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Στις δύο ημερίδες που διοργάνωσαν η Επιστημονική Ένωση των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ και η Επιτροπή Εκπαίδευσης για την 

επείγουσα ιατρική αναπτύχθηκαν θέματα της παθολογίας και της χειρουργικής. Στο προηγούμενο τεύχος των Ιατρικών 

Αναλέκτων είχαν παρουσιαστεί αυτά της παθολογίας. Στο τωρινό παρουσιάζονται θέματα της χειρουργικής.

Το πλέον συχνό ζήτημα είναι η οξεία κοιλία, όπου ο ιατρός καλείται να αποφασίσει αν πράγματι συμβαίνει κάτι ο-

ξέως καταστροφικό, το οποίο απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο αγγειοχειρουργός καλείται να αποφασίσει αν η 

ισχαιμία ενός σκέλους απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη και ορθή 

αποκατάσταση του όγκου και της αιμοσφαιρίνης του αίματος του αιμορραγούντος που οδηγείται στο χειρουργείο. Η 

αντιμετώπιση του τραυματία είναι από τις πιο επείγουσες καταστάσεις της χειρουργικής. Η τυποποιημένη, συστηματική, 

κλινικώς καθοδηγούμενη κατά την ATLS αντιμετώπιση του τραυματία είναι καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασής 

του. Οι κακώσεις του θώρακα και του μυοσκελετικού είναι απειλητικές για τη ζωή. Η ενδοσκοπική νευροχειρουργική 

μπορεί να μην έχει θέση στην επείγουσα χειρουργική, όμως οι ενδείξεις και οι δυνατότητές της διαρκώς επεκτείνονται.

Το τεύχος συμπληρώνεται με άρθρα για την επινεφριδιακή ανεπάρκεια, για τα σημερινά προβλήματα της κλινικής 

ιατρικής και, τέλος, για τη μαθηματική σκέψη επίλυσης ενός ΗΚΓραφικού γρίφου.

 
Ιωάννης Αποστολάκης

Γράμμα από τη σύνταξη
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Οξεία (χειρουργική) κοιλία

Η οξεία κοιλία, χειρουργική ή μη, είναι το κουτί της Πανδώ-

ρας. Φανερώνει λίγα και κρύβει πολλά, τα οποία όταν φανε-

ρωθούν μας αφήνουν κατάπληκτους. Απαιτεί προσοχή στη 

λήψη ιστορικού και στη φυσική εξέταση, ευρεία γνώση χει-

ρουργικής παθολογίας και αξιόλογη πείρα. Μου ζητήθηκε 

από χειρουργούς να συζητήσω το θέμα ÇΟξεία χειρουργική 

κοιλίαÈ. Επειδή, όμως, υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις 

που εκδηλώνονται ως οξεία χειρουργική κοιλία (περίπου 

50%) και αλίμονο αν χειρουργηθούν1, θα προσπαθήσω να 

αναλύσω την κλινική εικόνα της οξείας κοιλίας, τα αίτια που 

την προκαλούν και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 

από τον κλινικό ιατρό, παθολόγο ή τον χειρουργό. Έτσι, εί-

ναι αναγκαία η απόδοση του ορισμού με λέξεις-κλειδιά που 

χαρακτηρίζουν το ως άνω σύνδρομο.

Ορισμός
Η οξεία κοιλία είναι οξύ και επείγον σύνδρομο, που χαρα-

κτηρίζεται από οξύ κοιλιακό πόνο, σύσπαση ή μη κοιλι-

ακών τοιχωμάτων, ευαισθησία (στην πίεση ή αναπηδώσα) 

η οποία μπορεί να συνοδεύεται από γενικά συμπτώματα 

(πυρετός, ταχυσφυγμία, ταχύπνοια) ή από εργαστηριακά 

ευρήματα (λευκοκυττάρωση, άνοδος ηπατικών ενζύμων, 

χολερυθρίνης).

Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι: η οξεία εμφάνιση της κλινι-

κής εικόνας, που πανικοβάλλει τον ασθενή και τους συγ-

γενείς του, και το επείγον της κατάστασης, η οποία απαιτεί 

λήψη απόφασης και ενέργεια για την εμπέδωση της διάγνω-

σης και τη χειρουργική ή μη θεραπεία. Εδώ θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η διάγνωση και η ακολουθούσα θεραπεία θα 

πρέπει να είναι έγκαιρες και σωστές. Το έγκαιρη υποδηλώ-

νει τη σημασία της γρήγορης λήψης της απόφασης (timing), 

ακόμα και εάν η ακριβής διάγνωση δεν είναι ακόμη γνωστή. 

Για παράδειγμα, σε μια περιτονίτιδα απαιτείται χωρίς καθυ-

στέρηση λαπαροτομία, ακόμα και αν δεν έχει καθοριστεί αν 

είναι ρήξη σκωληκοειδούς, ή διάτρηση εντέρου, ή διάτρηση 

εκκολπώματος.

Όσον αφορά στη σωστή αντιμετώπιση, υπαγορεύεται α-

πό τη σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης και αν δεν γίνει 

σύμφωνα με τους χρυσούς κανόνες της χειρουργικής παθο-

λογίας οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Για παράδειγ-

μα, ατελής εξαίρεση διατρηθέντος κοίλου σπλάχνου ή υπο-

τροπή της περιτονίτιδας λόγω διαφυγής από αναστόμωση.

Κλινική αξιολόγηση
Γενικώς, οξύς κοιλιακός πόνος άνω των 6 ωρών με σύ-

σπαση της κοιλίας θεωρείται ότι προέρχεται από κατα-

στάσεις χειρουργικής παθολογίας2. Επειδή, όμως, αυτός 

καθεαυτόν ο κοιλιακός πόνος με τα χαρακτηριστικά του 

(τρόπος εμφάνισης, διάρκεια, συχνότητα, εντόπιση, έντα-

ση, επέκταση) επιδέχεται παρερμηνείες, είναι προτιμητέο 

κατά τη λήψη ιστορικού να υπάρχει ένας πίνακας όπου 

να σημειώνονται από τον ιατρό όλες οι λεπτομέρειες που 

αφορούν σε αυτόν σε σχέση με το ιστορικό και τη φυσική 

εξέταση3. Η ποικιλία των παθήσεων που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν οξεία κοιλία απαιτεί πολύ προσεκτική λήψη 

ιστορικού και λεπτομερή φυσική εξέταση του πάσχοντος 

με οργάνωση και υπομονή εκ μέρους του ιατρού. Στο 75% - 

80% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται έπειτα από προ-

σεκτική λήψη ιστορικού και φυσικής εξέτασης. Αντί αυτών, 

συνήθως, σήμερα ο ιατρός που εξετάζει έναν ασθενή στα 

επείγοντα ιατρεία για οξύ κοιλιακό πόνο, ύστερα από ερω-

τήσεις 5΄ και ψηλάφηση της επώδυνης κοιλίας, τον στέλνει 

για εξετάσεις αίματος, αξονική τομογραφία (CT) και για 

υπέρηχο κοιλίας (US).

Η λεπτομερής λήψη ιστορικού και η φυσική εξέταση α-

παιτούν οργάνωση και υπομονή εκ μέρους του ιατρού και 

αυτό μεταφράζεται σε διάρκεια τουλάχιστον 45΄ - 60΄ ιερής 

επαφής με τον πάσχοντα και το πρόβλημά του. Η διενέργεια 

CT και US θα ακολουθήσει εφόσον ο κλινικός ιατρός έχει 

το χρόνο να αποφασίσει και να τις κρίνει συμπληρωματικές 

για τη διάγνωση και τις επόμενες ενέργειες.

Υπάρχουν πολύ λίγες καταστάσεις οξείας κοιλίας που υ-

παγορεύουν άμεση εγχείρηση, αλλά και σε αυτές πρέπει 

να υπάρξει λίγος χρόνος, έστω 30 ,́ για να αξιολογηθεί η 

σοβαρότητα της κατάστασης και να εμπεδωθεί η πιθανή 

διάγνωση. Μεταξύ αυτών που υποδηλώνουν κοιλιακή κα-

ταστροφή και υπαγορεύουν άμεση εγχείρηση είναι: η ρήξη 

ανευρύσματος κοιλιακής αορτής ή σπλαχνικών ανευρυσμά-

των, η ρήξη ήπατος ή σπληνός και η αυτόματος ή μετατραυ-

ματική ρήξη εξωμήτριου κυήσεως.

Χρήστος Α. Πισιώτης
Χειρουργός, ΥΓΕΙΑ
c.pissiotis@hygeia.gr

Οξεία (χειρουργική) κοιλία
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Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οξείας κοιλίας, χειρουρ-

γικής ή μη, υπάρχει χρόνος 6 - 8 ωρών για εμπέδωση της 

διάγνωσης και για τη λήψη απόφασης λαπαροτομίας ή όχι. 

Επειδή οι αναφερθείσες περιπτώσεις οξείας κοιλίας είναι 

(ευτυχώς) σπάνιες, είναι χρήσιμο ο ιατρός-χειρουργός να 

έχει υπόψη του τις πιο συχνές καταστάσεις της οξείας κοι-

λίας στις οποίες απαιτείται εγχείρηση. Αυτές είναι: η οξεία 

σκωληκοειδίτις, 43,6%, η οξεία χολοκυστίτις, 14,7%, η 

απόφραξη λεπτού εντέρου, 6,2%, η διάτρηση πεπτικού 

έλκους, 3,7%, και η οξεία παγκρεατίτις, 4,5%4.

Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές στη συχνότητα διαγνώ-

σεων οξείας κοιλίας σε ασθενείς άνω των 50 και κάτω των 

50 ετών4,5 (πίνακας 1).

Ιστορικό
Υπογραμμίζεται πάλι ότι η ικανότητα ή η διάθεση των κλι-

νικών ιατρών για οργανωμένο και ακριβές ιστορικό είναι 

απογοητευτική6. Γἰ  αυτόν τον λόγο υπάρχουν και συνιστώ-

νται συστηματοποιημένες φόρμες (πίνακες) ιστορικού και 

φυσικής εξέτασης, με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών6,7. Εκ της χρήσης των ανωτέρω έχει διαπιστωθεί 

σε ποσοστό 20% βελτίωση της ακρίβειας στη διάγνωση της 

οξείας κοιλίας6.

Από όλα τα ανωτέρω, καταδεικνύεται η xρησιμότητα της 

οργανωμένης και λεπτομερούς λήψης του ιστορικού.

Φυσική εξέταση
Για λόγους οργανωτικούς, περιγραφικούς, αλλά και για πι-

θανή προσέγγιση των αιτιών της οξείας κοιλίας, νοητικά 

συνήθως, η κοιλία χωρίζεται σε τεταρτημόρια με δύο γραμ-

μές. Η μία κάθετος ενώνει την ξιφοειδή απόφυση, διά του 

ομφαλού, με την ηβική σύμφυση, και η άλλη οριζοντίως διά 

του ομφαλού τα δύο άκρα της κοιλίας μέχρι τις οσφυϊκές 

χώρες (εικόνα 1).

Η σημασία της οργανωμένης και με υπομονή φυσικής 

εξέτασης έχει τονιστεί. Ο ιατρός στέκεται συνήθως δεξιά 

του ασθενούς και, εάν είναι δυνατόν, ανεβάζει το κρεβάτι 

ή κάθεται ο ίδιος παρακλινικώς ώστε το βλέμμα του να 

είναι, κατά το δυνατόν, στο ίδιο επίπεδο με το βλέμμα του 

ασθενούς. Πρέπει να είναι ήρεμος και να δείχνει ψυχραιμία 

και αυτοπεποίθηση, διότι ο ασθενής εκτός από τον πόνο 

αγωνιά και για τη ζωή του.

Η αλληλουχία της εξέτασης, σε αντίθεση με τον θώρα-

κα (επισκόπηση, ψηλάφηση, επίκρουση, ακρόαση), είναι 

επισκόπηση, ακρόαση, επίκρουση και στο τέλος η ψηλά-

φηση. Κι αυτό για να μην αυξηθεί ο πόνος όταν προηγηθεί 

η ψηλάφηση ή αλλάζει η τοποθεσία της παθολογίας εντός 

της κοιλίας.

Στην επισκόπηση του ασθενούς, εκτός από τη διαπίστωση 

της αγωνίας, της ταχύπνοιας ή μη, του επιπέδου συνειδή-

σεως (διέγερση ή βυθιότης), στην κοιλία παρατηρείται αν 

μεταδίδονται οι αναπνευστικές κινήσεις (κατάργηση ή μεί-

ωση των κινήσεων της δεξιάς ή αριστεράς κοιλίας σημαίνει 

φλεγμονή δεξιά ή αριστερά υποδιαφραγματικώς). Παρατη-

ρούνται η ύπαρξη προπέτειας (όγκος) ή ασκίτου, αιματώμα-

τα περιομφαλικώς ή ουλές από προηγηθείσες εγχειρήσεις, 

που ίσως είναι οι αιτίες της οξείας κοιλίας, προσοχή για 

την ύπαρξη κηλών που φαίνονται στη βουβωνική χώρα ή 

περιομφαλικώς, ή μετεγχειρητικών κηλών. Συνιστάται η ε-

πισκόπηση του ασθενούς σε ύπτια και καθιστή θέση για τη 

διαπίστωση της κινητικότητας των ημιθωρακίων.

Ακολουθεί ακρόαση της κοιλίας, αρχίζοντας από περιοχή 

μακριά της πιθανής εστίας και της πιο σημαντικής εκδήλω-

σης του πόνου. Ελέγχεται η ποιότητα των ήχων: φυσιολογι-

κή περίσταλση, διαπίστωση φυσημάτων, εντόνων σφύξεων, 

υπερπερισταλτισμού, απουσία ήχων, ήχοι αποφράξεων 

(βορβορυγμοί, ήχοι σπηλαίου). Προοδευτικά και μεθοδικά 

πλησιάζεται η περιοχή της πιο έντονης σύσπασης και του 

πόνου. Τονίζεται ότι, επί απουσίας ήχων, ο ιατρός πρέπει να 

περιμένει με το ακουστικό επί της κοιλίας επί 5 λεπτά στο 

πιο συχνό τεταρτημόριο παραγωγής ήχων (δεξιός λαγόνιος 

βόθρος - Νόμος Bernouli).

Ακολουθεί η επίκρουση. Αρχίζει με την ίδια μεθοδολο-

γία, από μακριά της κύριας περιοχής των συμπτωμάτων και 

Πίνακας 1

Διάγνωση
Συχνότητα (%) ασθενών

<50 ετών >50 ετών

Μη ειδικός κοιλιακός πόνος 39,5 15,7

Σκωληκοειδίτιδα 32,0 15,2

Χολοκυστίτιδα 6,3 20,9

Απόφραξη εντέρου 2,5 12,3

Παγκρεατίτιδα 1,6 7,3

Εκκολπωματίτιδα <0,1 5,5

Καρκίνος <0,1 4,1

Κήλες <0,1 3,1

Αγγειακή νόσος <0,1 2,3
Εικ. 1.  Σκιαγραφούνται οι πιο συχνές αιτίες οξείας κοιλίας ανά 
τεταρτημόριο κοιλίας.

Χολοκυστίτις
Χοληδοχολιθίαση
Ηπατικό απόστημα
Πεπτικό έλκος
Πυελονεφρίτις
Νεφρολιθίαση
Πνευμονία
Ισχαιμία μυοκαρδίου

Σκωληκοειδίτις
Εντερική απόφραξη
Φλεγμονώδης νόσος Λ.Ε.
Μεσεντερική αδενίτις
Εκκολπωματίτις
Ρήξη εξωμητρίου κύησης
Σαλπιγγίτις - Συστροφή
Ουρητηρολιθίαση
Απόστημα ψοΐτου

Γαστρίτις, παγκρεατίτις
Ρήξη σπληνός
Πυελονεφρίτις

Ισχαιμία μυοκαρδίου
Πνευμονία

Εντερική απόφραξη
Ρήξη ανευρύσματος Κ.Α.

Εκκολπωματίτις
Εντερική απόφραξη

Φλεγμονώδης νόσος
Σκωληκοειδίτις

Ρήξη ανευρύσματος Κ.Α.
Ρήξη εξωμητρίου κύησης

Σαλπιγγίτις - Συστροφή
Λίθος ουρητήρος

Πυελονεφρίτις
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προοδευτικά πλησιάζει προς αυτήν την περιοχή. Ελέγχεται 

η τυμπανικότητα ή αμβλύτητα ανάλογα με την περιοχή και 

αξιολογούνται τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

της φυσικής εξέτασης.

Τέλος, ακολουθεί η ψηλάφηση. Και αυτή αρχίζει μακριά 

της κύριας εντόπισης του πόνου. Με προσοχή και αρχικά με 

πολύ απαλή ψηλάφηση (για να μην οδηγήσει σε αύξηση του 

πόνου και της σύσπασης), προχωρεί προς την περιοχή των 

κύριων συμπτωμάτων. Ελέγχονται η αυτόματη ευαισθησία, 

η ευαισθησία στην ψηλάφηση, η αναπηδώσα ευαισθησία, 

η ύπαρξη υγρού εντός της κοιλίας ή αιματώματος στους 

κοιλιακούς μυς και η ανάταξη του περιεχομένου ή μη των 

διαπιστούμενων κηλών.

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω, με οργανωμένη και λεπτο-

μερή λήψη ιστορικού και λεπτομερή φυσική εξέταση, η 

διάγνωση και η απόφαση για δράση γίνονται σε ποσοστό 

75% - 80% των περιπτώσεων.

Επειδή όπως αναφέρθηκε ένα σοβαρό ποσοστό  

(40% - 50%) των περιπτώσεων οξείας κοιλίας οφείλεται σε 

αίτια παθολογικά, αλλά η θεραπεία δεν είναι χειρουργική, 

θα πρέπει να αναφερθούν αυτές οι καταστάσεις:

1. Πνευμονία: Δεξιού ή αριστερού κάτω λοβού. Στη δι-

άγνωση βοηθά το ιστορικό (πόνος στην κοιλία, αλλά όχι 

οξείας εμφάνισης, προοδευτικώς αυξανόμενος στη δεξιά 

ή στην αριστερή κοιλία, σύσπαση, ευαισθησία, αλλά όχι 

αναπηδώσα). Επίσης, παρατηρούνται απουσία κινητικότη-

τας του διαφράγματος δεξιά ή αριστερά, καθώς και υψηλός 

πυρετός (39 - 40οC). Η διάγνωση σφραγίζεται με ακρόαση 

θώρακος - απλή ακτινογραφία θώρακος.

2. Διαβητική κρίση: Ιστορικό διαβήτου υπό ινσουλινοθε-

ραπεία. Χαρακτηριστική εκπνοή οξόνης, διάχυτη ευαισθη-

σία, σύσπαση κοιλίας, πόνος όχι οξύς, αλλά προοδευτικώς 

αυξανόμενος, ασθενής ανήσυχος και διεγερτικός. Οξόνη 

στα ούρα. Σάκχαρο αίματος >300 mg%. Λοιπά εργαστη-

ριακά κ.φ.

3. Ουραιμική κρίση: Ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας σε 

περιτονοδιάλυση ή τεχνητό νεφρό. Διάχυτος πόνος και σύ-

σπαση της κοιλίας. Διάχυτη ευαισθησία, όχι αναπηδώσα. 

Ουρία αίματος >200 mg%. Χαμηλή πυρετική κίνηση.

4. TBC περιτονίτις: Η πιο δύσκολη Δ.Δ. για τον χειρουργό. 

Διότι έχει όλα τα στοιχεία της χειρουργικής περιτονίτιδος, 

αλλά δεν πρέπει να χειρουργηθεί, διότι ψηλαφώντας τα 

έντερα ανοίγουν τα φυμάτια και σχηματίζονται πλέον συ-

ρίγγια και μικροβιακή περιτονίτιδα. Βοηθά το ιστορικό της 

παλαιάς ΤΒ. Επίσης, βοηθούν τα αρνητικά ευρήματα CT και 

υπερήχων, που δείχνουν μόνο λίγο υγρό μεταξύ των ελίκων. 

Εάν ο χειρουργός -επειδή η αμφιβολία διαγνώσεως είναι 

υπέρ του ασθενούς- αποφασίσει να προβεί σε ερευνητική 

λαπαροτομία, μόλις ανοίξει το περιτοναίο και διαπιστώσει 

κιτρινωπό αντιδραστικό υγρό, πολλές συμφύσεις μεταξύ 

των ελίκων και πολλά φυμάτια, λευκά, στρόγγυλα 3 - 5 

mm επί των ελίκων, δεν πρέπει να προβεί σε καμιά λύση 

συμφύσεων ή απελευθέρωση των εντερικών ελίκων. Μόνο 

σε βιοψία εκτομής ενός φυματίου και να κλείσει αμέσως 

την κοιλία.

5. Οξεία παγκρεατίτις: Χαρακτηριστικός πόνος κυρίως 

στην άνω κοιλία, επεκτεινόμενος (δίκην τανάλιας) δεξιά και 

αριστερά στην οσφύ. Πυρετός 38 - 39οC, ιστορικό προηγη-

θέντος λιπαρού γεύματος, αμυλάση ορού Q, λευκά Q, ταυτο-

ποιείται με CT και US, ασθενής διεγερτικός, κοιλία επώδυνη, 

αλλά όχι συνεσπασμένη. Αντιμετωπίζεται συντηρητικά με 

υποστήριξη υγρών και ηλεκτρολυτών. Η εγχείρηση είναι 

αναγκαία μόνο όταν επηρεαστεί η λειτουργία άλλων ορ-

γάνων: ήπαρ, νεφροί, πνεύμονες (επαπειλούμενο σηπτικό 

shock).

6. Οξεία κρίση πεπτικού έλκους: Πόνος και σύσπαση, α-

ναπηδώσα ευαισθησία στην άνω κοιλία, ιστορικό έλκους, 

κατάργηση κοιλιακής αναπνοής, τυμπανικότης δεξιού υπο-

χόνδριου (εξαφάνιση ηπατικής αμβλύτητας επί διατρήσε-

ως). Αντιμετωπίζεται συντηρητικά, τουλάχιστον για 6 - 24 

ώρες, εκτός κι αν έχει γίνει διάτρηση (απλή κοιλίας - CT). 

Όμως, και επί διατρήσεως με ήπια συμπτωματολογία και σε 

ασθενείς με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις (αναπνευ-

στικό - κυκλοφορικό, ηλικία >85) μπορεί να εφαρμοστεί η 

συντηρητική αντιμετώπιση (μέθοδος Taylor).

7. Εντερική ισχαιμία - αγγειοσύσπαση: Ιστορικό προοδευ-

τικής εμφάνισης πόνου, διάχυτος πόνος στην κοιλία, ευ-

αισθησία διάχυτη, όχι σύσπαση, τουλάχιστον στα αρχικά 

στάδια. Ιστορικό καρδιοπαθούς, αγγειοπαθούς ατόμου, ι-

στορικό λήψεως δακτυλίτιδος, πυρετός χαμηλός, ταχυσφυγ-

μία, ευρήματα CT, US αρνητικά, στενή παρακολούθηση.

8. Κοιλιακό τραύμα (αμβλύ ή οξύ όργανο): Θα φανεί πα-

ράξενο, όμως τραύματα με οξύ ή αμβλύ όργανο, που έχουν 

περάσει τα τοιχώματα της κοιλίας, δεν απαιτούν όλα λαπα-

ροτομία. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση της αιμοδυναμι-

κής κατάστασης του ασθενούς. Απαιτείται έκπλυση (lavage) 

της κοιλίας διά του ομφαλού και λαπαροτομία μόνο εάν 

Ηt από το υγρό εκπλύσεως είναι άνω του 4% ή εξέρχεται 

εντερικό περιεχόμενο.

9. Συστροφή σιγμοειδούς: Ιστορικό οξείας διάτασης κοι-
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λίας με κολικοειδή άλγη οξέα συσφυκτικά. Σε ηλικιωμένα 

άτομα αποτελεί το βάπτισμα του ειδικευόμενου χειρουργού 

τρίτου έτους στην επείγουσα χειρουργική. Έχει βγάλει τη 

διάγνωση με τη βοήθεια της απλής ακτινογραφίας κοιλίας 

και με CT. Του ανατίθεται από τον επιμελητή να εμφυσήσει 

αέρα και ορό μέσω του ορθοσιγμοειδοσκοπίου. Το κάνει με 

χαρά, με τον ασθενή σε θέση λιθοτομής και τον εαυτό του 

τοποθετημένο μεταξύ των κάτω άκρων εκείνου, χρησιμο-

ποιώντας το ορθοσιγμοειδοσκόπιο. Με το που προχωρεί ο 

βοηθός εντός του ορθοσιγμοειδούς, χορηγώντας αέρα και 

ορό διά του ορθοσιγμοειδοσκοπίου, λύνεται η συστροφή 

και ο καταρράκτης του εντερικού περιεχομένου του σιγ-

μοειδούς εξερχόμενος με πίεση περιχύνει τον ιατρό. Αυτό 

(το βάπτισμα) δεν το ξεχνάει ποτέ και στο μέλλον θα κάνει 

ορθοσιγμοειδοσκόπηση τοποθετημένος στα πλάγια του 

πρωκτού. Αυτά βέβαια γίνονταν παλιά, όπου τη νύχτα στα 

επείγοντα εφημέρευαν χειρουργοί και παθολόγοι. Δεν ξέρω 

σήμερα εάν υπάρχουν εφημερεύοντες γαστρεντερολόγοι, 

στους οποίους οι χειρουργοί αναθέτουν τη λύση (βάπτισμα) 

αντιμετώπισης συστροφής σιγμοειδούς.

