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Σ κοπός αυτής της ενδιαφέρουσας και 
μακρόχρονης μελέτης ήταν το πόσο συχνά 

και για ποιο λόγο η διακρανιακή υπερηχογραφία 
(TCD – Transcranial Doppler) οδήγησε σε 
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στα πλαίσια 
της διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου. Τα 
προαπαιτούμενα στοιχεία και ο σχετικός 
παρακλινικός έλεγχος για τη διάγνωση του 
εγκεφαλικού θανάτου διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των διαφόρων χωρών. Έχοντας μια 
ευαισθησία που κυμαίνεται μεταξύ 91% και 
100%, το TCD χρησιμοποιείται ολοένα και πιο 
πολύ για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. 
Στα βασικότερα αίτια που οδηγούν σε ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται 
η πλήρης απουσία σήματος, καθώς και η 
διατήρηση των κυματομορφών στα εγκεφαλικά 
αγγεία. 

Στα πλαίσια της μελέτης που παρουσιάζουμε εδώ, 
οι ερευνητές εξέτασαν προοπτικά, με TCD, ασθε-
νείς στους οποίους είχε προηγουμένως διαπιστω-
θεί εγκεφαλικός θάνατος, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια της American Academy of Neurology (AAN). 
Εξετάστηκε η ευαισθησία της μεθόδου, καθώς και 
η σημασία της ηλικίας, του φύλου, του αιτίου που 
προκάλεσε τον εγκεφαλικό θάνατο, της αρτηρια-
κής πίεσης και άλλων παραμέτρων. Η μελέτη δι-
ήρκεσε 4 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν -με μικρές 
τροποποιήσεις- τα κριτήρια της World Federation 
of Neurology (WFN) για τη διάγνωση της παύσης 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. ως ψευδώς αρνη-
τικά θεωρήθηκαν τα αποτελέσματα του ΤCD στις 
περιπτώσεις που παρατηρήθηκε διατήρηση της 
αιματικής ροής στις αρτηρίες της βάσης του εγκε-
φάλου ή που διαπιστώθηκε πλήρης απουσία σή-
ματος. Παράγοντες που σχετίζονται με ανάλογα 
ψευδώς αρνητικά ευρήματα συμπεριλήφθηκαν 
στο στατιστικό μοντέλο πολυπαραγοντικής ανά-
λυσης. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς συνέκριναν 
τα αποτελέσματά τους με αντίστοιχα που αναφέ-
ρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

από ένα σύνολο 270 περιπτώσεων διαπιστω-
μένου εγκεφαλικού θανάτου παρατηρήθηκε, μέ-
σω TCD, παύση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας 
σε ένα ποσοστό της τάξης του 75,5%. Στο 7% 
των περιπτώσεων καταγράφηκε ψευδώς αρνητι-
κό αποτέλεσμα, λόγω πλήρους απουσίας σήμα-
τος, εύρημα που συσχετίστηκε θετικά με το γυ-
ναικείο φύλο κι αρνητικά με το ιστορικό τραυμα-
τισμών του κρανίου. Σε ποσοστά 13,7% και 3,7% 
καταγράφηκε, βεβαία, και πιθανή διατήρηση της 
αιματικής ροής αντίστοιχα. Στο σύνολο των ψευ-
δώς αρνητικών ευρημάτων (ανεξαρτήτως τύπου: 
είτε απουσία σήματος είτε διατήρηση αιματικής 
ροής), διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση με προη-

γούμενη χορήγηση κατεχολαμινών, καθώς και με 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της κλινικής διάγνω-
σης του εγκεφαλικού θανάτου και της διενέργειας 
του TCD. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πο-
λυπαραγοντικής ανάλυσης, η μη χορήγηση κα-
τεχολαμινών και το γυναικείο φύλο συσχετίζονται 
με ψευδώς αρνητικά ευρήματα, παρουσιάζοντας 
Odds Ratios 5,4 και 3,7, αντίστοιχα.

Τέλος, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική ανάλυ-
ση των υπαρχόντων βιβλιογραφικών δεδομέ-
νων, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι το TCD έχει ευαισθησία και ειδικότητα της τά-
ξης του 88% και 98%, αντίστοιχα, σε ό,τι αφο-
ρά στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Θα 
πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι στις διάφορες 
μελέτες που ανασκοπήθηκαν είχαν χρησιμοποι-
ηθεί, σε σημαντικό βαθμό, διαφορετικά υπερη-
χογραφικά κριτήρια. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα, λοιπόν, με τα 
αποτελέσματα της μελέτης τους και της σχετικής 
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το TCD χαρακτη-
ρίζεται, όπως και οι άλλες μη επεμβατικές / αιμα-

τηρές παρακλινικές μέθοδοι, από χαμηλή ευαι-
σθησία, της τάξης του 88%. αυτό σημαίνει ότι η 
ευαισθησία της μεθόδου έχει μάλλον υπερκτιμη-
θεί από τη σχετική υποεπιτροπή της ααΝ, η οποία 
έχει αναφέρει ευαισθησία του TCD μεταξύ 91% 
και 100%. αντίθετα, η μέθοδος χαρακτηρίζεται 
από υψηλότατη ειδικότητα (σχεδόν 100%). 

