever.
(dupã Nariyuki Hayashi)

Creºterea temperaturii, care este mai mare
la nivelul creierului decât cea rectalã, determinã
creºterea CMRO2 ºi PIC, elemente care vor
produce pagube imense la nivelul substanþei
cerebrale.
Tratamentul cuprinde manevre de reducere
a temperaturii:
l medicamentos prin antitermice;
l metode pasive ca:
- înfãºurarea in cearceafuri umede;
- plasarea prin intermediul unui câmp
a pungilor de gheaþã la arterele mari;
- rãcirea cu un sistem de ventilaþie cu
aer rece;
- sistemul invaziv (metoda MONAN
sau KANEM) cu trecerea sângelui
printr-un sistem de rãcire.
Hipotermia ca metodã terapeuticã se
adaugã utilizãrii de barbiturice în ideea reducerii
metabolismului cerebral ºi implicit a necesarului
de oxigen. Utilizarea barbituricelor reduce
activitatea metabolicã la nivel de supresie a
activitãþii electrice. Pentru o scãdere mai
pronunþatã se aplicã hipotermia
Hipotermia are o serie de adepþi ºi o serie
de critici. Nu a fost postulat încã limpede beneficiul metodei. Pe trialuri unii cercetãtori (Harris,
Randall) concluzioneazã efectele benefice ale
unei hipotermii medii între 33-35oC la pacienþii
cu PIC peste 20 torr sau 25 cm H2O. Pe de altã
parte alþi cercetãtori (Anderson) nu recunosc
beneficiul, atrãgând atenþia asupra riscului
pneumoniei.
Pe linia prevenirii infecþiilor, Nariyuki
Hayashi (18) stabileºte unele criterii de urmat în

Tabelul 1. Mãsurile de prevenþie a infecþiilor

diferitele stadii ale terapiei. În tabelul nr. 1 sunt
prezentate etapele de parcurs.
Pentru perioada de reîncãlzire sunt
prevãzute manevrele prezentate în tabelul II. De
remarcat diversitatea mãsurilor care îngreuneazã
dupã opinia mea aplicabilitatea acestei metode.

UTILIZAREA DE FACTOR VII
ACTIVAT
Intrat recent în arsenalul terapeutic,
Factorul VII recombinat (Novoseven ®) îºi
gãseºte aplicarea ºi în politraumatismele însoþite
de sângerãri care pun în pericol viaþa ºi care nu
suferã o sancþiune chirurgicalã. Un studiu recent
(Promising) aratã o reducere a hematomului

intracranian în funcþie de dozele utilizate (40,
80 ºi 160 µg/kg). ªi alþi investigatori remarcã
efectul benefic al produsului dacã este
administrat în primele ore de la debutul
traumatismului. Cercetãri ulterioare vor
poziþiona acest preparat în schema terapeuticã.
Dificultatea aprecierii rezultã din ecuaþia Monro.
Astfel reducerea unui volum va fi însoþitã de
dezvoltarea altuia.

TERAPIA ANTITROMBOTICÃ
În contextul unui politraumatism se
elibereazã de la nivelul þesuturilor lezate o mare
cantitate de tromboplastinã tisularã care
amorseazã coagularea intravascularã diseminatã
(CID) precum ºi agresiunea asupra endoteliului

Tabelul II. Mãsurile de prevenþie a infecþiei la reîncãlzire.
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vascular cu toate complicaþiile care urmeazã. Sub
acest aspect introducerea heparinelor fracþionate
a constituit un element de progres terapeutic cu
implicaþii favorabile în evoluþia pacienþilor. În
prezent a intrat în rutinã utilizarea dozelor anti
trombotice fãrã influenþã asupra coagulãrii ºi care
se pot utiliza ºi la pacienþii cranieni. Substanþele
utilizate sunt dalteparina 0,8 mg/kg, nadroparina
3800 ui la normoponderali.

