

Δ.Β. Ραφαηλίδης - e-FAST υπερηχογραφία.

e-FAST υπερηχογραφία.

Δ. Β. Ραφαηλίδης
• Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης

Ο όρος �����
FAST� ���������
αποτελεί ����������
ακρωνύμιο ����
των �����
λέξε�
ων: F
�ocused� Assesment� with�
����� Sonography� in�
��� Trau�
ma� και
���� αφορά
������ ����
την σύγχρονη
��������� υπερηχογραφική
��������������� ���
δι�
ερεύνηση του πολυτραυματία, ενώ το γράμμα ���
e��που προηγείται προέρχεται από τη λέξη extend�
ed��. ��
Η ��������
μέθοδος �����
αυτή ���������
αποτελεί ���������
επέκταση της
���� κλινι�
������
κής εξέτασης στους πολυτραυματίες.
Αναδεικνύει ταχύτατα, εύκολα και με μεγαλύτε�
ρη αξιοπιστία από την κλινική εξέταση την ύπαρ�
ξη ελεύθερου υγρού στην περιτοναϊκή, περικαρδια�
κή και τις υπεζωκοτικές κοιλότητες, καθώς και την Α
ύπαρξη πνευμοθώρακα στον πολυτραυματία.

Περικαρδιακό
σγρό

Πλεσριηικό
σγρό

Α΄

Στοιχεία ανατομικής
Σε σχέση με τη νοητή γραμμή ΑΑ΄ του Σχ. 1 η
απεικόνιση υγρού χαρακτηρίζεται σαν υγρό στην
περιτοναϊκή την υπεζωκοτική ή την περικαρδια�
κή κοιλότητα.
Άνωθεν της γραμμής ΑΑ΄ υπερηχογραφικά
απεικονίζεται υγρό ή αίμα στην περικαρδιακή και
την υπεζωκοτική κοιλότητα αλλά και πνευμοθώ�
ραξ.
Κάτω από τη γραμμή ΑΑ΄ οι χώροι της περιτο�
ναϊκής κοιλότητας όπου αθροίζεται το αίμα ή άλ�
λα υγρά είναι: Το δεξιό και αριστερό υποφρενικό
διάστημα, το δεξιό υφηπατικό ή ηπατονεφρικό δι�
άστημα (ή χώρος του Morison���
����������
), ���
το ������
δεξιό ����
και ���
το
αριστερό μεσεντροκολικό διάστημα, η δεξιά και η
αριστερή παρακολική αύλακα, ο δεξιός και ο αρι�

Αζκίηης

Σχ. 1. Διαχωρισμός των ελεγχόμενων υπερηχογραφικά σχισμοειδών χώρων. Ανίχνευση υγρού ύπερθεν της γραμμής
ΑΑ΄ αφορά συνήθως συλλογή στην υπεζωκοτική κοιλότητα
ή σπανιότερα στο περικάρδιο, ενώ κάτω από αυτή αφορά
υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα.
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στερός λαγόνιος βόθρος και στις γυναίκες ο δου�
3
γλάσιος χώρος (ευθυμητρικό κόλπωμα) όπισθεν
και το κυστεομητρικό κόλπωμα έμπροσθεν, ενώ
στους άνδρες απεικονίζεται το ευθυκυστικό κόλ�
πωμα (Σχ. 2).
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Αζκίηης
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Σχ. 2. Οι κύριοι σχισμοειδείς χώροι της περιτοναϊκής κοιλότητας.1. Δεξιό υποφρενικό διάστημα, 2. αριστερός υποφρενικός χώρος, 3. ηπατονεφρικό διάστημα, 4. δεξιό μεσεντεροκολικό διάστημα, 5. αριστερό μεσεντεροκολικό διάστημα, 6. δεξιά παρακολική αύλακα, 7. αριστερά παρακολική
αύλακα, 8. δεξιός λαγόνιος βόθρος, 9. αριστερός λαγόνιος
βόθρος, 10. περιτοναϊκοί χώροι της πυέλου (ευθυκυστικό,
ευθυμητρικό και κυστεομητρικό κόλπωμα).

