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Βαζικά ζημεία ομιλίαρ

 Οριςμού

 Ορθοπαιδικό προςϋγγιςη

 A.T.L.S.

 Early Total Care

 Damage Control

 Early Appropriate Care

 PR.I.S.M.

 Κακώςεισ πυϋλου

 Κακώςεισ Σ.Σ.



Η αντιμετώπιςη 
των υψηλόσ 
ενϋργειασ
τραυματιςμών 
αποτελούν 
καθημερινό 
πρόκληςη για τον 
Ορθοπαιδικό 
χειρουργό



Τι είναι ηπαύμα;

«Κάθε βίαιη καταςτροφή ιςτών, εςωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από 
το αίτιο που την προκάλεςε»

W.H.O.

«Σραυματιςμόσ ή κάκωςη (Injury) είναι το ςύνολο των βλαβών των ιςτών 
πού προκαλούνται ακαριαίωσ κατά τη ςτιγμή του ατυχήματοσ, από 
διάφορεσ μορφέσ μηχανικών παραγόντων, όταν αυτοί υπερβούν τη 
φυςική αντοχή των ιςτών και των οργάνων. Οι τραυματιςμοί (κακώςεισ) 
ταξινομούνται ςε ανοικτέσ και κλειςτέσ»

Ν. Οικονόμου, 1978



Τπαύμα Υτηλήρ Δνέπγειαρ



Τπαύμα Υτηλήρ Δνέπγειαρ

- Πτώςεισ > 3 μ

- Τροχαύο ό ατύχημα  > 30 χμ/ω

- Πτώςη ό εγκλωβιςμόσ από όχημα

- Παρϊςυρςη πεζού ό ποδηλϊτη

- Μη χρόςη ζώνησ αςφαλεύασ ςε ςύγκρουςη

- Τραύμα από υψηλόσ/χαμηλόσ ταχύτητασ όπλο

W.H.O



Το Ππόβλημα

Πτώςεισ

Τροχαύα ατυχόματα

Αθλητιςμόσ



Πολςηπαςμαηίαρ – Πολςκαηαγμαηίαρ

 Ο όροσ «πολυτραυματύασ» χρηςιμοποιεύται όταν 
υπϊρχουν ςοβαρϋσ κακώςεισ  τουλϊχιςτον ςε δυο 
ςυςτόματα

 Ενώ «πολυκαταγματύασ» όταν υπϊρχουν κατϊγματα 
τουλϊχιςτον ςε δυο μακρϊ οςτϊ

 Τελευταύα χρηςιμοποιεύται ο όροσ «αςθενόσ με πολλαπλϋσ 
κακώςεισ» (Patient with Multiple Injuries) που 
περιλαμβϊνει και τουσ δύο προηγούμενουσ όρουσ





Πολςηπαςμαηίαρ

 ISS>17

 Συςτηματικϋσ μεταβολικϋσ αντιδρϊςεισ

 Δυςλειτουργύα ό ανεπϊρκεια απομακρυςμϋνων από την 
εςτύα τησ κϊκωςησ οργϊνων, τα οπούα από μόνα τουσ δεν 
ςυμμετϋχουν ςτην κϊκωςη

 Άρα η κατϊςταςη του πολυτραυματύα ςημαύνει 
ςυςτηματικό επιβϊρυνςη και όχι απαραύτητα πολλϋσ 
ςυνυπϊρχουςεσ παθόςεισ. 



