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Κακώσεις Θώρακα 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ 

Οι κακώσεις θώρακα αφορούν το θωρακικό τοί

χωμα, τον υπεζωκοτικό χώρο, το πνευμονικό πα

ρέγχυμα και το μεσοπνευμόνιο, είναι συχνές και 
συμμετέχουν στο 25% των θανάτων μετά από τραυ

ματισμό. Οι άμεσοι θάνατοι μετά από κάκωση θώ

ρακα συνήθως οφείλονται σε κακώσεις των μεγά

λων αγγείων και της καρδιάς, οι πρώιμοι σε από

φραξη αεραγωγού, πνευμοθώρακα ή καρδιακό 

επιπωματισμό ενώ οι όψιμοι σε αναπνευστική ανε
πάρκεια(ΑRDS)'. Στις κακώσεις θώρακα περι

λαμβάνονται τα κατάγματα πλευρών, ο ασταθ1]ς 

θώρακας(flail chest), ο αιμοθώρακας, ο πνευμο

θώρακας, οι πνευμονικές θλάσεις, η ρήξη τραχει

οβρογχικού δένδρου, η ρήξη διαφράγματος, η κά

κωση καρδιάς και η κάκωση ή ρήξη μεγάλων αγ
γείων. Οι κακώσεις θώρακα επιδεινώνουν την ανα

πνευστική και καρδιακή λειτουργία σε βαθμ6 ση

μαντικό για την ζωή του τραυματία2. Η υποξυγο

ναιμία είναι συχνή και πολλές φορές εμφανής άμε

σα μετά τον τραυματισμ63. 

Κατάγματα πλευρών 
Τα κατάγματα πλευρών είναι ο πιο συχνός τύπος 

κάκωσης θώρακα και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται 

σε τροχαία ατυχήματα4-6. Τις περισσότερες περι

πτώσεις σπάνια είναι μεμονωμένα και συχνά σχε

τίζονται με πνευμονικές θλάσεις, πνευμοθώρακα, 

αιμοθώρακα, ενώ κάκωση κοιλιάς (ειδικά σε κα

τάγματα κατώτερων πλευρών) μπορεί να συνυ

πάρχει. Αν και σπάνια από μόνα τους είναι θα

νατηφόρα μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της 

αναπνευστικής λειτουργίας λόγου του έντονου πό

νου. 

Η διάγνωση των καταγμάτων των πλευρών συχνά 
γίνεται με την φυσική εξέταση. Οι ασθενείς έχουν 

ισχυρ6 πόνο ο οποίος επιδεινώνεται με τις ανα
πνευστικές κινήσεις. Συχν6τερα εντοπίζονται από 

την 4tl μέχρι την 911 πλευρά και ο κυριότερος μηχα
νισμός πρόκλησης τους είναι η εφαρμογ1Ί προ

σθιοπίσθιας πίεσης. Ο θώρακας μπορεί να ανεχθεί 

20% συμπίεση του όγκου του πριν συμβούν κατάγ

ματα των πλευρι6ν. Περίπου το 50% των καταγμά

των πλευρο)ν φαίνονται στην αρχική ακτινογραφία 

θι6ρακα6. 

Κατάγματα πλευρών στο δεξιό ημιθωράκιο συν

δυάζονται με κακώσεις 1Ίπατος, ενώ αριστερού η μι

θωρακίου με κακιδσεις σπλήνα7. Αν και δεν υπάρ

χουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πιστεύεται ότι τα κα

τάγματα πρώτης πλευράς οφείλονται σε σοβαρές 

κακιΔσεις και σχετίζονται με κακώσεις μεγάλων 

αγγείωνs. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να υπο

στούν κατάγματα πλευρών μετά από έναν απλό 

τραυματισμ6, ενώ με πολλαπλά κατάγματα πλευ

ρών έχουν αυξημένο κίνδυνο για πνευμονία, ανα

πνευστική ανεπάρκεια και αυξημένη θνητ6τητα9. 

Εάν τα κατάγματα πλευρών δεν περιπλέκονται με 

άλλες κακώσεις (πνευμοθώρακας, θλάσεις πνευ

μόνων) για την αντιμετώπιση τους αρκεί η επαρκής 

αναλγησία και η χορήγηση οξυγόνου εάν κρίνεται 

απαραίτητο. 

