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A mellkasi sérüléseknek alapvetően két 
típusát különítjük el: 

 

- fedett ( tompa erőbehatásra keletkező, gyakrabban    

bekövetkező) 

  - nyílt  

 

Mindkettő száma a nagy energiájú balesetek számával 
párhuzamosan nő 

 



 

Valamennyi mellkasi sérülés veszélyes, mert 
életfontos belső szerveket érinthet. 

 

 

Ha egy balesetben a tüdő és a szív károsodást 
szenved, a légzés és a keringés nehezítettsége 
hatványozottan rontja a sérül esélyeit. 

 



Milyen traumatológiai elváltozásokat ismerhetünk  fel? 

 

CSONTOS KÉPLETEK 

 

- Bordatörés  

- (sorozat, ablakos, a kettő kombinációja, egyoldali vagy 
kétoldali, dislocatioval járó, vagy anélküli)  

- Nem mindig ismerhető fel frissen 

- Fiatalok - idősek 

 



- Sternumtörés :  

(nem mindig kerül felismerésre) 

Kis beroppanás – belső szervek zúzódását jelezheti : 
pericardiális haematoma – tamponád (Uh!) 

szívcontusio (EKG!) 

 

- Gerincsérülés  :  

- a csigolyák csontos részeinek vizsgálata (gerinc rtg. 
felvétel, illetve CT!) 

- gerincvelő vizsgálat (MRI!) 

 



Lágyrészképletek 

- pneumothorax – légmell  
(áthatoló sérülésnél a negatív mellűri nyomás beszippantja a külső 
levegőt) 

 

Három fajtáját különböztetjük meg:  
 

ZÁRT                                                FESZÜLŐ                                        NYITOTT                         

Pl: bordatörés                   A mediastinum áttolása, az                   pl. nyilt sérüléskor 

                                           érintett oldali rekeszfél lenyomása       a levegő mindkét 

                                           válik láthatóvá.                                       irányban szabadon 

                                           Az ép tüdő összenyomása tovább         mozog 

                                           csökkenti a légzőfelületet, esetleg 

                                           a v.cava is megtörhet, mely a 

                                           keringés összeomlását okozhatja. 

 

- Mediastinális –       légcső, nyelőcső 



 



Haemothorax :  

 

intercostalis erekből, art. mammaria 
interna sérüléseiből adódóan 
(mennyisége fontos!) 



 



Haemopneumothorax : a kettő 
kombinációja 



 



Meg kell említeni még:  

- subpleuralis haematoma 

- Subcutan emphysema – ptx ( bordatörés, léguti 
sérülés) 



Tüdőcontusio:  

a tüdő normális légtartalmának csökkenése különböző 
mértékben, inhomogén góc vagy terület formájában 

Hasonló kép: aspiratio, égési sérülések 

 

Intrapulmonalis haematoma:  

kerekded masszív képlet ( pl: lövési sérülések ) 

lövedékcsatorna – contusio,  

lefékeződésnél - haematoma 



Légutak – nyelőcső  - tüdőruptúra :  
 

Nagy energiájú sérüléseknél 

barotrauma, hangsebességnél gyorsabban terjedő 
anyagok, lökéshullámok ( vérzés, ptx., htx., 
emphysema, atelectasia) 

 

Szövédmény: mediastinitis 



 

Aorta és egyéb mellkasi erek sérülése: 
 

 

Ritka elváltozás, kis %-ban fordul elő. 

Leggyakoribb helye az aortagomb alatt. 

Fajtái: 

- Részleges (adventiciát megkímélő  élhető csak túl) 

- Teljes (azonnali elvérzés) 



A rekeszruptúra : 
  

részleges – teljes 

 

Bal oldalon gyakrabban fordul elő, jelentős részük nem 
kerül diagnosztizálásra. 

 

Legfeltűnőbb jelei hasi szervek mellkasba kerülése 



 



 Ó.J. 67 éves beteg meggyfáról 6 m magasból esett le. 
Anamnesis: hypertonia, cc. prostatae,tartós 
anticoaguláns kezelés. Status:szúró mellkasi fájdalom, 
a bal tüdőfél felett az alsó és középső lebenynél 
krepitáció hallható. A bal VI. – VII. bordák 
nyomásérzékenyek. Emellett lévő izmok feszesek. 

