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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο αθνξνχλ ην 5% φισλ ησλ εηζαγσγψλ γηα ηξαχκα
1
. 

Σν ήπαξ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπ είλαη επηξξεπέο ζηνπο ηξαπκαηηζκνχο 

ηφζν ηνπο ακβιείο φζν θαη ηνπο δηηηηξαίλνληεο. Σηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εμέιημε 

ζηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαθψζεσο ηνπ ήπαηνο είλαη κεγάιε. Παξφια 

απηά, νη ζνβαξέο παξεγρπκαηηθέο θαθψζεηο, νη θαθψζεηο ησλ επαηηθψλ θιεβψλ, ηεο 

νπηζζνεπαηηθήο ΚΚΦ θαζψο θαη ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο ζέηνπλ ζε δνθηκαζία αθφκε 

θαη ηνλ πην έκπεηξν ρεηξνπξγφ. Οη ακβιείεο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο απνηεινχλ ηε 

ζπρλφηεξε αηηία ηξαπκαηηζκνχ. Οη δηαηηηξαίλνπζεο θαθψζεηο αθνξνχλ ην 13-35% 

ησλ εηζαγσγψλ θαη ε βαξχηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ην φπιν. 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

 Η αλαηνκία ηνπ ήπαηνο πεξηγξάθεθε αξρηθά απφ ηνλ Cantlie ην 1898. Σν 

ήπαξ ρσξίζηεθε ζε δχν ινβνχο ζε έλα λνεηφ επίπεδν πνπ ελψλεη ηελ θνίηε ηεο 

ρνιεδφρνπ θχζηεσο  θαη ην αξηζηεξφ φξην ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο (ΚΚΦ). Η γσλία 

ηνπ επηπέδνπ απηνχ είλαη 75
ν
. Έηζη ν αξηζηεξφο ινβφο πεξηιακβάλεη θαη ηκήκα ηνπ 

δεμηνχ ινβνχ (κεηαμχ ηεο γξακκήο ηνπ Cantlie θαη ηνπ δξεπαλνεηδνχο ζπλδέζκνπ.  

Σν 1953 ν Couinaud πεξηέγξαςε ηε ιεηηνπξγηθή αλαηνκία ηνπ ήπαηνο φπνπ ην ήπαξ 

ρσξίδεηαη ζε 8 ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο επαηηθέο θιέβεο  θαη ηνπο θιάδνπο ηεο 

ππιαίαο ηξηάδαο. 

 Σν ήπαξ θαζειψλεηαη  ζην δηάθξαγκα κε ηνλ ζηεθαληαίν ζχλδεζκν, ηνπ 

νπνίνπ νη πιάγηεο πξνεθηάζεηο είλαη νη ηξηγσληθνί ζχλδεζκνη. Ο δξεπαλνεηδήο 

ζχλδεζκνο θαη ν ζηξνγγχινο ζχλδεζκνο θαζειψλνληαη ζην πξφζζην θνηιηαθφ 

ηνίρσκα. 

Η θνηλή επαηηθή αξηεξία απνηειεί θιάδν ηεο θνηιηαθήο αξηεξίαο θαη παξέρεη 

ην 25% ηεο αηκάησζεο ηνπ ήπαηνο θαη ην 50% ηεο νμπγφλσζήο ηνπ. Η επαηηθή 

αξηεξία δίλεη θιάδνπο, ηε δεμηά γαζηξηθή, ηε γαζηξνεπηπιντθή θαη ηελ ηδίσο επαηηθή 

ε νπνία δηράδεηαη ζε δεμηά θαη αξηζηεξή επαηηθή αξηεξία. Η ζπρλφηεξε παξαιιαγή 

(11%) είλαη ε έθθπζε ηεο δεμηάο επαηηθήο αξηεξίαο απφ ηελ άλσ κεζεληέξην. Άιιεο 

παξαιιαγέο απνηεινχλ ε έθθπζε ηεο αξηζηεξήο επαηηθήο απφ ηελ αξηζηεξά γαζηξηθή 

(8%) θαη ε έθθπζε ηεο αξηζηεξή θαη δεμηάο επαηηθήο αξηεξίαο απφ ηελ άλσ 

κεζεληέξην αξηεξία. 

 Η ππιαία θιέβα ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπκβνιή ηεο ζπιεληθήο θαη ηεο άλσ 

κεζεληεξίνπ θιέβαο.  Η ππιαία θιέβα παξέρεη ην 75% ηεο αηκάησζεο ηνπ ήπαηνο θαη 

ην 50% ηεο νμπγφλσζεο. Η πνξεία ηεο είλαη φπηζζελ ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ θαη ηεο 

επαηηθήο αξηεξίαο θαη δηράδεηαη ζε βξαρεία δεμηά θαη πην καθξά αξηζηεξή ππιαία 

θιέβα. 



[2] 

 

Οη επαηηθέο θιέβεο ζρεκαηίδνληαη απφ  ηηο θεληξηθέο θιέβεο εληφο ησλ 

επαηηθψλ ινβίσλ. Η δεμηά επαηηθή θιέβα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ άλσ, ηε κέζε θαη ηελ 

θάησ θιέβα. Η κέζε επαηηθή θιέβα πξνέξρεηαη απφ ηκεκαηηθέο θιέβεο ησλ IV θαη V 

θαζψο  ηνλ νπίζζην  θιάδν ηνπ VIII. ε 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ε κέζε επαηηθή θιέβα 

εθβάιιεη ζηελ αξηζηεξά ιίγν πξηλ ηελ εθβνιή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ΚΚΦ. Η αξηζηεξά 

επαηηθή θιέβα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν αλαηνκηθφ ζηνηρείν ζηελ πνξεία ηεο είλαη ε νπίζζηα ζέζε ηεο θιέβαο 

φηαλ παξαζθεπάδεηαη ν αξηζηεξφο ζηεθαληαίνο ζχλδεζκνο. Σν κήθνο ηεο 

νπηζζνεπαηηθήο ΚΚΦ είλαη 8-10cm θαη ιακβάλεη αίκα απφ ηηο επαηηθέο θιέβεο θαη 

απφ βξαρείο θιάδνπο απεπζείαο απφ ην ήπαξ (ηδίσο ην ηκήκα Ι). 

