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Σν είδνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, θπιή / εζληθφηεηα, ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο) θαη θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο (βία ζε κεηξνπνιηηηθέο 

πεξηνρέο θαη δψλεο ζπγθξνχζεσλ). 



Σα  ηξαχκαηα ηαμηλνκνχληαη βάζεη :

 ηεο βαξχηεηαο ηεο θάθσζεο

 ηεο ζέζεο ηνπο 

 ή σο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ. 



Θυπακικό Σπαύμα



(3000 π.Υ.) - Αηγχπηηνο Imhotep.



 εκαληηθή αηηία ζλεζηκφηεηαο

 3ε αηηία ζαλάηνπ ζηηο Η.Π.Α. γηα ειηθίεο <40 εηψλ κεηά ηηο θαθψζεηο ησλ άθξσλ θαη ηηο 

ΚΔΚ

 Ληγφηεξν απφ 10% απφ ηηο ακβιείεο θαθψζεηο θαη 15% - 30% απφ ηηο δηαηξηηαίλνπζεο 

θαθψζεηο ζα ρξεηαζηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.

 ην 85% ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλππάξρνπλ κε θαθψζεηο άιισλ νξγάλσλ.

 Πξνθαινχλ ζπρλά ππνμία, ππεξθαπλία θαη νμέσζε.

 ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ε δηφξζσζε ηεο ππνμίαο.



Οι θυπακικέρ κακώζειρ είναι πολύ ζημανηική ηπαςμαηιολογική ονηόηηηα γιαηί :

1. ν ζσξαθηθφο θισβφο εκπεξηέρεη φξγαλα , ησλ νπνίσλ ε βιάβε θαη ε δηαηαξαρή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο απεηινχλ άμεζα ηε δσή.

2. Τπάξρεη δπζρέξεηα φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηεο θάθσζεο

3. Οη ζπλνδέο θαθψζεηο άιισλ νξγάλσλ εμσζσξαθηθψλ, έρνπλ άκεζε ή έκκεζε 

επίδξαζε ζηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία.



 Οη άκεζνη ζάλαηνη 

 Οη πξψηκνη ζάλαηνη

 Οη φςηκνη ζάλαηνη

 Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζσξαθηθψλ θαθψζεσλ αληηκεησπίδεηαη ζπληεξεηηθά 

(85% ησλ πεξηπηψζεσλ)







Οη θαθψζεηο ηνπ ζψξαθα θαηαηάζζνληαη ζε :

 Κιεηζηέο 

 Αλνηθηέο 

 Ιαηξνγελείο



Αλάινγα κε ην αλαηνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζβάιιεηαη :

1. Θσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο

2. Σξαρείαο/Βξφγρσλ

3. Πλεπκφλσλ

4. Καξδηάο/Μεγάισλ αγγείσλ

5. Οηζνθάγνπ

6. Γηαθξάγκαηνο

7. Θσξαθηθνχ πφξνπ



Η δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο κε ζσξαθηθή θάθσζε πεξηιακβάλεη :

 Ιζηνξηθφ

 Κιηληθή εμέηαζε

 Δξγαζηεξηαθφ θαη απεηθνληζηηθφ έιεγρν



Δίδορ εξέηαζηρ Κάκυζη πος αναδεικνύεηαι καλύηεπα Γιαγνυζηική ακπίβεια

Κιαζζηθή αθηηλνινγηθή δηεξεχλεζε Οζηέηλνο ζθειεηφο 80%

Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γηαηαξαρέο ξπζκνχ 59 - 73%

Γηαζσξαθηθφ ππεξερνγξάθεκα θαξδίαο Καξδηαθή ζιάζε 72 - 85%

Γηανηζνθαγηθφ ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο Καξδηαθή ζιάζε 100%

Σξαχκα ζσξαθηθήο ανξηήο 92%

Τπεξερνγξάθεκα ζψξαθα Τπεδσθνηηθή ζπιινγή 86%

Πεξηθαξδηαθή ζπιινγή 100%

Αμνληθή ηνκνγξαθία ζψξαθα Πλεπκνληθή ζιάζε 100%

Πλεπκνζψξαθαο 100%

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ζψξαθα Ρήμε ανξηήο 100%

Ρήμε αγγείσλ ηεο πχιεο 100%



Γηάθνξεο επεκβαηηθέο κέζνδνη, φπσο ε νηζνθαγνζθφπεζε, ε ζσξαθνζθφπεζε, ε 

κεζνζσξαθνζθφπεζε, ε βξνγρνζθφπεζε ,φπσο επίζεο ε νηζνθαγνγξαθία θαη ε 

αγγεηνγξαθία κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε 2ν ρξφλν γηα ηελ αθξηβή εληνπηζκφ ηεο 

βιάβεο.



Καθψζεηο ηνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο

 Αλνηθηέο ή θιεηζηέο

 Καθψζεηο ησλ καιαθψλ κνξίσλ

 Καθψζεηο ηνπ νζηέηλνπ ζθειεηνχ



Κακώζειρ μαλακών μοπίυν

Οη θαθψζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη είηε ακβιείεο είηε λα νθείινληαη ζε δηαηηηξαίλνληα 

ηξαχκαηα

 Απιέο ζιάζεηο κε ή ρσξίο ππνδφξην αηκάησκα.

 Κάθσζε ηεο θαηάθπζεο ηνπ κείδνλνο ή ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνχ κπφο

 Θιάζε ηεο ππεξθιεηδίνπ ή ηεο ππνθιεηδίνπ ρψξαο.



Κακώζειρ ηος οζηέινος ζκελεηού 

1. Καηάγκαηα ή εμαξζξήκαηα ησλ πιεπξψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ ρφλδξσλ.

2. Καηάγκαηα ηνπ ζηέξλνπ.

3. Καηάγκαηα ή εμαξζξήκαηα ηεο θιείδαο.

4. Καηάγκαηα ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.



Καηάγμαηα πλεςπών

Δπηζθνπηθά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

παξαηεξήζνπκε εθρπκψζεηο.

Φειαθεηηθά παξαηεξείηαη θξηγκφο κε ζπλνδφ 

άιγνο, ην νπνίν επηηείλεηαη

θαηά ηηο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο. 

Η αθηηλνγξαθία πιεπξψλ ζέηεη ηε δηάγλσζε.

