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Επιλογή ασθενών
Το ασταθές θωρακικό τοίχωμα επιπλέκει περίπου το 10-20% 

των ασθενών με βαρύ θωρακικό τραύμα και συνδέεται με ένα πο-
σοστό θνησιμότητας από 10% μέχρι και 35% των ασθενών1-4.

Η αντιμετώπιση του ασταθούς θωρακικού τοιχώματος έχει 
αλλάξει τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια των βελτιωμένων 
τεχνικών αερισμού, καθώς και της καλύτερης κατανόησης της 
φυσιοπαθολογίας του σύνθετου αυτού αναπνευστικού συν-
δρόμου. Είναι αποδεκτό ότι η αναπνευστική ανεπάρκεια δεν 
οφείλεται μόνο στον ανεπαρκή αερισμό που συσχετίζεται με την 
παράδοξη κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος. Επηρεάζεται 
σημαντικά και από άλλες συνοδές θωρακικές βλάβες, ειδικό-
τερα την πνευμονική θλάση και την ατελεκτασία1,5. Κατά την 
τελευταία δεκαετία, η κύρια αντιμετώπιση του συνδρόμου του 
βαρέως ασταθούς θώρακα είχε περιορισθεί στην αντιμετώπιση 
των συνοδών θωρακικών τραυμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στην 
πνευμονική θλάση5.

Η σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος με τη βοήθεια 
της μηχανικής αναπνοής είναι η συνήθης αντιμετώπιση για τους 
ασθενείς με ασταθές θωρακικό τοίχωμα και συνοδό αναπνευ-
στική ανεπάρκεια, καθώς και όταν συνοδεύονται από κοιλιακές 

και εγκεφαλικές βλάβες1,5. Ο μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου 
όγκου μείωσε αισθητά το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών2, 
αλλά χρειάζεται χρόνο και η συνοδός πνευμονία περιπλέκει την 
παρατεταμένη διασωλήνωση6.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρό ασταθές 
θωρακικό τοίχωμα μέχρι στιγμής αμφισβητείται. Νομίζουμε, 
όμως, ότι ενδείκνυται σε ειδικές συγκεκριμένες κλινικές περι-
πτώσεις. Η αποτελεσματικότητα και ο ιδανικός συγχρονισμός 
της σταθεροποίησης του θωρακικού τοιχώματος σε ασθενείς 
με μηχανική υποστήριξη συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 
πνευμονική παρεγχυματική βλάβη7,8. Η παρουσία εκτεταμένων 
πνευμονικών θλάσεων (εικόνα 1) είναι μια σχετική αντένδειξη για 
τη χειρουργική σταθεροποίηση. Σε αυτούς τους ασθενείς απαιτείται 
παρατεταμένος μηχανικός αερισμός. Μια πρόωρη χειρουργική 
επέμβαση δε θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα7,8. Εντούτοις, μπορεί 
να προταθεί χειρουργικός χειρισμός εφόσον ο ασθενής αποτύχει 
να απογαλακτιστεί από τη μηχανική υποστήριξη, μόλις βελτιωθεί 
η πνευμονική θλάση9,10.

Σε ασθενείς με μεμονωμένο βαρύ θωρακικό τραύμα, οι οποί-
οι πάσχουν από ασταθές θωρακικό τοίχωμα χωρίς σημαντική 
πνευμονική θλάση, η παρατεταμένη αναπνευστική υποστήριξη 
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δεν είναι κατάλληλη λόγω της επικινδυνότητας που αφορά στις 
σχετικές με τη χρήση του αναπνευστήρα επιπλοκές. Επιπλέον, 
ο μηχανικός αερισμός δεν αποτρέπει πάντα την ανάπτυξη πα-
ραμορφώσεων του θωρακικού τοιχώματος και μπορεί να οδη-
γήσει σε αναπνευστική δυσλειτουργία περιοριστικού τύπου10,11. 
Στους ασθενείς με ήπια ή χωρίς πνευμονική θλάση, η πρώιμη 
χειρουργική σταθεροποίηση επιτυγχάνει μικρότερη παραμονή 
στη ΜΕΘ, καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν χαμηλότερη 
νοσηρότητα9.