  

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΚΩΔΩΝ ΖΠΑΣΟ 

 Οη θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Σξαχκαηνο θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ηδηαίηεξα ζηε ζχγθξηζε κε ρεηξνπξγηθήο θαη ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ηξαπκάησλ ηνπ ήπαηνο
2
. 

 

Σαξινόμηση κακώσεων τος ήπατορ 

Βαθμόρ κάκωσηρ  Πεπιγπαυή 

Η Αιμάτωμα Τπνθάςην κε επεθηεηλφκελν <10% ηεο επηθαλείαο 

 Ρήξη Ρήμε θάςαο κε αηκνξξαγνχζα <1εθ ζε βάζνο 

ΗΗ Αιμάτωμα Τπνθάςην κε επεθηεηλφκελν 10-50% ηεο επηθαλείαο 

Δλδνπαξεγρπκαηηθφ κε επεθηεηλφκελν <10εθ ζε δηάκεηξν 

 Ρήξη  Ρήμε θάςαο, ελεξγφο αηκνξξαγία, 1-3εθ βάζνο <10εθ ζε 

κήθνο 

ΗΗΗ Αιμάτωμα Τπνθάςην >50% ηεο επηθαλείαο ή επεθηεηλφκελν 

Ραγέλ ππνθάςην αηκάησκα κε ελεξγφ αηκνξξαγία 

Δλδνπαξεγρπκαηηθφ αηκάησκα >10εθ ή επεθηεηλφκελν 

 Ρήξη Παξεγρπκαηθή ξήμε >3εθ 

IV Αιμάτωμα Ραγέλ ελδνπαξεγρπκαηηθφ αηκάησκα κε ελεξγφ αηκνξξαγία 

 Ρήξη Παξεγρπκαηηθή θάθσζε πνπ πεξηιακβάλεη ην 25-75% ελφο 

επαηηθνχ ινβνχ ή 1-3 ηκεκάησλ θαηά Couinaud ζε έλα 

ινβφ 

V Ρήξη Παξεγρπκαηηθή θάθσζε πνπ πεξηιακβάλεη >75% ελφο 

επαηηθνχ ινβνχ ή >3 ηκήκαηα θαηά Couinaud 

 Αγγειακή 

κάκωση 

Κάθσζε νπηζζνεπαηηθήο ΚΚΦ ή θεληξηθψλ επαηηθψλ 

θιεβψλ 

VI Αγγειακή 

κάκωση 

Πιήξεο αγγεηαθή θάθσζε ήπαηνο – απφζπαζε ήπαηνο 

 

ΓΗΑΓΝΩΖ 

  Η δηάγλσζε ησλ θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθή 

πεξηηνλατθή πιχζε (ΓΠΠ), U/S θνηιίαο (FAST: focused abdominal sonography for 

trauma) θαη ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία CT. 

 Η ΓΠΠ απνηειεί αθξηβή κέζνδν γηα ηε δηεπθξίληζε ηεο ελδνθνηιηαθήο 

αηκνξξαγίαο θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ 98% επαηζζεζία
3
. Θεηηθή ΓΠΠ νξίδεηαη σο ε 
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παξνπζία >10ml αίκαηνο ή >500WBC/mm3, >100.000 RBC/mm3 ζε 300ml 

δηαιχκαηνο, ή παξνπζία εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. Η παξνπζία αίκαηνο ζηελ ΓΠΠ 

απνηειεί έλδεημε γηα επείγνπζα ιαπαξνηνκία. Η ΓΠΠ δε δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ πξνέιεπζε ηεο αηκνξξξαγίαο , νχηε λα εθηηκήζεη νπηζζνπεξηηνλατθέο 

αηκνξξαγίεο. Η ΓΠΠ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην U/S θνηιίαο  θαη  ηελ CT ζε 

αηκνδπλακηθά ζηαζεξνχο αζζελείο. Δλδείμεηο ΓΠΠ απνηεινχλ 

1. Ακβιχο ηξαπκαηηζκφο ζε αηκνδπλακηθά αζηαζή ηξαπκαηία φηαλ δελ 

είλαη δηαζέζηκν U/S άκεζα. 

2. ε αλαμηφπηζηε θιηληθή εμέηαζε φηαλ ππάξρεη δηαηαξαρή επηπέδνπ 

ζπλείδεζεο 

ε αζζελείο αηκνδπλακηθά θπζηνινγηθνχο κε δηαηηηξαίλνλ ηξαχκα απφ λχζζνλ 

φξγαλν, πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ηνπ ηξαχκαηνο θαη επί ελδείμεσλ ΓΠΠ. 

Απφιπηε αληέλδεημε γηα ηε ΓΠΠ είλαη νη πξνεγνχκελεο επεκβάζεηο ζηηο 

θνηιηάο
4
. 

 Μεηνλεθηήκαηα ηεο ΓΠΠ απνηεινχλ ε ρακειή εηδηθφηεηα, ε ρακειή 

επαηζζεζία ηδίσο ζε θαθψζεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν 

θαη ε επεκβαηηθφηεηα κε ηε πηζαλή ζνλνδή λνζεξφηεηα
9
. 

  To U/S θνηιίαο (FAST) έρεη αληηθαηαζηήζεη ηε ΓΠΠ ζε αξθεηά θέληξα 

ηξαχκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αηκνπεξηηνλαίνπ ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο 

αζζελείο. Σν U/S δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίζεη κε επηηπρία παξεγρπκαηηθέο 

θαθψζεηο ήπαηνο, παξφια απηά ε επαηζζεζία ηνπ είλαη >83% θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ 

>99% ζηελ αλεχξεζε ειεχζεξνπ πγξνχ ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα
5
.  Η εμέηαζε κε 

U/S εκθαλίδεη επαηζζεζία 97% φηαλ ππάξρεη >1lt ελδνπεξηηνλατθνχ πγξνχ κε απηή 

λα κεηψλεηαη φηαλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα θαζψο ε ν αθηηλνδηαγλψζηεο δε 

κπνξεί κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία λα δεη >400ml ελδνπεξηηνλατθνχ πγξνχ
6
. Σν 

U/S θνηιίαο έρεη ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο 

αζζελείο φπνπ ε δηάγλσζε ηνπ αηκνπεξηηνλαίνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ρεηξνπξγείν. Η 

ρξήζε ππεξερνγελνχο ζθηαγξαθηθνχ παξφηη ζε πξψηκν ζηάδην κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο. Μειέηεο έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ U/S γηα ηελ εθηίκεζε 

δηαηηηξαίλνλησλ ηξαπκάησλ ηνπ ήπαηνο. Η επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ γηα ηα ηξαχκαηα 

απηά είλαη 46% θαη ε εηδηθφηεηα 94%
7
. ηνλ αηκνδπλακηθά αζηαζή αζζελή ε ΓΠΠ 

θαη ην FAST είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

αηκνξξαγίαο. 