Δπηπινθέο: αηκνζψξαθαο, πλεπκνζψξαθαο, 

ππνδφξην εκθχζεκα, αηκάησκα πλεχκνλα, 

θάθσζε θαξδηάο, αγγείσλ, λεχξσλ





Κάηαγκα ζηέξλνπ

 Μεραληζκφο θάθσζεο : άκεζε πιήμε 

 Φειαθεηή επαηζζεζία.



Υαλαπόρ θώπακαρ

 Κχξηα αηηία ηα ηξνραία αηπρήκαηα

 Απνηειεί ην 5-13% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιεηζηψλ θαθψζεσλ ζψξαθνο

 πάληνο ζηελ παηδηθή ειηθία ιφγσ ηεο απμεκέλεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ παηδηθνχ ζθειεηνχ.

 πλππάξρεη κε : αηκνπλεπκνζψξαθαο (70%), πλεπκνζψξαθαο (46%) πλεπκνληθέο ζιάζεηο (46%)

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ραιαξνχ ζψξαθα απνηειεί ε παξνπζία θαηαγκάησλ 

ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθψλ πιεπξψλ ζε δχν ζεκεία ηνπο.

 Παξάδνμε θηλεηηθφηεηα : Σν πάζρσλ ηκήκα θαηά ηελ εηζπλνή θηλείηαη πξνο ηα κέζα, ελψ θαηά ηελ 

εθπλνή πξνο ηα έμσ.



 Η δηάγλσζε είλαη απφιπηα θιηληθή ιφγσ ηεο ζνξπβψδνπο ζπκπηνκαηνινγίαο

(δχζπλνηα, ηαρχπλνηα, ηαρπθαξδία, θπάλσζε, παξάδνμε θηλεηηθφηεηα, θαηαπιεμία) θαη 

ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ ηίζεηαη κε αθξίβεηα θαηά ηελ άκεζε κεηαηξαπκαηηθή 

πεξίνδν. 

 Δπηπινθέο : 

 Αηκνπλεπκνζψξαθαο (70%)

 πλεπκνληθή ζιάζε (46%) 

 ARDS (ζπλήζσο 72 ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ)





Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ραιαξνχ ζψξαθα

 Δπί αζζελνχο ζηνλ νπνίνλ παξά ηε ζπληεξεηηθή αγσγή, εθδειψλεηαη αλζεθηηθή 

ππνμία θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

 Δπί αζζελνχο πνπ επξίζθεηαη ήδε ζε κεραληθή ππνζηήξημε, αιιά δελ κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη ηθαλνπνηεηηθή απηφκαηε αλαπλνή. 

 Δπί αζζελνχο κε δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο ζπλππάξρνπζεο ελδνζσξαθηθέο θαθψζεηο 

 Δπί λεαξψλ αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απψηεξε αλάπηπμε πεξηνξηζηηθνχ 

ηχπνπ πλεπκνλνπάζεηαο 



Κακώζειρ ηηρ ηπασείαρ και ηυν βπόγσυν

1. Απόθπαξη ηηρ ανώηεπηρ αναπνεςζηικήρ οδού

2. Ρήξη ηηρ ηπασείαρ και ηυν βπόγσυν

 ηηο θιεηζηέο θαθψζεηο εληνπίδνληαη θαηά 90% ζηνπο ζηειερηαίνπο βξφγρνπο ελψ ην 10% αθνξά ηελ 

ηξαρεία θαη ηνπο ινβαίνπο βξφγρνπο.

 Η δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηε βξνγρνζθφπεζε

 Η αληηκεηψπηζε είλαη θαηά θαλφλα ρεηξνπξγηθή



Κακώζειρ πνεύμονα

Δίλαη απνηέιεζκα αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ θαθψζεσλ

 Δκθαλίδνληαη σο : 

1. Ρήμε πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο

2. Δλδνπλεπκνληθφ αηκάησκα

3. Θιάζεηο θαη ηξαπκαηηθέο ςεπδνθχζηεηο

4. Πλεπκνζψξαθαο

5. Αηκνζψξαθαο

6. Πνιιαπιέο πλεπκνληθέο ζιάζεηο ή θαη σο νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

 Η ζπρλφηεηά ηνπο αλέξρεηαη ζην 17-35% ησλ θιεηζηψλ θαθψζεσλ θαη ζην 70-95% ησλ 

δηαηηηξαηλφλησλ ηξαπκάησλ.



Ρήξη πνεςμονικού παπεγσύμαηορ

 Δθδειψλεηαη κε αηκφπηπζε ή σο πλεπκνζψξαθαο, αηκνζψξαθαο.

 πλίζηαηαη πξν ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο λα γίλεηαη βξνγρνζθφπεζε γηα πηζαλή 

ξήμε ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνχ δέληξνπ.

 ‘Δλδεημε ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ηίζεηαη ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο αηκνξξαγίαο ή ζε 

εκκέλνληα πλεπκνζψξαθα. Η εγρεηξεηηθή ηαθηηθή ζπλίζηαηαη ζε απιή ζπξξαθή ηεο 

ξήμεο, ηκεκαηεθηνκή ή ινβεθηνκή.



Δνδοπνεςμονικό αιμάηυμα

 Παξαηεξείηαη ζην 10-14% ησλ θιεηζηψλ ζσξαθηθψλ θαθψζεσλ.

 πληεξεηηθή ζεξαπεία



Σπαςμαηικέρ τεςδοκύζηειρ

 Γεκηνπξγνχληαη ιφγσ εληνπηζκέλεο ζπιινγήο αέξα κεηά απφ ξήμε ηνπ πλεπκνληθνχ 

παξεγρχκαηνο ή ησλ βξνγρηνιίσλ.

 Αθηηλνινγηθφ εχξεκα κία έσο δχν εβδνκάδεο κεηά ην αηχρεκα.

 πληεξεηηθή ζεξαπεία



Θλάζειρ πνεύμονα

Γηαθξίλνληαη ζε : 

 Η απλή θλάζη έρεη νκαιή θαηά θαλφλα πνξεία θαη ππνρσξεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.

 Η πνεςμονική θλάζη με αναπνεςζηική ανεπάπκεια, ζπλήζσο είλαη ην απνηέιεζκα ζνβαξήο 

ζσξαθηθήο θάθσζεο. 