Πλεονεκτήματα
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου
έναντι της αξονικής τομογραφίας και της διαγνω�
στικής περιτοναϊκής έκπλυσης (��������
Lavage��) είναι
��������η ���
τα�
χύτατη εκτίμηση (~5 min��
�����) ασθενούς
��������� στο
���� κρεβά�
������
τι του η τεχνική απλότητα, η επαναληψιμότητα και
το χαμηλό κόστος της μεθόδου (Πιν. 1).
Η φορητότητα των σύγχρονων συστημάτων
υπερηχογραφίας έχει σήμερα αυξηθεί με την εμ�
φάνιση νέων μικρού μεγέθους μηχανημάτων, που
μεταφέρονται εύκολα στα τμήματα επειγόντων πε�
ριστατικών.
Η μέθοδος είναι εύκολη στην εκμάθηση και
χρησιμότατη στις λήψεις αποφάσεων αντιμετώπι�
σης των πολυτραυματιών στις αίθουσες διαλογής
(ΤΕΠ).

*

Ειδικότητα

*

**

Ποσοτική εκτίμηση

*

**

Εντόπιση βλάβης

*

**

Εκτίμηση οπισθοπεριτοναίου

**

Εκτίμηση περικαρδίου

**

*

Επαναληψιμότης

**

*

Μη έκθεση σε ιοντίζουσα

**

Αποδοχή από τον ασθενή

**

Κόστος

**

**
*
*

Πιν. 1. Σύγκριση μεθόδων διερεύνησης κλειστής κοιλιακής
κάκωσης.

Μειονεκτήματα
Μειονεκτήματα της μεθόδου θεωρούνται η
εξάρτηση από τις γνώσεις και απεικονιστικές δυνα�
τότητες του χειριζόμενου τον υπερηχογράφο ακτι�
νοδιαγνώστη, καθώς και από τις δυνατότητες του
μηχανήματος. Απαιτείται σημαντική εκπαίδευση
των εξεταστών για την εκτίμηση της κατάστασης
των παρεγχυματικών οργάνων με ακρίβεια. Υφί�
στανται οι γνωστοί στην υπερηχογραφία περιορι�
σμοί σωματοτύπου. Η απεικόνιση του οπισθοπε�
ριτοναϊκού χώρου και βλάβών των συμπαγών ορ�
γάνων του είναι δυσχερής. Η δυνατότητα ανάδει�
ξης μικρής ποσότητας περιτοναϊκού υγρού, κάτω
των 250 cc�
��� είναι
������ περιορισμένη.
�������������� Συνήθως
�������� ����
δεν �����
απει�
κονίζεται η εστία της αιμορραγίας. Δεν αναδεικνύ�
ονται συνήθως βλάβες και διαφεύγουν της διάγνω�
σης, όταν δεν προκαλούν αιμοπεριτόναιο.
Επειδή η εξέταση –έστω και για λίγο- καθυστε�
ρεί τη μεταφορά του πολυτραυματία στο χειρουρ�
γείο, θα πρέπει να παραλείπεται όταν υπάρχει άμε�
ση ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης
Η ακρίβεια της μεθόδου FAST�
����� στην
����� αναγνώ�
�������
ριση κλειστού κοιλιακού τραύματος είναι ιδιαίτε�
ρα υψηλή. Η Ευαισθησία της μεθόδου υπολογίζε�
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ται σε 76 - 90% ενώ η ειδικότητά της ανέρχεται σε
95 - 100%
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ευαισθησία αυξάνεται
ανάλογα με την ποσότητα περιτοναϊκού υγρού, κα�
θώς και με τον αριθμό των τομών κατά την εξέτα�
ση. Αυξάνεται επίσης, εφόσον ο ασθενής παρέχει
τη δυνατότητα εξέτασης σε θέση Trendelenburg�
��������������.
Ως ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα υγρού στην
περιτοναϊκή κοιλότητα θεωρούνται τα 250 cc�
��� συ�
���
νολικά, καθώς και τα 100 ���
cc� στο
���� θύλακο
������� του
���� ����
Mor�
ison�.
Όσο αφορά την αναγνώριση βλάβης συμπαγούς
οργάνου, η ευαισθησία της μεθόδου μειούται σε
41,4 – 44 %.

1. Προσπέλαση δεξιού υποχονδρίου
2. Υποξιφοειδική προσπέλαση
3. Προσπέλαση αρ. υποχονδρίου
4. Υπερηβική προσπέλαση
Στην επαυξημένη e������
�������
-�����
FAST� εξέταση
�������� επιπροστί�
����������
θεται η εξέταση:
5. του υπεζοκώτα (διαμεσπλεύρια) προς ανά�
δειξη πνευμοθώρακα ή αιμοθώρακα και
6. της περικαρδιακής κοιλότητας.

