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Ορθοπεδικές Κακώσεις 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΔΗΜΉΤΡΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Οι ορθοπεδικές κακώσεις είναι οι συχνότερες κα
κώσεις σε αμβλείς τραυματισμούς. Το 60% αυτcδν 
οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα, το 30% σε πτώ
σεις ενώ το υπόλοιπο 10% σε αθλητικές κακώσεις, 
σε κατάχωση και διατιτραίνοντα τραύματα. Οι ορ
θοπεδικές κακώσεις μπορεί να είναι απλές αλλά 
και πολύ βαριές ειδικά εάν περιλαμβάνονται κα
τάγματα μακρών οστών και κατάγματα λεκάνης1• 
Συχνά συνυπάρχουν με άλλες κακώσεις ενώ ακό
μα και όταν είναι μόνες τους συνοδεύονται από ση
μαντικές επιπλοκές. 
Αν και η αντιμετώπιση τους είναι δευτερεύουσας 
σημασίας στην πρώτη φάση της αναζωογόνησης 
του πολυτραυματία, η αποκατάσταση τους είναι ζω
τικΊiς σημασίας για τον χρόνο παραμονής του τραυ
ματία στο νοσοκομείο και την τελική έκβαση. 

Οι "παρεξηγημένες" κακώσεις 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ορθοπεδικές κα
κώσεις είναι "παρεξηγημένες" κακώσεις ή γενικά 
έχουν υποτιμηθεί αφού ακόμη και σήμερα, ειδικά 
στην χώρα μας, συνεχίζουν να υπάρχουν επιστη
μονικίστικες απόψεις ότι τα κατάγματα μπορούν να 
χειρουργηθούν σε δεύτερο χρόνο χωρίς αυτό να 
δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στον τραυματία. 
Αν τρέξουμε λίγο προς τα πίσω θα δούμε ότι πριν 
την δεκαετία του 1980 υπήρχε η άποψη ότι σε ασθε
νείς με πολλαπλούς τραυματισμούς ενώ γινόταν 
άμεση χειρουργική αποκατάσταση για τις υπόλοι
πες κακώσεις, σοβαρές ορθοπεδικές κακώσεις, 
όπως ανοικτά κατάγματα, έμεναν για να χειρουρ
γηθούν σε δεύτερο χρόνο στο μέλλον. ΑυηΊ η πρα
κτική έβαζε τους ασθενείς σε μεγάλο κίνδυνο για 

σοβαρές επιπλοκές όπως εμβολικά επεισόδια, ανα
πνευστιΚ1l ανεπάρκεια και σήψη23. 
Η πρώιμη αποκατάσταση των καταγμάτων εισή
χθηκε στην δεκαετία του 1980 από τον LaDuca και 
συνεργάτες4 ο οποίος δημοσίευσε μια μελέτη με 42 

ασθενείς (27 από αυτούς ήταν πολυτραυματίες) με 
50 ανοικτά κατάγματα και στους οποίους έγινε 
άμεση χειρουργική αποκατάσταση των ανοικτών 
καταγμάτων. Το ποσοστό των επιμολύνσεων ήταν 
πάρα πολύ μικρό ( 4% ), κανένας ασθενής δεν πα
ρουσίασε λιπώδη εμβολή και μετεγχειρητική καρ
διακή ανεπάρκεια. Μόνο δύο ασθενείς κατέληξαν 
ο ένας από ρ1iξη θωρακικής αορτής. Από τότε άρ
χισε να γίνεται κατανοητό ότι η πρώιμη αποκατά
σταση των κακώσεων, βοηθά στην γρήγορη κινη
τοποίηση του τραυματία και κατά συνέπεια την 
πρόληψη των επιπλοκών. 
Αργότερα οι Johnson και συνεργάτεςs από το 
Parkland Memorial Hospital στο Dallas αναφέ
ρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου 
οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (Acute 

Rcspiratory Distress Syndrome - ARDS) ήταν με
γαλύτερη όσο καθυστερούσε η αποκατάσταση των 
καταγμάτων, ενώ η πρώιμη αποκατάσταση των κα
ταγμάτων μείωσε την συχνότητα εμφάνιση ARDS 

ανεξάρτητα από την βαρύτητα του τραυματισμού 
όπως αυτή μετρ1Ίθηκε με την κλίμακα βαρύτητας 
τραύματος(Ιηjury Sevcrity Score- ISS) 
Βέβαια κάθε φορά πρέπει να γίνεται ιεράρχηση 
των κακώσεων ως προς τον χρόνο αντιμετώπισης 
της κάθε μιας. Για παράδειγμα δεν μπορεί να γί
νει χειρουργική αποκατάσταση ενός κατάγματος 
πριν από τον χειρουργικό έλεγχο μιας ενδοκοιλια-
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κής αιμορραγίας, η δεν μπορεί να οδηγηθεί στο χει
ρουργείο για ορθοπεδικές κακώσεις ένας αιμοδυ
ναμιΚ(Χ ασταθής τραυματίας. 