TERAPIA NUTRIÞIONALÃ
Nutriþia ºi asigurarea unui aport caloric
adecvat face parte din principiile terapeutice. La
aceºti pacienþii aflaþi în stare postagresivã ºi
nutriþional în stare de inaniþie de efort în diferite
forme de sepsis se impune un regim caloric de
1,2-1,3 ori necesarul bazal. Acesta trebuie sã
conþinã proporþia optimã între nutrienþi. Se
recomandã utilizarea soluþiilor tricamerale, bine
structurate pe necesitãþi. Aportul este supracaloric cu toate cã pacientul nu poate utiliza toate
caloriile datoritã stãrii catabolice, dorinþa noastrã
este de a-i cruþa rezervele proprii.
Nutriþia se administreazã dupã starea
funcþionalã a intestinului ºi se preferã combinarea cãii parenterale cu cea enteralã. Forþarea
cãii enterale are avantajul protecþiei tubului
digestiv, a ascensionãrii bacteriene, a populãrii
gastrice ºi în final la întreruperea unui cerc vicios
care ar putea alimenta MSOF. Utilizarea
inhibitorilor de HCl este recomandatã numai la
abstinenþa enteralã.
Nivelul glicemiei trebuie þinut sub valori de
120 mg% iar la pacienþii cranieni chiar la valori
mai reduse. Prezenþa glucozei în zona de ischemie va alimenta producerea de radicali liberi
agresivi. În aceste situaþii mulþi neurochirurgi
preferã o hidratare cu soluþii saline ºi fãrã soluþii
glucozate. De preferat administrarea nutriþiei
parenterale pe calea unui cateter venos central.

FIZIOTERAPIA PATOLOGIEI
PULMONARE
Asigurarea unei bune oxigenãri este scopul
întregii terapii. Aceasta se poate realiza pe ventilaþie spontanã cu adaus de oxigen sau necesitã
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instituirea unei ventilaþii mecanice asistate sau
controlate. Necesitatea obþinerii unei bune saturaþii necesitã de multe ori utilizarea de presiuni
mari sau a frânei de expir. Aceastã metodã va
determina creºterea presiunii în mediastin, cu
creºterea presiunii în sistemul venos ºi creºterea
în consecinþã a presiunii intracerebrale. În aceastã
situaþie se alege modulul ventilator cu sporirea
celorlalte metode de reducere a PIC.
Ca infecþie nosocomialã se semnaleazã
bronhopneumonie ºi pneumonia, cu condensãri
pulmonare în special la nivel bazal. Numai
metodele ventilatorii nu pot rezolva totdeauna
permeabilizarea cãilor aeriene ocupate de secreþii
suprainfectate. Reflexul de tuse apare numai la
primele 5 diviziuni ale arborelui traheobronºic.
Sub acest nivel nu avem posibilitatea eliminãrii
acestor secreþii. Aspiraþia bronºicã, lavajul
bronºiolar nu pãtrund la nivelele inferioare. Este
nevoie de adaptarea unei poziþionãri de drenaj
al pacientului. Aceste poziþii prevãd plasarea
pacientului cu capul decliv în poziþie lateralã,
ceea ce va determina creºterea presiunii intracerebrale cu agravarea sindromului neurologic.
Având monitorizarea PIC se procedeazã la
testarea complianþei cerebrale. Dupã o poziþionare declivã de 5 minute se revine la poziþia
proclivã ºi dacã PIC scade, rezultã cã avem o
complianþã cerebralã bunã ºi se poate tenta
poziþionarea declivã pentru 10 minute, cu aplicarea percuþiei pentru a favoriza scurgerea secreþiilor care vor fi extrase prin aspiraþie prin bronhoscop. Trebuie menþionat cã pacientul este
curarizat ºi nu poate exercita tusea activã.
O metodã ventilatorie susþinutã de
Catinoni este cea a ventilaþiei în prone position
a pacienþilor cu complianþã pulmonarã redusã
(ARDS) sau în situaþia proceselor de condensare
pulmonarã. Metoda este beneficã însã pretinde
poziþionarea declivã a extremitãþii cerebrale, ceea
ce este dificil de aplicat la pacientul cranian. Cu
toate acestea realizarea unei bune oxigenãri este
scopul terapiei ºi orientarea în funcþie de condiþia
pacientului poate impune conduita terapeuticã.

ANTIBIOTERAPIA
Pacientul cranian în comã intubat ºi
ventilat mecanic necesitã o terapie antibioticã
prin multiplele posibilitãþi de suprainfecþie.