Ασταθής θώρακας - Flail chest 
Οφείλεται σε κατάγματα τριών ή περισσοτέρων 

πλευρών σε δύο σημεία στην ίδια πλευρά. Το τμή

μα με τα κατάγματα παρουσιάζει αντίθετη κίνηση 

από τον υπόλοιπο θώρακα και έχουμε παράδοξη 

κινητικότητα. Έτσι κατά την εισπνοή με την σύ-
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σπαση του διαφράγματος ο θώρακας εκπτύσεται, 

η υπεζωτοτική πίεση γίνεται περισσότερο αρνητι

ΚΊi και το σπασμένο τμήμα κινείται προς τα μέσα. 

Αντίθετη είναι η κίνηση κατά την εκπνοή όταν η 

υπεζωκοτική πίεση γίνεται σχετικά θετική. 

Παρά το ότι η σταθερότητα του θώρακα μειώνεται 

ενώ το έργο αναπνοής αυξάνεται, το κύριο πρό

βλημα δεν είναι η παράδοξη κινητικότητα αλλά η 

υπάρχουσα πνευμονική βλάβη. Η ύπαρξη aστα

θούς θώρακα σημαίνει σημαντική πνευμονική βλά

βη με υποκείμενη ενδοκοιλιακ1Ί η ενδοθωρακική 
κάκωση. Η συνύπαρξη πολλαπλών καταγμάτων με 

εσωτερικές κακώσεις συνδυάζεται με θνητότητα 5 

- 7%. Η έκβαση σε ασθεν1i με Flail chest σχετίζε

ται με την σοβαρότητα των υποκείμενων κακci:ισε

ων. 

Η αντιμετώπιση του τραυματία με ασταθ1i θώρακα 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μηχανικής υπο

στήριξης της αναπνοής. Η χρήση του μη επεμβατι

κού αερισμού μείωσε τις μέρες νοσηλείας και την 

συχνότητα των πνευμονικcδν λοιμcδξεων. 

Παλαιότερες τεχνικές με σταθεροποίηση του θώ

ρακα έχουν εγκαταλειφθεί γιατί το μόνο που πε
τύχαιναν ήταν ο περιορισμός του βάθους της ει

σπνοής. 

Πνευμοθώρακας 
Η υπεζωκοτική κοιλότητα σε φυσιολογικές συνθΊi

κες έχει αρνητική πίεση και αυτό παίζει σημαντικcS 

ρόλο στην φυσιολογία της αναπνοής ι ο. Η συλλογή 

αέρα στη υπεζωκοτική κοιλότητα και η δημιουργία 

πνευμοθώρακα αυξάνει τις πιέσεις και αυτό μπο

ρεί να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρες μετα

βολές της αναπνευστικής και καρδιαγγειακής λει

τουργίας ι ι. Πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί 

απιS αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα και ανευρίσκε

ται στο 20% των ασθενών που επιζούν μετά από σο

βαρό τραυματισμό, ενώ σε κάκωση θώρακα υπάρ

χει σε ποσοστcS 40%12. 

Σε αμβλείς τραυματισμούς η συχνότερη αιτία πρό
κλησης πνευμοθώρακα είναι τα κατάγματα πλευ

ρών, αλλά είναι δυνατόν να προκληθεί από ρήξη 

κυψελίδων λcSγω αυξημένης ενδοθωρακικής πίε

σης ακόμα και με απουσία καταγμάτων. Σε διατι

τραίνοντα τραύματα όπως από πυροβολισμό 1i μα

χαίρι η συχνιSτητα είναι μεγαλύτερη, ενώ δεν πρέ

πει να μας διαφεύγει ο ιατρογενής πνευμοθci:ιρα-
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κας από τοποθέτηση κεντρικών γραμμών, που στην 

περίπτωση της υποκλειδίου το ποσοστcS (1- 2%) δεν 

είναι καθιSλου ευκαταφρόνητο. 