SIRS
Systemic Inflammatory Response Syndrome

Σύνδρομο Γενικευμένησ Φλεγμονώδουσ Αντίδραςησ

 Αύξηςη διαπερατότητασ τριχοειδών

 Υψηλό κατανϊλωςη ενϋργειασ, υπερδυναμικό κυκλοφορύα

 Υψηλό κατανϊλωςη οξυγόνου

 Μεγϊλο μεταβολικό φορτύο

 Μυώκό τόξη

 Απώλεια οργανικού αζώτου

 Επιτϊχυνςη του καταβολιςμού πρωτεώνών



SIRS
Systemic Inflammatory Response Syndrome

Γκούβασ, 2018



Ανηιμεηώπιζη πολςηπαςμαηία

 Στόχοσ 1οσ. Διατόρηςη τησ ζωόσ

 Στόχοσ 2οσ. Διατόρηςη του μϋλουσ

 Στόχοσ 3οσ. Αποφυγό μόλυνςησ

 Στόχοσ 4οσ. Διατόρηςη λειτουργικότητασ    

και αποφυγό αναπηρύασ

Σscherne, 1984





Triage



Βαζικέρ απσέρ ανηιμεηώπιζηρ πολςηπαςμαηία
Advanced Trauma Life Support 

 Α irway Αεραγωγόσ με προςταςύα ΑΜΣΣ

 Β reathing Αναπνοό και αεριςμόσ

 C irculation Κυκλοφορύα

 D isability Νευρολογικό εκτύμηςη

 E xposure ‘Εκθεςη/αποκϊλυψη αςθενούσ 

 F racture Κϊταγμα



Αντιμετώπιςη / 60’s

Όψιμη αντιμετώπιςη 
ςτην οςτεοςύνθεςη
πολυταυματύα

Ιςτορικό αναςκόπηςη



Αντιμετώπιςη / 80’s

Πρώιμη αντιμετώπιςη 
ςτην οςτεοςύνθεςη
πολυταυματύα

Ιςτορικό αναςκόπηςη



Early Total Care (E.T.C.)

 Οριςτικό ςταθεροπούηςη όλων των # μακρών οςτών 
<24h

 Γρόγορη κινητοπούηςη αςθενών

 Περιοριςμόσ φλεγμονόσ μϋςω αντιμετώπιςησ των 
μαλακών μορύων

 Ελϊττωςη των ημερών ςτον αναπνευςτόρα, ςτην ΜΕΘ, 
ARDS, MOF, επιπλοκών # και θνητότητασ

Αύξηςη πνευμονικών επιπλοκών και θνηςιμότητασ

Muller et al, 1993

Giannoudis et al, 1998



Border line patient / Οπιακόρ αζθενήρ





Αντιμετώπιςη / 00’s

Damage Control

Ιςτορικό αναςκόπηςη



Αντιμετώπιςη / 00’s

All maneuvers to ensure survival in a 
multiply injured exsanguinating
patient where the treatment 
attempts to control rather than 
definitely repair…

New approach of temporary 
spanning Ex-Fix followed by 
definitive osteosynthesis

D.C.O. Definiton

Shapiro et al, 2000

Giannoudis, 2005



Απώλεια αίμαηορ

0,5-1,5 lt 1-2,5 lt 1,5-3 lt

Κνόμη Μηρόσ Πύελοσ

ΠΔΚ Γόνυ Ιςχύο

Αγκώνασ Ώμοσ

Αντιβρϊχιο Βραχιόνιο



DCO
Έλεγσορ Βαπειών Οπθοπαιδικών 

Κακώζευν (ΔΒΟΚ)



Two hit theory



Θανάζιμη ηπιάδα

 Αν δυο παρόντα 

αυξημϋνη θνητότητα

Scalea et al, 1997



Αιμοδςναμική ζηαθεποποίηζη

 Η αιμοδυναμικό ςταθεροπούηςη αποτελεύ τον 
ακρογωνιαύο λύθο ςτην διαχεύριςη των υγρών

 Μϋχρι να ελεγχθεύ η αιμορραγύα, ο ςτόχοσ εύναι 
να διατηρόςουμε την ΣΠ ςτο 9 mmHg

Brohi et al, 2007



 FFP PRBC PLTs

1:1:1



Tranexamic acid (TXA)

 Το τρανεξαμικό οξύ εύναι αντιώνωδολυτικόσ παρϊγοντασ 
που χρηςιμοποιεύται ςτη πρόληψη, την παύςη ό τη 
μεύωςη τησ αιμορραγύασ

 1gr ςε 10-15 min, μετϊ 1 gr ςε 8 h, με ϋναρξη <3 h από την 
ϋναρξη τησ αιμορραγύασ

Shakur et al, 2010



Καηάζηαζη καηά ηην ειζαγυγή
DCO

Rockwood and Green's Fractures in Adults, 2012



Οπιακόρ αζθενήρ

Pape, Krettek, 2002



Pape and Pfeifer, 2015



Ανηιμεηώπιζη μακπών οζηών ζε πολςηπαςμαηία

Pape et al,2005



Ανηιμεηώπιζη με EX-FIX

Rigal et al,2018



Ανηιμεηώπιζη

Μέλλον;