Κακώζειρ ηος διαθπάγμαηορ

 Οη ξήμεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο απνηεινχλ ην 0,8-6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσξαθηθψλ θαη 

θνηιηαθψλ θαθψζεσλ θαη απφ απηέο ην 85-95% αθνξνχλ ην αξηζηεξφ εκηδηάθξαγκα.

 Δπίθξνπζε :ηπκπαληθφηεηα ηνπ εκηζσξαθίνπ

 Αθξφαζε : κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ςηζπξίζκαηνο θαη έληνλνη εληεξηθνί 

ήρνη ζηε ζσξαθηθή θνηιφηεηα.

 Άιγνο ζηε βάζε ηνπ εκηζσξαθίνπ, θπκαηλφκελε δχζπλνηα, ιφμπγγαο, εκέηνο, 

κεηεσξηζκφο.





 Δπηπινθέο :

1. Ομεία θαξδηναλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

2. Πεξίζθηγμε ησλ πξνπηπηφλησλ ζπιάγρλσλ

 Η ζεξαπεία ησλ ηξαπκαηηθψλ ξήμεσλ ηνπ δηαθξάγκαηνο είλαη ρεηξνπξγηθή. 

 Η πξνζπέιαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο κπνξεί λα γίλεη είηε κε θνηιηαθή ηνκή, είηε κε 

ζσξαθνηνκή.



Κακώζειρ ηος οιζοθάγος

 Ο κεραληζκφο ησλ ξήμεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα πνπ πεξηέρεη ν 

νηζνθάγνο ή ηνπ γαζηξηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παιηλδξνκεί, φηαλ αζθεζεί ηζρπξή δχλακε ζην θαηψηεξν 

ζσξαθηθφ ηνίρσκα.

 ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νη ξήμεηο εληνπίδνληαη θνληά ζην θαξδηαθφ ζηφκην, φπνπ 

παξαηεξνχληαη θαη νη απηφκαηεο ξήμεηο ηνπ νηζνθάγνπ κεηά απφ έκεην (ζχλδξνκν Boerhaave).



Γιαηπήζειρ ηος ηπασηλικού οιζοθάγος 

 Δληνπίδνληαη ζπλεζέζηεξα ζην νπίζζην ηνίρσκα κε ηελ θιεγκνλή λα επεθηείλεηαη 

γξήγνξα ζην κεζνζσξάθην. 

 Τπάξρεη ηνπηθφο πφλνο, κε παξνπζία ππνδφξηνπ εκθπζήκαηνο. 

 Η θιεγκνλή πξννδεπηηθά επεθηείλεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή εμσηεξηθά (θιεγκνλψδεο 

δηφγθσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαρήινπ θαηά θαλφλα αξηζηεξά) κε ζπλνδφ νδπλνθαγία

θαη πςειφ ππξεηφ.



Γιάηπηζη ηος θυπακικού οιζοθάγος 

 Πην ζνξπβψδε εηθφλα θαη ηαρέσο εκθάληζε ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο. 

 Πφλνο θαηά ηελ θαηάπνζε, νδπλνθαγία κε ζπλνδά θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

(πλεπκνζψξαθαο, ππεδσθνηηθή ζπιινγή) πνπ εθδειψλνληαη ζπλήζσο κε ππέξπλνηα, 

δχζπλνηα θαη θπάλσζε. 

 Παξνπζία ππνδφξηνπ εκθπζήκαηνο κε επέθηαζε ζηνλ ηξάρειν, ρσξίο άιγνο θαηά ηελ 

πίεζε.



Ρήξη ηος κοιλιακού οιζοθάγος 

 Δθδειψλνληαη είηε κε ζπκπηψκαηα απφ ην αξηζηεξφ εκηζσξάθην είηε κε ηππηθή εηθφλα 

δηαηξήζεσο ελδνθνηιηαθνχ νξγάλνπ. 

 Δπηπινθέο : πρλή δεκηνπξγία ππνδηαθξαγκαηηθψλ απνζηεκάησλ



 Αθηηλνγξαθία ζψξαθα : Γηεχξπλζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ θαη ηνπ κεζνπλεπκφλην ή 

ηξαρειηθφ ππνδφξην εκθχζεκα, πλεπκνζψξαθα ή πγξνπλεπκνζψξαθα. 

 Οηζνθαγνζθφπεζε :κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο ελζθήλσζεο μέλσλ ζσκάησλ. 

 Αθηηλνινγηθφο έιεγρνο κε ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο ην ζεκείν ηεο δηαηξήζεσο, 

φπνπ θαη ζα απνθαζηζηεί ε επηινγή ηεο πξνζπέιαζεο θαηά ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

πνπ ζα επαθνινπζήζεη.

 Η αληηκεηψπηζε ησλ νηζνθαγηθψλ ξήμεσλ είλαη ρεηξνπξγηθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη 

ακέζσο κφιηο ηεζεί ε δηάγλσζε.



Κακώζειρ ηηρ καπδιάρ

 ηηο θιεηζηέο θαθψζεηο ηνπ ζψξαθα, ηελ πξψηε ζέζε ζηηο θαξδηαθέο θαθψζεηο 

θαηέρνπλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα

 ηηο αλνηθηέο θαθψζεηο ηνπ ζψξαθα, ε πιήμε κε καραίξη ή αηρκεξά αληηθείκελα θαη ηα 

ππξνβφια φπια είλαη ηα ζπνπδαηφηεξα αίηηα ηεο θαξδηαθήο θάθσζεο.



Οι καπδιακέρ κακώζειρ 

ηαξινομούνηαι υρ εξήρ:

1. Καθψζεηο ηνπ πεξηθαξδίνπ 

2. Καθψζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ

3. Καθψζεηο ηνπ ελδνθαξδίνπ

4. Καθψζεηο ησλ ζηεθαληαίσλ

Ρήμεηο , δηαηξήζεηο ή ζιάζεηο
Αηκνπεξηθάξδην (επηπινθή-
θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο)
πκπηεζηηθή πεξηθαξδίηηδα 
(επηπινθή)

Ρήμεηο, δηαηξήζεηο ή ζιάζεηο

Καξδηαθφ αλεχξπζκα (επηπινθή)

Ρήμεηο ή δηαηξήζεηο ησλ βαιβίδσλ

Ρήμεηο ή απνθνιιήζεηο ησλ ζεινεηδψλ κπψλ

Ρήμεηο ή ζιάζεηο ηνπ θαξδηαθνχ δηαθξάγκαηνο

Ρήμεηο

Θξνκβψζεηο



Η δηάγλσζε ησλ θαξδηαθψλ θαθψζεσλ πέξα απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηε ζπκπησκαηνινγία ζηεξίδεηαη ζηνλ 

εξγαζηεξηαθφ θαη παξαθιηληθφ έιεγρν.

 Hιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (Η.Κ.Γ.) 

 Ο ππεξερνθαξδηνγξαθηθφο έιεγρνο 

 Η αμνληθή ηνκνγξαθία, ην ζπηλζεξνγξάθεκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ν θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο 

 SGOT, SGPT, LDH,CPK : θάθσζε ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ησλ ζηεθαληαίσλ.



 Θεξαπεπηηθά νη ειαθξέο θαθψζεηο δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. (Ννζνθνκεηαθή 

παξαθνινχζεζε-αξξπζκίεο).

 Σν αηκνπεξηθάξδην θαη ε νξντλψδεο πεξηθαξδίηηδα αληηκεησπίδνληαη κε παξαθεληήζεηο. Δάλ ε ξνή ηνπ 

αίκαηνο είλαη ζπλερήο, επηβάιιεηαη ε ζσξαθνηνκή, ε θέλσζε ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ν έιεγρνο ηεο 

αηκνξξαγίαο. Πεξηθαξδηνηνκή απαηηείηαη θαη ζε ζπκθπηηθέο κεηαηξαπκαηηθέο πεξηθαξδίηηδεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θπζηνινγηθή θαξδηαθή ιεηηνπξγία.

 Οη ζιάζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ κε ή ρσξίο ζξφκβσζε ζηεθαληαίνπ αγγείνπ αληηκεησπίδνληαη φπσο ην 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 



 Η ξήμε ή δηάηξεζε ηνπ κπνθαξδίνπ αληηκεησπίδεηαη άκεζα ρεηξνπξγηθά, φπσο επίζεο 

θαη γηα ηηο ξήμεηο βαιβίδσλ, ζεινεηδψλ κπψλ, δηαθξάγκαηνο.

 Δπεηγφλησο πξέπεη λα γίλεηαη ε κε αλαηαζζφκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

 ε κεηαηξαπκαηηθά θαξδηαθά αλεπξχζκαηα γίλεηαη αλεπξπζκαηεθηνκή θαη 

επαλαζπξξαθή ηνπ κπνθαξδίνπ.



Κακώζειρ ηυν μεγάλυν αγγείυν

Σα ηξαχκαηα ησλ κεγάισλ αγγείσλ ηνπ ζψξαθα είλαη απνηέιεζκα αλνηθηψλ ή θιεηζηψλ 

θαθψζεσλ θαη έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηα θαξδηαθά ηξαχκαηα φπσο επίζεο θαη πνιχ 

βαξηά πξφγλσζε. Η πιένλ δξακαηηθή θαηάζηαζε είλαη απηή ηεο ξήμεο ανξηήο.

Βαξηά αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

Θεξαπεία : ρεηξνπξγηθή



Κακώζειρ ηος θυπακικού πόπος

 πάληεο. 

 πλεζσο ηαηξνγελήο αηηηα.

 Ο ρπινζψξαθαο αλαπηχζζεηαη 2 κε 10 εκέξεο κεηά ην αηχρεκα.

 Η θιηληθή εηθφλα είλαη αλάινγε ηεο πνζφηεηαο ηεο ιέκθνπ.

 Η αθηηλνγξαθία ζψξαθνο δείρλεη ηελ χπαξμε πγξνχ ζην εκηζσξάθην

 Η ζεξαπεία είλαη ζπληεξεηηθή κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα παξνρέηεπζεο (Bulau) θαη εθαξκνγή 

παξεληεξηθήο δηαηξνθήο κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ζίηηζεο απφ ην ζηφκα. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε 3-4 

εβδνκάδσλ δελ έρνπκε απνηέιεζκα, ηφηε ελδείθλπηαη ε επέκβαζε.



Δπιπλοκέρ ηυν θυπακικών κακώζευν

1. Πλεπκνζψξαθαο

2. Αηκνζψξαθαο

3. Δκθχζεκα ππνδφξηνπ ηζηνχ θαη κεζαπιίνπ

4. Αηειεθηαζία

5. ARDS





Πνεςμοθώπακαρ

Αλνηθηφο Κιεηζηφο Τπφ ηάζε



Αλνηρηφο πλεπκνζψξαθαο

 Γχζπλνηα, ηαρχπλνηα, θπάλσζε, 

ηαρπθαξδία, πηψζε αξηεξηαθήο πίεζεο 

κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε 

αλεπάξθεηαο.

 Θεπαπεία : Άκεζε θαη αεξνζηεγή 
ζχγθιεηζε ηνπ ηξαχκαηνο ψζηε ν 
αλνηθηφο πλεπκνζψξαθαο λα 
κεηαηξαπεί ζε θιεηζηφ.

 Αθνινπζεί θιεηζηή παξνρέηεπζε ηνπ 
ηνπ εκηζσξαθίνπ θαη ε ζχλδεζε κε 
ζχζηεκα Bulau.



Κιεηζηφο πλεπκνζψξαθαο

 Συχνότερη μορφή

 Θσξαθηθφ άιγνο, ηαρχπλνηα, βήραο

 Γηάγλσζε : αθηηλνγξαθία ζψξαθνο

 Μεξηθφο πλεπκνζψξαθαο εθηάζεσο 

5% έσο 20%, αληηκεησπίδεηαη 

ζπληεξεηηθά. 

 Οη κεγαιχηεξεο εθηάζεσο 

πλεπκνζψξαθεο απαηηνχλ ηελ 

ηνπνζέηεζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

Bulau.



Πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε

 Άκεζα απεηιηηηθή γηα ηε δσε

 Έληνλε δπζπλνηα, θπάλσζε. 