Ο πνευμοθώρακας ανάλογα με την επικοινωνία ή 

όχι με την ατμόσφαιρα διακρίνεται σε ανοικτιS και 

κλειστιS. Στον κλειστό πνευμοθώρακα υπάρχει αέ

ρας στον υπεζωκοτικό χώρο αλλά δεν επικοινωνεί 

με την ατμόσφαιρα. Είναι συχνός σε αμβλείς τραυ

ματισμούς και συχνά οφείλεται σε κατάγματα πλευ

ρών, 6μως είναι δυνατόν να υπάρχει και σε διατι

τραίνοντες τραυματισμούς. Στον ανοικτό πνευμο

θώρακα υπάρχει από)λεια της ακεραιcSτητας του 

θωρακικού τοιχώματος και ελεύθερη επικοινωνία 
του υπεζωκοτικού χcόρου με την ατμόσφαιρα. Κα

τά την αυτcSματη αναπνcηi και εφόσον η διάμετρος 

του θωρακικού ελλείμματος είναι μεγάλη μπορεί 

να μετακινηθεί αέρας από την ατμόσφαιρα στον 

υπεζωκοτικ6 χώρο με κίνδυνο πρcSκλησης πνευμο

θώρακα υπ6 τάση σε περίπτωση εγκλωβισμού. 

Η διάγνωση του πνευμοθιδρακα είναι κλινική, η 

ακτινογραφία την επιβεβαιώνει αλλά μπορεί να 

υπάρχει και σε α:ιτουσία ευρημάτων στην απλή ακτι

νογραφία υ. 
Η κλινικ1i εικ6να εξαρτcηαι από το μέγεθος του 

πνευμοθci:ιρακα αλλά και την γενικότερη κατάστα

ση του τραυματία. Σε μεrάλο πνευμοθό)ρακα μπο

ρεί να υπάρχει υπιSταση. ταχυκαρδία, κυάνωση, τα

χύπνοια, αλλά η ύπαρξη φυσιολογικc!Jν ζωτικών ση

μείων δεν είναι σπάνια. Ακροαστικά υπάρχει μεί

ωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος πράγμα που 
μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτ6 στο ΤΕΠ ή 

στο ασθενοφιSρο. Μετατόπιση της τραχείας μπορεί 

να υπάρχει σε πνευμοθc!Jρακα υπό τάση, ενώ η 

ύπαρξη υποδιSριου εμφυσήματος βάζει την υπόνοια 

για πνευμοθώρακα. 
Ασθενείς που είναι σε εγρήγορση παραπονούνται 

για πιSνο και δύσπνοια, συμπτό)ματα που μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα του θωρακικού τραύματος και 
όχι του πνευμοθώρακα. 

Σε τραυματία αιμοδυναμικά σταθερ6 προηγείται η 

ακτινογραφία θώρακα κατά προτίμηση σε 6ρθια 

θέση εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εάν υπάρχει 

αμοδυναμική επιβάρυνση, ή έντονη δύσπνοια 

προηγείται η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης 

στο 5° μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση μασχαλι

αία γραμμή14. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν την 
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χρήση μικρού εύρους σωλήνα για την παροχέτευ
ση μικρού πνευμοθι6ρακαΙ5. 

Στην περίπτωση του ανοικτού πνευμοθώρακα δια

κόπτουμε την επικοινωνία της υπεζωκοτικής κοι

λότητας με την ατμόσφαιρα μετατρέπουμε τον 

πνευμοθc6ρακα σε κλειστό και μετά τον παροχε

τεύουμε. 

Πνευμοθώρακας υπό τάση 
Όταν στο εξωτερικό θωρακικό τοίχωμα 1i στον 

υπεζωκότα δημιουργηθεί μηχανισμιSς βαλβίδας 
μιας κατεύθυνσης, μικρές ποσιSτητες αέρα συσσω

ρεύονται συνεχώς στον υπεζωκοτικιS χcΔρο με απο

τέλεσμα την συνεχώς αυξανιSμενη πίεση μέσα σε 

αυτιS και την πριSκληση πνευμοθιδρακα υπιS τάση. 

Η συνεχο)ς αυξανιSμενη πίεση στον υπεζωκοτικιS 

χιδρο της πάσχουσα; πλευράς πιέζει τον πνεύμονα 
και 6ταν αυξηθεί ακιSμα περισσιSτερο μειώνει την 

φλεβική επιστροφή, εμποδίζει την διαστολική φά

ση της καρδιάς και μειώνει την καρδιακή παροχή. 