Μελετώντας προσεκτικά την ενδιαφέρουσα αυ-
τή μελέτη προκύπτουν ορισμένα θέματα που αξί-
ζει να επισημάνουμε. Βασικό πλεονέκτημα του μη 
επεμβατικού TCD αποτελεί, αφενός, η πολλή κα-
λή ταύτιση των ευρημάτων με αυτά της αγγειο-
γραφίας και, αφετέρου, η ευκολία στη χρήση του 
κάτω από διάφορες συνθήκες. Πρόκειται για τους 
βασικούς λόγους που εξηγούν την ολοένα αυξα-
νόμενη εφαρμογή της αναίμακτης αυτής μεθόδου, 
η οποία ωστόσο έχει μερικούς ουσιαστικούς περι-
ορισμούς. Η εμπειρία του εξεταστή παίζει ουσιώ-
δη ρόλο, αφού επηρεάζει την αξιοπιστία των ευ-
ρημάτων. Πέραν αυτού, το 20-25% του πληθυ-
σμού έχει ανεπαρκές οστικό παράθυρο, γεγονός 
που στις περιπτώσεις αυτές καθιστά τον έλεγχο με 
TCD αδύνατο. κάτι τέτοιο παρατηρείται κυρίως σε 
ηλικιωμένες γυναίκες, πράγμα που εξηγεί και το 
εύρημα των συγγραφέων ότι το γυναικείο φύλο 
σχετίζεται με ψευδώς αρνητικά ευρήματα. Στην 
παρούσα μελέτη, η απουσία σήματος, δηλαδή 
με άλλα λόγια η ανεπάρκεια του οστικού παρά-
θυρου, αξιολογήθηκε ως ψευδώς αρνητικό εύρη-

μα. αυτό κατά τη γνώμη μας είναι λάθος, επειδή, 
στις περιπτώσεις ανεπάρκειας, η εξέταση με TCD 
θα πρέπει να θεωρείται ως μη γενόμενη. Πέραν 
όμως αυτών, οι συγγραφείς απέκλεισαν από τη 
μελέτη τους και ασθενείς με τιμές συστολικής πί-
εσης <90mmHg. Δεδομένου, όμως, ότι στην πε-
ρίπτωση της παύσης της εγκεφαλικής κυκλοφο-
ρίας η ενδοκράνια πίεση είναι ψηλότερη της μέ-
σης αρτηριακής πίεσης κι ότι, σε περιπτώσεις χα-
μηλής αρτηριακής πίεσης, η ενδοκράνια αιματι-
κή ροή εκμηδενίζεται, είναι προφανής η εξήγηση 
του άλλου ευρήματος των συγγραφέων, ότι δη-
λαδή η χορήγηση κατεχολαμινών, άρα και η με-
ταβολή της αρτηριακής πίεσης, επηρεάζει τα ευ-
ρήματα του TCD. Επίσης, σοβαρές ενστάσεις επι-
δέχεται η ερμηνεία των ευρημάτων σχετικά με το 
ρόλο που παίζει η χρονική στιγμή της διενέργειας 
του TCD, όμως δεν είναι της παρούσης να μπού-
με σε μια τόσο εξειδικευμένη συζήτηση.

ανεξάρτητα, πάντως, από τις μεθοδολογικές αδυ-
ναμίες και τα διάφορα κενά της, η μελέτη αυτή επι-
βεβαιώνει τους ήδη γνωστούς περιορισμούς της 
χρήσης του TCD για τη διάγνωση του εγκεφαλι-

κού θανάτου. Θεωρούμε όμως πως, λαμβάνοντας 
υπόψη τους δεδομένους περιορισμούς, στα χέρια 
ενός έμπειρου εξεταστή, το TCD έχει σαφώς υψη-
λότερη ευαισθησία και καλώς έχει υποκαταστήσει 
την ψηφιακή αγγειογραφία. Σε ό,τι αφορά τέλος 
στα ψευδώς αρνητικά ευρήματα του TCD, αυτά 
ουσιαστικά επιφέρουν απλώς μια χρονική καθυ-
στέρηση μέχρι να τεθεί η διάγνωση του εγκεφα-
λικού θανάτου. κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε 
να τονιστεί ότι το ποσοστό των ψευδώς θετικών 
ευρημάτων, αυτών δηλαδή που θα οδηγούσαν 
εσφαλμένα στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανά-
του, δεν ξεπερνά το 1%, όπως επιβεβαιώνεται κι 
από τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συζήτηση αυ-
τή καθιστά σαφή την ανάγκη διατύπωσης συγκε-
κριμένων και ευρύτερα αποδεκτών οδηγιών για 
τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου. αυτό 
αφορά δε πολύ περισσότερο την αξιολόγηση και, 
ως εκ τούτου, τη χρήση διαφόρων παρακλινικών 
εξετάσεων, των οποίων τα ευρήματα θα επηρεά-
ζουν τη σχετική διάγνωση. 

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που απα-
σχολεί στην καθημερινή πρακτική κάθε νοσοκο-
μείου διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Θα ήταν σί-
γουρα σκόπιμη η διατύπωση σχετικών οδηγιών 
σε εθνικό επίπεδο και ίσως, ακόμη καλύτερα, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

H θέση της διακρανιακής υπερηχογραφίας Doppler 
στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου

βασικό πλεονέκτημα του μη επεμβατικού TCD 

αποτελεί, αφενός, η πολλή καλή ταύτιση των 

ευρημάτων με αυτά της αγγειογραφίας και, 
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