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Αλαηνκηθό Γηακέξηζκα

Έλαο θιεηζηόο αλαηνκηθά ρώξνο ν νπνίνο
ραξαθηεξίδεη θαζνξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ
ζώκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ κηθξή
δπλαηόηεηα δηάηαζεο ζαλ απάληεζε
ζηελ αύμεζε ηεο πίεζεο εληόο απηώλ



Αλαηνκηθό Γηακέξηζκα

Θάζε πεξηνρή πνπ πεξηέρεη κπο , αγγεία θαη
λεύξα θαη πεξηθιείεηαη πιήξσο από δνκέο
κε πεξηνξηζκέλε επελδνηόηεηα όπσο νζηά
θαη πεξηηνλίεο



Δπελδνηόηεηα

Ζ ζρέζε αιιαγήο ηνπ όγθνπ ελόο πιηθνύ 
κε ηελ πίεζε πνπ αλαπηύζζεηαη εληόο ηνπ 
πιηθνύ

Δπελδνηόηεηα = Γv / Γp

ώπνπ v = volume(όγθνο)

p =pressure(πίεζε)



Αλαηνκία Γηακεξηζκάησλ

• Δλδνθξάληα θνηιόηεηα (3) 
-2 εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα 
-παξεγθεθαιίδα 

• Θνηιία  (2) 
-Οπηζζνπεξηηνλαηθόο ρώξνο
-Δλδνπεξηηνλαηθόο ρώξνο

• Κεξόο (3)  
-Πξόζζην
-Οπίζζην
-πιάγην



Αλαηνκία Γηακεξηζκάησλ

• Θλήκε (4)
-πξόζζην
-πιάγην
-ελ ησ βάζεη νπίζζην
-επηπνιήο νπίζζην

• Άθξν πόδη (9) 
-κεζαίν
-επηπνιήο
-πξνζαγσγό
-πηέξλα
-πιάγην
-κεζνδαρηπιηθά(4)



Αλαηνκία Γηακεξηζκάησλ

• Αληηβξάρην (4) 

-ελ ησ βάζεη παιακηαίν

-επηπνιήο παιακηαίν

-ξαρηαίν

-θηλεηή δέζκε ηνπ Henry

• Βξαρίνλαο  (2)

-πξόζζηα νζηενηλώδεο ζήθε

-νπίζζηα νζηενηλώδεο ζήθε



Αλαηνκία Γηακεξηζκάησλ

• Άθξα ρείξα (10)

-thenar

-hypothenar

-πξνζαγσγό

-dorsal interossei (4)

-palmar interossei (3)



Αλαηνκία Γηακεξηζκάησλ



Δλδνδηακεξηζκαηηθή πίεζε

Ζ πίεζε πνπ αλαπηύζζεηαη εληόο ελόο 
αλαηνκηθνύ δηακεξίζκαηνο



ύλδξνκα Γηακεξηζκάησλ

Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο
νπνίεο αλαπηύζζεηαη απμεκέλε πίεζε
κέζα ζε θιεηζηνύο αλαηνκηθνύο ρώξνπο
κε απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ε
ιεηηνπξγία ησλ πεξηερόκελσλ ηζηώλ θαη
λα απεηιείηαη ε λέθξσζε ηνπο



ύλδξνκα Γηακεξηζκάησλ κπνξνύλ 
λα εκθαληζηνύλ ζε :

• Δλδνθξάληα θνηιόηεηα

• Θώξαθα

• Θνηιηά 

• άθξα



ύλδξνκν δηακεξίζκαηνο θνηιίαο

Οξηζκόο:

Πνιπνξγαληθή δπζιεηηνπξγία νθεηιόκελε ζε

κεγάιε αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο.