Κατάγματα λεκάνης 
Αν και τα κατάγματα λεκάνης αποτελούν μόλις το 
3 - 8% όλων των καταγμάτων η αντιμετώπιση τους 
παραμένει δύσκολη με πολλά κλινικά προβλήμα
τα6,7 και είναι η τρίτη κατά σειρά συχνότητας θα
νατηφόρος κάκωση μετά από τροχαίο ατύχημα πί
σω από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τις κα
κώσεις θώρακαίi. Η συχνότερη αιτία πρόκλησης κα
ταγμάτων λεκάνης είναι τα τροχαία ατυχήματα, για 
την δημιουργία τους απαιτούνται κακώσεις μεγά
λης ενεργειακής ισχύος και αυτό συνεπάγεται τις 
περισσότερες φορές την συνύπαρξη και άλλων σο
βαριΔν κακώσεων. Η αναφερόμενη θνητότητα κυ
μαίνεται από 10 - 50%Υ. Τραυματίες αιμοδυναμι
κά ασταθείς με κατάγματα λεκάνης έχουν θνητό
τητα 40- 50%. Δυνητικά θανατηφόρος απώλεια αί
ματος, βλάβες ουρογεννητικού συστήματος, βλά
βες πρωκτού και ενδοκοιλιακών οργάνων συχνά 
παρατηρούνται σε τραυματίες με κατάγματα λεκci
νης. 
Όλοι οι διαχωρισμοί των καταγμciτων της λεκάνης 
στηρίζονται στον εάν παραμένει σταθερή ή όχι με
τά το κάταγμα. 
• Τύπος Α: Σταθερή λεκάνη 
• Τύπος Β: Μερικώς σταθερή λεκciνη 
• Τύπος Γ: Ασταθής λεκάνη 

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 
Η υποσηiριξη των ζωτικών λειτουργιών του τραυ
ματία, η τοποθέτηση φλεβικών γραμμών, η επιθε
τική χορήγηση κρυσταλοειδών διαλυμάτων, καθώς 
επίσης και η επαρκής αντιμετώπιση του πόνου πρέ
πει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες του για
τρού της επείγουσας ιατρικής. Η χρήση του διαι
ρούμενου φορείου (σκούπα) 1i του στρώματος κε
νού κατά την μεταφορά εξασφαλίζει την μικρότε
ρη μετακίνηση της aσταθούς λεκάνης και την μεί
ωση της αιμορραγίας. Σε μερικά συστήματα επεί
γουσας ιατρικής χρησιμοποιείται το αντί shock πα
ντελόνι για την σταθεροποίηση των καταγμάτων λε
κάνης αν και τείνει να καταργηθεί γιατί η τοποθέ
τηση του απαιτεί πολύ χρόνο, καθυστερεί την με-
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ταφορci του τραυματία στο νοσοκομείο και συχνά 
δημιουργεί προβλήματα στην γενικότερη κατάστα
ση του. 

Αξιολόγηση 
Η πρόκληση κατάγματος λεκciνης ειδικά σε νέο ciν
θρωπο σημαίνει κάκωση υψηλής ενέργειας και ο 
ασθενής θα πρέπει να θεωρείται πολυτραυματίας. 
Η απλή ακτινογραφία λεκciνης πρέπει να γίνεται 
σε κάθε βαριά τραυματία ακόμη και εάν δεν έχου
με ενδείξεις κciκωσης λεκάνης. Είναι από τις ακτι
νογραφίες που πρέπει να γίνονται κατά την αρχι
κή αντιμετώπιση γιατί βοηθάει στην συνολική αξιο
λόγηση. Βέβαια το είδος του κατάγματος (όπως αυ
τό απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία) έχει 
φτωχ1i συσχέτιση με το μέγεθος της αιμορραγίας 
και την κλινική εικόνα του τραυματία. Η καλύτερη 
αξιολ6γηση των κακώσεων γίνεται με την χρήση 
αξονικ1iς τομογραφίαςΙιυΙ. 