 Αζπκεηξία ησλ εκηζσξαθίσλ θαηά ηελ 
αλαπλνή

 Σπκπαληθφηεηα

 ‘Διιεηςε ή ειάηησζε ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ ςηζπξίζκαηνο. 

 Η απιή αθηηλνγξαθία ζψξαθνο 
επηθπξψλεη ηε δηάγλσζε (πιήξεο 
ζχκπηπμε πλεχκνλνο ζηηο πχιεο, 
κεηαηφπηζε κεζνζσξαθίνπ θαη 
ηξαρείαο)

 ‘Αμεση τοποθέτηση σωλήνα 
παροχέτευσης ημιθωρακίου



Αηκνζψξαθαο

 πλππάξρεη ζπρλά κε πλεπκνζψξαθα (αηκνπλεπκνζψξαθαο)

 Ο κηθξφο αηκνζψξαθαο (<350 ml) δελ πξνθαιεί ζπκπησκαηνινγία.

 Ο κέηξηνο αηκνζψξαθαο (350-1000 ml) θαη ν κεγάινο (>1500 ml) πξνθαιεί αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ 

ζπγθεληξσκέλνπ αίκαηνο δχζπλνηα, θπάλσζε, ηαρπθαξδία, ζσξαθαιγία θαη δηφγθσζε ηξαρειηθψλ 

θιεβψλ. 

 Θεπαπεία : κηθξφο αηκνζψξαθαο απαηηεί κφλνλ παξαθνινχζεζε. Ο κέηξηνο θαη κεγάινο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα ή ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο. 



Δκθχζεκα ππνδνξίνπ θαη κεζαπιίνπ

 Οπηζζνζηεξληθφ άιγνο, κείσζε 

ηεο έληαζεο ηεο θσλήο, δηφγθσζε 

ηεο ζθαγήο θαη ηνπ ηξαρήινπ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ θξηγκφ

 Θεξαπεία είλαη αηηηνινγηθή



Αηελεκηαζία

 πρλφηεξε επηπινθή

 Μείσζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ςηζπξίζκαηνο, επηθξνπζηηθή ακβιχηεηα, πςειφο ππξεηφο επί ινίκσμεο

 Θεξαπεία : ζηελ θαηαζηνιή ηνπ πφλνπ, ξεπζηνπνίεζε ησλ εθθξίζεσλ, θαιή αλαπλεπζηηθή 

θπζηθνζεξαπεία



ARDS

 Oμεία παζνινγηθή θαηάζηαζε

 Αξρίδεη ηηο πξψηεο 48 ψξεο απφ ην ππεχζπλν γεγνλφο.

 ‘Δληνλε ηαρχπλνηα, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα.

 Δκθαλίδεη κείσζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ νμπγφλνπ ρσξίο αχμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα.

 Αθηηλνινγηθά παξαηεξνχληαη ακθνηεξφπιεπξεο πλεπκνληθέο δηεζήζεηο

 Θεξαπεπηηθά, ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλεπαξθνχο νμπγφλσζεο γίλεηαη κε ηε

ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε νμπγφλνπ θαη εθαξκνγή κεραληθνχ αεξηζκνχ κε ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή

πίεζε (PEEP), έηζη ψζηε ε νμπγφλσζε ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ λα είλαη επαξθήο.









Δπείγνπζα Θσξαθνηνκή (1)

1) Γηαηηηξαίλσλ ηξαχκα ζψξαθνο, θαξδηαθή αλαθνπή ζηε κεηαθνξά ή ζηα ΣΔΠ ή αλεμέιεγθηε αηκνξξαγία

απφ ηνλ Θ.

2Τπνςία ξήμεσο ππνθιεηδίσλ αγγείσλ κε κεγάιν αηκνζψξαθα.

3)Αλάγθε αλνηθηψλ θαξδηαθψλ καιάμεσλ ή απνθιεηζκφ ηεο θαηηνχζαο ανξηήο γηα ιαπαξνηνκίαο πνπ

γίλεηαη.

4)Απνθιεηζκφο ηεο ανξηήο γηα θαηαπιεμία ππννγθαηκηθή πνπ επηκέλεη παξά ηελ θαιή ρνξήγεζε πγξψλ θαη

νη θιεηζηέο θαξδηαθέο καιάμεηο θαηά ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε είλαη αλεπηηπρείο.

Α) Απφιπηεο ελδείμεηο



Δπείγνπζα Θσξαθνηνκή (2)

1) Πξφζθαηε θαξδηαθή αλαθνπή θαη ραιαξφο ζψξαθαο.

2) Πνιιαπιέο θιεηζηέο θαθψζεηο

3) Αλσκαιίεο ηνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο θαη αλάγθε έγρπζεο πγξψλ θαη

θαξκάθσλ ελδνθαξδηαθά.

Β) ρεηηθέο ελδείμεηο



Δπείγνπζα Θσξαθνηνκή - Σερληθέο

1) Βιάβε αξηζηεξά 

2) Βιάβε δεμηά 

3) Τπνςία βιάβεο


ππνθιείδησλ αγγείσλ

Πξνζζηνπιαγία αξ. ζσξαθνηνκή

θάησζελ ηεο ζειήο.

πξνζζηνπιαγία ζσξαθνηνκή 

άλσζελ ηεο ζειήο

πξνζζηνπιαγία αξ. θαη δεμ. 

ζσξαθνηνκή θάησζελ ηεο 

ζειήο





Κοιλιακό Σπαύμα



 Γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ ηξαχκαηνο  έρνπλ επηλνεζεί δηάθνξεο θιίκαθεο εθηίκεζεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. Απηέο ππνινγίδνπλ ηε βιάβε ζηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο, ηα δσηηθά 

ζεκεία (ζθχμεηο, αξηεξηαθή πίεζε θιπ.), ηηο ζπλλνζεξφηεηεο  θιπ. 

 Κιίκαθεο φπσο ε ISS (injery Severity Score), GCS (Glascow Coma Scale), AIS (Abbreviated Injury Scale) 

ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν ζην Σκήκα επεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ), αιιά θαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ αζζελνχο ζηελ εθάζηνηε ηξαπκαηνινγηθή θιηληθή.



 Σν Σ.Κ. επίζεο ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν δχλακεο πνπ δέρζεθε ην ζψκα (ακβιχ ή 

δηαηηηξαίλνλ). 