Αίηηα αύμεζεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο

Ομείεο θαηαζηάζεηο
•Πεξηηνλίηηδα

•Καδηθή ρνξήγεζε πγξώλ

•Παγθξεαηίηηδα

•Καδηθή αηκνξξαγία

•Θξόκβσζε κεζεληεξίνπ

•Αλάηαμε κεγάιεο θήιεο

•Κείδνλ πνιύσξν ρεηξνπξγείν 
θνηιίαο

•Δζράξεο εγθαύκαηνο θνηιίαο

Υξόληεο θαηαζηάζεηο
•Αζθίηεο

•Κεγάινη όγθνη

•Λνζνγόλνο παρπζαξθία

Φπζηνινγηθέο 
θαηαζηάζεηο

•Δγθπκνζύλε



Γηαβαζκίζεηο ελδνθνηιηαθήο 
ππέξηαζεο

0-10 mmHg

10-20 mmHg

20-30 mmHg

>30 mmHg

Φπζηνινγηθή

Ήπηα Δλδνθνηιηαθή ππέξηαζε

Κέηξηα Δλδνθνηιηαθή ππέξηαζε

Βαξεηά Δλδνθνηιηαθή ππέξηαζε



Σξόπνη κέηξεζεο ΔΘΠ

• Άκεζα

-θνηλή κεηαιιηθή βειόλα ελσκέλε κε καλόκεηξν

-εμσπεξηηνλαηθά θαηά ηελ ΙΑΠ ρεηξνπξγηθή

• Έκκεζα

-Κέηξεζε πίεζεο θάησ θνίιεο θιέβαο

-Κέηξεζε πίεζεο εζσηεξηθνύ ζηνκάρνπ κέζσ 
ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα

-Κέηξεζε πίεζεο κε ρξήζε γαζηξηθνύ ηνλόκεηξνπ

-Κέηξεζε πίεζεο κέζσ θαζεηήξα foleys νπξνδόρνπ 
θύζηεο  



Transducer techniques via foleys cath



Manometer techniques via foleys cath



Παζνθπζηνινγία

ΚΖΥΑΛΗΚΟ ΦΑΤΙΟΤ ΘΤΘΙΟΤ

αηηία
πζηεκηθή 

Φιεγκνλώδεο
αληίδξαζε

ΟΗΓΖΚΑ

Σξηρνεηδηθή
απόθξαμε

Αύμεζε
Δλδνθoηιηαθήο

πίεζεο

Οξγαληθή ππνμία



Θαξδηαγγεηαθό :

Ζ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο πξνθαιεί:

• Πίεζε ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο

• Άλσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο

Απνηέιεζκα:

• Αύμεζε ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο

• Κείσζε θιεβηθήο επαλαθνξάο ζηελ θαξδηά

• Διάηησζε όγθνπ παικνύ

• Πεξηθεξηθή αγγεηνζύζπαζεπιεκκειήο άξδξεπζε 
ηζηώλ θαη νξγάλσλ

• Θαξδηαθή αλεπάξθεηα



Αλαπλεπζηηθό

Ζ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο πξνθαιεί:

• Άλσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο

• Κείσζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο

Απνηέιεζκα:

• Αύμεζε ελδνζσξαθηθήο πίεζεο

• Mείσζε όγθνπ εηζπλνήο

• Αηειεθηαζία ησλ βάζεσλ

• Αλαπλεπζηηθή νμέσζε

• ARDS 

• Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα



Γαζηξεληεξηθό:

Ζ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο πξνθαιεί:

• πκθόξεζε κεζεληέξησλ αγγείσλ θαη ηξηρνεηδώλ

• Κείσζε θαξδηαθήο παξνρήο ζηελ ζπιαρληθή 
θπθινθνξία (ήπαξ, έληεξν)

• Αύμεζε εληεξηθήο δηαπεξαηόηεηαο

Απνηέιεζκα:

• Ηζραηκία κεζεληεξίνπ, λέθξσζε, πεξηηνλίηηδα

• Δηιεόο

• Οίδεκα πνπ απμάλεη πεξηζζόηεξν ηελ ΔΘΠ

• Ζπαηηθή αλεπάξθεηα



Λεθξά :