Μια άλλη ένδειξη που αφορά στη χειρουργική επέμβαση για 
τη σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος είναι η παρουσία 
εκτενούς προσθιοπλάγιου ασταθούς τοιχώματος σε νέο ασθενή 
που δε συνοδεύεται από βαρειά αναπνευστική ανεπάρκεια. 
Ο στόχος για αυτήν την κλινική κατάσταση είναι η πρόληψη 
από απώτερο περιορισμό του θωρακικού τοιχώματος λόγω 
παραμορφωμένης αυτόματης σταθεροποίησης. Η χειρουργική 
σταθεροποίηση είναι επίσης υποχρεωτική όταν υποβάλλεται ο 
ασθενής σε θωρακοτομή για συνοδές θωρακικές βλάβες. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η χειρουργική παρέμβαση δεν επιβαρύνει 
σημαντικά τη χειρουργική νοσηρότητα.

Όπως προτείνεται και από άλλους συγγραφείς7-9, αναγνωρί-

ζουμε τις ακόλουθες κλινικές καταστάσεις στις οποίες η χειρουρ-
γική σταθεροποίηση ενός ασταθούς θωρακικού τοιχώματος 
ενδείκνυται:
•  Σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται θωρακοτομή για συνοδό 

θωρακικό τραύμα.
•  Σε ασθενείς με επιδεινωμένη πνευμονική λειτουργία παρά τη 

συστηματική εκκαθάριση των βρογχικών εκκρίσεων και την 
επαρκή αναλγησία, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονται σε 
μηχανική αναπνοή αλλά δεν έχουν πνευμονική θλάση (υπο-
ψήφιοι για πρώιμη χειρουργική σταθεροποίηση).

•  Σε διασωληνωμένους ασθενείς με προηγούμενη βαρειά πνευ-
μονική θλάση και τραυματισμό εγκεφάλου, προκειμένου να 
μειωθεί η διάρκεια της σταθεροποίησης με μηχανική αναπνοή 
όταν ο ασθενής αποτυγχάνει να απογαλακτιστεί από τον ανα-
πνευστήρα.

•  Σε ασθενείς με εκτεταμένο προσθιοπλάγιο ασταθές τοίχωμα και 
σταδιακή μετατόπιση των σπασμένων πλευρών, προκειμένου 
να αποτραπούν απώτερες παραμορφώσεις του θωρακικού 
τοιχώματος.
Ο αλγόριθμος του σχήματος 1 περιλαμβάνει τις ενδείξεις της 

χειρουργικής σταθεροποίησης.

Χειρουργική σταθεροποίηση2
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Λύση θλάσεως
1Απαιτείται θωρακοτομή για συνοδές βλάβες.
2 Διασωληνωμένοι ασθενείς χωρίς θλάση με επηρεα-
σμένη την αναπνευστική λειτουργία.

3 Διασωληνωμένοι ασθενείς χωρίς βαριά θλάση και 
εγκεφαλικές βλάβες που δεν απογαλακτοποιούνται.

4 Ασθενείς με εκτενή προσθιοπλάγια αστάθεια και στα-
διακή μετατόπιση των σπασμένων πλευρών.

Σχήμα 1. Aλγόριθμος που περιλαμβάνει τις ενδείξεις της χειρουργικής σταθεροποίησης του αστaθούς θωρακικού τοιχώματος.



Χειρουργικά βήματα

Αναισθησία
Η χειρουργική σταθεροποίηση του ασταθούς θωρακικού τοι-

χώματος γίνεται κάτω από γενική αναισθησία με διπλού αυλού 
ενδοτραχειακό σωλήνα για εκλεκτικό αναπνευστικό αερισμό 
που επιτρέπει προσπέλαση της θωρακικής κοιλότητας και του 
πνευμονικού παρεγχύματος.

Θέση του ασθενή και χειρουργικές τομές
Η θέση του ασθενή και οι χειρουργικές τομές εξαρτώνται από 

τη θέση που βρίσκεται η θωρακική αστάθεια. Τα προσθιοπλάγια 
θωρακικά τραύματα προσπελαύνονται με προσθιοπλάγια θωρα-
κοτομή, με τον ασθενή σε ύπτια θέση και με τους δυο βραχίονες 
να απάγονται στις 90ο. Για καθαρά πλάγια αστάθεια προτιμάται 
η πλάγια θωρακοτομή και οι βραχίονες να απάγονται στις 90ο. 
Οι τομές γίνονται πάνω από την περιοχή των καταγμάτων. Οι 
χειρουργικές τομές πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να επι-
τρέπουν καλή έκθεση όλων των σπασμένων πλευρών (εικόνα 
2). Προσπαθούμε γενικά να αποφύγουμε σημαντική διαίρεση 
των μυών προκειμένου να διατηρήσουμε την αναπνευστική 
λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι προσφύσεις του 
προσθίου οδοντωτού μυός στο θωρακικό τοίχωμα είναι γενικά 

οι μόνες μυϊκές ίνες που διαιρούνται κατά τους προσθιοπλάγιους 
τραυματισμούς, ενώ για τους πλάγιους τραυματισμούς διαιρείται 
η πρόσθια μοίρα του μείζονα θωρακικού.

