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Επείγουσα Απεικονιστική Ιατρική
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΊΙΝΟΥ

Η επιλογή του τίτλου της παρούσας ως ΕΠΕΙ
ΓΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣτΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, αντί από τη
μια «Επείγουσα Ακτινοδιαγνωστική» και από την άλ
λη «Ακτινοδιαγνωστική στην Επείγουσα Ιατρική»,
έγινε συνειδητά γιατί τον θεωρούμε πολύ πιο δόκιμο,
αφ' ενός λόγω σημαντικ1iς εξειδίκευσης, μέσα σε όλες
τις άλλες ειδικότητες της Ιατρικής, της Ακτινοδια
γνωστικής στη διαγνωστική προσπέλαση των επειγό
ντων περιστατικών και στη συμβολή της στην εγκαι
ρότερη και αποτελεσματικ6τερη αντιμετιί>πισή τους
και αφετέρου λόγω σημαντικού μεριδίου συμμετοχής
στην επείγουσα Ιατρική της Ακτινοδιαγνωστικής, τό
σο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στο περιεχόμε
νο απασχόλησης.
Είναι κοινός τ6πος 6τι η σωστή και έγκαιρη διά
γνωση οδηγεί στην κατάλληλη θεραπεία με αποτέλε
σμα την σωτηρία (διάσωση - ανάρρωση) του ασθε
ν1i-τραυματία, κάνοντας οικονομία σε χρ6νο, μέσα
και πόρους.
Η εξειδικευμένη φροντίδα για την παροχή υπηρε
σιών υγείας στην Επείγουσα Ιατρικ1i, την οποία θα
μπορούσαμε να πούμε «Συστ1iματα Υπηρεσιών Επεί
γουσας Ιατρικής» (Σ.Υ.Ε.Ι.) περιλαμβάνει μια σειρά
από αλληλοδιάδοχες υπηρεσίες, καταστάσεις, εγκα
ταστάσεις, εξοπλισμό και ενέργειες που συμβάλλουν
στην επιτυχή αντιμετώπιση και στην τελική διάσωση
του επείγοντος περιστατικού. Αυτά είναι: α) αποτε
λεσματικά συσηiματα επικοινωνίας, β) γρήγορη με
ταφορά - ασφαλή μετακίνηση, γ) αποτελεσματικός
(κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος) χώ
ρος υποδοχής, δ) αποτελεσματική «διαλογή»-επιλο
γ1i των περιστατικών, ε) αποτελεσματικ1i διάγνωση
με 6λα τα πρόσφορα μέσα και με την μικρότερη απώ
λεια πολύτιμου χρόνου, στ) παρουσία εξειδικευμέ
νου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που πι
θανότατα περιλαμβάνει περισσότερες της μιας ειδι-

κότητες, ζ) ο κατάλληλος (αποτελεσματικός) - εξει
δικευμένος συντονισηiς της όλης διαδικασίας- προ
σπάθειας παροχής υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής.
Όσο ο χρόνος απ6 την πρ6κληση του τραύματος
(επείγοντος περιστατικού) μέχρι τη διάγνωση και την
αντιμετιδπιση μειιδνεται. τόσο αυξάνεται η επιβίωση
Η διαδικασία επιλογής- διαλογής και ο καθορισμός
προτεραι6τητας στη σειρά των απαιτούμενων δια
γνωστικών εξετάσεων όσο και στην προτεραιότητα
των περιστατικών με το να προηγείται ο βαριά τραυ
ματίας έναντι του ελαφρύτερου, μετά από κλινική
<;- /
/
/
/
ε.:;εταση και εκτιμηση της καταστασης του επειγοντος
περιστατικού, απαιτεί 1iρεμη σκέψη, πρακτική λογι
κή και αποφυγ1i λαθών. Τα περισσ6τερα λάθη οφεί
λονται σε παραλήψεις και μετά στην κ6πωση (πνευ
ματική και σωματική). Αν εξαιρέσει κανείς το σημα
ντικ6 λάθος στην επιλογή του Νοσοκομείου για την
υποδοχή του επείγοντος περιστατικού, που αφορά
την προνοσοκομειακ1i φροντίδα, πρέπει να αποφευ
χθεί η λανθασμένη εκτίμηση της σοβαρ6τητας της κα
τάστασής του εντ6ς του Νοσοκομείου, είτε με υποε
κτίμηση είτε με υπερεκτίμηση, και τα δύο έχουν βα
σικό παρανομαστή την απώλεια χρ6νου και την κα
θυστέρηση της διάγνωσης και της θεραπείας του.
Για την αποφυγή λαθών, τουλάχιστον σε ότι αφορά
την ακτινοδιαγνωστική διερεύνηση των επειγόντων
περιστατικών, προτάθηκαν διάφορα πρωτ6κολλα εί
τε σταθερών ακτινογραφικιδν εξετάσεων για όλους
τους ασθενείς, είτε των κατάλληλων εξετάσεων ανά
λογα με την κατάσταση ή την κλινική σημειολογία του
έκτακτου περιστατικού (τραυματία- ασθενή).
Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε 6τι το επείγον
περιστατικ6, που θα χρειαστεί αντιμετcί)πιση απ6 τα
Σ.Υ.Ε.Ι., μπορεί να οφείλεται είτε σε «εσωτερικά»
παθολογικά αίτια (ασθενής), είτε σε «εξωτερικές» βί
αιες καταστάσεις (τραυματίας), διαφορά που δεν
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τροποποιεί την αρχικ1Ί φροντίδα για οικονομία χρό
νου, αλλά που έχει κάποια σημασία γιατί το πρώτο
συνήθως έχει μονήρη προσέλευση στο χώρο υποδο
χής, ενώ το δεύτερο συνήθως παρουσιάζει προσέ
λευση περισσότερων του ενός τραυματίες και με εντυ
πωσιακά εξωτερικά χαρακτηριστικά (κραυγαλέα).
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακολουθούμε την
κατάταξη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
(Π. Ο.Υ.) για την Κλινική Διαγνωστική Απεικόνιση
ως προς τα τρία διαφορετικά επίπεδα aπεικονιστι
κού εξοπλισμού, που το επίπεδο Ι η επιστημονική επι
τροπή του Π. Ο.Υ. θεωρεί ότι αποτελεί το ελάχιστο
αποδεκτό για την καλή περίθαλψη των ασθενι6ν:
ΕΠΙΠΕΔΟ Ι:
Βασικ1Ί ακτινογραφία
Υπερηχοτομογραφία γενικής χρήσης
ΕΙΙΙΙΙΕΔΟ 11:
Ακτινογραφία με εξοπλισμό υψηλού επιπέδου
(ακτινοσκόπηση κ.α)
Υ περηχοτομογραφία με εξοπλισμό υψηλού
επιπέδου (Doppler κ.α.)
Αγγειογραφία
Αξονική Τομογραφία
ΕΠΙΠΕΔΟ 111:
υλες οι προηγούμενες τεχνικές
και Μαγνητική Τομογραφία

