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Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ
ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ
ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ.
Υπάξρνπλ νη άκεζνη ηξαπκαηηζκνί (πηώζεηο, πιήμεηο) από εμσηεξηθά
αίηηα, όπσο θαη νη έκκεζνη ηξαπκαηηζκνί (ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο).
Μία βαζηθή αξρή πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη όηη «ε επνύιωζε δελ
κπνξεί λα επηηαρπλζεί», αιιά εάλ γλσξίδνπκε ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο
ηεο κπνξνύκε λα θαζνδεγνύκε ηνπο αζζελείο, ώζηε λα απνθύγνπλ ηελ
θαζπζηεξεκέλε ή ηελ θαθή επνύισζε. Οη κεραληζκνί απηνί δηαθέξνπλ ζε
θάζε έλα από ηα ηξία ζηάδηα πνπ είλαη:1.ην ηξαύκα,2.ε θιεγκνλή θαη 3. ε
επνύιωζε.
1.ΣΡΑΤΜΑ:
Σε κηα ζιάζε, ζε έλαλ κώισπα ή ζε κία ζύλζιηςε, ην ηνπηθό δίθηπν ησλ
αηκνθόξσλ αγγείσλ θαηαζηξέθεηαη.Τν νμπγνλσκέλν αίκα δελ κπνξεί λα
θηάζεη ζηνπο ηζηνύο θαη ηα θύηηαξα πεζαίλνπλ. Επίζεο ηα αγγεία
αηκνξξαγνύλ. Έηζη ηα ηξαπκαηηζκέλα καιαθά κόξηα πνπ απνηεινύληαη από
α)λεθξά θύηηαξα, β) εμσθπηηάξηα νπζία θαη γ) εμαγγεησκέλν αίκα.
Α.ΝΔΚΡΑ ΚΤΣΣΑΡΑ: Καζώο ηα θύηηαξα δελ κπνξνύλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο κεηαβνιηθέο ηνπο αλάγθεο, νη δσηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο
θαηαζηέιινληαη θαη απηά πεζαίλνπλ. Έηζη νη κεκβξάλεο ησλ ιπζνζσκάησλ
δηαιύνληαη θαη απειεπζεξώλεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο πνπ είλαη πεπηηθά
έλδπκα (βνεζνύλ ην θξέαο λα καιαθώζεη.
Β.ΔΞΩΚΤΣΣΑΡΙΑ ΟΤΙΑ: Απηή πεξηέρεη ηλώδε ηζηό (θνιιαγόλν)
ειαζηηθέο ίλεο θαη ιίπνο. Η αξρηηεθηνληθή ηεο δηαηαξάζζεηαη από ην ηξαύκα.
Γ.ΔΞΑΓΓΔΙΩΜΔΝΟ ΑΙΜΑ: Τν αίκα πνπ βγαίλεη από ηα
θαηαζηξακκέλα αγγεία απνηειείηαη από θύηηαξα, αηκνπεηάιηα θαη πιάζκα.
Τα θύηηαξα θαη ηα αηκνπεηάιηα πεζαίλνπλ από έιιεηςε νμπγόλνπ. Τα εξπζξά
αηκνζθαίξηα δηαζπώληαη ζε ππνιείκκαηα θπηηάξσλ θαη αηκνξπζξίλε. Τα
αηκνπεηάιηα απειεπζεξώλνπλ ζξνκβίλε. Απηό ην έλδπκν αιιάδεη ην
ηλσδνγόλν ζε ηλώδεο. Τν ηλώδεο ελαπνηίζεηαη εμσηεξηθά ζαλ έλα αλώκαιν
δίθηπν βξαρέσλ ηλώλ θαη ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο παγηδεύνληαη κέζα ζ’απηό,
ζρεκαηίδνληαο πήγκα. Τν δίθηπν ηνπ ηλώδνπο κπνξεί επίζεο λα εκπνδίζεη ηα
βαθηήξηα λα εμαπισζνύλ ειεύζεξα ζην πγξό ησλ ηζηώλ, εάλ ππάξρεη
κόιπλζε.
2.Τν επόκελν ζηάδην, ε ΦΛΔΓΜΟΝΗ, είλαη ε αληίδξαζε ησλ θπηηάξσλ
ηνπ ζώκαηνο ζην ηξαύκα θαη ηελ κόιπλζε. Τα θύξηα ζεκεία ηεο θιεγκνλήο
είλαη α.ε ζεξκόηεηα θαη ε εξπζξόηεηα, β.ν πόλνο θαη γ.ην νίδεκα.