Αντιμετώπιση καταγμάτων λεκάνης 
Στα κατάγματα λεκciνης συχνά υπάρχει διαγνω
στικό πρόβλημα, υπάρχουν πολλές παραλλαγές 
τους και η κλινικ1i εξέταση είναι δύσκολη. 

Συχνά υπάρχουν ερωτήματα όπως 
• Ποιος τραυματίας χρειάζεται γρήγορη εξωτερι

Κ1l οστεοσύνθεση; 
• Ποιος έχει λόγο για α'(γειογραφία και εμβολι

σμό: 
• Ποιος έχει λόγο για επείγουσα λαπαροτομία; 

Υπάρχουν αντικροούμενες απόψεις για το ποια εί
ναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου της αιμορραγία 
στις κακι6σεις λεκάνης. Μερικοί προτείνουν την 
σταθεροποίηση της λεκάνης με εξωτερική οστεο
σύνθεση, ενώ υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι 
αυτό τις περισσότερες φορές δεν αρκεί και περισ
σότερο αποτελεσματική είναι η αγγειογραφία και 
ο εμβολισμός. 
Η σταθεροποίηση της λεκάνης με την χρήση εξω
τερικής οστεοσύνθεσης έχει χρησιμοποιηθεί από 
παλιά για τον έλεγχο της αιμορραγίας . Με τον τρό
πο αυτό πιστεύεται ότι μικραίνει ο συνολικός όγκος 
της λεκάνης και επέρχεται διακοπή της αιμορρα
γίας από επιπωματισμό. Η εξωτερική οστεοσύνθε-
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ση είναι τεχνικά εύκολη και πολλοί προτείνουν να 
γίνεται στο ΤΕΠ, πέρα από τον έλεγχο της αιμορ
ραγίας βοηθάει στην γρήγορη κινητοποίηση και την 
μείωση των επιπλοκcδν. Το 1972 χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά, από τους Margolies και συν.12, η 
αγγειογραφία και ο εμβολισμός για τον έλεγχο της 
αιμορραγίας, από τότε η μέθοδος κερδίζει συνε
χώς έδαφος13,Ι4. Τον Οκτώβριο του 2000 η Αμερι
κανική ορθοπεδική εταιρεία τραύματος και η Αμε
ρικανική εταιρεία χειρουργιδν τραύματος σε ένα 
συμπόσιο έκαναν κάποια απόπειρα να καταλ1Ίξουν 
σε κάποιες κοινές θέσεις για το ποια θα είναι η αντι
μετώπιση του τραυματία με κατάγματα λεκάνης 
που αιμορραγεί. Αν και δεν υπήρξε συμφωνία κα
τέληξαν σε κάποιον κοινό αλγόριθμο ο οποίος δεν 
έτυχε ευρείας αποδοχής. Το 2001 οι DiGiacomo και 
συν. ψάχνοντας την βιβλιογραφία, με τη βοήθεια 
του Medline, από το 1970 προσπάθησαν να δημι
ουργήσουν οδηγίες για την αντιμετώπιση των κα
ταγμάτων λεκάνης όπως αυτ11 γινόταν εμφανής από 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Οι παραπάνω συγγραφείς προτείνουν: 
- Εξωτερική οστεοσύνθεση πρέπει να γίνεται σε 

υποτασικούς τραυματίες με ενδείξεις για ασταθή 
κάταγμα λεκάνης. 

-Εάν οι τραυματίες αυτοί πρόκειται να υποβλη
θούν σε λαπαροτομία η οστεοσύνθεση πρέπει να 
προηγείται 

- Εάν η αιμορραγία επιμένει παρά την εξωτερική 
οστεοσύνθεση οι τραυματίες πρέπει να οδηγούνται 
για αγγειογραφία και πιθανό εμβολισμό. 
- Αγγειογραφία επίσης πρέπει να γίνεται στους 
τραυματίες στους οποίους κατά την αξονική τομο
γραφία έχουμε διαφυγή σκιαστικού εξωαγγειακά 
- Τραυματίες με κατάγματα λεκάνης και σημαντι
κή ποσότητα αίματος στην κοιλιά πρέπει να υπο
βάλλονται σε λαπαροτομία 