Πιστεύουμε δε ότι η παρούσα Ελληνική πραγματι
κότητα είναι πολύ κοντά της προτεινόμενης από το
Π. Ο.Υ. κατάταξης, ανεξάρτητα αν απαιτούνται πά
ρα πολλές μετακινήσεις ασθενών-τραυματιών προς
μεγαλύτερα κέντρα για την καλύτερη και πιο εξειδι
κευμένη φροντίδα (αντιμετώπιση) του περιστατικού,
που η πλειονότητά τους έχουν τη βασική διάγνωση
από το πρωταρχικό κέντρο υποδοχής τους.
Ο ιατρός της Επείγουσας Ιατρικής ή ο ιατρός που
είναι υπεύθυνος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι
κών (τ.Ε.Π.) καθορίζει τόσο τη σειρά με την οποία
οι ασθενείς θα εξετασθούν όσο και αυτή των ακτινο
λογικών εξετάσεων.
Η παρουσία του ειδικού ακτινοδιαγνώστη πιστεύ
ουμε ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά, τόσο στην επι
λογΊi της κατάλληλης διαγνωστικής εξέτασης, που θα
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επιβεβαιcδνει τη διάγνωση της κλινικtiς ή διαγνωστι
κtiς υποψίας, όσο και στη διατύπωση (εντοπισμός ση
μείων και αναγνώριση παθήσεως) της τελικής διά
γνωσης.
Στις κακcί)σεις που απειλούν την ζωή του τραυμα
τία, προέχει η άμεση αντιμετcί)πιση κατά ABC και
έπεται η ακτινολογική διερεύνηση των κακcδσεων.
Στην οξεία φάση οι τραυματίες δεν πεθαίνουν ωτό
κακή ti λανθασμένη διάγνωση αλλά α:ιτό καθυστερη
μένη αντιμετώπιση. Η πρωταρχικ1i εκτίμηση τραυμα
τία και αξιολόγηση της βαρύτητα; τοι• δεν :ιτροβλέ:ιτει
τον ακτινολογικό έλεγχο των κακιl)σεων. �Ετσι ένα;
ασθενής αιμοδυναμικά ασταθ1iς θα :ιτρέ:ιτει :τριν κά
νει οποιοδήποτε aπεικονιστικό έλεγχο να ανατυχθεί
με χορήγηση υγρών Ίl χειρουρ'(ικό έλεγχο τη; αιμορ
ραγίας, αντίστοιχα ένας ασθεν1iς με κρανιοεΊ'κεq:α
λικti κάκωση εφόσον η κλίμακα Γλασκ6j)η; είνcιι μι
κρότερη από 8 θα πρέπει πριν την διενέρ','ειυ cιξονι
ΚΊiς τομογραφίας εγκεφάλου, για τον cικριj)Ίj κcιθο
ρισμό των βλαβών, να αντιμετω:ιτισθεί με υτομcιτο
τραχειακΊi διασωλήνωση, καταστο/.1j και μηχcινικ1i
υποιπήριξη της αναπνοΊiς.
Η σειρά προτεραιοτήτων στην διενέQΌ'ειcι ακτινο
λογικού ελέγχου έχει να κάνει με την εn6:τιση των
κακώσεων, την κατάσταση τοι• τραι•μcιτίυ cιi.l.cί. και
την ύπαρξη και ηiρηση κλινικιδν :τρωτοκ6ί.ί.ων στο
νοσοκομείο που εργαζόμαστε.
Η ηiρηση κλινικού :ιτρωτοκcSλ/.οι• στον χιι)ρο ι•:ιτο
δοχής συμβάλει σημαντικά στην εξάί.ει"4'11 i.cιθciJν α:τcS
παράλειψη, cSπως:
1.Ε γκέφαλος:

ΑσθενΊiς με GCS < 8 χρειc{ζεται
άμεση διασωλήνωση και αερισμcS. :τρίν cι:τό ο:ιτοι
οδήποτε ακτινολογικό έλεγχο. Η νει•ρολογικ1i
σημειολογία σε αλκοολικούς και τοξικομανείς
θεωρείται ότι οφείλεται σε Κ. Ε. Κ. μέχρι α:τοδεί
ξεως του αντιθέτου.

2. Σπονδυλική στήλη: Κάθε τραυματίας με αμβλύ
τραύμα θεωρείται ότι έχει κάκωση Σ.Σ. , απαραί
τητη η εφαρμογή αυχενικού κηδεμcSνα (κολάρου)
και η πρώτη απεικονιστικ1i διερεύνηση είναι της
ΑΜΣΣ.
3.