 Η ζχγρξνλε ειηθνεηδήο έρεη απμήζεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επθξίλεηα ηεο 

εμέηαζεο θαζηζηψληαο ηε ρξήζηκν κέζν ζην ρεηξνπξγφ ν νπνίνο θαιείηαη λα 

δηαγλψζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηε αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία. Η CT δίλεη αθφκε 

ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο θάθσζεο θαη ηνπ επαλειέγρνπ απηήο ζηα πιαίζηα 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο. Η CT είλαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο 

δηαηηηξαίλνπζεο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο. πλνδεχεηαη απφ θαιή επαηζζεζία γηα ηηο 

θαθψζεηο ηνπ νπηζζνπεξηηνλατθνχ ρψξνπ θαη ηνπ λεθξνχ αιιά ππνιείπεηαη ζηηο 

θαθψζεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ
8
.  

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 
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ΑΡΥΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 Η  αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαπκαηία αζζελνχο κε θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο μεθηλά 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ATLS κε ηδηαίηεξε ζεκαζία λα δίλεηαη ζην ABC, ηε 

δηαηήξεζε δεζηνχ ηνπ αζζελνχο (θνπβέξηεο, ζεξκνχο νξνχο) θαζψο ε ππνζεξκία 

επεξεάδεη ηφζν ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία φζν θαη ηελ πεθηηθφηεηα. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη εμεηάζεηο αίκαηνο θαη δηαζηαχξσζε. 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΑΚΩΔΩΝ Δ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΑ ΣΑΘΔΡΟΤ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΔ 

Η ακβιεία θάθσζε ηνπ ήπαηνο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά δηαηξέρεη ηα επαηηθά 

ηκήκαηα θαηά ην κήθνο. Μία πηζαλή αηηία είλαη φηη νη ππιαίεο ηξηάδεο πεξηβάιινληαη 

απφ ηζρπξφ ζπλδεηηθφ ηζηφ ν νπνίνο εκπνδίδεη ηε δηαηνκή ηνπο ζηνηρείν ην νπνίν 

εθιείπεη απφ ηηο θιέβεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αληίζηαζε. Οη 

δηαηηηξαίλνπζεο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο πεξηιακβάλνπλ ηφζν αξηεξηαθή φζν θαη 

θιεβηθή  θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ηνπ ηξαχκαηνο. 

 εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξαπκαηία κε 

ακβιεία θάθσζε ηνπ ήπαηνο είλαη ε αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηά ηνπ. Η κε 

επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ αζζελνχο απνηειεί ηε κέζνδν εθινγήο απφ ην 

1990 θαη κεηά. Οη πεξηζζφηεξεο αηκνξξαγίεο απφ ακβιέα ηξαχκαηα είλαη θιεβηθήο 

αξρήο, ρακειήο πίεζεο θαη ζηακαηνχλ φηαλ ζρεκαηηζηεί ζξφκβνο. Ο Croce et al ζε 

κία πξννπηηθή κειέηε ην 1995 ζρεηηθά κε ηελ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ακβιέσλ ηξαπκάησλ ηνπ ήπαηνο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη >89% ησλ 

αηκνδπλακηθά ζηαζεξψλ αζζελψλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο 

ιαπαξνηνκία
1
. ε πνζνζηφ >85% νη αζζελείο κε ακβιείεο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο είλαη 

αηκνδπλακηθά ζηαζεξνί θαη ππνβάιινληαη ζε CT φπνπ δηεπθξηλίδεηαη ν βαζκφο 

ηξαπκαηηζκνχ, ε πνζφηεηα ηνπ αηκνπεξηηνλαίνπ, ε θάθσζε ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ε 

εμαγγείσζε ζθηαγξαθηθνχ θαη ε παξνπζία ςεπδναλεπξχζκαηνο. Οη πςεινχ βαζκνχ 

θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο, ην κεγάιν αηκνπεξηηφλαην, ε εμαγγείσζε ζθηαγξαθηθνχ θαη ην 

ςεπδναλεχξπζκα δελ απνηεινχλ αληέλδεημε γηα ηελ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε 

αιιά νη αζζελείο απηνί παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν απνηπρίαο θαη κπνξεί λα 

ρξεηαζηνχλ ζπλδπαζκφ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ρσξίο λα είλαη δπλαηφ λα 

πξνβιέςνπκε πνηνη ζα είλαη νη αζζελείο πνπ ζα νδεγεζνχλ ζην ρεηξνπξγείν. ε 

κειέηε ησλ Malhotra et al. 14% ησλ θαθψζεσλ βαζκνχ IV θαη 22,5% ησλ θαθψζεσλ 

βαζκνχ V εκθάληζαλ απνηπρία ηεο κε επεκβαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζε αληίζεζε κε 3-

7,5% ζηηο ειάζζνλεο θαθψζεηο
11

. Η επηηπρήο κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ιηγφηεξεο απαηηήζεηο γηα κεηάγγηζε, ιηγφηεξεο ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο 

θαη κηθξφηεξε λνζειεία. 
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Αντιμετώπιση μετά το εξιτήπιο 