 Σν θνηιηαθφ ηξαχκα (Σ.Κ.), αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ακβιχ ή δηαηηηξαίλνλ, είλαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά 

ηχπνο ηξαπκαηηζκνχ (10%) κεηά ηνλ εγθέθαιν (30%) θαη ην ζψξαθα (20%). 

 Όζνλ αθνξά ζην κεραληζκφ βιάβεο, ηα ηξνραία αηπρήκαηα επζχλνληαη γηα ην 50-75% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπ Σ.Κ.. ηελ Δπξψπε ην ακβιχ θνηιηαθφ ηξαχκα είλαη ζπρλφηεξν απφ ην δηαηξηηαίλνλ. 



Διαγνωστικά εργαλεία

Σα θχξηα δηαγλσζηηθά κέζα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : 

 ε δηαγλσζηηθή πεξηηνλατθή πιχζε 

 ην ππεξερνγξάθεκα

 ε ππνινγηζηηθή αμνληθή ηνκνγξαθία



Γιαγνυζηική Πεπιηοναφκή Πλύζη (ΓΠΠ)

 1965 Root

 Τςειε επαηζζεζία, ρακειή εηδηθφηεηα

 10 cc/ αίκα

 Παξνπζία ρνιήο, βαθηεξίσλ ζε Gram ρξψζε ή 

ηξνθηθέο ίλεο

 100,000 RBCs/mm3

 500 WBCs/mm3

 AML> 175 IU/ml

 Υνιεξπζξίλε> 0.01 mg/DL

 ALP > 2 IU/L https://emedicine.medscape.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_blood_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/White_blood_cell


Τπέπησορ κοιλιάρ – Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST)

Δπαίζζεζία  (79-100%)
Δηδηθφηεηα (95,6-100%)



 Απλή ακηινογπαθία κοιλίαρ



Τπολογιζηική αξονική ηομογπαθία

κεγάιε επαηζζεζία (92-97,6%)

εηδηθφηεηα (98,7%)

http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au



CEUS (Contrast-Enhanced UltraSound, αςξημένηρ ανηίθεζηρ 
ςπεπησοηομογπαθία με θςζαλλίδερ αέπα)

Published in The British journal of radiology 2016



Published in The British journal of radiology 2016



ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Η πξψηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δηελεξγήζεθε ιφγσ Σ.Κ. ήηαλ ην 1881.  Καηά ην δεχηεξν ήκηζπ 

ηνπ 20νχ αηψλα άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη ε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία, εηδηθά γηα ηα δηαηξηηαίλνληα 

ηξαχκαηα. 

Σα πςειά πνζνζηά άζθνπσλ εξεπλεηηθψλ ιαπαξνηνκηψλ κε ηε ζπλεπαγφκελε λνζεξφηεηα θαη θφζηνο, 

νη εμειηζζφκελεο δηαγλσζηηθέο ηερληθέο (δηαγλσζηηθή πεξηηνλατθή πιχζε, ρξήζε ππεξήρσλ, CT θαη άιιεο 

δηαγλσζηηθέο κέζνδνη) θαη κε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο (δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε, ελδνζθφπεζε, 

επεκβαηηθή αθηηλνινγία) αχμεζαλ ηελ πηζαλφηεηα επηιεθηηθήο κε επεκβαηηθήο δηαρείξηζεο



Ακβιχ θνηιηαθφ ηξαχκα

Οπζηψδεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν κεραληζκφο ηεο θάθσζεο θαη ν ηχπνο ηεο δχλακεο, γηα λα ππνηεζεί ην 

πηζαλφηεξν ζελάξην ηξαπκαηηζκνχ.



Η ππνςία  γηα ζπλχπαξμε θάθσζεο ελδνθνηιηαθνχ νξγάλνπ κπνξεί λα ηεζεί απφ:

 Κνηιηαθφ άιγνο θαη επαηζζεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο

 Κάηαγκα ηεο ππέινπ ή ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ

 Μψισπεο ζε δηάθνξα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (ζεκάδη απφ ην ηηκφλη ή ηε δψλε αζθαιείαο)

 Καηάγκαηα θαηψηεξσλ πιεπξψλ

 Πλεπκνζψξαθαο

 Δπαηζζεζία ζηελ νζθπτθή ρψξα

 Κάηαγκα ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

 Αηκαηνθξίηεο κηθξφηεξνο απφ 30%

 Αηκαηνπξία

 Θεηηθφ FAST



Αιγφξηζκνο αληηκεηψπηζεο ακβιένο θνηιηαθνχ ηξαχκαηνο.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

I
Aηκάησκα ππνθάςην ≤ 10% ηεο επηθαλείαο ηνπ νξγάλνπ

Ρήμε ηεο θάςαο ή ηνπ παξεγρχκαηνο ζε βάζνο  ≤ 1 cm
2

II

Αηκάησκα ππνθάςην 10-50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξγάλνπ ή ελδνπαξεγρπκαηηθφ δηακέηξνπ ≤ 10 

cm. Ρήμε ελδνπαξεγρπκαηηθή ζε βάζνο 1-3 cm, κήθνπο   ≤ 10 cm
2

III
Αηκάησκα ππνθάςην ≥ 50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπιήλα ή επεθηεηλφκελν. 

Ρήμε ππνθαςίνπ ή ελδνπαξεγρπκαηηθνχ αηκαηψκαηνο. Ρήμε παξεγρχκαηνο ζε βάζνο ≥ 3 cm 
3

IV
Ρήμε παξεγρχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην 25-75% ηνπ επαηηθνχ ινβνχ ή 1-3 ηκήκαηα κέζα ζε έλα 

ινβφ
4

V

Ρήμε παξεγρχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ≥ 75% ηνπ επαηηθνχ ινβνχ ή ≥ 3 ηκήκαηα ελφο ινβνχ

Οπηζζνεπαηηθέο θαθψζεηο, πρ νπηζζνεπαηηθή θάησ θνίιε ή θεληξηθέο κεγάιεο επαηηθέο θιέβεο
5

VI Απφζπαζε ήπαηνο 6

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο ηξαπκαηηθήο θάθσζεο ηνπ ήπαηνο.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

I
Aηκάησκα ππνθάςην ≤ 10% ηεο επηθαλείαο ηνπ νξγάλνπ

Ρήμε ηεο θάςαο θαη ηνπ παξεγρχκαηνο ζε βάζνο       ≤ 1 cm
2

II

Αηκάησκα ππνθάςην 10-50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξγάλνπ ή ελδνπαξεγρπκαηηθφ δηακέηξνπ ≤ 5 cm. 