Σ τόμαχος: Μετά τη διασωλήνωση τοποθετείται
ρινογαστρικός καθετήρας.

4. Ο υροδόχος

καθεηiρας.

κύστη: Τοποθετείται ενδοκυστικός
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Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως:
Λίγες ακτινογραφίες θεωρούνται κρίσιμες (απα
ραίτητες πριν την αναζωογόνηση) και μερικές,
όπως η ακτινογραφία θώρακος μπορούν να γίνουν
κατά τη διάρκεια της.
• Η δυνατότητα αντικατάστασης μιας εξέτασης
από μια άλλη προσιτή και επίσης διαγνωστική
στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη χρησιμο
ποίησης κάποιου μηχανήματος όπως του αξονι
κού τομογράφου για άλλο περιστατικό (π.χ. η
C.T κοιλίας με περιτονα·ίκή πλύση- DPL).
•
Οι υπόλοιπες ακτινογραφίες του πρωτοκόλλου
μπορούν να γίνουν όταν ο ασθενής έχει ανανήψει
(σταθεροποίηση ζωτικών σημείων).
Οι ακτινογραφίες ενός πρωτοκόλλου είναι:
•
- α/α ΑΜΣΣ (πλαγία α/α με απεικόνιση και των
επτά σπονδύλων)
-α/α θώρακος (κατακεκλημένη στην αρχή και για
περισσότερη διερεύνηση σε όρθια θέση, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέπουν και έχουν προηγηθεί οι
α/α ΑΜΣΣ και Θ-ΟΜΣΣ χωρίς ευρήματα).
-α/α λεκάνης (σε όλους τους ασθενείς με αμβλύ ή
διατιτραίνον τραύμα στην πύελο).
- α/α Θ και ΟΜΣΣ (όλοι οι νευροχειρουργικοί
ασθενείς πρέπει να κάνουν α/α Θ και ΟΜΣΣ πριν
σηκωθούν ή μετακινηθούν).
-α/α ανάλογα του είδους του τραύματος (συγκεκρι
μένη μηχανισμοί τραυματισμού απαιτούν συγκε
κριμένες ακτινολογικές εξετάσεις).
• Η Αξονική Τομογραφία (Cτ) σήμερα συμμετέχει,
πολύ συχνά, στη διερεύνηση ρουτίνας, πολλών
τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος και κατά συ
νέπεια η διαγνωστική προσπέλαση που προσφέ
ρει στην Επείγουσα Ιατρική είναι πολύ σημαντική
και πιθανότατα να αποτελεί την εξέταση επιλογής.
•
Σημαντική είναι η συμβολή του Υπερηχοτομο
γράφου στη διαγνωστική διερεύνηση του πολυ
τραυματία με το Εντοπισμένο Κοιλιακό Υπερηχο
τομογράφημα σε Τραύμα (Ε.Κ.Υ.Τ - FAST Focused Abdominal Sonography for Trauma).

•

ΕΝΤΟΙΙΙ ΣΜΕΝΟ ΚΟΙΛΙ ΑΚΟ
ΥΙΙΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡ ΑΦΗΜ Α ΣΕ ΤΡ ΑΥΜ Α
(FAST)

Στόχος της πραγματοποίησης της εξέτασης αυηiς
είναι ο έλεγχος για ύπαρξη αιμοπεριτοναίου, αιμο
θώρακος και αιμοπερικαρδίου.
Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πα
ρακάτω τέσσερις περιοχές για την ύπαρξη ελεύθερου
υγρού (κατά κύριο λόγο αίματος)
1. Περιηπατικό και ηπατονεφρικό χώρο (Morison)
και το δεξιό ημιδιάφραγμα.
2. Περισπληνικό και σπληνονεφρικό χώρο και το
αριστερό ημιδιάφραγμα.
3. Ελάσσονα πύελο και ιδίως τον δουγλάσσειο χώρο,
και
4. Περικάρδιο.
Πραγματοποιείται οπωσδήποτε σε επείγον περι
στατικό με αμβλύ (κλειστό) κοιλιακό τραύμα και σε
ασθενή (τραυματία) που δεν μπορεί να δώσει πλη
ροφορίες είτε λόγω ΚΕΚ είτε λόγω λήψης ουσιών. Εί
ναι εύκολα πραγματοποιήσιμη εξέταση, ακόμη και
στο τροχήλατο κρεβάτι- φορείο της υποδοχής του πε
ριστατικού, απαιτεί σχετικά λίγο χρόνο και σχετικά
καμία ταλαιπωρία του ασθενή -τραυματία. Μπορεί
δε να προηγηθεί από πολλές άλλες διαγνωστικές εξε
τάσεις.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω:
1. Αιμοδυναμική αστάθεια και ύπαρξη ελεύθερου πε
ριτονα·ίκού υγρού στο FAST, ο τραυματίας οδη
γείται στο χειρουργείο για έλεγχο ενδοκοιλιακής
αιμορραγίας.
2. Αιμορραγικό shock και αρνητικό FAST, ο τραυ
ματίας θα κάνει C.τ. κοιλίας για εντοπισμό της αι
μορραγίας Ίl DPL (αν δεν υπάρχει C.T).
3. Εξελισσόμενο αιμορραγικό shock και αρνητικό
αρχικό FAST, ο τραυματίας παραμένει υπό παρα
κολούθηση με επανειλημμένες κλινικές εκτιμήσεις,
επανάληψη FAST ή D PL (Lavage) και C.τ.
4. Ακαθόριστο FAST (παχύσαρκοι ή άρρωστοι με
υποδόριο εμφύσημα) στον αιμοδυναμικά ασταθή
τραυματία θα προχωρΊiσουμε σε DPL ή C.T
5 . Σε αιμοδυναμικά σταθερό τραυματία με αρνητικό
FAST αποκλείεται η σημαντική ενδοπεριτονα·ίκή
συλλογή (αίματος ή υγρού).
6. Σε τραυματία με αρνητικό FAST και υποψία τραυ-
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ματισμού κοίλου οργάνου συνιστάται κι άλλη εξε
ταστική μέθοδος, όπως η απλή α/α κοιλίας.
7. Σε τραυματία με θετικό FASTή ακαθόριστο ο οποί
ος είναι αιμοδυναμικά σταθερός συνιστάται η C.τ.
διερεύνηση.
ΑΜΒΛΥ ΚΟΙΛΙ ΑΚΟ ΤΡ ΑΥΜ Α
1.