Μη επεμβατική αντιμετώπιση 

αμβλέων κακώσεων τος ήπατορ 

Η αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα απνηειεί πξνυπφζεζε 

ζηελ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε 

CT 

Αηκνδπλακηθή 

αζηάζεηα 

Αηκνδπλακηθά 

ζηαζεξφο 

Βαζκνί θάθσζεο Ι, ΙΙ,ΙΙΙ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ 

Βαζκνί θάθσζεο IV,V 

Αηκνδπλακηθά 

ζηαζεξφο 

Κνηιηαθφ άιγνο, 

ίθηεξνο, ζεκεία 

ινίκσμεο 

Δηζαγσγή,  

παξαθνινχζεζε 

ΜΔΘ 

Αηκνδπλακηθή 

ζηαζεξφηεηα, 

Βειηίσζε 

Ννζειεία 

ζηελ θιηληθή 

CT 

Δλδνθνηιηαθή 

ζπιινγή 

Φεπδναλεχξπζκα 

Βειηίσζε ή ρσξίο αιιαγή 

Αγγεηνγξαθία 

θαη εκβνιηζκφο Γηεξεχλεζε 

άιιεο αηηίαο 

Παξνρέηεπζε 

Δπαλάιεςε CT κεηά 1 

κήλα ζε πεξίπησζε 

άιγνπο ή ηθηέξνπ 

Βαζκνί θάθσζεο Ι, ΙΙ,ΙΙΙ Βαζκνί θάθσζεο IV,V Δπαλάιεςε 

CT ζε 1 κήλα 

Δπνχισζε 

Διεχζεξε 

δξαζηεξηφηεηα 

Με επνχισζε 

Διαθξά δξαζηεξηφηεηα 

επαλάιεςε CT/ κήλα 

κέρξη ηελ επνχισζε 

 Η παξνπζία εμαγγείσζεο ζθηαγξαθηθνχ ζηελ CT ήηαλ έλδεημε γηα 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Η αγγεηνγξαθία θαη ν εκβνιηζκφο ζπλέβαιε ψζηε 
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νξηζκέλνη απφ ηνπο παξαπάλσ αζζελείο λα ππνβιεζνχλ ζε κε ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηψπηζε. Οη Velmahos et al κειέηεζαλ πξννπηηθά 78 αζζελείο κε ακβιχ ηξαχκα 

ήπαηνο. Πελεληαπέληε αζζελείο ππεβιήζεζαλ ζε κε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε κε 7 

απφ ηνπο παξαπάλσ λα ππνβάιινληαη κε επηηπρία ζε εκβνιηζκφ ιφγσ εμαγγείσζεο 

ζθηαγξαθηθνχ
12

. 

 

  

ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ Δ ΓΗΣΗΣΡΑΗΝΟΝΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

 Οη αζζελείο κε  δηαηηηξαίλνληα ηξαχκαηα θνηιίαο  αληηκεησπίδνληαλ 

παξαδνζηαθά κε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία. Μειέηεο απφ κεγάια θέληξα ηξαχκαηνο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ζε επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά 

ηδηαίηεξα ζε ηξαπκαηίεο απφ λχζζνληα φξγαλα πνπ είλαη  αηκνδπλακηθά ζηαζεξνί, δε 

ρξήδνπλ άκεζε κεηάγγηζεο, θαη  ρσξίο ζεκεία πεξηηνλατθνχ εξεζηζκνχ είλαη εθηθηή. 

Η CT ζπκβάιιεη ζηελ δηάγλσζε άιισλ θαθψζεσλ ελδνθνηιηαθψλ ζπιάρλσλ θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ θάθσζεο αγγείσλ ηνπ ήπαηνο. Αξθεηά θέληξα εθαξκφδνπλ 

επαλαιεπηηθέο CT θαη ζηελφ αηκνδπλακηθφ monitoring ζηελ κε επεκβαηηθή 

αληηκεηψπηζε. 

 Πνιινί ρεηξνπξγνί ηξαχκαηνο δελ απνδέρνληαη ηελ κε επεκβαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαηηηξαηλνπζψλ θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο ηδίσο φηαλ απηέο 

πξνέξρνληαη απφ ππξνβφια φπια θαζψο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ επηπινθέο φπσο 

κε αλαγλσξηζκέλε θάθσζε δηαθξάγκαηνο θαη πηζαλφ ρνινυπεδσθνηηθφ ζπξίγγην, 

θαθψζεηο πεπηηθνχ ζσιήλα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξεκέλε παξέκβαζε 

κε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα. Η επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ δηαηηηξαηλφλησλ ηξαπκάησλ 

ζην δεμηφ ππνρφλδξην πξνυπνζέηεη ην λνζνθνκείν λα δηαζέηεη εθηφο απφ δπλαηφηεηα 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο, άκεζε πξφζβαζε ζηελ CT θαη ζην ρεηξνπξγείν. 

 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 Οη επηπινθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ κεηά απφ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε 

ακβιέσλ θαθψζεσλ ήπαηνο είλαη δηαθπγή απφ θαθψζεηο ρνιεθφξσλ, απνζηήκαηα, 

αηκνξξαγία, αηκνρνιία, απαγγείσζε επαηηθνχ ηκήκαηνο ;θαη «ζχλδξνκν 

δηακεξίζκαηνο ήπαηνο» 

 Η δηαθπγή απφ ηα ρνιεθφξα απνηειεί κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο επηπινθέο θαη 

ζπκβαίλνπλ ζε πνζνζηφ 3-20%. Η παξνπζία πεξηνξηζκέλεο ζπιινγήο ρνιήο 

αληηκεησπίδεηαη κε δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε ππφ CT. Πξν ηεο εθαξκνγήο ηεο ERCP 

ε ζεξαπεία εθινγήο ήηαλ ε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία, παξνρέηεπζε ηεο θνηιηάο, 

αλεχξεζε ηεο δηαθπγήο θαη ζπξξαθή. ε πνιιά θέληξα ε ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε 

είλαη ε δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε ππφ CT ηνπ ρνιψκαηνο θαη ε ERCP κε 

ζθηγθηεξνηνκή. Οη Griffen et al πεξηγξάθνπλ ηε ζπλδπαζκέλε ιαπαξνζθνπηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπιινγήο (αλαξξφθεζε, έθπιπζε θαη ηνπνζέηεζε παξνρεηεχζεσλ) 

θαη κεηεγρεηξεηηθά ηελ ERCP κε ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο
13

. 

 Σα απνζηήκαηα κεηά απφ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαθψζεσλ ηνπ 

ήπαηνο είλαη δελ είλαη ζπρλά. Αληηκεησπίδνληαη κε δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε ππφ CT. 
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ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ζηελ παξνρέηεπζε θαη ζηα αληηβηνηηθά ζα ρξεηαζηεί 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. 

 Παξφιν πνπ ε αηκνξξαγία θαηά ηελ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε δελ είλαη 

ζπρλή απνηειεί ζνβαξή επηπινθή. ε αηκνδπλακηθά ζηαζεξφ αζζελή φκσο, ε φςηκε 

αηκνξξαγία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο κε αγγεηνγξαθία θαη εκβνιηζκφ. 