Παθήσεις οξείας χειρουργικής κοιλίας
1. Οξεία σκωληκοειδίτις: Είναι η πιο συχνή αιτία οξείας 

χειρουργικής κοιλίας (43,6%). Χαρακτηρίζεται από ανο-

ρεξία (75% των περιπτώσεων), που προηγείται της κρίσης 

κατά 48 - 72 ώρες. Πόνος περιομφαλικός, προοδευτικώς ε-

πεκτεινόμενος προς δεξιό λαγόνιο βόθρο. Ευαισθησία στην 

πίεση και αναπηδώσα. Σημείο ψοΐτου (ιδίως σε οπισθοτυ-

φλική εντόπιση). Πυρετός συνήθως 37,2 - 38οC. Απαιτείται 

εγχείρηση εντός 24 - 36 ωρών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 

ο/η ασθενής δεν χειρουργηθεί εντός 72 ωρών και δεν εκδη-

λωθεί γενική περιτονίτις, αλλά εξελιχθεί σε υποξεία σκωλη-

κοειδίτιδα (Plastron), δεν πρέπει να χειρουργηθεί σε αυτήν 

τη φάση, παρά έπειτα από 3 - 4 εβδομάδες, όταν θα έχουν 

απορροφηθεί τα στοιχεία της φλεγμονής των πέριξ ιστών. 

Η λαπαροσκοπική επέμβαση σε οξεία σκωληκοειδίτιδα έ-

χει ένδειξη μόνο σε νέες γυναίκες, όπου υπάρχει υπόνοια 

σαλπιγγίτιδος ή συστροφής ωοθήκης, και σε παχύσαρκα 

άτομα, όπου αναγκαστικά η τομή Mc Burney θα πρέπει να 

είναι μεγάλη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ωφέλεια δεν 

δικαιολογεί το κόστος.

2. Οξεία χολοκυστίτις: Κρίση οξέος πόνου στην άνω κοι-

λία, ιδίως στο δεξιό υποχόνδριο. Παρατηρούνται περιοχική 

σύσπαση και αναπηδώσα ευαισθησία. Πυρετός 38 - 39οC. 

Αμυλάση μετρίως Q, αλκ. φωσφατάση μετρίως Q, χολερυ-

θρίνη 2 - 3 mgr%, λευκά Q. Βοηθά ο υπέρηχος ή η CT. Επί ε-

μπέδωσης της διάγνωσης (Δ.Δ. με παγκρεατίτιδα, κρίση έλ-

κους, στηθάγχη), ο ασθενής πρέπει να χειρουργείται εντός 

24 - 48 ωρών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο καθυστερήσει η 

εγχείρηση άνω των 3 ημερών -αμφιβολία διάγνωσης, αντι-

μετώπιση συνυπαρχουσών παθήσεων (καρδιάς, πνευμόνων, 

νεφρών) που συνυπάρχουν στο 60% των περιπτώσεων- και 

δεν επιδεινωθεί η κατάσταση σε γάγγραινα, αλλά βελτιωθεί 

με υγρά i.v. και αντιβίωση, τότε η εγχείρηση θα πρέπει να 

αναβληθεί για 3 - 4 εβδομάδες ώστε να υπάρξει χρόνος 

απορρόφησης των φλεγμονωδών στοιχείων της χοληδόχου 

κύστεως και των πέριξ ιστών.

3. Διάτρηση έλκους δωδεκαδακτύλου: Ιστορικό οξέος 

άλγους, διαξιφιστικού στην άνω κοιλία, με εντόπιση στο 

δεξιό υποχόνδριο. Ιστορικό έλκους δωδεκαδακτύλου. Εξα-

φάνιση ηπατικής αμβλύτητος. Δεν διαπιστούται κοιλιακή 

αναπνοή. Απλή κοιλίας και CT, αέρας υποδιαφραγματικώς. 

Απαιτείται εγχείρηση το συντομότερο δυνατό. Εάν για ο-

ποιονδήποτε λόγο ο ασθενής δεν χειρουργηθεί εντός 48 

ωρών και δεν έχει εξελιχθεί σε γενικευμένη περιτονίτιδα, 

μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά (όπως αναφέρθηκε, 

μέθοδος Taylor).

4. Συστροφή κύστεως ωοθήκης: Δύσκολη η Δ.Δ. με οξεία 

σκωληκοειδίτιδα. Ίσως διαφέρει ο πόνος δεξιού λαγονίου 

βόθρου, που είναι οξύς, διαξιφιστικός. Πυρετός 39οC. Εδώ 

βοηθά στη Δ.Δ. η λαπαροσκόπηση.

5. Εξωμήτριος κύηση: Ιστορικό οξέος άλγους κάτω κοιλίας 

με μέτρια σύσπαση, test κυήσεως και δακτυλική εξέταση 

και εμπέδωση διάγνωσης με US ή CT.

6. Οξεία ενδοπυελική λοίμωξη: Γυναικολογική λοίμωξη. 

Προηγείται ιστορικό κακουχίας, πόνος στην κάτω κοιλία 

με πυρετό 38οC. Μέτρια σύσπαση. Λευκοκυττάρωση. Έκ-

κριση από τον κόλπο. Δακτυλική εξέταση και επιβεβαίωση 

διάγνωσης με US ή CT. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από 15 

- 20 χρόνια οι ενδοπυελικές λοιμώξεις (κατ᾽ εξοχήν ανα-

ερόβιες) αντιμετωπίζονταν χειρουργικώς. Με την επιτυχή, 

όμως, απόκριση στην αντιβίωση, ιδίως για τις αναερόβιες 

λοιμώξεις, το 75% - 80% αυτών σήμερα αντιμετωπίζεται 

συντηρητικά, εκτός εάν εμφανιστούν γενικά συμπτώματα 

σοβαρής περιτονίτιδος ή αποστήματος, οπότε η εγχείρηση 

είναι επιβεβλημένη.

7. Ειλεός λεπτού εντέρου: Εάν είναι υψηλός, χαρακτηρίζε-

ται από οξύ πόνο, προοδευτικώς επιτεινόμενο, με ελαφρά 

σύσπαση της άνω κοιλίας, όχι διάταση, υπερπερισταλτισμό. 

Εάν είναι χαμηλός (μεσότητα ειλεού ως ειλεοτυφλική βαλ-
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βίδα), υπάρχουν τα ανωτέρω, συν διάταση της κοιλίας. Εάν 

είναι μετεγχειρητικός ειλεός, 4η, 5η, 6η ημέρα μετά την 

εγχείρηση, δικαιολογούνται η αναμονή και η στενή παρα-

κολούθηση. Εάν είναι σε κοιλία που δεν έχει χειρουργηθεί, 

δικαιολογείται η παρακολούθηση των κλινικών και εργα-

στηριακών σημείων για 3 - 5 ημέρες. Εάν συμβεί σε κοιλία 

που φέρει ουλές (απώτερα μετεγχειρητικός), η πείρα έχει 

δείξει ότι πρέπει να χειρουργηθεί το συντομότερο, διότι 

η αναμονή και η παρακολούθηση δεν θα καταλήξουν σε 

βελτίωση, αλλά σε νέκρωση του λεπτού εντέρου και σε 

σοβαρές συνέπειες.

8. Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής: Απαιτείται ά-

μεση εγχείρηση και επομένως ταχύτατη διάγνωση. Χαρα-

κτηρίζεται από εμφάνιση οξέος διαξιφιστικού άλγους στην 

αριστερή κοιλία, με επέκταση προς την οσφύ. Όχι έντονη 

σύσπαση και ευαισθησία, αλλά με έντονο επηρεασμό της 

αρτηριακής πίεσης, των σφύξεων και του Ηt. Επέρχεται κυ-

ρίως σε άτομα με υπέρταση και αρτηριοσκλήρυνση. Επιβε-

βαιώνεται η διάγνωση με US ή CT.

9. Εμβολή μεσεντερίου αρτηρίας - θρόμβωση μεσεντερί-

ου φλέβας: Στην εμβολή ο πόνος είναι οξύς, διαξιφιστικός, 

ενώ στη θρόμβωση είναι αμβλύς, προοδευτικής αύξησης 

της έντασης. Υπάρχει ιστορικό αγγειοπάθειας ή κολπικής 

μαρμαρυγής. Πιο συχνή η εμφάνιση σε άτομα άνω των 65 

ετών. Κοιλία σε σύσπαση ανάλογα με την έκταση της εμβο-

λής ή θρόμβωσης, καθώς και η εμφάνιση επιπτώσεων επί 

του κυκλοφορικού (Α.Π. σφύξεις). Δακτυλικώς αίμα στο ορ-

θό ή μικρά αιματηρά κένωση. Επί εμφανίσεως υγρού στην 

κοιλία κλινικώς ή με US συνιστάται παρακέντηση κάτω 

κοιλίας. Επί αναρροφήσεως αιματηρού υγρού η εγχείρηση 

είναι αναγκαία.

Επίλογος
Προσπάθησα να περιγράψω, μέσα από τις γνώσεις και την 

πείρα 40 ετών γενικής χειρουργικής της οξείας κοιλίας, 

πού απαιτείται ή πού δεν συνιστάται εγχείρηση. Ασφαλώς 

υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις που ο ιατρός-χειρουργός 

μπορεί να βρει στα κλασικά συγγράμματα γενικής 

χειρουργικής.

Εκείνα που ήθελα να τονίσω είναι ότι στις σοβαρές αυτές 

κλινικές καταστάσεις, όπου παίζεται η ζωή του ασθενούς, 

ο ιατρός-χειρουργός, εκτός από τις γνώσεις και την πείρα, 

πρέπει να δείχνει ψυχραιμία (προς το συγγενικό και ιατρικό 

περιβάλλον), οργάνωση, υπομονή στη λήψη πληροφοριών 

και στη λήψη της τελικής απόφασης για αντιμετώπιση της 

οξείας κοιλίας. Θα φτάσει σε κρίσιμες καταστάσεις, για τις 

οποίες παρά την εφαρμογή των ανωτέρω πάλι θα αμφιβάλ-

λει για το ορθώς πράττειν. Θα πρέπει να έχει πάντα, όμως, 

ως οδηγό ότι η αμφιβολία είναι πάντα προς το συμφέρον 

του ασθενούς.

Εάν με ρωτήσετε πού έχω πέσει έξω στη διάγνωση τις 

περισσότερες φορές, θα ομολογήσω στην οξεία σκωληκο-

ειδίτιδα. Εάν όμως αμφιβάλλει κανείς, στην προκειμένη πε-

ρίπτωση, καλύτερα να προβεί σε σκωληκοειδεκτομή, παρά 

να μη χειρουργήσει οξεία σκωληκοειδίτιδα, η οποία μπορεί 

να εξελιχθεί σε γενικευμένη περιτονίτιδα.

Abstract
Pissiotis C. Acute abdomen. Iatrika Analekta 2011, 3:428-432

Acute abdomen is an acute and urgent clinical entity which is characterized of acute abdominal pain, with or without 

rigidity of abdominal muscles, sensitivity or rebound tenderness that may be accompanied with fever, tachycardia, dys-

pnea or leukocytosis and increased liver enzymes. Management requires surgical or not surgical treatment hence the 

need of appropriate evaluation of the clinical and laboratory findings. Key features of management are early (prompt) 

diagnosis and correct surgical or not treatment. Clinical entities of acute abdomen and their management are described.
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Οξεία περιφερική ισχαιμία

Κατ᾽ αρχάς, να διευκρινιστεί ότι η οξεία περιφερική ισχαι-

μία (ΟΠΙ) αποτελεί κλινική οντότητα και όχι εργαστηριακό 

εύρημα. Ορίζεται ως αιφνίδια ελάττωση της αρτηριακής 

αιμάτωσης - παροχής του σκέλους, η οποία δυνητικά α-

ποτελεί απειλή για τη βιωσιμότητά του. Εκδηλώνεται με 

άλγος αναπαύσεως, ισχαιμικό έλκος με ή χωρίς γάγγραινα 

σε ασθενείς που παρουσιάζονται εντός δύο εβδομάδων 

από ένα οξύ επεισόδιο.

Παρ᾽ όλη την ανάπτυξη και την πρόοδο της ιατρικής, η 

νοσηρότητα, η θνητότητα και η απώλεια σκέλους ύστε-

ρα από οξεία ισχαιμία παραμένουν υψηλές. Επομένως, 

παραμένει θεραπευτική πρόκληση και μάλλον πρέπει να 

ξαναγυρίσουμε στη βασική αντιμετώπιση του ασθενούς, 

δηλαδή πρώιμη, ταχεία και σωστή διάγνωση.

Αιτιολογία της οξείας αρτηριακής απόφραξης

n Αρτηριακή εμβολή: Η αρτηριακή εμβολή συμβαίνει α-

πό υλικό που κατά κύριο λόγο (80%) έχει πηγή τις καρδια-

κές κοιλότητες και προσβάλλει τα κάτω άκρα. Η αριστερή 

κοιλία ύστερα από έμφραγμα μυοκαρδίου ή ο αριστερός 

κόλπος σε κολπική μαρμαρυγή αποτελούν συνήθεις ε-

ντοπίσεις σχηματισμού θρόμβου και πρόκλισης εμβολής 

(75% των ασθενών). Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται στην 

αρτηριοαρτηριακή εμβολή (20% περίπου) λόγω της μετα-

κίνησης θρόμβου ή υλικού αθηροσκληρυντικής πλάκας 

από αρτηριακό ανεύρυσμα ή στενωτική βλάβη.

Τα σημεία εντοπισμού του εμβόλου συνήθως είναι ση-

μεία αρτηριακής στένωσης ή διχασμού. Έτσι, πιο συχνά α-

φορούν στον διχασμό της κοινής μηριαίας αρτηρίας (28%), 

στο άνω άκρο (20%), στο αορτολαγόνιο τμήμα (18%), στην 

ιγνυακή αρτηρία (17%) και στα σπλαγχνικά αγγεία (8%).

Γενικά, η εμβολή αθηρωματικού υλικού προκαλεί λι-

γότερο σοβαρή οξεία ισχαιμία λόγω ατελούς, συνήθως, 

απόφραξης των αγγείων, σχετικά με εμβολή από υλικό 

θρόμβου.

n Αρτηριακή θρόμβωση (ΑΘ): Η ΑΘ είναι γνωστή, αλ-

λά άσχημη συνέπεια της αθηροσκληρυντικής νόσου, 

που πολλές φορές σηματοδοτεί και την εμφάνιση ή τη 

διάγνωση της γενικευμένης νόσου. Η ΑΘ συμβαίνει σε 

βατό, αλλά στενωμένο τμήμα αρτηρίας, λόγω είτε προ-

οδευτικής στένωσης είτε ενδοπλακικής αιμορραγίας και 

τοπικής υπερπηκτικής κατάστασης. Εξαιτίας ακριβώς της 

υπάρχουσας αρτηριακής στένωσης και επομένως της πα-

ραπλεύρου κυκλοφορίας, πολλές φορές τα συμπτώματα 

είναι λιγότερο σοβαρά σχετικά με την εμβολή, αφού η 

αιμάτωση εξακολουθεί να υποστηρίζεται μέσω της παρα-

πλεύρου κυκλοφορίας. Να σημειώσουμε επίσης πιθανές 

αιτίες: την αρτηρίτιδα, τον εργοτισμό (αρκετά σπάνιο σή-

μερα), τη θρομβοφιλία (ιδίως αντιφωσφολιπιδικό σύνδρο-

μο, υπερομοκυστεϊναιμία).

n Αρτηριακό τραύμα: Εκτός από τον πολυτραυματικό α-

σθενή, στον οποίο επιβάλλονται ο ενδελεχής έλεγχος και 

η συνεργασία του αγγειοχειρουργού λόγω της εύκολης, 

αλλά επικίνδυνης καθυστέρησης στη διάγνωση ισχαιμίας, 

θα πρέπει να σημειωθεί η ολοένα πιο συχνή ιατρογενής 

κάκωση αρτηρίας λόγω διαγνωστικού ή θεραπευτικού 

καθετηριασμού. Μπορεί να αναπτυχθούν αιμάτωμα, Α/Φ 

επικοινωνία, ψευδοανεύρυσμα, αρτηριακή απόφραξη, 

διαχωρισμός, έμβολα χοληστερόλης στο 1,5% - 9% των 

καθετηριασμών.

Διάγνωση της ΟΠΙ
Βασίζεται στη λήψη καλού ιστορικού και στην προσεκτική 

κλινική εξέταση. Ο πόνος, η απουσία περιφερικών σφύξε-

ων, η ωχρότητα του δέρματος και οι διαταραχές αισθητι-
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κού και κινητικού τύπου αποτελούν τα κύρια συμπτώματα 

και ευρήματα. Να συμπληρωθεί εδώ το σύνδρομο των κυ-

ανών δακτύλων λόγω απόφραξης δακτυλικών αρτηριών 

από αθηρωματικό υλικό. Ο πόνος συνήθως παρουσιάζεται 

στην περιφέρεια του άκρου, σταδιακά αυξάνει σε ένταση 

κι επεκτείνεται κεντρικότερα με την πρόοδο της ισχαιμίας. 

Αργότερα είναι δυνατόν να μειωθεί η έντασή του λόγω 

της εμφάνισης ισχαιμικής αιτιολογίας αισθητικών διατα-

ραχών. Η απότομη παρουσία συμπτωμάτων ισχαιμίας σε 

έναν ασυμπτωματικό ασθενή είναι συμβατή με εμβολή 

υπαρτηρίας, ενώ η σταδιακή ταχεία επιδείνωση συμπτω-

μάτων σε ασθενείς με χρόνια ισχαιμία είναι ενδεικτική 

οξείας θρόμβωσης.

Η εκτίμηση των αρτηριακών σφύξεων στα προσιτά ση-

μεία ελέγχου προσφέρει σημαντικά στη διάγνωση, αλλά 

και διαφορική διάγνωση της ισχαιμίας, ενώ η χρήση φο-

ρητής συσκευής Doppler είναι απαραίτητο βοήθημα για 

τον έμπειρο αγγειοχειρουργό. Η παρουσία ή όχι σφύξεων 

στο ασυμπτωματικό ή συμπτωματικό ετερόπλευρο άκρο 

βοηθά στη διαφορική διάγνωση της φύσης της νόσου. 

Το δέρμα στο ισχαιμικό άκρο είναι ωχρό, κρύο, με καθυ-

στέρηση επαναπλήρωσης τριχοειδικού δικτύου. Η χρόνια 

ισχαιμία, επίσης, προκαλεί ατροφία, απόπτωση τριχών και 

δυσμορφία ονύχων. Η αδρή νευρολογική εκτίμηση ερευ-

νά περιφερικό έλλειμμα αισθητικότητας στον άκρο πόδα 

(αρχικά) ή κεντρικότερα με κινητικές διαταραχές (προχω-

ρημένη ισχαιμία). Η ανάπτυξη πρόσθιου μυϊκού διαμερί-

σματος στην κνήμη είναι ενδεικτικό ισχαιμίας.

Στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της ισχαιμίας, 

που σημειωτέον αποτελεί σοβαρό κλινικό σύμβαμα, ση-

μασία έχει η πρόγνωση για τη βιωσιμότητα του σκέλους. 

Ο χρόνος που απομένει στη διάθεση του χειρουργού είναι 

πολλές φορές άγνωστος, άρα πάντα απαιτείται το ενδια-

φέρον ως να απειλείται το σκέλος, δεδομένου ότι η ΟΠΙ 

συμβαίνει σε ασθενείς με συνυπάρχοντα σοβαρά χρόνια 

προβλήματα (στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, 

γενικευμένη αθηροσκλήρυνση). Επομένως, η βιωσιμότη-

τα του σκέλους κατά την προσαγωγή του ασθενούς, το 

επίπεδο δηλαδή της ισχαιμίας, καθορίζει και τα χρονικά 

περιθώρια για διαγνωστική προσπέλαση, έχοντας υπόψη 

τη μόνη θεραπεία που είναι η επαναιμάτωση του σκέλους.

Διαγνωστική προσέγγιση: Εργαστηριακό πολύτιμο 

βοήθημα προσφέρει ο υπερηχογραφικός έλεγχος Triplex, 

που είναι πλέον η πρώτη επιλογή στον χρόνο, αλλά σε 

Çκαλά χέριαÈ. Η μέθοδος απαιτεί και σωστή αξιολόγηση 

από τον αγγειοχειρουργό που θα αντιμετωπίσει τη νόσο.

Η αξονική αγγειογραφία προσφέρει σημαντική βοήθεια 

στον έλεγχο μέχρι και τις μηριακές αρτηρίες.

Η ενδαρτηριακή αρτηριογραφία θεωρείται η εξέταση 

αναφοράς, αφού δείχνει την ακριβή ανατομία, αλλά βο-

ηθά στη διαφορική διάγνωση αρτηριακής εμβολής και 

θρόμβωσης, που, όπως φαίνεται, έχει σημαντικό ρόλο 

στη θεραπευτική αγωγή.

Θεραπεία της ΟΠΙ
Η ακριβής, αλλά και έγκαιρη διάγνωση είναι αποφασι-

στικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της δυνητικά απειλητικής για τη βιωσιμότητα του σκέλους 

παθολογίας (30% πιθανή απώλεια σκέλους), με υψηλή 

νοσηρότητα αλλά και νοσοκομειακή θνητότητα (20%). Οι 

επιπλοκές από το καρδιαγγειακό, αλλά και το αναπνευστι-

κό σύστημα παραμένουν οι κύριες αιτίες θανάτου.

n Ηπαρίνη: Εάν το ιστορικό και η κλινική εξέταση θέσουν 

τη διάγνωση της οξείας αρτηριακής απόφραξης, συνιστά-

ται άμεση έναρξη αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη, που 

σκοπό έχει την πρόληψη κεντρικής ή περιφερικής επέκτα-

σης του θρόμβου, όπως και την πρόληψη της φλεβικής 

θρόμβωσης λόγω χαμηλής ροής και φλεβικής στάσης. Πε-

ραιτέρω θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει τη χειρουργική 

επαναιμάτωση και τη θρομβόλυση.

n Ασθενείς με απειλούμενο σκέλος: Θα πρέπει να γίνε-

ται προσπάθεια για επείγουσα επαναιμάτωση εντός 6 - 8 

ωρών. Η θρομβόλυση θα μπορούσε να αποκαταστήσει 

την αρτηριακή ροή, όμως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος 

για την επίτευξη αποτελέσματος. Στη χειρουργική επέμ-

βαση η εμβολεκτομή είναι συνήθης λύση και αποκαθι-

στά αμέσως την αιμάτωση. Η διεγχειρητική αγγειογραφία 

βοηθά τον χειρουργό στην εκτίμηση του αποτελέσματος, 

2.
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ενώ η διεγχειρητική θρομβόλυση επεκτείνει την αποκα-

τάσταση της αιμάτωσης εάν υπάρχουν μικρά έμβολα στα 

αγγεία απορροής. Εάν κριθεί απαραίτητο, δυνατή είναι η 

διάνοιξη των μυϊκών διαμερισμάτων της κνήμης σε άμε-

σο χρόνο.

n Ασθενείς με βιώσιμο σκέλος: Στους ασθενείς αυτούς 

η θρομβόλυση ενδαρτηριακά αποτελεί εναλλακτική επι-

λογή, ιδίως σε εκείνους με αρτηριακή θρόμβωση ή θρόμ-

βωση μοσχεύματος. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι 

ο χρόνος που απαιτείται (24 - 48 ώρες) για τη διάλυση 

του θρόμβου και ιδίως σε ασθενείς με σοβαρή ισχαιμία 

πολλών ωρών.

n Ασθενείς με μη βιώσιμο σκέλος: Στους ασθενείς αυ-

τούς δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει αγγειογραφικός 

έλεγχος και συνιστάται ακρωτηριασμός σε πρώτο χρόνο, 

λόγω του κινδύνου σοβαρής λοίμωξης, σήψης, μυοσφαι-

ρινουρίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Τελικά, σε ασθενείς με ισχαιμικό, αλλά βιώσιμο σκέ-

λος, που αποτελούν και την πλειονότητα, συνιστάται ε-

πείγουσα αρτηριογραφία για σχεδιασμό από τον αγγειο-

χειρουργό χειρουργικής ή φαρμακευτικής αντιμετώπισης. 

Τα συνήθη ευρήματα της αρτηριογραφίας είναι πιθανή 

αιτιολογία (έμβολο, θρόμβος), η θέση και η έκταση της 

βλάβης, διάρκεια συμπτωματολογίας και καταλληλότητα 

του ασθενούς για χειρουργική επέμβαση. 

Η εκτίμηση όλων των δεδομένων καθορίζει και την επι-

λογή της χειρουργικής επέμβασης, ενδαρτηριακής θρομ-

βόλυσης ή αγγειοπλαστικής.

Abstract
Milas F. Acute Limb Ischemia. Iatrika Analekta 2011, 3:433-435

Acute limb ischemia is defined as a sudden decrease in limb perfusion that causes a potential threat to limb viability. 

It is manifested by ischemic rest pain, ischemic ulcers, and/or gangrene in patients who present within two weeks 

of the acute event. The management of acute arterial occlusion remains a challenge for vascular specialists. Surgical 

thromboembolectomy and bypass grafting were the mainstays of therapy for many years. Subsequently, thrombo-

lytic therapy and percutaneous transluminal angioplasty (PTA) have become treatment options for selected patients.

Bιβλιογραφία

1. Sobel M, Verhaeghe R, American College of Chest Physicians. Antithrombotic therapy for peripheral artery occlusive disease: American 
College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133:815S.

2. Katzen BT. Clinical diagnosis and prognosis of acute limb ischemia. Rev Cardiovasc Med 2002; 3Suppl2:S2.
3. Weaver FA, Comerota AJ, Youngblood M, et al. Surgical revascularization versus thrombolysis for nonembolic lower extremity native 
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Lower Extremity. J Vasc Surg 1996; 24:513.
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Αναισθησιολογική διαχείριση της οξείας αιμορραγίας 
στον πολυτραυματία

Ένα από τα πιο επικίνδυνα θέματα που αντιμετωπίζει 

ο πολυτραυματίας είναι η οξεία αιμορραγία. Η ανεπάρ-

κεια της κυκλοφορίας να αντιμετωπίσει τις μεταβολικές 

ανάγκες ζωτικών ιστών και κυττάρων συνεπάγεται πα-

θολογικό κυτταρικό μεταβολισμό, λόγω της μειωμένης 

προσφοράς οξυγόνου, και ιστική βλάβη που, αν δεν α-

ντιμετωπιστεί αμέσως, οδηγεί στον θάνατο.