Α. ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΡΤΘΡΟΣΗΣΑ Απηέο εκθαλίδνληαη κεηά από
ιίγεο ώξεο από ηνλ ηξαπκαηηζκό θαη πξνθαινύληαη από ηελ δηαζηνιή
ρηιηάδσλ ηνπηθώλ κηθξνζθνπηθώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Η δηαζηνιή ησλ
ηξηρνεηδώλ πξνθαιείηαη από ρεκηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξώλνληαη από ηα
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πγξνπνηεκέλα λεθξά θύηηαξα, νη νπνίεο δξνπλ απεπζείαο ζηα ηνηρώκαηα
ησλ αγγείσλ ηεο πεξηνρήο. Τα αηκνθόξα αγγεία (δηαζηέιινληαη θαη απηά πνπ
πξνεγνπκέλσο ήηαλ θιεηζηά), αλνίγνπλ. Έηζη ε πεξηνρή γίλεηαη δεζηή θαη
θόθθηλε. Μέζα ζηα ηξηρνεηδή ε ξνή κεηώλεηαη θαη κεηά από ιίγν ρξνληθό
δηάζηεκα ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαίλνληαη λα θνιινύλ ζηα ηνηρώκαηά ησλ
αγγείσλ. Μέζα ζε ηέζζεξηο ώξεο από ηνλ ηξαπκαηηζκό, ιεπθά αηκνζθαίξηα
αξρίδνπλ λα ηα δηαπεξλνύλ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο.
Β. ΠΟΝΟ: Ο πόλνο πξνθαιείηαη από ρεκηθέο νπζίεο πνπ
απειεπζεξώλνληαη από ηα θύηηαξα πνπ πεζαίλνπλ, νη νπνίεο δξνπλ απεπζείαο
ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηνπ λεύξνπ, ζηηο ίλεο πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ πόλν.
Μπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί από κεγάιε αύμεζε ηεο ηάζεο κέζα ζηνπο
ηζηνύο.
ΟΙΓΗΜΑ: Τν νίδεκα ζρεκαηίδεηαη ζε ιίγεο ώξεο κεηά από ηνλ
ηξαπκαηηζκό ησλ καιαθώλ κνξίσλ (εάλ ππάξρεη νίδεκα ακέζσο, απηό
ζεκαίλεη όηη ππάξρεη νπζηαζηηθή αηκνξξαγία). Τν νίδεκα ηεο θιεγκνλήο είλαη
θπξίσο πγξό θαη νλνκάδεηαη θιεγκνλώδεο εμίδξσκα. Σπκβαίλεη επεηδή νη
ρεκηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξώλνληαη από ηνπο θαηεζηξακκέλνπο ηζηνύο
επηδξνύλ ζηα ηνπηθά ηξηρνεηδή θαη ηα θάλνπλ πην δηαπεξαηά. Τν θιεγκνλώδεο
εμίδξσκα δηαθέξεη από ην πγξό ησλ θπζηνινγηθώλ ηζηώλ ζην όηη πεξηέρεη έλα
κεγάιν αξηζκό θιεγκνλσδώλ θπηηάξσλ θαη κία πνιύ πςειή ζπγθέληξσζε
ιεπθώκαηνο από ην πιάζκα.. Τν ιεύθσκα πεξηιακβάλεη ηλσδνγόλν θαη πνιιά
αληηζώκαηα θαη ε ζπξξνή ηνπο ζηε θιεγκνλή είλαη κέξνο ηεο άκπλαο ηνπ
νξγαληζκνύ απέλαληη ζηε κόιπλζε. Επίζεο ην ηλώδεο πνπ ζρεκαηίδεηαη από
ην ηλσδνγόλν είλαη κεραληζκόο άκπλαο θαηά ηεο εμάπισζεο ηεο κόιπλζεο.