Early Appropriate Care (EAC)

Πρώτεσ 36 ώρεσ και όχι γαλακτικό 
οξϋωςη (μεταβολικό οξϋωςη)

- Γαλακτικό < 4mmol/L (<2 ETC, >2,5 DCO)

- Ph >7,25

- Έλλειμμα βϊςεων > -5,5mmol/L

Vallier et al, 2013
Grey et al, 2013



Αντιμετώπιςη 

Weinberg et al, 2017





Αντιμετώπιςη 

Giannoudis et al, 2017



ΠΥΔΛΟΣ

“The pelvic fracture 

bleeds to death”
Marvin Tile 



Τασεία αξιολόγηζη ηος 
πςελικού ηπαύμαηορ

 Ιςτορικό 

• Μηχανιςμόσ Κϊκωςησ

 Κλινικό εκτύμηςη
• Τραύματα περινϋου 
• Αύμα ςτην ουρόθρα 
• Αςτϊθεια πυϋλου
• Κινητικότητα ημιπυϋλου
• Στροφό  
• Ανιςοςκελύα
• Κακώςεισ απογαντιςμού
• Αιματώματα (οςχϋου - αιδούου)

• Δακτυλικό εξϋταςη απαραύτητη προ τησ 
τοποθετόςεωσ του καθετόρα κύςτεωσ

 Ακτινογραφύα ΠΟ  

 CT

 Ταξινόμηςη (Τύποσ κϊκωςησ)



Ανηιμεηώπιζη 

DAMAGE CONTROL
ORTHOPAEDICS

ΠΡΟΕΓΓΙΗ 3 ΥΑΕΩΝ
(Μείωςη θνηςιμότητασ)

1η Υάςη                        2η Υάςη                   3η Υάςη
ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΖΩΗ                       ΤΠΟΘΕΡΜΙΑ                  ΟΡΙΣΙΚΗ

ΕΛΕΓΦΟ ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 

ΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ



Καηάγμαηα λεκάνηρ

ΗΜΕΙΑ ΤΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ

ΙΩΠΗΛΟ ΔΟΛΟΥΟΝΟ

Αντικατάςταςη των υγρών 
πρέπει να επιτευχθεί  την πρώτη 

ώρα τησ θεραπείασ !

Απώλεια 30% (1500 ml) 

του αίματοσ χωρίσ 
ςημεία υπόταςησ!!

(ΜΟΝΟ ΣΑΦΤΚΑΡΔΙΑ)

ΤΣΟΛΙΚΗ ΠΙΕΗ
<9 mmHg

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΣΟ
1500-2000 cc



Αλγόπιθμορ ανηιμεηώπιζηρ

 Δκηίμηζη γενικήρ καηάζηαζηρ ηος ηπαςμαηία



Σύγκλιζη ηος ΠΓ 

Σύγκλιςη του ΠΔ μειώνει τον πυελικό όγκο 
ϋμμεςοσ «επιπωματιςμόσ»  περιορύζεται η 
αιμορραγύα

V sphere = 4/3π r3
(δύο φορϋσ η ακτύνα οκτώ φορϋσ ο όγκοσ)

D. Mears 1986, Stover et al, J Trauma, 2006



ΕΝΣΟΝΙ                        ΠΤΕΛΙΚΕ ΖΩΝΕ

Απσική ζηαθεποποίηζη



Δπιπυμαηιζμόρ πςέλος
Pelvic packing



Morel-Levalle lesion



 5% -10% των 
αναύςθητων αςθενών 
ςτα ΤΕΠ ϋχουν 
ςοβαρό κϊκωςη τησ 
ΣΣ

Κακώζειρ Σ.Σ.



