المرشد العالجي في
تدبير إصابات الدماغ الرضية الشديدة
ملخص:
تعتبر أذيات الدماغ الرضية ) (TBIالسبب الرئيسي للوفاة عند جميع الفئات العمرية في الواليات
المتحدة  ،مما يسهم في أكثر من  ٪ 30من الوفيات المرتبطة بالرضوض  .بروتكول تدبير أذيات
الدماغ الرضية الشديدة( التي تم تعريفها كعالمة في تقييم غالسكو للسبات بعد االنعاش ≤ )GCS
) )8أثبت فائدته في تحسين النتائج  .النقاط األولية الداخلة في تدبير  TBIالشديد تتضمن التقليل
من الوذمة الدماغية والضغط داخل القحف ) (ICPمع تحسين ضغط التروية الدماغية CPP
)(CPP= MAP – ICPو األكسجة النسيجية للحد من نقص التروية الثانوية.

التوصيات:
• المستوى1:
• ال شيء.

• المستوى2:
• إذا كان  ICPمستقر  ،فاحرص على الحفاظ على  ICP <22مم زئبقي و
CPP ≥ 60مم زئبقي.
• الحفاظ على درجة حرارة المريض  36-37درجة مئوية ؛ ودراسة استخدام
خافضات الحرارة مبكراً و أغطية التبريد.
• ال تعطي جرعات عالية من الستيروئيدات فيTBI.
• حماية الطرق الهوائية للمريض و التنبيب إذا كانGCS ≤ 8.
• الحفاظ على أكسجة ) (PaO2 80-120 mmHgو كربمة طبيعية (PaCO2
35-40 mmHg).
• رفع رأس السرير  30درجة كل الوقت.
• أهتم بمراقبة  ICPإذا كان(  GCS ≤ 8بعد اإلنعاش )وصلة  ICPالمرتفع في
التصوير أو الفحص البدني.
• توفير التخدير و التسكين المناسبين للسيطرة على األلم والتهيج.
• ابدء بتسريب النورادرينالين إذا  CPP <60مم زئبقي على الرغم من اإلنعاش
المناسب.
• إذا كان  ICPباستمرار > 22مم زئبق:

• تسريب  ٪ 7.5كلوريد الصوديوم 250mL IVPB x1خالل أكثر من 15
دقيقة.
• العالج البديل :مانيتول.

0.25-1.0 gm/kg IV x 1

• طلب مستويات الصوديوم في المصل كل  4ساعات( و أوزمولية المصل في
حالة استخدام المانيتول).
• األخذ بعين االعتبار الحصار العصبي العضلي ل  ICPالغير مستجيب على
العالج.
• البدء بالعالج الوقائي للنوب في أول  7أيام بعد اإلصابة بـ الليفيتيريأسيتام 1000
مغ مرتين لمدة  7أيام.
• مراقبة مستمرة بـ  EEGالستبعاد الحالة الصرعية غير التشنجية.
• ضمان التغذية الباكرة المناسبة  ،والوقاية من قرحات الشدة  ،و الخثار الوريدي
العميق.

• المستوى3:
• الحفاظ على  MAP ≥ 80مم زئبقي إذا كانت مراقبة  ICPغير ممكنة.
• الحفاظ على الهيموجلوبين  > 9غ أثناء المرض الشديد للمريض.
• إذا استمر  ICP> 22مم زئبقي وقد تم قبول المريض > 24ساعة ،فكر في فرط
التهوية قصير المدى لـ  PaCO2بمقدار  30-35مم زئبقي.
• فكر بإزالة الضغط عبر حج القحف للمرضى مع أذيات جراحية.
• إذا لم يكن المريض مرشحاً للجراحة فعليك التفكير في غيبوبة البنتوباربيتال لـ
ICPالمقاوم للمعالجة.

أذيات الدماغ الرضية – درجات العالج:
المستوى صفر:
ينبغي تنفيذ التدخالت التالية لدى جميع المرضى الذين يعانون منTBI :
• الحفاظ على MAP ≥ 80مم زئبقي إذا لم يكن هناك أي مراقب  ICPفي المكان.
• قدم أكسجين إضافي للحفاظ علىSpO2 > 92 %.
• ارفع رأس السرير إلى  30درجة.
• احتفظ بالرأس بالوضعية الطبيعية لتجنب انقباض الوريد الوداجي.
• الحفاظ على صوديوم المصل  ≥140 mEq/Lمع السوائل الوريدية سوية التوتر( دون
دكستروز).

• تصحيح اعتالل تخثر الدم مع العامل المعاكس المناسب في النزف المهدد للحياة.
•

المريض على الوارفارين و INR> 2:

FEIBA NF 1000 units IVتسريب وريدي خالل  20دقيقة.
•

المريض على مثبطات العاملXa:

•

FEIBA NF 2000 units IVتسريب وريدي خالل  20دقيقة.

•

Tranexamic acid 1g IVPB x 1خالل  10دقائق.

•

المريض علىdabigatran :
Idarucizumab 2.5 gms IVPB q 10 minمرتين.

• فكر في نقل الصفيحات للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عصبي مع خلل
بوظيفة الصفيحات الموثق( إيجابية )PFA-Plavixالتالية الستخدام مثبطات ( ADP
مثل  clopidogrelأو  prasugrelأو  ticagrelorأوticlodipine ) .
• الحفاظ على حرارة الجسم الطبيعية( درجة الحرارة  36-37درجة مئوية):
• أسيتامينوفين  650ملغ )) PO/PT q 4 hrsإذا كانت درجة الحرارة > 37
درجة مئوية.
• النظر في ايبوبروفين  800ملغ ( ) )PO/PT q 6 hrsفي حال فشل
االسيتامينوفين).
• ضع في اعتبارك استخدام جهاز التبريد  Arctic Sun TMإذا كان من غير
الممكن الحفاظ على حرارة الجسم الطبيعية.
الحفاظ على سكر دم  ≥ 70ملغ  /دل و  ≤ 180ملغ  /دل.
الدعم الغذائي المناسب في وقت مبكر ( خالل  24ساعة ؛ و يفضل التغذية ما بعد البواب).
الوقاية من الـ ) (DVTباستخدام الهيبارين تحت الجلد خالل  24ساعة من اإلصابة.
الوقاية من قرحات الشدة لدى مرضى التهوية الميكانيكية.
الوقاية من قرحات االستلقاء( الخشكريشات )من خالل سطح سرير مناسب.

المستوى األول:
ينبغي إضافة التدخالت التالية في جميع المرضى مع GCS ≤ 8:
• تأكد من أن جميع األهداف الفيزيولوجية للمستوى صفر قد أستوفيت.
• مجرى الهواء  /التنفس:

• نبب المريض إذاكان  GCS ≤ 8و حسب الحاجة لحماية الطرق الهوائية.
• الحفاظ علىPaCO2 35-40 mmHg
• مراعاة الحصول على غازات الدم الشرياني لربطه مع الضغط الجزيئي لـ
CO2في هواء الزفير(EtCO2) .
• الحفاظ على PaO2 80-120 mmHg
• التروية الجهازية:
• تأمين خط شرياني( على مستوى المحورphlebostatic ).
• الحفاظ على كمية طبيعية من الدم ( توازن سوائل إيجابي بمقدار 500-1000
مل في أول  24ساعة).
• الحفاظ على MAP ≥ 80مم زئبقي إذا لم يكن هناك أي مراقب  ICPفي
المكان.
• ضمان حجم إنعاش مناسب.
• تأكد أن خضاب الدم  > 9غ  /دل خالل مرحلة اإلنعاش الحادة للمريض
.
• مراقببة هيموديناميكية جيدة.
• إعطاء نورادرينالين بجرعة  0.05 mcg/kg/min -للحفاظ على
MAP ≥ 80 mmHgأوCPP ≥ 60 mmHg
• التروية الدماغية:
• مراقبة الضغط داخل القحف ) (ICPإذا كان  GCS ≤ 8بعد اإلنعاش و االهتمام
بـ  ICPالمرتفع على التصوير أو الفحص.
• يفضل استخدام جهاز مراقبة  ICPمع مفجر خارجي للبطينات ) (EVDعلى
مراقبة  ICPوحدها.
• الحفاظ على ضغط التروية الدماغية
متاحا.

CPP ≥ 60مم زئبقي إذا كان ICP

• إذا كان CPPأقل من  60مم زئبقي:
• ضمان حجم إنعاش مناسب.
• مراقبة هيموديناميكية جيدة.
• إعطاء نورأدرينالين بجرعة  0.05 mcg/kg/min -للحفاظ على
CPP > 60 mmHg

• تدبير ICP > 22مم زئبقي المستمر لمدة  10دقائق:
• التحقق من شكل موجة  ICPالصحيح على –  EVDإبالغ طبيب
الجراح العصبية إذا كان شكل موجة  ICPغير صحيح أو ال يوجد
تصريف للسائل الدماغي الشوكي(CSF).
• ضع الـ  EVDعلى مستوى صماخ السمع الخارجي.
• إغالق  EVDو ضعه على مستوى  0مم زئبقي عند اإلدخال لمراقبة
ICP.
• إذا كان ICP> 22مم زئبقي لمدة  10دقائق و EVDمغلق – افتح
EVDعند  0مم زئبقي لمدة  15دقيقة
• إذا تم فتح  EVDأكثر من  3مرات خالل  90دقيقة  ،فاترك الـ EVD
مفتوح على  0مم زئبقي باستمرار و أخبر طبيب الجراحة العصبية
• خذ بعين االعتبار المعالجة االسمولية( انظر أدناه).
• النظر في فرط التهوية قصير المدى  (PaCO2 30 – 34ملم زئبقي )
لخفض ICPبشكل حاد.
• يجب تجنب فرط التهوية في الـ  24ساعة األولى بعد اإلصابة.
• المعالجة األسمولية:
• الخط األول لمعالجة  ICP> 22مم زئبقي لمدة  ≥ 10دقائق.
•  ٪7.5كلوريد الصوديوم  250مل تسريب وريدي خالل  15دقيقة لمرة
واحدة إذا كان صوديوم المصل  < 160ممول  /ل.
• العالج البديل:
• مانيتول  0.25 - 1غ  /كغ دفش وريدي لمرة واحدة إذا كان صوديوم
المصل  <160و/أو أسمولية المصلية  < 320ميلي أوزمول  /ل.
• قياس صوديوم الدم كل  4ساعات ( و أسمولية المصل كل  4ساعات عند
استخدام المانيتول).
• إبالغ العناية المشددة إذا تبدل صوديوم المصل  > 2ممك  /ل  / 4ساعات
من القياس السابق.
• العالج بالمحاليل الملحية مفرطة التوتر في حال صوديوم المصل ≥ 160
ممك  /ل.
• استمر بالمعالجة بالمانيتول في حال صوديوم المصل  ≥ 160ممك/ل و/أو
أسمولية المصلي  ≥ 320ميلي أوزمول  /ل.

• حماية الدماغ:
• التسكين والتخدير الحكيم للسيطرة على األلم والهياج.
• يفضل التسكين والتخدير
• تسريب وريدي فينتانيل  25 – 500مكغ /سا.
• التسريب مع زيادة الجرعة لرفعICP .
• تفضيل الفنتانيل( و/أو العالج األفيوني الفموي )على البروبوفول.
• بروبوفول  10 – 50مكغ  /كغ  /د تسريب وريدي.
• إبطال نشاط النوب المرضية:
• مراقبة  EEGمستمرة لكشف الحالة الصرعية غير التشنجية
• ليفيتيرأسيتام  1000مع فموي أو وريدي كل  12ساعة لمدة اسبوع( و
توقف بعد اسبوع عند غياب النوب)
• تجنب:
• انخفاض ضغط الدم ) (SBP <100 mmHgأو (CPP<60
mmHg).
• نقص األكسجة(SpO2 < 92%).
• فرط الكربمة)(PaCO2> 45 mmHg
• نقص صوديوم الدم( صوديوم الدم  <140ممك/ل)
• نقص سكر الدم أو ارتفاعه( سكر الدم  < 70ملغ/دل أو  > 180ملغ /
دل)
• نقص حجم الدم
• الحمى
• فقر الدم( الحفاظ على الهيموجلوبين  > 9غ/دل )في األسبوع األول

المستوى الثاني:
التدخالت التالية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار إذا كان  ICP > 22مم زئبقي ألكثر من  60دقيقة
بعد المناقشة مع طبيب الجراحة العصبية و طبيب العناية المشددة:
• تأكد أن جميع األهداف الفيزيولوجية للمستوى األول قد استوفيت.
• كرر العالج االسمولي طالما صوديوم المصل  <160ممك  /ل – نوصي بما يلي:
•

 ٪23.4كلوريد الصوديوم  30مل تسريب وريدي خالل  15دقيقة لمرة واحدة

• استخدام  ٪ 7.5كلوريد الصوديوم  250مل وريدي لمرة واحدة عندما يتطلب
اإلنعاش ذلك
• تحقق من صوديوم المصل كل  4ساعات.
• إجراء طبقي محوري للرأس الستبعاد اآلفات الشاغلة للحيز.
• مراقبة مستمرة لـ  EEGالستبعاد الحالة الصرعية غير التشنجية ( إن لم تكن موجودة
بالفعل).
• النظر في إعطاء العالج المسكن والمخدر بشكل متقطع ثم زيادته.
• الشل
• تأكد من  RASS -5قبل البدء.
• البدء بـ الروكورونيوم  50ملغ تحميل وريدي ثم  8مكغ  /كغ  /ساعة
• باكراً( في غضون  2.5ساعة )  ،المدى القصير  (48ساعة بعد اإلصابة )  ،ال ينصح
بتخفيض درجة الحرارة وقائيا لتحسين النتائج في المرضى الذين يعانون من إصابة
شاملة.
• فرط التهوية الخفيف
• البدء بفرط التهوية الخفيف بهدفPaCO2 30-34 mmHg.
ً
ً

المستوى الثالث:
التدخالت التالية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار إذا بقي  ICP > 22مم زئبقي على الرغم من
تحقيق جميع أهداف المستوى الثاني:
• تأكد من الوصول إلى الحد األقصى من العالج بالمحاليل الملحية مفرطة التوتر( مثل
صوديوم المصل  155 – 160ممك  /ل)
• النظر في عتبة  ICPالبالغة  25مم زئبقي مع االلتزام الصارم بـ CPP> 60مم زئبقي.
• بدء  EEGالمستمر( إن لم يكن موجوداً)
• تخفيف الضغط جراحياً
• حج القحف فقط لتدبير ارتفاع  ICPال يحسن النتائج العصبية على المدى
الطويل.
• النظر في إزالة الضغط ب حج القحف لمرضى اآلفات جراحية.
• غيبوبة الباربيتورات:

• إذا لم يكن مرشح للجراحة  ،و معند لجميع التدخالت المذكورة أعاله  ،فكر
غيبوبة البنتوباربيتال
Pentobarbital 10 mg/kgوريدي خالل  10دقائق،ثم 5 mg/kg/h x 3
 ،hoursثم 1 mg/kg/hrتسريب وريدي.