Αιμοδυναμικά σταθερός !Q<!\J_ματί(lς

!

*Παρακάτω αναφέρονται μερικές καπυθυνηΊριε;
οδηγίες ανάλογα με την «πάσχουσα» περιοzΙl και τι;
ενδεδειγμένες εξετάσεις. Σημειώνεται η μεγάλη ση
μασία της κλινικής εκτίμησης και των υποψιιίΝ που
δημιουργούνται στον κλινικό ιατρό που η απεικονι
στική διάγνωση θα επιβεβαιώσει. Η χρ1Ίση των σύγ
χρονων διαγνωστικών μεθόδων είτε από μόνε; τους
είτε ο συνδυασμός αυτών δεν αφ1iνει περιοχ1Ί του αν
θρώπινου σώματος αδιερεύνητη. Τέλος υπογραμμί
ζεται η μεγάλη συμβολή της αξονικ1Ίς τομογραφίας
στην Επείγουσα Απεικονιστική Ιατρικ11.

FAST (για ενδοπεριτονα'ίκό υγρό)

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (Κ.Ε.Κ.)
•

?I

+ (θετικό)
C.τ. κοιλίας

(αρνητικό)
Κλινική παρακολούθηση
Επανάληψη εξετάσεων
_

!

Σκεφθείτε: Επανάληψη του
FAST ή C.T

•

•

•

•

2. Αιμοδυναμικά ασταθής τραυματί(!ς

!

•

FAST (για ενδοπεριτονα'ίκό υγρό)
•

+ (θετικό)

(αρνητικό) I '?
Λαπαρατομία
Σκεφτείτε:
Απώλεια αίματος
από αλλού.
Μη αιμορραγικό Shock
_

�

Σκεφτείτε:
Επανάληψη του FAST ή
Lavage (DPL)
Ιl ακόμη και CT

Η α/α κρανίου δεν προσφέρει σημαντι;.οΊ f)ω1θεια
εκτός όταν υπάρχει κλινικ1i υποψία εμπιεστικού
κατάγματος.
Η CT κρανίου υπερέχει όλων των άλλων εξετάσε
ων και πρέπει να είναι η πρόπη εξέταση.
Η MRI δεν έχει πλεονέκτημα σε σι'γκριση με τη
CT για οξείες και υποξείες κακόχJει; (χρησιμεύει
μόνο στο χριSνιο εγκεφαλικιS τραυματισμιS).
Η αγγειογραφία δεν προσθέτει (χρονοβόρα. επεμ
βατική και ακριβή).
Σε ασθενείς με κωματό)δη κατάσταση 1i επιδει
νούμενη εκτίμηση στην κλίμακα Γλασκόβη; ( GCS)
ή υποψία κατάγματος από α/α κρανίοt• απαιτείται
άμεση εκτέλεση CT κρανίου- ε'(κεq:άλοt•.
Προτεραιότητα στον τραυματίυ με ιωταθ1Ί ζωτικά
σημεία
Σε ασθενείς με GCS 15 και απιω.εια συνείδησης
προχωρούμε σε διερεύνηση τοι• εγκεq:άλου με cτ.

Αν πρέπει να γίνουν CT εγκεφάλοt• και κοιλίας,
προηγείται η εγκεφάλου. Αν η CT εγκεφάλου δείξει
μάζα που χρήζει χειρουργικ1iς εκκένωσης, τότε η CT
κοιλίας πρέπει να αναβληθεί και ο τραυματίας να με
ταφερθεί κατευθείαν στο χειρουργείο.
Όλοι οι τραυματίες που εκτιμιόνται για τραυματι
σμό κρανίου Ιl προσώπου εξετάζονται επίσης και
στην ΑΜΣΣ
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Φωτογραφία 1 : Απλ1i ακτινογραφία κρανίου με χάταγμα μετωπιαίου

Φωτογραφία 2. Διερεύνηση κακυ)σεων κρανίου με αξονικ1i τομογραφία. Α: επισκληρίδιο αιμάτωμα, Β: υπο
σκληρίδιο αιμάτωμα, Γ: κάταγμα αριστερού βρεγματικού με αιμορραγικές θλάσεις στο γειτονικό παρέγχυ
μα.

Τραυματισμός ΑΜΣΣ
Όλοι οι τραυματίες πρέπει να θεωρείται ότι έχουν
κάκωση ΑΜΣΣ μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.
1. Τραυματίας με αισθήσεις, χωρίς πόνο 1i ευαισθη
σία ΑΜΣΣ χρειάζεται μόνο profil α/α ΑΜΣΣ
2. Όταν υπάρχει πόνος ή ευαισθησία, 1i αλλαγή του
επιπέδου συνείδησης, χρειάζεται facc, profil α/α
ΑΜΣΣ και Π Ο λ1iψη οδόντος με ανοιχτc5 το στόμα
(3 βασικές ακτινογραφίες).