Αποτελέσματα της μεθόδου
Το Υπερηχογράφημα �����
FAST� ���������������
χαρακτηρίζεται
θετικό εφόσον ανιχνευθεί υγρό σε κάποιο από τα
περιτοναϊκά κολπώματα. Θεωρείται αρνητικό εφό�
σον δεν ανιχνευθεί υγρό σε κάποιο από τα κολ�
πώματα.
Το Υπερηχογράφημα �����
FAST� ���������������
χαρακτηρίζεται
αμφιλεγόμενο εάν υπάρχουν περιοχές που δεν
απεικονίστηκαν ικανοποιητικά, ή δεν απεικονί�
στηκε υγρό σε επαρκείς τεχνικά τομές. Στις περι�
πτώσεις αυτές και σε σταθεροποιημένους ασθενείς
συνιστάται επανάληψη μετά 4ωρο.
Πρέπει να λαμβάνουμε υπ΄ όψη ότι αρκετοί πα�
ράγοντες οδηγούν σε ψευδώς θετικό ή ψευδώς αρ�
νητικό FAST���������������
����� Υπερηχογράφημα
��������������
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Τεχνική της μεθόδου
Κατά την εξέταση e������
�������
-�����
FAST���
��
ο ��������
ασθενής �����
συνή�
θως εξετάζεται σε ύπτια θέση, με τον αυχένα συ�
νήθως ακινητοποιημένο, ένεκα της βαρειάς κατά�
στασής του.
Χρησιμοποιείται μεταλλάκτης γενικά χαμηλής
συχνότητας, ώστε η υπερηχητική δέσμη να διεισ�
δύει βαθιά στους ιστούς της κοιλιακής κοιλότητας.
Υψηλότερης συχνότητας μεταλλάκτες χρησιμοποι�
ούνται για τον έλεγχο της υπεζωκοτικής και της πε�
ρικαρδιακής κοιλότητας
Η εξέταση αρχίζει με επάλειψη ικανοποιητικής
ποσότητας γέλης υπερήχων επί όλων των σημείων
προσπέλασης. Έτσι κερδίζεται πολύτιμος χρόνος
για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία.
Κατά την κλασσική εξέταση �����
FAST� ��������
χρησιμο�
ποιούνται οι παρακάτω προσπελάσεις (Σχ. 3):

6
Σχ. 3. Κύριες προσπελάσεις της υπερηχητικής δέσμης κατά την εξέταση: 1 και 2. Διαμεσοπλεύριες δεξιά και αριστερά 3. Υποξιφοειδική καρδίας 4. Δεξιού υποχονδρίου
5. Αριστερού υποχονδρίου 6.Υπερηβική.

Κατά την Προσπέλαση του αριστερού υποχον�
δρίου ο μεταλλάκτης εφάπτεται στην οπίσθια μα�
σχαλιαία γραμμή του αριστερού υποχονδρίου, με
τον δείκτη του προς τα άνω. Χρησιμοποιείται σαν
ακουστικό παράθυρο ο σπλήνας. Κατά την προ�
σπέλαση απεικονίζονται ο σπλήνας, ο αριστερός
νεφρός το αριστερό ημιδιάφραγμα και η αριστερά
υπεζωκοτική κοιλότητα με τον πνεύμονα. Λαμβά�



νονται περισπληνικές τομές από το επίπεδο της μέ�
σης μασχαλιαίας γραμμής και στη συνέχεια ο με�
ταλλάκτης μετακινείται ραχιαία (προς την εξετα�
στική κλίνη) ώστε να αναδειχθεί ακόμη και μικρή
ποσότητα υγρού λαμβάνει λόγω βαρύτητας την κα�
τωφερέστερη θέση. Στην προσπέλαση αυτή δίνου�
με προσοχή στις περιοχές:
1.Υποδιαφραγματικά
2. Στον σπληνονεφρικό χώρο
3. Την αρ. παρακολική αύλακα
4. και την αρ. πλευριτική κοιλότητα
Κατά τη θετική εξέταση μικρή ποσότητα υγρού
απεικονίζεται στον αριστερό υποδιαφραγματικό
χώρο του (Εικ. 1), μεγαλύτερη κάτω από το χεί�
λος του σπληνός και μεταξύ αυτού και του αρ. νε�
φρού (Εικ. 2), καθώς και στην αριστερή παρακο�
λική αύλακα.

Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3

Κατά την Προσπέλαση του δεξιού υποχονδρί�
ου, ο μεταλλάκτης εφάπτεται στην πρόσθια και μέ�
ση μασχαλιαία γραμμή του δεξιού υποχονδρίου,
αρχικά μεταξύ 10ης και 12ης πλευράς με τον δεί�
κτη του προς τα άνω. Χρησιμοποιείται σαν ακου�
στικό παράθυρο το ήπαρ. Κατά την προσπέλαση
απεικονίζονται το ήπαρ, ο δεξιός νεφρός, το δε�
ξιό ημιδιάφραγμα και η δεξιά υπεζωκοτική κοιλό�
τητα με τον πνεύμονα. Λαμβάνονται τομές σε πέ�
ντε περιοχές:
1. Υποδιαφραγματικά δεξιά
2. Στο θύλακο του Morison
�������
3. Στο κάτω χείλος του ήπατος
4. Στον κάτω πόλο του νεφρού
5. Στην δεξιά παρακολική αύλακα και
6. τον δεξιό λαγόνιο βόθρο.
Κατά τη θετική εξέταση μικρή ποσότητα υγρού
απεικονίζεται στο χώρο του Morison�������
��������������
(Εικ. 3,
�������
4),
μεγαλύτερη γύρω από το κάτω χείλος του ήπατος

Εικ. 1. Παρουσία αρκετής ποσότητας υγρού μεταξύ του αριστερού ημιδιαφράγματος και του σπληνός.

Εικ. 3. Παρουσία γραμμοειδούς απεικόνισης μικρής ποσότητας υγρού στο χώρο Morison.

Εικ. 2. Σε βρέφος ηλικίας 3 μηνών απεικονίζεται ηχογενής
συλλογή (πρόσφατο αιμοπεριτόναιο) μεταξύ του σπληνός
και της αριστεράς νεφρικής χώρας.

Εικ. 4. Σε βρέφος
ηλικίας 3 μηνών
απεικονίζεται ηχογενές υγρό -πρόσφατο αίμα-, που
καταλαμβάνει το
χώρο Morison..
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(Εικ. 5), δεξιά υποδιαφραγματικά ή στη δεξιά πα�
ρακολική αύλακα (Εικ. 6) και μπορεί να φθάνει μέ�
χρι τον σύστοιχο λαγόνιο βόθρο (Εικ. 7).
Η υπερηβική προσπέλαση εκτελείται με τομές
σε δύο επίπεδα, το εγκάρσιο και το επίμηκες. Χρη�
σιμοποιείται –όπου είναι εφικτό- η γεμάτη με υγρά
ή ούρα, ουροδόχος κύστη σαν ακουστικό παράθυ�
ρο. Κατά τη θετική εξέταση απεικονίζεται υγρό πε�
ρικυστικά, πρόσθια, οπίσθια ή πλάγια.
Στις γυναίκες μικρή ποσότητα υγρού καταλαμ�
βάνει το δουγλάσιο ενώ μεγαλύτερη επεκτείνεται
στο κυστεομητρικό κόλπωμα (Εικ. 8α, 8β). Στους
άνδρες γεμίζει με αίμα ή άλλο υγρό το ευθυκυστι�
κό κόλπωμα (Εικ. 9).

Εικ. 7. Παρουσία υγρού στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Η πλήρης
υγρού ουροδόχος περιέχει καθετήρα Folley.

1.

Εικ. 5. Σε αγόρι 9 ετών μετά από καταπλάκωση από τρακτέρ απεικονίστηκε μεγάλη ποσότητα υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα με χαμηλού ύψους, λεπτές ανακλάσεις (αιμοπεριτόναιο). Χαρακτηριστική είναι η κατάληψη του χώρου του Morison. Απεικονίζεται επίσης ρήξη του ήπατος
(βέλη).

Εικ. 6. Τομή στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα που απεικονίζει υγρό στην παρακολική αύλακα και μεταξύ των εντερικών ελίκων.