•

• استخدم الحد األدنى من جرعة البنتوباربيتال الالزمة لتحقيق خمود لإلندفاعات
EEG- 3-5اندفاع  /دقيقة  (= 1-2اندفاع لكل شاشة)
• التوقف عن جميع العوامل المهدئة و الشالة بعد تحميل جرعات بنتوباربيتال
كاملة  (4ساعات)
• مراقبة هيموديناميكية باضعة( مثل قثطرة الشريان الرئوي )بسبب التأثيرات
السلبية في التقلص العضلي للبنتوباربيتال.
• حالما  ICP ≤ 22مم زئبقي لمدة  48ساعة  ,خفض جرعة البنتوباربيتال خالل
الـ  48-72ساعة القادمة.
• التوقف عن التغذية األنبوبية أو خفضها إلى معدل غذائي  (10-20مل  /ساعة) .
ً

المقدمة:
TBIهو إصابة قاتلة مع معدالت وفيات تصل إلى  . ٪ 30حوالي  2.5مليون شخص يتكبد TBI
سنويا في الواليات المتحدة مما أدى إلى وفاة أكثر من  50000و  500000شخص مع عقابيل
عصبية دائمة  (1).ما يقرب من  ٪ 85من الوفيات المتعلقة بـ  TBIتحدث خالل األسبوعين
األولين من اإلصابة  ،مما يعكس التأثير المبكر النخفاض ضغط الدم العام و ارتفاع ضغط الدم
داخل القحف.
يتم تحسين نتائج المرضى وفق النظام( الذي تم تحديده بواسطة  GCS≤8بعد اإلنعاش ) بشكل
كبير عندما تتم إدارة هؤالء المرضى وفقا لبروتوكول شامل لإلنعاش العصبي مثل تلك التي
أوصت بها مؤسسة )Brain Trauma (BTFأو جمعية الرعاية العصبية  ( (1-7.أظهر تحليل
قاعدة بيانات إنعاش TBIو نتائج المرضى في والية نيويورك انخفاض في معدل الوفيات من
 ٪22في عام  2001إلى  ٪ 13في عام ) 2009 (P <0.0001عندما تم اتباع هذه المبادئ
التوجيهية  (1).بين هاتين الفترتين الزمنيتين  ،ازداد االلتزام بالمبادئ التوجيهية من  ٪ 56إلى
 ، (P <0.0001) ٪75وزاد االلتزام بتوصيات ضغط التروية الدماغية ) (CPPمن  ٪ 15إلى
 ، (P <0.0001) ٪48و نسبة المرضى الذين يعانون من  ICP> 25مم زئبقي انخفض من42
 ٪إلى  (P <0.0001) . ٪ 29تم تأكيد ذلك من خالل دراسة مماثلة في مستشفى النكستر العام ،
و هو مركز اإلصابات من المستوى الثاني  ،و الذي أظهر انخفاضا في معدل الوفيات من٪ 55
إلى ٪ 15عندما تحسنت المطاوعة من ٪ <55إلى(2)٪ 55-75
اتباع الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية لنهج الطب القائم على األدلة لتدبير المرضى الذين
يعانون من  TBIشديدة على أساس األدبيات الطبية الحالية و التقارير المنشورة المجمع عليها .
تتكون المبادئ التوجيهية من ثالثة مستويات من العالجات المتصاعدة تدريجيا التي تستهدف
التحكم في  ICP .ال يمكن المبالغة في أهمية التواصل المتكرر و المفتوح بين مقدمي الرعاية

المركزة و فريق جراحة األعصاب  .يرجى مالحظة أن المرضى الذين يعانون من السكتة
الدماغية  ،تمزق األوعية الدموية داخل الجمجمة ،و الذين يخضعون لرصد  ICPلظروف
عصبية أخرى ال ينبغي أن تدار وفقا لهذه المبادئ التوجيهية  TBIمالم يحدد خالف ذلك من قبل
جراحي األعصاب.

الفيزيولوجيا المرضية:
و استناداً إلى مبدأ مونرو – كيلي ،فإن الحجم داخل الجمجمة [ الدماغ، ٪ 80و السائل الدماغي
الشوكي  ،(CSF) 10%و حجم الدم الدماغي ] ٪ 10يكون ثابت ضمن حدود القبة القحفية و ال
يمكن توسيعه  .بما أن أنسجة المخ لديها قدرة تعويضية ضئيلة  ،في وجود وذمة دماغية أو آفات
شاغلة للحيز  ،يجب أن يقل حجم السائل الدماغي و حجم الدم من أجل تنظيم  ICP . CSFقد
يصرف من خالل الضفيرة القطنية و حجم الدم على نحو ضيق ينظم ذاتيا من قبل كل من
PaCO2و PaO2 .هذا يسمح لحجم الدم الدماغي أن ينقص  ،و يقلل من  ، ICPبينما يحافظ في
الوقت نفسه على CPPالكافي.
المعرف
الهدف من مراقبة  ICPو التحكم في مريض  TBIهو الحفاظ على  CPPالمناسب[
ّ
على أنه الضغط الشرياني المتوسط ) (MAPمطروحا منه ]  ICPإما من خالل زيادة  MAPأو
تقليل  ICP .قد يتم تطبيق مجموعة متنوعة من العالجات على خفض  ICPو تقليل الوذمة
الدماغية في محاولة للحفاظ على ما يكفي من CPPلتوفير توصيل األوكسجين الكافي لتجنب
اإلصابة الدماغية الثانوية بسبب نقص التروية  .هناك توازن دقيق بين زيادة التروية الدماغية و
الحفاظ على  ICPخفض الوذمة الدماغية.

مراجعة أدبية:
التقييم المبدئي:
يجب على جميع المرضى الذين يتواجدون مع المشتبه في إصابتهم بمرض  TBIأن يخضعوا
لدراسة أولية و ثانوية سريعة مع تقييم شامل للطريق الهوائي و التنفس و الدوران الدموي  .إن
سلوكية مجرى الهواء و األوكسجين و التهوية الكافية هي أمور ذات أهمية قصوى لتجنب إصابة
الدماغ الثانوية  (7) .يجب أن يثبت العمود الفقري الرقبي للمريض حتى يتم استبعاد إصابة
العمود الفقري الرقبي  .و ينبغي النظر في التنبيب العاجل لتأمين مجرى الهواء للمريض مع أي
مريض لديه  GCS <8أو غير القادرين على حماية مجرى الهواء  .يجب تأمين مدخل وريدي
سريعا  .و ينبغي إجراء اختبار الجلوكوز بجانب السرير لدى جميع المرضى فاقدي الوعي و
التعامل بسرعة مع نقص السكر في الدم إذا كان موجودا  .يجب إعطاء الثيامين  (100ملغ )
في المرضى المعرضين لخطر نقص التغذية  .إذا اشتبه في وجود سمية أفيونية ( على سبيل
المثال  ،تاريخ تعاطي المخدرات غير المشروعة  ،أو انقطاع النفس  ،أو بطء في التنفس  ،أو
حدقات صغيرة )  ،فيجب إعطاء نالوكسون  0.4ملغ وريديا و تكراره عند الضرورة  ،حتى 4
ملغ  .يجب إجراء الفحوصات المخبرية المناسبة [ الشوارد  CBC ،مع صفيحات الدم  ،دراسة
تخثر الدم  ،غازات الدم الشرياني  ،تحليل البول ،و علم السموم  /مستوى الكحول ( حسب
االقتضاء  ) ] .إذا لم يكن من الممكن تقديم رعاية جراحة عصبية نهائية في مؤسسة التقديم
األولي  ،فيجب تسهيل االنتقال إلى مستوى أعلى من الرعاية بطريقة سريعة للحفاظ على

"الساعة الذهبية "و تحسين نتائج المريض  .ينبغي البدء في إجراء بعض تدخالت االنعاش
األساسية للحد من إصابة الدماغ الثانوية7) (، (5الملحق1) .

انخفاض ضغط الدم:
انخفاض ضغط الدم الجهازي قبل دخول المستشفى و في المستشفى بشكل مستقل يزيد من
االمراضية و الوفيات التالية لـ  TBI (3) .انخفاض ضغط الدم االنقباضي يؤدي إلى نقص
التروية الدماغية و إصابة الدماغ الثانوية  .تشير األدبيات الجديدة إلى أن الحفاظ على ارتفاع
ضغط الدم االنقباضي ) (SBPلدى مريض  TBIالشديد قد يؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات و
تحسين النتائج  .التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية لعام  2016هي SBP> 100
mmHgللمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين  50إلى  69سنة  ،أو SBP> 110 mmHg
للمرضى من  15إلى  49سنة أو أكثر من  70سنة4) . ، (3يجب دائما مراعاة العالقة بين SBP
و  MAPو  CPPعند تفسير هذه القيم  .في المرضى الذين يعانون من نقص ضغط الدم مع
،GCS < 8يجب الحفاظ على  SBPمن خالل االستخدام الحكيم للسوائل الوريدية سوية التوتر
(بدون ديكستروز ) حتى تتوفر مراقبة  ICP .يجب أن يكون الهدف ضمان وجود  CPPمناسب
> 60مم زئبقي في جميع األوقات  6) . ، 4 ، (3نظراً ألن الدماغ حساس جداً لنقص األكسجين
،فسيؤدي ذلك إلى تحسين عملية توصيل األكسجين و تجنب المزيد من إصابة الدماغ الثانوية .
إذا كان ال يمكن الحفاظ على  SBPللمريض بالسوائل عن طريق الوريد لوحده( أو CPP > 60
مم زئبقي إذا توفرت مراقبة )  ، ICPينبغي البدء بجرعة منخفضة من النورادرينالين6) ،4، (3
.

ضغط اإلرواء الدماغي(CPP) :
 ،CPPمعرف على أنه  MAPناقص  ، ICPهي عامل إنعاش متغير هام في عالج مرضى
TBI .توصي  BTFبمجال  CPPمن  60-70مم زئبقي  .إن الهدف األمثل األدنى من  60إلى
70مم زئبقي قد يعتمد على الحالة الذاتية للمريض4) . ، (3قياسات تدفق الدم الدماغي  ،و
األكسجين الدماغي [ إما اشباع الوريدي الوداجي  (SjvO2) > 50%أو توتر أوكسجين أنسجة
الدماغ ]  (PbO2) > 15 mmHgو االستقالب أدوات مكملة تأخذ باالعتبار في تدبير TBI
عندما تكون متاحة  (3) .يجب تجنب الحفاظ الجائر لـ  CPP > 70 mmHgبسبب زيادة
خطر اإلنعاش المفرط و متالزمة الضائقة التنفسية الحادة  (ARDS) .يجبت جنب < CPP
60 mmHgبسبب خطر انخفاض تدفق الدم الدماغي و نقص األكسجين الدماغي و إصابة
الدماغ الثانوية(4) .

رفع رأس السرير:
يجب على جميع المرضى الذين يعانون من  TBIأن يرفع رأسهم  30درجة لتقليل الوذمة
الدماغية و زيادة التصريف الوريدي من قبو القحف  .قديؤدي رفع مستوى الرأس أيضاً إلى
خفض مستوى  ICPدون التأثير السلبي على تدفق الدم الدماغي أو  CPP (8) .في المرضى
الذين يعانون من إصابات العمود الفقري المشتبه بها أو الموثقة  ،من األفضل تحقيق ذلك عن
طريق وضع سرير المريض في وضعية تراندلنبرغ العكسية  .ارتفاع رأس السرير الذي يزيد
على  30درجة أثبت أنه مفيد.

الحرارة الطبيعية:

ارتفاع درجة حرارة الجسم  /الحمى لها تأثير ضار كبير على الدماغ  .في حين يتم تعريف
الحمى عادة على أنها درجة حرارة جسم أساسية أكبر من  38.3درجة مئوية  ،فإن درجات
الحرارة التي تزيد عن  37درجة مئوية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على لحمة الدماغ الضعيفة
اساسا  .تزيد درجة حرارة الجسم المرتفعة من االستجابة االلتهابية لدى المريض عن طريق رفع
مستويات السيتوكينات و العدالت المرافقة لإللتهاب  .هذا يمكن أن يزيد من النشاط الودي ،
استهالك األكسجين  ،معدل ضربات القلب  ،و التهوية الدقيقة  .في حين تحدث الحمى في30-
 ٪45من الجروح غير العصبية ،يمكن أن تشاهد إلى ما يصل إلى  ٪ 70من أولئك المصابين
مع  TBI .في هؤالء المرضى ،المسببات الخمجية موجودة في أقل من  ٪ 50في ذلك الوقت ،
مع تصنيف الباقي على أنه " حمى مركزية  ".و يعتقد أن الحمى المركزية ناجمة عن أضرار
مباشرة لمراكز تنظيم الحرارة في الدماغ  ،و التي توجد في النواة أمام التصالب البصري من
الوطاء و المراكز البؤرية للبصلة الجسرية  .يمكن أن يؤدي الضرر الشديد لهذه المراكز أيضاً
إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل كبير  ،مما قد يؤدي إلى حدوث تجلط الدم ،أو عدم
انتظام ضربات القلب ،أو انخفاض وظيفة المناعة(9-11) .
تحدث نتائج أسوأ بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من نزيف داخل المخ الذين يطورون
درجة حرارة الجسم أكبر من  37.5درجة مئوية خالل أول  72ساعة  (9) .و قد ارتبطت
الحمى المبكرة بعد  TBIمع انخفاض ، GCSوجود إصابة محور عصبي منتشرة  ،وذمة
دماغية  ،انخفاض ضغط الدم  ،نقص السكر في الدم ،و زيادة عدد الكريات البيضاء (10) .
ترتبط الحمى في األسبوع األول بزيادة الضغط داخل القحف ،و اعتالل عصبي  ،و إقامة في
وحدة العناية المركزة لفترات طويلة  (11) .من بين  846مريضاً مصاباً بـ  ، TBIارتبطت
الحمى في أي وقت في األسبوع األول بالتراجع المتوسط و سوء النتائج على المدى البعيد )(12
.
يرتبط انخفاض حرارة الجسم أيضاً بنتائج أسوأ في  TBI .بين  1403مرضى وحدة العناية
المركزة مع  ، TBIلوحظت درجة حرارة أساسية أقل من  35درجة مئوية في  ٪ 10.9من
المرضى  (13) .كان المرضى في مجموعة انخفاض حرارة الجسم أقل احتمالية للبقاء على قيد
الحياة ) (P <0.013و كانوا أكثر عرضة إلصابة الثاقبة  ،و درجة خطورة اإلصابة  ، > 25و
الحاجة إلى فتح البطن االستقصائي  .في نموذج االنحدار اللوجستي متعدد المتغيرات المعدل
للخصائص السكانية و اإلصابات ،كانت النسبة الفردية للوفاة بين المرضى الذين يعانون من
انخفاض حرارة الجسم  1.7مرة من المرضى الحرارة الطبيعية(14) .
ينبغي تنفيذ الجهود الحثيثة باكرا للتحكم في درجة الحرارة في مريض ، TBIبما في ذلك األدوية
الخافضة للحرارة الوريدية و المعوية  ،و التحكم في درجة حرارة الغرفة ،و أغطية أو وسائد
التبريد  .بسبب التأثير الضار للحمى على لحمة الدماغ ،يجبا لبدء فيا لعالج عندما تتجاوز درجة
حرارة المريض  37درجة مئوية بدالً من االنتظار حتى الوصول إلى التعريف التقليدي للحمى
مع درجة حرارة مستهدفة تبلغ  37درجة مئوية.