Ανοικτά κατάγι,ιατα λεκάνης 
Στα ανοικτά κατάγματα λεκιiνης υπάρχει επικοι
νωνία μεταξύ του κατάγματος και του δέρματος, 
του πρωκτού ή του κόλπου. Είναι από τις πιο βα
ριές κακώσεις που μπορεί να έχει ένας τραυματίας, 
η κυριc5τερη αιτία είναι τα τροχαία ατυχήματα και 
τις περισσότερες φορές συνοδεύονται και απc5 άλ-
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λες κακώσεις. Η αναφερc5μενη συχνc5τητα είναι 2-

4% c5λων των καταγμιiτων λεκάνης, ενώ στα παιδιά 
είναι το 12%. Η μεγαλύτερη συχνc5τητα στα παιδιιi 
αποδίδεται στις μεγαλύτερες δυνάμεις που απαι
τούνται για την πρc5κληση κατάγματος λ6γω της 
ελαστικότητας του σκελετού. Παρά την μικρή συ
χνc5τητα η θνητc5τητα είναι μεγάλη, την δεκαετία του 
1980 η αναφερόμενη θνητότητα ήταν μεγαλύτερη 
απc5 50%, τα τελευταία χρc5νια έχει μειωθεί και αυ
τc5 οφείλεται στην καλύτερη ανίχνευση και αντιμε
τώπιση των κακcΔσεων που συνοδεύουν τα ανοικτιi 
κατάγματα λεκάνηςιs. Η αρχική αντιμετώπιση δεν 
διαφέρει από τα υπc5λοιπα κατάγματα λεκάνης αν 
και οι απαιτήσεις για χορ1Ίγηση υγρών και μετάγ
γιση είναι πολύ μεγαλύτερη. Σε αιμοδυναμικά 
ασταθή ασθενή η εξωτερική οστεοσύνθεση γίνεται 
στο ΤΕΠ πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Εάν 
το επιτρέπουν οι συνθήκες ο τραυματίας μεταφέ
ρεται για αξονική τομογραφία. Μεγάλη σημασία 
έχει ο αποκλεισμc5ς των ενδοκοιλιακών κακώσεων. 
Κακώσεις του πρωκτού υπιiρχουν σε ποσοστό 18 -

64% και πρέπει να ανιχνεύονται πρcδιμα. Τραυμα
τισμc5ς στην περιοχή του περινέου, ύπαρξη αίματος 
κατιi την δακτυλική εξέταση, μεταβολές στον τόνο 
του σφικτήρα μπορεί να σημαίνει ύπαρξη κιiκωσης. 
Ευρήματα απc5 την αξονική τομογραφία είναι η 
ύπαρξη αέρα έξω απc5 το έντερο ή αιμορραγίας. Η 

πρωκτοσκc5πιση και η ορθοσιγμοειδοσκc5πιση έχει 
χρησιμοποιηθεί απc5 παλιά για την ανίχνευση των 
κακcδσεων. 
Κακώσεις του ουρογεννετικού υπάρχουν σε ποσο
στό 24 - 57% με συχνc5τερες αυτές της ουρήθρας 
και του κc5λπου. 
Ο έλεγχος της αιμορραγίας και εδcδ γίνεται με την 
εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ενώ αγγει
ογραφία και εμβολισμc5ς απαιτείται c5ταν η αιμορ
ραγία επιμένει. 
AπcS το 1976 έχει περιγραφεί απc5 τους Raffa και 
Christenseni6 η διενέργεια κολοστομίας σε τραυ
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σήμερα αποτελεί αποδεκτή μέθοδο ιδιαίτερα στους 
τραυματίες με κιiκωση στον πρωκτc5, το περίνεο και 
τον κc5λπο. 
Στα τραύματα κc5λπου γίνεται συρραφή, οι ενδο
περιτονα·ίκές ρήξεις κύστης πρέπει να αντιμετωπί
ζονται χειρουργικά, ενώ σε ρήξης ουρήθρας τοπο-
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θετείτω υπερηf)ικός καθετήρας για την παροχέ
τει•ση των ούρων. 

