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HΠATIKO ΤΡΑΥΜΑ 

Κώστας Βαγιανός
Aναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Β Προπαιδευτική Χειρουργικη Κλινικη
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Προλήψιμοι θάνατοι στο Τραύμα

• Αναφερόμενα ποσοστά 

– 30% (ATLS) στο σύνολο [1993]

– Από 2,5% [Demetriades, J Trauma 2007] εως 18% [Νavaro J 

Trauma 2016] σε Κέντρα Τραύματος Level I 

• 16 έως 40% προλήψιμων θανάτων 
οφείλοντο σε λάθη στην διάγνωση και 
αντιμετώπιση ενδοκοιλιακής αιμορραγίας 
[53% αυτών σε καθυστερημένη αντιμετώπιση]
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Ηπατικο Τραύμα

• H 2η σε συχνότητα 

κοιλιακή κάκωση σε 

αμβλύ και η 1η σε 

διατιτραίνον τραύμα

• 5 - 8% συνόλου 

τραυμάτων αφορουν στο 

ηπατικό τραύμα [Ε Μoore 

2008]
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Αντιμετώπιση σοβαρών ηπατικών κακώσεων

• Τέλος 19ου αιώνα [εφαρμογή 
Pringle] θνητότητα 100%

• WWI θνητότητα 66%

• WWII θνητότητα 28% 
[εκτεταμένες ηπατεκτομές]

• Viet Nam 15%

• Σημερα < 6% [Richardson J Am Coll 

Surg 2005]
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Τι εχει αλλάξει στην αντιμετώπιση του 

ηπατικού τραύματος

• Βελτίωση χειρουργικών τεχνικών και της όλης 

υποστήριξης των ασθενών 

• Μη χειρουργική αντιμετώπιση [από 20ετίας]

• Damage Control Surgery

• Παρεμβατική ακτινολογία
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Αντιμετώπιση 

Κλειστών Κοιλιακών Κακώσεων.

Τι έχει αλλάξει;

Ερευνητική λαπαροτομία

Διάγνωση των κακώσεων 

των κοιλιακών σπλάχνων

ΔΠΠ  Αίμα [Ht > 1% μετά πλύση 1 lt NS], κλπ

↓

↓

Μέχρι 

το 1980
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Αντιμετώπιση 

Κλειστών Κοιλιακών Κακώσεων.
Παρατηρήσεις

• To αίμα στη περιτοναϊκή 
κοιλότητα δεν απειλει και 
σύντομα απορροφάται

• Στη πλειοψηφία των 
ερευνητικών λαπαροτομιών 
[80%>αμβλύ τραύμα] η 
αιμορραγία είχε σταματήσει [μη 
θεραπευτικές λαπαροτομίες] ενώ 
στην πλειοψηφία αυτών [>75%] 
ξανάρχιζε λόγω των 
χειρουργικών χειρισμών

• Οι μη θεραπευτικές 
λαπαροτομίες στον τραυματία 
παρουσιάζουν σημαντική άμεση 
και απώτερη νοσηρότητα [έως 
και 40%]
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Κοιλιακών [Ηπατικων]

Κακώσεων !!

• Αποφυγή ερευνητικής λαπαροτομίας των 
αιμοδυναμικά σταθερών τραυματιών με 
κάκωση ενδοκοιλιακού οργάνου και αίμα 
ενδοπεριτοναικά, ανεξάρτητα της βαρύτητας 
και μηχανισμού της κάκωσης, ηλικίας, ISS

• Προυπόθεση η απουσία περιτοναϊκής 
αντίδρασης! 
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Ηπατικών Κακώσεων

Προϋποθέσεις Εφαρμογής ΜΧΑ

➢ Αιμοδυναμική Σταθερότητα και Φυσιολογικότητα
[χωρίς ή με χορήγηση μικρής εφ ποσότητας υγρών]

➢ Απουσία εικόνας περιτονίτιδας [ρήξη κοίλου σπλάχνου]

➢ Απουσία ενδοκοιλιακής κάκωσης που να χρειάζεται 
χειρουργική αντιμετώπιση
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Ηπατικών Κακώσεων

Προϋποθέσεις του Κέντρου

➢ Χειρουργική ομάδα σε συνεχή ετοιμότητα

 Παρακολούθηση κατά προτίμηση από ίδιους χειρουργούς !

➢ Αξονική Τομογραφία (ΑΤ)

➢ ΜΕΘ ή ΜΑΦ [σε ασθενείς υψηλής επικινδυνότητας 
επαναιμορραγίας απαραίτητη η εντατική παρακολούθηση]

➢ Επαρκής κάλυψη από αιμοδοσία 

➢ Επεμβατικός Ακτινολόγος !!
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Αξιολόγηση κοιλιακού τραύματος με 

FAST



Aντιμετώπιση βασει αποτελεσμάτων 

FAST

• Αιμοδυναμικά ασταθής τραυματίας με 

FAST (+) → ερευνητική λαπαροτομία 

[χειρουργική αιμόσταση]

• Αιμοδυναμικά σταθερός τραυματίας με 

FAST (+) → μη χειρουργική αντιμετώπιση 

→ αξονική τομογραφία [ενδεχομένως 

αρτηριακός εμβολισμός]
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Ηπατικών Κακώσεων

• Δυνατότητες εφαρμογής σε > 80% συνόλου. 