انخفاض حرارة الجسم الوقائي و العالجي:
لم يثبت انخفاض درجة الحرارة العالجي لتحسين النتائجا لعصبية علىا لمدى الطويل في مرضى
TBI .باإلضافة إلى ذلك ،يرتبط انخفاض درجة الحرارة العالجية مع مضاعفات محتملة متعددة
بما في ذلك انخفاض ضغط الدم  ،و اضطرابات الشوارد ،تجلط الدم  ،و ارتعاش  ،و ارتفاع

السكر في الدم  ،و زيادة خطر االخماج  (6) .تم تقييم كل من تخفيض درجة الحرارة الوقائي
الباكر و تخفيض حرارة الجسم العالجي الرتفاع الضغط داخل القحف لتحسين النتائج السريرية
في  3أو  6أشهر بعد اإلصابة17) .، (6
في عام  392 ، 2001مريضا مصابا  TBIتم اختيارهم عشوائيا لخفض حرارة الجسم ( درجة
حرارة الجسم األساسية البالغة  33درجة مئوية باستخدام الثلج ،و غسل المعدة الباردة  ،و التبريد
السطحي لمدة  48ساعة ) أو الحرارة الطبيعية  .النتائج السيئة  ،التي تم تعريفها على أنها إعاقة
شديدة  ،حالة غيبوبة مستمرة  ،أو موت ،حدثت في ٪ 57من المرضى في كال المجموعتين .
كان معدل الوفيات في األساس نفسه  ٪ (28مقابل ) ٪ 27في كل من المجموعتين )(P = 0.79
.و خلص الباحثون إلى أن انخفاض حرارة الجسم العالجية لم يكن فعاال في تحسين النتائج في
TBI (18) .وجدت تجربتان عشوائيتان إضافيتان تقارنان انخفاض حرارة الجسم العالجي مع
الحرارة الطبيعية بالمثل و جد ال فائدة في المرضى المصابين بـTBI (19,20) .
في عام  Clifton et al . ، 2011أجريت تجربة عشوائية متعددة المراكز من مرضى TBI
شديدة  .تم تسجيل المرضى في التجربة في غضون  2-2.5ساعة من االصابة و عشوائيا ألحد
االمرين خفض حرارة الجسم( الهدف  33درجةمئوية )أو حرارة طبيعية  .تم الحفاظ على
المرضى في مجموعة انخفاض حرارة الجسم عند درجة الحرارة المستهدفة لمدة  48ساعة ثم
إعادة الحرارة  .شمل الباحثون  97مريضاً  (67انخفاض حرارة الجسم  68 ،حالة حرارة
طبيعية  ) .المرضى في مجموعة انخفاض حرارة الجسم لديهم المزيد من نوبات ارتفاع ضغط
الدم داخل الجمجمة  335مقابل )، 148 (P = 0.003لم يكن هناك فرق في معدل الوفيات أو
مقياس غالسكو للنتائج ) (GOSفي  6أشهر بين المجموعتين(20) .
في عام Shiozaki ، 1993وآخرون  .أظهرت أن المرضى الذين يعانون من االرتفاعات
المعندة في ) ICP (ICP > 20 mmHgعلى الرغم من العالج الطبي األقصى بما في ذلك
غيبوبة الباربيتورات قد تستفيد من تخفيض حرارة الجسم ( درجة الحرارة المستهدفة من 34
درجة مئوية  ) .شملت هذه الدراسة  33مريضا  (17مجموعة مراقبة و  16انخفاض حرارة
الجسم ) و تمت المحافظة على المرضى في مجموعة انخفاض حرارة الجسم عند  34درجة
مئوية حتى  ICP < 20 mmHgلمدة  24ساعة على األقل  .وجد الباحثون انخفاض حرارة
معتدل يؤدي إلى انخفاض كبير في  ICPو  CPPأعلى مقارنة مع مجموعة الحرارة الطبيعية
(P <0.01) .أبلغوا أيضا عن معدل بقاء أعلى بكثير في مجموعة انخفاض حرارة الجسم (50
 ٪مقابل P <0.05) . ، ٪ 18كان هناك أيضا اتجاه نحو تحسين  6اشهر  GOSفي مجموعة
انخفاض حرارة الجسم(16) .
منذ ذلك الوقت  ،أجريت العديد من الدراسات األخرى  .في عام  ، 2016تشو و آخرون  .أجرى
تحليل من  18تجربة شملت  2177مريضا  TBIلتقييم انخفاض حرارة الجسم العالجية مقابل
حرارة الجسم الطبيعية  .أظهرت الدراسة عدم وجود اختالف في معدل الوفيات لمدة  3أشهر أو
6أشهر  ،و النتائج السريرية غير المواتية  ( GOSمن  3أو  4أو ) ، 5باإلضافة إلى ذلك ،كانت
المجموعة انخفاض حرارة الجسم العالجية أكثر عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي = (P
)0.006و مضاعفات القلب و األوعية الدموية(p=0.01) (17) .

بناءً على البيانات المتوفرة حاليا  ،ال يُوصى باالستخدام الوقائي( خالل فترة تتراوح من 2.5
إلى  48ساعة بعد اإلصابة )و ال العالجي( عالج ارتفاع  ICPالمعند )خفض الحرارة ينصح
كعالج لتحسين النتائج في المرضى المصابين بـ  TBIالمنتشر17).، (4
كرومبتون و آخرون  .نشر التحليل على استخدام انخفاض حرارة الجسم العالجية لمرضى TBI
البالغين و األطفال  .أظهرت نتائج التحليل زيادةب نسبة ٪ 35في النتائج العصبية المواتية عند
البالغين) (RR 1.35, 95% CI 1.18-1.54; p<0.00001و كذلك انخفاض كبير في الوفيات
) (RR 0.82, 95% CI 0.70-0.96, p=0.01).٪(18و مع ذلك  ،كان هناك تباين كبير في
عدد السكان  ،مما يحد من صحة هذه النتائج  .تم تحديد التبريد االنتقائي للدماغ إلى  33درجة
مئوية لمدة  72ساعة متبوعا بإعادة الحرارة الطبيعية ليكون التدبير األمثل ،و لكن الدراسات
المشمولة كانت ذات أحجام صغيرة جدا من العينات  .و قد تبين أن الجمع بين الباربيتيورات و
انخفاض درجة الحرارة العالجي أقل فعالية في تقليل  ICPمقارنة مع انخفاض حرارة الجسم
العالجية وحدها  .لم تتناول الدراسة المنشورة التأثير المباشر النخفاض درجة الحرارة العالجي
على قياسات  ICPأو توقيت تنفيذ انخفاض حرارة الجسم العالجي رغم أنها كانت وقائية في
معظم الدراسات  .كان المرضى الذين عولجوا مع انخفاض حرارة الجسم العالجية  ٪ 28أكثر
عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي(23) .
تدبير درجة الحرارة المستهدفة لمعدل حرارة الجسم :الملحق (ً )2
مع اآلثار الضارة لكل من الحمى ( ارتفاع الحرارة ) و انخفاض درجة الحرارة التي نشئت
لمرضى  ، TBIالحفاظ على الحرارة الطبيعية أمر ضروري  .و قد وصفت العديد من الطرائق
لتحقيق حرارة طبيعية  (24) .تتضمن طرق التبريد التقليدية كشف الجلد و الجليد و الحزم
الباردة و غرس السوائل الباردة و الغسل البريتواني و خافضات الحرارة  .هناك أيضا العديد من
أجهزة التبريد المتاحة تجاريا  .و The Blanketrol (Cincinnati Subzero, Cincinnati,
)OHهو نظام بطانية تدوير المياه التي تستخدم بطانيتا تبريد كبيرتان  ،واحدة تحت و واحدة
أخرى على رأس المريض  ،للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للمريض  .تقوم The Arctic
)Sun (Medivance, Jugenheim, Germanyبتدوير الماء من خالل الوسادات الهالمية
التي يتم وضعها على ظهر المريض و بطنه و أفخاده ،و يتم التحكم فيه تلقائيا بواسطة ميزان
حرارة مستقيمي  .العديد من أنظمة التبريد داخل األوعية هي أيضا متاحة تجاريا  .تقوم هذه
األنظمة بإغراق السوائل الباردة عبر قسطرة وريدية مركزية مغلقة للحفاظ على درجة حرارة
الجسم المطلوبة  .في دراسة استطالعية لمرضى وحدة العناية المركزة Hoedemakers et ،
al.وجدت تفوق في التحكم بدرجة الحرارة باستخدام البطانيات التي تدور حول المياه  ،وسادات
هالم ،و التبريد داخل األوعية الدموية بالمقارنة مع تقنيات التبريد التقليدية و البطانيات التي تدور
الهواء(29) .

التحكم في االرتعاش أثناء تدبير درجة الحرارة المستهدفة  :الملحق ()3
عندما تنخفض درجة حرارة الجسم ،تكون االستجابة الفيزيولوجية لمنع المزيد من فقدان الحرارة
من خالل تضيق األوعية  .عندما يصبح تضيق األوعية غير فعال  ،يحدث االرتعاش لموازنة
فقدان الحرارة  .في سياق استخدام أجهزة التبريد لتحقيق الحرارة المعتدلة  ،فإن االرتعاش غير
مرغوب فيه ألنه يسبب عدم راحة المريض ،و يزيد من درجة حرارة الجسم  ،و يزيد من
االستقالب  /حاجة األكسجين ،و يزيد داخل القحف و الضغط داخل القحف22) . ، (21يبدو من

المناسب اتباع نهج تدريجي لمنع االرتعاش  .و تشمل الخيارات الصيدالنية للتحكم في االرتعاش
:البنزوديازيبينات ،بوسبيرون  ،الفنتانيل  ،المغنيسيوم  ،الميبريدين  ،المورفين  ،البروبوفول  ،و
حاصرات عصبية و عضلية30) . ، (23من المهم أن نعتبر أن البيانات المتعلقة بالتدخالت
الدوائية للسيطرة على االرتعاش تستند إلى تجربة مع المتطوعين الصحيين أو في وضع ما بعد
الجراحة  (25-28) .و لذلك ،فإن تأثير الجرعات المتكررة و االستخدام المطول لهذه العوامل
في انخفاض حرارة الجسم ينقصه( أي سمية الجهاز العصبي المركزي المرتبطة بالميبيريدين )
.

الوقاية من النوب:
يمكن تصنيف النوبات التالية للصدمة على أنها مبكرة  (≤ 7أيام بعد اإلصابة ) أو متأخرا( بعد
7أيام من اإلصابة ) (3) .يجب تجنب كل من النوبات المبكرة و المتأخرة  .و يشار إلى العالج
المضاد لالختالج  ،باستخدام إما ليفيتيراسيتام أو الفينيتوئين  ،لتقليل حدوث نوبات ما بعد الرض
المبكرة في  TBIالحاد  ،و لكن ليس  TBIاللطيف أو معتدل  .ال يتطلب ليفيتيراسيتام مراقبة
مستوى الدم و لديه تفاعالت دوائية أقل مقارنة مع الفينيتوين  .باإلضافة إلى ذلك  ،تشير
الدراسات الحديثة إلى انخفاض النتائج الوظيفية على المدى الطويل بين المرضى الذين يتلقون
العالج الوقائي بالفينيتوين  (4) .ال ينصح بالوقاية الروتينية من النوبات المتأخرة التالية للرض
مع أي عامل مضاد للصرع( انظر " الوقاية من النوب في المرضى المصابين باذيات دماغية
رضية " دليل ارشادي4) . ، ) (3عموما يمكن وقف العالج الوقائي بعد  7أيام من العالج في
غياب النوب النشطة30) .، (4

الستيرويدات القشرية:
أثبتت الدراسات العشوائية متعددة المحتملين ال فائدة في خفض  ICPأو تحسين نتائج المريض
من خالل استخدام جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات في  TBIالحاد  .و قد تبين استخدام
methylprednisoloneفي المرضى الذين يعانون من  TBIمتوسطة إلى شديدة يؤدي لزيادة
معدل الوفيات و هو ممنوع االستعمال4) .، (3

فرط تهوية:
فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم هو موسع فعال لألوعية الدماغية يجب تجنبه في المرضى
الذين يعانون من وذمة دماغية و  ICPمرتفع  .فرط التهوية يقلل من ICPعن طريق التسبب في
تضيق األوعية الدماغية و الحد من جريان الدم في الدماغ  .تم استخدام فرط التهوية الهجومي
لسنوات في عالج  ICPالمرتفع  ،و لكن ثبت أن له نتائج ضارة  (12) .لم يعد من المستحسن
فرط التهوية الوقائي  (PaCO2 <25مم زئبقي4) . ، ) (3هدف  PaCO2من  35-40ملم
زئبقي مناسب في اإلنعاش األولي للمريض المصاب بمرض  TBI .في المرضى الذين يعانون
من االرتفاع المعند في ، ICPقد يكون الهدف المعدل  30-34مم زئبق مناسبا  .يجب تجنب
فرط التهوية في أول  24ساعة بعد اإلصابة عندما يكون تدفق الدم الدماغي في كثير من
األحيان مخفضا بشكل كبير  (4) .قد يكون لفرط التهوية دور كمقياس مؤقت في االنخفاض
الحاد في  ICPالمرتفع  .عندما يتم استخدام فرط التهوية ألكثر من فترة وجيزة من الوقت ،
ينبغي دراسة مراقبة األكسجة الدماغية باستخدام إما مقياس أكسجة بصيلة الوريد الوداجي
)(SjvO2أو توتر أوكسجين أنسجة المخ(PbrO2) (4) .