Αν παρ' όλη την προσπάθεια (έλξη των χεριιίΝ προς
τα κάτω) δε γίνει δυναηi η απεικόνιση και των 7 αυ
χενικών σπονδύλων στην profil α/α ΑΜΣΣ, τότε:
1. Ο ασθεν1iς που χρειάζεται επείγον χειρουργείο θε
ωρείται ότι έχει κάκωση ΑΜΣΣ και η διερεύνηση
συνεχίζεται μετά το χειρουργείο.
2. Ο ασθενής που χρειάζεται CT για άλλο λόγο, διερευνάται και στην ΑΜΣΣ.
* Ο ασθεν1iς με πόνο στον αυχένα και αρνητικές τις
3 βασικές ακτινογραφίες μπορεί να έχει συνδεσμική
κάκωση και αστάθεια που δε φαίνεται στην πλάγια
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α/α σε ουδέτερη θέση:
- Αν υπάρχει μικρ1i πιθανότητα κάκωσης ακολουθούν
α/α σε κάμψη και έκταση
- Αν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάκωσης πρέπει να
γίνει απευθείας CT, που μπορεί να δείξει κάταγμα
ή μετατόπιση που δεν φαίνονται στις απλές α/α.
• Η μαγνητική τομογραφία ενδείκνυται σε ασθενείς
που φέρουν οξύ τραύμα ΑΜΣΣ και έχουν νευρο
λογικές βλάβες, που πρόκειται να αντιμετωπι
σθούν με χειρουργική επέμβαση και είναι μέθοδος
εκλογ1iς σε τραυματίες με κακιί)σεις Θ και ΟΜΣΣ
και με επιμένουσες νευρολογικές βλάβες, ανεξάρ
τητα των ευρημάτων των ακτινογραφιών και της CT
της Θ και ΟΜΣΣ που μπορεί να είναι φυσιολογι
κά.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε;-.ΠΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μαλακά Μόρια του Τραχήλου
Τραυματίας με κάκωση που διαπερνά το μυώδες πλά
τυσμα:
1. Με ασταθή ζωτικά σημεία οδηγείται απευθείας στο
χειρουργείο.
2. Με σταθερά ζωτικά σημεία οδηγείται για αγγειο
γραφία 4 αγγείων (και τα 4 βασικά εγκεφαλικά αγ
γεία).
Η αγγειογραφία 4 αγγείων διερευνά τραυματι
σμούς καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.
Οισοφαγογραφία διερευνά πιθανό τραυματισμό οι
σοφάγου.
Τραυματίας με εστιακή νευρολογική σημειολογία,
ειδικά μονοπληγία ή ημιπληγία και φυσιολογική CT
εγκεφάλου, πρέπει να θεωρείται ότι έχει αμβλύ τραύ
μα καρωτίδας.
Αρχικά η CT εγκεφάλου είναι φυσιολογική, αλλά
αν υπάρχει κάταγμα στην πορεία της καρωτίδας μέ
σα στα οστά, τότε πρέπει να θεωρείται ρήξη καρωτί
δας.
Η αξιόπιστη διάγνωση γίνεται με αγγειογραφία.
Πρέπει να σημειωθεί όπου αναφέρεται αγγειογρα
φία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις και υπό κατάλλη
λες συνθήκες να πραγματοποιηθεί MRI αγγειο
γραφία.
-

Φωτογραφία 3 . Διερεύνηση κάκωσης ΘΜΣΣ με μα
γνητική τομογραφία. Εκρηκτικό κάταγμα Θ8 με συ
νοδό κάκωση νωτιαίου μυελού.

Φωτογραφία 4. Ο συνδυασμός των εξεταστικιόν μεθόδων συμ
βάλει στην διερεύνηση των υποψιών από την απλή ακτινογρα
φία με την βο1Ίθεια της μαγνητικής τομογραφίας (Κάκωση
ΑΜΣΣ).

Θώρακας
Η απλή ακτινογραφία θώρακα γίνεται
ρουτίνα σε κάθε επείγον περιστατικό, η αξο
νική τομογραφία αποτελεί την εξέταση
εκλογής για την διερεύνηση των κακώσεων
θώρακα. Η ύπαρξη πνευμοθώρακα Ιl υπε
ζωκοτικής συλλογής είναι τα κυρίως ζητού
μενα σε ένα τραυματία. Δεν πρέπει να ξε
χνάμε ότι η διάγνωση και η αντιμετώπιση
του πνευμοθώρακα στηρίζεται στην κλινική
εικόνα και στα ευρήματα της κλινικής εξέ
τασης και δεν υπάρχει η δυνατότητα για άμε
σο ακτινολογικό έλεγχο δεν πρέπει να χά
νεται χρόνος στην αναμονή μιας ακτινο
γραφίας θώρακος.
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Φωτογραφία 5 . Υπόνοια πνευμοθcόρακα στην απλ1Ί αχτινογραq:;ία. αμq:;οτεριi;τλευρος πνευμοθώρακας υπιi
τάση στην αξονική τομογραφία και επιβεβαίωση της χλινιχ1Ίς συμ;ττωματολογίας.

Μεσοθωράκιο
Η

α/α θώρακος σε κατακεκλημένη θέση είναι η
πρώτη εξέταση για τον έλεγχο του μεσοθωρακίου. Αν
τα ιiρια του μεσοθωρακίου είναι σαφή δεν χρειάζε
ται περαιτέρω έλεγχος, αλλά δεν αποκλείει την ύπαρ
ξη μικρού πνευμοθώρακα ή μικρής συλλογής (κύρια
αιματικής).
Εάν τα ιiρια του μεσοθωρακίου είναι ασαφή ή αμ
φίβολα τιiτε προχωρούμε σε οπισθιοπριiσθια α/α θώ
ρακα σε ιiρθια θέση. Εάν είναι σαφή τα ιiρια του με
σοθωρακίου τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.
Εάν υπάρχει ασαφοποίηση του μεσοθωρακίου τότε
χρειάζεται αορτογραφία.

