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Περίληψη 

 
Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου (1985) αντιμετωπίσαμε 5 περιστατικά βαρύτατης τραυματικής 
ρήξης του περινέου με αποκόλληση δέρματος και υποδορίου ιστού από τους γλουτούς μέχρι και την 
οσφύ. Τα τρία οφείλονταν σε τροχαίο ατύχημα και τα 2 σε εργατικό. Όλα είχαν βαρέα κατάγματα λε-
κάνης, τα 3 είχαν ρήξη ορθού και τα 2 ρήξη πρωκτικού σωλήνα, σε ένα δε από αυτά συνυπήρχε 
ρήξη του κόλπου. Κύριο σύμπτωμα όλων ήταν η επαναλαμβανόμενη ακατάσχετη αιμορραγία. Είχα-
με 2 θανάτους από σήψη και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Βάσει των περιπτώσεων αυτών επισημαί-
νουμε το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, τη μεγάλη δυσκολία επίσχεσης της αιμορραγίας καθώς και 
την ανάσχεση της σχεδόν πάντα επικείμενης σήψης. 
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Υλικό και μέθοδοι 
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1. Τ.Θ., άνδρας 25 ετών που τραυματίστηκε σε 
τροχαίο ατύχημα, έφερε εκτεταμένη ρήξη περινέου, 
ρήξη ορθού και σφιγκτήρα, ρήξη ουρήθρας, κάταγμα 
δεξιού μηριαίου οστού και ρήξη δεξιάς μηριαίας αρτη-
ρίας. Έγινε μερική συρραφή του ορθού, μερική σύ-
γκλειση του δέρματος του περινέου και παροχέτευση, 
κολοστομία, κυστεοστομία, μόσχευμα δεξιάς μηριαί-
ας αρτηρίας. Αποκατάσταση. 

2. Κ.∆., άνδρας 22 ετών που τραυματίστηκε σε 
τροχαίο ατύχημα, έφερε διάσταση ηβικής σύμφυσης, 
πολλαπλά κατάγματα, εκτεταμένη ρήξη ορογόνου 
τυφλού και σιγμοειδούς. Έγινε εγχειρητική αποκατά-
σταση περινέου και παροχέτευση, συρραφή ρήξεων 
ορογόνου και κολοστομία. Ακατάσχετη αιμορραγία 
μετά από 24 ώρες αναγκάζει σε νέα διερεύνηση του 
τραύματος και επιπωματισμό. Ακολουθεί νεφρική ανε-
πάρκεια και θάνατος. 

3. Λ.Ε.,  γυναίκα  58  ετών  που  τραυματίστηκε  σε  

 

 

τροχαίο ατύχημα, έφερε πολλαπλά κατάγματα λεκά-
νης, ρήξη περινέου και κόλπου. Έγινε συρραφή του 
κόλπου, επιπωματισμός και παροχέτευση της ρήξης 
του περινέου, επιπωματισμός δεξιάς γλουτιαίας και 
οσφυϊκής χώρας. Αποκατάσταση και σύγκλειση της 
κολοστομίας μετά από 3 μήνες. 

4. Κ.Ε., άνδρας 26 ετών που τραυματίσθηκε σε 
εργατικό ατύχημα (σύνθλιψη από χωματουργικό μη-
χάνημα), έφερε κάταγμα λεκάνης, ρήξη περινέου, 
ορθού, σφιγκτήρα και ουροδόχου κύστης, τεράστιο 
αιμάτωμα γλουτών και οσφυϊκής χώρας. Έγινε συρ-
ραφή ουροδόχου κύστης, διάνοιξη του αιματώματος, 
παροχέτευση και επιπωματισμός αυτού, κολοστομία. 
Ακολούθησε σήψη, οξεία νεφρική ανεπάρκεια και 
θάνατος. 

5. Κ.Ν., άνδρας 18 ετών που τραυματίστηκε σε ερ-
γατικό ατύχημα (σύνθλιψη από χωματουργικό μηχά-
νημα), έφερε ρήξη σπλήνα, οπισθοπεριτοναϊκό αιμά- 
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τωμα, ρήξη περινέου, ρήξη πρωκτικού σωλήνα, εξάρ-
θρημα δεξιάς ιερολαγόνιας άρθρωσης, διάσταση ηβι-
κής σύμφυσης, πολλαπλά κατάγματα πλευρών, 
πνευμοθώρακα αμφοτερόπλευρα. Έγινε συρραφή 
της ρήξης του σπλήνα, κολοστομία, αιμόσταση με 
επιπωματισμό της ρήξης του περινέου, Büllau αμφο-
τερόπλευρα. 