العالج بفرط االسمولية:
و قد ثبت أن العالج بفرط االسمولية  ،سواء باستخدام المانيتول أو المالحة مفرطة التوتر ،مفيد
في الحد من الوذمة الدماغية و ارتفاع مستوى  ICP (3) .يحتوي المانيتول على الخصائص
المرغوبة اإلضافية لخفض لزوجة الدم  ،و زيادة تنظيف الجذور الحرة  ،و تثبيط موت الخاليا
المبرمج الخلوي  .هذه العوامل تعمل على إنشاء تدرج تناضحي عبر حاجز الدم في الدماغ  .و
مع ذلك  ،يجب استخدامها بحذر  ،ألن االستخدام المفرط يمكن أن يؤدي إلى نقص حجم الدم ،
فرط صوديوم الدم  ،و نتائج أسوأ للمريض  .تعتبر مراقبة الضغط الشرياني و قياسات
الصوديوم المتسلسلة و قياسات االسمولية ضرورية لمعايرة مناسبة لهذه العالجات.
يجب إعطاء المانيتول بجرعات مقدارها  0.25-1.0ملغ  /كج كل  6ساعات حسب الحاجة
لخفض  ICP (33,34) .ميندلو و آخرون  .و قد أظهروا أن مانيتول يحسن ، CPP ، MAP
تدفق الدم الدماغي  ،و  ICP (34) .ال ينبغي أن يعطى مانيتول في غياب مراقبة  ICPما لم
تظهر على المريض عالمات انفتاق عبر الخيمة  (3,4) .يجب الحصول على مستويات
الصوديوم في المصل و اسمولية المصل على األقل كل  6ساعات للمرضى الذين يتلقون
جرعات متكررة من المانيتول من أجل التحكم في الـ  ICP .الهدف هو الحفاظ على الصوديوم
المصل  < 160 mEq / Lو فجوة أسمولية< 20 mOsm/kg (31) .
يقلل الملحي مفرط التوتر من الوذمة الدماغية مع تخفيض  ICPفي الوقت نفسه و زيادة CPP
بزيادة  MAP .تمت دراسة  ، ٪ 7.5 ، ٪ 3و  ٪ 23.4المالحة مفرط التوتر في  TBIالشديدة .
يمكن إعطاء المالحة بنسبة  boluses ٪ 3في  100مل كل ساعتين حسب الحاجة للحد من ICP
.قد يستفيد المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم مع  TBIشديد من  250مل بنسبة
 ٪7.5أو  30مل من محلول ملحي بنسبة  ٪ 23.4كتدخل حاد إلنعاش  MAPو خفض ICP
،و تجنب اإلفراط في إنعاش بالبلوريات  .واد و آخرون أظهروا أن مرضى  TBIمع انخفاض
بضغط الدم الذين أنعشوا بمحلول ملحي مفرط التوتر كان لديهم احتمال مضاعف للبقاء على قيد
الحياة مقارنةً ألولئك الذين تلقوا إنعاش ملحي طبيعي  (P<0.05) (35) .فاسر و آخرون
أظهروا أن المرضى الذين يعانون من الصدمة مع  GCS≤8تلقوا المالحة مفرط التوتر لديهم
تحسن كبير في البقاء على قيد الحياة مقارنة مع إما محلول ملحي أو محلول رينجر الكتات
(36) .

الضغط داخل الجمجمة( )  :( ICPالملحق ()4
و ارتبط  ICP ≥ 15 mmHgبشكل مستقل بزيادة معدل الوفيات تال  TBI (30) .و قد ثبت أن
ICP≤ 22مم زئبقي يتنبأ بتحسين النتائج  38) . ، 3 ، (3يجب أن يكون هدف عالج ICP
هو تقليل  ICP ≤ 22 mmHgكلما كان ذلك ممكناً  ،موازنة مخاطر استمرار ارتفاع ضغط الدم
داخل الجمجمة ضد المخاطر عالجية المنشأ المحتملة من فرط العالج  .و قد تبين استخدام
المعلومات من مراقبة  ICPلتدبير المريض المشاهدة للحد من وفيات في المستشفى و في فترة
ما بعد االصابة لمدة أسبوعين4) .، (3
ال يمكن التنبؤ ب  ICPبشكل موثوق به عن طريق المسح بالطبقي المحوري فقط  .و نتيجة
لذلك  ،يجب وضع شاشات  ICPو استخدامها لتوجيه العالج اإلنعاشي في مجموعات المرضى
الثالثة التالية(3):

المرضى الذين يمكن شفاؤهم المصابين بمرض  TBIالشديدة  (GCS 3-8بعد اإلنعاش ) و
فحص  CTغير طبيعي( نزيف  ،كدمات  ،تورم  ،فتق أو انضغاط صهاريج قاعدية)
المرضى الذين يعانون من  TBIالشديد و مسح  CTعادي إذا الحظت اثنين من التالية في
القبول  :العمر  > 40سنة  ،وضع من جانب واحد أو جانبين  ،أو ضغط الدم االنقباضي < 90
مم زئبق
المرضى الذين يعانون من  TBIالذي لن يكون قابال للفحص لفترة طويلة من الزمن
يجب عدم وضع مراقب  ICPفي المرضى الذين يعتبرون مصابين بإصابة ال يمكن النجاة بها أو
الذين سيخضعون للتدخل العصبي خالل أربع ساعات من اإلصابة األولية  .بشكل عام  ،يجب
أن تتضمن قرارات التدبير الخاصة بمعالجة  ICPالمرتفع مزيجا من عالج قيم  ICPو
السريريات و نتائج الطبقي المحوري.

تصريف السائل الدماغي الشوكي:
يمكن أن تسمح أنظمة التصريف البطيني الخارجية ) (EVDبالمراقبة المستمرة لـ  ICPعند
إغالقها  ،و تصريف السائل الدماغي الشوكي ) (CSFعند الفتح  .بالنسبة للمرضى الذين
لديهم  GCSأولي  < 6خالل أول  12ساعة بعد اإلصابة ،يمكن دراسة  EVDلتصريف CSF
و خفض  ICPعالجيا تشير الدالئل إلى أن نظام  EVDمع تصريف مستمر من  CSFقد يقلل
من  ICPبشكل أكثر فاعلية من استخدامه بشكل متقطع4) .، (3

إنعاش الهيموغلوبين:
عادة ما يتم استخدام عتبة نقل خاليا الدم الحمراء المقيدة  7جم  /ديسيلتر في الحاالت الخطيرة
بناء على نتائج تجربة  TRICC (39) .من المهم أن ندرك أن هذه الدراسة قد قيمت المرضى
الذين سبق أن تم إنعاشهم و استبعادهم المرضى الذين أصيبوا بجروح بالغة تسبب فقدان الدم
المستمر  .و أظهر تحليل مجموعة فرعية الحقة من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب
أن نقل خاليا الدم الحمراء كان في الواقع حماية و تحسين البقاء على قيد الحياة  (40) .هناك
فائدة نظرية للحفاظ على تركيز الهيموجلوبين مرتفع لدى مريض  TBIالذي هو فيخطر لنقص
التروية الدماغية  .و قد فشلت التجارب السريرية بأثر رجعي و التحليالت لتقييم الفائدة المحتملة
من عتبة سماح كريات الدم الحمراء في  TBIشديدة في تحديد عتبة نقل مفيدة  ،و لكن ربما قد
تم تقويضها  .سيخون و آخرون أجروا مؤخرا دراسة رجعية جماعية ل  273مريض  TBI .و
عرفوا أن متوسط تركيز الهيموجلوبين  < 9جم  /ديسيلتر خالل األيام السبعة األولى بعد
اإلصابة يرتبط بزيادة خطر الوفاة ( الخطر النسبي  3.1؛ ٪ 95فاصل الثقة  1.5-6.3؛ = (p
)0.03 .(41

التسكين و التخدير:
التسكين و التخدير في المريض  TBIلها مزايا الحد من ارتفاع ، ICPو السيطرة على ضغط
الدم  ،و منع ارتفاع درجة الحرارة  ،و تسهيل التهوية الميكانيكية  (3) .يجب أن تكون هذه
األهداف متوازنة مع الخسارة المحتملة لفحص عصبي موثوق به و خفض عالجي المنشأ في
ضغط الدم الجهازي و التروية الدماغية.

يتم الحصول على أفضل التسكين باستخدام مضخة التخدير المستمرة  .يمتلك الفنتانيل الحد
األدنى من تأثيرات الدورة الدموية و فترة نصف عمر قصيرة  (10-20دقيقة )مما يسمح
بإجراء المعايرة السريعة لتشغيلها و إيقافها من أجل الفحص العصبي  .البروبوفول هو عامل
مهدئ منوم له شكل دوائي مفضل و آثار مفيدة على كل من معدل األيض الدماغي و  ICPبعد
TBI.و له عمر نصفي قصير  (9دقائق )مما يجعل من السهل إجراء المعايرة لتشغيلها و إيقافها
من أجل الفحص العصبي  .يقوم البروبوفول يخمد السيطرة التنفسية و يجب استخدامه بالتزامن
مع التهوية الميكانيكية  .و هو أيضا مخمد قلبي و يقلل مباشرة من الحمل القلبي و القلوصية و
المقاومة الوعائية الجهازية  ،مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم النظامي إذا تم استخدامه
بشكل غير مالئم  .حقن جرعة عالية من البروبوفول  (> 83مكغ  /كغ  /دقيقة ألكثر من 24
ساعة ) قد ارتبط مع الحماض المميت  ,انحالل الربيدات ،و عدم انتظام ضربات القلب معند
(المعروف باسم " متالزمة ضخ البروبوفول  ") (42) .بشكل عام  ،الجرعات ≤ 50
ميكروغرام  /كغ  /دقيقة هي فعالة و آمنة  .حقن جرعات عالية من البروبوفول لمدة قصيرة (
> 50ميكروغرام  /كغ  /دقيقة ) قد يعتبر ضروريا للسيطرة على  ICPبعد مناقشة مع كل من
جراح األعصاب و طبيب العناية المركزة  (6) .على الرغم من فائدة البروبوفول للتحكم الحاد
في  ICPالمرتفع ،إال أن استخدامه لم يظهر تحسنا في معدل الوفيات أو النتائج لمدة  6أشهر
(4) .
الشلل العصبي العضلي:
الشلل العصبي العضلي الدوائي يمكن أن يكون مفيدا في السيطرة على ارتفاع الضغط داخل
القحف المعند عن طريق خفض معدل األيض الدماغي  .توجد دراسات قليلة لدعم هذا كممارسة
روتينية  .يرتبط الشلل الوقائي بزيادة االلتهاب الرئوي و البقاء في وحدة العناية المركزة ؛ لذلك
 ،يجب البدء استخدام الحاصرات العصبية و العضلية فقط بعد الفشل في االستجابة للعالجات
األقل اجتياحا(43) .

حج القحف المزيل للضغط:
كانت هناك أربع دراسات أجريت بين عامي  2005و  2016مراجعة النتائج السريرية في
المرضى الذين يعانون من  TBIالشديد الذين تلقوا حج قحف مزيل للضغط ل ICPمرتفع معند
.
جيان و آخرون  .مقارنة حج القحف المحدود ) (LCمقابل حج القحف القياسي ) (STCالرتفاع
الضغط داخل القحف المعند بطريقة عشوائية  .شملت  486مريضا241 ، (245 LC
)STCمع  TBIأحادي الجانب شديد  .أربعون في المائة من  STCكان لها نتائج إيجابية
)(GOS 4-5في  6أشهر مقارنة بـ ٪ 29فقط في مجموعة  LC (p<0.05) (44) .و بالمثل ،
Quiو آخرون أجروا تجربة عشوائية محتملة لتقييم المرضى المصابين  TBIالشديد مع تحول
خط الوسط  > 5مم إما إلزالة الضغط بقطع القحف ) (DCأو استئصال القحف الصدغي
الجداري الروتيني  (RTC) .و كان على نحو ذو أهمية عدد أكبر بكثير من المرضى الذين
خضعوا للعالج التعويضي قد حصلوا على شفاء عصبي جيد ) (GOS 4-5عند  6أشهر
 ٪(57مقابل) . ٪ 32و قد أدت هاتان الدراستان األولتان إلى التوصية الواردة في المبادئ
التوجيهية ل  TBIلعام  2007للنظر في استئصال القحف المضغوط46) .، (3

في عام  ، 2011كوبر و آخرون نشروا نتائج الثمان سنوات المنظورة  ،و العشوائية ،متعددة
المراكز تتحكم بالتجارب لتقييم فعالية استئصال القحف الصدغي الجداري االمامي الحيوي
المزيل للضغط ) (DCمقابل الرعاية القياسية ) (SCلدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين
 15-59سنوات مع  TBIشديد  ICP ،مرتفعة  ،و  CTيظهر تورمو  /أو تغير الخط المتوسط
.التحق  155مريضا 82 SC). ، (73 DCكان المرضى في المجموعة  DCمتوسط  ICPبعد
الجراحة  (14مقابل P <0.001) . ، 19في  6أشهر  ،كانت النتيجة األولية  ،الحالة الوظيفية
على  ، GOSأسوأ في مجموعة (  DCمتوسط  3 DCمقابل  ، 4 SCأو 1.84 [95% CI
p = 0.03) . ،1.05-3.24],لم يؤد التعديل الالحق للتفاعل الحدقي إلى أي فرق بين
المجموعتين  .كانت مجموعة  DCأيضا لديها نسبة أعلى بكثير من المرضى الذين لديهم درجة
GOSغير مواتية  ٪ (3-5) (70مقابل P = 0.02) . ، ٪ 51كانت الوفيات مماثلة بين
المجموعتين (SC 47)).٪ 18 ، DC٪ (19
أحدث تجربة  ،RESCUEicp ،تم نشرها في عام  2016بواسطة Hutchison et al.
المرضى عشوائين( تتراوح أعمارهم بين  10-65سنة )مع  TBIالشديد و  ICPمرتفع و معند
)(ICP > 25 mmHgإما إلى  DCأو الرعاية الطبية القياسية( ) (SMCعلى غرار التجربة
في عام  2011) .و كانت النتيجة األولية للتقييم الوظيفي باستخدام  GOSالموسعة )(GOS-E
في  6أشهر  .و شملت النتائج الثانوية مقياس  GOS-Eفي  12شهر او  24شهرا  ،معدل
وفيات و نوعية الحياة( نموذج قصير  36) . 409مريضا تم اختيارهم بصورة عشوائية (202
 ٪DC, 196 SMC) .19من DCو  ٪ 24من مجموعات  SMCلديهم آفة كتلية في طبقي
محوري الرأس  .النتائج األولية ،كانت الوظائف العامة في  6أشهر على  GOS-Eال تختلف
بين المجموعتين ،و لكن اتجهت نحو عجز أعلى في مجموعة  DC .كان معدل الوفيات في
مجموعة  DCأقل بكثير من مجموعة  ٪ 30-23 ) SMCمقابل P <0.001). ، ٪ 48-52
ساهم انخفاض معدل الوفيات بشكل كبير في ارتفاع درجات العجز بشكل عام في المجموعة
 ٪DC- ~ 63من الناجين اإلضافيين إما أن يكونوا في حالة غيبيوبة مستمرة أو عجز شديد .
بقي هذا هو نفسه في  12شهرا (48) .
باختصار  ،كل هذه التجارب على وجه التحديد تقييم مرضى  TBIشديدة مع  ICPمرتفعة  ،و
لكن ال يوجد دليل على آفة جراحية تساهم في ارتفاع(  ICPعلى سبيل المثال  ،ورم دموي تحت
الجافية أو فوق الجافية  ) .اقترحت المرحلتان األقدمان أنه قد تكون هنا كنتائج وظيفية إيجابية
طويلة األجل ،45) ، (44و مع ذلك  ،أظهرت تجربتان حديثتان أن  DCال يحسن النتائج
الوظيفية طويلة األجل كما تم تقييمها بواسطة  GOSأو  ، GOS-Eمقارنة للعالج القياسي
47). ،(46لذلك  ،تحديث مرشد  TBIعام  2016ضد استخدام  DCلوحده الرتفاع الضغط
داخل القحف الحرارية  (4) .في الوقت الحالي  ،تستفيد  DCفقط من هؤالء السكان المرضى
على المدى القصير عن طريق خفض  ICPو خفضICU LOS (4,45-48)..

