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Κακώσεις Κοιλίας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Οι κακώσεις κοιλιάς είναι σημαντική αιτία θνητό

τητας μετά από τραυματισμό τόσο σε αμβλείς όσο 

και διατιτραίνουσες κακώσεις. Οι αμβλείς τραυ

ματισμοί σε ποσοστό 45 -50% προκαλούνται από 

τροχαία ατυχήματα, ενώ σημαντικές αιτίες αποτε

λούν η πτώση από ύψος και τα εργατικά ατυχήμα

τα. Οι βλάβες ενδοκοιλιακών οργάνων σε αμβλείς 

τραυματισμούς προκαλούνται από συμπίεση, σύν

θλιψη, απόσχιση ή απότομη επιβράδυνση Ι. Σε τρο

χαία ατυχήματα η κάκωση ενδοκοιλιακών οργάνων 

προϋποθέτει την εκτόνωση μεγάλου ποσού ενέρ

γειας με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να 

συνδυάζονται και με κακώσεις άλλων περιοχών 

όπως ΚΕΚ, κακώσεις σπονδυλικής στήλης και κα

τάγματα άκρων. 
Οι διατιτραίνουσες κακώσεις συνήθως προκαλού

νται από πυροβόλα όπλα (65% ), μαχαίρια (31%) ή 

άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο μηχανισμός κάκωσης 

είναι διαφορετικός και εξαρτάται από το είδος του 

τραυματισμού και την εντόπιση του. Οι τραυματι

σμοί από μαχαίρι είναι λιγότερο καταστρεπτικοί 

και έχουν μικρότερη θνητότητα από αυτούς που 

προκαλούνται από πυροβόλα όπλα όπου είναι δυ

νατόν να έχουμε πολλαπλές κακώσεις εδνοκοιλια

κών οργάνων. 

Ανεξάρτητα από το είδος του τραυματισμού οι κα

κώσεις της κοιλιάς συχνά συνοδεύονται από σημα

ντική απώλεια αίματος είτε από κάκωση ενδοκοι

λιακών αγγείων είτε από ρήξη συμπαγών οργάνων 

όπως είναι το ήπαρ και ο σπλήνας2. 

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 
Τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο, στον τό

πο του ατυχήματος, να διαγνώσουμε κάκωση εν

δοκοιλιακών οργάνων. Η προνοσοκομειακή αντι

μετώπιση περιλαμβάνει αντιμετώπιση κατά 

ABCDE και δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση 

τραυματιών με άλλες κακώσεις, ειδικά σε τραυμα

τισμούς από τροχαία ατυχήματα όπου ο τραυματι

σμός της κοιλιάς συνήθως είναι μέρος πολυτραυμ

τισμού. Αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν σχετι

κά με την χορήγηση υγρών σε τραυματίες με διατι

τραίνοντα τραύματα κοιλιάς πριν την μεταφορά 

στην χειρουργική αίθουσα3. Η ταχεία μεταφορά 

του τραυματία σε νοσοκομείο παίζει σημαντικό ρό

λο στην τελική έκβαση του τραυματία με κάκωση 

κοιλιάς. 

Διάγνωση -Αντιμετώπιση 
Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη ειδικά σε 

ασθενείς που μεταφέρονται στο ΤΕΠ σε κωματώ

δη κατάσταση από συνυπάρχουσα ΚΕΚ, που μπο

ρεί να είναι σε συνθήκες γενικής αναισθησίας ή να 

έχουν κακώσεις της σπονδυλικής στήλης. Αν και η 

φυσική εξέταση της κοιλιακής χώρας είναι το πρώ

το βήμα στην αξιολόγηση του τραυματία δεν μπο

ρούμε στηριζόμενοι μόνο σε αυτή να αποφασίζου

με εάν ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί στο χει

ρουργείο ή όχι4. Η φυσική εξέταση σε σημαντικό 

βαθμό είναι ψευδώς θετική ή ψευδώς αρνητική. Μι

σοί από τους ασθενείς που χειρουργούνται για αι

μοπεριτόναιο δεν έχουν ευρήματα στην αρχική κλι

νική εξέταση. Συχνά χρειάζονται επαναλαμβανό

μενες εξετάσεις και παρακολούθηση του τραυμα-
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τία για την έγκαιρη διάγνωση ενδοκοιλιακής κά

κωσης. 

Σε ασθενείς με διατιτραίνουσες κακώσεις η φυσι

κή εξέταση της κοιλιάς θεωρείται πιο αξιόπιστη 

αφού τα δυο τρίτα των ασθενών που χρειάζονται 

λαπαροτομία έχουν θετική κοιλιά ενώ στο υπόλοι

πο ένα τρίτο γίνεται θετική τις επόμενες cΔρες. 

Με την άφιξη του τραυματία στο ΤΕΠ εκείνο που 

έχει ζωτική σημασία για τον τραυματία είναι εάν 

έχει ενδοκοιλιακή αιμορραγία και η διαγνωστική 

προσέγγιση που θα επιλέξουμε εξαρτάται εάν ο 

τραυματίας είναι αιμοδυναμικά σταθερός ή όχιs. 