Στην συνέχεια μετατοπίζεται το μεσοθωράκιο προς 

την αντίθετη πλευρά αυτιS προκαλεί επιπλέον επι

βάρυνση της καρδιακής (συμπίεση φλεβικc)Ν στε

λεχών) και της αναπνευστικής λειτουργίας (συ

μπίεση και του υγιούς πνεύμονα). 
Μπορεί να δημιουργηθεί αμέσως μετά την κάκω

ση, να έχει ταχεία εξέλιξη ή να είναι τα αποτέλε

σμα της μηχανικής υποστήριξης της αναπνωiς, πρέ
πει να τον υποπτευιSμαστε σε κciθε τραυματία με 

αιμοδυναμικ1i αστάθεια. Ο πνευμοθο)ρακας υπό 
τάση επηρεάζει δυσμενώς την καρδιά και τους 

πνεύμονες, είναι κατάσταση απειλητικ1i για την ζω1i 
και η διάγνωσή του καθώς και η αντιμετιJJπιση πρέ

πει να είναι άμεση. Η διciγνωση του είναι κλινικ1i 

και η αντιμετώπιση του γίνεται πριν την ακτινο

γραφία θώρακα16. Η τυπική κλινικti εικιSνα περι

λαμβάνει ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υποξυγοναμία, 

κυάνωση, διογκωμένες σφαγίτιδες, χαμηλ1i αρτη

ριακή πίεση, μετατιSπιση τραχείας, μείωση ανα

πνευστικού ψιθυρίσματος. Συχνά η κλινική εικιSνα 

δεν είναι τιSσο τυπική, ο ασθενής μπορεί να μην έχει 

διατεταμένες σφαγίτιδες γιατί βρίσκεται σε υπο

βολαιμικιS shock, η ακριSαση των πνευμιSνων μπο

ρεί να μην είναι εφικτή Μγω φασαρίας, και η ανα

τομική κατασκευή του τραυματία να κciνει δύσκο

λη την ψηλάφηση της τραχείας. 
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Η καρδιαγγειακή κατάριψη δεν είναι συχνή ενcδ 

διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων με υποξυγο

ναιμία και αύξηση στην ΡΙΡ (σε διασωληνωμένους 

ασθενείς) είναι κοινci ευρήματα σε πνευμοθώρακα 

μεγαλύτερο απιS 20o/r. 

Τοποθέτηση βελιSνας 14G στο δεύτερο μεσοπλεύ

ριο διάστημα στην μέση κλειδικ1i γραμ�ηi, μπορεί 

να απελευθεριίJσει τον πνευμοθcδρακα ενιδ οριστι

Κ1l θεραπεία παραμένει η τοποθέτηση σωλήνα θω

ρακικJiς παροχέτευσης. 

Αιμοθώρακας 
Η συλλογ1i αίματος στην υπεζοκωτική κοιλ6τητα 
είναι συχνιS εύρημα σε διατιτραίνοντα τραύματα 

του θώρακα, ενώ όταν υπάρχει σε αμβλύ τραυμα
τισμιS αποτελεί ένδειξη βαριάς κciκωσης. Οι συνέ

πειες του είναι τιSσο απιS την αύξηση της ενδοθω

ρακικής πίεσης όσο και απιS την μεγciλη απι6λεια 

αίματος. Σε αιμοθώρακα μπορεί να χαθεί το 30 -

40% του συνολικού ιSγκου αίματος: και το συχνότε

ρο εύρημα είναι η υποf)ολωμία. Για την ανίχνευση 

στην ακτινογραφία θcίJψ1Κα απαιτούνται 500ml αί

ματος:. 

Η α;τοκατ{ισταση του ενδοαyγειακού 6γκου με τη 

ταχεία χορ1iyηση υγρcίηι είναι το πρι6το βήμα στην 

αντιμετιίJπιση του αι�ιοθιίJρακα, ενιJJ η τοποθέτηση 

θωρακικού σωλ1Ίνα παροχέτευσης τις περισσότε

ρε; φορέ; (στο 80o/r των περιπτιδσεων) αποτελεί 

και την οριστικ1i θεραπεία. Ο χειρουργικ6ς έλεγ

χο; τη; αιμορρcηία με την διενέργεια θωρακοτο
μJiς ενδείκνυται 6ταν υπc1ρχει μαζικti (> 1500ml) ή 

εμμένουσα ( 50 - 200ml/h για 3 - 4 ώρες) αιμορρα

'(ία. Η συχν6τητα θωρακοτομής σε περίπτωση αι

μοθι6ρακα κυμένεται απ6 5-15%. 