Ζ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο πξνθαιεί:

• Κείσζε θαξδηαθήο παξνρήο ζηα λεθξά

• πκθόξεζε λεθξηθώλ αγγείσλ 

• Αύμεζε πίεζεο λεθξηθήο ππέινπ

Απνηέιεζκα:

• Έθπησζε λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο

• Λεθξηθή αλεπάξθεηα



Λεπξνινγηθό :

Ζ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο πξνθαιεί:

• Απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε ιόγσ ηεο θιεβηθήο ζηάζεο 
ζηνλ εγθέθαιν 

Απνηέιεζκα:

• Οίδεκα 

• Τπνμία εγθεθάινπ

• Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία



Δπηπξόζζεηα:

• Γηαηαξαρέο πήμεο

• Πεξηθεξηθά νηδήκαηα

• Αλεπαξθήο επνύισζε πιεγώλ

• DVT





Θιηληθή εηθόλα:

• Γηάηαζε θνηιίαο κε ζθιεξό θαη ζπζπαζκέλν 
ηνίρσκα

• Δθζπιάρλσζε κεηά από ρεηξνπξγείν
• Απνπζία εληεξηθώλ ήρσλ , εηιεόο
• Οιηγνπξία , αλνπξία
• Γαιαθηηθή – κεηαβνιηθή νμέσζε
• Σαρύπλνηα – αλαπλεπζηηθή νμέσζε
• Σαρπθαξδία
• Γηαλνεηηθή ύγρπζε



Αληηκεηώπηζε

Α) πληεξεηηθά κέηξα

Δθαξκόδνληαη ζε ήπηα αύμεζε ηεο ΔΘΠ ρσξίο δηαηαξαρή

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ

-ηερληθέο αύμεζεο ηεο αηκάησζεο θαη ΘΙΟΑ (δνβνπηακίλε)

-θηλεηνπνίεζε εληέξνπ (κεηνθινπξακίδε, ζηζαπξίδε)

-απνζπκθόξεζε απινύ εληέξνπ (ππνθιηζκνί, γαζηξηθή
αλαξξόθεζε)

-δηνπξεηηθή αγσγή (Lasix)



Αληηκεηώπηζε

Β) Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

Δθαξκόδεηαη όηαλ ε ΔΘΠ > 30mmHg ζπλνδεπόκελε

από δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ

-Γηάλνημε θνηιίαο γηα απειεπζέξσζε από ηελ πίεζε 

-Γηόξζσζε ηεο αηηίαο 



Αληηκεηώπηζε

Γηεγρεηξεηηθά :
-Θίλδπλνο κεγάισλ αηκνδπλακηθώλ δηαηαξαρώλ (κεγάιε   Α/Π)
-Πηώζε αληηζηάζεσλ ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο
-Τπνγθαηκία

Παξεκβάζεηο :
-απνθαηάζηαζε όγθνπ κε θνιινεηδή 
-κεηάγγηζε αίκαηνο
-Γηόξζσζε ππνζεξκίαο
-Γηόξζσζε δηαηαξαρώλ πήμεο
-Αγγεηνζπζπαζηηθά (λνξαδξελαιίλε)



Αληηκεηώπηζε

Σερληθέο απνζπκπίεζεο:

-ύγθιηζε κόλν ηνπ δέξκαηνο

-πιάγηεο ηνκέο ζηελ απνλεύξσζε

-θνκπξέζεο ζην αλνηρηό ηξαύκα θαη ηνπνζέηεζε ζάθνπ

-δηάθνξα πιέγκαηα πξνζσξηλά

-θεξκνπάξ (zipper)

-θειεπίδεζκνο (artificial burr)

-κεραλή VAC (Vacuum Assisted Closure)



zipper           artificial burr mesh



V.A.C



ύλδξνκν δηακεξίζκαηνο άθξσλ

Οξηζκόο :

Άλνδνο ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο ζε
νζηενπεξηηνλαηθό δηακέξηζκα κπόο κε
απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ηεο
κηθξνθπθινθνξίαο θαη ζπλέπεηα ηελ
λέθξσζε ησλ κπηθώλ θαη λεπξηθώλ ηζηώλ.