Η CT γίνεται ιiταν:

1) Ο ασθενής δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέ
ση, π. χ. Μγω τραυματισμού Σ.Σ.
2) Η υποψία τραυματισμού των μεγάλων αγγείων εί
ναι μικρή, π. χ. πτιόση απιi ύψος < 3m.
3) Η α/α είναι κακής ποιότητας π. χ. στάση του σcόμα
τος ή η ασαφοποίηση του μεσοθωρακίου αμφίβο
λη.
Σημεία τραυματισμού των μεγάλων αγγειακcόν κλά
δων: ακτινολογικά είναι η ανωμαλία του άνω μεσο
θωρακίου και κλινικά είναι η διαφορά πίεσης των
άνω άκρων.
Προτεραιιiτητες ιiταν συνυπάρχουν Κ.Ε.Κ. & κάκω
ση μεσοθωρακίου: Η CT εγκεφάλου προηγείται της

επείγουσας α'(γειογραq:;ίας και αν βρεθεί χειρουργι
κά αq:;ωρέσιμο ενδοκράνιο uιμάτωμα με μεγάλη πίε
ση, πρέ;τει νu cαολοι•θψπι αμέσως χειρουργείο, διό
τι το αιμάτωμu οδη•/εί στο θάνατο γρηγοριiτερu από
τη ρΙiξη θωψαιχ1Ίς αορηiς. Καλύτερα όμως ο συν
δυασμcSς των δύο επεμβάσεων.

Κοιλιακό Τραύμα
1. Διατιτραίνον τραύμα
• Οποιοδψτοτε τραύμα από πυροβολισμ6 με πύλη ει
σιiδου από το 4ο μεσοπλεύριο διάστημα και κάτω
πρέπει να θεωρείται ενδοχοιλιακιi.
Αρχικά γίνονται Π.Ο. και πλάγια α/α κοιλίας για
τον εντοπισμό των σφαιρών και ελεύθερου ενδοπε
ριτονα"ίκού αέρα και μετά ακολουθεί διερευνητικ1Ί
λωταροτομία.
Σταθερά ζωτικά σημεία και αιματουρία προχω
ρούμε σε IVP προεγχειρητικά Ιl IVP "2 φιλμς" διεγ
χειρητικά.
Ασταθ1Ί ζωτικά σημεία: άμεσο χειρουργείο για
έλεγχο της αιμορραγίας χαι μετά IVP.
• Τραύμα από μαχαίρι:
- Με ασταθ1i ζωτικά σημεία ή σημεία περιτονcL"ί
σμού αμέσως χειρουργείο.
Με σταθερά ζωτικά σημεία και φυσιολογική φυ
σικΙi εξέταση κοιλίας γίνεται CT κοιλίας με ενδο
φλέβιο και από του στόματος σκιαγραφικ6 μέσο
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(CECτ). Η CECT είναι δυστυχcδς αναξιόπιστη
στη διάγνωση τραυματισμού του διαφράγματος ή
κοίλου οργάνου.
Η θετικ1i CECT για εξαγγείωση ούρων, πνευμοπε
ριτόναιο 1l αιμοπεριτόναιο, ή οπισθοπεριτόνct"ίκη αι
μορραγία οδηγεί τον ασθεν1i σε χειρουργείο.
Σε αρνητικ1i CECT ο ασθενής παραμένει σε συνεχ1i
παρακολούθηση.
Ας μη ξεχνάμε την α/α κοιλίας σε όρθια θέση ή κα
τακεκλημένη σε πλάγια θέση για την αποτελεσματι
κότητά της στη διάγνωση του ελεύθερου περιτονα·ί
κού αέρα. (ρήξη κοίλου οργciνου).
2. Αμβλύ τραύμα
Διαγνωστικό περιτονα·ίκό laνage (DPL) σε σύγκριση
με CT και IVP κοιλίας:
• DPL δεν εντοπίζει οπισθοπεριτονct"ίκούς τραυμα
τισμούς. Χάνει τα τραύματα του νεφρού, τα περισ
σ6τερα απ6 τα οποία εντοπίζει η IVP, όταν αυτά
προκαλούν αιματουρία. Χάνει τα τραύματα του πα
γκρέατος, αλλά και η CT έχει περιορισμούς στη
διάγνωση του παγκρεατικού τραύματος.
•

•

λουθεί DPL και αν είναι θετικ1i ο ασθενΊiς οδηγεί
ται στο χειρουργείο
Ας μη ξεχνάμε τη συμβολή του υπερηχοτομογρά
φου με το FAST
•

Φωτογραφία 6. Ελέυθερος αέρα υποδιαφραγματικά
απcS ρ1iξη κοίλου σπλάχνου

Η CT είναι άριστη στη διάγνωση τραυμάτων των
συμπαγών οργάνων. Είναι όμως λιγότερο αξιόπι
στη στη διάγνωση διατρ1iσεως κοίλων οργάνων το
ίδιο και η DPL.
Σταθερά ζωτικά σημεία και κοιλιακή ευαισθησία
απαιτεί είτε κοιλιακ1i CT είτε DPL με την ίδια δια
γνωστική ακρίβεια. Στις περισσ6τερες περιπτcδ
σεις προτιμάται η CT ειδικά αν χρειάζεται CT και
άλλης περιοχής.

