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Σκοπός: η ανάδειξη της χρησιμότητας της υπερηχοτομογραφικής

διερεύνησης στην ανίχνευση ξένων σωμάτων στους υποδόριους ιστούς 

και στις επιπολής μυϊκές ομάδες

Μελετήθηκαν αναδρομικά 

τριανταεπτά (37) 

περιπτώσεις που 

διερευνήθηκαν 

απεικονιστικά στο Τμήμα 

μας με ενδεχόμενη, είτε 

τραυματική, είτε 

μετεπεμβατική

σημειολογία ύπαρξης 

ξένων σωμάτων στις 

επιπολής μυϊκές ομάδες 

και στο υποδόριο λίπος. 

 Η απεικονιστική διερεύνηση περιελάμβανε :

 Απλές ακτινογραφίες (37/37), 

 Υπερηχοτομογραφική διερεύνηση (37/37)

 Αξονική Τομογραφία (ΥΤ) (12/37). 

 Σε όλες τις περιπτώσεις:  χειρουργική εξαίρεση 

Αποτελέσματα:
Τα ξένα σώματα ανάλογα της σύστασής τους  

αναδείχθηκαν :

 με τις α/ες: 35,14% (13/37), 

 με υπερηχοτομογράφημα 100% (37/37)

 με ΥΤ σε ποσοστό 100% (12/12).  

Υλικό και Μέθοδοι:

ο προεγχειρητικός σχεδιασμός ήταν ευχερής, 

άμεσος και ακριβής με το US ενώ η χρήση US 

μείωσε την ακτινική επιβάρυνση συγκριτικά με ΥΤ. 



α, β: απλή και «κατ’ εφαπτομένη» α/ες, στο σημείο της πύλης εισόδου, ανέδειξε 

ξένο σώμα (περίπου 1 εκ. σε επιμήκη μέτρηση), υποκλείδιας όμως εντόπισης, με 

σχήμα συμβατό με το αναφερόμενο σφαιρίδιο.

γ: US έλεγχος: επιβεβαίωση θέσης (υποκλείδια), προσδιορισμός βάθους, (~3cm), 

μεγέθους (d:3 mm), σχέση με τις γύρω δομές (οπίσθια επιφάνεια του υποκλείδιου 

μυ) και απόσταση (~1 cm) από τα υποκλείδια αγγεία (αρτηρία και φλέβα)  

Περιστατικό (1):

Κορίτσι 8 χρ.:  αναφερόμενος τραυματισμός -

πυροβόλο όπλο (αεροβόλο) δεξιά υπερκλείδια.

γ



Περιστατικό (2):

α/α έλεγχος: δεν ανέδειξε 

παθολογία πλην της διόγκωσης 

των μαλακών μορίων (βέλος). 

Άνδρας, 45 χρ.: επώδυνη διόγκωση 

ραχιαίας επιφάνειας ΔΕ άκρας χειρός. 

τραυματισμός από 3μήνου (πτώση 

από δέντρο), δεν ανέφερε διατιτραίνον 

τραύμα. Αρχικά: οίδημα, ερυθρότητα 

και εντοπισμένο άλγος παραγόμενο με 

την πίεση (συντηρητική αντιμετώπιση).

Παραμονή διόγκωσης (>3 εβδομάδες), 

ανώδυνη και χωρίς φλεγμονώδεις 

χαρακτήρες, ήπια ευαισθησία και 

διάχυτη σκληρία ψηλαφητικά, χωρίς 

σημεία κλυδασμού.



Ο US έλεγχος που ακολούθησε, ανέδειξε ένα ξένο σώμα στη ραχιαία επιφάνεια της ΔΕ 

άκρας χείρας, μήκους 1,7cm και πάχους 1,5mm, το οποίο περιβάλλονταν από έκδηλο, 

συνοδό οίδημα (A). 

Έγινε εξαίρεση του ξένου σώματος με τοπική αναισθησία (B). Το ξένο σώμα που 

αφαιρέθηκε, αντιστοιχούσε σε ένα κομμάτι ξύλου (παρασχίδα με σχήμα «σφήνας») 

διαστάσεων αντίστοιχων με αυτές που προσδιόρισε το US (1,7 cm x 1,5 mm). 

(A)

Περιστατικό (2):

(B)



Γυναίκα, ηλικίας 34 ετών: αναφερόμενο άλγος υπογαστρίου.

Ψηλαφητικά: σκληρία σε τουλάχιστον δύο περιοχές υποδόρια. 