Πριν την έναρξη της σταθεροποίησης του θωρακικού τοιχώμα-
τος, εκτελείται θωρακοτομή στη μεσότητα της ασταθούς περιοχής 
και γίνεται διερεύνηση της θωρακικής κοιλότητας καθώς και του 
πνευμονικού παρεγχύματος. Πλευριτικό υγρό και μερικώς πηγ-
μένο περιεχόμενο παροχετεύονται. Συρράπτονται τα σχισίματα 
του πνεύμονα. Συνοδές ανατομικές πνευμονικές παρεγχυματικές 
παθήσεις αντιμετωπίζονται όσο γίνεται συντηρητικά. Εξαιρούνται, 
ωστόσο, οι λοβοί ή τα τμήματα όταν έχουν υποστεί μεγάλης 
έκτασης βλάβη.

Οστεοσύνθεση
Ο στόχος της χειρουργικής σταθεροποίησης του ασταθούς 

θωρακικού τοιχώματος είναι η εξάλειψη της παράδοξης κινητι-
κότητας των συμμετεχόντων θωρακικών τμημάτων. Όποτε είναι 
δυνατόν, αναγνωρίζονται και τα δυο άκρα της τεμαχισμένης 
πλευράς και σταθεροποιούνται. Αυτό επιτυγχάνει στο βέλτιστο 
τη σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος. Η σταθεροποί-
ηση όλων των καταγμάτων είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις 
σημαντικής τοιχωματικής αστάθειας. Εντούτοις, για λιγότερο 
εκτενή ασταθή τμήματα, μια φυσιολογική σταθεροποίηση του 
θωρακικού τοιχώματος μπορεί να επιτευχθεί με τη διόρθωση 

Εικόνα 4. Ράβδοι Judet.

Εικόνα 6. Λαβίδες σύλληψης των μεταλλικών γάντζων.Εικόνα 5. Τοποθέτηση ράβδου Judet στην περιοχή του 
κατάγματος.
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Εικόνα 3. Αποκάλυψη των σπασμένων πλευρών.
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μόνο ενός κατάγματος για κάθε πλευρά (όταν πρόκειται για διπλό 
κάταγμα ίδιας πλευράς).

Η σταθεροποίηση των οπίσθιων καταγμάτων είναι λιγότερο 
σημαντική για την ακεραιότητα του θωρακικού τοιχώματος από 
ό,τι είναι η σταθεροποίηση των προσθίων. Η έκθεση των οπίσθι-
ων πλευριτικών καταγμάτων είναι επίσης πιο προκλητική λόγω 
της παρουσίας μεγάλων μυών (πλατύς ραχιαίος, τραπεζοειδής, 
ρομβοειδής, παρασπονδυλικοί).

Η οστεοσύνθεση πρέπει να διενεργηθεί με κεντρομόλο τρό-
πο από τις πιο απόμακρες σπασμένες πλευρές προς αυτές που 
βρίσκονται κάτωθεν του ύψους της θωρακοτομής. Τα κατάγματα 
των πλευρών από την 4η μέχρι και τη 10η σταθεροποιούνται 
πάντα όταν παρουσιάζονται. Συνήθως δε σταθεροποιούμε τα 
κατάγματα των πλευρών 1-3 εξαιτίας του κινδύνου τραυματισμού 
των υποκλείδιων αγγείων. Τα κατάγματα των πλευρών 11ης και 
12ης δε σταθεροποιούνται γιατί δε συμμετέχουν στην παράδοξη 
κινητικότητα.