Αιιά εάλ ππάξρεη κεγάιν θιεγκνλώδεο εμίδξσκα ππάξρεη θαη πνιύ ηλώδεο,
ην νπνίν νξγαλώλεηαη ζε νπιώδε ηζηό. Σε νξνγόλεο θνηιόηεηεο όπσο ν
ππεδσθόηαο, ην πεξηηόλεν θαη νη αξζξηθνί ζύιαθεο, ην ηλώδεο ζρεκαηίδεη έλα
παρύ θάιπκκα ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θνηιόηεηαο. Ο νπιώδεο ηζηόο
πνπ δεκηνπξγείηαη ηόηε ζπζηέιιεηαη. Σηελ ζσξαθηθή θαη πεξηηνλατθή
θνηιόηεηα, ν νπιώδεο ηζηόο ζρεκαηίδεη ηλώδεηο ζπκθύζεηο. Σηηο αξζξώζεηο ην
ηειηθό απνηέιεζκα είλαη έλαο παρπκκέλνο βξαρπκέλνο αξζξηθόο ζύιαθαο.
Έηζη ζηελ θπζηθνζεξαπεία θαη ζην ρεηξνπξγείν πξέπεη λα πξνιακβάλεηαη έλα
κεγάιν θιεγκνλώδεο εμίδξσκα, όζν ην δπλαηό θαιύηεξα. Λόγσ ηνπ κεγάινπ
ζπγθεληξσκέλνπ πνζνύ ιεπθώκαηνο ζην θιεγκνλώδεο εμίδξσκα, απμάλεηαη ε
νζκσηηθή πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ ηζηώλ ζηελ θαηεζηξακκέλε πεξηνρή. Καηά ηα
ζηάδηα ζεξκόηεηαο θαη εξπζξόηεηαο ηεο θιεγκνλήο απμάλεηαη ην αγγεηαθό
ππόζηξσκα κε απνηέιεζκα ςειόηεξε ηνπηθή πίεζε αίκαηνο θαη καδί κε ηελ
απμεκέλε νζκσηηθή πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ ηζηώλ απμάλεηαη πεξηζζόηεξν ην
θιεγκνλώδεο εμίδξσκα. Τν νίδεκα κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ηελ 4 ε κέξα.
Πξέπεη λα πξνζπαζνύκε λα ην κεηώλνπκε αιιάδνληαο ηελ πίεζε αλάκεζα ζηα
ηξηρνεηδή θαη ην πγξό ησλ ηζηώλ. Επίζεο ην θιεγκνλώδεο εμίδξσκα πεξηέρεη
ιεπθνθύηηαξα ηα νπνία πεξηέρνπλ κηθξνθάγα θαη καθξνθάγα βαθηήξηα θαη
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ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα νμπγόλνπ. Τα θαγνθύηηαξα θηλνύληαη
πξνο ηνπο θαηεζηξακκέλνπο ηζηνύο θαη εγθαιπώλνπλ ην απνδνκεκέλν κέξνο
ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πην απνηειεζκαηηθή
ζηε κεκβξάλε ηνπ ηλώδνπο απ’όηη ζην πγξό ησλ ηζηώλ. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε
αλαηαξαρή ηνπ πγξνύ ησλ ηζηώλ απμάλεη ην βαζκό ηεο θαγνθύησζεο επεηδή
απμάλεη ην βαζκό ηεο επαθήο. Μπνξεί απηή λα είλαη ε βάζε ηεο βειηίσζεο
πνπ απνδίδεηαη ζηνπο ππέξερνπο ή ηελ ήπηα ελ ησ βάζεη κάιαμε όηαλ
εθαξκόδνληαη κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό.
Άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ ηξαύκαηνο :
Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπ ηξαύκαηνο πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ην
πξσηόθνιιν Π.Α.Σ.Α.
ΠΑΓΟ: Η ςύμε ηνπηθά ζα πξνθαιέζεη ζύζηαζε ζηα ηξηρνεηδή κε
ζθνπό λα κεηώζεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ζην ζεκείν ηνπ ηξαύκαηνο.
ΑΝΑΠΑΤΗ: Η αλάπαπζε ζα πξνιάβεη ηελ πηζαλή αύμεζε ηνπ
ηξαπκαηηζκνύ.
ΤΜΠΙΔΗ: Η εμσηεξηθή ζπκπίεζε ζα απμήζεη κέηξηα ηελ πίεζε ηνπ
πγξνύ ησλ ηζηώλ ώζηε λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ θιεγκνλώδνπο
εμηδξώκαηνο. Η ζπκπίεζε όκσο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πεξηζζόηεξν
ηζραηκία.