غيبوبة الباربيتورات:
تم معرفة التأثيرات المفيدة للباربيتورات بجرعات عالية فيخفض  ICPمنذ ثالثينيات القرن
الماضي  (3) .هذه العوامل هي مثبطات قلبية قوية  ،و مع ذلك  ،و لها آثار ضارة على أجهزة
الجسم األخرى كذلك  .ال ينصح بالعالج الوقائي بالباربيتورات لخفض  ICPو الحث على
إخماد االندفاع على  EEG (3) .ينصح بالباربيتورات بجرعة عالية للسيطرة على  ICPالمرتفع

 ،المقاوم للعالج الطبي و الجراحي األقصى  .عند التنفيذ  ،قد تكون مراقبة الدورة الدموية
المتقدمة ضرورية لضمان استقرار الدورة الدموية قبل و أثناء ضخ الباربيتوراتً 6) . ،4، (3
ً

الوقاية من العدوى:
عدوى المستشفيات هي مصدر قلق كبير على المرضى بشدة  .يجب منع عدوى مجرى الدم
المرتبط بالخطوط المركزية ) (CLABSIو عدوى المسالك البولية المرتبطة بالقثطرة
(CAUTI) .و ينبغي تخفيض االلتهاب الرئوي المرتبط بالتهوية ) (VAPمن خالل استخدام
حزم  VAPو نزع األنبوب المبكر عند االقتضاء  .ينصح باستخدام خزع الرغامى المبكر للحد
من أيام التنفس الصناعي  ،و مع ذلك  ،لم يثبت أنها تقلل من معدالت االلتهاب الرئوي
المستشفوي أو معدل الوفيات اإلجمالي4) . ، (3لم يبرهن تبديل القسطرة البطينية الروتيني و
إعطاء المضادات الحيوية الوقائية حد من خطر العدوى(3) .

الوقاية من الخثار الوريدي العميق:
مرضى  TBIلديهم خطورة عالية لتطوير الخثرات الوريدية ) (VTEبسبب مجموعة من
العوامل بما في ذلك عدم الحركة لفترات طويلة  ،و العجز الحركي المركزي  .يجب استخدام
الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي أو جرعة منخفضة من الهيبارين غير المجزأ في تركيبة مع
الوقاية الميكانيكية  -مع زيادة خطر توسع النزف داخل القحف4) . ، (3يجب بدء العالج
الوقائي بالوريد في غضون  24-48ساعة بعد المجيء ،بمجرد أن يتوقف النزف الدماغي النشط
أو تعتبر إصابة الدماغ مستقرة  ،أو  24ساعة بعد فتح حج القحف استخدام هيبارين تحت الجلد
5000وحدة  SQكل  8ساعات أو  enoxaparin 30 mg SQكل  12ساعة(49).

التغذية و الوقاية منقرحة اإلجهاد و الوقاية من تفكك الجلد:
ينبغي البدء في إدارة الرعاية الحرجة المناسبة ألي مريض مصاب بمرض  TBI .ينبغي
الوقاية من قرحة الشدة المعدية المعوية عند المرضى باستخدام حاصرات  -H2أو مثبط مضخة
البروتون  .و ينبغي البدء في دعم التغذية المعوية المبكرة عند جميع مرضى المصابين بTBI
لتجنب تطور سوء التغذية البروتيني الحروري  .يجب على المرضى الحصول على كامل
السعرات الحرورية البديلة بحلول اليوم الخامس  ،و في معظم الحاالت في اليوم السابع بعد
اإلصابة لخفض معدل الوفيات  .التغذية عبر المعدة الصائم هي الطريقة الموصى بها لتقليل
حدوث  VAP (4) .يجب منع تفكك الجلد و تشكيل قرحة االستلقاء من خالل استخدام األسطح
المناسبة لتقليل ضغط السرير .

التذييل  1:إصابةالدماغ الرضية  -قائمة مراجعة قسم الطوارئ
ينبغي تنفيذ التدخالت التالية في جميع المرضى الذين يعانون من  TBIالذين ينتظرون االنتقال
إلى العناية النهائية بجراحة األعصاب:



















قم بإجراء طبقي محوري للرأس لتحديد درجة الـTBI
ال تؤخر النقل للحصول على دراسات األشعة األخرى
المحافظة على الضغط الشرياني المتوسط  (MAP) ≥ 80 mmHgإذا كان ≤ GCS
8؛ بخالف ذلك استهدفMAP> 70 mmHg
إعطاء األكسجين اإلضافي للحفاظ على ٪ SpO2 ≥ 92
نبب المريض إذا كان  GCS < 8وحسب الحاجة لحماية الطرق الهوائية
الحفاظ على PaO2 80-120 mmHg، PaCO2 35-40 mmHg
ارفع رأس السرير إلى  30درجة ( استخدم وضعية تراندلنبرغ المعكوسة كتدبير
وقائي للعمود الفقري)
احتفظ بالرأس في وضع محايد لتجنب انقباض الوريد الوداجي
إعطاء السوائل الوريدية أسوية التوتر( بدون دكستروز)
صحح تخثر الدم مع عامل االنعكاس المناسب في النزيف المهدد للحياة
المريض على الوارفارين و  INR> 2: FEIBA NF 1000وحدة حقن وريدي
تسرب خالل أكثر من  20دقيقة
المريض على مثبطات العاملXa:
FEIBA NF 2000وحدة حقن وريدي تسرب خالل أكثر من  20دقيقة
Tranexamic acid 1g IVPB x 1خالل أكثر من  10دقائق
المريض عل ى dabigatran: idarucizumab2.5 gm IVPB q 10دقيقة × 2
جرعة( الجرعة الكلية  = 5جم)
خذ بعين االعتبار عمليات نقل الصفائح الدموية في المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل
جراحي عصبي و لديهم خلل وظائف صفيحات دموية ثانوي لمثبطات ADP
(كلوبيدوغريل  ،براسوجريل  ،تيكاجريالر ،إلخ )
فكر في محلول ملحي مفرط التوتر 250 ٪ (7.5مل )أو بلعة مانيتول إذا أظهر
المريض توسع حدقات و انفتاق دماغ وشيكً .

ً

تجنب:
انخفاض ضغط الدم (MAP <70ممزئبق)
نقص أكسجة)٪ (SpO2 <92

فرط كربمة )(PaCO2 > 45 mmHg
فرط سكر الدم( غلوكوز  > 180ملغ  /ديسيلتر)
نقص حجم الدم
الحمى( درجة الحرارة  > 37درجة مئوية)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

التذييل  :2تدبير درجة الحرارة المستهدفة في مرضىTBI

)(4,10,11,13,17,19

مريض مع إصابة دماغية رضية )( (TBIمقياس غالسكو للسبات < )8
ابدا بانعاش  TBIبواسطة مرشد تدبير إصابات الدماغ الرضية الشديدة
ضع حساس الحرارة القثطرة البولية أو المجس المستقيمي
الهدف  :سوائية الحرارة خالل  6ساعات

ال

حرارة الجسم الداخلية ≤37
درجة مئوية ضمن ساعتين ؟

نعم

ال

طبق وسادة  Arctic Sunللتبريد وضع حد للحرارة يصل ل 37درجة مئوية
راقب حرارة الجسم بإحكام – راقب حرارة مياه الحمام تشير إلى استجابة الحمى

نعم
ال

نعم
نعم

ال
التذييل  :3تدبير الرعاشفيمرضى TBI
Bedside Shivering Assessment Scale
التعريف
القياس
الشيء ;ال رعاش مالحظ بمالمسة العضلة
0
1
2
3

الماضغة ,العنق أو جدار الصدر.
لطيف ;رعاش مركز في الرقبة و/أو
الصدر فقط.
هادئ ;رعاش يتضمن حركات ضخمة
باألطراف العلوية والرقبة والصدر.
شديد ;رعاش يتضمن حركات ضخمة
بالجزع وباألطراف العلوية والسفلية.

 GCS > 8, TBIقرر؟

التستمر بطرق التبريد

النهاية

)(4,25,26,31
مريض مع إصابة دماغية رضية )( (TBIمقياس
غالسكو للسبات < )8
ابدا بانعاش  TBIبواسطة مرشد تدبير إصابات الدماغ
الرضية الشديدة
ضع حساس الحرارة القثطرة البولية أو المجس المستقيمي
ابدأ acetaminophen 650 mg PO/PT/PR q 4 hrs
ابدأ buspirone 30 mg PO/PT/PR q 8 hrs

التذييل  :4استكشاف األخطاء و إصالحها للتصريف البطيني الخارجي
ال تصريف للسائل الدماغي الشوكي  CSFو/أو تشكل موجة  ICPزهيد
تحقق من عرض ICP

أعد معايرة مراقب ICP

ال

هل قياس مقياس
 ICPمناسب ؟

DISCLAIMER: These guidelines were prepared by the Department of Surgical Education, Orlando Regional Medical Center. They
are intended to serve as a general statement regarding appropriate patient care practices based upon the available medical
literature and clinical expertise at the time of development. They should not be considered to be accepted protocol or policy, nor are
intended to replace clinical judgment or dictate care of individual patients.

SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY MANAGEMENT
SUMMARY
Traumatic brain injury (TBI) is a major cause of death for all age groups in the United States, contributing
to over 30% of trauma-related deaths. Protocolized management of severe TBI (defined as a postresuscitation Glasgow Coma Score (GCS) ≤ 8) has been demonstrated to improve patient outcomes.
Primary endpoints in the management of severe TBI include minimizing cerebral edema and intracranial
pressure (ICP) while simultaneously optimizing cerebral perfusion pressure (CPP) (CPP = MAP – ICP) and
tissue oxygenation to reduce secondary ischemic injury.
RECOMMENDATIONS
 Level 1
 None


Level 2
 If ICP monitor in place, maintain ICP < 22 mmHg and CPP ≥ 60 mmHg
 Maintain patient temperature 36-37 Celsius; consider early antipyretics and cooling blankets
 Do not administer high-dose steroids in TBI
 Protect the patient's airway and intubate if GCS ≤ 8
 Maintain oxygenation (PaO 2 80-120 mmHg) and normocarbia (PaCO2 35-40 mmHg)
 Elevate head of bed 30 degrees at all times
 Consider ICP monitor if GCS ≤ 8 (after resuscitation) AND concern for elevated ICP on imaging
or physical examination
 Provide judicious sedation and analgesia to control pain and agitation
 Initiate norepinephrine if CPP < 60 mmHg despite appropriate volume resuscitation
 If ICP is persistently > 22 mmHg:
 Administer 7.5% sodium chloride 250mL IVPB x1 over 15 minutes
o Alternative therapy: Mannitol 0.25-1.0 gm/kg IV x 1
 Order serum sodium levels every 4 hrs (and serum osmolality if using mannitol)
 Consider neuromuscular blockade for refractory ICP
 Initiate seizure prophylaxis for the first 7 days post-injury with Levetiracetam 1000 mg bid x 7 d
 Consider continuous EEG to rule out non-convulsive status epilepticus
 Ensure appropriate early nutrition, stress ulcer, and deep venous thrombosis prophylaxis



Level 3
 Maintain MAP ≥ 80 mmHg if an ICP monitor is unavailable 
 Maintain hemoglobin > 9 gm during the patient’s critical illness
 If ICP is sustained > 22 mmHg and patient has been admitted > 24 hours, consider short-term
hyperventilation to a PaCO2 of 30-35 mmHg
 Consider decompressive craniectomy / craniotomy for patients with a surgical lesion.
 If the patient is not a surgical candidate, consider pentobarbital coma for refractory ICP

EVIDENCE DEFINITIONS
 Class I: Prospective randomized controlled trial.
 Class II: Prospective clinical study or retrospective analysis of reliable data. Includes observational, cohort, prevalence, or case
control studies.
 Class III: Retrospective study. Includes database or registry reviews, large series of case reports, expert opinion.
 Technology assessment: A technology study which does not lend itself to classification in the above-mentioned format.
Devices are evaluated in terms of their accuracy, reliability, therapeutic potential, or cost effectiveness.
LEVEL OF RECOMMENDATION DEFINITIONS
 Level 1: Convincingly justifiable based on available scientific information alone. Usually based on Class I data or strong Class II
evidence if randomized testing is inappropriate. Conversely, low quality or contradictory Class I data may be insufficient to
support a Level I recommendation.
 Level 2: Reasonably justifiable based on available scientific evidence and strongly supported by expert opinion. Usually
supported by Class II data or a preponderance of Class III evidence.
 Level 3: Supported by available data, but scientific evidence is lacking. Generally supported by Class III data. Useful for
educational purposes and in guiding future clinical research.
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TRAUMATIC BRAIN INJURY – TIERS OF THERAPY
TIER ZERO
The following interventions should be implemented in all patients with TBI:
 Maintain target MAP ≥ 80 mmHg if no ICP monitor is in place
 Administer supplemental oxygen to maintain SpO2 > 92%
 Elevate head of bed to 30 degrees
 Maintain head in neutral position to avoid jugular vein constriction
 Maintain serum sodium ≥ 140 mEq/L with isotonic intravenous fluids (no dextrose)
 Correct coagulopathy with the appropriate reversal agent in life-threatening bleeds

Patient on warfarin AND INR > 2: FEIBA NF 1000 units IV-syringe infusion over 20 minutes

Patient on Factor Xa inhibitors:
o FEIBA NF 2000 units IV-syringe infusion over 20 minutes
o Tranexamic acid 1g IVPB x 1 over 10 minutes

Patient on dabigatran: idarucizumab 2.5 gms IVPB q 10 minutes x 2 doses
 Consider platelet transfusion in patients requiring neurosurgical intervention and documented platelet
dysfunction (positive PFA-Plavix) secondary to ADP-inhibitors (e.g. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor or
ticlodipine) (see “Antiplatelet Agent Reversal in Adults with Traumatic Intracranial Hemorrhage” guideline)
 Maintain normothermia (temperature 36-37 Celsius)