Κατάγματα άκρων 
Α ν και στην οξεία φάση σπάνια είναι θανατηφόρα 
α;τό μc5να τους, τα κατάγματα άκρων είναι πολύ συ
zνcι τις περισσότερες φορές ως μέρος ενc5ς πολυ
τραυματισμού. Είναι εύκολα διαγνώσιμα και η κλι
νιιοΊ τους εικόνα περιλαμβάνει έντονο πc5νο, πα
ρεκτόπιση, μείωση τους μ1Ίκους τους, οίδημα και 
α;τι6λεια της λειτουργικότητας του μέλους. Και εδώ 
χωρίζονται σε ανοικτά και κλειστά ανάλογα με το 
εάν έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον 1l όχι. Επι
μέρους χωρισμός γίνεται ανάλογα με το είδος του 
κατάγματος, την εντόπιση του, την μορφολογία του 
και τα ακτινολογικά ευρήματα. Όλα αυτά δεν 
έχουν σημασία στην επείγουσα ιατρική, πρέπει 
c5μω; έχουμε στο μυαλc5 μας c5τι τα κατάγματα, ει
δικά αυτά των μακρών οστών, συνοδεύονται με ση
μαντική απιΔλεια αίματος και έντονο πc5νο17,Η>. 

Αντιμετώπιση 
Προνοσοκομεικά η συνολική υποστήριξη του 
τραυματία (κατά ABCD), η χορήγηση υγρών, η 
επαρκής αναλγησία και η σταθεροποίηση, με την 
χρψJη ειδικών ναρθήκων, όπου αυτc5 είναι εφικτό 
είναι αρκετά για την πλειονότητα των περιπτιΔσε
ων. Βίαιοι χειρισμοί, από ανθρό)πους που δεν ξέ
ρουν, για το ευθειασμό μελών που είναι παρα
μορφωμένα περικλείει κινδύνους για δευτερογε
νείς βλάβες σε μαλακά μc5ρια, αγγεία και νεύρα. 
Στο νοσοκομείο γίνεται κλινική αξιολόγηση και 
ακτινολογικός έλεγχος των καταγμάτων αντιμετω
πίζοντας και εδώ συνολικά τον τραυματία. Οι απλές 
ακτινογραφίες τις περισσότερες φορές είναι αρκε
τές για διάγνωση των καταγμάτων. Ειδική προσο-
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χ1i θα πρέπει να δίνεται για τον έλεγχο της αγγει
ακΊiς ακεραιc5τητας του τραυματισμένου μέλους. 
Στα ανοικτά κατάγματα άκρων σκεπάζουμε το 
τραύμα με aποστειρωμένες γάζες και επίδεσμο, ο 
καθαρισμός είναι καλύτερα να γίνεται υπό άσηπτες 
συνθήκες στο χειρουργείο. 
Η ύπαρξη εξωτερικής αιμορραγίας συνήθως ελέγ
χεται με την εφαρμογή άμεσης πίεσης και πιεστι
Κ1l επίδεση, εάν επιμένει η ίσχαιμη περίδεση του 
μέλους είναι αποτελεσματικ1i αλλά όχι χωρίς προ
βλήματα. 
Η χειρουργική αποκατάσταση των καταγμάτων 
πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν γρηγορότερα 
c5ταν το επιτρέπει η γενική κατάσταση του τραυμα
τία. Δεν υπάρχουν aντενδείξεις για την πρc6ιμη χει
ρουργική αποκατάσταση, σχετική aντένδειξη απο
τελεί συνύπαρξη ΚΕΚ σε αιμοδυναμικά ασταθή 
τραυματία19.2ο. 

Ακρωτηριασμοί 
Ο ακρωτηριασμός μέλους θεωρείται σοβαρή κά
κωση και συνοδεύεται με σημαντική θνητότητα. Συ
χνά υπάρχει μεγάλη αιμορραγία (ειδικά c5ταν δεν 
είναι πλήρης) και ο τραυματίας είναι shock. Στην 
περίπτωση ακρωτηριασμού πέρα από την υποστή
ριξη του τραυματία θα πρέπει να γίνεται και φρο
ντίδα του aποκομμένου μέλους το οποίο θα πρέπει 
να συνοδεύει τον τραυματία. Κατά την μεταφορά 
σε ειδικό κέντρο επανασυγκόλλησης το μέλος πρέ
πει να μεταφέρεται μέσα σε πλαστική σακούλα η 
οποία να είναι εμποτισμένη σε διάλυμα νερού -πά
γου. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρc5 πάγο 
όπως δεν πρέπει να έρχεται άμεσα σε επαφή με τον 
πάγο. 
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