Επείγουσα θωρακοτομή 
Η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης, η χορ1iγηση 

υγρών και πιθαν6ν η στοματοτραχειακή διασωλή

νωση και ο μηχανικ6ς αερισμ6ς είναι αρκετci στο 
80-85 των περιπτώσεωνΙ7. 

Μερικοί ασθενείς θα χρειασθούν επείγουσα θω

ρακοτομή για τον έλεγχο της αιμορραγίας την απο

κατciσταση του τραχειοβρογχικού δένδρου την πα

ροχέτευση του επιπωματισμού και την δι6ρθωση 

των υπολοίπων βλαβών για την επιβίωση τους. 

Η χαμηλti αρτηριακή πίεση αν και είναι συχνή σε 
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ασθενείς με κάκωση θώρακα, σπάνια όμως απο

τελεί ένδειξη για θωρακοτομή. Λόγω της σοβαρό

τητα της κατάστασης προσπάθειες για τεκμηρίωση 

των βλαβών είναι επικίνδυνη γιατί χάνουμε χρόνο 

και θέτουμε σε κίνδυνο την ζωή του τραυματία. 

Επείγουσα θωρακοτομή στην ΤΕΠ μπορεί να είναι 

σωτήρια σε μερικές διατιτραίνουσες κακώσεις της 

καρδιάς και μερικές των πνευμόνων. 

Οι στόχοι αυτής της παρέμβασης είναι: 
• Η ανακούφιση από τον καρδιακό επιπωματισμό 

• Ο έλεγχος της αιμορραγίας από την καρδιά και 

τα μεγάλα αγγεία 

• Η εφαρμογή ανοικτών καρδιακών μαλάξεων 

• Αποκλεισμός της αορηiς και αναδιανο�ηi του αί

ματος στην καρδιά και τον εγκέφαλο 

• Η χορήγηση υγρών γρ1iγορα από μικρ6 ουροκα
θετήρα που εισάγεται στην δεξιό κόλπο 

Ακ6μα σε ασθενείς με διατιτραίνουσες κακώσεις 
η αποτελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακο

τομής εξαρτάται από την παρουσία ζωτικών ση

μείων (αρτηριακή ς πίεσης και αυτόματης ανα

πνοής), και την μορφή του ηλεκτροκαρδιογραφ11-

ματος κατά την περίοδο της αναζωογόνησης πριν 

την θωρακοτομή. Ασθενείς με φλεβοκομβικ1i τα

χυκαρδία, κοιλιακή ταχυκαρδία 1l μαρμαρυγ1i 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από τους 

ασθενεί με ασυστολία ή ιδιοκοιλιακό ρυθμό. Ασθε

νείς στους οποίους έχει προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για 

χρόνο περισσότερο από 5min είναι απίθανο να σω
θούνΙS.ι<J. 

Αν και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την απο

τελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακοτομής, 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η υποβολαι
μία και ο καρδιακός επιπωματισμός μειώνουν το 

ποσοστό επιτυχούς εφαρμογής ΚΑΡΠΑ με εξωτε

ρικές συμπιέσεις2ο. 

Πνευμονική θλάση 
Η πνευμονική θλάση είναι η συχνότερη παρεγχυ

ματική βλάβη σε αμβλείς κακώσεις θcί)ρακα, συνυ

πάρχει με κατάγματα πλευρών στο 50% των περι

πτώσεων, ενώ η ρήξη κυψελίδων και πνευμονικών 

αγγείων δεν είναι σπάνια. Οι πνευμονικές θλάσεις 

προκαλούν οίδημα, αύξηση της πνευμονικής δια-
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περατότητας και οδηγούν σε εξελισσόμενη ανα

πνευστική ανεπάρκεια. Η προ'ίούσα επιδείνωση 

μπορεί εμφανιστεί σε περισσότερο από 6 ώρες, ενώ 

η απλή ακτινογραφία δεν είναι ενδεικτική της πνευ

μονικής θλάσης. Εξέταση εκλογής για την πρώιμη 

ανίχνευση των θλάσεων θεωρείται η αξονική το
μογραφία21. 