Mubarak



Φπζηνινγηθή αλαηνκία       ύλδξνκν Γηακ.



Αίηηα .Γ άθξσλ

• Θαηάγκαηα αλνηρηά θαη θιεηζηά( ν ζπρλόηεξνο ιόγνο)
• ύλζιηςε ηζηώλ
• Γηαηνκή γαζηξνθλεκίνπ κπόο
• Υεηξηζκνί ηαηξνύ γηα θιεηζηή αλάηαμε θαηάγκαηνο
• Υξήζε ίζραηκνπ πεξίδεζεο πέξαλ ηνπ απνδερηνύ ρξόλνπ
• Αξζξνζθόπεζε
• Σέηαλνο
• Δλδνκπειηθή ρνξήγεζε πγξώλ ζε αλάηαμε θαηαπιεμίαο
• Θέζε αζζελνύο ζε ιηζνηνκία
• Γήγκα θηδηνύ
• Έγθαπκα
• Αζιεηέο (ρξόλην .Γ)



Αίηηα .Γ άθξσλ

• Πεξηνξηζκόο όγθνπ δηακεξίζκαηνο

-ζθηθηή πεξίδεζε άθξνπ

-ηνπηθή εθαξκνγή εμσηεξηθήο πίεζεο

• Αύμεζε πεξηερνκέλνπ δηακεξίζκαηνο

-νίδεκα 

-αηκνξξαγία

• Αύμεζε ηξηρνεηδηθήο δηαπεξαηόηεηαο

-έγθαπκα

• Αύμεζε ηξηρνεηδηθήο πίεζεο

-θιεβηθή απόθξαμε



Αλάινγα κε ηηο κπηθέο νκάδεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ αλαγλσξίδνληαη ηα θάησζη
ζύλδξνκα δηακεξίζκαηνο:

• Α) Γινπηηαίν

• Β) Κεξηαίν

• Γ) Άθξνπ Πνδόο

• Γ) Βξαρίνλνο

• Δ) Αληηβξαρίνπ

• Ε) Άθξαο ρεηξόο

• Ζ) Θλήκεο



Κέζνδνη κέηξεζεο 
ελδνδηακεξηζκαηηθήο πίεζεο άθξσλ

• Αξηεξηαθή γξακκή

• wick catheter

• slit catheter

• Stryker device



Wick Cath.            Slit Cath



Αξηεξηαθή γξακκή stryker device



Stryker device



Κέηξεζε πίεζεο ζε θάζε δηακέξηζκα



Πξνζεγγίζεηο ηηκώλ Γηακεξίζκαηνο

Φπζηνινγηθή Πίεζε  0-4 mmHg
ε άζθεζε  8-10 mmHg

• Θεσξία απόιπηεο ηηκήο (absolute)
-30mmHg (Mubarac)
-45mmHg (Matsen)

• Θεσξία ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο (gradient)
-<10-30mmHg πίεζε Γέιηα (Whitesides)
πίεζε Γέιηα = Γηαζηνιηθή Πίεζε – Πίεζε Γηακ.