Το μείζον ζήτημα είναι η υπογκαιμία. Η μείωση της 

φλεβικής επιστροφής και της καρδιακής παροχής οδηγεί 

σε υποάρδευση των ιστών, ισχαιμία, σε μειωμένη προ-

σφορά οξυγόνου στο κύτταρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 

και σε ενεργοποίηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών 

του οργανισμού.

Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος της αιμορραγίας είναι η 

απόλυτη προτεραιότητα. Η αναπλήρωση του όγκου και η 

συμπαθητική διέγερση συμπληρώνουν την άμεση αντιμε-

τώπιση. Η προεγχειρητική εκτίμηση περιλαμβάνει, εκτός 

του επανελέγχου ABCDE, έλεγχο ζωτικών σημείων, τοπο-

θέτηση φλεβικών γραμμών, χορήγηση υγρών, αναλγησία 

(τμηματικές δόσεις μορφίνης 1 - 2 mg) και αιμοληψία 

για εργαστηριακές εξετάσεις - διασταύρωση και λήψη 

ιστορικού, εφόσον είναι εφικτό.

Κάθε τραυματίας που είναι ψυχρός (περιφερική αγγει-

οσύσπαση) και εμφανίζει ταχυκαρδία θεωρείται ότι είναι 

σε shock έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο.

Η υποθερμία και οι οξεοβασικές διαταραχές είναι πα-

ράλληλα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμε-

τωπιστούν. Λόγω της έκτασης και του πολύπλευρου του 

θέματος, θα εστιάσουμε σε ορισμένα κύρια ερωτήματα:

n Εκτίμηση της βαρύτητας της αιμορραγίας.

n Αναπλήρωση ενδαγγειακού όγκου (τι υγρά θα χορηγή-

σουμε, σε ποια ποσότητα και σε τι ρυθμό).

n Υποθερμία.

n Αιμοδυναμικές μεταβολές κατά την εισαγωγή στην 

αναισθησία.

Εκτίμηση της βαρύτητας της αιμορραγίας
Η έκταση της αιμορραγίας, όπως φαίνεται και στην ει-

Θεόδωρος Ζακυνθινός
Αναισθησιολόγος, ΥΓΕΙΑ 
morpheas@otenet.gr

Πίνακας 1 Εκτίμηση της βαρύτητας της αιμορραγίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I II III IV

Απώλεια αίματος
<750 ml

<15%
750 - 1.500 ml

15% - 30%
1.500 - 2.000 ml

30% - 40%
>2.000 ml

>40%

HR (/min) <100 >100 >120 >140

BP (mm Hg) Φυσιολογική Φυσιολογική
Ελαττωμένη ή 
φυσιολογική

Ελαττωμένη ή 
φυσιολογική

Πίεση σφυγμού Φυσιολογική ή � Ελαττωμένη Ελαττωμένη Ελαττωμένη

RR (/min) 14 - 20 20 - 30 30 - 40 >40

Διούρηση (ml/h) >30 20 - 30 5 - 15 Ελάχιστη

Αποκατάσταση 
υγρών (3:1)

Κρυσταλλοειδή Κρυσταλλοειδή
Κρυσταλλοειδή  

και Αίμα
Κρυσταλλοειδή  

και Αίμα

ΗR: καρδικός ρυθμός, BP: αρτηριακή πίεση, RR: αριθμός αναπνοών.
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Εικ. 1.  Επισφαλής η χρήση Hb - Ht στην εκτίμηση της οξείας α-
πώλειας αίματος.

Εικ. 2.  Ενδοφλέβιοι καθετήρες.

κόνα 1, μπορεί να υποεκτιμηθεί ή και να υπερεκτιμηθεί 

(όταν π.χ. αναπληρώσουμε με φυσιολογικό ορό) εάν χρη-

σιμοποιηθεί ως κριτήριο μόνο η τιμή Hb - Ht.

Αντίθετα, η παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και 

η αιμοδυναμική αστάθεια είναι σημαντικοί δείκτες για 

την εκτίμηση των απωλειών (πίνακας 1).

Αναπλήρωση ενδαγγειακού όγκου
Στόχος: Η διατήρηση της πρόσληψης Ο2 (VO2) από τους 

ιστούς [VO2 = CO x 1.34 x Hb x (SaO2-SvO2)].

Η άμεση προτεραιότητα στην οξεία απώλεια αίματος εί-

ναι η διατήρηση της καρδιακής παροχής σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, συνεπώς η διατήρηση της πίεσης διήθησης των 

τριχοειδών ως αντιστάθμισμα στη μειωμένη προσφορά Ο2 

(DO2) λόγω της μείωσης της Hb. Παράλληλα, εμποδίζονται 

η συμπαθητική απάντηση και η μεταβολική αντίδραση του 

οργανισμού, καθώς και η ενεργοποίηση του συνδρόμου 

συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS).

Η επιλογή της χορήγησης υγρών εξατομικεύεται για 

τον κάθε ασθενή και βασίζεται στις παθοφυσιολογικές 

παραμέτρους, στην κλινική πείρα και στις γνώσεις του 

ιατρού, στο κόστος και στις ιδιαιτερότητες του συστήμα-

τος υγείας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συνυπολο-

γίσουμε όχι μόνο το ενδαγγειακό, αλλά και το έλλειμμα 

του διάμεσου χώρου.

Είδος υγρών αναπλήρωσης
1. Κολλοειδή: υπερέχουν των παραγώγων αίματος και των 

κρυσταλλοειδών στη βελτίωση της καρδιακής παροχής (CO).

2. Κρυσταλλοειδή: πληρούν πρωτίστως τον διάμεσο χώ-

ρο (1/3 ενδαγγειακά και 2/3 στον διάμεσο χώρο), R/L: 

διάλυμα εκλογής - N/S: 2η επιλογή.

3. Κρυσταλλοειδή - Κολλοειδή = 3/1: έως τη σταθερο-

ποίηση και την έναρξη μεταγγίσεων.

4. Όψιμη φάση: κρυσταλλοειδή για επιστροφή στον διάμε-

σο χώρο του όγκου που ÇπαραχώρησεÈ στην πρώιμη φάση.

Η μετάγγιση αίματος επιβάλλεται όταν η τιμή του Ht είναι:

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνυπολογίζονται 

η ηλικία, η γενική κατάσταση, η χρήση φαρμάκων, οι 

συνυπάρχουσες ασθένειες με αυξημένες απαιτήσεις σε 

οξυγόνο και η προβλεπόμενη απώλεια αίματος, ώστε η 

απόφαση για μετάγγιση να εξατομικεύεται. Πρέπει, ε-

πίσης, να επισημανθεί πως η αρτηριακή πίεση δεν επη-

ρεάζεται σημαντικά έως ότου οι απώλειες αγγίξουν το 

30%, παρότι ελαττώνεται η καρδιακή παροχή. Πρώιμοι 

αντιρροπιστικοί μηχανισμοί, όπως η περιφερική αγγειο-

σύσπαση και η ταχυκαρδία, μπορεί να αποκρύψουν μια 

σημαντική απώλεια όγκου.

Ταχύτητα έγχυσης υγρών αναπλήρωσης
Ο ρυθμός ροής των υγρών καθορίζεται από τις διαστά-

1. 2.

Τραυματίες ÇυγιείςÈ <18%

Τραυματίες με συστηματική νόσο καλά 
αντιρροπούμενη

<24%

Τραυματίες με συμπτωματική καρδιακή νόσο <30%
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σεις των φλεβικών καθετήρων και τη γλοιότητα (ιξώδες) 

του υγρού και ΟΧΙ από το μέγεθος της φλέβας [Νόμος 

Poiseuille: Q = (P1-P2) x π r 4/8 nl].

Όπως φαίνεται και στις εικόνες 2 και 3, η ροή διαμέ-

σου κεντρικού φλεβικού καθετήρα είναι έως 75% μικρό-

τερη από ίσης διαμέτρου περιφερικό φλεβικό καθετήρα, 

ενώ η αύξηση της γλοιότητας των υγρών μειώνει τη ροή.

Συνεπώς, κοντοί με ευρύ αυλό περιφερικοί ενδοφλέβι-

οι καθετήρες είναι προτιμότεροι για την ταχεία χορήγηση 

μεγάλου όγκου υγρών.

Διέγερση συμπαθητικού
Φάρμακα ινότροπα και αγγειοδραστικά δεν χορηγούνται 

σε μείωση της καρδιακής παροχής λόγω υπογκαιμίας, 

παρά μόνο όταν αυτή διορθωθεί.

Υποθερμία
Αύξηση νοσηρότητας:

n Μείωση μεταβολισμού (παράταση αναισθησίας...).

n Καρδιαγγειακό (αρρυθμίες, αγγειοσύσπαση...).

n Δράση σε πηκτικό μηχανισμό (αιμοπετάλια, Q ιξώδους).

n Καμπύλη αποδέσμευσης HbO2 προς τα αριστερά.

n Ρίγος (Q VΟ2 - επιδείνωση μεταβ. οξέωσης).

n Ανοσολογικές διαταραχές (κίνδυνος λοίμωξης).

Διατηρείτε τον ασθενή ζεστό με θέρμανση ασθενούς - 

υγρών - περιβάλλοντος.

Άλλες διαταραχές
Η διόρθωση των οξεοβασικών διαταραχών και η πρόλη-

ψη των διαταραχών αθρόας μετάγγισης αποτελούν σημα-

ντικές παραμέτρους, που δεν πρέπει να παραλειφθούν.

Γενική αναισθησία (εισαγωγή)
Εξαρτάται από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθε-

νούς. Όταν είναι σταθερή, γίνεται όπως στις προγραμ-

ματισμένες επεμβάσεις. Επί αστάθειας, λόγω των μετα-

βολών της φαρμακοκινητικής, επιβάλλονται μείωση της 

δόσης των ενδοφλεβίων αναισθητικών και χορήγηση 

100% οξυγόνου.

Μετεγχειρητικά, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η 

μεταφορά του ασθενούς στη ΜΕΘ.

Abstract
Zakinthynos Th. Anesthesiologic approach of acute hemorrhage of the injury patient. Iatrika 

Analekta 2011, 3:436-438
The great problem of an injured patient is acute hemorrhage who provokes hypovolemia, tissue anoxia, metabolic 

disorder and finally death. The therapy includes: the evaluation of the gravity of hemorrhage, the infusion I.V. of 

liquids and blood, the control of hypothermia and the correction of the hemodynamic status of patient before 

introducing anesthesia.

Bιβλιογραφία
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Εικ. 3.  Γλοιότητα υγρών.

3.

Αναισθησιολογική διαχείριση της οξείας αιμορραγίας στον πολυτραυματία

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 10 | Έτος 2011438



Πολυτραυματίας: Αρχές αντιμετώπισης κατά ATLS στο νοσοκομείο

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμια κλίμακα, για την αρχική 

αντιμετώπιση του πολυτραυματία εφαρμόζονται αρχές και 

προτεραιότητες όπως καθορίζονται από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ATLS (Advanced Trauma Life Support), το οποίο 

εκπονείται και καθοδηγείται από την Επιτροπή Τραύματος 

του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών.

Έχει παρατηρηθεί ότι η τελική έκβαση της κατάστασης 

ενός τραυματία επηρεάζεται καθοριστικά από την αρχική 

εκτίμηση και αντιμετώπιση κατά τις πρώτες ώρες μετά τον 

τραυματισμό. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντική η α-

ντιμετώπιση του τραυματία κατά την προσέλευσή του στο 

νοσοκομείο. Τονίζεται ότι όσα διδάσκονται για το ATLS δεν 

αφορούν στην οριστική αντιμετώπιση των επιμέρους κα-

κώσεων, αλλά στη συνολική αντιμετώπιση του τραυματία 

κατά την πρώτη ώρα.

Οργάνωση - προετοιμασία
Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά έναν 

ή περισσότερους τραυματίες αν δεν είναι προετοιμασμένος 

να το κάνει. Πρέπει να υπάρχουν σχέδιο, προετοιμασία και 

ετοιμότητα. Τελείως σχηματικά διακρίνουμε δύο φάσεις α-

ντιμετώπισης, την προνοσοκομειακή και τη νοσοκομειακή.

Η προνοσοκομειακή φάση στοχεύει στην όσο το δυνατόν 

έγκαιρη άφιξη του τραυματία στο νοσοκομείο, χωρίς επι-

δείνωση των ήδη υπαρχουσών κακώσεων ή την πρόκληση 

νέων βλαβών. 

Το σχέδιο και η προετοιμασία για τη νοσοκομειακή αντι-

μετώπιση περιλαμβάνουν:

n Την εκπαίδευση του προσωπικού.

n Την ύπαρξη κατάλληλων χώρων.

n Τον απαραίτητο εξοπλισμό.

n Την επάρκεια υλικών.

n Τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Η περιγραφή όλων των λεπτομερειών για κάθε ένα από 

τα παραπάνω θα ξέφευγε από τον σκοπό του παρόντος. 

Είναι, όμως, χρήσιμο να υπενθυμίσουμε μερικά απλά πα-

ραδείγματα από συνήθεις καθημερινές προετοιμασίες. Η 

αναρρόφηση να είναι δίπλα στον τραυματία, το σετ διασω-

λήνωσης να είναι σε άμεση χρήση, ελεγμένο για την καλή 

λειτουργία του, να υπάρχουν κρυσταλλικά διαλύματα ζε-

σταμένα στους 37oC.

Ο τραυματίας έχει ανάγκη φροντίδας από όλους τους 

εμπλεκομένους, οι οποίοι για να είναι αποτελεσματικοί 

πρέπει να ενεργούν με βάση κοινά αποδεκτές αρχές - προ-

τεραιότητες και να εμφορούνται από πνεύμα ομάδας και 

συνεργασίας (εικόνα 1).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία του 

προσωπικού από μεταδοτικά νοσήματα, κυρίως ηπατίτιδα 

και AIDS. Στην εικόνα 2 αναφέρονται τα μέτρα για την επί-

τευξη της απαραίτητης προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, α-

παγορεύεται η όποια εξέταση - παρέμβαση στον τραυματία 

χωρίς τουλάχιστον τη χρήση γαντιών, τόσο από το ιατρικό 

όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Προτεραιότητες
Ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος αρχικής εκτίμησης του 

τραυματία είναι να συστηθούμε και να ρωτήσουμε πώς τον 

λένε, τι συνέβη, πού βρίσκεται. Αν απαντήσει, τούτο υπο-

δηλώνει ότι είναι σε επαφή με το περιβάλλον, έχει βατό 

αεραγωγό, αρκετό αέρα στους πνεύμονές του και επαρκή 

οξυγόνωση του εγκεφάλου. Αν δεν απαντήσει, σημαίνει ότι 

βρίσκεται σε κίνδυνο και έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Γεώργιος Γκόνης 
Χειρουργός, ΥΓΕΙΑ
ggkonis@yahoo.gr

Εικ. 1.  Όλοι επί το έργον.

Καθιερωμένες προφυλάξεις

n Σκούφος

n Ρόμπα

n Γάντια

n Μάσκα

n Καλύμματα υποδημάτων

n Προστατευτικά γυαλιά / ασπίδα προσώπου

Εικ. 2.  Οι καθιερωμένες προφυλάξεις για το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό.

1.

2.
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Οι προτεραιότητες εκτίμησης - αντιμετώπισης είναι για 

όλους τους τραυματίες ίδιες και έχουν καθιερωθεί παγκο-

σμίως με τον μνημοτεχνικό κανόνα των ABCDE (πίνακας 1):

n A: Προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της βατότητας των 

αεροφόρων οδών, με ταυτόχρονη προστασία της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

n B: Ακολουθεί ο έλεγχος της αναπνοής, δεδομένου ότι 

η βατότητα των αεροφόρων οδών δεν εξασφαλίζει και την 

αναπνευστική λειτουργία π.χ. σε υπό τάση πνευμοθώρακα.

n C: Επόμενο βήμα είναι η πρόληψη και η ανάταξη του 

shock. Προέχουν ο έλεγχος της αιμορραγίας και η αποκα-

τάσταση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος με χορήγηση 

υγρών.

n D: Πρέπει να ακολουθήσει αδρή νευρολογική εξέταση 

με κατάταξη του τραυματία στην κλίμακα Γλασκώβης.

n E: Η αρχική εκτίμηση ολοκληρώνεται με πλήρη έκδυση 

του τραυματία και ταυτόχρονη προστασία από το ψύχος.

Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην κλινική παρατήρηση 

- εμπειρία. Πρακτικά υποδηλώνουν ότι ο κλειστός αεραγω-

γός σκοτώνει πιο γρήγορα από την αδυναμία έκπτυξης του 

πνεύμονα. Η αδυναμία έκπτυξης του πνεύμονα σκοτώνει 

πιο γρήγορα από την απώλεια όγκου αίματος. Η απώλεια 

όγκου αίματος σκοτώνει πιο γρήγορα από ένα αναπτυσσό-

μενο ενδοκρανιακό αιμάτωμα.

Πρωτοβάθμια εκτίμηση - αναζωογόνηση
Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η πρωταρχική εκτίμηση 

και η αναζωογόνηση γίνονται ταυτόχρονα. Δηλαδή, κάθε 

βλάβη άμεσα απειλητική για τη ζωή πρέπει να αποκαθί-

σταται τη στιγμή της διαπίστωσης. Είναι ευνόητο ότι κάθε 

εμπλεκόμενος ιατρός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με 

όλες τις τεχνικές διασφάλισης του αεραγωγού. Επισημαί-

νεται ότι διασφαλισμένος αεραγωγός υπάρχει όταν έχουμε 

τοποθετήσει σωλήνα στην τραχεία με φουσκωμένο το cuff.

Η εξασφάλιση της αναπνοής προϋποθέτει εκτός από τη 

βατότητα των αεροφόρων οδών και καλή λειτουργία των 

πνευμόνων, του θωρακικού τοιχώματος και του διαφράγ-

ματος. Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι συνηθέστερες αιτίες 

αναπνευστικής δυσχέρειας έπειτα από κάκωση. Η διάγνω-

ση όλων αυτών των βλαβών είναι δυνατόν και οφείλει να 

γίνεται με την κλινική εξέταση (επισκόπηση, ψηλάφηση, 

επίκρουση, ακρόαση). Στις περισσότερες περιπτώσεις το 

πρόβλημα λύνεται με τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης 

θώρακα.

Ακολούθως θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν 

ο τραυματίας είναι σε shock ή σε επαπειλούμενο shock, ε-

λέγχοντας το επίπεδο συνείδησης, το χρώμα και τη θερμο-

κρασία του δέρματος, τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά 

του σφυγμού. Από τα πιο πρώιμα σημεία καταπληξίας είναι 

η ταχυσφυγμία και η ελάττωση της διαφοράς μεταξύ συ-

στολικής και διαστολικής πίεσης. Θεωρείται κανόνας ότι 

το shock στον τραυματία οφείλεται σε αιμορραγία, εκτός 

και αν αποδειχθεί ότι οφείλεται σε άλλη αιτία. Οποιαδήπο-

τε εξωτερική αιμορραγία θα πρέπει να ελέγχεται με άμεση 

πίεση στο σημείο αιμορραγίας. Θα πρέπει, επίσης, σε κάθε 

τραυματία, ανεξάρτητα αν υποψιαζόμαστε αιμορραγία ή 

όχι, να εξασφαλίσουμε αμέσως τη βατότητα σε δύο καλές 

περιφερικές φλέβες. Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι ο ρυθ-

μός ροής των υγρών που θα χορηγήσουμε δεν επηρεάζε-

ται τόσο από το εύρος της φλέβας όσο από το εύρος του 

φλεβοκαθετήρα και το μήκος του. Η ταχύτητα ροής είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του μήκους και ευθέως ανάλογη 

του εύρους του καθετήρα. Πρέπει να ληφθεί αίμα για δι-

ασταύρωση και για βασικές αιματολογικές - βιοχημικές 

εξετάσεις. Είναι απαραίτητο να αρχίσουμε την άμεση χο-

ρήγηση κρυσταλλικών διαλυμάτων, γνωρίζοντας ότι από 

τα χορηγούμενα υγρά μόνον το 1/3 θα παραμείνει στον 

ενδοαγγειακό χώρο. Στις περιπτώσεις όπου ο τραυματίας 

βρίσκεται σε βαρύ shock και υποψιαζόμαστε αθρόα εσω-

τερική αιμορραγία θα πρέπει να σκεφθούμε την άμεση 

εισαγωγή του στο χειρουργείο. Η ανάνηψη ενός τέτοιου 

τραυματία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επίσχεση της αι-

  Αιτίες αναπνευστικής δυσχέρειας

 n Υπό τάση πνευμοθώρακας

 n Ασταθής θώρακας + θλάση πνεύμονα

 n Ανοικτός πνευμοθώρακας

 n Εκτεταμένος πνευμοθώρακας

Πίνακας 2.  Οι συνηθέστερες αιτίες αναπνευστικής δυσχέρειας 
ύστερα από κάκωση.

2.

Initial assessment

n Airway + Cervical spine protection

n Breathing

n Circulation + hemorrhage control

n DisabilityQ Neurologic status

n Exposure / Environment

Πίνακας 1.  Οι προτεραιότητες εκτίμησης και αντιμετώπισης με 
βάση τον μνημοτεχνικό κανόνα των ABCDE.

1.
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μορραγίας. Αν δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη, χρειάζεται να 

προχωρήσουμε σε εκτίμηση της κλίμακας του επιπέδου 

συνειδήσεως, να ελέγξουμε το μέγεθος, τη συμμετρία και 

την αντίδραση της κόρης των οφθαλμών καθώς και την 

αδρή κινητικότητα και αισθητικότητα των άκρων. Ο τραυ-

ματίας που κατατάσσεται κάτω από το οκτώ στην κλίμακα 

Γλασκώβης βρίσκεται σε κώμα και έχει ανάγκη διασωλή-

νωσης. Αν αργότερα διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε χαμηλό-

τερο, από την αρχική εκτίμηση, επίπεδο στη συγκεκριμένη 

κλίμακα θα πρέπει να επανεκτιμηθούν η αναπνοή και η 

κυκλοφορία. Αν η επιδείνωση δεν δικαιολογείται από εκεί, 

τότε δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες αναπτυσσόμενης 

ενδοκρανιακής βλάβης.

Επόμενο βήμα είναι η πλήρης έκδυση του τραυματία, 

ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής κλινική εξέταση, ταυ-

τόχρονα, όμως, απαιτείται η προστασία από την υποθερμία. 

Χρειάζονται ζεστό δωμάτιο, ζεστές κουβέρτες, ζεστοί οροί.

Η μέχρι τώρα προσέγγιση του τραυματία ήταν καθαρά 

κλινική. Στον πίνακα 3 αναφέρονται τα βοηθήματα που θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της αρχικής 

εκτίμησης.

Δύο ακτινογραφίες είναι απαραίτητες σε αυτήν τη φάση: 

η ακτινογραφία θώρακος και η ακτινογραφία λεκάνης, οι 

οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται με φορητό ακτινολογικό 

μηχάνημα, στην αίθουσα ανάνηψης. Σε ό,τι αφορά την ακτι-

νολογική απεικόνιση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι σε αυτό το 

στάδιο προέχει η ακινητοποίησή της.

Προχωρημένη εκτίμηση
Μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας κλινικής εκτίμη-

σης και εφόσον δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου ο 

τραυματίας, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη 

εκτίμηση - αντιμετώπιση, εξετάζοντάς τον λεπτομερώς 

από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Σημαντικό διαγνωστικό 

βοήθημα σε αυτήν τη φάση είναι το υπερηχογράφημα 

κοιλίας (FAST), το οποίο θα πρέπει να γίνει με φορητό μη-

χάνημα στον χώρο ανάνηψης. Η διενέργεια ή μη διαγνω-

στικής περιτοναϊκής πλύσης εξαρτάται από την εκτίμηση 

του χειρουργού. Σε αυτήν τη φάση περιλαμβάνεται και η 

στοιχειώδης ανάταξη και ακινητοποίηση υπαρχόντων κα-

ταγμάτων. Ακολούθως, με βάση τα κλινικά ευρήματα και 

τις ενδείξεις, θα γίνει λεπτομερής απεικονιστικός έλεγχος. 

Τονίζεται ότι προϋπόθεση για να σταλεί ο τραυματίας στο 

ακτινολογικό εργαστήριο, για οποιαδήποτε εξέταση, είναι 

η αιμοδυναμική σταθερότητα και η οξυγόνωση σε φυσι-

ολογικά επίπεδα.

Αναφύεται το ερώτημα αν θα δώσουμε αναλγητικά στον 

τραυματία για την αντιμετώπιση του πόνου. Η απάντηση 

είναι σαφώς καταφατική, όμως τα αναλγητικά θα δοθούν 

μετά την εκτίμηση της κατάστασής του, σε μικρές επανα-

λαμβανόμενες δόσεις ενδοφλεβίως.

Στις περιπτώσεις κακώσεων υπάρχει πάντα και η νομική 

πλευρά του συμβάντος. Κατά συνέπεια, έχουμε πρόσθετους 

λόγους για τη λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων και 

των ενεργειών μας.

Abstract
Gkonis GF. Initial trauma management. Iatrika Analekta 2011, 3:439-441

It is accepted that the approach to treating injured patients should rely on the following concepts. Treat the greatest 

threat to life first. The lack of a definitive diagnosis should never impede the application of an indicated treatment. A 

detailed history is not essential to begin the evaluation of a patient with injuries. Thus, the mnemonic ABCDE defines 

the specific, ordered evaluations during the primary survey, however in life-threatening conditions these steps are 

frequently accomplished simultaneously. The secondary survey begins after normalization of vital functions and 

includes a head-to-toe clinical evaluation and radiographic - laboratory studies as indicated.
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Πίνακας 3.  Τα απαραίτητα βοηθήματα κατά τη διάρκεια της πρω-
τοβάθμιας εκτίμησης.