ΑΝΑΡΡΟΠΗ ΘΔΗ: Η Αλάξξνπε ζέζε ζα κεηώζεη ηελ πίεζε ησλ
ηνπηθώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Επίζεο ζα απμήζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
εμηδξώκαηνο κέζσ ησλ ιεκθαγγείσλ. Οη ήπηεο κπτθέο ζπζπάζεηο ζα
πξνσζήζνπλ θαη ηελ ιεκθηθή θαη ηελ θιεβηθή ιεηηνπξγία.

ΔΠΟΤΛΩΗ ΚΑΙ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
-Οη δηαδηθαζίεο ηεο θιεγκνλήο κπνξνύλ λα ζπλερίδνληαη γηα πέληε ή θαη
πεξηζζόηεξεο εκέξεο, αιιά ζε έλα κηθξό ηξαύκα κπνξνύλ λα ηειεηώζνπλ ζε
ηξεηο εκέξεο. Τν επόκελν ζηάδην πνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε αλαγλσξίδεηαη
από ηελ παξνπζία λέσλ θαηλνκέλσλ. Απηά κπνξνύλ λα αξρίζνπλ από ηελ
δεύηεξε ή Τξίηε εκέξα θαη ελώ ε θιεγκνλώδεο αληίδξαζε αθόκε ζπλερίδεηαη.
-Σην κέζνλ κηαο ηξαπκαηηζκέλεο πεξηνρήο λνκίδεη θαλείο όηη βιέπεη κηα
εγθαηαιειεηκκέλε βνκβαξδηζκέλε πάιε κε ηα αξρηηεθηνληθά ππνιείκκαηα
ησλ καιαθώλ κνξίσλ κέζα ζε κηα ζάιαζζα εξεηπίσλ. Τίπνηα δελ θηλείηαη
εθεί, γηαηί δελ ππάξρεη αξθεηό νμπγόλν λα ζπληεξήζεη ηε δσή. Η
ηξαπκαηηζκέλε πεξηνρή πεξηέρεη έλα ραιαξό δίθηπν ηλώδνπο ζπλ ηα
ππνιείκκαηα ησλ λεθξώλ θπηηάξσλ από ηνλ ηξαπκαηηζκέλν ηζηό θαη ιίγν
εμαγγεησκέλν αίκα. Όια απηά πθίζηαληαη θαγνθύησζε από ηα καθξνθάγα θαη
ηα πνιύκνξθα πνπ κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κε ρακειή πνζόηεηα νμπγόλνπ.
Αιιά ηα θύηηαξα πνπ θέξλνπλ εηο πέξαο ηελ δηαδηθαζία ηεο επνύισζεο
ρξεηάδνληαη πνιύ νμπγόλν θαη θαιή ζξέςε. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη από
λέα ηξηρνεηδή πνπ αλαπηύζζνληαη πξνο ηα πήγκαηα ησλ λεθξσκάησλ
δηεηζδύνληαο κέζα ζ’ απηά. Έηζη γύξσ από ην ηξαύκα ζρεκαηίδεηαη έλα ηείρνο
από ηξηρνεηδή γεκάηα αίκα. Απηό αξρίδεη ζηεο δύν κέξεο θαη γίλεηαη εύθνια
νξαηό (ζε επηθαλεηαθό ηξαύκα) ηξεηο ή ηέζζεξηο κέξεο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό.
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Ο λένο ηξηρνεηδηθόο ηζηόο δείρλεη θνθθηώδεο θαη είλαη θόθθηλνο από αίκα.
Αηκνξξαγεί εύθνια όηαλ αγγηρηεί. Τα αγγεία ηνπ είλαη πνιύ δηαπεξαηά θαη
εμαγγεηώλνληαη πξσηεΐλεο πιάζκαηνο , πγξό θαη θύηηαξα. Επίζεο δηαρέεηαη
νμπγόλν πξνο ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνύο θαη έηζη ε θαγνθύησζε ζπλερίδεηαη
θαιύηεξα θαη ηα νπζηώδε γηα δσή εκθαλίδνληαη γύξσ από ην ηξαύκα.