Συζήτηση 

Στη Γενική Χειρουργική του νοσοκομείου Ατυχημάτων 
(Κ.Α.Τ.) αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο χρόνο 5 περι-
στατικά βαρύτατων κακώσεων του περινέου με εκτε-
ταμένα θλαστικά τραύματα και αποκολλήσεις μαλακών 
μορίων των γλουτών μέχρι και την οσφύ. 

Όλα τα περιστατικά είχαν συντριπτικά κατάγματα ή 
εξαρθρήματα λεκάνης και το άμεσο πρόβλημα των 
τραυματιών ήταν η ακατάσχετη αιμορραγία. 

Τα τρία περιστατικά ήταν τροχαία ατυχήματα και τα 
δύο εργατικά (σύνθλιψη). 

Σε όλα υπήρχαν συνοδές κακώσεις της περιοχής, 
όπως ρήξη της υμενώδους ουρήθρας, ουροδόχου 
κύστης, ορθού, κόλπου, σφιγκτήρα. Επίσης, σε ένα 
περιστατικό είχαμε ρήξη του σπλήνα και της δεξιάς 
μηριαίας αρτηρίας. Σε ένα από τα περιστατικά το ο-
ποίο δεν είχε μεγάλη αιμορραγία, όταν προσήλθε στα 
ιατρεία, έγινε συρραφή του περινέου και παροχέτευση. 
Την επόμενη ημέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορ-
ραγία και, όταν έγινε η διερεύνηση του τραύματος, 
διαπιστώθηκε πολύ μεγαλύτερης έκτασης κάκωση 
από ό,τι είχε αρχικά διαγνωστεί. Η αιμορραγία ήταν 
διάχυτη και η αιμόσταση κατορθώθηκε μόνο μετά από 
εφαρμογή επιπωματισμού. 

Πρώτες σε σειρά συνοδών κακώσεων έρχονται οι 
ρήξεις ορθού και σφιγκτήρα, ακολουθούν οι ρήξεις 
ουρήθρας, ουροδόχου κύστης και κόλπου. 

Σε τρείς περιπτώσεις είχαμε υποτροπή της αιμορ-
ραγίας και χρειάστηκε επανεπέμβαση και κοπιώδης 
αιμόσταση. 

Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτού 
του είδους των τραυμάτων είναι η σωστή εκτίμηση της 
έκτασης των ρήξεων καθώς και των συνοδών κακώ-
σεων. 

Ο ριζικός χειρουργικός καθαρισμός από νεκρώματα 
και ράκη ιστών και η ακριβής αιμόσταση είναι πρω-
ταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστα-
τικού με επιτυχία. Η αιμορραγία πολλές φορές είναι 
διάχυτη και μόνο με επιπωματισμό μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί. Το τραύμα πρέπει να μένει ανοικτό και να 
γίνονται καθημερινές αλλαγές και πλύσεις. Η πρωκτο-
σκόπηση είναι επιβεβλημένη για να μη διαφύγει ρήξη 
ορθού, η οποία πρέπει να συρράπτεται αμέσως. Επί-
σης συνιστάται η συρραφή της ρήξης του σφιγκτήρα, 
διότι έχει καλύτερα αποτελέσματα 2 . Στα δικά μας πε-
ριστατικά δεν έγινε άμεση αποκατάσταση του δακτυλί-
ου, λόγω της βαρείας κατάστασης των ασθενών, αλλά 

αυτή πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο. Οι εκτε-
ταμένες κακώσεις επιβάλλουν τη δημιουργία κολο-
στομίας, (ιδανική θεωρείται η “προσωρινή τελική κο-
λοστομία”) για τον πλήρη αποκλεισμό των κοπράνων. 
Αν πρόκειται να ακολουθήσουν διορθωτικές επεμβά-
σεις ή εξωτερική οστεοσύνθεση της λεκάνης, πρέπει 
να προτιμάται η “εγκαρσιοστομία”. Η κολοστομία 
επιβάλλεται σε κάθε μεγάλη κάκωση του περινέου, 
ασχέτως αν συνυπάρχει ρήξη ορθού ή δακτυλίου 
3,4,6. Η πλύση του περιφερικού της κολοστομίας ε-
ντέρου κατά την εγχείρηση βελτιώνει τη νοσηρότητα 
του πολυτραυματία. Τα αιματώματα γίνονται πολύ 
επικίνδυνα όταν μολυνθούν από Gram (-) βακτηρίδια 
και ως εκ τούτου πρέπει αυτά να διανοίγονται άμεσα 
και να παροχετεύονται ευρέως. Η προφύλαξη με ευ-
ρέως φάσματος αντιβιοτικά πρέπει να αρχίζει με την 
άφιξη του πολυτραυματία. ∆εν πρέπει να παραλειφ-
θεί ότι αυτοί οι τραυματίες έχουν μεγάλες απώλειες 
υγρών και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα. Η 
πιθανότητα εγκατάστασης οξείας νεφρικής ανεπάρ-
κειας σε αυτούς τους ασθενείς, λόγω του σχεδόν 
πάντα συνυπάρχοντος αιμορραγικού collapsus, είναι 
μεγάλη. Οι Maull 5 et aL αναφέρουν ότι η θνησιμότητα 
στην αρχική φάση οφείλεται στη μη ελεγχόμενη αι-
μορραγία, αργότερα δε στη σήψη και στην οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια. Οι περισσότεροι συγγραφείς 
συμφωνούν ότι οι κακώσεις αυτές είναι βαρύτατες, 
και μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι αρχικά εκτιμώνται 
3.4,5. Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς, σε δύο δε από 
τα περιστατικά μας αρχικά είχε υποεκτιμηθεί η βαρύ-
τητα της κάκωσης. 