Ποσοστά επιτυχίας > 85%

• 8% αποτυχία λόγω συνυπαρχουσών κακώσεων 

[περιτονίτις]

• 7% λόγω ηπατικής αιμορραγίας

• 13% αποτυχία σε κακώσεις σταδίου IV

• 23% σε κακώσεις σταδίου V [Ε Μoore, 2008]
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Αξονική Τομογραφία [triple contrast, oral, iv, rectal]

Στον αιμοδυναμικα σταθερό άρρωστο απεικονίζονται

•Τραυματισθέντα όργανα

•Βαρύτητα κάκωσης [κλίμακες]

•Αγγειακή αιμορραγία

✓Ευαισθησία 92-97%, ειδικότητα 99%
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Κοιλιακών Κακώσεων

Αρτηριακή διαφυγή σκιαγραφικού στην ΑΤ   → 
αντένδειξη ΜΧΑ

Αγγειογραφία – Εμβολισμός

ΜΕΘ / ΜΑΦ  ←

↓

↓

→ Χειρουργείοή

Eμβολισμός από το 1977 για το ήπαρ και 1980 για σπλήνα Bass  J Trauma 

1977, Sclafani  J Radiology 1981

Επιτυχία σε αμβλείες ή διατιτραίνουσες κακώσεις >90% Wallis et al. World J 

Emerg Surg 2010, 5:18
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Επιπλοκές Mη χειρουργικης 

Αντιμετωπισης

➢ Υποτροπή Αιμορραγίας 

``σπάνια`` ( 0-2,8%)

➢ Συλλογή χολής/ 

Χοληφόρο συρίγγιο (0,5-

6,2%)

➢ Απόστημα (1-3%)

➢ Αιμοχολία (1%)

Αποτυχία ΜΧΑ: 5 -17%
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Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Κοιλιακών Κακώσεων

Υπάρχουν ειδικά κριτήρια

που να αναγνωρίζουν τους ασθενείς 

που έχουν αυξημένη πιθανότητα 

αποτυχίας της ΜΧΑ ;;

Αποτυχία ΜΧΑ…..



Non-operative treatment of blunt injury to 

solid abdominal organs: a prospective study
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Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για αποτυχία:

✓ Μη ηπατική κάκωση (Σπληνική, Νεφρική) p < 0.01

✓ U/S + p < 0.01

✓ Αιμοπεριτόναιο > 300 ml (CT-scan) p < 0.01

✓ Μετάγγιση αίματος p < 0.01

4 Παράγοντες              96% αποτυχία ΜΧΑ

Κανένας Παράγοντας       2%  αποτυχία ΜΧΑ

Velmahos GC et al. Arch Surg 2003;138:844-51



Περαιτέρω αντιμετώπιση 

ασθενούς
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Χειρουργικες τεχνικές αιμόστασης στο 

ηπατικό τραύμα
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Η εγχείρηση επέτυχε, ο 

ασθενής απέθανε !!
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• Ασθενής  in extremis

• Αυτός του οποίου οι ζωτικές λειτουργίες 
ευρίσκονται σε απόλυτα οριακό επίπεδο 
και ο οποίος δεν δύναται στην φάση αυτή 
να ανεχθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις 

• Ιn extremis >10% συνόλου πολυτραυματιών 
που χειρουργούνται 
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Damage Control Surgery

ή

Χειρουργική κατά Στάδια

• Πρώτη εφαρμογή, 1983 σε 
τραυματίες  με διαταραχές 
πηκτικότητας λόγω μαζικής 
ηπατικής αιμορραγίας

• 31 ασθενείς με ηπατικό τραύμα 
και πηκτικολογικές διαταραχές

– 14 κλασσική αντιμετώπιση → 
θνητότητα 93%

– DCS → θνητότητα 35%
[Η Stone, Ann Surgey 1983]
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• Αφορά στον τραυματία “in extremis”, [αυτόν 
του οποίου οι ζωτικές λειτουργίες ευρίσκονται 
σε απόλυτα οριακό επίπεδο]

• Η φιλοσοφία της DCS είναι ότι η παράταση 
μίας επέμβασης στον τραυματία “in extremis”, 
θα τον υποβάλει σε επιβάρυνση λειτουργιών 
από την οποία δεν δύναται να επανέλθει

• Στόχος της DCS είναι, αφού σταθεροποιήσουμε 
χειρουργικά τον τραυματία, να επαναφέρουμε 
στο χειρουργείο για οριστική αποκατάσταση 
έναν αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή με κατά το 
δυνατόν βελτιωμένες τις ζωτικές του 
λειτουργίες 

• Θυσιάζεται η ανατομική αποκατάσταση υπέρ 
της φυσιολογικής αποκατάστασης !
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Ενδείξεις εφαρμογής DCS

• Απόλυτες

– Υποθερμία (< 34οC)

– Οξέωση

– Πηκτικές διαταραχές

• Σχετικές

– Συστολική ΑΠ < 70 mmHg

– Απώλεια αίματος > 4 lt

– Μεταγγίσεις αίματος > 15 μονάδες

– ISS > 35

– Αδυναμία χειρουργικής ομάδας !

