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StreSzczenie:  Wstęp: Urazy wielonarządowe to obrażenia dwóch lub więcej okolic ciała, przy czym przynajmniej jeden z nich potencjalnie 
zagraża życiu. Są one ciężkie; większość wymaga leczenia w oddziale intensywnej terapii, często także interwencji operacyjnej. 

  cel: Zamierzeniem niniejszej pracy była epidemiologiczna i kliniczna analiza przypadków leczonych w Centrum Leczenia Urazów 
Wielonarządowych SPSK 1 w Szczecinie w 2015 roku i porównanie jej wyników z podobną, przeprowadzoną w 2007 roku.  

  Materiał badawczy: Autorzy wzięli pod uwagę dane medyczne 82 chorych, 52 mężczyzn (63%) i 30 kobiet (37%), w wieku śr. 44 lat, 
którzy doznali urazów wielonarządowych. Analizie poddano: przyczyny urazów, spektrum obrażeń, okolice ciała, sposób 
i wynik leczenia.

  Wyniki: Najczęstszą przyczyną urazu był wypadek komunikacyjny – 45 przypadków (55%), następnie upadek z wysokości 
– 22 (27%) i inny mechanizm – 15 (18%). Najczęstszą składową urazu wielonarządowego były: obrażenia kostne (kręgosłup, 
miednica, kończyny) – 64 przypadki (78%), urazy głowy – 63 (77%), klatki piersiowej – 53 (65%) i brzucha – 30 (36%). Leczenia 
operacyjnego wymagało 48 pacjentów (58%). Najczęściej operowano: złamania kości – u 24 osób (29%), urazy brzucha 
– u 18 (22%) i głowy – u 18 (22%). Spośród 82 leczonych osób przeżyło 64 (78%), a zmarło 18 (22%). Średni czas pobytu w CLUW 
osób, które przeżyły, wynosił 23 dni, a tych, którzy zmarli – 17 dni. W porównaniu do podobnej analizy sprzed 8 lat zauważono 
zmianę proporcji w zakresie częstości urazów poszczególnych okolic ciała, składających się na uraz wielonarządowy: o 14% 
wzrosła liczba urazów głowy, o 21% zmniejszyła liczba urazów klatki piersiowej i o 11% złamań kości. O 10% poprawiła się 
przeżywalność chorych.

SłoWa kluczoWe:  epidemiologia urazów, śmiertelność, urazy brzucha, uraz wielonarządowy

abStract:   introduction: Multitrauma is defined as injury involving two or more different body parts, with a condition that at least 
one of these injuries is life-threatening. They represent serious traumas, requiring treatment in the intensive care units and 
frequently surgical intervention. 

  aim: The objective of this study was epidemiological and clinical analysis of patients treated in 2015 year in Multitrauma 
Centre of the University Teaching Hospital no 1 in Szczecin, and comparison the results with outcomes of similar study 
conducted in the same Centre in 2007 year.   

  Material: Clinical material comprised medical notes of 82 patients, 52 men (63%) and 30 women (37%), with a mean age of 
44 years, who sustained multitrauma injuries. An analysis included causes of traumas, spectrum of injuries, involvement of 
body parts, methods and outcomes of the treatment. 

  results: The most common cause of multitrauma was traffic accident – 45 cases (55%), followed by fall from height – 22 (27%) 
and other mechanism – 15 (18%). The most frequent component of multitrauma made bone fractures (spine, pelvis, limbs) 
– 64 cases (78%), followed by head traumas – 63 (77%), chest – 53 (65%) and abdominal 30 (36%) injuries. A total of 48 patients 
(58%) required surgical intervention, the most frequently fixation of bone fractures – 24 patients (29%), repair of abdominal 
and head injuries – 18 (22%) either. Of 82 treated patients 64 (78%) survived and 18 (22%) died. A mean period of stay in 
Multitrauma Centre was 23 days for survived patients and 17 days for those who died. Comparing to similar analysis conducted 
8 years earlier, a change in involvement of particular body parts comprising multitrauma injury was observed: number of 
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9 osób było pasażerami samochodów, a 4 kierowały motocyklem 
lub skuterem. Drugą, co do częstości, przyczyną urazów był upa-
dek z wysokości – 22 osoby. Większość – 16 przypadków (73%) 
– stanowiły upadki z kilku metrów, z okna, dachu lub balkonu 
domu. 5 osób doznało obrażeń po upadku ze schodów, a 1 z wy-
sokości ciała. 4 przypadki (18%) upadków z wysokości to próby 
samobójcze. Przyczyny ⅓ urazów określono jako inne: 7 osób 
(8%) było ofiarami przemocy (rany kłute od noża lub pobicie), 
4 zostały przygniecione przez ciężki obiekt. 