Η αντιμετώπιση σχετίζεται με το μέγεθος της βλά

βης, μπορεί καλή αναλγησία και φυσιοθεραπεία 

του αναπνευστικού να είναι αρκεηl, αλλά συχνά 

χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου 
Κακώσεις τραχειοβρογχικού δένδρου είναι πολύ 

σοβαρές καταστάσεις, συχνότερα συμβαίνουν σε 

διατιτραίνονται τραύματα, αλλά είναι δυνατόν να 

υπάρχουν σε αμβλείες κακcίχπις σε ποσοστ6 1 -

37c ��.Η ρ1iξη βρ6γχου σε αμβλύ τραύμα μπορεί να 

γίνει α;τ6 αύξηση της ενδοβρογχική; πίεσης με 

κλειση1 την γλωτίδα, α;τcS συμπίεση του θώρακα ή 

απ6τομη ε;τιδράδυνση. Το 80% των περιπτώσεων 

ρ1iξης βρ6γχου σε αμβλεία κάκισση συμβαίνει πε

ρίπου 2,5cm α;τ6 την καρίνα23. Ρ1Ίξεις βρόγχων από 

διατιτραίνοντα τραύματα συν1Ίθως συνοδεύονται 

απcS κακώσεις αγγείων και σπάνια οι τραυματίες 

φθάνουν ζωντανοί στο ΤΕΠ. 
Η κλινικ11 εικόνα σε τραχειοβρογχική ρήξη εξαρ
τάται από την περιοχ1i της κάκωσης, ρ1iξη στην εγ
γύς τραχεία έχει σαν αποτέλεσμα την αιμόπτυση, 
και την απ6φραξη αεραγωγού, ενώ σε απομακρυ

σμένο σημείο προκαλεί υποδόριο 1l μεσοθωράκιο 
εμφύσημα, βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία και 

μεγάλη διαφυγή αέρα. Δύσπνοια, βήχας, αίσθημα 

βάρους και επώδυνη αιμόπτυση μπορεί να υπάρ

χουν. Η βρογχοσκόπηση βοηθάει στην διάγνωση, 

αν και απλή ακτινογραφία μπορεί να είναι ενδει

κτική. Απομακρυσμένες ρήξεις μένουν αδιάγνω

στες για μεγάλο διάστημα. Η θεραπεία είναι συχνά 
χειρουργική. 

Η πρόγνωση κατά κύριο λόγο εξαρτάται απ6 το επί

πεδο της κάκωσης, ενώ η θνητότητα από κακώσεις 

της τραχείας είναι 30%, οι μισοί από αυτούς πε
θαίνουν την πρcίπη ώρα 24,25. 

Τραυματική ρήξη διαφράγματος 
Τραυματική ρήξη του διαφράγματος συμβαίνει και 
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σε διατιτραίνον και σε αμβλύ τραυματισμό, όπου 

παρατηρείται σε ποσοστό 2-3 % και αποτελεί έν

δειξη βαριάς κάκωσης με πολύ υψηλ1i θνητότητα 

( 10 - 20% )26. Οι περισσότερες διαφραγματικές ρή

ξεις συμβαίνουν στην αριστερ1Ί πλευρά επειδή στην 

δεξιά υπάρχει η προστασία από το ήπαρ27. Τα συ

μπτώματα της ρήξης του διαφράγματος μπορεί να 

είναι από τίποτα μέχρι σοβαρ1i αναπνευστική δυ

σπραγία, και υπόταση οφειλ6μενη σε συνοδές κα

κώσεις. Μικρές ρήξεις μπορεί να δημιουργήσουν 

κοίλες και στραγκαλισμ6 των ενδοκοιλιακών ορ
γάνων26. Μεγάλες ρ1iξεις έχουν σαν αποτέλεσμα 

την είσοδο όλου του κοιλιακού περιεχόμενου στο 

θώρακα με αποτέλεσμα την συμπίεση των πνευμ6-

νων, υποξυγοναιμία μετακίνηση μεσαύλιου και 
μείωση της φλεβικής επιστροφής. 