Acetaminophen 650 mg PO/PT q 4 hrs scheduled if temperature > 37 Celsius

Consider Ibuprofen 800 mg PO/PT q 6 hrs (if unable to control with acetaminophen)
TM

Consider utilizing the Arctic Sun cooling device if unable to maintain normothermia
 Maintain serum glucose ≥ 70 mg/dL and ≤ 180 mg/dL
 Ensure early appropriate nutritional support (within 24 hrs; post-pyloric feeding preferred)
 Prevent deep venous thrombosis (DVT) – initiate subcutaneous heparin within 24 hours of injury
 Initiate gastrointestinal stress ulcer prophylaxis in mechanically ventilated patients
 Prevent skin breakdown / decubitus ulcer formation through appropriate bed surface
TIER ONE
The following interventions should be added in all patients with Glasgow Coma Score (GCS) ≤ 8:
 Ensure all physiologic goals from Tier Zero are met
 Airway / Breathing

Intubate patient if GCS ≤ 8 and as needed to protect the airway

Maintain PaCO2 35-40 mmHg
 Consider obtaining arterial blood gas to correlate with end-tidal CO2 (EtCO2)

Maintain PaO2 80-120 mmHg
 Systemic Perfusion

Insert an arterial line (leveled at the phlebostatic axis)

Maintain euvolemia (fluid balance positive by 500-1000 mL in first 24 hrs)

Maintain MAP ≥ 80 mmHg if no ICP monitor is in place
 Ensure adequate volume resuscitation
 Ensure hemoglobin > 9 g/dL during the patient’s acute resuscitation phase
 Consider advanced hemodynamic monitoring
 Consider adding norepinephrine 0.05 mcg/kg/min – titrate to keep MAP ≥ 80 mmHg or CPP ≥ 60
mmHg
 Cerebral Perfusion
 Consider intracranial pressure (ICP) monitoring if GCS ≤ 8 after resuscitation AND concern for elevated
ICP on imaging or exam
 Use of an ICP monitor with external ventricular drainage (EVD) is preferred over an ICP monitor alone.
 Maintain cerebral perfusion pressure (CPP) ≥ 60 mmHg if ICP is available
 If CPP < 60 mmHg:
 Ensure adequate volume resuscitation
 Consider advanced hemodynamic monitoring
 Consider adding norepinephrine 0.05 mcg/kg/min – titrate to keep CPP > 60 mmHg
 Management of sustained ICP > 22 mmHg for 10 minutes
 Verify correct ICP waveform on EVD – notify neurosurgery if ICP waveform is incorrect or there is
no cerebrospinal fluid (CSF) drainage
o Level EVD at the external auditory meatus
o Close EVD and level at 0 mmHg upon insertion to monitor ICP
2
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If ICP > 22 mmHg for 10 minutes AND EVD clamped – open EVD at 0 mmHg for 15 minutes
If EVD is opened more than 3 times within 90 minutes, leave EVD open at 0 mmHg
continuously and notify neurosurgery
 Consider osmolar therapy (see below)
 Consider short-term hyperventilation (PaCO2 30-34 mmHg) to acutely reduce ICP
o Hyperventilation should be avoided in the first 24 hours after injury
Osmolar Therapy
 First line therapy for ICP > 22 mmHg for ≥ 10 minutes
 7.5% Sodium Chloride 250 mL IV bolus over 15 min x 1 if serum sodium < 160 mmol/L
 Alternate therapy
 Mannitol 0.25-1.0 gm/kg IV-push x 1 if serum sodium <160 and/or serum osmolality < 320 mOsm/L
 Measure serum sodium every 4 hrs (and serum osmolality every 4 hrs if using mannitol)
 Notify intensivist if serum sodium changes by > 2 mEq/L/4 hours from previous measurement
 Hold hypertonic saline therapy for serum sodium ≥ 160 mEq/L
 Hold mannitol therapy for serum sodium ≥ 160 mEq/L and/or serum osmolality ≥ 320 mOsm/L
o
o





Protect the Brain

Provide judicious analgesia and sedation to control pain and agitation

Analgesia and sedation is preferred
 Fentanyl 25-500 mcg/hr IV infusion
o Bolus with dose increases for elevated ICP
o Preferentially increase fentanyl (and/or oral opioid therapy) over propofol
 Propofol 10-50 mcg/kg/min IV infusion

Rule-out seizure activity
 Initiate continuous EEG monitoring to rule non-convulsive status epilepticus
 Levetiracetam 1000 mg IV/PO every 12 hrs x 7 days (discontinue after 7 days if no seizure activity)

Avoid:
 Hypotension (SBP < 100 mmHg) or CPP < 60 mmHg
 Hypoxemia (SpO2 < 92%)
 Hypercarbia (PaCO2 > 45 mmHg)
 Hyponatremia (serum sodium < 140 mEq/L)
 Hypoglycemia or Hyperglycemia (serum glucose <70 mg/dL or >180 mg/dL)
 Hypovolemia
 Fever
 Anemia (maintain hemoglobin > 9 gm/dL) in the first seven days

TIER TWO
The following interventions should be considered if ICP is persistently > 22 mmHg for more than 60 minutes
after discussion with neurosurgery and intensivist attendings:
 Ensure all physiologic goals from Tier One are met
 Repeat osmolar therapy as long as serum sodium <160 mEq/L – recommend:
 23.4% sodium chloride 30mL IV-syringe x 1 over 15 minutes
 Use 7.5% sodium chloride 250mL IV-bolus x 1 when volume resuscitation also needed
 Continue serum sodium checks every 4 hrs
 Consider head CT scan to rule out space-occupying lesion
 Consider continuous EEG monitoring to rule out non-convulsive status epilepticus (if not already present)
 Consider bolusing and then increasing sedative and analgesic therapy
 Paralysis
 Ensure RASS -5 before initiation of paralytic
 Start rocuronium (50 mg IVP loading dose, then 8 mcg/kg/hr); adjust dose according to Train of Four
1/4
 Early (within 2.5 hrs), short-term (48 hrs post-injury), prophylactic hypothermia is not recommended to
improve outcomes in patients with diffuse injury.
 Mild Hyperventilation
 Begin mild hyperventilation with goal PaCO2 30-34 mmHg
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TIER THREE
The following interventions should be considered if ICP remains > 22 mmHg despite all Tier Two goals being
met:
 Ensure that medical therapy with hypertonic saline is maximized (e.g. serum sodium 155-160 mEq/L)
 Consider revised ICP threshold of 25 mmHg with strict adherence to CPP > 60 mmHg
 Initiate continuous EEG (if not already present)
 Surgical decompression
 Craniectomy solely for management of ICP does not improve long-term neurological outcome
 Consider decompressive craniectomy / craniotomy in patients with a surgical lesion.
 Barbiturate Coma
 If not a surgical candidate, and refractory to all above interventions, consider pentobarbital coma
 Pentobarbital 10 mg/kg IV over 10 minutes, then 5 mg/kg/h x 3 hours, then 1 mg/kg/hr IV infusion
 Titrate pentobarbital to the minimal dose required to achieve EEG burst suppression – 3-5 bursts /
minute (= 1-2 bursts per screen)
 Discontinue all other sedative agents and paralytics after pentobarbital loading doses complete (4
hours)
 Consider invasive hemodynamic monitoring (such as pulmonary artery catheter) due to the
negative inotropic effects of pentobarbital
 Once ICP ≤ 22 mmHg for 48 hrs, wean pentobarbital dose over the next 48-72 hrs
 Discontinue or decrease tube feeds to trophic rate (10-20 mL/hr)