Δπιδημιολογικά ζηοισεία

 410 κακώςεισ το χρόνο ςτην Ελλϊδα    (κατ’ 
εκτύμηςη) 

(11000 το χρόνο ςτισ ΗΠΑ)

 10 - 26% νευρολογικό βλϊβη

◦ 40% ΑΜΣΣ

 1η ομϊδα υψηλού κινδύνου: ϊνδρεσ (73%) 
παραγωγικόσ ηλικύασ (17 – 35 ετών)

 2η ομϊδα υψηλού κινδύνου: γυναύκεσ > 50 
ετών 

◦ Κατϊγματα ςτον Ευρωπαώκό πληθυςμό > 
50 y

 Γυναύκεσ: 10,7 / 1000 το χρόνο

 Άνδρεσ: 5.7 /1000 το χρόνο (EPOS 2002)

50%

60%



Τύποι κακώςεων Σ.Σ.



Whiplash

Δίκην μαςτιγίου



Ταξινόμηζη κακώζευν ΑΜΣΣ

By Mechanism of injury /Stability

Type of Injury Fractures Stability

Flexion Anterior subluxation

Unilateral facet dislocation
Bilateral facet dislocation
Wedge compression fracture
Flexion teardrop fracture
Clay Shoveler's fracture
Odontoid

stable or delayed instability

stable
unstable
stable
unstable
stable
unstable

Extension Hangman's fracture unstable

Compression Jefferson fracture

Burst fracture

unstable
stable

http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture14.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture14.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture14.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture13.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture12.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture16.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture10.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture15.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture15.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture15.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture15.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture9.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture2.html
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cspine/fracture17.html


• Αδυναμύα επύτευξησ ανατομικόσ ανϊταξησ

• Αδυναμύα διατόρηςησ τησ ανϊταξησ με εξωτερικό 
ςταθεροπούηςη

• Συνδεςμικό βλϊβη

Ενδείξεισ χειρουργικήσ αντιμετώπιςησ κακώςεων ΑΜΣΣ

• Υποκρύπτουν αςτϊθεια και απαιτούν χειρουργικό αντιμετώπιςη

Οι ςυνδεςμικέσ βλάβεσ επουλώνονται ςε ποςοςτό μικρότερο του 50% 



Ταξινόμηζη κακώζευν ΑΜΣΣ

 SLIC
1-3 ςυντηρητικϊ

4 ενδιϊμεςο

5-10 χειρουργικό θερ.



Δνδείξειρ σειποςπγείος Θ-ΟΜΣΣ 

Οριςτικϋσ

 Νευρολογικό ϋλλειμμα.

 Κυφωτικό γωνύωςη > 25-30o

 Τραυματιςμόσ ςυνδϋςμων .

Απόλυτεσ

 Νευρολογική 
επιδείνωςη

Κατϊληψη του 
ςπονδυλικού ςωλόνα 
χωρύσ νευρολογικό 
ςημειολογύα .

Απώλεια ύψουσ του 
ςπονδυλικού ςώματοσ.
( Anterior height loss)

Σχετικϋσ



Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score
(TLICS)

Vacaro AR et al: A New Classification of Thoracolumbar Injuries. The Importance of Injury
Morphology, the Integrity of the Posterior ligamentous Complex, and Neurologic Status. Spine 

2005

Ταξινόμηςη – θεραπευτικόσ αλγόριθμοσ

Αξιολογούνται τρεύσ παρϊμετροι:

 Μορφολογύα τησ κϊκωςησ

 Ακεραιότητα των οπιςθύων ςτοιχεύων

 Νευρολογικό εικόνα

Προτεύνεται εύδοσ θεραπεύασ και 
προςπϋλαςη 

A: Συμπίεση

B: Στπουή/μετατόπιση

C: Διάταση



Θ-ΟΜΣΣ



Thoracolumbar Injury Classification and Severity
Score (TLICS)

Θεπαπεία ανάλογη του score:

≤ 3: Συντηπητική

≥ 5: χειπουπγική

4  : εξατομικευμένη



DCO ζηην Σ.Σ.



Καλό γνώςη
Παθοφυςιολογύασ

Οργανωμένη 

ομάδα 

ανηιμεηώπιζης 

βαρέων 

παζτόνηων

Ακριβής θεραπεσηική 

τειροσργική 

παρέμβαζη

Επιβύωςη αςθενούσ

ETC/DCO/PRISM

Παρϋμβαςη

Ανακεθαλαιώνονηαρ



Κάλλιον ηος θεπαπεύειν ηο ππολαμβάνειν