Οι πλευρές που πρόκειται να σταθεροποιηθούν αποκαλύπτο-
νται επαρκώς προκειμένου να επιτευχθεί η καλή τοποθέτηση 
των μεταλλικών σταθεροποιητικών ράβδων. Όταν οι σπασμένες 
πλευρές αποκαλύπτονται (εικόνα 3), οι περισσότερο παρεκτοπι-
σμένες ανατάσσονται χειρονακτικά. Η υπερβολική σκελετοποί-

ηση των πλευρών στόχων θα αύξανε την επικινδυνότητα του 
σχηματισμού ψευδάρθρωσης και σημαντικής αναπνευστικής 
δυσχέρειας, πράγμα που θα πρέπει να αποφευχθεί. Για αυτούς 
τους λόγους, οι μεσοπλεύριοι μύες διατέμνονται μόνο στην 
περιοχή όπου οι μεταλλικές ράβδοι θα τοποθετηθούν, προσπα-
θώντας να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μυϊκές 
ίνες μεσοπλεύριων μυών. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται ώστε να 
αποφευχθεί η διατομή του περιοστέου της πλευράς.

Μόλις αποκαλυφθούν και τα δυο ελεύθερα τμήματα του κατάγ-
ματος της βεβλαμένης πλευράς, η οστεοσύνθεση ολοκληρώνεται 
με την τοποθέτηση των μεταλλικών ράβδων. Οι ράβδοι Judet 
(cremascoli&iris, Ιταλία)12 είναι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες 
κατά την εμπειρία μας. Αυτές οι ράβδοι έχουν τους πλευρικούς 
γάντζους στις κατάντικρυ γωνίες σε κάθε πλευρά. Είναι διαθέ-
σιμες σε διαφορετικά μήκη και μεγέθη (εικόνα 4), προκειμένου 
να προσαρμόζονται σε κάθε περιοχή και μέγεθος κατάγματος. 
Όταν ελαχιστοποιείται επαρκώς το διάστημα μεταξύ των δυο 
άκρων της πλευράς η ράβδος Judet της κατάλληλης διάστασης 

Εικόνα 8. Τοποθέτηση ράβδου Sauchez-Lioret στην περιοχή του κα-
τάγματος.

Εικόνα 9. Τοποθέτηση σωλήνων παροχετεύσεως.

Εικόνα 10. Ακτινογραφική εικόνα βελτίωσης των πλευροπνευμονικών 
βλαβών.

Εικόνα 7. Ράβδοι Sanchez-Lioret.

Η Hill-Rom κερδίζει βραβείο στο 10ο ετήσιο 
διαγωνισμό Βραβείων Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών

Η Hill-Rom, παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία 
παροχής λύσεων στον τομέα της ιατρικής 
περίθαλψης, είναι μεταξύ των νικητών στο 10ο 

ετήσιο διαγωνισμό Βραβείων Ποιότητας 
Ιατρικών Συσκευών (MDEA) με το προϊ-
όν Vest Airway Clearance System (Vest 
Σύστημα Κάθαρσης Αεραγωγών), model 
205. Το προϊόν αυτό αποτελεί μια εύ-
κολη στη χρήση συσκευή κάθαρσης 
των αεραγωγών, σχεδιασμένη τόσο για 
παιδιά, όσο και για ενηλίκους. Πρόκειται 
για μια εναλλακτική πρόταση της φυσι-
κοθεραπείας θώρακος, σχεδιασμένη για 
χρήση σε οξέα και χρόνια αναπνευστικά 
προβλήματα, η οποία χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας παλ-
μούς για να απομακρύνει τις πνευμονικές εκκρίσεις.

«Η αφοσίωση της Hill-Rom στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων 
της για τους ασθενείς και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, 
αντανακλάται σε προϊόντα όπως το Vest Airway Clearance System», 
επεσήμανε ο Peter Soderberg, πρόεδρος της Hill-Rom. «Είμαστε ιδι-
αιτέρως υπερήφανοι για το Βραβείο Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών με 
το οποίο τιμήθηκε το προϊόν μας, καθώς αντιπροσωπεύει μία αναγνώ-
ριση από το μεγαλύτερο πρόγραμμα βραβείων ιατρικής τεχνολογίας. 