INTRODUCTION
TBI is a potentially lethal injury with mortality rates as high as 30%. Approximately 2.5 million people
sustain TBI annually in the United States resulting in over 50,000 deaths and 500,000 individuals with
permanent neurologic sequelae (1). Nearly 85% of TBI-related mortalities occur within the first two weeks
of injury, reflecting the early impact of systemic hypotension and intracranial hypertension.
Patient outcomes following severe TBI (defined by a post-resuscitation GCS ≤ 8) are significantly
improved when such patients are managed according to a comprehensive neuro-resuscitation protocol
such as those recommended by the Brain Trauma Foundation (BTF) (www.braintrauma.org) or
Neurocritical Care Society (www.neurocriticalcare.org) (1-7). A database analysis of TBI resuscitation and
patient outcome in New York state demonstrated a decrease in mortality from 22% in 2001 to 13% in
2009 (p<0.0001) when such guidelines were followed (1). Between these two time periods, guideline
adherence increased from 56% to 75% (p<0.0001), adherence to the cerebral perfusion pressure (CPP)
recommendations increased from 15% to 48% (p<0.0001), and the proportion of patients with ICP > 25
mmHg decreased from 42% to 29% (p<0.0001). This was confirmed by a similar study at Lancaster
General Hospital, a Level II Trauma Center, that showed a decrease in mortality from 55% to 15% when
compliance improved from < 55% to 55-75% (2)
The following guidelines outline an evidence-based medicine approach to the management of patients
with severe TBI based upon the current medical literature and published consensus statements. The
guidelines consist of three tiers of progressively escalating therapies targeted at controlling ICP. The
importance of frequent and open communication between intensive care providers and the neurosurgery
team cannot be overemphasized. Please note that patients with stroke, ruptured intracranial aneurysms,
and those undergoing ICP monitoring for other neurological conditions should not be managed according
to these TBI guidelines unless otherwise determined by the consulting neurosurgeon.
PATHOPHYSIOLOGY
Based on the Monroe-Kellie Doctrine, the intracranial volume [brain 80%, cerebral spinal fluid (CSF) 10%,
and cerebral blood volume 10%] is fixed within the confines of the cranial vault and cannot expand. Since
brain tissue has minimal compensatory capacity, in the presence of cerebral edema or space-occupying
lesions, CSF and blood volume must decrease in order to regulate ICP. CSF may drain through the
lumbar plexus and blood volume is tightly auto-regulated by both the PaCO2 and PaO2. This allows
cerebral blood volume to decrease, reducing ICP, while at the same time maintaining adequate CPP.
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The goal of ICP monitoring and control in the TBI patient is to maintain an appropriate CPP [defined as
mean arterial pressure (MAP) minus ICP] through either increasing MAP or decreasing ICP. A variety of
therapies may be applied to lower ICP and reduce cerebral edema in an attempt to maintain sufficient
CPP to provide adequate oxygen delivery to avoid secondary cerebral injury due to ischemia. There is a
delicate balance between increasing cerebral perfusion and keeping ICP and cerebral edema minimized.
LITERATURE REVIEW
Initial Evaluation
All patients who present with suspected TBI should undergo a rapid primary and secondary survey with
thorough evaluation of their airway, breathing, and circulation. Airway patency and adequate oxygenation
and ventilation are paramount to avoiding secondary brain injury (7). The patient’s cervical spine should
be immobilized until cervical spine injury is ruled out. Urgent intubation to secure the patient’s airway
should be considered in any patient who presents with a GCS < 8 or in those who are unable to protect
their airway. Intravenous access should be rapidly established. Bedside glucose testing should be
performed in all unconscious patients and hypoglycemia rapidly treated if present. Thiamine (100 mg)
should be administered in patients at risk for nutritional deficiency. If opioid toxicity is suspected (e.g.,
history of illicit drug use, apnea, bradypnea, small pupils), naloxone 0.4 mg IV should be administered
and repeated as necessary, up to 4 mg. Appropriate laboratory tests [serum electrolytes, CBC with
platelets, coagulation studies, arterial blood gas, urinalysis, and urine toxicology / alcohol level (as
appropriate)] should be performed. If definitive neurosurgical care cannot be provided at the initial
presenting institution, transfer to a higher level of care should be facilitated in a rapid fashion to preserve
the “Gold Hour” and optimize the patient’s outcome. Certain key resuscitative interventions should be
initiated at the referring facility to minimize secondary cerebral injury (5,7) (Appendix 1).
Hypotension
Prehospital and in-hospital systemic hypotension independently increases morbidity and mortality
following TBI (3). Systolic hypotension leads to cerebral ischemia and secondary brain injury. New
literature suggests that maintaining a higher systolic blood pressure (SBP) in a severe TBI patient may
lead to decreased mortality and improved outcomes. The recommendations in the 2016 guidelines are
SBP >100 mmHg for patients aged 50 to 69 years, or SBP > 110 mmHg for patients 15 to 49 years old or
over 70 years old (3,4). The relationship between SBP, MAP, and CPP should always be considered
when interpreting these values. In the hypotensive patient with GCS < 8, SBP should be maintained
through the use of judicious isotonic intravenous fluids (without dextrose) until an ICP monitor is available.
The goal should be to ensure an adequate CPP > 60 mmHg at all times (3,4,6). As the brain is very
sensitive to anoxia, this will serve to improve oxygen delivery and further avoid secondary brain injury. If
the patient’s SBP cannot be maintained with intravenous fluid alone (or CPP > 60 mmHg if ICP
monitoring is available), low-dose norepinephrine should be initiated (3,4,6).
Cerebral Perfusion Pressure (CPP)
CPP, defined as MAP minus ICP, is an important resuscitative parameter in the treatment of patients with
TBI. The BTF recommends a CPP range of 60-70 mmHg. A minimal optimal target of 60 versus 70
mmHg may depend on the individual patient’s autoregulatory status (3,4). Measurements of cerebral
blood flow, cerebral oxygenation [either jugular venous saturation (SjvO2) > 50% or brain tissue oxygen
tension (PbO2) > 15 mmHg] and metabolism are considered complimentary tools in the management of
TBI when available (3). Aggressive maintenance of CPP > 70 mmHg should be avoided due to an
increased risk of over-resuscitation and acute respiratory distress syndrome (ARDS). CPP < 60 mmHg
should be avoided due to the risk of low cerebral blood flow, cerebral hypoxia, and secondary brain injury
(4).
Head of Bed Elevation
All patients with TBI should have their head of bed elevated 30 degrees to reduce cerebral edema and
augment venous drainage from the cranial vault. Elevation of the head may also lower ICP without
adverse impact upon either cerebral blood flow or CPP (8). In patients with suspected or documented
spine injury, this is best achieved by placing the patient’s bed in the reverse Trendelenburg position.
Elevation of the head of bed greater than 30 degrees has not been demonstrated to be beneficial.
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Normothermia
Elevated body temperature / fever has a significant deleterious impact upon the brain. While fever is
typically defined as a core body temperature greater than 38.3 Celsius, temperatures in excess of 37
Celsius can significantly impact the already impaired brain parenchyma. Elevated body temperature
increases the patient’s inflammatory response by elevating levels of pro-inflammatory cytokines and
neutrophils. This can increase sympathetic tone, resting energy expenditure, oxygen consumption, heart
rate, and minute ventilation. While fever occurs in 30-45% of the non-neurologically injured, it may be
seen in up to 70% of those with TBI. In these patients, an infectious etiology is present less than 50% of
the time, with the remainder being classified as “central fever.” Central fever is believed to be due to
direct damage to the thermoregulatory centers of the brain, which are found in the preoptic nucleus of the
hypothalamus and focal centers of the pons. Severe damage to these centers can also result in profound
hypothermia, which can result in coagulopathy, cardiac arrhythmias, or depressed immune function (911).
Significantly worse outcomes occur in patients with intracerebral hemorrhage who develop a body
temperature greater than 37.5 Celsius within the first 72 hours (9). Early fever following TBI has been
associated with lower GCS, presence of diffuse axonal injury, cerebral edema, hypotension,
hypoglycemia, and leukocytosis (10). Fever within the first week is associated with increased intracranial
pressure, neurologic impairment, and prolonged ICU stay (11). Among 846 patients with TBI, fever at
any time in the first week was associated with intermediate decline and poor overall long-term outcome
(12).
Hypothermia is also associated with worse outcomes in TBI. Among 1,403 ICU patients with TBI, a core
temperature less than 35 Celsius was observed in 10.9% of patients (13). Patients in the hypothermia
group were less likely to survive (p<0.013) and were more likely to have penetrating injury, Injury Severity
Score>25, and need for exploratory laparotomy. In a multivariable logistic regression model adjusted for
demographics and injury characteristics, the odd’s ratio for death among hypothermic patients was 1.7
times that of normothermic patients (14).
Aggressive efforts to control temperature in the TBI patient should be implemented including early
intravenous and enteral antipyretic medications, control of room temperature, and cooling blankets or
pads. Due to the deleterious effect of fever on the brain parenchyma, therapy should be initiated when
patient temperature exceeds 37 Celsius rather than waiting until the traditional definition of fever has
been reached with a target temperature of 37 Celsius.
Prophylactic and Therapeutic Hypothermia
Therapeutic hypothermia has not been demonstrated to improve long-term neurologic outcomes in TBI
patients. Additionally, therapeutic hypothermia is associated with multiple potential complications
including hypotension, electrolyte disturbances, impaired coagulation, shivering, hyperglycemia, and
increased risk of infection (6). Both early prophylactic hypothermia and therapeutic hypothermia for
refractory intracranial hypertension have been evaluated – nether has been shown to improve clinical
outcomes at 3 or 6 months after injury (6,17).
In 2001, 392 TBI patients were randomly assigned to hypothermia (core body temperature of 33 Celsius
using ice, cold gastric lavage, and surface cooling for 48 hours) or normothermia. Poor outcomes,
defined as severe disability, persistent vegetative state, or death, occurred in 57% of patients in both
groups. Mortality was essentially the same (28% vs. 27%) in both groups (p=0.79). The authors
concluded that therapeutic hypothermia was not effective in improving outcomes in TBI (18). Two
additional randomized trials comparing therapeutic hypothermia with normothermia similarly found no
benefit in TBI patients (19,20).
In 2011, Clifton et al. conducted a randomized multicenter trial of severe TBI patients. Patients were
enrolled in the trial within 2-2.5 hours of injury and randomized to either hypothermia (target 33 Celsius)
or normothermia. The patients in the hypothermia group were maintained at target temperature for 48h
and then rewarmed. The investigators included 97 patients (67 hypothermia, 68 normothermia) Patients
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in the hypothermia group had more episodes of intracranial hypertension 335 vs 148 (p=0.003), There
was no difference in mortality or Glasgow Outcome Scale (GOS) at 6 months between the two groups
(20).
In 1993, Shiozaki et al. demonstrated that patients with refractory elevations in ICP (ICP > 20 mmHg)
despite maximal medical therapy including barbiturate coma might benefit from induced hypothermia
(target temperature of 34 C). This study included 33 patients (17 control group, 16 hypothermia) and the
patients in the hypothermia group were maintained at 34 C until ICP < 20 mmHg for at least 24 hours.
The investigators found mild hypothermia to result in significantly lower ICP and higher CPP compared to
the normothermia group (p<0.01). They also reported a significantly higher survival rate in the
hypothermia group (50% vs 18%, p<0.05). There was also a trend toward improved 6 month GOS in the
hypothermia group (16).
Since that time, several other studies have been conducted. In 2016, Zhu et al. conducted a metaanalysis of 18 trials involving 2177 TBI patients assessing therapeutic hypothermia versus normothermia.
The study demonstrated no difference in 3-month or 6-month mortality, unfavorable clinical outcomes
(GOS of 3, 4, or 5), Additionally, the therapeutic hypothermia group had a higher risk of developing
pneumonia (p=0.006) and cardiovascular complications (p=0.01) (17).
Based on the currently available data, neither prophylactic (within 2.5 to 48 hours after injury) nor
therapeutic (treatment for refractory ICP elevation) hypothermia are recommended as therapies to
improve outcomes in patients with diffuse TBI (4,17).
Crompton et al. published a meta-analysis on the use of therapeutic hypothermia for adult and pediatric
TBI patients. The results of the meta-analysis showed a 35% increase in favorable neurologic outcomes
in adults (RR 1.35, 95% CI 1.18-1.54; p<0.00001) and also a significant (18%) reduction in mortality (RR
0.82, 95% CI 0.70-0.96, p=0.01). However, there was significant population heterogeneity, limiting the
validity of these findings. Selective brain cooling to 33 C for 72 hours followed by natural rewarming was
determined to be optimal management, but the included studies had very small sample sizes. The
combination of barbiturates and therapeutic hypothermia was shown to be less effective at reducing ICP
compared to therapeutic hypothermia alone. The published study did not address the direct impact of
therapeutic hypothermia on ICP measurements or timing of implementation of therapeutic hypothermia
although it was prophylactic in most studies. Patients treated with therapeutic hypothermia were 28%
more likely to develop pneumonia (23).
Targeted Temperature Management for Normothermia (Appendix 2)
With the deleterious effects of both fever (hyperthermia) and hypothermia established for TBI patients,
maintenance of normothermia is imperative. Many modalities for achieving normothermia have been
described (24). Conventional cooling methods include skin exposure, ice, cold packs, infused cold fluid,
peritoneal lavage, and antipyretics. There are also many commercially available cooling devices
available. The Blanketrol (Cincinnati Subzero, Cincinnati, OH) is a water-circulating blanket system that
utilizes two large cooling blankets, one beneath and one on top of the patient, to maintain the desired
patient temperature. The Arctic Sun (Medivance, Jugenheim, Germany) circulates water through gel
pads that are applied to the patient’s back, abdomen, and thighs, automatically controlled by a rectal
thermometer. Several intravascular cooling systems are also commercially available. These systems
infuse cold fluids via a closed-loop central venous catheter to maintain the desired body temperature. In
a prospective study of ICU patients, Hoedemakers et al. found superior temperature control using watercirculating blankets, gel-pads, and intravascular cooling as compared to conventional cooling techniques
and air-circulating blankets (29).
Shivering Control During Targeted Temperature Management (Appendix 3)
When body temperature is lowered, the physiologic response is to prevent further heat loss through
vasoconstriction. When vasoconstriction is no longer effective, shivering occurs to counterbalance heat
loss. In the context of the use of cooling devices to achieve normothermia, shivering is undesirable
because it causes patient discomfort, increases body temperature, increases metabolic / oxygen demand,
and increases intraocular and intracranial pressures (21,22). A step-wise approach to the prevention of
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shivering appears appropriate. Pharmacologic options for the control of shivering include:
benzodiazepines, buspirone, fentanyl, magnesium, meperidine, morphine, propofol, and neuromuscular
blockers (23,30). It is important to consider that data on pharmacologic interventions for shivering control
are based upon experience with either health volunteers or in the postoperative setting (25-28).
Therefore, the effect of repetitive dosing and prolonged use of these agents in therapeutic hypothermia is
lacking (i.e. central nervous system toxicity associated with meperidine).
Seizure Prophylaxis
Post-traumatic seizures may be classified as early (≤ 7 days post-injury) or late (> 7 days post-injury) (3).
Both early and late seizures should be avoided. Anticonvulsant therapy, using either levetiracetam or
phenytoin, is indicated to decrease the incidence of early post-traumatic seizures in severe TBI, but not
mild or moderate TBI. Levetiracetam does not require blood level monitoring and has fewer drug
interactions compared with phenytoin. Additionally, recent studies suggest decreased long-term
functional outcome among patients who receive phenytoin prophylaxis (4). Routine prophylaxis of late
post-traumatic seizures with any antiepileptic agent is not recommended (see “Seizure Prophylaxis in
Patients with Traumatic Brain Injury” guideline) (3,4). Seizure prophylaxis can generally be discontinued
after 7 days of therapy in the absence of seizure activity (4,30).
Corticosteroids
Multiple prospective, randomized studies have demonstrated no benefit in lowering ICP or improvement
in patient outcome through the use of high-dose corticosteroids in acute TBI. The use of
methylprednisolone in patients with moderate to severe TBI has been demonstrated to increase mortality
and is contraindicated (3,4).
Hyperventilation
Hypercapnea is a potent cerebral vasodilator and should be avoided in patients with cerebral edema and
elevated ICP. Hyperventilation reduces ICP by causing cerebral vasoconstriction and reducing cerebral
blood flow. Aggressive hyperventilation has been used for years in the treatment of elevated ICP, but has
been demonstrated to have a deleterious outcome (12). Prophylactic hyperventilation (PaCO2 < 25
mmHg) is no longer recommended (3,4). A PaCO2 target of 35-40 mmHg is appropriate in the initial
resuscitation of the patient with severe TBI. In patients with refractory elevations in ICP, a revised target
of 30-34 mmHg may be appropriate. Hyperventilation should be avoided in the first 24 hours post-injury
when cerebral blood flow is often critically reduced (4). Hyperventilation may have a role as a temporizing
measure in the acute reduction of elevated ICP. When hyperventilation is used for more than a brief
period of time, monitoring of cerebral oxygenation using either jugular venous bulb oximetry (SjvO 2) or
brain tissue oxygen tension (PbrO2) should be considered (4).
Hyperosmolar Therapy
Hyperosmolar therapy, using either mannitol or hypertonic saline, has been demonstrated to be beneficial
in reducing both cerebral edema and elevated ICP (3). Mannitol has the additional desirable properties of
decreasing blood viscosity, increasing free radical scavenging, and inhibiting cellular apoptosis. These
agents serve to establish an osmotic gradient across the blood brain barrier. They must be used with
caution, however, as excessive use can lead to hypovolemia, hypernatremia, and worse patient outcome.
Arterial pressure monitoring and serial sodium and osmolality measurements are essential to appropriate
titration of these therapies.
Mannitol should be administered in doses of 0.25-1.0 gm/kg every 6 hours as needed to reduce ICP
(33,34). Mendelow et al. have shown that mannitol improves MAP, CPP, cerebral blood flow, and ICP
(34). Mannitol should not be administered in the absence of ICP monitoring unless the patient is showing
signs of transtentorial herniation (3,4). Serum sodium and serum osmolality levels should be obtained at
least every 6 hours for patients receiving repeated doses of mannitol for ICP control. The goal is to
maintain a serum sodium < 160 mEq/L and an osmolar gap < 20 mOsm/kg (31).
Hypertonic saline reduces cerebral edema while simultaneously lowering ICP and augmenting CPP by
increasing MAP. 3%, 7.5%, and 23.4% hypertonic saline have all been studied in severe TBI. 3% saline
may be administered in boluses of 100 mL every 2 hours as needed to reduce ICP. Hypotensive patients
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with severe TBI may benefit from either 250 mL of 7.5% or 30 mL of 23.4% saline as an acute
resuscitative intervention to raise MAP, reduce ICP, and avoid crystalloid over-resuscitation. Wade et al.
demonstrated that hypotensive TBI patients resuscitated with hypertonic saline were twice as likely to
survive compared to those that received normal saline resuscitation (p< 0.05) (35). Vasser et al. showed
that trauma patients with a GCS ≤ 8 receiving hypertonic saline had a significant improvement in survival
to discharge compared to either normal saline or Lactated Ringer’s solution (36).
Intracranial Pressure (ICP) (Appendix 4)
ICP ≥ 15 mmHg has been independently associated with increased mortality following TBI (30). ICP ≤ 22
mmHg has been demonstrated to predict improved outcome (3,4,38). The goal of ICP treatment should
be to reduce ICP ≤ 22 mmHg wherever possible, balancing the risks of continued intracranial
hypertension against the potential iatrogenic risks of overtreatment. Using information from ICP
monitoring for patient management has been shown to reduce in-hospital and 2-week post-injury mortality
(3,4).
ICP cannot be reliably predicted by CT scan alone. As a result, ICP monitors should be placed and
utilized to guide resuscitative therapy in the following three patient populations (3):
1. Salvageable patients with severe TBI (GCS 3-8 after resuscitation) and an abnormal CT scan
(hemorrhage, contusions, swelling, herniation or compressed basal cisterns)
2. Patients with severe TBI and a normal CT scan if two of the following are noted at admission: age
> 40 years, unilateral or bilateral posturing, or systolic BP < 90 mmHg
3. Patients with TBI who will not be examinable for a prolonged period of time
ICP monitors should not be placed in patients that are deemed to have a non-survivable injury or who will
undergo neurosurgical intervention within four hours of the initial injury. Overall, management decisions
for treating elevated ICP should include a combination of treating ICP values and clinical and brain CT
findings.
Cerebrospinal Fluid Drainage
External ventricular drainage (EVD) systems can allow for continuous monitoring of ICP when closed, and
drainage of cerebrospinal fluid (CSF) when open. For patients with an initial GCS <6 during the first
twelve hours after injury, EVD can be considered to drain CSF and therapeutically lower ICP. Evidence
suggests that an EVD system with continuous drainage of CSF may lower ICP more effectively than when
used intermittently (3,4).
Hemoglobin Resuscitation
A restrictive red blood cell transfusion threshold of 7 gm/dL is commonly utilized in the critically ill based
upon the results of the TRICC trial (39). It is important to recognize that this study evaluated patients who
had already been resuscitated and excluded patients who were traumatically injured with ongoing blood
loss. A subsequent subgroup analysis of patients with cardiac disease found that red blood cell
transfusion was actually protective and improved survival (40). There is a theoretical benefit to
maintaining elevated hemoglobin concentrations in the TBI patient who is at risk for cerebral ischemia.
Retrospective clinical trials and meta-analyses to assess the potential benefit of a liberal red blood cell
threshold in severe TBI have failed to identify a beneficial transfusion threshold, but may well have been
underpowered. Sekhon et al. have recently conducted a retrospective cohort study of 273 TBI patients.
They identified that a mean hemoglobin concentration < 9 gm/dL during the first seven days post-injury is
associated with an increased risk of mortality (relative risk 3.1; 95% confidence interval 1.5-6.3; p=0.03)
(41).
Analgesia and Sedation
Analgesia and sedation in the TBI patient have the advantages of reducing elevated ICP, controlling
blood pressure, preventing temperature elevation, and facilitating mechanical ventilation (3). These goals
must be balanced against the potential loss of a reliable neurologic examination and iatrogenic reduction
in systemic blood pressure and cerebral perfusion.
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Analgesia is best obtained using continuous narcotic infusions. Fentanyl has minimal hemodynamic
effects and a short half-life (10-20 minutes) allowing rapid titration on and off for neurologic examination.
Propofol is a sedative hypnotic agent that has a favorable pharmacokinetic profile and beneficial effects
on both cerebral metabolic rate and ICP following TBI. It has a short half-life (9 minutes) making it easy to
titrate on and off for neurologic examination. Propofol does depress respiratory drive and must be used in
conjunction with mechanical ventilation. It is also a cardiac depressant and directly reduces preload,
contractility, and systemic vascular resistance, potentially leading to systemic hypotension if used
inappropriately. High dose propofol infusions (>83 mcg/kg/min for greater than 24 hours) have been
associated with fatal acidosis, rhabdomyolysis, and refractory arrhythmias (known as “Propofol Infusion
Syndrome”) (42). In general, doses ≤ 50 mcg/kg/min are both effective and safe. Short-term infusions of
high dose propofol (> 50 mcg/kg/min) may be deemed necessary to control ICP after discussion with both
the patient’s neurosurgeon and intensivist (6). Despite the utility of propofol for the acute control of
elevated ICP, its use did not show improvement in mortality or 6-month outcomes (4).
Neuromuscular paralysis
Pharmacologic neuromuscular paralysis can be beneficial in the control of refractory intracranial
hypertension by reducing cerebral metabolic rate. Few studies exist to support this as a routine practice.
Prophylactic paralysis is associated with increased pneumonia and ICU stay; therefore, use of
neuromuscular blockers should be instituted only after failure to respond to less invasive therapies (43).
Decompressive Craniectomy
There have been four studies conducted between 2005 and 2016 reviewing clinical outcomes in patients
with severe TBI who received decompressive craniectomies for refractory elevated ICP.
Jian et al. prospectively compared limited craniectomy (LC) versus standard trauma craniectomy (STC)
for refractory intracranial hypertension in a randomized fashion. They included 486 patients (245 LC, 241
STC) with severe unilateral TBI. Forty percent of the STC had a favorable outcome (GOS 4-5) at 6
months compared to only 29% in the LC group (p<0.05) (44). Similarly, Qui et al. conducted a
prospective, randomized trial evaluating severe TBI patients with a midline shift > 5 mm for either a
decompressive craniectomy (DC) or routine temporoparietal craniectomy (RTC). Significantly more
patients who underwent DC had good neurologic recovery (GOS 4-5) at 6 months (57% vs 32%). These
first two studies led to the recommendation in the 2007 TBI Guidelines to consider decompressive
craniectomy (3,46),
In 2011, Cooper et al. published the results of an 8-year prospective, randomized, multicenter controlled
to trial to assess the efficacy of biofrontotemporoparietal decompressive craniectomy (DC) versus
standard care (SC) in adults age 15-59 years with a severe TBI, elevated ICP, and CT evidence of
swelling and/or midline shift. They enrolled 155 patients (73 DC, 82 SC). Patients in the DC group had a
mean lower ICP after surgery (14 vs. 19, p<0.001). At 6 months, the primary outcome, functional status
on GOS, was worse in the DC group (median 3 DC vs. 4 SC, OR 1.84 [95% CI 1.05-3.24], p=0.03). Posthoc adjustment for pupillary reactivity resulted in no difference between the groups. The DC group also
had a significantly higher proportion of patients with an unfavorable GOS score (3-5) (70% vs. 51%,
p=0.02). Mortality was similar between the two groups (19% DC, 18% SC) (47).
The most recent trial, RESCUEicp, published in 2016 by Hutchison et al. randomized patients (age 10-65
years) with severe TBI and refractory elevated ICP (ICP > 25 mmHg) to either DC or standard medical
care (SMC) (similar to the trial in 2011). The primary outcome was functional assessment using the
Extended GOS (GOS-E) at 6 months. Secondary outcomes included GOS-E scores at 12 months and 24
months, mortality and quality of life (Short-Form 36). 409 patients were randomized (202 DC, 196 SMC).
19% of the DC and 24% of the SMC groups did have a mass lesion on head CT. The primary outcome,
overall function at 6 months on GOS-E was not different between the two groups, but trended toward
higher disability in the DC group. The mortality rate in the DC group was significantly lower than the SMC
group (23-30% vs 48-52%, p<0.001). The lower mortality rate contributed significantly to overall higher
disability scores in the DC group – ~63% of the additional survivors would either be in a persistent
vegetative state or severely disabled. This remained the same at 12 months (48).
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In summary, all of these trials specifically evaluated severe TBI patients with refractory elevated ICP, but
no evidence of a surgical lesion contributing to the elevated ICP (e.g. subdural or epidural hematoma).
The older two trials suggested that there may be long-term positive functional outcomes (44,45),
However, the two most recent trials both demonstrated that DC does not improve long-term functional
outcomes as assessed by GOS or GOS-E, compared to standard therapy (46,47). Therefore, the 2016
TBI guideline update recommends against the use of DC solely for refractory intracranial hypertension
(4). Currently, DC only benefits this patient population in the short term by lowering ICP and decreasing
ICU LOS (4,45-48).
Barbiturate Coma
The beneficial effects of high-dose barbiturates in reducing ICP have been known since the 1930s (3).
These agents are powerful myocardial depressants, however, and have deleterious effects on other
organ systems as well. The prophylactic administration of barbiturates to reduce ICP and induce burst
suppression on EEG is not recommended (3). High dose barbiturates are recommended to control
elevated ICP that is refractory to maximal medical and surgical management. When implemented,
advanced hemodynamic monitoring may be necessary to ensure hemodynamic stability before and
during barbiturate infusion (3,4,6).
Infection Prevention
Nosocomial infection is a significant concern in the critically ill. Central line-associated bloodstream
infection (CLABSI) and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) should be prevented.
Ventilator-associated pneumonia (VAP) should be reduced through the use of VAP bundles and early
extubation when appropriate. Early tracheostomy is recommended to reduce ventilator days, however, it
has not been shown to reduce the rates of nosocomial pneumonia or overall mortality (3,4). Routine
ventricular catheter exchange and prophylactic antibiotic administration has not been demonstrated to
reduce the risk of infection (3).
Deep Vein Thrombosis Prophylaxis
TBI patients are high risk for developing venous thromboembolism (VTE) due to a combination of factors
including prolonged immobilization, and focal motor deficits. Low molecular weight heparin or low-dose
unfractioned heparin should be used in combination with mechanical prophylaxis – with the increased risk
for expansion of intracranial hemorrhage (3,4). Deep venous thrombosis prophylaxis should be initiated
within 24-48 hrs after presentation, once active cerebral hemorrhage has ceased or the brain injury is
considered stable, or 24 hrs after craniotomy using subcutaneous heparin 5000 units SQ every 8 hrs or
enoxaparin 30 mg SQ every 12 hrs (see “Deep Venous Thrombosis Prophylaxis in the Critically Ill”
guideline) (49).
Nutrition, Stress Ulcer Prophylaxis & Skin Breakdown Prevention
Appropriate critical care management should be initiated in any patient with TBI. Gastrointestinal stress
ulcer prophylaxis should be administered in patients using either an H 2-blocker or proton pump inhibitor
(see “Stress Ulcer Prophylaxis” guideline). Early enteral nutritional support should be initiated in all TBI
patients to avoid the development of protein-calorie malnutrition. Patients should receive full-caloric
replacement by day 5 and at most by day 7 post-injury to decrease mortality. Transgastric jejunal feeding
is the recommended route to decrease the incidence of VAP (see “ICU Enteral Feeding Guidelines” for
the full recommendations) (4). Skin breakdown and decubitus ulcer formation should be prevented
through the use of appropriate pressure-reduction bed surfaces.
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APPENDIX 1: TRAUMATIC BRAIN INJURY – EMERGENCY DEPARTMENT CHECKLIST
The following interventions should be implemented in all patients with TBI who are awaiting
transfer to definitive neurosurgical care:
 Perform head CT scan to define extent of TBI
 Do not delay transfer to obtain other radiographic studies
 Maintain mean arterial pressure (MAP) ≥ 80 mmHg if GCS ≤ 8; otherwise target MAP > 70 mmHg
 Administer supplemental oxygen to maintain SpO2 ≥ 92%
 Intubate patient if GCS < 8 and as needed to protect the airway
 Maintain PaCO2 35-40 mmHg, PaO2 80-120 mmHg
 Elevate head of bed to 30 degrees (use Reverse Trendelenburg position if spine precautions)
 Maintain head in neutral position to avoid jugular vein constriction
 Administer isotonic intravenous fluids (no dextrose)
 Correct coagulopathy with the appropriate reversal agent in life-threatening bleeds
 Patient on warfarin AND INR > 2: FEIBA NF 1000 units IV-syringe infusion over 20 minutes
 Patient on Factor Xa inhibitors:
 FEIBA NF 2000 units IV-syringe infusion over 20 minutes
 Tranexamic acid 1g IVPB x 1 over 10 minutes
 Patient on dabigatran: idarucizumab 2.5 gm IVPB q 10 minutes x 2 doses (total dose = 5 gm)
 Consider platelet transfusion in patients requiring neurosurgical intervention and documented platelet
dysfunction secondary to ADP-inhibitors (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, etc.) (see “Antiplatelet
Agent Reversal in Adults with Traumatic Intracranial Hemorrhage” guideline)
 Consider hypertonic saline (7.5% 250mL) or mannitol bolus if patient demonstrates blown pupil and
imminent cerebral herniation
 Avoid:
 Hypotension (MAP < 70 mmHg)
 Hypoxemia (SpO2 < 92%)
 Hypercarbia (PaCO2 > 45 mmHg)
 Hyperglycemia (glucose > 180 mg/dL)
 Hypovolemia
 Fever (temperature > 37 Celsius)
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APPENDIX 2: TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT IN TBI PATIENTS (4,10,11,13,17,19)
Patient with Traumatic Brain Injury (TBI)
(Glasgow Coma Score < 8)