 Η δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνή ζε έλα ηκήκα ήπαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

λέθξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ήπαηνο ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο ρεηξνπξγηθά κε 

εθηνκή. 

 Η θιηληθή εηθφλα ηεο αηκνρνιίαο ζπληζηάηαη ζηελ ηξηάδα ηθηέξνπ, άιγνπο 

δεμηνχ ππνρνλδξίνπ θαη αηκνξξαγίαο αλσηέξνπ πεπηηθνχ παξφιν πνπ δελ είλαη ηππηθή 

ζηνλ ηξαπκαηία αζζελή. Η αληηκεηψπηζε ηεο αηκνρνιίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ςεπδναλεχξπζκα θιάδνπ επαηηθήο αξηεξίαο κε κηθξή ζπιινγή ρσξίο ζήςε 

αληηκεησπίδεηαη κε αγγεηνγξαθία θαη εκβνιηζκφ, ελψ κεγαιχηεξεο ζπιινγέο ζε 

ζεπηηθνχο αζζελείο αληηκεησπίδνληαη αξρηθά κε αγγεηνγξαθία θαη εκβνιηζκφ θαη ελ 

ζπλερεία κε ηππηθή επαηεθηνκή θαη επξεία παξνρέηεπζε. Η αηκνρνιία δελ είλαη ηφζν 

ζπρλή κε ηελ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε. 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 

ΔΛΑΟΝΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

 Η απφθαζε γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ιακβάλεηαη φηαλ ν αζζελήο 

ππνβάιιεηαη ζε εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία ιφγσ δηαηηηξαίλνληνο ηξαχκαηνο, 

αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο ή ζπλνδψλ θαθψζεσλ ελδνθνηιηαθψλ ζπιάρλσλ. 

 Η ηνκή εθινγήο είλαη ε κέζε ππεξππνκθάιηνο φπνπ είλαη δπλαηή ε 

πξνζπέιαζε ζε φιε ηελ θνηιία. Μεηά ηε δηάλνημε ηνπ πεξηηνλαίνπ, θελψλεηαη ε 

θνηιηά απφ ην αίκα θαη ηνπο ζξφκβνπο θαη αλαδεηνχληαη εζηίεο αηκνξξαγίαο. ηελ 

πεξίπησζε κηθξνχ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ήπαηνο πνπ αηκνξξαγεί εθαξκφδεηαη ε 

ηνπνζέηεζε θνκπξεζψλ  πηεζηηθά θαη εξεπλάηαη ε ππφινηπε θνηιία γηα θαθψζεηο 

ηφζν ησλ ζπκπαγψλ φζν θαη ησλ θνίισλ ζπιάρλσλ. Οη πεξηζζφηεξεο θαθψζεηο ηνπ 

ήπαηνο δε ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζεο ηδηαίηεξα φηαλ δελ αηκνξξαγνχλ. 

Μηθξέο αηκνξξαγίεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ κε δηαζεξκία ή άιια αηκνζηαηηθά 

κέζα. 

 

ΜΔΗΕΩΝΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

 Οη αζζελείο κε κείδνλα ηξαχκαηα ήπαηνο πνπ είλαη απφ ηελ εηζαγσγή 

αηκνδπλακηθά αζηαζείο θαη ζα πξέπεη λα νδεγνχληαη ζην ρεηξνπξγείν. εκαληηθή 

είλαη ε πξνζπάζεηα αλάλεςεο κε ζεξκά πγξά, παξάγνληεο πήμεο. Η δηα ρεηξφο 

ζπκπίεζε ηεο θάθσζεο ειαηηψλεη ηελ αηκνξξαγία. Δάλ κεηά ηελ άξζε ηεο ζπλερίδεη ε 

αηκνξξαγία πξνρσξνχκε ζε παξαζθεπή ηνπ επαηνδσδεθαδαθηπιηθνχ ζπλδέζκνπ θαη 

ρεηξηζκφ Pringle. Η εθαξκνγή ηνπ ρεηξηζκνχ Pringle γηα 30-60 ιεπηά δε θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε επηπινθέο. Ο ρεηξηζκφο Pringle ειέγρεη ηελ αηκνξξαγία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ππιαία θιέβα ή ηελ επαηηθή αξηεξία αιιά φρη ηελ παιίλδξνκε ξνή απφ ηηο 

επαηηθέο θιέβεο. 
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PACKING 

 Η ηνπνζέηεζε θνκπξεζψλ πεξηεπαηηθά “packing” είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη επηηπρψο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο. 

Η damage control αληηκεηψπηζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αηκφζηαζε θαη ηελ αλάλεςε ηνπ 

αζζελνχο θαη φρη ηελ ιεπηνκεξή απνθαηάζηαζε ησλ θαθψζεσλ. Η ηνπνζέηεζε 

θνκπξεζψλ πεξηεηπαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ αηκφζηαζε κέζσ ηεο πίεζε πνπ αζθείηαη 

ζην ήπαξ θαη γη’ απηφ θαίλεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζηηο ακβιείεο 

θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο φπνπ πθίζηαληαη θάθσζε νη θιεβηθνί θιάδνη ζπρλφηεξα θαη φρη 

κε κείδνλεο αξηεξηαθέο θαθψζεηο πνπ ζπρλφηεξα εκθαλίδνληαη ζε δηαηηηξαίλνληα 

ηξαχκαηα. Δλδείμεηο εθαξκνγήο packing απνηεινχλ 

1. Γηαηαξαρέο πήμεο θαη ππνζεξκία 

2. Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα θαη νμέσζε 

3. Μεγάιεο δηινβηαθέο θαθψζεηο 

4. Σαρεία επέθηαζε ππνθάςηνπ αηκαηψκαηνο 

5. Αδπλακία ειέγρνπ ηεο αηκνξξαγίαο κε άιιεο νξηζηηθέο ηερληθέο 

6. Damage control γηα άιια φξγαλα 

7. Αλάγθε κεηαθνξάο ζε εηδηθφ θέληξν ηξαχκαηνο 

Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη  ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ packing έρνπλ δείμεη ζαθή αχμεζε ηεο επηβίσζεο. Ο 

ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο γηα πγξά θαηά ηελ 

αλάλεςε θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ απμεκέλεο ελδνθνηιηαθήο 

πίεζεο (ΔΑΠ) θαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα δηεγρεηξεηηθά γηα ηελ απνθπγή 