-Ιλνβιάζηεο:Ταπηόρξνλα κε ηα θύηηαξα ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ηξηρνεηδώλ
αγγείσλ αξρίδνπλ θαη ηα ηλνθύηηαξα λα δηνγθώλνληαη θαη λα κεηαθηλνύληαη
πξνο ην ηξαύκα. Σύληνκα αξρίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ηελ Πέκπηε
κέξα αξρίδνπλ λα ελαπνζέηνπλ ηλίδηα θνιιαγόλνπ ζηε βαζηθή νπζία. Οη
ηλνβιάζηεο παξάγνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ηλίδηα, ηα νπνία ζηαδηαθά
πνιπκεξίδνληαη γηα λα γίλνπλ δεκάηηα θνιιαγόλνπ. Απηό ην θνιιαγόλν είλαη
ν ηλώδεο ηζηόο ζηε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηξαύκαηνο.
-Σν θνιιαγόλν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα βξαρύλεηαη πξννδεπηηθά όηαλ
ζρεκαηηζηεί εληειώο. Απηή ε βξάρπλζε ζπκβαίλεη από ηελ Τξίηε εβδνκάδα
έσο ηνλ έθην κήλα. Ο λένο νπιώδεο ηζηόο πάληνηε βξαρύλεηαη εθηόο αλ
κεζνδηθά δηαηείλεηαη.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηλώδνπο
ηζηνύ.
Εάλ ν επνπισκέλνο ηζηόο δηαηεξεζεί ζε απόιπηε αθηλεζία, ε ηλώδεο
επνύισζε ζα είλαη αδύλακε. Όηαλ δελ εμαζθνύληαη θπζηθέο δπλάκεηο, επί ηνπ
επνπισκέλνπ ηζηνύ ην θνιιαγόλν ελαπνηίζεηαη άηαθηα. Μπνξεί λα είλαη
άθζνλν ζε πνζόηεηα αιιά από κεραληθήο άπνςεο είλαη θησρό. Η ηλώδεο
επνύισζε γίλεηαη ηζρπξόηεξε όηαλ γίλνληαη ήπηεο θπζηνινγηθέο θηλήζεηο θαη
ηάζεηο ζηνλ επνπισκέλν ηζηό.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επνύιωζε.
-Καλέλα ηξαύκα δελ κπνξεί λα επνπισζεί γξεγνξόηεξα από ην ρξόλν
πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηνο. Τα κέζα ηεο επνύισζεο ,ρηιηάδεο θύηηαξα πνπ
ζπλερίδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, δελ κπνξνύλ λα βειηησζνύλ. Μπνξνύκε όκσο λα
απνηξέςνπκε ηα αηηία εθείλα πνπ θαζπζηεξνύλ ηελ επνύισζε ηνπ ηξαύκαηνο.
Απηά είλαη:
Γεληθά αίηηα: Τν Γήξαο, ηα ρακειά ιεπθώκαηα νξνύ, ε έιιεηςε
βηηακίλεο C (ζθνξβνύην).
Τνπηθά αίηηα: 1)Ιζραηκία .Εθηόο από θαθή αηκάησζε ηνπηθά, απηή κπνξεί
λα πξνθιεζεί από πνιύ πςειή πίεζε κέζα ζηνπο ηζηνύο, ηελ απόιπηε
αθηλεζία ή ηνλ ππθλό νπιώδε ηζηό.
2)Εξεζηζκόο. Έλαο όξνο πνπ ζεκαίλεη νηηδήπνηε πξνθαιεί ηε ζπλέρηζε
ηεο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο, γηα παξάδεηγκα ε κόιπλζε.
3)Κνξηηδόλε. Σηεξνεηδή θάξκαθα ζπζηεκαηηθά ή ηνπηθά.
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πκπέξαζκα:Με θαιή γλώζε ησλ θπηηαξηθώλ κεραληζκώλ ηεο
θιεγκνλήο θαη ηεο επνύισζεο, νη ζεξαπεπηέο κπνξνύλ λα είλαη βέβαηνη γηα ηε
βάζε ησλ ζπκβνπιώλ θαη ηεο ζεξαπείαο πνπ εθαξκόδνπλ ζε αζζελείο κε
ηξαπκαηηζκνύο ζηα καιαθά κόξηα. Όιεο νη ζπκβνπιέο θαη νη ζεξαπείεο ζα
πξέπεη λα εθηηκώληαη θαηά πόζν βνεζνύλ απηέο ηηο ζεκειηώδεηο δηαδηθαζίεο
ηεο επνύισζεο.