Δεδομένου του αριθμού των καινούριων ιατρικών 
προϊόντων που παρουσιάζονται κάθε χρόνο, αυτός ο 
τίτλος βοηθάει την ιατρική κοινότητα στην αναγνώριση 

της ποιότητας και της καινοτομίας». Ο δι-
αγωνισμός Βραβείων Ποιότητας Ιατρικών 
Συσκευών, ο οποίος πραγματοποιείται 
από την Canon Communications LLC, 
είναι το μοναδικό πρόγραμμα βραβείων 
το οποίο αποκλειστικά ασχολείται με την 
πρόοδο στον τομέα των ιατρικών προϊ-
όντων. Οι συμμετοχές αξιολογούνται με 
βάση το σχεδιασμό και τα μηχανολογικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
της καινοτομίας στη χρήση των υλικών και 

της φιλικότητας προς το χρήστη, χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν 
σημαντικά οφέλη στον ασθενή. «Το προϊόν αυτό παρέχει στον ασθενή 
συνεπή θεραπεία. Οι πνευμονολόγοι θεωρούν το Vest Airway Clearance 
System εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αποτελεσματικό», αναφέρει 
ο Joe Raver, αντιπρόεδρος της εταιρείας Hill-Rom.

Πληροφορίες: MEDITIME - ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.
Εγνατία 142, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 263300, fax: 2310 263329
www.meditime.net, e-mail: meditime@meditime.net

Νέα από τον Ιατροφαρμακευτικό χώρο



3030

τοποθετείται πέρα από τα ελεύθερα τμήματα και δένεται με τους 
μεταλλικούς γάντζους σε κάθε αποσπώμενο τμήμα (εικόνα 5). 
Οι γωνιώδεις γάντζοι αγκιστρώνουν στην πλευρά. Οι μεταλλικοί 
γάντζοι συλλαμβάνονται με κατάλληλες λαβίδες (εικόνα 6). Οι 
γωνιώδεις αυτές λαβίδες είναι χρήσιμες ώστε να βοηθούν στην 
αγκίστρωση των ράβδων βαθιά στο χειρουργικό πεδίο, όπως 
όταν πρόκειται για τα οπίσθια πλευρικά κατάγματα. Οι ράβδοι 
Judet είναι ιδανικές για τα απλά κατάγματα κατά τα οποία έχουν 
διατηρηθεί και τα δυο αποσπώμενα τμήματα κατά το ακέραιο. 
Κατά την περίπτωση θρυμματισμένων πλευρών με απώλεια 
ακεραιότητας του θωρακικού τοιχώματος, προτιμάμε τις ράβδους 
Sanchez-Lioret (εικόνα 7). Αυτές οι ράβδοι είναι ιδανικές όταν 
πρέπει να αποκατασταθεί η συνοχή του θωρακικού τοιχώματος 
(εικόνα 8). Το μήκος των ράβδων και των μεταλλικών αγκί-
στρων πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά ώστε να προσαρμοστεί 
σύμφωνα με το μέγεθος της πλευράς. 

Η σταθεροποίηση των ράβδων Sanchez- Lioret εξασφαλίζεται 
με τη σύγκλειση των πλευρικών γάντζων όπως προηγουμένως 
περιγράφθηκε για τις ράβδους Judet. Η τοποθέτηση της μεταλ-
λικής ράβδου ενισχύεται με πολυνηματώδη απορροφήσιμη 
ραφή σε κάθε αγκιστρωτή θέση της.

Τοποθέτηση παροχετεύσεων και σύγκλειση τραύματος
Η υπεζωκοτική κοιλότητα παροχετεύεται συνήθως με δυο ή 

τρεις σωλήνες θώρακος. Συνήθως τοποθετούμε έναν ή δυο 
παροχετευτικούς σωλήνες 32fr στο χαμηλότερο ημιθωράκιο 
και έναν 28fr σωλήνα κατευθυνόμενο προς την κορυφή. Ένας 
μικρότερος σωλήνας τοποθετείται συνήθως στην υποδόρια 
περιοχή (εικόνα 9). Κατά τη σύγκλειση της θωρακοτομής, ιδι-
αίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί ώστε να μη μετατοπιστούν οι 
μεταλλικές ράβδοι στο κάθε σταθερό τμήμα των διορθωμένων 
πλευρών. 

Δυο μη-απορροφήσιμες ραφές περνούν γύρω από τα δυο 
αντικριστά τμήματα της κάθε πλευράς. Ο χειρουργός και ο 
βοηθός πρέπει να δέσουν ταυτόχρονα τα ράμματα σφιχτά και 
να αποφευχθεί η μετατόπιση των τμημάτων της πλευράς. Στη 
συνέχεια, όταν συγκλίνεται το θωρακικό τοίχωμα, οι μύες και 
το δέρμα συρράπτονται με το συνηθισμένο τρόπο.

