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Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο

με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού



Σκοπός

 Η παρουσίαση ενός περιστατικού αυτόματου μη τραυματικού 

πνευμο-μεσοθωρακίου επιπλεγμένου με πνευμορράχη στην 

αυχενική, θωρακική και οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 



Υλικό και μέθοδος

 Άνδρας  18 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων με θωρακικό άλγος 

αιφνίδιας έναρξης. Η κλινική εξέταση ανέδειξε κατά την ψηλάφηση του

τραχήλου υποδόριο κριγμό.

Οι αναπνευστικές κινήσεις ήταν φυσιολογικές, το αναπνευστικό 

ψιθύρισμα φυσιολογικό και το ιατρικό - χειρουργικό ιστορικό ελεύθερο . 

Ακολούθησε απεικονιστική διερεύνηση.



Aποτελέσματα

 Η απλή ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε πνευμο-μεσοθωράκιο

και υποδόριο εμφύσημα στον τράχηλο και στο πλάγιο

θωρακικό τοίχωμα (Εικ.1). Η αξονική τομογραφία του τραχήλου

και του θώρακα ανέδειξε φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα,

πνευμο-μεσοθωράκιο και ελεύθερο αέρα στον επισκληρίδιο

χωρο στο επίπεδο της αυχενικής, θωρακικής και οσφυικής

μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Εικ.2).

 Χωρίς θεραπευτική αγωγή, ο επανέλεγχος σε 10 ημέρες,

με ακτινογραφία και αξονική τομογραφία, ανέδειξε

σχεδόν πλήρη υποχώρηση του αέρα (Εικ.3,4).



FLAIR

α β

Εικ.1 : Προσθιοπίσθια (α) και πλάγια (β) ακτινογραφίες θώρακος

ανέδειξαν την παρουσία αέρα σαν γραμμοειδείς διαυγαστικές

γραμμές στο μεσοθωράκιο (πνευμο-μεσοθωράκιο/ευθέα βέλη),

στο υποδόριο λίπος στον τράχηλο (υποδόριο εμφύσημα/κυρτά

βέλη) και στο δεξιό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα (υποδόριο

εμφύσημα/κεφαλή βέλους).



α β

γ δ

Εικ.2: H Aξονική Τομογραφία θώρακος-τραχήλου ανέδειξε  

φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα,υποδόριο εμφύσημα  

στον τράχηλο (κυρτά βέλη), παρουσία αέρα στο μεσοθωράκιο  

(κεφαλές βελών) και αέρα στο νωτιαίο κανάλι (ευθέα βέλη).



α β

γ δ

ΑΡ

Εικ.3:

Ο επανέλεγχος με 

Αξονική Τομογραφία 

ανέδειξε σημαντική μείωση 

του  πνευμο-μεσοθωρακίου 

(κεφαλές βελών), 

του υποδορίου εμφυσήματος 

(κυρτά βέλη) και του αέρα 

στο νωτιαίο κανάλι 

(ευθέα βέλη).

Εικ.4:

Ο επανέλεγχος με προσθιοπίσθια ακτινογραφία

θώρακος ανέδειξε πλήρη υποχώρηση του υποδορίου

εμφυσήματος και του πνευμο - μεσοθωρακίου.



 Ο αέρας στο σπονδυλικό κανάλι  έχει περιγραφεί με διάφορους όρους, 

όπως ενδοσπονδυλική  πνευμοκήλη, σπονδυλική πνευμάτωση, 

σπονδυλικό εμφύσημα, αερορραχία,  πνευμοσάκκος και κυρίως 

πνευμορράχη. Ανάλογα με την εντόπιση, ο ενδοσπονδυλικός αέρας 

διακρίνεται σε εσωτερικό (στον υποσκληρίδιο ή υπαραχνοειδή χώρο) 

και εξωτερικό (στον επισκληρίδιο χώρο). Ο εσωτερικός σχετίζεται 

συνήθως με βαρείς  τραυματισμούς και θεωρείται δείκτης βαρύτητάς  

τους. Ο εξωτερικός σχετίζεται με την ύπαρξη ελεύθερου αέρα και σε άλλα 

διαμερίσματα και κοιλότητες του σώματος όπως πνευμοκέφαλος, 

πνευμοθώρακας,  πνευμο-μεσοθωράκιο, πνευμοπερικάρδιο ή υποδόριο 

εμφύσημα. 