ηνπ. Η ρξνληθή ζηηγκή αθαίξεζε ηνπ packing παξακέλεη ζεκείν αληηπαξάζεζεο 

κεηαμχ ησλ ρεηξνπξγψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη εληφο 24 – 48 σξψλ ζα 

έρνπλ δηνξζσζεί ε νμεψζε, ε ππνζεξκία θαη νη δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο.  Ο Krige et 

al πεξηγξάθεη  ζε κειέηε ηνπ φηη ε καθξά παξακνλή ησλ θνκπξεζψλ γηα παξαπάλσ 

απφ ηξείο εκέξεο θαίλεηαη φηη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα ζήςεο  83% ζε 

αληίζεζε κε ην 27% πηζαλφηεηα φηαλ απηέο αθαηξνχληαη εληφο 3 εκεξψλ
14

. Ο Caruso 

et al αλαθέξεη φηη ε απνκάθξπλζε ησλ θνκπξεζψλ εληφο 36-72 σξψλ ζπλνδεχηεθε 

απφ απμεκέλν πνζνζηφ επαλαηνπνζέηεζεο ησλ θνκπξεζψλ ιφγσ ππνηξνπήο ηεο 

αηκνξξαγίαο
15

. Ο Baracco et al  κειέηεζε 36 αζζελείο ζηνπο νπνίνπο νη θνκπξέζεο 

αθαηξέζεθαλ κεηαμχ 7
εο

 θαη 10
εο

 εκέξαο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε 

επηιεγκέλνπο αζζελείο φπνπ άιιεο ηερληθέο έρνπλ απνηχρεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

αηκνξξαγία ε ηνπνζέηεζε packing γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αζθαιήο 

εθφζνλ δε ζπλππάξρεη θάθσζε κεγάισλ εμσεπαηηθψλ αγγείσλ ή ξήμε ηνπ πεπηηθνχ 

ζσιήλα
16

. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ηνπνζέηεζεο ιηγφηεξσλ ή 

πεξηζζφηεξσλ θνκπξεζψλ απφ φηη πξέπεη. Η ηνπνζέηεζε ιηγφηεξσλ θνκπξεζψλ ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή αηκφζηαζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο αηκνξξαγίαο. Ο 

Unal et al ζπκπεξαίλεη φηη ε αλεπάξθεηα ηνπ πεξηεπαηηθνχ packing ζπλνδεχεηαη 

κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε κεηαγγίζεηο, πξψηκε επαλεπέκβαζε θαη παξαηεηακέλε 

λνζειεία ζηε ΜΔΘ
17

. 

  

ΡΑΦΔ ΖΠΑΣΟ 
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 Οη ξαθέο ήπαηνο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζε ζιαζηηθά ηξαχκαηα 

κε βάζνο <3cm. Υξεζηκνπνηνχληαη βειφλεο κε ακβιχ άθξν θαζψο νη θφπηνπζεο 

ηξαπκαηίδνπλ ηε Γιηζζφλεηα θάςα πξνθαιψληαο ξήμεηο. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη 

νη ηπθιέο βαζηέο ξαθέο πνπ κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ αγγεία ή ρνιεθφξα 

πξνθαιψληαο αηκνρνιία ή παξεγρπκαηηθά αηκαηψκαηα. 

 

ΖΠΑΣΟΣΟΜΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ 

 Δθαξκφδεηαη ζε κεγάια ζιαζηηθά ηξαχκαηα ήπαηνο φπνπ ε θάθσζε 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξνπο θιάδνπο επαηηθήο αξηεξίαο ή ππιαίαο θιέβαο θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ξαθέο θαη ζπλδπάδεηαη κε ην ρεηξηζκφ Pringle. Ο ρεηξνπξγφο κε 

ηα δάθηπια ή άιια εξγαιεία (αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο, ζπζθεπέο φπσο CUSA, 

Ultracision) επεθηείλεη ην ζιαζηηθφ ηξαχκα κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ην αηκνξξαγνχλ 

αγγείν θαη λα ην απνιηλψζεη. Η ηερληθή απηή ζρεηίδεηαη κε επηπξφζζεην ηξαχκα θαηά 

ηελ αλαδήηεζε ηνπ αγγείνπ. 

 

PACKING ΜΔ ΣΟ ΔΠΗΠΛΟΤΝ 

 Σν επίπινπλ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα πιεξψζεη έλα δπλεηηθά θελφ ρψξν 

θαζψο είλαη ηζηφο ν νπνίνο αηκαηψλεηαη θαιά. Η ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη 

θνινεπηπιντθή απνθφιιεζε αξρηθά, θηλεηνπνίεζε απφ ην κείδσλ ηφμν ηνπ ζηνκάρνπ 

κε δηαηήξεζε ηεο δεμηάο γαζηξνεπηπιντθήο αξηεξίαο. Σν επίπινπλ ηνπνζεηείηαη ζην 

έιιεηκκα ηζηνχ. 

 

ΓΗΑΣΗΣΡΑΗΝΟΝΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

 

Γηάθνξεο ηερληθέο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηηηξαηλφλησλ 

ηξαπκάησλ θαη ηεο αηκνξξαγίαο απφ απηά. Οη θαθψζεηο είλαη ζπλήζσο ζχλζεηεο θαη 

έρνπλ κεγάιν βάζνο. Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

απνηεινχλ ην packing κε επίπινπλ, ε ηνπνζέηεζε ξνινχ gelatin θαιπκκέλνπ κε γάδα 

θπηηαξίλεο (π.ρ. surgicell), επηπσκαηηζκφο κε θαζεηήξα folley ή άιινπ απηνζρέδηνπ 

ζπζηήκαηνο κε θαζεηήξα θαη penrose. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν επηπσκαηηζκφο 

παξακέλεη ζπλήζσο 24-48 ψξεο. 

  

ΑΗΜΑΣΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

 Σα αηκνζηαηηθά πιηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε αηκνξξαγηψλ απφ ην παξέγρπκα ηδηαίηεξα φηαλ απηέο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. Γπζθνιίεο ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αηκνζηαηηθψλ 

πγξψλ (θφιιεο) θαζψο ε ζπλερηδφκελε αηκνξξαγία δελ επηηξέπνπλ ζηελ αηκνζηαηηθή 

θφιια λα πξνζθνιιεζεί ζηελ αηκνξξαγνχζα επηθάλεηα.  