Βοηθήματα της αρχικής εκτίμησης

Βοηθήματα

Ζωτικά σημεία

ΗΚΓ Αέρια αίματος

Παλμικό οξύμετρο 

και CO2Αποβολή ούρων

Καθετήρας κύστης - ρινογαστρικός

εκτός αν αντενδείκνυται
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Κακώσεις του θώρακα

Οι κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος και των ενδοθω-

ρακικών οργάνων κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη θωρακο-

χειρουργική και στην τραυματολογία και αυτό διότι:

n ο θώρακας περιλαμβάνει ζωτικά όργανα,

n η έκταση της κάκωσης δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

με ακρίβεια,

n οι κακώσεις άλλων εξωθωρακικών οργάνων επηρεά-

ζουν άμεσα ή έμμεσα την αναπνευστική λειτουργία.

Η κύρια αιτία των θωρακικών κακώσεων είναι τα τροχαία 

ατυχήματα. Σε ποσοστό 85% αντιμετωπίζονται συντηρη-

τικά και συνήθως δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο, 

αλλά το ποσοστό νοσηλείας ανεβαίνει στο 35% αν συ-

νυπάρχουν εξωθωρακικές κακώσεις. Η θνησιμότητα των 

κακώσεων θώρακα γενικά είναι 10%. Πολλοί από τους 

θανάτους αυτούς μπορεί να προληφθούν με τη γρήγορη 

διάγνωση και θεραπεία.

Οι κακώσεις του θώρακα κατατάσσονται σε κλειστές 

(όπου δεν υπάρχει λύση της συνέχειας του θωρακικού 

κλωβού - οφείλονται κυρίως σε τροχαία ατυχήματα, πτώ-

σεις από ύψος και σύνθλιψη) και σε ανοικτές (με λύση 

της συνέχειας του κλωβού - οφείλονται σε τραυματισμούς 

από πυροβόλα όπλα, τέμνοντα και αιχμηρά αντικείμενα). 

Λιγότερο από το 10% των κλειστών κακώσεων του θώρακα 

και το 15% - 30% των ανοικτών απαιτούν χειρουργική 

επέμβαση.

Το θωρακικό τοίχωμα προσβάλλεται συχνότερα  

(57% - 64%) και ακολουθούν ο πνευμοθώρακας, ο αιμο-

θώρακας και οι θλάσεις του πνευμονικού παρεγχύματος.

1. Κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος
Οι κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος περιλαμβάνουν 

τις κακώσεις των μαλακών μορίων και των πλευρών. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά στις θλάσεις, στις κακώσεις των 

μυών και στις εκχυμώσεις. Η αντιμετώπιση δεν διαφέρει 

από εκείνη αντίστοιχων κακώσεων σε άλλα σημεία του 

σώματος (αναλγητική - αντιφλεγμονώδης θεραπεία).

Τα κατάγματα των πλευρών αντιμετωπίζονται με διαφο-

ρετικό τρόπο. Το πρόβλημα με τα κατάγματα των πλευρών 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ακινητο-

ποιηθούν όπως στα υπόλοιπα μακρά οστά, λόγω της λει-

τουργίας της αναπνοής, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

έντονος πόνος με τις αναπνευστικές κινήσεις. Αυτό έχει 

ως συνέπεια το μειωμένο εύρος αναπνοής, τον περιορι-

σμό του βήχα και την κατακράτηση των βρογχικών εκκρί-

σεων, με αποτέλεσμα την ατελεκτασία. Κατά την κλινική 

εξέταση παρατηρούνται έντονος πόνος και κριγμός στην 

ψηλάφηση, ενώ η ακτινογραφία (Α/Α) θώρακος, και ειδι-

κά συγκεκριμένες λήψεις των πλευρών, αποκαλύπτει την 

ύπαρξη κατάγματος. Η αξονική τομογραφία (ΑΤ) θώρακος 

και οι δυνατότητες ανασύστασης που προσφέρει μπορούν 

να αποκαλύψουν ακόμα και ελάχιστες οστικές βλάβες, α-

όρατες στην Α/Α. Η θεραπεία εξαρτάται από τον αριθμό 

και τη θέση των κατεαγότων πλευρών, από το αν πρόκειται 

για μονήρη ή πολλαπλά κατάγματα, από την ηλικία και τα 

συνοδά προβλήματα του ασθενούς.

Κατάγματα μέχρι 3 πλευρών συνήθως αντιμετωπίζονται 

με αναλγητική και βλεννολυτική αγωγή, εκτός από τις πε-

ριπτώσεις ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα (ΧΑΠ), 

ηλικιωμένων και ασθενών με σοβαρές συνοδές κακώσεις, 

οπότε και επιβάλλεται η νοσηλεία. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο ασθενής τίθεται σε οξυγονοθεραπεία και αναλγητική 

αγωγή. Το φαρμακευτικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει:

n από του στόματος οπιοειδή,

n επισκληρίδιο αναλγησία,

n αποκλεισμό μεσοπλεύριων νεύρων,

n παρασπονδυλικό block,

n έγχυση αναλγητικών στην υπεζωκοτική κοιλότητα, 

μαζί με βρογχοδιασταλτική και βλεννολυτική αγωγή. Η 

χορήγηση αντιβίωσης εξαρτάται από την ύπαρξη βλαβών 

στο πνευμονικό παρέγχυμα, σε περιπτώσεις ασθενών με 

ΧΑΠ και με αυξημένες βρογχικές εκκρίσεις.

Νοσηλεία, επίσης, επιβάλλεται σε περίπτωση καταγ-
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μάτων 4 - 6 πλευρών, ανεξαρτήτως συνοδών κακώσεων, 

ενώ σε κατάγματα περισσότερων από 7 πλευρών είναι 

απαραίτητη η νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας 

ή εντατικής θεραπείας, λόγω του μεγάλου κινδύνου εμ-

φάνισης αναπνευστικής ανεπάρκειας. Οι βασικές αρχές 

αντιμετώπισης παραμένουν οι ίδιες.

2. Ασταθής θώρακας (flail chest)
Με τον όρο αυτόν περιγράφεται η τραυματική κατάσταση 

κατά την οποία ένα τμήμα του θωρακικού τοιχώματος έχει 

χάσει την οστική του συνέχεια από τον υπόλοιπο κλωβό 

και κινείται ανεξάρτητα από αυτόν. Έτσι, το τμήμα αυτό κα-

τά την εισπνοή κινείται προς τα μέσα και κατά την εκπνοή 

προς τα έξω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία 

καταγμάτων τριών τουλάχιστον διαδοχικών πλευρών σε 

δύο σημεία τους ή το κάταγμα του στέρνου και των πα-

ρακείμενων πλευρών αμφοτερόπλευρα. Κατά την κλινική 

εξέταση διακρίνουμε ότι το τμήμα του θωρακικού τοιχώ-

ματος εμφανίζει παράδοξη κινητικότητα, η οποία γίνεται 

πιο εμφανής με τον βήχα. Ανάλογα με τη βαρύτητα των πα-

θοφυσιολογικών μεταβολών και τις εφεδρείες του οργανι-

σμού, η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει δύσπνοια, 

κυάνωση, ταχύπνοια, εργώδη αναπνοή, μαζί με ευρήματα 

συμβατά με ολιγαιμική και κυκλοφορική καταπληξία. Η 

ακτινογραφία θώρακα συνήθως είναι αρκετή για τη διά-

γνωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση παρουσιάζεται στον 

πίνακα 1. Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν διαφέρει από 

εκείνη των καταγμάτων των πλευρών, ενώ η χειρουργική 

συνίσταται σε σταθεροποίηση του θωρακικού κλωβού με 

λάμες τιτανίου.

3. Πνευμοθώρακας
Ορίζεται ως η παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότη-

τα. Το συνηθέστερο αίτιο είναι η ρήξη του πνευμονικού 

παρεγχύματος (συνήθως συνεπεία καταγμάτων πλευρών) 

και σπανιότερα η ρήξη του οισοφάγου, του τραχειοβρογχι-

κού δέντρου και οι ανοικτές κακώσεις του θωρακικού τοι-

χώματος. Διακρίνεται σε ανοικτό (όταν υπάρχει χάσμα στο 

θωρακικό τοίχωμα), σε κλειστό (χωρίς χάσμα) και σε υπό 

τάση (λειτουργία βαλβίδας μιας κατεύθυνσης). Μπορεί να 

μην εμφανίσει συμπτώματα λόγω είτε μεγέθους (αν είναι 

μικρότερος του 10%) είτε επικάλυψης των συμπτωμάτων 

από εκείνα της κάκωσης. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2.

Οι παρακλινικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την Α/Α θώ-

ρακος, όπου και μπορούμε να διακρίνουμε μια υπερδιαυ-

γαστική περιοχή, το πνευμονικό κολόβωμα, τα κατάγματα 

πλευρών και την υπεζωκοτική συλλογή. Αν ο πνευμοθώ-

ρακας είναι μικρός, η Α/Α μπορεί να είναι φυσιολογική και 

τότε η ΑΤ μπορεί να μας βοηθήσει στη διάγνωση. Είναι ση-

μαντικό να σημειώσουμε ότι ένας μικρός ασυμπτωματικός 

Πίνακας 2 Συμπτώματα - σημεία πνευμοθώρακα

Συμπτώματα

Αίσθημα βάρους.

Θωρακαλγία πλευριτικού τύπου.

Δύσπνοια.

Σημεία

Ταχύπνοια.

Υπόταση. 

Διάταση φλεβών τραχήλου.

Μετατόπιση τραχείας.

Ταχυκαρδία.

Μείωση κινητικότητας πάσχοντος 
ημιθωρακίου.

Υπερσαφής τυμπανικότητα.

Μείωση ή εξάλειψη αναπνευστικού 
ψιθυρίσματος.

Πίνακας 1 Θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασταθούς θώρακα

Συντηρητική 
αντιμετώπιση

Απουσία ΚΕΚ, αναπνευστικής ανε-
πάρκειας και με αυτόματη αναπνοή.

Χειρουργική 
αντιμετώπιση

1. Χωρίς ΚΕΚ ή πνευμονική θλάση, 
αλλά με ανθεκτική υποξία εντός των 
πρώτων 48 ωρών και επί απουσίας 
άλλων λόγων για διασωλήνωση.
2. Ασθενής υπό μηχανικό αερισμό, 
ο οποίος δεν μπορεί να διατηρήσει 
αυτόματη αναπνοή και δεν μπορεί να 
βγει από τον αναπνευστήρα έπειτα 
από 3 - 11 ημέρες.
3. Όταν απαιτείται επείγουσα θω-
ρακοτομή για άλλες ενδοθωρακικές 
κακώσεις.
4. Ασθενείς νεαρής ηλικίας για 
την αποφυγή περιοριστικού τύπου 
πνευμονοπάθειας.

Μηχανική 
υποστήριξη 
αναπνοής 

1. Σε συνυπάρχουσα ΚΕΚ (εξασφάλι-
ση αεραγωγού).
2. Σε συνυπάρχουσα αναπνευστική 
ανεπάρκεια.

Κακώσεις του θώρακα
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τραυματικός πνευμοθώρακας χρειάζεται παρακολούθηση, 

διότι μπορεί να αυξηθεί και να γίνει συμπτωματικός, με 

αποτέλεσμα να χρειαστεί αντιμετώπιση.

Ο πνευμοθώρακας υπό τάση αποτελεί κλινική διάγνωση 

και η θεραπεία δεν πρέπει να καθυστερεί αναμένοντας 

ακτινολογική επιβεβαίωση. Λόγω της ομοιότητας των 

συμπτωμάτων, ο πνευμοθώρακας υπό τάση μπορεί να 

θεωρηθεί καρδιακός επιπωματισμός, οπότε η εξάλειψη 

του αναπνευστικού ψιθυρίσματος θέτει τη διάγνωση. Ο 

συμπτωματικός και ο υπό τάση πνευμοθώρακας, ο μεγα-

λύτερος από 20% πνευμοθώρακας και όταν απαιτείται 

μηχανικός αερισμός υπό θετική πίεση αντιμετωπίζονται 

με άμεση αποσυμπίεση, με την παροχέτευση του ημιθω-

ρακίου με σωλήνα και σύνδεσή του με συσκευή κλειστής 

παροχέτευσης. Ο σωλήνας τοποθετείται στο ύψος του 5ου 

μεσοπλεύριου διαστήματος, μεταξύ πρόσθιας και μέσης 

μασχαλιαίας γραμμής. Όταν ο πνευμοθώρακας είναι μι-

κρότερος από 20% και ο ασθενής είναι κλινικά και ακτινο-

λογικά σταθερός ή ασυμπτωματικός, τότε η αντιμετώπιση 

είναι συντηρητική: ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο 

και χορηγούνται υψηλά μίγματα οξυγόνου, ενώ τίθεται σε 

καθημερινή ακτινολογική παρακολούθηση. Εννοείται ότι 

αν ο πνευμοθώρακας αυξηθεί, ή αν επιδεινωθεί η ανα-

πνευστική λειτουργία, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε 

έτοιμοι για αποσυμφόρηση του ημιθωρακίου.

4. Αιμοθώρακας
Ορίζεται ως η συλλογή αίματος στην υπεζωκοτική κοιλό-

τητα. Η κυριότερη αιτία τραυματικού αιμοθώρακα είναι 

η τρώση των μεσοπλευρίων αγγείων συνεπεία κακώσεως. 

Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν τη ρήξη του πνευμονικού 

παρεγχύματος, τη ρήξη της έσω μαστικής αρτηρίας, των 

πνευμονικών αγγείων και της αορτής. Κατατάσσεται σε μι-

κρό (λιγότερο από 350 κ.εκ.), μέτριο (350 - 1.500 κ.εκ.) 

και μεγάλο (περισσότερο από 1.500 κ.εκ.).

Τα συμπτώματα που προκαλεί οφείλονται είτε στην υπο-

ογκαιμία είτε στη συμπίεση του πνεύμονα και στη συνοδό 

ατελεκτασία. Ο μικρός αιμοθώρακας είναι ασυμπτωματικός. 

Όταν η ποσότητα του αίματος υπερβαίνει τα 350 κ.εκ., τότε 

προοδευτικά εμφανίζονται πλευριτικό άλγος, συμπτώματα 

υποογκαιμίας (ταχυκαρδία, υπόταση), δύσπνοια και κυά-

νωση. Η κλινική εξέταση καταδεικνύει αμβλύτητα στην 

ψηλάφηση και μείωση ή/και εξάλειψη του αναπνευστικού 

ψιθυρίσματος. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την 

Α/Α θώρακος (εμφάνιση υπεζωκοτικής συλλογής με ή χωρίς 

παρεκτόπιση μεσοθωρακίου) και την ΑΤ θώρακος (παρου-

σία υπεζωκοτικής συλλογής πυκνότητας αίματος με ή χωρίς 

πυκνοατελεκτασία). Η διάγνωση του αιμοθώρακα τίθεται 

με την παρακέντηση υπεζωκοτικού υγρού και τη μέτρηση 

Hgb σε αυτό: στον αιμοθώρακα η Hgb του υγρού είναι με-

γαλύτερη από το 50% της Hgb του αίματος. Η αντιμετώπιση 

του αιμοθώρακα δεν διαφέρει από εκείνη άλλων υπεζω-

κοτικών. Αν είναι μικρός, ενδείκνυται η παρακολούθηση 

με ακτινολογικό έλεγχο. Αν πρόκειται για μέτριο ή μεγάλο, 

τότε τοποθετείται σωλήνας Bulau και παρακολουθούμε την 

παροχέτευση. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται αμέσως χειρουρ-

γικά όταν μετά την τοποθέτηση του σωλήνα παροχετευθούν 

1.500 κ.εκ. αίματος αμέσως ή αν παροχετεύονται περισσό-

τερα από 200 κ.εκ./ώρα για περισσότερο από 6 ώρες. Η 

χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται σε θωρακοτομή (συ-

νήθως -σπανιότερα- σε θωρακοσκόπηση) και σε παροχέτευ-

ση και απολίνωση - συρραφή του αιμορραγούντος αγγείου.

5. Ρήξη διαφράγματος
Ως οξεία ρήξη διαφράγματος (ΡΔ) ορίζεται εκείνη που εμ-

φανίζεται εντός 30 ημερών μετά την κάκωση. Είναι συχνό-

Πίνακας 3 Προπίπτοντα όργανα 
σε σχέση με την εντόπιση ΡΔ

Αριστερά Δεξιά

Στόμαχος

Δεξιός λοβός ήπατος

Εγκάρσιο κόλον

Επίπλουν

Σπλήνας

Λεπτό έντερο

Αριστερός λοβός ήπατος

Αριστερός νεφρός

Πίνακας 4 Ευρήματα ΡΔ σε Α/Α θώρακος

Αποδεικτικά ευρήματα Ενδεικτικά ευρήματα

Παρουσία φυσαλίδας αέρα 
στον θώρακα

Ασαφοποίηση του χεί-
λους του διαφράγματος

Παρουσία Levin στον 
θώρακα

Άνωση του πάσχοντος 
ημιδιαφράγματος

Κοίλο σπλάγχνο Çδίκην 
κλεψύδραςÈ

Μετατόπιση της καρδιαγ-
γειακής σκιάς

Ατελεκτασία των κατώτε-
ρων πνευμονικών πεδίων

Κακώσεις του θώρακα
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τερη στις ανοικτές κακώσεις και στους άντρες. Εντοπίζεται 

συχνότερα αριστερά και ρήγνυται κυρίως η τενοντώδης 

μοίρα. Σε ποσοστό 90% συνυπάρχουν κακώσεις άλλων 

οργάνων (συχνότερα του σπληνός). Στον πίνακα 3 αναφέ-

ρονται τα προπίπτοντα όργανα με κατιούσα σειρά ανάλογα 

με την εντόπιση της ρήξης. Η κλινική εικόνα μπορεί να ε-

πικαλύπτεται από τις συνοδές κακώσεις και εξαρτάται από 

την έκταση και το είδος των προπιπτόντων οργάνων και τις 

λειτουργικές διαταραχές που η πρόπτωση τους προκαλεί. 

Έτσι, ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, να εμ-

φανίζει δύσπνοια ή αναπνευστική ανεπάρκεια, αίσθημα 

βάρους στον θώρακα, ειλεό ή αιμορραγία (λόγω ρήξης 

ΚΚΦ - ηπατικών φλεβών).

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρούνται περιορισμός 

της κινητικότητας του πάσχοντος ημιθωρακίου, μετατόπι-

ση της καρδιακής - ηπατικής αμβλύτητας, τυμπανικότητα 

ή αμβλύτητα στην επίκρουση του ημιθωρακίου, μείωση α-

ναπνευστικού ψιθυρίσματος και ακρόαση εντερικών ήχων 

στο ημιθωράκιο. Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει την 

απλή Α/Α θώρακα (με ή χωρίς σκιαγραφικό - ευρήματα στον 

πίνακα 4), την ΑΤ θώρακος - κοιλίας (ευρήματα στον πίνακα 

5) και τον υπέρηχο κοιλίας. Οι επεμβατικές μέθοδοι διερεύ-

νησης περιλαμβάνουν την πλευροπεριτοναϊκή πλύση, το 

διαγνωστικό πλευροπεριτόναιο, τη θωρακοσκόπηση και τη 

λαπαροσκόπηση. Οι ρήξεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (μεγάλες ρήξεις) και πε-

ρίσφιγξη των προπιπτόντων οργάνων (μικρές ρήξεις). Η α-

ντιμετώπιση των ρήξεων στη συντριπτική τους πλειονότητα 

γίνεται με λαπαροτομή (80%). Αρχικά αντιμετωπίζονται οι 

απειλητικές για τη ζωή κακώσεις. Στη συνέχεια, αν η ρήξη 

είναι μικρότερη από 1 εκ., τότε γίνεται απλή συρραφή. Σε 

περιπτώσεις μεγαλύτερων ρήξεων το χάσμα καλύπτεται είτε 

με μυοδερματικό κρημνό, είτε με μετάθεση διαφράγματος, 

είτε με την τοποθέτηση του μείζονος επιπλόου, είτε, τέλος, 

με πλέγμα (PTFE, Marlex και Nylon mesh).

6. Κακώσεις θωρακικής αορτής
Πρόκειται για το αγγείο που τραυματίζεται συχνότερα από 

Πίνακας 7 Ευρήματα συμβατά με ΡΘΑ 
στην Α/Α θώρακος

Αριστερή υπεζωκοτική συλλογή

Μετατόπιση μεσοθωρακίου προς τα δεξιά

Διεύρυνση ανώτερου μεσοθωρακίου

Εξάλειψη αορτικού κομβίου

Ασαφοποίηση αορτοπνευμονικού παραθύρου

Κατάσπαση αριστερού κύριου βρόγχου

Παρεκτόπιση τραχείας και οισοφάγου προς τα δεξιά

Κατάγματα 1ης - 2ης πλευράς

Πίνακας 5 Ευρήματα ΡΔ σε Α.Τ. θώρακος

Αιφνίδια διακοπή συνέχειας

Χάσμα

Πρόπτωση κοιλιακών οργάνων

Σημείο ÇκολάρουÈ

Φυσαλίδα αέρα πίσω από χάσμα

Πνευμοθώρακας - πνευμοπεριτόναιο

Πίνακας 6 Συμπτώματα - Σημεία ΡΘΑ

Έντονο θωρακικό άλγος
Διαφορά σφύξεων 
μεταξύ των άκρων

Δύσπνοια Σημείο symbas

Κώμα Μεσοπλάτιο φύσημα

Υποογκαιμική καταπληξία Βράγχος φωνής

Ανοικτό θωρακικό τραύμα Επιπωματισμός

Αιμάτωμα βάσης τραχήλου
Σύνδρομο άνω κοίλης 

φλέβας

Κατάγματα 1ης - 2ης 
πλευράς - στέρνου

Παραπληγία

Πολλαπλά κατάγματα 
πλευρών

Πίνακας 8 Αλγόριθμος διερεύνησης πιθανής 
ΡΘΑ στην Α/Α θώρακος
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τα μεγάλα ενδοθωρακικά αγγεία (αγγεία των οποίων η δι-

άμετρος είναι μεγαλύτερη από 1 εκ.). Συνήθως πρόκειται 

για τραύματα επιβράδυνσης και στη συντριπτική τους πλει-

ονότητα οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα και σε πτώσεις 

από ύψος. Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 θάνατοι στις ΗΠΑ 

οφείλονται σε αυτές. Το ποσοστό ρήξης της θωρακικής 

αορτής (ΡΘΑ) σε νεκροψίες ποικίλλει από 12% έως 23%. 

Η θνησιμότητα της κάκωσης αυτής ανέρχεται στο 98%. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών αυτών καταλήγει στο 

σημείο του ατυχήματος. Συνήθως εντοπίζεται στο ύψος 

του ισθμού και 1 εκ. μετά την έκφυση της αριστερής υπο-

κλειδίου αρτηρίας, σπανιότερα στην ανιούσα αορτή και 

ακόμα πιο σπάνια στο ύψος του αορτικού τόξου.

Τα συμπτώματα και τα σημεία των κακώσεων αυτών 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Η Α/Α θώρακος είναι η 

αρχική παρακλινική εξέταση η οποία πραγματοποιείται 

και μπορεί να είναι ενδεικτική για ΡΘΑ. Τα ακτινολογικά 

ευρήματα συμβατά με ΡΘΑ παρουσιάζονται στον πίνακα 7, 

ενώ ο αλγόριθμος της περαιτέρω διερεύνησης στον πίνακα 

8. Η θεραπεία πρέπει να είναι άμεση και εξαρτάται από 

την εντόπιση της κάκωσης και τη γενικότερη κατάσταση 

του ασθενούς. Στις μέρες μας η τοποθέτηση ενδοπρόθε-

σης (stent) είναι η ενδεικνυόμενη θεραπεία για ρήξεις της 

κατιούσας θωρακικής αορτής. Η ΡΘΑ χρήζει χειρουργικής 

αντιμετώπισης με καρδιοαναπνευστική παράκαμψη και 

βαθιά υποθερμία. Τέλος, σε περιπτώσεις ασθενών με καρ-

διοπάθεια, με ΚΕΚ, με κακώσεις πνεύμονα, με διαταραχές 

πήξης ή με κάκωση συμπαγούς κοιλιακού οργάνου είναι 

προτιμότερη η αρχική συντηρητική αντιμετώπιση (χορή-

γηση νιτρωδών και β-αναστολέων) πριν από την οριστική.

Abstract
Krassas A MD, Mallios D MD, Iliadis K. MD, FETCS. Thoracic injuries. Iatrika Analekta 2011, 

3:442-446
Thoracic injuries (chest wall injuries and injuries of others intrathoracic organs) are very important in traumatology 

due mainly to the importance of the thoracic organs. The main cause of these injuries is vehicle and motor accident. 

They are treated by conservative means in 85% of cases and usually they don't require hospitalization. The mortality 

of thoracic traumatism is 10%. Many of these deaths can be prevented with prompt diagnosis and subsequent 

treatment. They are classified in closed injuries (car and motor accident and falls) and open injuries (gunshot and 

knives). The chest wall is the most frequently injured.
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Aπειλητικές για τη ζωή
κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος

Οι κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος που μπορεί 

να γίνουν απειλητικές για τη ζωή είναι αυτές της πυέ-

λου, της σπονδυλικής στήλης, τα ανοικτά κατάγματα, τα 

πολλαπλά κατάγματα των μακρών οστών, το σύνδρομο 

διαμερίσματος και η τραυματική ραβδομυόλυση.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των κακώσεων αυτών 

στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία (Ε.Ι.) του Νοσοκομείου 

μας, τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες και εκτελούνται 

οι ενδεδειγμένες ενέργειες στο μικρότερο δυνατό χρο-

νικό διάστημα, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα.

