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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ
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ΑΘΗΝΑ



Επιδημιολογία

 10-15% 

 Πιο συχνή εντόπιση : Σπλήνας

 Πιο συχνός μηχανισμός κάκωσης : Πτώσεις

 Τροχαία ατυχήματα : 1η αιτία θανάτου στα παιδιά > 1 έτους

 95% αμβλέα τραύματα



Γιατί είναι πιο επιρρεπή τα παιδιά 

σε τραυματισμό;

 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

 Πιο μικρό μέγεθος

 Μεγαλύτερη γειτνίαση των οργάνων

 Υπό ανάπτυξη κοιλιακό τοίχωμα και πύελος

 Λιγότερο λίπος

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 Απώλεια 45% του κυκλοφορούντος όγκου αίματος: 
ταχυκαρδία

 Εμμένουσα υπόταση: αποτυχία αντιρροπιστικών
μηχανισμών, μη αναστρέψιμο shock



Αρχική εκτίμηση-αναζωογόνηση 1

 Μηχανισμός κάκωσης ?

 ATLS

 A : αεραγωγός

 Β : επαρκής αερισμός

 C : έλεγχος καρδιαγγειακής κυκλοφορίας – αιμορραγίας

 D : νευρολογική εκτίμηση



Αρχική εκτίμηση-αναζωογόνηση 2

 Ιστορικό, φυσική εξέταση

 Επί αιμοδυναμικής αστάθειας: χορήγηση κρυσταλλοειδών 20 

ml/Kg

 Συνεχιζόμενη αστάθεια: μετάγγιση

 Επί εμμένουσας αστάθειας ή υπότασης: χειρουργική 

παρέμβαση 

 Pediatric adjusted shock index (SIPA)



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού τραύματος 

Φυσική εξέταση

Seat belt sign Handlebar mark



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού τραύματος 

CT

 Εξέταση εκλογής

 Αποφυγή CT (PECARN)

o GCS > 14

o Απουσία κοιλιακού άλγους

o Απουσία εμέτων

o Απουσία ευαισθησίας

o Απουσία θωρακικού τραύματος

o Απουσία εκχυμώσεων ή seat belt sign

o Φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού τραύματος 

Εργαστηριακός έλεγχος

 Α/α θώρακος

 Γενική αίματος

 Γενική ούρων

 Λιπάση, αμυλάση, AST, ALT

 Τρανσαμινάσες >100 : CT

 AST <400

96% αρνητική προγνωστική αξία

 ALT <200 



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού τραύματος 

Υπερηχογράφημα

FAST CEUS



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού 

τραύματος



Εκτίμηση αμβλέος κοιλιακού 

τραύματος



Κάκωση ήπατος-σπληνός



Κάκωση ήπατος-σπληνός



Συντηρητική αντιμετώπιση



Αλγόριθμος συντηρητικής 

αντιμετώπισης 



Αποτυχία συντηρητικής αντιμετώπισης

Παράγοντες κινδύνου         Μη σχετιζόμενοι παράγοντες 

Μηχανισμός κάκωσης (όχι πτώση) Φύλο 

Μεταφορά από το σημείο ατυχήματος, 

χρόνος μεταφοράς

Ηλικία 

Υπόταση , ταχυκαρδία Κάκωση ήπατος ή σπληνός

Χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων 

κρυσταλλοειδών, πρώιμη μετάγγιση

Κάκωση ήπατος + σπληνός

Συνυπάρχων τραυματισμός 

παγκρέατος, νεφρού

Εξαγγείωση σκιαγραφικού στη CT

Τύπος νοσοκομειακής δομής

Ειδικότητα ιατρού

Απουσία παιδιατρικού κέντρου 

τραύματος-κατευθυντήριων οδηγιών



Αποτυχία συντηρητικής 

αντιμετώπισης



Χειρουργική αντιμετώπιση κακώσεων 

σπληνός

 Επιπωματισμός και αναμονή

 Επιπωματισμός και 
αγγειογραφία

 Σπληνορραφή

 Απολίνωση σπληνικής 
αρτηρίας

 Σπληνεκτομή



Απολίνωση σπληνικής αρτηρίας

 Ταχεία ανάπτυξη 
παράπλευρου αρτηριακού 
δικτύου από τα αγγεία της 
κάψας, τις βραχείες 
γαστρικές και την αριστερή 
γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία

 Άμεσα και απώτερα 
αποτελέσματα: φυσιολογική 
αιμάτωση και λειτουργία

The Function of the Spleen in Adults following Ligation of 
the Splenic Artery of the Traumatized Spleen in 
Childhood  D.C.Keramidas and M. Soutis: Surgery 
2003,133:583-585



Χειρουργική αντιμετώπιση

κακώσεων ήπατος



Διάρκεια νοσηλείας



Μετάγγιση – Όψιμη αιμορραγία  

 Hb < 7 g/dL μετάγγιση

 ATOMAC data : <0,2%  

κίνδυνος καθυστερημένης

αιμορραγίας σε κάκωση 

σπληνός

 Κατάλληλες οδηγίες με το

εξιτήριο



Πότε είναι αναγκαία η χειρουργική 

παρέμβαση;