Ατομικό Ιστορικό: καισαρική τομή προ 4 ετών, επισκοπικά επιβεβαιώθηκε 

χειρουργική τομή.

Περιστατικό (3):

α/α λεκάνης: δύο ακτινοσκιερά ¨μεταλλικά¨

ξένα σώματα (βέλη). Ένα παράλληλο στην 

ελάσσονα πύελο και ένα ΑΡ πλάγια 

φερόμενο λοξά προς το ηβικό οστό.

US έλεγχος ξένων σωμάτων



Περιστατικό (3):

Επιβεβαίωση θέσης, προσδιορισμός βάθους, μεγέθους και σχέσης με παρακείμενες 

δομές. Αναδείχθηκε συνοδό οίδημα στο άκρο κάθε βελόνας (βέλη)

US έλεγχος ξένων σωμάτων

Χειρουργική εξαίρεση ξένων σωμάτων: 

μεταλλικές βελόνες «ραψίματος», 

μήκους, αντίστοιχων με αυτές που 

προσδιόρισε το US (3,52cm και 4,46cm)

[πιθανός αυτοτραυματισμός]



Περιστατικό (4):

US ΑΡ μηρο-βουβωνικής χώρας

επιμήκης (α) και εγκάρσια (β) λήψη:

ανάδειξη «προθέματος» (αναγνωρίζεται ο 

αυλός) [βέλος] και συνοδού έκδηλου 

οιδήματος και υγρικές συλλογές με 

εσωτερικές ηχοανακλάσεις (πυώδες υλικό;). 

Άνδρας, 69 ετών: αναφερόμενο άλγος, σκληρία, ερυθρότητα και 

διόγκωση στην ΑΡ μηρο-βουβωνική περιοχή. Ιστορικό 

χειρουργικής τοποθέτησης ενδοαυλικού «προθέματος»

α β

ΥΤ επιβεβαίωση του US ευρήματος

(ξένο σώμα, οίδημα και ρυπαρότητα 

στην περιοχή), 

επιβεβαίωση αποστήματος. 
Ακολούθησε χειρουργική εξαίρεση



Ταξινόμηση ξένων σωμάτων με βάση την ακτινοσκιερότητα ή την ικανότητα ανάδειξής τους 

ανάλογα με την απεικονιστική μέθοδο

ΑΒ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ α/α ΥΤ MRI US

Υλικά οργανικής 

χημείας, μικρού 

ατομικού βάρους 

(ΑΒ<20)

Αγκάθια φυτών - ανθέων, ξύλα, χόρτα, 

σπόρια, κλαδιά, ακίδες καλαμιού, 

πλαστικά, πολυουρεθάνη, ελαστικά, 

ίνες, κλπ.

- - +/- +

Μέταλλα χαμηλού 

ατομικού βάρους

(ΑΒ: 20-40)

Αλουμίνιο, κοινό γυαλί, σιλικόνες 

πυριτίου, πέτρες ασβεστούχων 

πετρωμάτων, χώματα, κόκκαλα 

ψαριών - κρεάτων κλπ.

κατά κανόνα 

δεν 

απεικονίζονται 

εύκολα

+ +

Μέταλλα μεγάλου 

ατομικού βάρους 

(ΑΒ>40)

Σίδηρος, νικέλιο, χαλκός, μόλυβδος, 

ασήμι, χρυσός, κλπ (υλικά που τα 

περιέχουν είναι οι λαμαρίνες 

αυτοκινήτου, τα τζάμια από το 

παρμπρίζ του αυτοκινήτου, χώματα 

βαρέων μετάλλων κλπ)

+ + + +

ΑΒ: ατομικό βάρος / α/α: ακτινογραφία/ ΥΤ: Υπολογιστική (Αξονική) Τομογραφία

MRI: απεικόνιση με Μαγνητικό συντονισμό (Μαγνητική Τομογραφία) / US: υπερηχοτομογράφημα

Χαράλαμπος Γκούβας: "Ατυχήματα και μαζικές καταστροφές, αίτια, και αντιμετώπιση"

Έκδοση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 2000



 Σε υποψία ύπαρξης ενσωματωμένου ξένου σώματος ή σωμάτων,  με 

επιπολής εντόπιση,  

 η υπερηχοτομογραφική εξέταση μπορεί 

 γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια να αναδείξει τα ξένα σώματα 

 και ιδιαίτερα αυτά που δεν μπορούν να αναδειχθούν με απλές 

ακτινογραφίες (ακτινοδιαυγή).
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