Initiate TBI resuscitation per
Severe Traumatic Brain Injury Management guideline

Place temperature-sensing urinary catheter or rectal probe

GOAL:
Normothermia within SIX hours

Cool patient s room
Avoid fluid / ventilator warmers
Initiate scheduled antipyretics
(e.g., acetaminophen, ibuprofen, or both)
Apply Blanketrol cooling blanket
Implement anti-shivering algorithm

Core body
temperature
 37 Celsius
within 2 hours?

NO

YES

NO
Apply Arctic Sun cooling pads
Set target temperature to 37 Celsius

Monitor body temperature closely.
Monitor water bath temperature for signs of
febrile response

GCS > 8,
TBI resolving?

Core body
temperature
 37 Celsius?

YES

NO
YES

Discontinue cooling methods

Is patient > 7
days post-injury?

YES

END

NO
Consider intravascular cooling catheter
Evaluate for other potential sources of fever
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APPENDIX 3: SHIVERING MANAGEMENT IN TBI PATIENTS (4,25,26,31)
Patient with Traumatic Brain Injury (TBI)
(Glasgow Coma Score < 8)
Bedside Shivering Assessment Scale
Initiate TBI resuscitation per
Severe Traumatic Brain Injury Management guideline

Place temperature-sensing urinary catheter or rectal probe

Begin acetaminophen 650 mg PO/PT/PR q 4 hrs
Begin buspirone 30 mg PO/PT/PR q 8 hrs

Are signs of
shivering present?

YES

Score
0

Definition
None; no shivering noted on palpation of masseter,
neck, or chest wall

1

Mild; shivering localized to the neck and/or thorax only

2

Moderate; shivering involves gross movement of upper
extremities, neck, and thorax

3

Severe; shivering involves gross movements of the
trunk and upper/lower extremities

Calculate Bedside Shivering Assessment Scale
(BSAS) and monitor hourly as needed

NO

Monitor body temperature closely.
Maintain temperature  37 Celsius
NO

Is BSAS score > 1?

YES
Initiate skin counterwarming (40-43 C)
Optimize propofol ± fentanyl for sedation
Consider ibuprofen 800 mg PT q 6 hrs
Consider magnesium 4 gm IV x 1 over 20 min

NO

Does shivering
persist?

YES
Begin meperidine 12.5-50 mg IV q 1 hr prn shivering

Does shivering
persist?

YES
Begin rocuronium 50 mg IV q 1 hr prn shivering
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APPENDIX 4: TROUBLESHOOTING EXTERNAL VENTRICULAR DRAINS

No cerebrospinal fluid (CSF) drainage
and/or poor ICP waveform

Check ICP display

Is ICP
measurement
scale appropriate?

NO

Recalibrate ICP
monitor

YES

Check for fluid drainage by lowering EVD
chamber to -10mmHg

Does
CSF
drain?

YES

Call Neurosurgery

NO

Place entire EVD drainage bag on floor

Does
CSF
drain?

YES

Call Neurosurgery

NO

Irrigate EVD line distally with 10 cc of
preservative free saline (sterile technique)

Call Neurosurgery
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الجمهورية العربية السورية
القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة
ادارة الخدمات الطبية

استمارة التدقيق السريري للمرشد العالجي
إصابات الدماغ الرضية الشديدة

االسم :
العمر :

الهاتف :
الجنس :
نعم

1

هل تم ضبط قيم الـ  ICPو  CPPحسب توصيات المرشد

2

هل تم ضبط درجة حرارة المريض حسب توصيات المرشد

3

هل تم االلتزام بعدم إعطاء جرعات عالية من الستيروئيدات

4

هل تم الحفاظ علىالطريق الهوائي و إجراء التنبيب حسب توصيات المرشد

5

هل تمضبط paO2و paCO2حسب توصيات المرشد

6

هل تم االلتزام برفع رأس السرير حسب توصيات المرشد

7

هل تم مراقبة ICPو رفع قيمته حسب توصيات المرشد

8

هل تم ضبط األلم و التهيج حسب توصيات المرشد

9

هل تم استخدام النورأدرينالين حسب توصيات المرشد

ال

مالحظات

 10هل تم تدبير قيم  ICPاألعلى من  22حسب توصيات المرشد
 11هل تم إجراء الوقاية من النوب حسب توصيات المرشد
 12هل تم إجراء  EEGحسب توصيات المرشد
هل تم إجراء التغذية الباكرة و الوقاية من قرحات الشدة و  DVTحسب
13
توصيات المرشد
 14هل تم ضبط قيم الـ  MAPحسب توصيات المرشد
 15هل تم الحفاظ على قيم الـ  HGBحسب توصيات المرشد
 16هل تم إجراء فرط تهوية حسب توصيات المرشد
 17هل تم إجراء حج قحف حسب توصيات المرشد
 18هل تم استخدام غيبوبة الباربيتورات حسب توصيات المرشد
الطبيب المقيم

الطبيب األخصائي