Αρχές αντιμετώπισης    
του πολυτραυματία στα Ε.Ι.
Μετά τη λήψη ενός σύντομου ιστορικού του τραυματισμού, 

σημαντική είναι η κλινική εξέταση του ασθενούς, η οποία 

περιλαμβάνει πλήρη ορθοπεδική -  τραυματολογική εξέ-

ταση του μυοσκελετικού συστήματος, έλεγχο αγγείων και 

αδρή νευρολογική εκτίμηση.

Κατόπιν διενεργείται απεικονιστικός έλεγχος, ο οποί-

ος περιλαμβάνει ακτινολογικό έλεγχο, υπερηχογραφικό 

έλεγχο, αξονική τομογραφία και ενδεχομένως μαγνητική 

τομογραφία των τραυματισμένων περιοχών.

Η αντιμετώπιση στα Ε.Ι. είναι άμεση, σύμφωνα πάντα 

με τους κανόνες του ABC (Airway - Breathing - Circulation), 

χορηγείται αντιβίωση, επαρκής αναλγησία και γίνεται ε-

νυδάτωση - μετάγγιση του ασθενούς, ενώ λαμβάνονται 

καλλιέργειες τραύματος και χορηγείται αντιτετανικός ορός 

σε περιπτώσεις ανοικτών τραυμάτων. Το κύριο μέλημα του 

ιατρού των Ε.Ι. είναι η ταχεία προώθηση του ασθενούς στο 

χειρουργείο.

Κακώσεις πυέλου
Η κάκωση της πυέλου εμφανίζεται σε ποσοστό 25% στους 

πολυτραυματίες και κατά 42% στους πολυτραυματίες από 

τροχαία ατυχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται 

άμεση διάγνωση της κάκωσης και των πιθανών επιπλοκών 

της και άμεση αντιμετώπιση. Βασικές είναι η κλινική εξέ-

ταση για τη σταθερότητα του πυελικού δακτυλίου και η 

ακτινογραφία face λεκάνης.

Κατόπιν, αναλόγως της καταστάσεως του ασθενούς, θα 

εκτελεστούν ειδικές ακτινολογικές λήψεις (inlet/outlet) 

και αξονική τομογραφία.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πάνω από 40 ταξινομή-

Γεώργιος Λαμπάκης
Χειρουργός Ορθοπεδικός, ΥΓΕΙΑ
giorgiolabakis@hotmail.com

Πίνακας 1 Ταξινόμηση καταγμάτων λεκάνης κατά Tile

Type A Σταθερά κατάγματα, σταθερός πυελικός δακτύλιος

Type Β Μερικώς ασταθή κατάγματα με στροφική αστάθεια.

Β1 Κάταγμα ανοικτού βιβλίου.

B2 Πλάγιο συμπιεστικό κάταγμα ομόπλευρο.

Β3 Πλάγιο συμπιεστικό κάταγμα ετερόπλευρο.

Type C Ασταθή κατάγματα σε στροφικές και διατμητικές δυνάμεις

1.
Εικ. 1.  Κάταγμα 
λεκάνης τύπου C.
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σεις των καταγμάτων της λεκάνης (εικόνα 1), αλλά μία από 

τις πιο εύχρηστες είναι αυτή κατά Tile (πίνακας 1).

Η στρατηγική αντιμετώπισης των κακώσεων αυτών χω-

ρίζεται σε δύο κατηγορίες:

n Η πρώτη κατηγορία ασχολείται με την αντιμετώπιση 

απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών των κακώσεων της πυ-

έλου, η οποία επιτυγχάνεται με έναν συγκεκριμένο αλγό-

ριθμο (AO Principles of fracture management).

n Η δεύτερη με τη λεπτομερή διάγνωση, ταξινόμηση και 

χειρουργική θεραπεία των κακώσεων.

Οι συχνότερες επιπλοκές των κακώσεων της πυέλου 

είναι οι εξής:

1. Αιμορραγία: Προέρχεται κυρίως διάχυτα από το οστό 

και σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουν το φλεβικό δί-

κτυο της πυέλου και η έσω λαγόνια αρτηρία με τους κλά-

δους της (10% - 20%). Η αντιμετώπισή της επιτυγχάνεται 

σύμφωνα με τον αλγόριθμο κατά ΑΟ.

2. Κακώσεις ουροποιητικού συστήματος: Παρατηρού-

νται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% σε κατάγματα 

τύπου C και σε λιγότερο από 20% σε κατάγματα ηβικών 

κλάδων ή διάσταση ηβικής σύμφυσης. Επί υποψίας κα-

κώσεως του ουροποιητικού συστήματος δεν τοποθετείται 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΠΥΕΛΟΥ

Κάκωση πυέλου
Κάκωση πυέλου

Ανοικτό τραύμα - εξωτερική αιμορραγία

ABC, Α/Α θώρακος - λεκάνης και υπέρηχο κοιλίας Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση: 

Αιμόσταση + σταθεροποίηση

πυελικού δακτυλίου

Ασταθής πυελικός δακτύλιος και 

αιμοδυναμική σταθερότητα Ασταθής πυελικός δακτύλιος και 

αιμοδυναμική αστάθεια

Περαιτέρω διάγνωση 

και θεραπεία του πολυτραυματία

Επείγουσα σταθεροποίηση πυελικού δακτυλίου 

με C- clamp ή εξωτερική οστεοσύνθεση λεκάνης 

+ μαζική μετάγγιση

Αιμοδυναμική σταθερότητα

Περαιτέρω διάγνωση και θεραπεία 

του πολυτραυματία

Χειρουργική αιμόσταση.

Μονάδα εντατικής θεραπείας

Περαιτέρω αιμοδυναμική αστάθεια

Αγγειογραφία και εμβολισμός

Αιμοδυναμική αστάθεια

Περαιτέρω διάγνωση 

και θεραπεία του 

πολυτραυματία
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καθετήρας, αλλά καλείται ο εφημερεύων ουρολόγος για 

περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία των κακώσεων.

3. Κακώσεις ορθού: Πρόκειται για πολύ σπάνιες επιπλο-

κές, με συχνότητα λιγότερο από 1%, που χρήζουν όμως 

άμεσης αντιμετώπισης από γενικό χειρουργό.

Οι κακώσεις των νεύρων, η θρομβοεμβολή και η λιπώ-

δης εμβολή είναι περαιτέρω επιπλοκές των καταγμάτων 

της λεκάνης.

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης
Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης συναντούνται σε 

ποσοστό13% - 30% στους πολυτραυματίες. Οι κακώσεις 

αυχένα σε σχέση με τη θωρακοσφυϊκή μοίρα της σπονδυ-

λικής στήλης βρίσκονται σε αναλογία 1:4.

Μετά τον κλινικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει και 

νευρολογική εξέταση, η απεικονιστική μελέτη, κυρίως με 

αξονική και μαγνητική τομογραφία, θα προσδιορίσει την 

κάκωση.

Ο ασθενής τοποθετείται σε σκληρό υπόστρωμα, ο αυ-

χένας ακινητοποιείται με κολάρο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στις μεταφορές του.

Η βασικότερη επιπλοκή κακώσεως της σπονδυλικής 

στήλης είναι η κάκωση του νωτιαίου μυελού (εικόνα 3), 

η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νευρογενές σοκ, το οποίο 

εμφανίζεται με υπόταση, βραδυκαρδία, υποθερμία, ζεστό 

και ξηρό δέρμα. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 

πρέπει να είναι άμεση με χορήγηση ενδοφλεβίων κρυ-

σταλλοειδών, κορτικοστεροειδών (i.v. Methylprednisolon 

30 mg/Kg bolus και κατόπιν 5,4 mg/Kg/ώρα για 23 ώρες) 

και πιθανόν ινοτρόπων και ατροπίνης.

Η ταχεία αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και η 

σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης είναι η ενδεδειγ-

μένη θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ανοικτά κατάγματα
Πρόκειται για κατάγματα (εικόνα 3) με επικοινωνία του 

οστού με το εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία εμφανίζουν 

αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης, καθυστερημένης πώρω-

σης και ψευδάρθρωσης. Αποτελούν το 3% των συνολικών 

καταγμάτων.

Κατά την κλινική εξέταση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 

της αγγείωσης, της αισθητικότητας, της κινητικότητας του 

άκρου και εκτίμηση της κατάστασης των μαλακών μορίων. 

Κατόπιν ακολουθεί ακτινολογικός έλεγχος ή και αξονική 

τομογραφία.

Η ταξινόμηση των καταγμάτων κατά Gustillo και 

Anderson φαίνεται στον πίνακα 2. .

Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης αυτών των καταγμάτων 

είναι κατ᾽ αρχάς η αποφυγή περαιτέρω επιμόλυνσης, η 

λήψη καλλιεργειών από το τραύμα, η χορήγηση αντιτετα-

νικού ορού και αντιβίωσης (συνήθως μία κεφαλοσπορίνη 

2ης γενιάς και μία αμινογλυκοσίδη), ενώ χρήσιμη κρίνεται 

και η λήψη φωτογραφίας στα Ε.Ι. Κατόπιν ο ασθενής οδη-

γείται στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιούνται επιμελής 

καθαρισμός και νεαροποίηση του τραύματος καθώς και 

σταθεροποίηση του κατάγματος (εικόνα 4).

Οι στόχοι της θεραπείας των καταγμάτων αυτών είναι:

1. Η αποφυγή μόλυνσης.

2. Η επούλωση των μαλακών μορίων.

3. Η πώρωση του κατάγματος.

4. Η επαρκής λειτουργικότητα του σκέλους - μέλους.

Εικ. 2.  Κάκωση νωτιαίου μυελού.

2.

3. 4. 6.5.

Εικ. 3.  Ανοικτό κάταγμα 2ου βαθμού. | Εικ. 4.  Εξωτερική οστεοσύνθεση. | Εικ. 5.  Διάνοιξη διαμερισμάτων κνήμης.
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Πολλαπλά κατάγματα μακρών οστών
Για να γίνει αντιληπτό πώς τα πολλαπλά κατάγματα των 

μακρών οστών μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη ζωή 

του ανθρώπου θα πρέπει να αναλυθεί η παθοφυσιολογία 

του πολυτραυματία.

Τα κατάγματα είναι τραύματα των οστών και των μαλα-

κών μορίων, τα οποία προκαλούν στρες, πόνο και αιμορ-

ραγία. Το τραύμα συμπεριφέρεται σαν τοπική φλεγμονή, η 

οποία λειτουργεί σαν τοπικό ενδοκρινές όργανο. Ο πόνος 

και το στρες προκαλούν νευροενδοκρινολογικές, νευροα-

νοσοποιητικές και μεταβολικές αντιδράσεις.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών είναι να 

προκαλείται γενικευμένη φλεγμονώδης αντίδραση του 

οργανισμού, η οποία αποκαλείται Systemic Inflammatory 

Response Syndrome (SIRS). Το σύνδρομο αυτό απαιτεί με-

γάλη κατανάλωση ενέργειας και οξυγόνου, ενώ αυξάνει 

τον μεταβολισμό. Σε ακραίες περιπτώσεις ο οργανισμός ο-

δηγείται σε πολυοργανική δυσλειτουργία (Multiple Οrgan 

Dysfunction Syndrome) και τελικά σε πολυοργανική ανε-

πάρκεια (Lethal Multiple Organ Failure).

Προς αποφυγή των ανωτέρω επιπλοκών θα πρέπει:

1. Να ελεγχθούν η αιμορραγία και οι πηγές της φλεγμονής 

(νεκρωμένοι ιστοί).

2. Να ελεγχθεί το άλγος.

3. Να σταθεροποιηθούν τα κατάγματα (εικόνα 6).

Σύνδρομο διαμερίσματος
Πρόκειται για απειλητική για το άκρο και τη ζωή κατά-

σταση, όπου η πίεση διήθησης των ιστών είναι μικρότερη 

της ιστικής πιέσεως σε περιοχές με κλειστά διαμερίσματα, 

με αποτέλεσμα την απώλεια της μικροκυκλοφορίας και 

τελικά τη νέκρωση μυϊκών και νευρικών ιστών. Χωρίς ά-

μεση αντιμετώπιση η νέκρωση των ιστών θα οδηγήσει σε 

ραβδομυόλυση, κατόπιν σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και 

τελικά στον θάνατο.

Το σύνδρομο διαμερίσματος μπορεί να προκληθεί από 

κακώσεις υψηλής ενέργειας με κατάγματα, κακώσεις από 

σύνθλιψη, αγγειακές βλάβες και εγκαύματα. Ο ασθενής 

διαμαρτύρεται για έντονο άλγος - καυσαλγία, το οποίο δεν 

αποκρίνεται σε παυσίπονα, και για παραισθησία - μείωση 

της μυϊκής ισχύος, μέχρι και παράλυση του άκρου.

Κλινικά παρατηρούνται έντονο οίδημα και διαταραχές 

αισθητικότητας - κινητικότητας του άκρου, ενώ χρήσιμη 

είναι η μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης με ειδι-

κές συσκευές.

Καθοριστική για τη θεραπεία είναι η κλινική εικόνα του 

ασθενή, ενώ η μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης 

μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Έτσι, σε πι-

έσεις άνω των 30 mmHg χρειάζεται συνήθως άμεση χει-

ρουργική διάνοιξη διαμερισμάτων (εικόνα 5), ενώ κάτω 

των 30 mmHg συντηρητική θεραπεία (παρακολούθηση 

- υπερβαρική οξυγονοθεραπεία).

Τραυματική ραβδομυόλυση - Crush syndrome
Η τραυματική ραβδομυόλυση οφείλεται σε νέκρωση μεγά-

λων μυϊκών ομάδων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια και τελικά στον θάνατο. Πρόκειται 

για φαινόμενo μυϊκής καταστροφής, επειδή οι ασθενείς 

παραμένουν καταπλακωμένοι και συνθλιμμένοι για μεγά-

λο χρονικό διάστημα.

Μετά την απελευθέρωση της τραυματισμένης περιοχής, 

ελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος μεγάλες 

ποσότητες μυοσφαιρίνης, καλίου και φωσφόρου. Το απο-

τέλεσμα είναι η δημιουργία επαπειλούμενου συνδρόμου 

διαμερίσματος τοπικά και συστηματικά η οξεία νεφρική 

ανεπάρκεια, οι διαταραχές ηλεκτρολυτών και οι καρδιακές 

Πίνακας 2 Ανοικτά κατάγματα

1ου βαθμού Απλό κάταγμα, τραύμα καθαρό <1 εκ.

2ου βαθμού Απλό κάταγμα, τραύμα >1 εκ., χωρίς σημαντική κάκωση μαλακών μορίων.

3ου βαθμού

Κάκωση υψηλής ενέργειας, συντριπτικό κάταγμα, βαρεία κάκωση μαλακών μορίων.

Ι. Επάρκεια μαλακών μορίων για οστική κάλυψη.

ΙΙ. Ανεπαρκή για την κάλυψη μαλακά μόρια.

ΙΙΙ. Αγγειακή βλάβη, η οποία απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.
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αρρυθμίες.

Η εργαστηριακή εικόνα είναι χαρακτηριστική με υπερ-

καλιαιμία, υπασβεστιαιμία και μεγάλη αύξηση της CPU. 

Κλινικά παρατηρούνται υπόταση, σύγχυση, καρδιακή αρ-

ρυθμία, σοκ και κώμα.

Η θεραπεία συνίσταται τοπικά στη διάνοιξη διαμερισμά-

των και συστηματικά στη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων 

υγρών, στη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών και στην αιμοδιά-

λυση σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Συμπέρασμα
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως η επιτυχής αντιμε-

τώπιση του πολυτραυματία:

1. Εξαρτάται από τις ενδεδειγμένες ενέργειες στο ελάχι-

στο χρονικό διάστημα.

2. Χρειάζεται εξειδίκευση και πείρα.

3. Απαιτεί συντονισμό και συνεργασία πολλών 

ειδικοτήτων.

4. Χρειάζεται προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό.

Abstract
Lampakis EG. Management of polytrauma in the emergency department of our hospital. Iatrika 

Analekta 2011, 3:447-451
Life threatening injuries of musculoskeletal system can be: pelvic ring injuries, spine injuries, open fractures, 

multiple fractures, compartment syndrome, traumatic rhabdomyolysis. The management of polytrauma patients 

in the emergency department requires adequate and rapid actions from well trained hospital stuff.
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Ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου

Ιστορική αναδρομή
Η πρώτη εμφάνιση των ενδοσκοπίων στο ιατρικό προ-

σκήνιο έγινε το 1887 στη Βιέννη, από τον Nitze με τη 

μορφή αμφίκοιλων φακών τοποθετημένων σε ορισμένα 

διαστήματα, φωτιζόμενων από λυχνία και με όργανο 

εξέτασης την ουροδόχο κύστη. Στη νευροχειρουργική 

πρωτοαναφέρονται το 1922. Μέχρι και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, η ενδοσκοπική νευροχειρουργική 

θα λέγαμε ότι ήταν στα σπάργανα και είχε πολύ μικρή 

απήχηση, καταλαμβάνουσα μικρό τμήμα της σφαίρας 

των νευροχειρουργικών τεχνικών. Από το 1990 και μετά 

άρχισε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη των ενδοσκοπίων που 

έχουν εφαρμογή σε νευροχειρουργικές εγχειρήσεις, με 

μεγάλη βελτίωση στην κατασκευή τους και συνεπώς με 

πολλαπλασιασμό των ενδείξεων. Οι ενδείξεις αυτές ανα-

φέρονται διεξοδικά στον πίνακα 1.

Τεχνικός εξοπλισμός
Όλα τα εξαρτήματα που συνθέτουν την εικόνα και την 

προβάλλουν, όπως η κάμερα, οι οπτικές ίνες, οι βιντε-

οκασέτες, τα μόνιτορ και οι καταγραφείς, συμβάλλουν 

πολύ στη διαμόρφωση της και πρέπει να είναι υψηλής 

ποιότητας. Οι κάμερες κατά προτίμηση πρέπει να είναι 3 

CCD. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οπτική του 

συστήματος, όπως οι μεγεθυντικοί φακοί, πρέπει να αγο-

ράζονται κατά κανόνα από τον ίδιο κατασκευαστή. Τα εν-

δοσκόπια που χρησιμοποιούνται στη νευροχειρουργική 

είναι άκαμπτα και εύκαμπτα. Περισσότερο χρησιμοποι-

ούνται τα άκαμπτα ενδοσκόπια, που αποτελούνται από 

σειρά μακρών κυλινδρικών φακών (rod lenses), μεταξύ 

των οποίων υπάρχουν μικρά διάκενα περιέχοντα αέριο.

Ανεξαρτήτως του τύπου του, το ενδοσκόπιο πρέπει να 

φέρει δίαυλο εργασίας, καθώς και σύστημα μεταδόσεως 

του φωτός από την πηγή του. Η άριστη πηγή φωτισμού 

είναι βασικό στοιχείο, γιατί επηρεάζει άμεσα την ποιό-

τητα της εικόνας. Επί του παρόντος, η ευρύτερα διαδε-

δομένη πηγή φωτός είναι αυτή που χρησιμοποιεί ξένον. 

Μία άλλη βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν 

ενδοκρανιακές ενδοσκοπικές επεμβάσεις είναι η δυνα-

τότητα πρόσβασης ειδικών χειρουργικών εργαλείων σε 

κοίλους χώρους που περιέχουν υγρό (κοιλίες, υπαρα-

χνοειδείς χώροι, αραχνοειδείς κύστεις). Η δυνατότητα 

αυτή εξασφαλίζεται από την ύπαρξη διαύλων εργασίας 

που αποτελούν τμήμα του όλου συστήματος. Τα άκαμπτα 

ενδοσκόπια στη νευροχειρουργική προσφέρουν αρκετά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα εύκαμπτα, όπως ευρύτε-

ρο οπτικό πεδίο, μεγαλύτερο εστιακό βάθος, βελτιωμένο 

σύστημα διάδοσης του φωτός και πιστότερη αντίληψη 

των χρωμάτων. Εργαλεία που συνοδεύουν τη χρήση των 

ενδοσκοπίων είναι η μονοπολική και η διπολική διαθερ-

μία, τα χειρουργικά λέιζερ, καθώς και διάφορα εργαλεία 

ειδικά προσαρμοσμένα για να μπορούν να γίνονται χει-

ρισμοί μέσω των διαύλων εργασίας, όπως μικρολαβίδες, 

μικροψαλίδια και άλλα (εικόνα 1).

Χειρουργικές τεχνικές 
Η προσπέλαση της πλαγίας κοιλίας είναι η υπ᾽ αριθμόν 

ένα σε ποσοστό στη σφαίρα των ενδοσκοπικών νευρο-

χειρουργικών επεμβάσεων. Η προσπέλαση αυτή επιτυγ-

χάνεται με μετωπιαία κρανιοανάτρηση, χρησιμοποιώντας 

την καθιερωμένη προς τούτο θέση έμπροσθεν ή επί της 

στεφανιαίας ραφής και ένθεν της μέσης γραμμής, σε α-
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πόσταση 2,5 εκ. από αυτήν (εικόνα 2). Στην προσπέλαση 

αυτή στοχεύουμε κυρίως στο τρήμα του Monroe και κατ᾽ 

επέκταση στην ΙΙΙ κοιλία. Μετά τη διάνοιξη της σκληράς 

μήνιγγας προωθείται άκαμπτος στυλεός περιβαλλόμενος 

από οδηγό, που χρησιμεύει και ως δίαυλος εργασίας και 

εισέρχεται στο μετωπιαίο κέρας της πλάγιας κοιλίας. Κατά 

ένα άλλο σύστημα, το ενδοσκόπιο και οι δίαυλοι εκπλύσε-

ως και εργασίας είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο μεταλλικό 

κορμό. Κατόπιν εισέρχεται το ενδοσκόπιο και με οδηγό 

σημείο τη θαλαμοραβδωτή φλέβα και το χοριοειδές πλέγ-

μα προωθείται προς το τρήμα του Monroe και διαμέσου 

αυτού στην ΙΙΙ κοιλία. Τα ανατομικά στοιχεία που πρέπει 

να αναγνωριστούν στο έδαφος της ΙΙΙ κοιλίας είναι τα μα-

στία, η χοάνη και προς τα πίσω ο υδραγωγός του Sylvius. 

Σε περιπτώσεις αποφρακτικού υδροκεφάλου το έδαφος 

της ΙΙΙ κοιλίας αναγνωρίζεται απολεπτυσμένο συνήθως. 

Αυτό διευκολύνει τη διάτρησή του ή με καθετήρες τύπου 

Fogarty, ή με λέιζερ Nd-YAG, ή με άλλα εργαλεία διά των 

οποίων επιτυγχάνεται με προσοχή η διάνοιξη επικοινωνίας 

μεταξύ της ΙΙΙ κοιλίας και των υπαραχνοειδών χώρων της 

βάσεως του κρανίου. Σκοπός είναι να αποκατασταθεί η 

κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) σε περι-

πτώσεις αποφρακτικού υδροκεφάλου.

Τοποθετώντας την κρανιοανάτρηση ελαφρώς έμπρο-

σθεν της προαναφερθείσης καθιερωμένης θέσεως, μπο-

ρούμε να έχουμε πάλι με την ίδια προσπέλαση μέσω 

του τρήματος του Monroe επισκόπηση του οπισθίου 

τρήματος της ΙΙΙ κοιλίας και της περιοχής του υδραγω-

γού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιχειρηθεί η 

διάνοιξη του υδραγωγού όταν υφίσταται γλοίωση αυτού 

και δεν υπάρχει νεοπλασματική επεξεργασία. Ακόμα, 

έχει επιχειρηθεί και η τοποθέτηση stent ή καθετήρων 

στον υδραγωγό, για να αποκατασταθεί η επικοινωνία 

του σε περιπτώσεις στενώσεως, με την τετάρτη κοιλία. Η 

ανωτέρω τεχνική είναι αρκετά επικίνδυνη, εξαιτίας των 

ευαίσθητων λειτουργικά ανατομικών δομών οι οποίες ε-

δράζονται στην περιοχή πέριξ του υδραγωγού.

Μεγάλη ένδειξη υπάρχει για χειρουργική κολλοειδών 

κύστεων της ΙΙΙ κοιλίας, οι οποίες, ως γνωστόν, δημι-

ουργούν οξύ αποφρακτικό υδροκέφαλο και ενδεχομέ-

νως προκαλούν αιφνίδιο θάνατο. Οι περιπτώσεις αυτές 

παλαιότερα χειρουργούνταν με ανοιχτές κρανιοτομίες, 

Εικ. 1.  Άκαμπτο ευθύ ενδοσκόπιο για χειρουργική εγκεφάλου, δίαυλος εργασίας και ειδικά εργαλεία.

Εικ. 2.  Προσπέλαση πλαγίας και τρίτης κοιλίας.

1.

2.
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με εξαιρετικά τραυματικές προσπελάσεις διαμέσου 

του εγκεφαλικού παρεγχύματος για να γίνει δυνατή η 

αφαίρεση της κολλοειδούς κύστεως. Τώρα με την εν-

δοσκοπική χειρουργική είναι δυνατόν, μέσω κρανιοανά-

τρησης, να προσπελάσει ο χειρουργός την ΙΙΙ κοιλία και 

να αφαιρέσει την κολλοειδή κύστη αφού διατρήσει το 

τοίχωμά της και εν συνεχεία το αναρροφήσει μαζί με το 

περιεχόμενό του.