Θιηληθή εηθόλα .Γ Άθξσλ

• πλερέο άιγνο πνπ δελ ππνρσξεί κε ρνξήγεζε
αλαιγεζίαο , δπζαλάινγν κε ηελ βαξύηεηα ηεο θάθσζεο

• Έληνλν άιγνο ζε παζεηηθή θάκςε θαη έθηαζε ηνπ άθξνπ

• Αίζζεκα ηάζεο

• Δμάιεηςε πεξηθεξηθώλ ζθύμεσλ

• Ωρξόηεηα

• Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο (Τπαηζζεζίεο, παξαηζζήζεηο)

• Παξάιπζε

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ 5 ‘‘P’’

(Pain ,Pulselessness , Paralysis , Pallor , Paresthesia)



Δπηβίσζε ηζηώλ

• Κύεο
- 3-4 ώξεο  αλαζηξέςηκεο αιιαγέο
- 6 ώξεο  κεηαβιεηή δεκηά
- 8 ώξεο  κε αλαζηξέςηκεο αιιαγέο

• Λεύξα
- 30ιεπηά κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
- 2 ώξεο   απώιεηα λεπξηθήο αγσγηκόηεηαο
- 4 ώξεο   λεπξναπξαμία
- 12 ώξεο  κε αλαζηξέςηκεο αιιαγέο



Δπηπινθέο .Γ Άθξσλ

• Λεθξώζεηο

• Volkmann's Contracture

• Λεπξνπάζεηα

• Κόληκε παξακόξθσζε άθξνπ

• Κόληκε απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο άθξνπ

• Υξόληνο πόλνο θαη παξαηζζήζεηο

• Ραβδνκπόιπζε

• Αθξσηεξηαζκόο



Κηα εηθόλα …ρίιηεο ιέμεηο



Αληηκεηώπηζε

Ζ κόλε νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε είλαη ε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Fasciotomy) εληόο 6-12
σξώλ

• Υεηξνπξγηθή δηάλνημε ηνπ δηακεξίζκαηνο κε
ηνκέο ζην δέξκα θαη ζηηο πεξηηνλίεο πνπ
πεξηθιείνπλ ην δηακέξηζκα κε ζθνπό λα
απνζπκθνξηζνύλ από ηελ πίεζε θαη λα
απνηξέςνπλ ηελ δεκηά ζηνπο κπο θαη ζηα λεύξα
πνπ βξίζθνληαη εληόο απηνύ.

• Παξάιιειε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαηάγκαηνο 
• Απνκάθξπλζε λεθξώλ ηζηώλ



Αληηκεηώπηζε

• Fasciotomy



Αληηκεηώπηζε

Δλδείμεηο γηα Fasciotomy :

πζηάζεηο από Mubarac ,Owen & Hargens
• Λνξκνηαζηθόο αζζελήο κε ζεηηθή θιηληθή εηθόλα 

θαη ΔΓΠ>30mmHg 

• Γηάξθεηα αύμεζεο ΔΓΠ άγλσζηε ή > 8 ώξεο

• Αζπλέξγαζηνο ή αλαίζζεηνο αζζελήο κε 
ΔΓΠ>30 mmHg

• Αζζελήο ππνηαζηθόο κε ΔΓΠ>20 mmHg
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ : RELEASE WHEN IN DOUBT



Αληηκεηώπηζε

‘‘No Surgeon or patient has ever regretted 
the performance of fasciotomy , only the 
failure to do so ’’

Graham Lister



Αληηκεηώπηζε

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ:Fasciotomy κεηά ηελ 2ε κέξα 

- Ζ δεκηά είλαη κε αλαζηξέςηκε 

- Δμάπισζε κόιπλζεο από λεθξνύο ηζηνύο



Αληηκεηώπηζε

Κεηεγρεηξεηηθή απνζπκπίεζε :

• Σν άθξν ηνπνζεηείηαη ζε αλάξξνπε ζέζε

• ύγθιηζε ζε πεξίπνπ 7-10 κέξεο

• 80% ησλ αζζελώλ ρξεηάδνληαη δεξκαηηθό 
θξεκλό (skin graft)

• Dermatotraction techniques

• V.A.C (Vacuum Assisted Closure)

• Τπεξβαξηθό νμπγόλν



dermatotraction techniques



skin graft                      V.A.C



ΔΤΥΑΡΗΣΩ