Η διάγνωση της ρήξης του διαφράγματος γίνεται 
με την ακτινογραφία θr!Jρακα αν και στο 25o/c των 

ασθενών είναι φυσιολογικ1121.26. Η ακτινογραφία 

θώρακα μπορεί να δείχνει ανύψωση του ημιδια

φράγματος, παρουσία αέρα των εντέρων, και ρι

νογαστρικ6ς σωλήνας πάνω απ6 το διάφραγμα, μι

κρή μετακίνηση του μεσοθωρακίου, ή μη ειδικά ευ
ρήματα όπως ατελεκτασία του κάτω λοβού, κατάγ

ματα κατά)tερων πλευρόΝ, αιμοθώρακας και πνευ

μοθώρακας2ι. Πολλές φορές η διάγνωση μπαίνει 
διεγχειρητικά24. 

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική, η αποκατάστα

ση της βλάβης μπορεί να αποσυμπιέσει τον πνεύ

μονα και να βελτιωθεί η οξυγόνωση. 

Αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από κάκωση θώρα

κα 
Η υποξυγοναιμία είναι συχνή σε τραυματίες και 

ειδικά σε αυτούς με κακώσεις θώρακα. Αυτό μπο

ρεί να οφείλεται είτε σε άμεση κάκωση, είτε σε δευ

τερογενή βλάβη 6πως οξεία πνευμονική βλάβη 1i 
σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. 

Η αναπνευστικ1i ανεπάρκεια που συνδυάζεται με 

το τραύμα μπορεί να οφείλεται σε άμεση πνευμο

νική κάκωση (πνευμονική θλάση) ή σε έμμεση, διά

χυτες πνευμονικές βλάβες συνδυάζονται με 

ARDS2�. Ο κίνδυνος του μετατραυματικού ARDS 

συνδέεται με την κλίμακα βαρύτητας τραύματος 

(ISS), το αρχικό επίπεδο οξυγόνωσης ενώ κλινικοί 

παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ΚΕΚ, πολλα-

153 

πλές μεταγγίσεις, πολλαπλά μεγάλα κατάγματα και 

πνευμονικές θλάσεις2ιι. 

υμως υπάρχουν περιορισμοί στην κατανόηση των 

σύνθετων συσχετίσεων μεταξύ άμεσης πνευμονι

κής βλάβης, έμμεσης βλάβης, ARDS και μετα

τραυματικΊiς αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η εμ

φάνιση αναπνευστικής αεπάρκειας αυξάνει την 
θνητότητα3ο. 

Κλινική προσέγγιση του τραυματία με κάκωση θώ

ρακα προνοσοκομειακά 
Σε προνοσοκομειακό επίπεδο δε είναι πάντα εύ

κολο να διαγνιδσουμε κάκωση θώρακα ειδικά 6ταν 

πρόκειται για αβλείς τραυματισμούς. Υποπτευό

μαστε την κάκωση από: 
Τον μηχανισμc5 κciκωσης 
• Εφαρμογή μεγάλης δύναμης στο θωρακικ6 τοί-

χωμα 

• Αιφνίδια επιβράδυνση 
Σημε(α 

• Παραμόρφωση της θωρακικής κοιλότητας 

• Θλάσεις ή τραύματα στο θωρακικό τοίχωμα 

• Συνυπάρχουσες σοβαρές κακάJσεις 
Συμπτώματα 

• Δύσπνοια 

• Ταχύπνοια 

• Τρόπος αναπνωiς 

• Πόνος 

• Απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος 

• Υποδόριο εμφύσημα 

• Αιμόπτυση 

• Υπόταση 

• Διάταση των σφαγίτιδων 

Σε διατιτραίνουσες κακώσεις συνήθως υπάρχει το 

ιστορικό, τραυματισμός από πυροβόλο όπλο ή μα

χαίρι, επισκοπικά υπάρχει το σημείο εισόδου και 

ανάλογα με την περιοχή μπορεί να υπάρχουν συ

νυπάρχουσες κακώσεις όπως τραύμα καρδιάς, οι

σοφάγου ή κοιλιάς. 

Η αντιμετώπιση των ασθενών με κάκωση θώρακα 

προνοσοκομειακά γίνεται κατά ABCD όπως και 

για τους υπόλοιπους τραυματίες. Η τοποθέτηση 

φλεβικής γραμμής, η χορήγηση υγρών και οξυγό

νου με μάσκα θεωρούνται αναγκαίες παρεμβάσεις 

σε κάθε τραυματία με κάκωση θώρακα. Η ανάγκη 
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για παροχέτευση πνευμοθώρακα πριν την άφιξη 

στο ΤΕΠ δεν είναι συχνή αλλά χρειάζεται εγρή

γορση για την πρώιμη αναγνώριση του πνευμοθώ

ρακα υπό τάση. Η επαρκής αντιμετώπιση του πό

νου με την ενδοφλέβια χορήγηση aπιοειδών πολ

λές φορές είναι αρκετή για την υποχιδρηση της δύ

σπνοιας. Η σοβαρή κάκωση θώρακα αποτελεί έν

δειξη για διασωλήνωση στο τόπο του ατυχήματος. 