Επίσης, είναι εφικτό να γίνει βιοψία καλοήθων και κα-

κοήθων νεοπλασιών που έχουν τοιχωματική γειτνίαση 

με τις πλάγιες κοιλίες ή με την ΙΙΙ κοιλία ή προβάλλουν 

εντός αυτών των δομών. Στις περιπτώσεις αυτές, αφαιρεί-

ται με τα προαναφερθέντα μικροεργαλεία (μικροψαλίδια 

και μικρολαβίδες) τμήμα του όγκου, ικανό για να δώσει 

ιστολογική διάγνωση. Επιχειρείται επίσης αποσυμπίεση 

του όγκου μέσα σε περιθώρια ασφαλείας με χρήση των 

εν λόγω εργαλείων, καθώς επίσης και διπολικής ή μο-

νοπολικής διαθερμίας ή Laser όπως χρειάζεται σε κάθε 

περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αιμόσταση είναι 

αρκετά δύσκολη σε συνθήκες ενδοσκοπικής χειρουργι-

κής και συνεπώς ο χειρουργός πρέπει να είναι προσανα-

τολισμένος για να πραγματοποιεί χειρισμούς μόνο εντός 

ευρέων περιθωρίων ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση, 

δηλαδή αιμορραγίας ή οιδήματος, οι δυνατότητες αντιρ-

ροπήσεως της κατάστασης είναι περιορισμένες και το 

ενδεχόμενο βαρειών επιπλοκών είναι υπαρκτό.

Ενδοσκοπικά μπορεί να χειρουργήσει κανείς και τις 

ενδοκρανιακές αραχνοειδείς κύστεις. Οι κύστεις αυτές 

είναι συγγενείς και πιστεύεται ότι αποτελούν το 1% πε-

ρίπου όλων των μη τραυματικών ενδοκρανιακών χωρο-

κατακτητικών εξεργασιών. Σκοπός της επέμβασης είναι 

η δημιουργία επικοινωνίας της αραχνοειδούς κύστεως 

με το κοιλιακό σύστημα, καθώς και με τον υπαραχνοειδή 

χώρο. Η προσπέλαση γίνεται μέσα από μία κρανιοανά-

τρηση, κατάλληλα τοποθετημένη, ώστε να προσπελα-

σθεί η αραχνοειδής κύστη.

Ένας άλλος τομέας εφαρμογής των ενδοσκοπικών 

τεχνικών στη νευροχειρουργική είναι η διασφηνοειδής 

προσπέλαση και η εκτομή όγκων της υπόφυσης και άλ-

λων εξεργασιών στην περιοχή του σφηνοειδούς κόλπου 

και του αποκλίματος. Η προσπέλαση είναι μεταξύ άνω 

και μέσης ρινικής κόγχης, γίνεται διάνοιξη του προσθί-

ου τοιχώματος του σφηνοειδούς και αναγνωρίζονται το 

έδαφος του κόλπου καθώς και τα πλάγια τοιχώματά του. 

Μετά την αναγνώριση του εδάφους του τουρκικού εφιπ-

πίου, γίνεται διάνοιξη του προσθίου τοιχώματος αυτού 

και διάνοιξη της σκληράς μήνιγγας, εφόσον αυτή δεν 

έχει διαβρωθεί από την εξεργασία. Οι μετέπειτα χειρι-

σμοί εξαρτώνται από το είδος της παθολογίας την οποία 

αντιμετωπίζουμε.

Μία άλλη εφαρμογή της ενδοσκοπικής παρέμβασης 

στην περιοχή είναι η αποκατάσταση διαρροών εγκεφα-

λονωτιαίου υγρού (ρινόρροια).

Μία σημαντική προσφορά του ενδοσκοπίου στη νευ-

ροχειρουργική είναι η υποβοήθηση μικρονευροχειρουρ-

γικών επεμβάσεων, χρησιμοποιώντας το ενδοσκόπιο σε 

συνδυασμό με το μικροσκόπιο, για αποσαφήνιση της 

μικροανατομίας διαφόρων περιοχών στα όρια του χει-

ρουργικού πεδίου. Παραδείγματα τέτοιων επεμβάσεων 

είναι προσπελάσεις του πρόσθιου κρανιακού βόθρου 

για μηνιγγιώματα ή άλλους όγκους καθώς και ανευρύ-

σματα, προσπελάσεις του μέσου κρανιακού βόθρου και 

προσπελάσεις στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο για όγκους, 

αγγειακές βλάβες και παθολογία των κατωτέρων κρανι-

ακών εγκεφαλικών συζυγιών.

Η άλλη εφαρμογή της ενδοσκοπικής μεθόδου είναι η 

παροχέτευση χρονίων υποσκληριδίων αιματωμάτων, στα 

οποία υπάρχει διαμερισματοποίηση από μεμβρανώδη 

διαφράγματα.

Αναισθησία και μετεγχειρητική φροντίδα
Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβάσεις 

με ενδοσκοπικές νευροχειρουργικές τεχνικές συνήθως έ-

χουν ανάγκη στοιχειώδους εργαστηριακής εκτίμησης με 

βασικές εξετάσεις. Η αναισθησία που χρησιμοποιείται 

είναι οπωσδήποτε γενική, περιλαμβάνουσα καταστολή 

και μυοχάλαση με διασωλήνωση, αλλά επειδή οι περισ-

σότερες από τις επεμβάσεις αυτές είναι μικρής χρονικής 

διάρκειας, δεν χρειάζεται συνεχής καταγραφή όλων των 

παραμέτρων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η χρήση χρο-

νοβόρων διαδικασιών, όπως αρτηριακοί καθετήρες κ.λπ. 

Η ανάνηψη των ασθενών κατά κανόνα είναι σύντομη. 

Μετεγχειρητικά η παραμονή τους στο νοσοκομείο είναι 

επίσης σύντομη. Φυσικά, εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις 

οποίες οι ενδοσκοπικές τεχνικές χρησιμοποιούνται ως υ-

ποβοήθηση στην επέμβαση, όπου χρησιμοποιείται κατά 

πρωτεύοντα ρόλο το χειρουργικό μικροσκόπιο.

Επιπλοκές
Η ενδοσκοπική χειρουργική του εγκεφάλου είναι μία νέα 
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τεχνική και είναι προφανές ότι κατά την αρχική φάση 

εκμάθησής της οι επιπλοκές είναι συχνότερες. Πάντως, 

γενικά είναι μία σχετικά ασφαλής τεχνική και σε μεγάλες 

σειρές ασθενών η νοσηρότητα δεν υπερβαίνει το 2% και 

η θνησιμότητα είναι κάτω από 1%.

Οι επιπλοκές των νευροενδοσκοπικών επεμβάσεων μπο-

ρούν να χωριστούν σε κλινικά σημαντικές (λοιμώξεις, υπο-

θαλαμικές διαταραχές, καρδιακή ανακοπή, συρίγγιο εγκε-

φαλονωτιαίου υγρού, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, επιληψία, 

ημιπάρεσις) και σε κλινικά λιγότερο σημαντικές (θλάσεις 

εγκεφαλικής ουσίας, μικρές αιμορραγίες, διαταραχή προ-

σανατολισμού, αύξηση του Insulin - like growth factor).

Προσεκτική ανάλυση των δεδομένων της MRI ή και 

της αγγειογραφίας συντελεί στην αποφυγή σοβαρών ε-

πιπλοκών. Τα περισσότερα αγγεία των τοιχωμάτων των 

κοιλιών είναι διαμέτρου 1 mm ή μικρότερα και σοβαρές 

αιμορραγίες είναι ασυνήθεις.

Είναι δυνατόν επίσης να προκληθούν ενδοκρανιακές 

διαταραχές και γενικότερα διαταραχή της υποθαλαμικής 

λειτουργίας, κατά τη διάρκεια επεμβάσεως στην ΙΙΙ κοι-

λία, δεδομένου ότι ο υποθάλαμος περιβάλλει το πρόσθιο 

τμήμα της.

Άποιος διαβήτης, υπερβολική έκκριση αντιδιουρητι-

κής ορμόνης, απώλεια αισθήματος δίψας, πυρετός, αμη-

νόρροια έχουν αναφερθεί. Ευτυχώς, οι διαταραχές αυ-

τές είναι βραχείας διαρκείας. Υπερφαγία, υπέρταση και 

βαριές καρδιακές αρρυθμίες έχουν επίσης αναφερθεί.

Λοιμώξεις, ως αποτέλεσμα ενδοσκοπικών επεμβάσεων, 

μπορούν να έχουν την κλινική εκδήλωση της μηνιγγίτι-

δος ή και κοιλιίτιδος ή επιφανειακών λοιμώξεων. Προφυ-

λακτικά αντιβιοτικά, όπως κεφαλοσπορίνες ή βανκομυ-

κίνη, μπορούν να χορηγηθούν προληπτικά, κυρίως κατά 

των σταφυλόκοκκων.

Βλάβες σημαντικών ανατομικών στοιχείων του εγκε-

φάλου είναι δυνατόν να συμβούν λόγω άμεσων τραυμα-

τισμών με το ενδοσκόπιο. Η ψαλίδα σχηματίζει το άνω 

και πρόσθιο τοίχωμα των τρημάτων του Monroe και, σε 

περίπτωση βλάβης της, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν 

διαταραχές μνήμης.

Επιπλοκές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επίσης και 

για τεχνικούς λόγους, κυρίως λόγω θερμικών βλαβών α-

πό τη χρήση των Laser και της διαθερμίας, που προκα-

λούν αύξηση της θερμοκρασίας του ΕΝΥ ή και άμεσες 

θερμικές βλάβες. Πολλές περιπτώσεις υποθαλαμικής 

βλάβης μπορούν να αποδοθούν σε αύξηση της θερμο-

κρασίας του ΕΝΥ και γενικά είναι σκόπιμο να γίνεται 

επαρκής έκπλυση κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων και 

να μη χρησιμοποιείται πολύ υψηλή ισχύς κατά τη χρήση 

των συσκευών αυτών.

Η αποφυγή των επιπλοκών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στην προσεκτική μελέτη των δεδομένων κάθε ασθενούς 

προεγχειρητικά. Χρειάζεται να γίνεται προσεκτική επι-

λογή ασθενών κατάλληλων για αυτές τις επεμβάσεις. Η 

ανατομία ορισμένων στοιχείων είναι κεφαλαιώδους ση-

μασίας, όπως το εύρος της ΙΙΙ κοιλίας και του τρήματος 

του Monroe, το οποίο πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερο 

από το μικρότερο διαθέσιμο ενδοσκόπιο.

Συνοπτικά, για να γίνουν οι νευροενδοσκοπικές επεμ-

βάσεις με ασφάλεια, θα πρέπει να επιλεγούν σωστά ο 

ασθενής και η επέμβαση, να έχει συνειδητοποιήσει ο 

χειρουργός τις ιδιαιτερότητες της ανατομίας σε κάθε 

περίπτωση, να είναι καλά προσανατολισμένος σε κάθε 

φάση της επέμβασης και να μη διστάσει να τη σταμα-

τήσει αν τα οδηγά ανατομικά σημεία δεν είναι σαφή, αν 

αποπροσανατολιστεί ή αν η κατάσταση παρουσιαστεί 

πολύ επιπεπλεγμένη.

Abstract
Panagopoulos K. Endoscopic brain surgery. Iatrika Analekta 2011, 3:452-456

Although medical endoscopy appeared in late 19th century, it was early 90ties when an evolution in related 

technology made endoscopic brain surgery popular. Obstructive hydrocephalus, arachnoid cysts of the brain, 

ventricular and hypophycial space occupying lesions, brain abscess and hematoma are amenable to endoscopic 

surgery. Endoscopic assist surgery can offer in cases of lesions in and around the cranial base and the posterior fossa.

Rigid endoscopes are usually more suitable for neurosurgery. Operations are under general anesthesia and the 

postoperative course is usually short. With careful selection of patient, good surgical planning and experience 

percentage of complications is low, although some complications can be serious.
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Επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Η οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι μια επείγουσα 

ενδοκρινολογική κατάσταση απειλητική για τη ζωή, που 

απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία. Η διάγνωσή της 

είναι μια κλινική πρόκληση, καθόσον η εμφάνισή της 

μπορεί να είναι μη ειδική και τα συμπτώματα και σημεία 

της να επισκιάζονται από οξύ επισυμβαίνον αίτιο, το ο-

ποίο και τη φέρνει στην επιφάνεια. Η νόσος του Addison 

περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1855 και έχει επίπτωση 

35 - 120 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Υ-

πάρχει όμως αυξανόμενη αναγνώριση περιπτώσεων με-

ρικής επινεφριδιακής ανεπάρκειας, οι οποίες μπορούν ε-

πίσης να παρουσιαστούν κλινικά ως οξεία επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια όταν επισυμβεί σοβαρή γενικευμένη νόσος 

(π.χ. σηψαιμία), HIV λοίμωξη ή καταστολή από θεραπεία 

με γλυκοκορτικοειδή.

Άξονας υποθαλάμου - υπόφυσης - επινεφριδίων 
(ΥΥΕ)
Ο άξονας ΥΥΕ αντιπροσωπεύει την αδιάρρηκτη λειτουρ-

γική σχέση μεταξύ του υποθαλάμου, του πρόσθιου λο-

βού της υπόφυσης και του φλοιού των επινεφριδίων, η 

οποία χαρακτηρίζεται τόσο από διαδοχική ενεργοποίηση, 

κάθετα, κατά μήκος του άξονα, όσο και από οδούς πα-

λίνδρομης ρύθμισης, που διασφαλίζουν τη φυσιολογική 

απάντηση ανάλογα με το ερέθισμα (εικόνα 1). Ενδεχό-

μενη δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα του 

άξονα μπορεί να οδηγήσει είτε σε υπερβολική είτε σε 

ανεπαρκή ενεργοποίηση, με αποτέλεσμα παθολογικές 

καταστάσεις που σχετίζονται άμεσα με την υποκείμενη 

διαταραχή της έκκρισης των αντίστοιχων ορμονών.

Ο υποθάλαμος είναι το πρώτο επίπεδο του ΥΥΕ άξονα, 

καθώς εκκρίνει την εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπί-

νης (CRH), η οποία στη συνέχεια ρυθμίζει την έκκριση 

της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH) από την 

αδενοϋπόφυση. Η CRH συντίθεται κυρίως από τους μι-

κροκυτταρικούς (parvocellular) νευρώνες του παρακοι-

λιακού πυρήνα (paraventricular nucleus, PVN) του υπο-

θαλάμου και στη συνέχεια εκκρίνεται στον υποθάλαμο 

- υποφυσιακό πυλαίο σύστημα, μέσω του οποίου καταλή-

γει στα κορτικοτρόφα κύτταρα του πρόσθιου λοβού της 

υπόφυσης (εικόνα 1). Η έκκριση της CRH υπόκειται σε 

έναν εξαιρετικά σύνθετο και ακριβή ρυθμιστικό έλεγχο, 

που περιλαμβάνει αφενός παλίνδρομη καταστολή από 

τα γλυκοκορτικοειδή και την ίδια τη CRH (καταλυτική για 

τον τερματισμό της ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα) και 

αφετέρου παράλληλα κυκλώματα στενής αλληλορύθμι-

σης με άλλες ορμόνες, νευροπεπτίδια και νευροδιαβιβα-

στές, που δρουν είτε διεγερτικά είτε κατασταλτικά στον 

παρακοιλιακό πυρήνα.

Το αρχικό σήμα της ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα με-

ταβιβάζεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα στη συ-

Κωνσταντίνος Η. Τσίγκος, MD PhD

Ενδοκρινολόγος, ΥΓΕΙΑ
ctsigos@gmail.com

1.

Εικ. 1.  Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του άξονα υποθαλάμου 
- υπόφυσης - επινεφριδίων (ΥΥΕ) και των ορμονικών αλληλεπιδρά-
σεών τους. Τα συμπαγή βέλη υποδηλώνουν διέγερση και τα διακε-
κομμένα καταστολή. CRH: εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης, 
AVP: αργινίνη - βαζοπρεσίνη, ACTH: αδρενοκορτικοτρόφος ορμόνη.
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στηματική κυκλοφορία διά της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου 

ορμόνης (ACTH). Η ACTH συντίθεται στα κορτικοτρόφα 

βασεόφιλα κύτταρα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης 

και η έκκρισή της καθορίζεται κυρίως από την επίδραση 

της CRH. Η αργινίνη-βαζοπρεσίνη (AVP) είναι ο δεύτερος 

ισχυρότερος διεγέρτης της έκκριση της ACTH, αν και η 

επίδρασή της δεν θεωρείται αυτόνομη, αλλά κυρίως συ-

νεργιστική στη δράση της CRH. Τέλος, στην καταστολή 

της έκκρισης της ACTH καθοριστική είναι η παλίνδρομη 

κατασταλτική επίδραση που ασκούν τα γλυκοκορτικοειδή 

των επινεφριδίων και η ίδια η ACTH στα κορτικοτρόφα 

κύτταρα, επιδράσεις που σηματοδοτούν τον τερματισμό 

της ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα και προστατεύουν τον 

οργανισμό από ενδεχόμενη υπερλειτουργία του.

Η ACTH που εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία 

έχει ως κύριο ιστό-στόχο τον φλοιό των επινεφριδίων, 

όπου διεγείρει την παραγωγή της κορτιζόλης και των 

επινεφριδιακών ανδρογόνων από τη στηλιδωτή (zona 

fasciculata) και τη δικτυωτή ζώνη (zona reticularis) α-

ντίστοιχα. Η δράση της ACTH συμβάλλει επίσης και στη 

σύνθεση της αλδοστερόνης από τη σπειροειδή ζώνη του 

φλοιού (zona glomerulosa), αν και η έκκριση αυτής της 

ορμόνης βρίσκεται κυρίως υπό τον έλεγχο του συστή-

ματος ρενίνης - αγγειοτενσίνης (εικόνα 1). Η ACTH δρα 

μέσω ειδικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης (υ-

ποδοχείς 2 της μελανοκορτίνης, MC2), οι οποίοι εκφρά-

ζονται στα κύτταρα και των τριών ζωνών του φλοιού και 

διεγείρει τη στεροειδογένεση, ενώ ταυτόχρονα ασκεί ση-

μαντική τροφική επίδραση στον φλοιό των επινεφριδίων.

Φλοιός των επινεφριδίων

n Γλυκοκορτικοειδή: Ο ΥΥΕ άξονας ολοκληρώνεται στο 

επίπεδο του φλοιού των επινεφριδίων με τη σύνθεση 

των γλυκοκορτικοειδών από τη στηλιδωτή ζώνη, όπου 

ουσιαστικά το σήμα της ενεργοποίησής του μετουσιώ-

νεται σε δραστικές ουσίες οι οποίες αποσκοπούν στην 

αποκατάσταση της ομοιοστασίας του οργανισμού. Η κορ-

τιζόλη αποτελεί το κύριο ενδογενές γλυκοκορτικοειδές 

στον άνθρωπο και μετά τη σύνθεσή της στα επινεφρίδια 

εκκρίνεται στη συστηματική κυκλοφορία, διά της οποίας 

καταλήγει στους διάφορους ιστούς-στόχους.

Η έκκριση της κορτιζόλης από τη στηλιδωτή ζώνη του 

φλοιού των επινεφριδίων βρίσκεται υπό τον άμεσο έ-

λεγχο της ACTH και έτσι χαρακτηρίζεται από εκκριτικές 

ώσεις και κιρκάδιο ρυθμό, που ακολουθεί στενά την υπο-

φυσιακή έκκριση της ACTH. Αντίστροφα, η κορτιζόλη κα-

ταστέλλει την κεντρική έκκριση της CRH, της AVP και της 

ACTH. Η ύπαρξη της παλίνδρομης καταστολής του ΥΥΕ 

άξονα από τα γλυκοκορτικοειδή είναι σημαντική δικλίδα 

ασφαλείας του οργανισμού γιατί εξασφαλίζει τον τερμα-

τισμό της διέγερσης, ώστε να είναι εφικτή η απάντηση 

σε νέα επερχόμενα ερεθίσματα, και επιπλέον περιορίζει 

στο απολύτως αναγκαίο τη διάρκεια της έκθεσης στις δυ-

νητικά επιβλαβείς καταβολικές και ανοσοκατασταλτικές 

επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών.

Η κορτιζόλη είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική 

λειτουργία σχεδόν όλων των ιστών και των οργάνων. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δράσεις της στην καρδι-

αγγειακή λειτουργία, στην όρεξη, στον μεταβολισμό 

και στο ανοσιακό σύστημα, οι οποίες και μας βοηθούν 

να κατανοήσουμε την παθοφυσιολογία της οξείας και 

χρόνιας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Η δράση της κορ-

τιζόλης στα κύτταρα επιτυγχάνεται μέσω ειδικών κυττα-

ροπλασματικών υποδοχέων, οι οποίοι ενεργοποιούμενοι 

εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου, όπου συνδέο-

νται σε συγκεκριμένες θέσεις του DNA (glucocorticoid 

responsive elements, GREs) και επηρεάζουν (προάγουν 

ή αντίθετα καταστέλλουν) την έκφραση των αντίστοιχων 

γονιδίων-στόχων.

Ειδικά στο καρδιαγγειακό σύστημα, τα γλυκοκορτικοει-

δή δρουν συνεργιστικά με τις κατεχολαμίνες και επιτυγ-

χάνουν αιμοδυναμική ισορροπία, επάγοντας τη δράση 

των κατεχολαμινών στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων. 

Επιπλέον, τα γλυκοκορτικοειδή καταστέλλουν τη σύνθε-

ση στο ενδοθήλιο αγειοδιασταλτικών ουσιών, περιλαμ-

βανομένων της προστακυκλίνης και του μονοξειδίου του 

αζώτου, ενώ ταυτόχρονα επάγουν την καρδιακή συσταλ-

τικότητα. Τα γλυκοκορτικοειδή είναι επίσης απαραίτητα 

για τη φυσιολογική λειτουργία των χρωμαφινικών κυτ-

τάρων του μυελού των επινεφριδίων και την παραγωγή 

αδρεναλίνης τόσο σε βασικές συνθήκες όσο και υπό 

stress. Ως αποτέλεσμα, η ανεπάρκεια των γλυκοκορτικο-

ειδών οδηγεί σε κυκλοφορική καταπληξία (collapse), σε 

μειωμένη σύνθεση κατεχολαμινών, σε αγγειοδιαστολή 

και διαταραχή στη συσταλτικότητα της καρδιάς, τα ο-

ποία, μαζί με την απώλεια ύδατος και νατρίου από την 

αλατοκορτικοειδική ανεπάρκεια, αποτελούν τον πυρήνα 

της οξείας επινεφριδιακής κρίσης (εικόνα 2).

Τα γλυκοκορτικοειδή παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 

στον μεταβολισμό της γλυκόζης και στον έλεγχο της α-
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ποθήκευσης και της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ έχουν 

έντονη ορεξιογόνο δράση. Έτσι σε χρόνιο stress, η αυ-

ξημένη έκκριση κορτιζόλης προκαλεί αυξημένη όρεξη 

και κατανάλωση λιπαρών και γλυκών, ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει σε επινεφριδιακή ανεπάρκεια, όπου οι πάσχο-

ντες χάνουν βάρος.

Τέλος, τα γλυκοκορτικοειδή είναι ισχυροί καταστολείς 

του ανοσιακού συστήματος και η ανεπάρκειά τους προ-

καλεί αυξημένο φλεγμονώδες φορτίο για τον οργανισμό 

και συναφή συμπτώματα, όπως αρθραλγίες, μυαλγίες, 

λήθαργο, χαμηλή πυρετική κίνηση και φλεγμονώδη συ-

μπτώματα από το πεπτικό.

n Αλατοκορτικοειδή: Η έκκριση της αλδοστερόνης 

ρυθμίζεται από τον άξονα ρενίνης - αγγειοτενσίνης και 

αυξάνει την επαναρρόφηση του νατρίου από το άπω 

εσπειραμένο σωληνάριο, ανταλλάσσοντάς το με κάλιο. 

Το κύριο ερέθισμα για την έκκριση της ρενίνης είναι η 

πτώση στην πίεση παροχής από υπόταση, αιμορραγία ή 

μείωση του εξωκυττάριου όγκου ύδατος από απώλεια 

νατρίου. Κατά συνέπεια, η ανεπάρκεια της αλδοστερό-

νης έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια νατρίου από τους 

νεφρούς και την κατακράτηση καλίου. Η απώλεια αυτή 

ύδατος και νατρίου μπορεί να αποβεί καταστροφική σε 

σύνδρομα εμέτων και διαρροιών, με ταχύτατη αιμοδυ-

ναμική επιδείνωση, κώμα και θάνατο (εικόνα 2). Πρέπει 

να σημειωθεί ότι η ACTH, αν και μπορεί να διεγείρει 

την αλδοστερόνη, παίζει πολύ μικρό ρόλο συνολικά στην 

έκκρισή της. Για τον λόγο αυτόν δεν έχουμε ανεπάρκεια 

της αλδοστερόνης στη δευτεροπαθή επινεφριδιακή ανε-

πάρκεια, όταν η βλάβη συμβαίνει στην υπόφυση, ούτε 

και συμπτώματα οξείας επινεφριδιακής κρίσης.

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια
Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια, κατά κύριο λόγο, οφείλεται 

στην ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων (πίνακας 

1), αν και φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές αλληλεπι-

δράσεις μεταξύ κατεχολαμινεργικού συστήματος του μυ-

ελού των επινεφριδίων και των γλυκοκορτικοειδών του 

φλοιού στη ρύθμιση της στεροειδογένεσης. Επιπλέον, η 

λειτουργική ακεραιότητα του καρδιαγγειακού συστήμα-
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2.

Εικ. 2.  Σχηματικό διάγραμμα των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν στην εγκατάσταση του shock στην οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια.
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τος εξαρτάται από μια περίπλοκη συνέργεια μεταξύ των 

ορμονών του φλοιού των επινεφριδίων και των κατεχο-

λαμινών, που από κοινού ρυθμίζουν την ομοιοστασία των 

υγρών του σώματος και τον αγγειακό τόνο. Κατά συνέ-

πεια, το κυκλοφορικό shock είναι το κυρίαρχο στοιχείο 

της οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας και οφείλεται 

αφενός σε υπογκαιμία και απώλεια νατρίου από την α-

νεπάρκεια των αλατοκορτικοειδών και αφετέρου στην 

κατακρήμνιση των περιφερικών αντιστάσεων (vascular 

collapse) από την ανεπάρκεια των γλυκοκορτικοειδών (ει-

κόνα 2). Οξέα επισυμβαίνοντα αίτια, όπως η σηψαιμία, η 

αιμορραγία και η καρδιακή δυσλειτουργία, πολύ συχνά 

συμβάλλουν στο αιμοδυναμικό stress και διευκολύνουν 

την εγκατάσταση του shock.