Zakres obrażeń (Tab. II.)
Najczęstszą składową urazu wielonarządowego były obrażenia 
kostne (kręgosłup, miednica, kończyny) – 64 przypadki (78%), 
a następnie: urazy głowy – 63 (77%), klatki piersiowej – 53 (65%) 
i brzucha – 30 (36%). Wśród urazów głowy (n = 63) najczęściej wy-
stępowały krwiaki wewnątrzczaszkowe – łącznie 38 przypadków 
(60%), a dalej: stłuczenia mózgu, złamania czaszki, twarzoczaszki 
i krwawienia podpajęczynówkowe. Obrzęk mózgu jako powikła-
nie urazów głowy rozwinął się u ⅓ chorych. 4 osoby doznały ura-
zów rdzenia kręgowego. 

Wśród urazów klatki piersiowej (n = 53) najczęstsze były zła-
mania żeber i stłuczenia płuca, stwierdzone u ⅔ chorych. Odma 
opłucnowa, wymagająca drenażu ssącego, wystąpiła u ponad po-
łowy chorych, a wiotka klatka piersiowa została zaobserwowana 
u nieco ponad ⅓. 

Wśród urazów kostnych (n = 64) najczęstsze były złamania kości dłu-
gich (udowej, podudzia i ramiennej) – 39 przypadków (61%), a dalej: 
kręgosłupa – u ponad połowy – i miednicy – u ponad ⅓ chorych.

Najczęstszym urazem brzucha (n = 30) były krwiaki zaotrzewno-
we, stwierdzone u ponad połowy pacjentów. U 13 chorych (43% 
urazów brzucha, 16% wszystkich urazów) rozpoznano krwawie-
nie wewnątrzotrzewnowe, które wymagało pilnego leczenia ope-
racyjnego. Najczęstsze przyczyny krwawienia do jamy otrzewnej 
to pęknięcia wątroby i śledziony – po 12 przypadków, przy czym 
w 4 sytuacjach były to urazy obu tych narządów jednocześnie. 
Rzadziej powodem krwawienia była rozdarta krezka jelita cien-
kiego. Uszkodzenie jelit rozpoznano u 3 pacjentów: u 2 cienkiego, 
u 1 grubego. Pęknięcie nerki stwierdzono u 6 chorych, z których 
żadne nie wymagało zaopatrzenia operacyjnego.

Kombinacja obrażeń (Tab. III.)
Najczęstszą kombinacją obrażeń był uraz głowy, klatki piersiowej 
i kości – u 19 pacjentów (21%). Nieco rzadziej zdarzały się urazy 
wszystkich okolic ciała: głowy, klatki piersiowej, kości i brzucha, 
głowy i kości oraz klatki piersiowej, kości i brzucha. Izolowane 
urazy głowy stwierdzono u 11 chorych (13%), a klatki piersiowej 
i kości u 7 (8%). Pozostałe kombinacje występowały w pojedyn-
czych przypadkach. Wśród 18 – zgonów najczęściej ich przyczyną 
był uraz głowy. Inne wymienione kombinacje stały się powodem 
śmierci pacjentów w podobnej proporcji.