 Το περιστατικό απέδειξε ότι το αυτόματο μη τραυματικό 

πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη είναι μια καλοήθης 

και αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.

Συζήτηση- Συμπεράσματα
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Υλικό και μέθοδος: Άνδρας 18 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων με θωρακικό άλγος αιφνίδιας έναρξης. Η κλινική εξέταση ανέδειξε κατά την ψηλάφηση

του τραχήλου υποδόριο κριγμό. Οι αναπνευστικές κινήσεις ήταν φυσιολογικές, το αναπνευστικό ψιθύρισμα φυσιολογικό και το ιατρικό - χειρουργικό ιστορικό

ελεύθερο . Ακολούθησε απεικονιστική διερεύνηση.

Αποτελέσματα: Η απλή ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε πνευμομεσοθωράκιο και υποδόριο εμφύσημα στον τράχηλο και στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα

(Εικ.1). Η αξονική τομογραφία του τραχήλου και του θώρακα ανέδειξε φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα, πνευμο-μεσοθωράκιο και ελεύθερο αέρα στον

επισκληρίδιο χωρο στο επίπεδο της αυχενικής, θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Εικ.2). Χωρίς θεραπευτική αγωγή, ο επανέλεγχος σε

10 ημέρες, με ακτινογραφία και αξονική τομογραφία, ανέδειξε σχεδόν πλήρη υποχώρηση του αέρα (Εικ.3,4).

Συζήτηση-Συμπέρασμα: Ο αέρας στο σπονδυλικό κανάλι έχει περιγραφεί με διάφορους όρους, όπως ενδοσπονδυλική πνευμοκήλη, σπονδυλική

πνευμάτωση, σπονδυλικό εμφύσημα, αερορραχία, πνευμοσάκκος και κυρίως πνευμορράχη. Ανάλογα με την εντόπιση, ο ενδοσπονδυλικός αέρας διακρίνεται

σε εσωτερικό (στον υποσκληρίδιο ή υπαραχνοειδή χώρο) και εξωτερικό (στον επισκληρίδιο χώρο). Ο εσωτερικός σχετίζεται συνήθως με βαρείς τραυματισμούς

και θεωρείται δείκτης βαρύτητάς τους. Ο εξωτερικός σχετίζεται με την ύπαρξη ελεύθερου αέρα και σε άλλα διαμερίσματα και κοιλότητες του σώματος όπως

πνευμοκέφαλος, πνευμοθώρακας, πνευμο-μεσοθωράκιο, πνευμοπερικάρδιο ή υποδόριο εμφύσημα. Το περιστατικό απέδειξε ότι το αυτόματο μη τραυματικό

πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη είναι μια καλοήθης και αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.

Εικ. 2

FLAIR

Εικ.1 : Προσθιοπίσθια (α) και πλάγια (β) ακτινογραφίες θώρακος

ανέδειξαν την παρουσία αέρα σαν γραμμοειδείς διαυγαστικές

γραμμές στο μεσοθωράκιο (πνευμομεσοθωράκιο/ευθέα βέλη),

στο υποδόριο λίπος στον τράχηλο (υποδόριο εμφύσημα/κυρτά

βέλη) και στο δεξιό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα (υποδόριο

εμφύσημα/κεφαλή βέλους).

Εικ.2: H Aξονική Τομογραφία θώρακος-τραχήλου ανέδειξε  

φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα,υποδόριο εμφύσημα  

στον τράχηλο (κυρτά βέλη), παρουσία αέρα στο μεσοθωράκιο  

(κεφαλές βελών) και αέρα στο νωτιαίο κανάλι (ευθέα βέλη).

Εικ.3: Ο επανέλεγχος με Αξονική Τομογραφία ανέδειξε σημαντική μείωση του 

πνευμο-μεσοθωρακίου (κεφαλές βελών), του υποδορίου εμφυσήματος 

(κυρτά βέλη) και του αέρα στο νωτιαίο κανάλι (ευθέα βέλη).

Εικ.4: Ο επανέλεγχος με προσθιοπίσθια

ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε πλήρη

υποχώρηση του υποδορίου εμφυσήματος

και του πνευμο - μεσοθωρακίου.
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