Μετεγχειρητική πορεία
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική σταθεροποίηση 

αστάθειας θωρακικού τοιχώματος πρέπει να απογαλακτιστούν 
βαθμιαία, προκειμένου να αποτραπεί η πρώιμη μετατόπιση 
των σταθεροποιημένων πλευρών. Κατά την εμπειρία μας, ο 
μηχανικός αερισμός συνεχίζεται συνήθως για 36 έως 48 ώρες 
μετεγχειρητικά. Ο ασθενής εξέρχεται εφόσον παρουσιάζει 
ακτινογραφική βελτίωση των πλευροπνευμονικών βλαβών 
(εικόνα 10) και μετά από την κλινική αξιολόγηση καταδεικνύει 
την απουσία της παράδοξης κινητικότητας του θωρακικού τοι-
χώματος. Οι μεταλλικές ράβδοι δε χρειάζεται να αφαιρεθούν 
όταν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία.

Βασικά σημεία της μεθόδου
•  Γενική αναισθησία με διπλού αυλού ενδοτραχειακό σωλή-

να
•  Ράβδοι Judet σε διαφορετικό μήκος και μέγεθος
•  Ράβδοι Sanchez-Lioret διαφορετικών μεγεθών
•  Συνθλιπτικές λαβίδες διαφορετικής γωνίωσης

Επισημάνσεις
•  Χρησιμοποίηση εκτενών τομών ώστε να αποκαλύπτονται όλα 

τα κατάγματα των πλευρών, ελάττωση της διατομής των μυών 
ώστε να διατηρηθεί η αναπνευστική λειτουργία.

•  Όλα τα κατάγματα των πλευρών από 4-10 πρέπει να ακινητο-
ποιούνται, η οστεοσύνθεση μόνο του πρόσθιου κατάγματος 
πλευράς που παρουσιάζει διπλό κάταγμα είναι αποδεκτή σε 
μερικές περιπτώσεις.

•  Οι μεσοπλεύριοι μύες πρέπει να διατέμνονται μόνο στο σημείο 
τοποθέτησης των μεταλλικών αγκίστρων της ράβδου. Μεγάλη 
προσοχή λαμβάνεται στη διατήρηση του περιοστέου.

•  Οι ράβδοι Judet είναι ιδανικές εάν τα δυο σπασμένα τμήματα 
πλευρών είναι σε κοντινή απόσταση. Οι ράβδοι Sanchez- Lioret 
είναι χρήσιμες όταν τα κατάγματα είναι συντριπτικά. Μόλις 
τοποθετηθεί μια ράβδος στο πλευρό, η σταθεροποίηση των 
ακρών της πρέπει να εξασφαλιστεί με ραφή.

•  Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή κατά τη σύγκλειση του τραύ-
ματος για τυχόν πρώιμη μετακίνηση της ράβδου.

Αποτελέσματα
Η καλύτερη αντιμετώπιση για το σοβαρό ασταθή θώρακα ενέχει 

ακόμα πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με το εάν η χειρουργική 
σταθεροποίηση και ο μηχανικός αερισμός αλληλεξαρτώνται 
και κατά πόσο. Η πλειοψηφία των μελετών που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία είναι αναδρομικές και περιλαμβάνουν λίγους 
ασθενείς7-9,12-13,17. Από αυτές τις μη ελεγχόμενες μελέτες φαίνεται 
ότι η χειρουργική σταθεροποίηση μπορεί να παρέχει πρώιμη 
αποκατάσταση όλου του θωρακικού τοιχώματος και να οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση της διάρκειας της αναπνευστικής υποστή-
ριξης. Τα ποσοστά θνησιμότητας 10% είναι καλύτερα σε σχέση 
με τη συνολική ανακοινωθείσα θνησιμότητα των ασθενών που 
πάσχουν από ασταθή θώρακα. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη 
μετεγχειρητική πνευμονική λειτουργία φαίνεται να είναι καλύτερη 
μετά από τη χειρουργική σταθεροποίηση.

Στο τμήμα χειρουργικής θώρακος Πανεπιστημίου της Μοντένα 
και Regio Emilla, από συνολικά 2.974 βαρέα θύματα θωρακι-
κού τραύματος διαγνώστηκαν 134 ασθενείς (4,5%) με ασταθή 
θώρακα. Το βαρέως εμφανιζόμενο σύνδρομο του ασταθούς 
θώρακος που απαίτησε την εσωτερική αναπνευστική σταθε-
ροποίηση με ή χωρίς τη χειρουργική σταθεροποίηση ήταν σε 
79 ασθενείς. 