 Νέεο κέζνδνη θαη λέα πιηθά είλαη ππφ αλάπηπμε θαη αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπκαηηψλ. 

 

ΖΠΑΣΔΚΣΟΜΖ 

 Η επαηεθηνκή ζηελ αληηκεηψπηζε θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο ήηαλ ζπρλή ζηελ 

θιηληθή πξάμε ζην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη ζηηο αξρέο ηνπ ’70. ηηο 
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επαηεθηνκή ζε ηξαπκαηίεο γηα κεγάιε αηκνξξαγία 

ζπλνδεπφηαλ απφ πςειά πνζνζηά ζλεηφηεηαο. Πεξίπνπ ζε 10% ησλ ηξαπκαηηψλ κε 

ζνβαξή θάθσζε ηνπ ήπαηνο κπνξεί λα απαηηεζεί επαηεθηνκή
18

. Η παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλνπ ρεηξνπξγνχ ήπαηνο-ρνιεθφξσλ ζπλνδεχεηαη απφ θαιχηεξν 

κεηεγρεηξεηηθφ απνηέιεζκα. Ο Polanco et al ζεσξεί  φηη έλδεημεηο γηα επαηεθηνκή 

απνηεινχλ  

1. Μαδηθή αηκνξξαγία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο επαηηθέο θιέβεο φπνπ ε 

εθηνκή απνηειεί ηελ ηαρχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνξξαγίαο 

2. Μαδηθή θαηαζηξνθή θαη λέθξσζε επαηηθνχ ηζηνχ φπνπ ε θάθσζε έρεη 

θάλεη ε ίδηα ηελ επαηεθηνκή 

3. Υνιφξξνηα απφ κείδνλ ελδνεπαηηθφ ρνιεθφξν αγγείν ην νπνίν 

δηνξζψλεηαη δχζθνια. Η εθηνκή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζπκβάιεη ζηελ 

απνθπγή ζνβαξψλ επηπινθψλ φπσο ζπξίγγηα, ρνιψκα, απφζηεκα ή 

πεξηηνλίηηδα. 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε επαηεθηνκή δελ είλαη επηηπρήο ή εθηθηή ζε 

αηκνδπλακηθά αζηαζή πνιπηξαπκαηία
19

. 

 

ΑΠΟΛΗΝΩΖ ΖΠΑΣΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

  Η απνιίλσζε ηεο επαηηθήο αξηεξίαο κπνξεί λα γίλεη είηε δηεγρεηξεηηθά ή θαηά 

ηε δηάξθεηα αγγεηνγξαθίαο θαη εθαξκφδεηαη ζε 1% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κε ζνβαξφ 

ηξαχκα ήπαηνο
20

. Έλδεημε πηζαλήο επηηπρίαο ηεο απνιίλσζεο ηεο επαηηθήο αξηεξίαο 

δηεγρεηξεηηθά είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο αηκνξξαγίαο κε ην ρεηξηζκφ Pringle. Παξφιν 

πνπ ε απνιίλσζε ηεο επαηηθήο αξηεξίαο, φηαλ ε ππιαία θιέβα είλαη αθέξαηα, 

απνηειεί αζθαιή ρεηξηζκφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ην γεγνλφο φηη ν 

ρεηξηζκφο απηφο ζηνλ ηξαπκαηία ν νπνίνο έρεη ππνζηεί αηκνξξαγία θαη ππνάξδεπζε 

κπνξεί λα επηηείλεη ηελ ηζραηκία θαη λα νδεγήζεη ζε λέθξσζε ή/θαη ζήςε. 

 Η «απνιίλσζε» ηεο επαηηθήο αξηεξίαο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο 

επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο. Η αγγεηνγξαθία απνηειεί ζεκαληηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ηξαπκαηηψλ κε θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο. Οη Asensio et al αλέθεξαλ 15 αζζελείο κε 

θαθψζεηο  ηνπ ήπαηνο βαζκνχ IV θαη V πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε αγγεηνγξαθία θαη 

εκβνιηζκφ. Γέθα απφ ηνπο παξαπάλσ είραλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε 

θαη packing. Δπηηπρήο αληηκεηψπηζε ηεο αηκνξξαγίαο επεηεχρζε ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο
21

. 

 Η αγγεηνγξαθία θαη ν εθιεθηηθφο εκβνιηζκφο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ελ ησ 

βάζεη αηκνξξαγίεο ηνπ ήπαηνο νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ειεγρζνχλ κε ην packing. 

 

ΚΑΚΩΔΗ ΖΠΑΣΗΚΩΝ ΦΛΔΒΩΝ – ΟΠΗΘΟΖΠΑΣΗΚΖ ΚΑΣΩ ΚΟΗΛΖ 

ΦΛΔΒΑ 

 Οη ζνβαξέο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

ηξαπκαηηζκφ ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο ζηελ πνξεία ηεο φπηζζελ ηνπ ήπαηνο θαζψο θαη 

ηεο ελδν- ή θαη εμσπαξεγρπκαηηθήο κνίξαο ησλ επαηηθψλ θιεβψλ κε απνηέιεζκα 

ζνβαξή αηκνξξαγία. Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαθψζεσλ απηψλ κπνξεί λα 

είλαη 1) απεπζείαο ζπξξαθή ηεο θιεβφο κε/ή ρσξίο παξάθακςε ησλ αγγείσλ, 2) 
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ηκεκαηηθή επαηεθηνκή θαη 3) επηπσκαηηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ηεο θιεβηθήο 

αηκνξξαγίαο
22

. 

 

ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΤΡΡΑΦΖ  

Η απεπζείαο ζπξξαθή ρσξίο παξάθακςε πεξηεγξάθε απφ ηνπο Patcher et al κε 

ηελ εθαξκνγή ρεηξηζκνχ Pringle, ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ήπαηνο θαη παξαζθεπή  δηα 

ησλ δαθηχισλ έσο ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ
23

. 