Ρήμε παξεγρχκαηνο ζε βάζνο 1-3 cm πνπ δελ πεξηιακβάλεη βαζηθφ αγγείν
2

III

Αηκάησκα ππνθάςην ≥ 50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπιήλα ή επεθηεηλφκελν 

Ρήμε ππνθαςίνπ ή ελδνπαξεγρπκαηηθνχ αηκαηψκαηνο Αηκάησκα ελδνπαξεγρπκαηηθφ ≥ 5 cm ή 

επεθηεηλφκελν

Ρήμε παξεγρχκαηνο ζε βάζνο ≥ 3 cm ή κε ζπκκεηνρή αγγεηαθνχ δηθηχνπ

3

IV
Ρήμε κε ζπκκεηνρή ηκεκαηηθψλ ή αγγείσλ ηεο πχιεο, πνπ πξνθαιεί απαγγείσζε ηνπ ζπιήλα ≥ 

25%
4

V Πιήξεο ζξπκκαηηζκφο ηνπ ζπιήλα. Ρήμε ησλ αγγείσλ ηεο πχιεο κε πιήξε απαγγείσζε ηνπ 

νξγάλνπ

5

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο ηξαπκαηηθήο θάθσζεο ηνπ ζπιελφο.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

I
Aηκάησκα κε κηθξή ξήμε / ζιάζε, αιιά 

ρσξίο ηξαπκαηηζκφ παγθξεαηηθνχ πφξνπ
2

II
Μεγάιε ξήμε / ζιάζε, αιιά ρσξίο 

ηξαπκαηηζκφ παγθξεαηηθνχ πφξνπ
2

III
Πεξηθεξηθή ξήμε ή παξεγρπκαηηθή βιάβε 

κε ηξαπκαηηζκφ παγθξεαηηθνχ πφξνπ
3

IV

Δγγχο ξήμε ή παξεγρπκαηηθή βιάβε κε 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ / 

θχκαηνο

4

V Μαδηθή δηαηνκή ηεο θεθαιήο ηνπ 

παγθξέαηνο

5

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο ηξαπκαηηθήο θάθσζεο 
ηνπ παγθξέαηνο

1 
 

παγκρεατικό τραφμα 

Αιμοδυναμικά ςταθεροί Αιμοδυναμικά αςταθείσ 

Χωρίσ ενεργό αιμορραγία ή 

κάκωςη πόρων 

Ενεργόσ 

αιμορραγία 

 

Συντηρητική 

αντιμετώπιςη 

        damage control 

εμβολιςμόσ ±
παγκρεατεκτομή

Κάκωςη παγκρ. πόρου 

με ή χωρίσ άλλεσ κακώςεισ

Stent ± παγκρεατεκτομή



Βαθμόρ βαπύηηηαρ 
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

Ανηιμεηώπιζη

I Τπνθάςην αηκάησκα ή ζιάζε ρσξίο ξήμε 2 

II

Δπηθαλεηαθή ξήμε ≤ 1 cm βάζνπο πνπ δελ εκπιέθεηαη ην παξέγρπκα (δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο δηαθπγήο νχξσλ)

Πεξηθεξηθφ αηκάησκα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε λεθξηθή πεξηηνλία 2   + Π

III

Ρήμε > 1 cm πνπ δελ εκπιέθεηαη ην παξέγρπκα (δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο δηαθπγήο νχξσλ)

Αγγεηαθφο ηξαπκαηηζκφο ή ελεξγφο αηκνξξαγία πεξηνξηζκέλε εληφο ηεο λεθξηθήο πεξηηνλίαο
3

 + Π ± Υ (αλ γίλεη γηα 

άιιεο θαθψζεηο)

IV

Ρήμε πνπ πεξηιακβάλεη ην παξέγρπκα κε δηαθπγή νχξσλ

Γηάζπαζε ηεο λεθξηθήο ππέινπ ή / θαη πιήξεο δηαηνκή ηεο νπξεηεξνππειηθήο ζπκβνιήο

Σκεκαηηθφο αγγεηαθφο ηξαπκαηηζκφο ζηελ λεθξηθή αξηεξία ή θιέβα

Σκεκαηηθά έκθξαθηα ρσξίο ζρεηηθή ελεξγφ αηκνξξαγία (δει. ιφγσ ζξφκβσζεο αγγείσλ)

Δλεξγφο αηκνξξαγία εθηεηλφκελε πέξα απφ ηε λεθξηθή πεξηηνλία (δει. ζην νπηζζνπεξηηφλαην ή ην πεξηηφλαην)

4
Υ (εηδηθά αλ γίλεη γηα 

άιιεο θαθψζεηο)

V

Γηάηκεζε λεθξνχ

Πιήξεο ξήμε ησλ αγγείσλ ηεο λεθξηθήο ππέινπ – απαγγείσζε ηνπ νξγάλνπ
5 Υ

: ζπληεξεηηθή, Π: ζηελή παξαθνινχζεζε, Υ: ρεηξνπξγηθή

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θάθσζεο ησλ λεθξψλ.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

Ανηιμεηώπιζη

I
Αηκάησκα ελφο ηκήκαηνο 

Ρήμε κεξηθνχ πάρνπο ρσξίο δηάηξεζε
2-3  ± Υ

II
Πνιιαπιά αηκαηψκαηα

Μηθξή ξήμε (≤ 50% ηεο πεξηθέξεηαο)
2-4  ± Υ

III

Μεγάιε ξήμε (≤50% - 70% ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

2εο κνίξαο ή 50-100% ηεο 1εο, 3εο ή 4εο κνίξαο)
4 Υ

IV

Πνιχ κεγάιε ξήμε (75-100%) ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

2εο κνίξαο, ξήμε ζηελ πεξηνρή ηνπ θχκαηνο ή ηνπ 

ρνιεδφρνπ πφξνπ

4 Υ

V
Μαδηθφ παγθξεαηνδσδεθαδαθηπιηθφ ηξαχκα. 