α

β

Εικ. 8. Σε κορίτσι 11 ετών μετά από λάκτισμα ίππου απεικονίστηκε το δημιουργηθέν αιμοπεριτόναιο. Στην υπερηβική
διακοιλιακή επιμήκη τομή (α) απεικονίζεται μεγάλη ποσότητα ελεύθερου υγρού με χαμηλού ύψους λεπτές ανακλάσεις
στο ευθυκυστικό (Α) και ευθυμητρικό κόλπωμα (Β) που
αντιστοιχεί σε αιμοπεροτόναιο. Οι εντερικές έλικες (βέλος)
φαίνεται να επιπλέουν στην μεγάλη ποσότητα του υγρού.
Κ: ουροδόχος κύστη. Στην εγκάρσια τομή (β) απεικονίζεται η μεγάλη ποσότητα του αίματος σαν υποηχογενής συλλογή άνωθεν και κάτωθεν της μήτρας (Μ) και των παραμητρίων (βέλη).

Εικ. 9. Σε αγόρι μετά από κάκωση της κοιλίας, απεικονίζεται στην επιμήκη υπερηβική διακοιλιακή τομή υγρό στο ευθυκυστικό κόλπωμα. Η ουροδόχος είναι πλήρης υγρών και
περιέχει καθετήρα Folley (βέλος).



Η υποξιφοειδική προσπέλαση αποτελεί κύρια,
εξέταση της καρδίας και του περικαρδίου. Σαν
ακουστικό παράθυρο χρησιμοποιείται ο αριστερός
λοβός του ήπατος (Εικ.10). Αμέσως μετά και πάνω
από το διάφραγμα, απεικονίζεται το περικάρδιο και
στη συνέχεια οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες. Είναι
δυνατό εφόσον το πρόβλημα εντοπίζεται στην καρ�
δία να λάβουμε και παραστερνικές τομές κατά τον
επιμήκη άξονα της καρδιάς διαμεσοπλεύρια.
Κατά την προσπέλαση των υπεζωκοτικών χώ�
ρων για την απεικόνιση υγρού, χρησιμοποιούμε τις
διαμεσοπλεύριες πλευροδιαφραγματικές τομές αμ�
φοτερόπλευρα, παρά τις μέσες και οπίσθιες μασχα�
λιαίες γραμμές και με την εντομή του μεταλλάκτη
προς τα άνω (Εικ. 11).

Εικ. 10. Παρουσία μεγάλης ποσότητας υγρού στο περικάρδιο.

Εικ. 11. Πέντε μέρες μετά τροχαίο ατύχημα σε γυναίκα 90
ετών, διαμεσοπλεύρια τομή του θωρακικού τοιχώματος
απεικονίζει μεγάλη ποσότητα υγρού με αραιές λεπτές ανακλάσεις στην υπεζωκοτική κοιλότητα –αιμοθώραξ.

Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3

Με την υπερηχογραφική μέθοδο μπορεί να ανι�
χνευθεί ποσότητα μεγαλύτερη των 20 ���
cc� ������
υγρού ���
σε
καθένα πλευροδιαφραγματικό χώρο, σε αντίθε�
ση με την ακτινογραφία θώρακα, που μπορεί να
διαγνώσει με ακρίβεια ποσότητες υγρού άνω των
100-150 cc�
��� �����
στην ��������������
προσθιοπίσθια ���������
προβολή. ��������
Ιδιαίτε�
ρα στον τραυματισμένο ασθενή που βρίσκεται σε
ύπτια θέση, η απλή ακτινογραφία θώρακα σε ύπτια
θέση μπορεί να «χάσει» μεγαλύτερες ποσότητες
υγρού, διότι αυτό στοιβάζεται οπίσθια.
Επέκταση της τεχνικής �����
FAST� ��������
γίνεται ����
για ����
την
απεικόνιση του πνευμοθώρακα. Λαμβάνονται δεξι�
ές και αριστερές πλεροδιαφραγματικές τομές. Κα�
τά την εξέταση ο μεταλλάκτης γωνιούται προς τον
θώρακα άνωθεν του διαφράγματος. Ένεκα του ότι
ο αέρας επί πνευμοθώρακα καταλαμβάνει το ανώ�
τερα σημεία των υπεζωκοτικών χώρων, απαιτού�
νται διαμεσοπλεύριες (σε 4 τουλάχιστον διαστήμα�
τα) συμμετρικά επί του πρόσθιου θωρακικού τοι�
χώματος για τη διάγνωση.
Στις διαμεσοπλεύριες τομές ο φυσιολογικός
πνεύμονας μετακινείται υπό το θωρακικό τοίχω�
μα. Έτσι τα δύο πέταλα του υπεζωκότος διολισθαί�
νουν μεταξύ των δημιουργώντας σε πραγματικό
χρόνο το σημείο της «ολίσθησης» (���������������
sliding��������
�������
sign���
).
Με τη χρήση του Μ- τρόπου απεικόνισης δημιουρ�
γείται το σημείο της «αμμώδους ακρογυαλιάς» από
τις μικρές μετακινούμενες ανακλάσεις του φυσιο�
λογικού πνεύμονα (Εικ. 12).
Επί πνευμοθώρακα η στοιβάδα του αέρα μετα�
ξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα ανακλά έντο�
να την υπερηχητική δέσμη δημιουργώντας το ση�
μείο του «���������
barcode��» ή�� ��������������������
της «στρατόσφαιρας» ����
που
απεικονίζεται με τον Μ – τρόπο (Εικ. 13).
Με τη βοήθεια του Μ- τρόπου απεικόνισης ανα�
γνωρίζονται τα όρια του πνευμοθώρακα με ευχέ�
ρεια, εφόσον βέβαια ληφθεί ο κατάλληλος αριθμός
τομών επί του θωρακικού τοιχώματος, όπως προ�
αναφέρθηκε (Εικ. 14).
Εφ΄ όσον η υπερηχογραφική μέθοδος είναι κα�
τάλληλη για την απεικόνιση υγρού ή αέρα στην
υπεζωκοτική κοιλότητα, μπορεί με μεγάλη ακρίβεια
να απεικονίσει περιπτώσεις υδρο- ή αίμο-πνευμοθώρακα. Στις παθολογικές αυτές καταστάσεις εί�
ναι σημαντικό να απεικονιστεί το υγραερικό επίπε�
δο ύπερθεν του διαφράγματος (Εικ. 15).
Συμπερασματικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι
πέραν της μεγάλης χρησιμότητας της μεθόδου, σαν
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Εικ. 12. Φυσιολογική απεικόνιση πνεύμονα σε διαμεσοπλεύρια τομή, με Β - και Μ - τρόπο απεικόνισης. Με τον Β - τρόπο (αριστερά) απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η «ολίσθηση» του πνεύμονα υπό το θωρακικό τοίχωμα. Με τον Μ
- τρόπο (δεξιά) απεικονίζεται εικόνα «αμμώδους ακρογυαλιάς» από τις τυχαίες κινούμενες ανακλάσεις του φυσιολογικού πνευμονικού παρεγχύματος, που αποτελεί χαρακτηριστικό ηχομορφολογικό σημείο.

Εικ. 13. Απεικόνιση πνεύμονα με Β και Μ - τρόπο απεικόνισης επί πνευμοθώρακα. Με τον Β - τρόπο (αριστερά) απεικονίζεται ακίνητη, έντονη ανάκλαση καθώς η ηχητική δέσμη συναντά τον αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Με τον
Μ - τρόπο (δεξιά) απεικονίζεται εικόνα «στρατόσφαιρας» ή
«Barcode» από έντονες ανακλάσεις του αέρα εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας, που αποτελεί χαρακτηριστικό ηχομορφολογικό σημείο.

Εικ. 14. Στο όριο του πνευμοθώρακα με το Β – τρόπο (αριστερά) απεικονίζεται το «σημείο ολίσθησης» του πνεύμονα, ενώ στον Μ – τρόπο (δεξιά) απεικονίζεται η μετάπτωση (μεταξύ των βελών) από το σημείο του «barcode» στο σημείο της «αμμώδους ακροθαλασσιάς».

Εικ. 15. Διαμεσοπλεύρια τομή επί του δεξιού θωρακικού
τοιχώματος. Απεικονίζεται το διάφραγμα σαν τοξοειδής
σχηματισμός (με δημιουργία κατοπτρικού τεχνικού σφάλματος που διπλασιάζει τις ανηχογενείς γραμμές και αυξάνει τις ηχογενείς από 2 σε 3 –βέλη-). Κάτωθεν αυτού απεικονίζεται το ήπαρ, ενώ άνωθεν αυτού παρουσία υδροπνευμοθώρακα στην δεξιά υπεζοκωτική κοιλότητα που σχηματίζει υγραερικό επίπεδο (ανοικτό βέλος).



εστιασμένη στο πρόβλημα απεικόνιση, δεν θα πρέ�
πει να θεωρείται απόλυτη και μοναδική μέθοδος δι�
ερεύνησης, δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατά�
στατο της αξονικής τομογραφίας, ούτε και ως απά�
ντηση σε όλα τα διαγνωστικά προβλήματα του βα�
ριά τραυματισμένου ασθενούς.
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