Αίτια επινεφριδιακής ανεπάρκειας
Τα αίτια της επινεφριδιακής ανεπάρκειας είναι πολλά και 

ποικίλα, όπως είναι και οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. 

Μερικά χαρακτηριστικά είναι κοινά τόσο στην πρωτοπα-

θή όσο και στη δευτεροπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια, 

αλλά η γνώση των διαφοροποιήσεων μπορεί να βοηθή-

σει σημαντικά στην τελική διάγνωση (πίνακας 2).

Πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια  
(χαμηλή κορτιζόλη με υψηλή ACTH)
Η μελάχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων είναι 

το παθογνωμονικό σημείο της πρωτοπαθούς ανεπάρκει-

ας, ανεξαρτήτως αιτίου, κυρίως ως αποτέλεσμα της χρό-

νιας έκθεσης στα αντιρροπιστικά υψηλά επίπεδα ACTH. 

Είναι ιδιαίτερα έκδηλη σε περιοχές που εκτίθενται σε 

τριβή (αγκώνες, κόμποι χεριών) ή σε ηλιακό φως (πρόσω-

πο, αυχένας), σε περιοχές που είναι φυσιολογικά σκου-

ρόχρωμες (θηλές, μασχάλες), σε πτυχές του δέρματος 

και στον στοματικό βλεννογόνο.

Από τη στιγμή που θα τεθεί η κλινική υποψία πρωτο-

παθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας, πρέπει να αναζη-

τηθεί και το αίτιο αυτής (πίνακας 3). Οι ασθενείς με αυ-

τοάνοση αιτιολογία συνήθως παρουσιάζονται κλινικά με 

χρόνια συμπτώματα σε εξωτερική βάση, ενώ σε αυτούς 

όπου η ανεπάρκεια προκαλείται από αγγειακά, νεοπλα-

σματικά και διηθητικά αίτια η διάγνωση συνήθως γίνεται 

στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η αυτοάνοση καταστροφή των επινεφριδίων ευθύνεται 

για το 70% - 90% των περιπτώσεων πρωτοπαθούς επινε-

φριδιακής ανεπάρκειας και συχνά (50%) συνυπάρχει με 

άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως λεύκη, θυρεοειδίτιδα 

Hashimoto, νόσο Graves και μεγαλοβλαστική αναιμία. 

Τα επινεφρίδια είναι επίσης πολύ ευπαθή σε αγγειακές 

βλάβες, διότι δεν λαμβάνουν απευθείας αρτηριακή πα-

ροχή. Η αιμάτωσή τους προέρχεται από ένα υποκαψικό 

πλέγμα αρτηριολίων, που τα καθιστά επιρρεπή σε έμφρα-

κτα και νεκρώσεις όταν πέφτει η αρτηριακή πίεση και 

σε αιμορραγίες όταν αυξηθεί και πάλι η πίεση. Η χρήση 

αντιπηκτικών, η θρομβοκυττοπενία και η σηψαιμία εί-

ναι οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με 

αιμορραγία στα επινεφρίδια. Η σηψαιμία μπορεί να προ-

καλέσει και έμφρακτα, όπως κλασικά έχει περιγραφεί 

στη μηνιγγοκοκκαιμία, αλλά και από άλλα παθογόνα μι-

κρόβια που προσβάλλουν τους ασθενείς ενδονοσοκομει-

ακά, όπως Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli και 

Staphylococcus aureus. Κακοήθη νεοπλάσματα και λεμ-

φώματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια, διηθώντας και προκαλώντας έμφρακτα. Οι 

ασθενείς που πάσχουν από AIDS είναι ιδιαίτερα επιρ-

Πίνακας 1 Συνέπειες ανεπάρκειας επινεφριδίων

Ανεπάρκεια 
γλυκοκορτικο-
ειδών

Υπόταση Υπονατριαιμία
Υπογλυκαιμία (κυρίως σε παι-
διά και σε πολύ λεπτά άτομα)

Απουσία της επιτρεπτικής 
δράσης των γλυκοκορτικοειδών 
στον τόνο του καρδιαγγειακού 
δικτύου

Αυξημένη έκκριση αργινίνης - 
βαζοπρεσίνης (AVP)

Μειωμένη νεογλυκογένεση

Κατακράτηση ύδατος
Αύξηση των αναγκών ηπατικής 
παραγωγής γλυκόζης

Ανεπάρκεια 
αλατοκορτικο-
ειδών

Υπόταση Υπονατριαιμία Υπερκαλιαιμία - οξέωση

Μειωμένος όγκος αίματος
Απώλεια νατρίου από τους 
νεφρούς

Αδυναμία απέκκρισης καλίου 
και οξέος από τους νεφρούς
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ρεπείς καθότι παθαίνουν συχνές ευκαιριακές λοιμώξεις 

(cytomegalovirus, mycobacterium avium-intravcellulare) 

και κακοήθειες (σάρκωμα Kaposi), ενώ μπορεί να λαμβά-

νουν φάρμακα που παρεμποδίζουν τη σύνθεση (κετοκο-

ναζόλη) ή αυξάνουν τον ηπατικό καταβολισμό (αναστο-

λείς των πρωτεασών) των γλυκοκορτικοειδών.

Στα παιδιά πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συγγενείς 

μορφές επινεφριδιακής ανεπάρκειας, όπως είναι η συγ-

γενής αντίσταση στην ACTH, η οποία προκαλεί μεμονω-

μένη γλυκοκορτικοειδική ανεπάρκεια, και τα διάφορα 

σύνδρομα συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων, 

που οφείλονται σε συγγενή έλλειψη των ενζύμων της 

στεροειδογένεσης.

Δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια  
(χαμηλή κορτιζόλη με χαμηλή ACTH)
Δευτεροπαθής ανεπάρκεια των επινεφριδίων προκαλεί-

ται από βλάβες στο επίπεδο υποθαλάμου - υπόφυσης 

ή μετά καταστολή του ΥΥΕ άξονα από χρόνια εξωγενή 

χορήγηση γλυκοκορτικοειδών ή από χειρουργική θερα-

πεία ενδογενούς υπερκορτιζολισμού. Συγκεκριμένα αίτια 

υποθαλαμικής - υποφυσιακής βλάβης πρέπει να αναζη-

τηθούν, όπως μακροαδενώματα, κρανιοφαρυγγιώματα, 

φλεγμονώδης διήθηση κ.λπ. (πίνακας 2), καθώς και συ-

μπτώματα άλλων υποφυσιακών ορμονικών ανεπαρκειών 

(π.χ. υπογοναδισμός, υποθυρεοειδισμός) και σημεία το-

πικής πίεσης (π.χ. διαταραχές οπτικών πεδίων, παράλυση 

κρανιακών νεύρων).

Ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία με γλυκοκορτι-

κοειδή είναι σε κίνδυνο για οξεία επινεφριδιακή κρίση, 

λόγω της προκαλούμενης ατροφίας των επινεφριδίων 

από την καταστολή της ACTH. Ο κίνδυνος αυτός εξαρ-

τάται από τις εφεδρείες των επινεφριδίων σε έκκριση 

κορτιζόλης και από το επισυμβαίνον stress. O βαθμός 

της καταστολής του άξονα των επινεφριδίων από τα γλυ-

κοκορτικοειδή εξαρτάται από τη διάρκεια θεραπείας, την 

οδό χορήγησης και την ισχύ του σκευάσματος, παρ᾽ όλα 

αυτά υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα από άτομο σε άτο-

μο. Γενικώς οι ασθενείς που έχουν λάβει συστηματικά 

μεγάλες δόσεις γλυκοκορτικοειδών (π.χ. πρεδνιζολόνης) 

για πάνω από 3 εβδομάδες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

επινεφριδιακής κρίσης κατά την απόσυρσή τους.

Πίνακας 2 Συμπτώματα και σημεία ανεπάρκειας επινεφριδίων

Από οποιαδήποτε αιτία Συχνότητα

Κόπωση, αδυναμία, νωθρότητα 100%

Ανορεξία, απώλεια βάρους 100%

Ναυτία, έμετοι, διάρροια 70%

Υπονατριαιμία 90%

Υπογλυκαιμία

Ήπια αναιμία

Πρωτοπαθής ανεπάρκεια 
(βλάβη στα επινεφρίδια)

Συχνότητα

Μελάχρωση δέρματος και βλεννογόνων 90%

Υπερκαλιαιμία 65%

Αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια 25%

Λεύκη 5%

Δευτεροπαθής ανεπάρκεια 
(βλάβη στον υποθάλαμο - υπόφυση)

Ωχρότητα

Αμηνόρροια, μείωση libido

Αραίωση τριχοφυΐας

Πονοκέφαλοι, διαταραχή όρασης

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια
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Διάγνωση επινεφριδιακής ανεπάρκειας
Η οξεία επινεφριδιακή κρίση είναι μια επείγουσα ενδο-

κρινολογική κατάσταση. Η βαρύτητα και η οξύτητα των 

συμπτωμάτων ποικίλλουν ανάλογα με το αν η διαταραχή 

είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής και από το παθολο-

γικό αίτιο που την προκαλεί (πίνακας 1). Λεπτομερές 

ιστορικό, κλινική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος 

επιβάλλονται όταν οι ασθενείς παρουσιάζονται με χρό-

νια ή υποξέα συμπτώματα, αλλά αυτό δεν είναι συνή-

θως δυνατό στον οξέως και βαρέως πάσχοντα ασθενή, 

στον οποίο κυριαρχούν τα στοιχεία της κυκλοφορικής 

καταπληξίας. Στον ασθενή αυτόν πρέπει η διάγνωση να 

βασιστεί στην κλινική υποψία και η θεραπεία με υδρο-

κορτιζόνη να αρχίσει αμέσως, χωρίς την αναμονή των ερ-

γαστηριακών εξετάσεων. Αίμα για εξετάσεις (κορτιζόλη 

και ACTH, βιοχημικός έλεγχος) μπορεί να ληφθεί πριν 

από την έναρξη της θεραπείας.

Σε έναν προοδευτικά πάσχοντα ασθενή επίπεδο κορ-

τιζόλης ορού <3 μg/dL είναι διαγνωστικό και αν συνο-

δεύεται από ACTH >50 pg/L υποδηλώνει πρωτοπαθή 

ανεπάρκεια. Άλλες βιοχημικές εξετάσεις σε μια τυπική 

περίπτωση δείχνουν υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία (όχι 

στη δευτεροπαθή ανεπάρκεια, όπου ο άξονας ρενίνης 

- αγγειοτενσίνης παραμένει λειτουργικός), υπερχλωραιμι-

κή οξέωση και αυξημένη ουρία και κρεατινίνη. Αναιμία 

και ηωσινοφιλία μπορεί να συνυπάρχουν, και πιο σπάνια 

και υπερασβεστιαιμία. Η τυπική όμως αυτή βιοχημική 

εικόνα δεν ανευρίσκεται πάντα, και κυρίως σε επινεφρι-

διακή ανεπάρκεια οξείας έναρξης (π.χ. επινεφριδιακή 

αιμορραγία). Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος μπορεί 

να γίνει μετά τη σταθεροποίηση και ανάρρωση του 

ασθενούς.

Η επιβεβαίωση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας σε 

έναν σταθερό ασθενή απαιτεί την κατάδειξη χαμηλής 

κορτιζόλης ορού και ανεπαρκή απάντηση της κορτιζόλης 

σε διέγερση με ACTH. Πολλοί παράγοντες μπορεί να ε-

πηρεάσουν τα μετρούμενα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα, 

όπως η ώρα της αιμοληψίας, φάρμακα που επηρεάζουν 

τη δεσμευτική ικανότητα των πρωτεϊνών του πλάσματος 

(π.χ. οιστρογόνα) και ταυτόχρονη θεραπεία με συνθε-

τικά γλυκοκορτικοειδή. Σε γενικές γραμμές, όμως, μια 

πρωινή (8 π.μ.) κορτιζόλη αίματος >15 μg/dL αποκλείει 

την επινεφριδιακή ανεπάρκεια, ενώ ένα επίπεδο πρωινό 

<5 μg/dL επιβάλλει περαιτέρω έλεγχο για επιβεβαίωση. 

Πίνακας 3 Αίτια επινεφριδιακής ανεπάρκειας

Πρωτοπαθής 
ανεπάρκεια

Αγγειακά Διηθητικά Λοιμώδη

Επινεφριδιακά έμφρακτα ή 
αιμορραγία

Λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα, μεταστά-
σεις, κοκκιώματα

Φυματίωση, μυκητιάσεις, HIV, μη-
νιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη

Αυτοάνοσα Τραυματικά Φάρμακα Συγγενή

Αυτοάνοση αδρεναλί-
τις, σύνδρομα αυτοά-
νοσης πολυενδοκρινο-
πάθειας Ι και ΙΙ

Τυφλά τραύματα κοι-
λίας, τραύματα οσφύος

Κετοκοναζόλη (ειδικά 
σε ασθενείς με AIDS), 
ετομιδάτη

Αδρενολευκοδυ-
στροφία, συγγενής 
αντίσταση στην ACTH, 
ανεπάρκεια ενζύμων 
στεροειδογένεσης

Δευτε-
ροπαθής 

ανεπάρκεια

Αγγειακά Νεοπλασματικά Διηθητικά

Σύνδρομο Sheehan (αποπληξία - 
νέκρωση της υπόφυσης)

Μακροαδενώματα, 
κρανιοφαρυγγιώματα, 
μεταστάσεις

Κοκκιωματώδεις νόσοι (σαρκοείδω-
ση, ιστιοκύττωση), αιμοχρωμάτωση

Λοιμώδη Φλεγμονώδη Τραυματικά

Φυματίωση, μυκητιάσεις
Λεμφοκυτταρική 
υποφυσίτις

Κακώσεις εγκεφάλου

Ακτινοθεραπεία Φάρμακα Άλλα

Ακτινοθεραπεία 
υπόφυσης

Απότομη διακοπή 
γλυκοκορτικοειδών

Μεμονωμένη ανεπάρκεια ACTH

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια
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Στον βαρέως πάσχοντα ασθενή, όμως, οι περισσότεροι 

συμφωνούν ότι, αν τα επίπεδα κορτιζόλης είναι <14 μg/

dL (σχετικά χαμηλά για τη βαρύτητα του stress), η χορή-

γηση κορτικοειδών μπορεί να είναι ευεργετική.

Προσοχή χρειάζεται για την ερμηνεία των μετρήσεων 

κορτιζόλης στο αίμα σε ασθενείς που λαμβάνουν γλυκο-

κορτικοειδή. Η ανάκαμψη του άξονα των επινεφριδίων 

αρχίζει όταν τα γλυκοκορτικοειδή μειώνονται σε δόσεις 

φυσιολογικές (συνήθως <5 mg πρεδνιζολόνης και <0,5 

mg δεξαμεθαζόνης) και εξαρτάται από τη δόση και τη 

διάρκεια της θεραπείας. Οι περισσότερες μέθοδοι μέτρη-

σης κορτιζόλης αναγνωρίζουν την πρεδνιζολόνη, αλλά 

όχι τη δεξαμεθαζόνη.

Για τον έλεγχο των επινεφριδιακών εφεδρειών χρησι-

μοποιείται η δοκιμασία ταχείας διέγερσης με Synachten 

(ACTH 1-24). Μετά τη χορήγηση 250 mcg Synachten 

ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά, η κορτιζόλη αίματος μετριέται 

αντίστοιχα στα 0, στα 30 και στα 60 λεπτά ή στα 0, στα 

60 και στα 120 λεπτά από τη χορήγηση και πρέπει τα 

επίπεδα να ανέβουν >20 μg/dL ώστε η απάντηση να είναι 

φυσιολογική. Όταν η απάντηση της κορτιζόλης είναι ανε-

παρκής, η συνύπαρξη χαμηλής ACTH υποδηλώνει πρω-

τοπαθή ανεπάρκεια, ενώ χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα 

ACTH υποδηλώνουν δευτεροπαθή ανεπάρκεια.

Θεραπεία της επινεφριδιακής ανεπάρκειας
Η θεραπεία της οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας ε-

πιτάσσει την αποκατάσταση του όγκου του αίματος και 

του νατρίου, τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών και τη θε-

ραπεία της αιτίας που την προκαλεί:

1. Χορήγηση 2-3 L φυσιολογικού ορού ανάλογα με την 

κατάσταση του ασθενούς.

2. 300 - 400 mg υδροκορτιζόνης ημερησίως.

3. Όταν ο ασθενής σταθεροποιηθεί, η δόση υποκατά-

στασης από το στόμα ανέρχεται σε 20 - 30 mg υδροκορ-

τιζόνης ημερησίως (ή πρεδνιζολόνη 2,5 - 5 mg ημερη-

σίως) και φλουδροκορτιζόνη 0,1 - 0,2 mg ημερησίως σε 

πρωτοπαθή ανεπάρκεια.

Ο ασθενής πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί για την α-

ντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων με αύξηση των 

δόσεων των γλυκοκορτικοειδών ως εξής:

1. Σε ήπιο stress (πυρετός πάνω από 38οC, έμετοι, μι-

κρές επεμβάσεις) συνιστάται διπλασιασμός της δόσης 

του γλυκοκορτικοειδούς για 2 - 3 μέρες.

2. Προγεμισμένες σύριγγες με υδροκορτιζόνη 100 mg 

ή δεξαμεθαζόνη 4 mg πρέπει να φυλάσσονται στο σπίτι 

για χορήγηση όταν αδυνατεί να λάβει από το στόμα ή σε 

μεγάλα ατυχήματα.

3. Επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο αν οι έμετοι 

συνεχίσουν ή αν η γενική κατάσταση δεν βελτιωθεί σύ-

ντομα και σημαντικά με τη λήψη της αυξημένης δόσης 

υποκατάστασης.

4. Σε μείζον stress (σοβαρό τραύμα, μεγάλες επεμβά-

σεις) συνιστάται δεκαπλασιασμός της δόσης του γλυκο-

κορτικοειδούς για 2 - 3 μέρες, που φυσικά γίνεται σε 

νοσοκομειακό περιβάλλον.

Abstract
Tsigkos K, MD PhD. Adrenal insufficiency. Iatrika Analekta 2011, 3:457-464

Acute adrenal insufficiency is an uncommon but life-threatening endocrine emergency, requiring prompt diagnosis 

and immediate treatment. Severity of adrenal crisis depends on underlying aetiology, adrenal reserve, and 

intercurrent illness precipitating the acute crisis. Symptoms can be nonspecific with signs and symptoms masked 

by the precipitant itself. A high index of suspicion is very important for diagnosis of adrenal insufficiency, and should 

be considered especially in patients with unexplained shock resistant to treatment or fever. Upon clinical suspicion, 

treatment of adrenal crisis should not be delayed by laboratory confirmation. Immediate fluid resuscitation with 

normal saline is crucial and should be promptly followed by glucocorticoid replacement. Intercurrent illness should 

be treated and patient education of sick day management is essential.
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Προβλήματα της κλινικής ιατρικής σήμερα

Η πρόοδος της ιατρικής, από το μέσον του 20ού αιώνα 

έως τις μέρες μας, είναι πρωτόγνωρη! Δεν είναι υπερβολή 

αν κανείς τη θεωρήσει μεγαλύτερη απ᾽ όση υπήρξε σε 

ολόκληρη την προηγούμενη ιστορία της.

Όμως, με την πάροδο του χρόνου, οι κοινωνικοοικονο-

μικές και οι πολιτισμικές συνθήκες στη χώρα μας, αλλά 

και διεθνώς παρουσίασαν, μαζί με τα θετικά, και αρνητικά, 

παρακμιακά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε θέματα ιατρικής ηθι-

κής και δεοντολογίας. Αυτά στρέβλωσαν την ευθύγραμμη 

πορεία της κλινικής ιατρικής και δυσκόλεψαν την καθημε-

ρινή κλινική πρακτική.

Μερικά από τα προβλήματα αυτά, καταχωρισμένα τυ-

χαία και όχι με σημασιολογική σειρά, θα μας απασχολή-

σουν σήμερα:

Η απαξίωση της κλινικής εξέτασης
Σήμερα παρατηρείται, ολοένα και συχνότερα, μια τάση 

απαξίωσης της κλινικής εξέτασης, ιδιαίτερα στους νεό-

τερους συναδέλφους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκει-

ται για σοβαρό λάθος! Δεν νοείται κλινική ιατρική χωρίς 

κλινική εξέταση (Κ.Ε.). Η Κ.Ε. είναι διαγνωστική μέθοδος 

αναντικατάστατη.

Η λήψη του ιστορικού συνιστά κορυφαία πράξη της δι-

αγνωστικής διαδικασίας. Είναι εγχείρημα δύσκολο, όμως 

ταυτόχρονα πολύ αποδοτικό για τη διάγνωση (≈ 75%). 

Χρειάζεται επιστράτευση όλων των αρετών του κλινικού 

ιατρού, οι οποίες με τον τρόπο αυτόν αναδεικνύονται και 

του προσάγουν κύρος και αίγλη! Η κοινή γνώμη σέβεται 

και επαινεί τον κλινικό που έχει διαγνωστικές επιτυχίες.

Όμως, και το άλλο σκέλος της Κ.Ε., η φυσική εξέταση, 

είναι σημαντική και η συμβολή της στη διάγνωση αξιόλο-

γη (12%), υπό τον όρο ότι θα είναι μεθοδική και εμπερι-

στατωμένη και θα οδηγείται από τις ενδείξεις (clues) που 

προέκυψαν από το καλό ιστορικό.

Η φυσική εξέταση έχει προδιαγραφές ιδανικής δια-

γνωστικής δοκιμασίας, αφού είναι: α) ασφαλής και λίγο ή 

καθόλου ενοχλητική για τον ασθενή, β) επαναλήψιμη (για 

όσες φορές χρειαστεί).

Όμως, εκτός από τα παραπάνω, η Κ.Ε. θέτει και το θε-

μέλιο της διαπροσωπικής σχέσης ιατρού - ασθενούς. Από 

τη σχέση αυτή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η διαγνω-

στική και η θεραπευτική προσπάθεια του κλινικού. Στο 

σημείο αυτό χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε ότι κατά 

την Κ.Ε. δεν εξετάζεται μόνο ο ασθενής, αλλά και ο ιατρός 

εξετάζεται από τον άρρωστο και το περιβάλλον του. Με 

άλλα λόγια, πρόκειται για αμφίδρομη διαδικασία. Για τον 

λόγο αυτόν, ο κλινικός πρέπει να έχει κόσμια εμφάνιση, να 

είναι σοβαρός, αλλά όχι βλοσυρός, φιλικός, αλλά όχι δια-

χυτικός, φανερά ενδιαφερόμενος για τον άρρωστο και το 

πρόβλημά του. Πρέπει, επιπλέον, να σέβεται την προσωπι-

κότητα, την ιδιωτική ζωή και τις όποιες ιδιαιτερότητες του 

ασθενούς. Η εν γένει στάση του να υπόσχεται εχεμύθεια, 

διακριτικότητα και επαγγελματική υπευθυνότητα. Ο λόγος 

του πρέπει να είναι ζεστός και ανθρώπινος. Ο κλινικός 

πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι συνεπής στο ραντε-

βού του με τον άρρωστο. Μακρά αναμονή στο ιατρείο, σε 

συνδυασμό με σύντομη και φανερά επιπόλαιη εξέταση, 

φαλκιδεύει την όποια περαιτέρω προσπάθεια του ιατρού 

και υποσκάπτει τα θεμέλια της σχέσης του με τον ασθενή.

Ο ιατρός, επίσης, πρέπει να αντιμετωπίζει τον ασθενή 

χωρίς οίηση και έπαρση και να μη λησμονεί ότι πρόκειται 

για συνάνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη και μειονεκτι-

κή έναντι εκείνου κατάσταση. Γι᾽ αυτό ακριβώς φοβάται, 

άγχεται και κάποτε είναι σε αμηχανία και σύγχυση και δεν 

αντιλαμβάνεται ό,τι του λέει ο ιατρός. Αυτό ακυρώνει την 

ικανότητά του για λήψη σωστής απόφασης και κατά τη 

διαδικασία της κατόπιν ενημέρωσης συναίνεσης.

Υπερτίμηση του παρακλινικού ελέγχου  
υψηλής τεχνολογίας
Σήμερα, ο ρόλος του εργαστηριακού ελέγχου υψηλής τε-

χνολογίας είναι βέβαια σημαντικός, αλλά οπωσδήποτε συ-

μπληρωματικός της κλινικής εξέτασης. Η διαγνωστική του 

απόδοση είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει σε όλη τη φάση 

εκτέλεσής του καλή συνεργασία κλινικής και εργαστηρίου. 

Η ευθύνη γι᾽ αυτό βαρύνει κυρίως τον θεράποντα ιατρό, ο 

οποίος είναι άμεσα δεσμευμένος να υπηρετεί το συμφέ-

ρον του ασθενούς. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου 

νοσηλεύονται ασθενείς με δύσκολα και περιπεπλεγμένα 

νοσήματα, είναι αυτονόητο ότι επιβάλλεται η χρήση του 

ελέγχου υψηλής τεχνολογίας. Καλό, όμως, είναι να θυμό-

μαστε πως η συμβολή του στη διάγνωση είναι αποφασι-

Κοσμάς Α. Λυμπεράτος
Παθολόγος ΥΓΕΙΑ

Προβλήματα της κλινικής ιατρικής σήμερα

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 10 | Έτος 2011 465



στικά θετική μόνο στο 30% του συνόλου των περιπτώσεων. 