Ακόμη και μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να γίνει 

υπό τάση με την εγκατάσταση μηχανικής υποστή

ριξης της αναπνοής. Η δυσμενής επίδραση της αυ
ξημένης ενδοθωρακικής πίεσης στο καρδιαγγεια

κό, αντιμετωπίζεται με την επιθετική χορ1iγηση 

υγρών, η ανάγκη για χρήση ινοτρόπων ή αγγειο

δραστικών φαρμάκων δεν είναι συχνή. 

Αντιμετώπιση του πόνου σε κάκωση θώρακα 
Ο πόνος αποτελεί συνοδό σύμπτωμα σε όλες τις κα

κιδσεις θώρακα. Ο στόχος της επαρκούς αναλγη

σίας είναι η βελτίωση της μηχανικής της αναπνοής 

επιτρέποντας στον ασθενή να αναπνέει βαθιά και 

να βήχει έτσι ώστε να διατηρεί καθαρό τον αερα

γωγό. Επαρκής αντιμετιδπιση του πόνου σε κακά)
σεις θιδρακα όχι μόνο προλαμβάνει τις ατελεκτα

σίες και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά 

μπορεί να προλάβει επεισ6δια υποξυγοναιμίας τα 

οποία αυξάνουν την ανάγκη για μηχανικό αερι

σμιSJΙ. Σε σοβαρές περιπτώσεις με πολλαπλά κα

τάγματα πλευρών η επιθετική αντιμετώπιση του π6-

νου μειώνει την ανάγκη για μηχανικ6 αερισμ6. 

Η χορήγηση aπιοειδών αναλγητικών αποτελεί μέ

θοδο εκλογής, ενώ η χρήση αντλίας για αναλγησία 
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ελεγχόμενη απ6 το ασθενή προτιμάται γιατί επι

τυγχάνει καλύτερο αναλγητικ6 αποτέλεσμα. 

Ο αποκλεισμ6ς των μεσοπλευρίων νεύρων έχει 

χρησιμοποιηθεί απ6 παλιά για την αντιμετώπιση 

του πόνου που σχετίζεται με κατάγματα πλευρών. 

Η τεχνικ1i επιτυγχάνει επαρκή αναλγησία και ικα

νότητα για καλή αναπνοή και βήχα. Μειονεκτήμα

τα είναι η περιορισμένη διάρκεια 6- 12 ώρες ή και 

λιγ6τερο. Η πιθαν6τητα για πνευμοθώρακα περιο

ρίζει την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική 

πρακτική. 
Η χορΊiγηιJη τοπικών αναισθητικών στον υπεζω

κοτικ6 χcΔρο φαίνεται να είναι αποτελεσματική και 

ιδιαίτερα εύκολη σε ασθενείς που φέρουν σωλήνα 

θωρακικής παροχέτευσης. 

Η επισκληρίδιος αναλγησία για τον θωρακικ6 π6-

νο έχει γίνει δημοφιλ1iς απ6 το τέλος του 1970. Αυ
τ6 γιατί αποδεδειγμένα βελτιώνει την ζωτική χω

ρητικ6τητα, και την πνευμονική ευαινδοτ6τητα, αυ

ξάνει την λειτουργική υπολειπ6μενη χωρητικ6τητα 

και μειώνει τις αντιστάσεις. 

Σε ασθενείς με μεμονομένα κατάγματα πλευρών η 

αντιμετιδπιση του π6νου μπορεί να γίνει με χορή

γηση αναλγητικών απ6 στ6μα, δε είναι 6μως επαρ

κής σε σοβαρότερες κακά)σεις. 

Η επιλογή της μεθ6δου που θα ακολουθήσουμε 
εξαρτάται απ6 την κατάσταση του τραυματία, την 

σοβαρότητα της κάκωσης και την εμπειρία που 

έχουμε στην κάθε τεχνική32-35. 
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