Τρίγωνο 

θανάτου



Περιηπατικό packing
1o Σταδιο

29



Περιηπατικό packing

• Κινητοποίηση ηπατος

• Περιηπατικο packing με 

κομπρέσσες

• OXI κομπρέσσες μέσα 

στο τραυμα

• Αρτηριακή  αιμορραγία 

→ εμβολισμός
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Γρήγορη σύγκλειση κοιλιάς

1ο Στάδιο

• Χρησιμοποίηση 

απλών μεθόδων για 

προσωρινή 

σύγκλειση κοιλιακών 

τοιχωμάτων

• Προσοχή στην 

αποφυγή συνδρόμου 

κοιλιακού 

διαμερίσματος
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Μεταφορά στη ΜΕΘ και ανάταξη
2ο Στάδιο

• Επαναθέρμανση

• Αποκατάσταση διαταραχών πήξεως

• Αποκατάσταση ελλειμμάτων 

οξεοβασικής ισορροπίας

• Ξεκούραση χειρουργικής ομάδας ή 

αναζήτηση εμπειρότερης !!

• Επανεγχείρηση μετά 24 – 48 ώρες
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Ενδείξεις επείγουσας 

επανεγχείρησης

• Επιμένουσα ενδοκοιλιακή αιμορραγία και 

διαταραχή πήξης [> 6 – 10 μεταγγίσεις 

/24ωρο] {επανεγχείρηση ή αγγειογραφικός εμβολισμός}

• Σύνδρομο ενδοκοιλιακού διαμερίσματος

• Ισχαιμία ιστών με  μεταβολικές διαταραχές

• Ενδοκοιλιακή φλεγμονή και σήψη από τον 

γαστρεντερικό σωλήνα
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Σχεδιασμένη επανεγχείρηση
3ο Στάδιο

• Αφαίρεση κομπρεσσών

• Αποκατάσταση συνέχειας γαστρεντερικού

• Αποκατάσταση αγγείων / ουρητήρων κλπ

• Μονιμότερη σύγκλειση κοιλίας 

αποφεύγοντας ΣΚΔ

• Αν προκύψουν εκ νέου προβλήματα 

συνιστάται ξανά η διαδικασία DCS
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• Η DCS δυνατόν να εφαρμοσθεί 

– Προσχεδιασμένα, σε ασθενείς που  

προεγχειρητικά αξιολογούνται ότι ευρίσκονται 

«in extremis»

– Διεγχειρητικά, όταν ο τραυματίας καταστεί «in 

extremis» στη διάρκεια εργώδους και 

παρατεταμένου χειρουργείου

– Απαραίτητη η πρώιμη αναγνώριση των 

ασθενών και η εφαρμογή DCS προ της 

εξάντλησης των φυσιολογικών αποθεμάτων
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• Η έκβαση του ασθενούς καθορίζεται από 

την φυσιολογική του αντοχή και όχι από 

την ανατομική του ακεραιότητα, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί στην επανεγχείρηση

• Το αξίωμα αυτό βρίσκει εφαρμογή σε κάθε 

ασθενή που βρίσκεται η καθίσταται 

διεγχειρητικά φυσιολογικά ασταθής



ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα υπέρ DCS

• Aναδρομικές εργασίας [δυσχερείς PRCS]

• Συνδυασμός Μη χειρουργικής αντιμετώπισης / DCS /

εμβολισμός σε 725 ασθενείς [1999 – 2013]με ηπατικές 

κακώσεις  3πλάσια μείωση συνολικής θνητότητας και 

5πλάσια θνητότητας α΄ 24ώρου [από 19% σε 3%] από 

ιστορικά controls [ANZ 2016]



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

• Aπο 1990 < 20 ορθότοπες ηπατικές 

μεταμοσχεύσεις αναφέρονται 

• Βαρύτητα ασθενών και ελλειψη 

μοσχευμάτων

• Mεγαλύτερη σειρά από Τζάκη, 4 

περιστατικά με 25% θνητότητα [S Delis W J 

Gastroenterol 2009]



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
• Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να 

στηρίζεται η αντιμετώπιση των ηπατικών κακώσεων 

σήμερα

• H κατόπιν ενδείξεων Μη Χειρουργική Αντιμετώπιση

• Χειρουργικά προσπάθεια αμεσης και 

αποτελεσματικής αιμόστασης, αλλως

• Damage Control Surgery [κατ επίκληση ή 

προσχεδιασμένη ]

• Σε συνεχιζόμενη αρτηριακή αιμορραγία 

Αρτηριογραφικός Εμβολισμός
39
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