Συμπεράσματα 

Τα τροχαία και τα εργατικά ατυχήματα είναι σήμε-
ρα οι κύριες αιτίες πρόκλησης των σοβαρών κα-
κώσεων του περινέου ως προς την έκταση και το βά-
θος τους, οι οποίες, σε υψηλό ποσοστό, προκαλούν 
το θάνατο του τραυματία. Στα δικά μας περιστατικά 
πέθαναν οι 3 από τους 5 τραυματίες. Στην εργασία 
τους οι Αργυρόπουλος 1 και συν. αναφέρουν ότι από 
τα 19 περιστατικά τα 5 κατέληξαν. Επίσης οι Kusmin-
sky 3 et al αναφέρουν ότι από τα 14 περιστατικά απε-
βίωσαν τα 6. Η αιμορραγία, η σήψη και η οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια είναι τα πλέον συχνά αίτια θανάτου 
1,3.5,6. Η επίσχεση της αιμορραγίας είναι η δυσκολό-
τερη φάση αντιμετώπισης της όλης κατάστασης. Η 
χρήση επιπωματισμού αποδείχθηκε η μόνη λύση 
αντιμετώπισης της αιμορραγίας στις περιπτώσεις 
που οι κλασσικοί τρόποι απέτυχαν, χωρίς όμως να 
θεωρείται ιδανική. Επίσης, εμείς αποφύγαμε την άμε-
ση αποκατάσταση του δακτυλίου, λόγω της σοβαρό-
τητας των περιστατικών. Η κολοστομία θεωρείται 
σχεδόν απαραίτητη στις μεγάλες ρήξεις του περινέου, 
στα δε τραύματα πρέπει να αποφεύγεται η ανατομική 
αποκατάσταση σε πρώτη φάση. Παρά την αναφερό-
μενη αντιμετώπιση το ποσοστό θνησιμότητας παραμένει 
υψηλό. 
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Summary 

Avulsion injuries of the lumbar region and ruptures of the perineum 

Α. Liatas, G. Papadakis, L. Lapidakis, D. Bouras, J. Verigos, A. Joannides, and G. Argyropoulos  

 

From the 1st Surgical department of the Accident and Rehabilitation Hospital (K.A.T.), Athens, Greece  

 
  

During the year 1985 we treated 5 cases suffering 
from traumatic severe perineal soft tissue ruptures, 
including urethra, urinary bladder, rectum, anal sphincters, 
vagina, major arterial and venous branches of the 
area. In addition, there were extended avulsions of 
soft tissues in the lumbar region and compound frac-
tures of the pelvis and elsewhere in the body mainly 
the lower limbs. Three cases were due to road acci-
dents and the other 2 were accidents at work. They all 
had severe compound fractures of pelvic bones, 3 of 

them had rupture of rectum, 3 had rupture of the anal 
canal whereas in a woman there was in addition a 
rupture of the vagina. The main problem in all cases 
was the massive and recurrent hemorrhage. Finally 2 
patients died because of overwhelming sepsis and 
renal failure. Based on our experience as well as the 
published data from other papers, we wish to empha-
size the high rate of mortality occurring in this type of 
injuries mainly due to the great difficulty in controlling 
the severe bleeding and the imminent severe sepsis.

 
 
Keywords: perineum, avulsion injuries, road accidents, car accidents, accidents at work, ruptures of rectum, 

ruptures of vagina, ruptures of urethra, ruptures of urinary bladder, lumbar region, sacral region, soft 
tissues, ruptures of soft tissues, traumatic rupture of perineum, 
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