Η CT εγκεφάλου προηγείται της CT κοιλίας, 6ταν αυ
τή χρειάζεται, κι αν αναδείξει βλάβη που χρειάζεται
νευροχειρουργική επέμβαση, τότε ξεκινά το χει
ρουργείο και κατά τη διάρκειά του γίνεται DPL.
Μπορεί όμως να χρειαστούν και οι δύο εξετάσεις
στον ίδιο άρρωστο. Έτσι, με αρνητική DPL και ανε
ξήγητη απώλεια αίματος η CT μπορεί να δείξει "κρυμ
μένη" απώλεια αίματος (αιμάτωμα υποκάψιο ήπατος
1l σπληνός ή οπισθοπεριτονα·ίκό)
Αντίστροφα η CT μπορεί να είναι δύσκολο να εκτι
μηθεί λ6γω artefacts κινήσεων ή αμφίβολων αποτε
λεσμάτων, οπότε η DPL μπορεί να δό>σει περαιτέρω
πληροφορίες.
• Ασταθή ζωτικά σημεία: ξεκινά η ανάνηψη. Ακο-

Φωρογραφία 7. Ρ1iξη σπληνός

Οπισθοπεριτονα"ίκό τραύμα - Αιματουρία
Δύο είναι οι Μγοι για να διερευνηθεί η αιματου
ρία: να πιστοποιηθεί η παρουσία δύο νεφριi>ν και να
καθοριστεί ο βαθμός του τραύματος και της λειτουρ
γικότητας των νεφρcίΝ.
Δ ιατιτραίνον τραύμα
Όλοι οι ασθενείς με διατιτραίνον τραύμα σε πε
ριοχΊi επικίνδυνη για ουρολογικό τραυματισμό πρέ
πει να κάνουν IVP 1i CT, ανεξάρτητα από την ύπαρ-
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ξη 1i όχι μακροσκοπικής αιματουρίας (ούτε η παρου
σία, ούτε ο βαθμός της αιματουρίας είναι αξιόπιστοι
προγνωστικοί παρ6γοντες για το ουρολογικό τραύ
μα).
Αμβλύ τραύμα
Στο αμβλύ τραύμα υπάρχει καλύτερη συσχέτιση με
ταξύ του [)αθμού της αιματουρίας και της σοβαρότη
τας του τραύματος, σε σύγκριση με το διατιτραίνον
τραύμα.
Σε μικροσκοπικ1i αιματουρία, περαιτέρω έλεγχος
χρειάζεται όταν τα ερυθρά είναι περισσότερα από 30
ανc:ί οπτικό πεδίο.
Η μέθοδος εκλογ1iς εξαρτάται από το επείγον της
περίστασης. Έτσι, η CT έχει το πλεονέκτημα ότι απει
κονίζει ταυτόχρονα άλλα συμπαγ1i όργανα όπως νε
φρούς και προτιμάται σε ασθενείς με πιθανό ταυτ6χρονο περιτονα·ίκ6 τραυματισμ6. Επίσης με τη CT
εκτιμcδνται καλύτερα ο βαθμ6ς του νεφρικού τραύ
ματος και η λειτουργικ6τητα του εναπομείναντος νε
φρού, τα περινεφρικά αιματιδματα, η εξαγγείωση ού
ρων και ο τραυματισμός μεγάλου αγγειακού στελέ
χους.
Σε αμβλύ τραύμα με αιματουρία (μακροσκοπικ1i 1i
μικροσκοπική) και ασταθ1i ζωτικά σημεία γίνεται
ανάνηψη και αν σταθεροποιηθούν τα ζιυτικά σημεία
γίνεται IVP 2 φιλμς στο κρεβάτι (στο lmin και Smin
για νεφριSγραμμα και πυελ6γραμμα).
Σε αμβλύ τραύμα με αιματουρία και σταθερά ζωτι
κά σημεία γίνεται διερεύνηση με IVP 1i CT Αν η αι
ματουρία είναι μικροσκοπικ1i (λιγ6τερα απ6 30 ερυ-

Φωτογραφία 8 : Ρtiξη νεφρού

θρά/ο.π.) ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο. Αν σε 24h
τα ούρα δεν έχουν ακόμα καθαρίσει, τ6τε προχωρά
με σε διερεύνηση του ουροποιητικού.
Σε βαριά αμβλέα τραύματα, χωρίς αιματουρία, η
μεγάλη ένταση της κάκωσης και οι συνυπάρχοντες
υψηλού κινδύνου τραυματισμοί (πολλαπλά κατάγμα
τα κατώτερων πλευρών, σοβαρός π6νος) είναι αρκε
τ6ς λ6γος για να διερευνηθεί το ανώτερο ουροποιη
τικ6, με IVP., US. και cτ.

Κάκωση Πυέλου
Όλοι οι τραυματίες από αμβλύ τραύμα χρειάζονται
α/α πυέλου κατά την εισαγωγή τους, κι αν έχουν κά
ταγμα άμεση εκτίμηση του ορθοπεδικού. Ο ιατρ6ς της
Επείγουσας Ιατρικ1iς πρέπει να γνωρίζει τα είδη των
καταγμ(ηων τη; πυέλου cδστε να υποπτεύεται τις πι
θανιSτερε; συνοδέ; κακο)σει;.
Σε ασθεν1i με ζωτικά σημεία σταθερά, εκτ6; απ6 την
α/α πυέλου μπορούν να '(ίνουν και άλλες λήψεις .
Η CT είναι η καλύτερη μέθοδος απεικ6νισης κα
ταγμάτων ιερού και κοτύλη; και καταγμάτων 1i εξαρ
θρημάτων ιερολαγονίων αρθριδσεων. Δεν είναι,
όμως, απαραίτητη σαν επείγουσα διαγνωστική μέθο
δος, γιατί οι στάνταρ α/α είναι αρκετέ;.
Σε ασταθ1i κατάγματα πυέλου και μετά απ6 εξωτε
ρικJi οστεοσύνθεση που συνεχίζουν cSμως να αιμορ
ραγούν ενδείκνυται η αγγειογραφία και ο αντίστοι
χος εμβολισμ6ς του αγγείου.

