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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η μη ατυχηματική κάκωση κεφαλής αποτελεί συχνή αιτία νοσηρότητας και
θνητότητας σε βρέφη κάτω των 12 μηνών. Η διάγνωση μπορεί να διαλάθει αρχικά
λόγω μη ειδικών κλινικών ευρημάτων και απόκρυψης ιστορικού τραυματισμού από
τους φροντιστές.

ΣΚΟΠΟΣ:
H περιγραφή της περίπτωσης βρέφους με υποσκληρίδιο και παρεγχυματικό
αιμάτωμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ:
Βρέφος 45 ημερών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό διακομίστηκε λόγω
αναφερόμενου επεισοδίου απώλειας συνείδησης. Μοναδικό εύρημα από την κλινική
εξέταση ήταν η διαπίστωση απότομης αύξησης της ΠΚ. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε αναιμία (Hgb 7,9g/dl) ενώ ο καρδιολογικός έλεγχος ήταν
φυσιολογικός. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε υποσκληρίδιο αιμάτωμα κατά μήκος της
κυρτότητας έως και βρεγματοϊνιακά άμφω και μικρό παρεγχυματικό αιμάτωμα στο
δεξιό μετωπιαίο λοβό. Η βυθοσκόπηση ανέδειξε ενδοαμφιβληστροειδικές
αιμορραγίες οπισθίου πόλου. Το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν φυσιολογικό. Από
τον πλήρη οστικό έλεγχο παρατηρήθηκαν ευρήματα συμβατά με ατελή κατάγματα
στη μετάφυση της δεξιάς κερκίδας και της αριστερής ωλένης, που επιβεβαιώθηκαν
στον επαναληπτικό έλεγχο 3 εβδομάδες μετά. Για τον αποκλεισμό μη τραυματικής
αιτιολογίας ενδοκρανιακού αιματώματος πάρθηκε έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης
(φυσιολογικός) και γλουταρικής οξυουρίας (αρνητικός).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Από τον τελευταίο επανέλεγχο με ΜRI εγκεφάλου δύο μήνες μετά διαπιστώθηκε
μείωση του συνολικού εύρους του υποσκληρίδιου αιματώματος και πλήρης
απορρόφηση του παρεγχυματικού αιματώματος. Το βρέφος παραμένει
ασυμπτωματικό με καλή ψυχοκινητική ανάπτυξη. Το περιστατικό διερευνάται από
Εισαγγελία, Ιατροδικαστική και Κοινωνική Υπηρεσία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η διάγνωση μη ατυχηματικής κάκωσης κεφαλής στα βρέφη απαιτεί ισχυρή κλινική
υποψία. Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο,
νευροαπεικόνιση (CT/MRI), οφθαλμολογική εκτίμηση για αμφιβληστροειδικές
αιμορραγίες και πλήρη, συγκεκριμένο οστικό έλεγχο καθώς και εστιασμένο οστικό
έλεγχο 21-28 ημέρες μετά.
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Εικόνα 1 Εικόνα 2
Εικόνα 3

Εικόνα 1: Οβελιαία τομή – Τ1 ακολουθία. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (*) κατά μήκος της κυρτότητας του κρανίου εξαιτίας ρήξης γεφυροποιών φλεβών. Εντός αυτού αναγνωρίζεται περιοχή με αυξημένη ένταση
σήματος που αντιπροσωπεύει αιμορραγικά στοιχεία σε διαφορετική φάση αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης (βέλος). Η ανίχνευση αιματώματος σε διαφορετικές φάσεις δεν τεκμηριώνει επαναλαμβανόμενη κάκωση

Εικόνα2: Εγκάρσια τομή σε Τ2 ακολουθία- ΜΤ. Μικρό αιμάτωμα στην υποφλοιώδη λευκή ουσία του ΔΕ μετωπιαίου λοβού (βέλος)

Εικόνα 3: Οστικός έλεγχος κατά την εισαγωγή (α) και 22 ημέρες μετά (β) – α/α ΔΕ πήχη. (α) Μικρή οδόντωση στην παρυφή της άπω μετάφυσης της κερκίδας θέτει την υπόνοια μικρού μεταφυσιακού κατάγματος
(άσπρο βέλος). (β) Σημαντικός είναι ο επαναληπτικός έλεγχος 21-28 ημέρες μετά γιατί μπορεί να απεικονιστούν ευρήματα που δεν ήταν εμφανή στην αρχική ακτινογραφία απότοκα πόρωσης μικρών καταγμάτων.
Πιο συγκεκριμένα: Παρατηρείται αυξημένη ακτινοσκιερότητα στην άπω μετάφυση της κερκίδας (σύγκριση - *) καθώς και μικρή οστική προεξοχή στο χείλος της , που επιβεβαίωσε την υποψία του μεταφυσιακού
μικροκατάγματος (σύγκριση – άσπρα βέλη). Παρατηρείται μικρή προεξοχή και στο χείλος της ωλένης που δεν ήταν εμφανής στην πρώτη α/α (σύγκριση – κίτρινα βέλη), ενώ αναγνωρίζεται περιοστική αντίδραση κατά
μήκος της κερκίδας και ωλένης η οποία αναπτύχθηκε μετά (σύγκριση - λεπτά άσπρα βέλη)