Συννοσηρότητα υπερηλίκων  
και χρονίως πασχόντων
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ), η χώρα μας βρίσκεται από την άποψη της γήραν-

σης του πληθυσμού της στην τέταρτη θέση παγκοσμίως. 

Φαίνεται ότι γρήγορα το ποσοστό των υπερηλίκων (>65 

χρόνων) θα φτάσει το 20% του πληθυσμού και των νο-

σούντων υπερηλίκων θα υπερβεί το 80%, ποσοστό που 

κατέχει σήμερα. Έχει υπολογιστεί πως οι υπερήλικες με 

συνύπαρξη πλέον των 3 νοσημάτων υπερβαίνουν το 50% 

των νοσούντων. Σκεφθείτε τώρα πόσο περιπλέκεται το 

πρόβλημα αν σε αυτό προστεθούν η λανθάνουσα ανεπάρ-

κεια ζωτικών οργάνων (καρδιάς, νεφρών, ήπατος κ.λπ.), 

η πολυφαρμακία τους και οι συχνότερες ανεπιθύμητες 

αντιδράσεις των αρρώστων αυτών στις θεραπευτικές πα-

ρεμβάσεις (φάρμακα κ.λπ.).

Από διαγνωστική άποψη, το πρόβλημα γίνεται δυσκο-

λότερο γιατί αρκετά συχνά η κλινική έκφραση των νόσων 

στους υπερήλικες, πέραν της ÇνοθεύσεώςÈ της από τη 

συννοσηρότητα και τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις, είναι 

και άτυπη. Πνευμονίες και σηψαιμίες χωρίς πυρετό, έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου χωρίς πόνο (ιδιαίτερα σε διαβη-

τικούς υπερήλικες), περιτονίτιδες (κυρίως τοπικές), χολο-

κυστίτιδες, σκωληκοειδίτιδες, εκκολπωματίτιδες χωρίς 

τοπικά φαινόμενα, καρδιακή ανεπάρκεια και αναιμίες με 

προέχοντα συμπτώματα τη σύγχυση και την παράδοξη 

συμπεριφορά και πολλές άλλες ατυπίες είναι συχνά περι-

στατικά για τον μαχόμενο κλινικό. 

Είναι φανερό πως η επιτυχής αντιμετώπιση των ασθε-

νών αυτών χρειάζεται νοσηλεία από ομάδα λειτουργών της 

υγείας, της οποίας καταλληλότερος προϊστάμενος είναι 

ο νοσοκομειακός παθολόγος υψηλής στάθμης, ο οποίος 

σήμερα είναι Çείδος εν ανεπαρκείαÈ. Συναφές με το πα-

ραπάνω πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι η εκπαίδευση 

και η μετεκπαίδευση των ιατρών μας στη γηριατρική είναι 

από ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες.

Όμως, εκτός από τα διαγνωστικά και τα θεραπευτικά 

προβλήματα που προκαλούν η συννοσηρότητα και οι 

άλλες ιδιαιτερότητες των υπερήλικων ασθενών, ανάλογα 

προκαλούν και οι πάσχοντες σήμερα από χρόνια, αλλά 

άλλοτε ταχέως θανατηφόρα νοσήματα. Πρόκειται για βα-

ριά πάσχοντες, οι οποίοι ζουν πλέον για αρκετό διάστημα 

χάρη στις προόδους της σύγχρονης θεραπευτικής. Τέτοιοι 

άρρωστοι είναι όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακή ανε-

πάρκεια, μεταμοσχευθέντες και ογκολογικοί ασθενείς που 

ζουν χάρη στις προόδους της θεραπευτικής ογκολογίας 

και των μεταμοσχεύσεων, πάσχοντες από λοιμώξεις HIV 

και άλλοι.

Ένα ακόμα πρόβλημα που προκαλεί η συννοσηρότητα 

είναι η αδυναμία εφαρμογής κριτηρίων και κατευθυντη-

ρίων οδηγιών (guidelines), γιατί στους αρρώστους αυτούς 

ισχύει περισσότερο απ᾽ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο η μονα-

δικότητα της περίπτωσής τους. Άλλωστε, στην πραγματο-

ποίηση των κλινικών μελετών στις οποίες και βασίζονται 

τα κριτήρια και οι θέσεις ομοφωνίας, οι ομάδες ελέγχου 

δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμες με τις ομάδες των ασθε-

νών με συννοσηρότητα.

Εν ολίγοις, σήμερα είναι αρκετά συχνό το πρόβλημα 

των ασθενών με συννοσηρότητα, γι᾽ αυτό χρειάζεται κρι-

τική στάση και προσοχή στα συμπεράσματα που προ-

κύπτουν από την εφαρμογή (διαγνωστική και κυρίως 

θεραπευτική) της ιατρικής των επιστημονικών ενδείξε-

ων (Evidence based Medicine). Δεν υπάρχει αμφιβολία 

πως ο σημερινός κλινικός πρέπει να είναι ενημερωμένος 

για τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, όμως εκείνο 

που εξασφαλίζει στον ασθενή ορθή ιατρική αντιμετώπι-

ση είναι, πριν και πάνω απ᾽ όλα, το υψηλό επίπεδο του 

θεράποντος ιατρού του. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, καλούς 

κλινικούς ιατρούς.

Υπερπληροφόρηση και παραπληροφόρηση
Στις μέρες μας, ο μαχόμενος κλινικός βομβαρδίζεται σχε-

δόν καθημερινά από πληροφορίες συχνά μη τεκμηριω-

μένες. Αυτήν την υπερπροσφορά πληροφοριών δεν είναι 

δυνατόν να την αφομοιώσει ο κλινικός, εκτός όλων των 

άλλων εμποδίων, και επειδή η άσκηση του επαγγέλματός 

του δεν του αφήνει περιθώρια χρόνου. Να σημειωθεί 

ότι κυκλοφορούν διεθνώς 25.000 ιατρικές περιοδικές 

εκδόσεις.

Το δυσάρεστο είναι πως αρκετά συχνά δεν πρόκειται 

για επιστημονική πληροφόρηση, αλλά για σκόπιμη πα-

ραπληροφόρηση, η οποία γίνεται για ιδιοτελείς σκοπούς. 

Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ακόμη και η 

υποτιθέμενη υψηλής στάθμης πληροφόρηση, όπως εί-

ναι διάφορα άρθρα σύνταξης των περιοδικών εκδόσεων 

(editorials) ή τα αποτελέσματα κλινικών μελετών (clinical 

trials), να είναι παραποιημένα για διάφορους λόγους.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι πιέσεις που ασκούν οι 
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φαρμακευτικές επιχειρήσεις στους ιατρούς με διάφορες 

παροχές, ώστε να εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα έναντι 

των ανταγωνιστών τους. Πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα 

που έχει επισημανθεί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού 

και για το οποίο δημοσιεύονται απόψεις και προτάσεις για 

τον περιορισμό του.

Επίθεση στις αρχές και στις αξίες  
της κλινικής ιατρικής
Το υψηλό κόστος της περίθαλψης ως αποτέλεσμα της ευ-

ρείας χρήσεως της πανάκριβης βιοτεχνολογίας υψηλής 

στάθμης, κατά κύριο λόγο από την πληθώρα των ειδικο-

τήτων και εξειδικεύσεων, που σήμερα παρέχουν ακόμη 

και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είχε ως αποτέλεσμα τη 

νόθευση του μοντέλου ιατρού - ασθενούς με την παρεμβο-

λή τρίτων, με συμφέροντα ενίοτε ασύμπτωτα εκείνων του 

ασθενούς και του ιατρού.

Άλλωστε, αυτοί οι ÇεισπηδήσαντεςÈ στο σύστημα πα-

ροχής περίθαλψης δεν έχουν δεσμευτεί με όρκο να υπη-

ρετούν σε κάθε περίπτωση το συμφέρον του ασθενούς 

και να το θέτουν πάνω από το προσωπικό τους συμφέρον, 

όπως συμβαίνει ή πρέπει να συμβαίνει με τους ιατρούς. 

Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι, όπως είναι φυσι-

κό, επιδιώκουν το κέρδος, χωρίς μάλιστα να έρχονται σε 

καμία επαφή με τον ασθενή και τα προβλήματά του. Δεν 

τους αποδίδεται μειωμένη ευαισθησία για τον πάσχοντα 

συνάνθρωπο, όμως αυτοί είναι οι όροι και οι κανόνες της 

κερδοσκοπικής περίθαλψης.

Υπάρχει σαφής απόκλιση από τις αρχές και τις αξίες 

της κλινικής ιατρικής. Υπενθυμίζεται ότι αυτές είναι: 1. η 

υπεροχή του συμφέροντος του ασθενούς έναντι οποιου-

δήποτε άλλου, 2. η αυτονομία του ασθενούς στη λήψη 

των αποφάσεων για την υγεία του και τη ζωή του και 3. η 

ισότητα στην περίθαλψη.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ώθησε δύο ιδρύματα Παθο-

λογίας στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθολογίας 

να συστήσουν επιτροπή με εντολή να συντάξει νέο κατα-

στατικό χάρτη της κλινικής ιατρικής. Στα πορίσματα αυτής 

προτείνονται τρεις βασικές αρχές και δέκα δεσμεύσεις για 

τον κλινικό ιατρό, οι οποίες πρέπει να αποτελούν το πλαί-

σιο άσκησης της σύγχρονης κλινικής ιατρικής. Οι προτά-

σεις τους δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα έγκριτα 

περιοδικά ÇAnnals of Internal MedicineÈ και ÇLancetÈ, τον 

Φεβρουάριο του 2002.

Στο σημείο αυτό θα σχολιαστούν από κάποια άποψη οι 

τρεις βασικές αρχές:

1. Η Αρχή της Υπεροχής του Συμφέροντος του ασθενούς 

είναι τόσο παλαιά όσο και η κλινική ιατρική. Πρόκειται 

για τον πυρήνα, για την πεμπτουσία της κλινικής ιατρικής 

(ανθρωπιά, αλτρουισμός, σαμαριτισμός).

2. Η Αρχή της Αυτονομίας του ασθενούς στη λήψη των 

αποφάσεων που τον αφορούν προέκυψε σιγά-σιγά κατά 

το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα και σήμερα έχει 

τύχει γενικής αποδοχής στις προηγμένες ανθρώπινες κοι-

νωνίες. Το πατερναλιστικό μοντέλο άσκησης της ιατρικής 

δεν εφαρμόζεται σχεδόν πουθενά στις σημερινές κοινω-

νίες του δυτικού κόσμου. Άλλωστε, η εποχή μας δεν συ-

μπαθεί τα δόγματα και τις αυθεντίες. Η μόνη υποχρέωση 

του ιατρού είναι η σωστή ενημέρωση του ασθενούς ή του 

αντιπροσώπου του. Ο ιατρός λοιπόν ενημερώνει, συμβου-

λεύει και προσπαθεί να πείσει τον πάσχοντα και όχι να 

τον πειθαναγκάσει! Για να επιτύχει η προσπάθεια αυτή ο 

ασθενής ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να βεβαιωθεί ότι 

κατανοεί όσα ο ιατρός τον πληροφορεί και του προτείνει. 

Σε περίπτωση όπου η απόφαση του ασθενούς θέτει σε 

κίνδυνο τη ζωή του ή τη δημόσια υγεία, ο νομοθέτης προ-

βλέπει συνεργασία του ιατρού με την Εισαγγελική Αρχή.

3. Ως προς την ισότητα στην περίθαλψη, πολύ λίγα πράγ-

ματα μπορεί να κάνει ο κλινικός ιατρός. Πάντως, οφείλει 

να συμβάλλει και αυτός στο μέτρο του δυνατού.

Προβλήματα δεοντολογίας
Ο μεγάλος απών στην καθημερινή άσκηση της κλινικής 

ιατρικής στις μέρες μας είναι η ιατρική δεοντολογία. Οι 

νέοι συνάδελφοι προτρέπονται να προμηθευθούν από τον 

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) τον πρόσφατα αναθεωρημέ-

νο κώδικα δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος και να 

τον διαβάσουν προσεκτικά.

Είναι γεγονός πως αρκετά συχνά αυτός παραβιάζεται 

από άγνοια ή σκόπιμα για σκοπούς ιδιοτελείς. Η απλη-

στία ή ο βιοπορισμός στον οποίο επιδίδονται πολλοί νέοι 

ιατροί σήμερα λόγω της ανεργίας ή της ετεροαπασχόλη-

σης και της υποαπασχόλησης που μαστίζουν το επάγ-

γελμα δεν δικαιολογούν όσους παραβιάζουν κατάφωρα 

την επαγγελματική δεοντολογία. Η επίπτωση αυτής της 

τακτικής διαχέεται σε ολόκληρο το ιατρικό σώμα. Σε αυτό 

βοηθούν και τα ΜΜΕ. Τα αρνητικά ρεπορτάζ για τους 

ιατρούς συνιστούν προσοδοφόρο εμπόρευμα. Δυστυχώς, 

η κοινή γνώμη σήμερα δεν είναι σύμμαχος του ιατρού, 

όπως συνέβαινε άλλοτε, όπου το ιατρικό επάγγελμα δεν 
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είχε απαξιωθεί. Οι νέοι ιατροί πρέπει να αγωνιστούν και 

για τη χαμένη τιμή του ιατρικού επαγγέλματος.

Στον νοσοκομειακό χώρο βοήθεια σε θέματα δεοντο-

λογίας μπορεί να προσφέρουν οι επιτροπές δεοντολογίας 

που υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία. Απαραίτη-

τος όρος για να είναι το έργο τους θετικό είναι εκτός των 

άλλων και η στήριξή τους από τη διοίκηση των νοσηλευ-

τικών ιδρυμάτων. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.

Οι ποινές της ιατρικής ευθύνης
Συχνή εμπειρία μας είναι οι διώξεις των ιατρών, οι 

οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι αδικαιολόγητες. 

Βεβαίως λάθη γίνονται. Η παροχή ιατρικής φροντίδας 

είναι και αυτή πράξη ανθρώπινη. Για τον λόγο αυτόν, 

υπόκειται στην πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Οι Έλ-

ληνες έλεγαν Çτο σφάλλειν ανθρώπινονÈ και οι Λατίνοι 

συγγραφείς επαναλάμβαναν το ÇErrare humanum estÈ 

(ανθρώπινον το πλανάσθαι). Ο μεγάλος Ιπποκράτης έ-

λεγε ότι ο καλύτερος ιατρός είναι αυτός που έχει κάνει 

τα λιγότερα λάθη. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα ανεξά-

λειπτο ποσοστό σφάλματος συμφυές με το επάγγελμα. 

Το πρόβλημα μεγαλώνει ή γίνεται τραγικό όταν ο ιατρός 

ÇεσωτερικεύειÈ την ευθύνη για την ατυχία ή την αστο-

χία συγκεκριμένου περιστατικού. Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου καλοί, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητοι συνάδελφοι 

οδηγήθηκαν ακόμη και στην αυτοκτονία.

Δυστυχώς, σήμερα υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που 

έχουν ως κύρια απασχόληση τις διώξεις κατά των ιατρών. 

Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει τους κλινικούς 

στην άσκηση Çαμυντικής ιατρικήςÈ, γιατί αυτό αντίκει-

ται στο συμφέρον του ασθενούς. Οι φορείς του ιατρικού 

σώματος πρέπει να αντιδράσουν, γιατί αν τα πράγματα 

αφεθούν όπως εξελίσσονται θα πρόκειται για σοβαρή ο-

πισθοδρόμηση της ιατρικής περίθαλψης.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι ιατροί χρειάζεται να είναι 

προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρούν στο αρχείο τους όλα 

τα στοιχεία για την περίπτωση, τα οποία θα χρειαστεί να 

ανασύρουν για να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι ενήρ-

γησαν Çlege artisÈ.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι στον ΙΣΑ υπάρχει ειδική 

υπηρεσία που συμβουλεύει τους ιατρούς στην αντιμετώπι-

ση άδικων διώξεων. Πέραν αυτού, ο αδίκως απειλούμενος 

κλινικός είναι απαραίτητο να ζητά τη βοήθεια του εφημε-

ρεύοντος εισαγγελέως.

Abstract
Lymperatos K. Today's problems of clinical medicine. Iatrika Analekta 2011, 3:465-468

Although the progress of medicine during the last decades is greater than ever, new conditions have imperiled 

the medical practice's ethics.  The main problems are the decay of clinical examination, the overuse of high-tech 

examinations, the comorbidity of elderly and chronic patients, the overflow of low validity information, the invasion 

of third party interests, non-compliance of medical deontology and, at the end, the penalization of medical practice.
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Ομιλία στο ΥΓΕΙΑ στις 12/1/2011 κατά τον αποχαιρετισμό και την απονομή των πιστοποιητικών στους μετεκπαιδευόμενους νέους ιατρούς.
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«Γριφώδες» ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός τύπου περιοδικού ρυθμού 

Luciani-Wenckebach ή Mobitz I αποτελεί συχνή εκδήλωση 

αλλοίωσης του αγωγού συστήματος πρωτοπαθή είτε δευ-

τεροπαθή λόγω καρδιαγγειακής νόσου (π.χ. στεφανιαίας) 

ή τοξικής επίδρασης φαρμακευτικής ουσίας (π.χ. δακτυ-

λίτιδας). Ηλεκτροκαρδιογραφικά, δε, χαρακτηρίζεται από:

1. Προοδευτική αύξηση της διάρκειας των διαστημάτων PR, 

μέχρις ότου ένα κολπικό ερέθισμα δεν συνοδεύεται από 

κοιλιακή ανταπόκριση.

2. Μεταβολή της διάρκειας των καρδιακών κύκλων (δια-

στήματα RR).

3. Κοιλιακή αναστολή συνεπεία αποκλεισμού της κολπι-

κής διέγερσης στο κολποκοιλιακό επίπεδο, της οποίας η 

διάρκεια είναι μικρότερη του διπλάσιου του βραχύτερου 

διαστήματος RR της σειράς.

Η έναρξη του περιοδικού φαινομένου επιτελείται με δι-

άστημα PR ποικίλης διάρκειας, η οποία εξαρτάται από την 

υπάρχουσα λειτουργική κατάσταση του αγωγού συστήμα-

τος και κυμαίνεται από τα κατώτερα φυσιολογικά όρια (100 

ms) μέχρι 800 ms.

Η διάρκεια των διαστημάτων RR μεταβάλλεται κατά την 

εξέλιξη της αρρυθμίας και ο τρόπος της μεταβολής σχετί-

ζεται με τον καρδιακό κύκλο, όπου παρατηρείται το μεγα-

λύτερο εύρος καθυστέρησης της κολποκοιλιακής αγωγής. 

Έτσι, όταν αυτό παρατηρείται στο δεύτερο PR διάστημα, 

η διάρκεια των διαστημάτων RR ελαττώνεται προοδευτικά 

(αύξηση καρδιακής συχνότητας), ενώ όταν συμβαίνει στο 

τελευταίο PR, τότε τα διαστήματα RR αυξάνουν (ελάττωση 

καρδιακής συχνότητας). Επισημαίνεται πως η μεγαλύτερη 

διαφορά καθυστέρησης της αγωγής μπορεί να συμβεί σε 

οποιοδήποτε διάστημα PR, οπότε η διάρκεια των διαστημά-

των RR μεταβάλλεται ανάλογα (αυξομείωση της καρδιακής 

συχνότητας).

Η ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση του περιοδικού ρυθ-

μού δεν αντιμετωπίζει δυσχέρειες όταν η εντόπιση της θέ-

σης των κολπικών επαρμάτων είναι εμφανής και συγχρόνως 

εφικτός ο καθορισμός της διάρκειας των διαστημάτων PR. 

Όταν, όμως, δεν υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η 

ύπαρξη της κολποκοιλιακής διαταραχής δύναται να βεβαι-

ωθεί μόνο κατόπιν... μαθηματικής μελέτης του ΗΚΓ/φικού 

διαγράμματος. Τότε η κλεις της διάγνωσης βρίσκεται στον 

προσδιορισμό της ακριβούς διάρκειας των καρδιακών κύ-

κλων και στον τρόπο της μεταβολής τους. Μέσω δε αυτών, 

στον καθορισμό της διάρκειας των διαστημάτων PR.

Η προαναφερθείσα διαγνωστική δυσκολία παρουσιάστη-

κε σε γυναίκα η οποία υποβλήθηκε σε πλαστική αποκατά-

σταση ανεπαρκούσας μιτροειδούς βαλβίδας. Από τη μελέτη 

του ΗΚΓ/φικού της διαγράμματος (εικόνα 1) διαπιστώνονται 

τα κατωτέρω:

1. Ο βασικός ρυθμός είναι φλεβοκομβικός. Τα κολπικά 

επάρματα έχουν οξύαιχμη εμφάνιση και απαρτίζουν κύ-

κλους διάρκειας 720 ms.

2. Η διάρκεια του διαστήματος PR, όπου αυτή είναι δυ-

νατόν να προσδιοριστεί, ποικίλλει. Η εγγραφή της κολπι-

κής διέγερσης αμέσως πριν από το 2ο και το 5ο κοιλιακό 

σύμπλεγμα αμφισβητεί την ύπαρξη σχέσης μεταξύ τους, 

η οποία επιβεβαιώνεται από την ταυτόχρονη καταγραφή 

της κολπικής διέγερσης με την 1η, 4η και 5η αντίστοιχη 

κοιλιακή διέγερση.

3. Τα κοιλιακά συμπλέγματα, εκτός του 2ου και του 5ου, 

που ενδεχομένως παρουσιάζουν μικρού βαθμού αλλοδρο-

μία, έχουν φυσιολογική μορφολογία και κατ’ επέκταση 

υπερκοιλιακή προέλευση.

4. Οι αποστάσεις οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ 

Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
kmallios@hygeia.gr
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Εικ. 1.  Το ΗΚΓ της ασθενούς.

«Γριφώδες» ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 10 | Έτος 2011 469



Abstract
Mallios CD. Puzzling ECG. Iatrika Analekta 2011, 3:469-470

We presebt an ECG with a ..."puzzling" arrhythmia! The schematic representation and the mathematical sequence 

of each parameter suggests Luciani-Wenckebach atrioventricular block or Mobitz I, type 4/3 and 3/2.
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των κοιλιακών συμπλεγμάτων ποικίλλουν (R1R2=780, 

R2R3=840, R4R5=800 ms), ενώ η διάρκεια της πρώτης 

κοιλιακής αναστολής (R3R4=1.200 ms) είναι μικρότερη 

του διπλάσιου βραχύτερου καρδιακού κύκλου της σειράς 

(R1R2 x 2 = 729 ms x 2 = 1.440 ms). H δεύτερη, επίσης, 

κοιλιακή αναστολή R5R6 έχει διάρκεια 1.520 ms, δηλαδή 

είναι μικρότερη του διπλάσιου του προηγούμενου αυτής 

καρδιακού κύκλου (R4R5=800 ms x 2 = 1.600 ms).

Τα ανωτέρω ΗΚΓ/φικά ευρήματα θέτουν την υπόνοια ύ-

παρξης ανωμαλίας της κολποκοιλιακής αγωγής, η οποία 

βεβαιώνεται από τη σχηματική απεικόνιση του ΗΚΓ/φήμα-

τος και τον προσδιορισμό των επιμέρους παραμέτρων του 

(εικόνα 2).

Έτσι, αν η διάρκεια της κολποκοιλιακής αγωγής στην 

εξέλιξη της αρρυθμίας ήταν σταθερή, τότε θα έπρεπε η 

διάρκεια κολπικών και κοιλιακών κύκλων να είναι ίδια και 

όχι η δεύτερη μεγαλύτερη της πρώτης (P1P2=720 ms και 

R1R2=780 ms). Η παρατηρούμενη αύξηση των 60 ms ο-

φείλεται στην επιπρόσθετη καθυστέρηση της αγωγής της 

υπερκοιλιακής διέγερσης P2, υπεύθυνης για την εμφάνιση 

του κοιλιακού συμπλέγματος R2. Λαμβανομένου υπόψη ότι 

το διάστημα P1R1 ανέρχεται στα 740 ms, τότε το διάστημα 

P2R2 θα πρέπει να είναι 800 ms, όπως προκύπτει και από 

την επίλυση της εξίσωσης: R1R2 = P1P2 + (P2R2 - P1R1) ή 

780 ms = 720 ms + (P2 R2 - 740 ms) ή 780 ms = -20 ms 

+ P2R2 ή P2 R2 = 800 ms.

Από ανάλογους υπολογισμούς προκύπτει ότι το διάστη-

μα P3R3 ανέρχεται στα 920 ms και η κοιλιακή αναστολή 

(διάστημα R3R4) που προκαλείται από τον αποκλεισμό της 

κολπικής διέγερσης P4 είναι 1.200 ms, δηλαδή μικρότερη 

κατά 360 ms από το διπλάσιο του βραχύτερου διαστήματος 

RR της σειράς (R1R2 x 2 = 780 x 2 = 1.560 ms).

Το μεγαλύτερο εύρος καθυστέρησης της κολποκοιλιακής 

αγωγής παρατηρείται στο τελευταίο PR διάστημα (120 ms), 

εξ ου και η προοδευτική αύξηση της διάρκειας των RR δι-

αστημάτων (780 ms, 840 ms), η οποία εξωτερικεύεται με 

ελάττωση της καρδιακής συχνότητας.

Η επανάληψη του ρυθμού Luciani-Wenckebach επιτελεί-

ται με διάρκεια κολποκοιλιακής αγωγής 720 ms (διάστημα 

P5R4), η οποία ανέρχεται στα 740 ms πριν από τον τερμα-

τισμό της ανωμαλίας της αγωγής.

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι στο «γριφώδες» 

ΗΚΓ/φημα υπήρχαν όλα τα διαγνωστικά ευρήματα, μερικά 

από τα οποία όμως δεν ήταν εμφανή, του κολποκοιλιακού 

αποκλεισμού δευτέρου βαθμού, τύπου περιοδικού ρυθμού 

Luciani-Wenckebach ή Mobitz I μορφής 4/3 και 3/2.
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