Φωτογρφία 9 : Κάταγμα λεκάνης, τις περισσ6τερες
φορές η απλή ακτινογραφία είναι επαρκ1iς στην απει
κ6νιση των κακώσεων
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Κακώσεις άκρων
Η συντριπτική πλειοψηφία των κακώσεων των
άκρων δεν απειλούν τη ζωιi και μπαίνουν σε δεύτερη
μοίρα. Πρcδτα εξασφαλίζονται τα ABC, γίνεται το
πρωτ6κολλο α/ων (ΑΜΣΣ. θο)ρακας, πύελος), CT
εγκεφάλου σε Κ.Ε.Κ. και τελευταίες οι α/α των άκρων
(μετά απ6 πιθανή νευροχειρουργικ1Ί επέμβαση ή λα
παροτομία).
Αγγειακή κά κωση ά κρου
Διαγνωστικ1Ί αγγειογραφία γίνεται 6ταν υπ6ρχουν
«μαλακά» σημεία αγγειακής κάκωσης, δηλαδή ελ
λείμματα περιφερικών νεύρων, μικρά- μη επεκτατικά
αιματώματα, ιστορικό αιμορραγίας που σταμάτησε
πριν την εισαγωγή, υπ6ταση και μη σφύζον αιμά
τωμα.
Σε περίπτισση διατι
τραίνοντος τραύματος κο
ντά σε μεγάλο αγγείο, χω
ρίς 6μως φυσικά σημεία
κάκωσης του αγγείου, η
αγγειογραφία μπορεί να
καθυστερήσειέως και24h
χωρίς να αυξηθεί η θνη
τ6τητα.
Από τις μη επεμβατικές
μεθ6δους, το υπερηχο
γράφημα και το Doppler
τμηματικών πιέσεων μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν
σαν screening test σε
τραυματίες με τραύμα
διατιτραίνον κοντά σε με
γάλο αγγείο, για να καθο
ριστεί ποιοι θα προχωρή
σουν σε α γ'( ε ιο
γραφία.
Όταν υπάρχουν
σημεία σοβαρής
α'(Υειακής κάκω
σης άκρου, δηλαδή
συνεχής αιμορρα
γία, επεκτατικό αι
Φωτογραφία 10: Κατάγματα άκρων μάτωμα, ελλείμμα
τα σφυγμού και

ισχαιμία, δεν γίνεται αγγειογραφία αλλά κατευθείαν
χειρουργείο.

Κοιλιακό άλγος σε ηλικιωμένους ασθενείς
1. Η α/α κοιλίας είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση μη
χανικού και παραλυτικού ειλεού, διάτρηση και εντε
ρικΊΊ ισχαιμία.
2. Το U/S κοιλίας είναι χρήσιμο για τη ρήξη αορτικού
ανευρύσματος.
3. Η CT κοιλίας cn,μβάλει για την ανακάλυψη εκκολ
πωματίτιδος, διcί.τρησης, ρ1iξης ανευρύσματος αορ
ηΊς. εντερικΙiς ισχαιμίας.
4. Η α/α θιδρακο; βοηθάει για την διάγνωση ελεύθε
ρου υποδιαφραγματιzοι' αέρος σε διάτρηση κοίλου
σπλιί.χνου.
Η
αγγειογραφία είναι εξέταση εκλογ1i; για ισχαι
5.
μία εντέρου χωρίς να υποτιμάται η συμβολ1i της cτ.

Διάφραγμα
Η υποψία τραυματισμού του διαφρ6γματος μπαίνει
σε τραύματα του θιδρακα κάτω απ6 το 4ο μεσοπλεύ
ριο δι6στημα.
1η εξέταση: η α/α θι()ρακος θα δείξει ασαφοποίηση
του διαφράγματος στο 60ο/ι- των περιπτc))σεων και η
παρουσία εντερικιδν ελίκων Ιl του στομ6χου εντcSς του
θώρακος (χορ1iγηση σκιαγραφιzού μέσου απcS του
οτcSματος).
Κάπως ανάλογα και με την ίδια zατευθυvηiρια σκέ
ψη με τα παραπάνω θα μπορούσαμε να λειτουργΙi
σουμε και στα καθαρά παθολογικά περιστατικά, που
οφείλονται δηλαδri σε «εσωτερικά>> παθολογικά αίτια,
όπως: οξεία δύσπνοια, οξύς θωρακικός πc5νος (μη καρ
διολογικός), οξύς καρδιακός πόνος, πνευμονικri εμ
βολti, οξύς κοιλιακός πόνος, ανεύρυσμα κοιλιακής
αορηiς, εντερική απόφραξη, εντερική διάτρηση και
οξεία αιμορραγία από το πεπτικό.
Η εξέταση που ζητείται είναι για την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό της κλινικtiς υποψίας που δημιουρ
γείται στον κλινικό ιατρό ύστερα απc5 επισταμένη κλι
νικΙi εκτίμηση του ασθενούς και όχι για τη συλλογή
«στοιχείων»
Η ακτινοδιαγνωστική ως ειδικότητα υψηλών τεχνο
λογικών επιτευγμάτων πιστεύουμε ότι συμβάλλει απο
τελεσματικά και καθοριστικά στην Επείγουσα Ιατρι
κή, πάντοτε προς όφελος του τραυματία- ασθενούς.
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