Είκοσι τρεις αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική αναπνευστική 
σταθεροποίηση μόνο λόγω των συνοδών εγκεφαλικών βλαβών 
ή των μαζικών πνευμονικών θλάσεων. Σε 56 ασθενείς για τη 
σταθεροποίηση του τοιχωματος, τοποθετήθηκαν μεταλλικές 
ράβδοι όπως περιγράφονται. Οι ενδείξεις για τη χειρουργική 
θεραπεία είχαν ως εξής: σε 13 ασθενείς έγινε θωρακοτομή λό-
γω συνοδών θωρακικών τραυμάτων, 12 μη διασωληνωθέντες 
ασθενείς παρουσίασαν εκτεταμένο προσθιοπλάγιο ασταθές 
τοίχωμα, 23 ασθενείς χωρίς πνευμονική θλάση παρουσίασαν 
ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία, αν και είχαν υποβληθεί 
πρωτίστως σε μηχανική υποστήριξη, 8 ασθενείς που θεραπεύ-
θηκαν με την εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση απέτυχαν 
να απογαλακτιστούν από τον αναπνευστήρα μετά από τη μερική 
λύση της πνευμονικής θλάσης. 

Η θνησιμότητα των πρώτων 30 μετεγχειρητικών ημερών 
για τους χειρουργικά θεραπευθέντες ασθενείς ήταν 5% (3/56 
patients). Η μέση παραμονή στη ΜΕΘ ήταν 6,5 ημέρες. Λοιμώδεις 
επιπλοκές παρουσίασε το 6% (4/56 ασθενείς). Ικανοποιητική 
σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος υπήρξε σε όλους 
τους χειρουργικά θεραπευθέντες ασθενείς. Στους 23 ασθενείς που 
θεραπεύθηκαν με την εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση 
μόνο, η θνησιμότητα ήταν 37% (8/23 ασθενεις), το ποσοστό 
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λοιμώδους επιπλοκής ήταν 44% (10/23 ασθενεις) και η μέση 
παραμονή στη ΜΕΘ ήταν 18 ημέρες.

Η αναδρομική φύση της ανάλυσης δε μας επιτρέπει να συγκρί-
νουμε τα αποτελέσματα μεταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών 
στρατηγικών. Εντούτοις, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι, όταν 
εκτελείται χειρουργική σταθεροποίηση ενός ασταθούς θώρακα 
στους ασθενείς με μέση ή μη σημαντική πνευμονική θλάση, 
έχει αποδεκτά αποτελέσματα από την άποψη της παραμονής 
στη μονάδα εντατικής θεραπείας, των λοιμωδών επιπλοκών 
και της εξαφάνισης της παράδοξης κινητικότητας.

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει τη χειρουργική 
σταθεροποίηση με τη συντηρητική θεραπεία στους ασθενείς που 
υποβάλλονται στην εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση 
έχει δημοσιευθεί πρόσφατα. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι 
η χειρουργική σταθεροποίηση που χρησιμοποιεί τις ράβδους 
Judet μειώνει την επίπτωση της νοσοκομειακής πνευμονίας, την 
παραμονή στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης και το κόστος 
νοσηλείας. Επιπλέον, η πνευμονική λειτουργία επηρεάζεται 
ευνοϊκά από την οστεοσύνθεση με αποτέλεσμα τη γρηγορό-
τερη επάνοδο στην εργασία. Ακόμα κι αν μερικές αμφιβολίες 
μπορούν να εκφραστούν σχετικά με τη μεθοδολογία αυτής της 
εργασίας (όπως η διαφορά στον αριθμό των ασθενών στα δυο 
τυχαιοποιημένα μέρη και τα μη σαφή κριτήρια αξιολόγησης 
του βαθμού της πνευμονικής θλάσης), αυτή τη στιγμή είναι η 
μοναδική μελέτη αναφοράς για την αντιμετώπιση του συνδρό-
μου του βαρέως ασταθούς θώρακα. 

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική στα-

θεροποίηση του ασταθούς θώρακα με τις μεταλλικές ράβδους 
είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας στους 
κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς.
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