 Laboreredmények fvs 11,48! 

 Vizsgálatok: rtg, UH, CT.  

 CT vizsgálat: kis kiterjedésű lép, subcapsularis 
haematómával és a lép laterális felszínén betört 
csontdarabkák. Haematoma a lép mediális pólusa 
mellett a hasüregben.  

 Rtg: V. – IX. bordatörés bal oldalon, haemo – 
pneumothoraxot igazol. Subcutan emphysema l.s. 
 



 

 Acut műtét során észleltük, hogy az ablakosan törött 
VIII. borda átszúrta a bal tüdő alsó lebenyét, 
megsértve a rekeszt és a lépet ( lépruptura ). 
Splenectomia, alsó lebeny transphrenikus atípusos 
resekció és rekesz varrat történt.  

 

 

 Korszövettani eredmény: léptokon egy 2 x 1 cm-es 
szakadást igazolt. 

 



 



 



 B.I. 28 éves férfi beteg, akit ismeretlen személy megszúrt 
bal oldali mellkas tájon. Beérkezésekor anaemiás küllemű 
sérültet láttunk, akinél a bal spina scapulae vonalában a XI. 
– XII. bordaközben 1 cm-es szúrt seb észlelhető. Mélysége 
nem ítélhető meg. Belégzéskor szúró fájdalom. Bal oldalon 
gyengült légzés. Diffúz fájdalom, nyomásérzékenység, a has 
teljes területén, feszes nem betapintható.  

 Laboreredmények: vvt 2,2 htk 21,1! 

 CT vizsgálat: mellkasi hasi és kismedencei vizsgálat, 
rekonstrukciókkal.  

 Htx l.s. mai. grad.  

 Rupt. renis l.s. perirenalis bevérzéssel kevés 
levegőgyülemmel. Kevés folyadék a máj jobb lebenye körül.  

 



 



 



 



 



 



 



 Acut műtét során bal oldali VII. bordaközből median- 
axillaris vonalban mellkas csövezés történt, mely során 
1,5 liter vér ürült. A has feltárása után 1,5 liter részben 
alvadt vért találtak melyet eltávolítottak. Rekesz 
sérülést nem észleltek. A vese fölött 
retroperitonealisan vérzést láttak. Feltárták, és szabály 
szerint a vesét eltávolították, mivel haránt ruptúrát 
láttak.   A mellkasból ismét vérzés észleltek,ekkor 
thoracotómia történt. Feltárás során a tüdő alsó 
lebenyén fél cm-es szúrást észleltek amelyet elláttak. 
Hasüreg öblítése után még egy vérzés forrást láttak a 
lép alsó pólusában. Így splenectomia mellett dönttek.  

 



 



 



 



 



 A. E.-né, akit somnolens állapotban szállítoták klinikánkra . 
 A mellkason elöl és hátul több szúrt seb látható,  a bal emlő alatt az  
 elülső hónaljvonalban illetve az mc vonalban is.  
 Dorsálisan  paravertebrálisan még egy látható, bal oldalon. 

 
 Labor diagnosztika: vvt: 2,2; hgb: 71; htk: 22! 

 
 CT vizsgálat : mellkas, has, kismedence 
 Hemo-ptx bal oldalon. 
 Gyomor perforáció, szabad levegő a hasüregben. 
 Kevés szabad hasi folyadék. 

 
 Műtét: 
 Kevés szabad hasűri levegő ürült a peritoneum megnyitásakor.  
 A szúrt csatorna a mellkason keresztül a rekeszfélen át,  
 a gyomor corpusán okozott áthatoló sérülést. 
 A bal rekeszfélen éles szélű 2,5  cm-es ruptúra látszik. 

 



 



 



 

 

Az észlelt eseteket azért tartottuk bemutatásnak 
méltónak mivel a gyakorlatban a többszörös 
sérülések komplex diagnosztikája a radiológust 
naponta állítja komoly döntések elé. Itt a gyors 
döntés és a jól felépített vizsgálati taktika életmentő 
lehet.  

 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET! 
 

 

                                             