 Γηάθνξνη ηξφπνη παξάθακςεο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη 

Shrock et al πεξηέγξαςαλ ηελ θνιπνθνηιηθή παξάθακςε ην 1968
24

. Απφ ηα 200 

πεξηζηαηηθά πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε ηε κέζνδν απηή, ην πνζνζηφ επηβίσζεο ήηαλ 10-

30%. Ο Pilcher et al to 1977 πεξηέγξαςε ηελ εθαξκνγή παξάθακςεο κε κπαιφλη απφ 

ηε ζαθελνκεξηαία ζπκβνιή
25

. Πνιπθεληξηθή κειέηε απφ ηνπο Cogbill et al ην 1988 

δελ αλέδεημε θάπνην φθεινο επηβίσζεο ζπγθξίλνληαο ηελ παξάθακςε κε κπαιφλη θαη 

ηελ θνιπνθνηιηθή παξάθακςε
26

.  

 Η απεπζείαο ζπξξαθή ηνπ αγγεηαθνχ ηξαχκαηνο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, 

ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε αηκνξξαγία θαη πςειή ζλεηφηεηα. 

 

ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΖΠΑΣΔΚΣΟΜΖ 

 Παξφιν πνπ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα δελ πξνάγνπλ ηελ ηκεκαηηθή εθηνκή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε κείδνλνο θιεβηθήο θάθσζεο, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ηξαπκαηηζκφο ν ίδην έρεη πξνθαιέζεη ηελ εθηνκή. 

 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΖ ΣΖΝ ΚΑΣΩ ΚΟΗΛΖ 

 Η ηνπνζέηεζε ελδαπιηθψλ πξνζέζεσλ ζε αζζελείο κε θάθσζε ηεο 

νπηζζνεπαηηθήο θάησ θνίιεο θιέβαο έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο. Η ηνπνζέηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε πξνεγρεηξεηηθά φηαλ ε βιάβε γίλεη 

αληηιεπηή απφ ηελ CT είηε κεηεγρεηξεηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ damage control
27,28

. 

 

ΔΠΗΠΩΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ 

 Η κέζνδνο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαθψζεσλ ηεο νπηζζνεπαηηθήο ΚΚΦ ή ησλ επαηηθψλ θιεβψλ είλαη ν 

επηπσκαηηζκφο θαη ν πεξηνξηζκφο. Η θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπκαηηψλ απηψλ 

ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ 

1) Σαρεία αλαγλψξηζε ησλ θαθψζεσλ θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 

αηκνδπλακηθά αζηαζψλ αζζελψλ 

2) Κηλεηνπνίεζε ηνπ ήπαηνο. ΓΔΝ δηαηέκλνπκε ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αηκάησκα 

3) Σνπνζέηεζε packing επηπιφνπ ζηα ειιείκκαηα παξεγρχκαηνο 

4) Δθηίκεζε αλάγθεο γηα packing κε θνκπξέζεο 

5) Αγγεηνγξαθία θαη εκβνιηζκφο φηαλ ελδείθλπηαη απφ ηελ CT 

ε πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία ε ζλεηφηεηα 

θπκαίλεηαη ζην 14-20,5% 
18,29

.
 

 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ 
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 Δπηπινθέο ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο 

απνηεινχλ ε αηκνξξαγία, ε αηκνρνιία, ε ρνιαηκία θαη ηα ζπξίγγηα 

 Η αηκνξξαγία απνηειεί ην 2-7% ησλ επηπινθψλ.  Η αληηκεηψπηζε ηεο 

αηκνξξαγίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε εγρεηξεηηθά ή κε αγγεηνγξαθία θαη εκβνιηζκφ. 

εκαληηθή είλαη ε αλάλεςε ηνπ αζζελνχο, επαλαζέξκαλζή ηνπ θαη ε αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαηαξαρψλ πεθηηθφηεηαο
26,30

. 

 Η αηκνρνιία αθνξά ην 0,3-1,2% ησλ επηπινθψλ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζηηο πεξηζηάζεηο εθείλεο φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθή αηκνξξαγία αλσηέξνπ 

πεπηηθνχ κεηά ηελ αληηκεηψπηζε θαθψζεσλ ηνπ ήπαηνο
10

. Η αγγεηνγξαθία ζπλήζσο 

θαηαδεηθλχεη ηελ παξνπζία ςεπδναλεπξχζκαηνο θαη ν εκβνιηζκφο απνθξάζεη ην 

ηξαπκαηηζκέλν αγγείν
31

. Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε είλαη αλαγθαία ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κεγάιε θνηιφηεηα ή ζε ζεπηηθνχο αζζελείο
10

. 

 Η ρνιαηκία (ρνινθιεβηθά ζπξίγγηα) είλαη ζπάληα επηπινθή. Σα απμαλφκελα 

επίπεδα ρνιεξπζξίλεο ζε αζζελή κε θπζηνινγηθή επαηηθή βηνρεκία ζα πξέπεη ζέζε 

ηελ ππνςία ηεο ρνιαηκίαο. Ο Glasser et al παξνπζίαζε ηξείο αζζελείο κε ρνιαηκία πνπ 

δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ ERCP
32

. Η αληηκεηψπηζε ζε θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

ήηαλ αξηζηεξή επαηεθηνκή, απηνίαζε θαη θαηεπζπλφκελν ρνιηθφ ζπξίγγην. Άιιεο 

κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο ρνιαηκίαο είλαη ε ηνπνζέηεζε θαζεηήξα T, ε ERCP θαη ε 

ηνπνζέηεζε ξηλνρνιηθνχ θαζεηήξα ρσξίο ζθηγθηεξνηνκή
33

.  

 Σα ρνιεθφξα ζπξίγγηα απνηεινχλ ην 4-6% ησλ επηπινθψλ ζε αζζελείο πνπ 

ππεβιήζεζαλ ζε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε γηα ζνβαξέο θαθψζεηο ηνπ ήπαηνο
34

. Χο 

ρνιεθφξν ζπξίγγην νξίδεηαη ε παξνρή >50ml εκεξεζίσο πνπ παξακέλεη κεηά απφ 2 

εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Δπίζεο, ε παξνρή 300-400ml ρνιήο εκεξεζίσο ζα 

πξέπεη λα πξνθαιεί αλεζπρία
26

. Η δηάγλσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε  ERCP ε νπνία 

απνηειεί θαη κέξνο ηεο ζεξαπείαο (ζθηγθηεξνηνκή θαη ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο) ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε ηεο ζπιινγήο
21

. 

παληφηεξα ζπξίγγηα απνηεινχλ ηα ρνινππεδσθνηηθά ζπξίγγηα θαη ε αξηεξηνππιαία 

επηθνηλσλία 
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