 Χορήγηση 40 ml/ Kg προϊόντων αίματος 

 Ανάγκη πρώϊμης μετάγγισης

 ΣΑΠ : < 50mmHg

 Υποτροπίαζοντα επεισόδια υπότασης                             

❖ Τραύμα από πυροβόλο όπλο ή νύσσον όργανο

❖ Διάτρηση κοίλου σπλάγχνου

Θνησιμότητα



Ο ρόλος της επεμβατικής 

ακτινολογίας

Αγγειοεμβολισμός ERCP



Κάκωση παγκρέατος

 Σχετικά σπάνια

 Grade I, II : συντηρητική 

αντιμετώπιση

 Grade III : περιφερική 

παγκρεατεκτομή

 Grade IV : Roux-en-Y 

παγκρεατονηστιδοαναστόμωση

 Grade V : ενδοσκοπική τοποθέτηση 

stent στο παγκρεατικό πόρο



Κάκωση εντέρου

 Τροχαία ατυχήματα, πλήξη από τιμόνι , μη τυχαία 

συμβάντα 

Πιο συχνή εντόπιση: δωδεκαδάκτυλο, εγγύς νήστιδα, σιγμοειδές, 
ορθό.

APSA study (2010): καθυστέρηση στη διάγνωση >24h δεν έχει

επίπτωση στη θνησιμότητα .

ATOMAC study: 2% (χειρουργική παρέμβαση), 0,5%  κάκωση 

μεσεντερίου



Κάκωση στομάχου

 Διατιτραίνον > αμβλύ τραύμα

 Μηχανισμός κάκωσης σε αμβλύ τραύμα : υψηλής πίεσης ρήξη 
πληρωμένου στομάχου

 Συνήθης εντόπιση: μείζον τόξο του στομάχου

 Θεραπεία: χειρουργική



Κάκωση δωδεκαδακτύλου

 Σχετικά σπάνιες

 < 4 ετών : υποψία 

κακοποίησης

 Πλήξη κοιλίας : συνήθως  

τραυματισμός της 2ης

μοίρας



Κάκωση δωδεκαδακτύλου

Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα Ρήξη 



Κάκωση λεπτού- παχέος εντέρου 

Σε διατιτραίνοντα τραύματα λεπτού εντέρου : πρωτογενής 

συρραφή

Σε αμβλέα τραύματα λεπτού εντέρου : εκτομή και αναστόμωση

Σε τραύμα παχέος εντέρου 

 Αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός :  χειρουργικός 

καθαρισμός, πρωτογενής συρραφή.

 Επί αιμοδυναμικής αστάθειας : damage control, στομία, 

αναστόμωση σε δεύτερο χρόνο.



Κάκωση ορθού

 Ιππαστί κακώσεις, θαλάσσια σπορ, 

σεξουαλική κακοποίηση, τυχαίος 

ανασκολοπισμός

 CT, ορθοσκόπηση, πρωκτοσκόπηση, 

κολποσκόπηση, κυστεοσκόπηση

 Εντόπιση:

o Άνωθεν της ανάκαμψης του περιτοναίου: 

αποκατάσταση χωρίς στομία

o Κάτωθεν της ανάκαμψης του περιτοναίου:

 <50% της περιφέρειας του εντέρου: 

πρωτογενής αποκατάσταση

 >50% της περιφέρειας του εντέρου:

στομία



Αμβλύ τραύμα κοιλιακής αορτής

 Ασύνηθες, συσχέτιση με μεγάλης επιβράδυνσης τραυματισμό

Εκχύμωση από ζώνη, ρήξη της απονεύρωσης του κοιλιακού 
τοιχώματος

Κάταγμα ΟΜΣΣ, κάκωση εντέρου, ρήξη ιππουρίδας

Πρωτογενής συρραφή

 Τοποθέτηση ενδαγγειακού stent



Αμβλύ τραύμα διαφράγματος

Σπάνια η ρήξη 

Μεγάλη αύξηση της ενδοκοιλιακής 
πίεσης

Καθυστερημένη διάγνωση

Χειρουργική αντιμετώπιση

 Λαπαροτομία

 Θωρακοσκόπηση (σε 

καθυστερημένη παρουσίαση)

 Λαπαροσκόπηση (σε επείγουσα 

βάση)



Ο ρόλος της λαπαροσκόπησης

 Σε αιμοδυναμικά σταθερούς 

ασθενείς

 Εκτίμηση και αντιμετώπιση 

κακώσεων εντέρου



Επιπλοκές - σπλήνας

 Ψευδοανεύρυσμα (17%)

o αγγειοεμβολισμός επί συμπτωμάτων

 Ψευδοκύστη

o Δεν υποστρέφουν αυτόματα, σκληροθεραπεία, μαρσιποποίηση, 
μερική ή ολική σπληνεκτομή

 Κεραυνοβόλος βακτηριαιμία - Σήψη (1%)

o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, 
Neisseria meningitidis.

o Ταχεία επιδείνωση (24-48h)

o Εμβολιασμός μετά τη 14η μτχ ημέρα, επανάληψη κάθε 3-6 έτη

o Αντιβιοτικά



Επιπλοκές - ήπαρ

 Συλλογή χολής (2%)

o Διαδερμική παροχέτευση υπό ακτινολογική καθοδήγηση, stent με 

ή χωρίς σφιγκτηροτομή

 Τραυματισμός χολαγγείων (1,4%)

o ERCP, διαδερμική παροχέτευση συλλογής χολής- stent-

σφιγκτηροτομή

 Ψευδοανεύρυσμα ηπατικής αρτηρίας

o Σπάνιο, grade IV, κίνδυνος αιμορραγίας, αγγειοεμβολισμός



Κατευθυντήριες οδηγίες 2019



Ευχαριστώ