Η διαγνωστική πλύση (Diagmostic Peritoneal 

Laνage- DPL) για πριΔτη φορά περιγράφηκε από 

τον Root και συν.6 το 1966 σαν μια γρήγορη, αξιό

πιστη και φθηνή μέθοδος για την ανίχνευση ενδο

περιτονα"ίκής αιμορραγίας. Σήμερα θεωρείται 

αποδεκτή μέθοδος σε ασθενείς με αμβλύ τραύμα 

με ευαισθησία που ξεπερνάει το 90%, αλλά είναι 

αμφιλεγόμενη η χρησιμότητα της σε ασθενείς με 

διατιτραίνον τραύμα. Ανάλογα με τα ευρήματα 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητικήΊ. 

Θετική 
• Αναρρόφηση 10m! αίματος 

• > 100.000 ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC/mm3) 

• > 500 λευκά αιμοσφαίρια (WBC/ mm3) 

• Βακτηρίδια 

• Χολή 

• Μόρια τροψc[)V 

+I-
• Το υγρό έχει χρώμα ροζέ 

• 50. 000 - 100. 000 ερυθρά αιμοσφαίρια 

(RBC/mm3) σε αμβλύ τραύμα 

• 100- 500 (WBC/ mm3) 

Αρνητική 
• Το υγρό που αναρροφάται είναι καθαρό 

• <50. 000 ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC/mm3) 

• <100 (WBC/ mm3) 

Οι ενδείξεις για την διενέργεια περιτονα·ίκής πλύ

σης είναι 
• Αιμοδυναμικά ασταθής τραυματίας χωρίς εμφα

νείς ενδείξεις για λαπαροτομία 
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• Ασθεν1iς με ΚΕΚ που χρειάζεται άμεση κρανιο

τομία, η πλύση μπορεί να γίνει ενώ ο ασθενής χει

ρουργείται για την ΚΕΚ 

• Κάθε ασθενής που χρειάζεται άμεση μεταφορά 

στο χειρουργείο για άλλη επέμβαση εκτός της 

κοιλιάς 

Αντενδείξεις για την διενέργεια περιτονα·ίκής 

πλύσης είναι 
• Εμφανείς ενδείξεις για λαπαροτομία 

• Προηγηθείσες επεμβάσεις στην κοιλιά 

(σχετική aντένδειξη) 

• Εγκυμοσύνη (σχετική aντένδειξη) 

Μειονεκηiματα αποτελούν παρεμβατικότητα της 

μεθόδου, η πιθανότητα επιπλοκών και η αδυναμία 

ανιχνεύσεως οπισθιοπεριτονc,ι"ίκ1iς αιμορραγίας. 

Η αξονική τομογραφία είναι χρήσιμη σε ασθενείς 

με αμβλύ τραύμα, αλλά έχει περιορισμούς σε ασθε

νείς με διατιτραίνον τραύμα και αυτό γιατί δεν εί

ναι δυνατόν να εντοπίσει κάκωση κοίλου σπλά

χνου, συχνή κάκωση σε τραυματίες με διατιτραί

νοντα τραύματα. Η μετακίνηση του τραυματία στο 

αξονικό τομογράφο είναι ένα πρόβλημα στην πε

ρίπτωση που υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια. 

Η χρήση των υπερ1iχων στην διάγνωση κοιλιακών 
κακcδσεων είναι γνωστή από το 1970 και συνεχώς 

κερδίζει έδαφος ειδικά για την ανίχνευση ελεύθε

ρου υγρού στην περιτονα·ίκή κοιλότηταΗ. Το εντο

πισμένο κοιλιακό υπερηχοτομογράφημα σε τραύ

μα (τhe focused abdominal sonography for trauma 
- F ΑSτ) αποτελεί μέθοδο εκλογής για την γρήγο

ρη ανίχνευση ενδοπεριτονα·ίκής αιμορραγίας στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών9, σε πολλά κέ

ντρα τραύματος έχει αντικαταστήσει την διαγνω

στική πλύση, η ευαισθησία του κυμαίνεται από 68 

- Ι 00% (στις περισσότερες μελέτες ξεπερνάει το 

90%) και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει μπει στο 

πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποσηiριξης της ζωής 

σε τραυματία. Η F AST δεν είναι αξιόπιστη μέθο

δο για την ανίχνευση κακώσεων σπλάχνων και οπι

σθιοπεριτονα·ίκών κακcδσεων ω. 
Η λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείται επίσης για την 

διάγνωση κοιλιακcδν κακcδσεωνΙ Ι εάν ο ασθενής εί

ναι αιμοδυναμικά σταθερός μπορεί να γίνει με 

ασφάλεια και σε μεγάλο ποσοστό προφυλάσσει το 
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τραυματία από άσκοπες λαπαροτομίες12,13. 

Η αντιμετώπιση των ενδοκοιλιακών κακώσεων τις 

περισσότερες των περιπτιόσεων είναι χειρουργική. 
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Η διάγνωση και αντιμετώπιση των επιμέρους κα

κcόσεων ξεφεύγει από τα όρια αυτού του κεφαλαί

ου. 
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