Decesul prin infecþii pulmonare depãºeºte 40%
în SUA. Pe un studiu efectuat de Kaburagi (19)
la pacienþii cranieni supuºi hipotermiei moderate
s-au izolat pe culturi din secreþii recoltate de la
nivel pulmonar: coci gram pozitivi 35%, bacili
46% ºi restul candida. Dintre coci cel mai frecvent a fost stafilococul MRSA, iar dintre bacili
cel mai frecvent a fost Pseudomonas Aeruginosa.
Suprainfecþia apare cam la 4-5 zile. Hipotermia
modificã ºi cinetica antibioticelor prin modificarea fluxului sanguin hepatic.
Pentru pacientul politraumatizat, dacã
prezintã ºi fracturã deschisã de craniu se impune
administrarea de antibiotice din clasa imipenem
sau meropenem utilizând metoda deescaladãrii
dacã se confirmã alte sensibilitãþi. Antibioticul
de elecþie, cu spectrul larg este meropenemul în
doze de 3-6 g/zi în funcþie de gravitatea sindromului infecþios. La terapie trebuie adiþionat ºi
un anticandidozic, de ex Fluconazolul 400 mg/
zi timp de 10-14 zile.
Patogenii identificaþi în secþiile noastre de
terapie intensivã sunt klebsiella, enterococii,
enterobacteri, pseudomonas, stafilococul MRSA
ºi levurile.
Amikacina are o bunã penetrabilitate în
SNC la fel ca meropenemul. Având în vedere
suferinþa organicã multiplã a acestor pacienþi se
recomandã utilizarea ca anti MRSA a
linezolidului.

ANESTEZIA LA POLITRAUMATIZAÞI
Pacientul politraumatizat necesitã de multe
ori intervenþii chirurgicale. În aceste perioade
anestezistul trebuie sã aibã în vedere elementele
de fiziopatologie, motiv pentru care trebuie sã
procedeze la unele manevre precum:
- poziþionarea pe masã cu capul ridicat la
25-30o în special la pacienþii cu PIC
ridicatã.
- administrarea de manitol 20% 0,5 pânã
la 1 g/kg înainte de inducþie. Aceasta
împreunã cu poziþionarea pe masã ºi
hiperventilaþia moderatã previn explozia
creierului în momentul deschiderii durei.
- evitarea episoadelor de hipotensiune la
inducþie. De aceea trebuiesc alese

substanþe care modificã mai puþin tensiunea arterialã, iar administrarea trebuie
sã fie lentã. Hipotensiunea va reduce
PPC cu accentuarea edemului cerebral.
Se recomandã propofolul asociat cu
fentanyl sau remifentanil. De asemenea
este recomandatã utilizarea lidocainei ca
spray al corzilor vocale pentru a preveni
reacþia hipertensivã la plasarea sondei de
intubaþie. Se poate utiliza masca laringeanã care stimuleazã mult mai puþin
reflexele traheale. Alegerea gazelor
anestezice trebuie sã þinã cont de creºterea fluxului sanguin cerebral pe care-l
genereazã unele dintre ele. Se recomandã
sevofluranul sau isofluranul.
- pentru a menþine o PPC adecvatã se recomandã plasarea de bandaje elastice la
extremitãþi.
- utilizarea hipotermiei generale sau locale
pentru reducerea necesarului de oxigen
ºi protecþia leziunilor cerebrale.
- monitorizarea standard poate fi extinsã
cu determinarea SjO2, a PIC, debitul
cardiac, DO2
- ventilaþia mecanicã trebuie sã evite
presiunile mari, frâna de expir. Se utilizeazã relaxantele musculare nedepolarizante ºi sedarea prelungitã cu midazolam în postoperator. Aceste metode fac
mai dificilã permanenta evaluare a
stadiului neurologic al pacienþilor, ceea
ce impune trezirea periodicã pentru
evaluare.
Stadializarea intervenþiilor trebuie fãcutã
în funcþie de riscul vital. De aceea realizarea
hemostazei chirurgicale este prima indicaþie a
unei intervenþii chirurgicale, la fel ºi indicaþia
de realizare a unei bune funcþionalitãþi
ventilatorii.
Prezenþa altor leziuni precum fracturile
deschise impun în sistem de urgenþã amânatã
rezolvarea chirurgicalã pentru a prevenii infectarea focarelor ceea ce va determina prelungirea
spitalizãrii ºi creºterea riscului vital. Celelalte
tipuri de intervenþii ortopedice trebuiesc efectuate cât mai rapid dupã obþinerea avizului
neurochirurgical. Practica demonstreazã cã abþinerea de la intervenþia ortopedicã cu prezenþa
focarelor instabile agraveazã evoluþia
neurologicã.
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