Απαγγείσζε
5 Υ

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηεο θάθσζεο ηνπ δσδεθαδαθηχινπ.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

I
Aηκάησκα ε ζιάζε ρσξίο απαγγείσζε

Ρήμε κεξηθνχ πάρνπο ρσξίο δηάηξεζε

2

II Ρήμε < 50% ηεο πεξηθέξεηαο 3

III
Ρήμε > 50% ηεο πεξηθέξεηαο ρσξίο 

δηαηνκή
3

IV Ρήμε/ δηαηνκή ηνπ νξγάλνπ 4

V

Ρήμε/δηαηνκή ηνπ νξγάλνπ κε 

ηκεκαηηθή απψιεηα ηζηνχ.

Απαγγεησκέλν ζηέιερνο

4

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο 

ηξαπκαηηθήο θάθσζεο ηνπ 

ιεπηνχ εληέξνπ.



Βαθμόρ 

βαπύηηηαρ
Πεπιγπαθή κάκυζηρ AIS

I
Aηκάησκα ή ζιάζε ρσξίο απαγγείσζε

Ρήμε κεξηθνχ πάρνπο ρσξίο δηάηξεζε

2

II Ρήμε < 50% ηεο πεξηθέξεηαο 3

III Ρήμε > 50% ηεο πεξηθέξεηαο ρσξίο 

δηαηνκή

3

IV Ρήμε/ δηαηνκή ηνπ νξγάλνπ 4

V

Ρήμε/δηαηνκή ηνπ νξγάλνπ κε ηκεκαηηθή 

απψιεηα ηζηνχ

Απαγγεησκέλν ζηέιερνο
4

Κιίκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο 

ηξαπκαηηθήο θάθσζεο ηνπ παρένο 

εληέξνπ.



Γιαηιηπαίνον κοιλιακό ηπαύμα

 Σν δηαηηηξαίλνλ θνηιηαθφ ηξαχκα αληηπξνζσπεχεη ην 35% ησλ ηξαπκάησλ ζηα 

αζηηθά θέληξα θαη έσο θαη ην 12% ζηελ πεξηθέξεηα.

 Σα πην ζπλεζηζκέλα κέζα δηαηηηξαίλνληνο ηξαχκαηνο είλαη λχζζνληα θαη 

ηέκλνληα φξγαλα (καραίξη) ή ππξνβφια φπια.



 Σα ζπρλφηεξα ηξαπκαηηδφκελα φξγαλα ζε ηξαχκα απφ καραίξη είλαη : 

 Ήπαξ (40%)

 Λεπηφ έληεξν (30%)

 Γηάθξαγκα (20%)

 Παρχ έληεξν (10%). 

Σα ηξαχκαηα απφ λχζζνλ θαη ηέκλνλ φξγαλν ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ.



 Πην ζπρλά ηξαπκαηηζκέλα φξγαλα ζε ηξαπκαηηζκφ απφ ππξνβφιν φπιν είλαη :

 Λεπηφ έληεξν (50%)

 Παρχ έληεξν (40%)

 Ήπαξ (30%)

 Αγγεηαθφ ζχζηεκα (25%)

Όηαλ ν ηξαπκαηηζκφο γίλεηαη απφ κηθξή απφζηαζε, ππάξρεη πεξηζζφηεξε θηλεηηθή ελέξγεηα απ’ φ, ηη ζε 

ηξαπκαηηζκνχο απφ κεγάιε απφζηαζε. Μπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ δεπηεξεχνληεο ηξαπκαηηζκνί απφ 

ζξαχζκαηα νζηνχ ή ζθαίξαο. 



Οη αζζελείο κε δηαηηηξαίλνλ θνηιηαθφ ηξαχκα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο :

 Πξψηε: αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ή/θαη πεξηηνλίηηδα. Απηή ε νκάδα αζζελψλ 

ζα πξέπεη λα νδεγεζεί ακέζσο ζην ρεηξνπξγείν γηα εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία. 

 Γεχηεξε: αηκνδπλακηθά ζηαζεξνί αζζελείο, νη νπνίνη ζα ππνβιεζνχλ ζε δηάθνξεο θιηληθέο θαη 

απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ν βαζκφο ηεο θάθσζεο. 



Βοηθήμαηα :

 Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο

 Ρηλνγαζηξηθφο ζσιήλαο

 Καζεηήξαο θχζηεσο

 Πξσθηηθή εμέηαζε



Γιαγνυζηικέρ μέθοδοι :

 Σνπηθή δηεξεχλεζε ηξαχκαηνο - ΣΓΣ (Local Wound Exploration) 

 Γηαγλσζηηθή πεξηηνλατθή πιχζε (ΓΠΠ) 

 FAST

 Αμνληθή Σνκνγξαθία (ΑΣ) 

 Λαπαξνζθφπεζε 

 Δξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία



Αιγφξηζκνο ζεξαπείαο δηαηηηξαίλνληνο ηξαχκαηνο θνηιίαο.





Συμπεράσματα

 Η κε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζην ΚΣ έρεη γίλεη ε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο εθινγήο ζε αηκνδπλακηθά 

ζηαζεξνχο αζζελείο, νη νπνίνη δελ έρνπλ άιιεο ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 Η δηαζεζηκφηεηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, ηεο αγγεηνγξαθίαο θαη ηεο ελδνζθφπεζεο απμάλνπλ θαηά 

πνιχ πιένλ ηα πνζνζηά ηεο κε ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο. 

 Σα απνδεδεηγκέλα πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεησκέλε λνζεξφηεηα ζε ζρέζε  κε ηε ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηψπηζε θαη ν απμεκέλνο ξπζκφο δηάζσζεο νξγάλσλ φπσο ν ζπιήλαο θαη ν λεθξφο, ησλ νπνίσλ νη 

ιεηηνπξγίεο είλαη πνιχηηκεο. 



Συμπεράσματα

 Χζηφζν, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα ζηελή παξαθνινχζεζε, εηδηθά εάλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο πςειήο 

δπλακηθήο, ε πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηα θέληξα φπνπ ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, φπσο ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο, αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ, ε επεκβαηηθή αθηηλνινγία, 

ελδνζθνπηθέο κέζνδνη θαη θαηάιιειε ζηειέρσζε είλαη δηαζέζηκα φιν ην 24σξν.