WStĘP

Obrażenia wielonarządowe są stosunkowo częste w dobie powszech-
nej motoryzacji. Ich liczba wzrasta z roku na rok, stanowiąc trzecią 
przyczynę zgonów w całej populacji, a drugą wśród osób do 40. roku 
życia. Najczęstszymi powodami takich uszkodzeń ciała są wypadki 
komunikacyjne i upadki z wysokości, które łącznie stanowią ponad 
80% tych urazów [1–3]. Największym wczesnym zagrożeniem dla 
życia chorego z urazem wielonarządowym jest wstrząs krwotoczny, 
zwykle spowodowany krwawieniem wewnętrznym. To najczęstsza 
przyczyna zgonów zaraz po przywiezieniu chorych do szpitala lub 
w czasie pierwszych 24 godzin pobytu w nim. Należy pamiętać, że 
niekoniecznie musi być to masywny krwotok, np. z: dużego naczy-
nia brzusznego, rozerwanej wątroby lub aorty. Mniejsze krwawienia: 
z pękniętej śledziony, złamanych wielu żeber, złamanej miednicy, 
kości udowej sumują się, wywołując ciężki wstrząs krwotoczny, któ-
ry może prowadzić do zgonu. Ze względu na ten fakt bardzo istotne 
w postępowaniu z takimi chorymi jest możliwie szybkie opanowanie 
krwawień. Postępy w ratownictwie medycznym, udzielaniu pierw-
szej pomocy, szybkim transporcie do szpitala, diagnostyce i lecze-
niu urazów wielonarządowych spowodowały poprawę wskaźnika 
przeżywalności i zmniejszenia uszczerbku na zdrowiu osób, które 
przeżyły. Utworzenie wyspecjalizowanych oddziałów (centrów ura-
zów wielonarządowych) także wpłynęło na poprawę standardów 
i wyników leczenia. Celem niniejszej pracy była analiza przypad-
ków leczonych w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych 
(CLUW) SPSK 1 w Szczecinie w 2015 roku i porównanie jej wyni-
ków z podobną, przeprowadzoną w 2007 roku.  

Materiał i MetoDYka

Materiał badawczy stanowiły dane medyczne 82 chorych, 52 męż-
czyzn (63%) i 30 kobiet (37%), w wieku śr. 44 lat (zakres 23–75), 
którzy doznali urazów wielonarządowych, wymagających leczenia 
w CLUW. Dane pozyskano z elektronicznej bazy danych pacjen-
tów Centrum, które zostały udostępnione autorom pracy. Były one 
digitalizowane z wyjściowej formy tekstowej i umieszczane w sko-
roszycie programu Excel, w celu ich dalszego przetwarzania. Przy 
analizie tej cyfrowej bazy skupiono się na: przyczynach urazów, 
spektrum doznanych obrażeń, okolicach ciała, których urazy doty-
czyły, sposobach i wynikach leczenia. Analizę statystyczną różnic 
między badanymi zmiennymi w latach 2007 vs 2015 wykonano za 
pomocą testu Chi2, przy niektórych danych z poprawką Yates’a.

WYniki

Przyczyny urazów (Tab. I.)

Najczęstszą przyczyną urazu wielonarządowego był wypadek 
komunikacyjny – 45 przypadków (55%), następnie: upadek z wy-
sokości – 22 (27%) i inny mechanizm – 15 (18%). Wśród urazów 
komunikacyjnych najwięcej, bo ⅔ ofiar, stanowili potrąceni pie-
si lub rowerzyści i kierowcy samochodów – po 15 przypadków. 

head injuries increased of 14%, number of chest traumas and bone fractures decreased of 21% and 11%, respectively. The 
survival rate improved of 10%.

keYWorDS:  abdominal injury, epidemiology, mortality, multitrauma injury



31POL PRZEGL CHIR, 2019: 91 (4): 29–35 

artykuł oryginalny / original article

Leczenie operacyjne (Tab. IV.)

Leczenia operacyjnego wymagały najczęściej złamania kości – u 24 
(29%) pacjentów. Leczenie ortopedyczne polegało na stabilizacji 
wewnętrznej złamanych kości; w 2 przypadkach złamań miedni-
cy wstępnie zastosowano stabilizacje zewnętrzną. Po 18 chorych 
(22%) wymagało laparotomii i kraniotomii. Wśród 18 chorych, któ-
rym otwierano brzuch, najczęściej wykonywano: wycięcie pękniętej 
śledziony – 10, zszycie rany wątroby – 7, powiązanie krwawiących 
naczyń krezki jelita cienkiego – 4 przypadki. Rozerwane jelito cien-
kie zszyto u 2 chorych, a u 1, z uszkodzeniem okrężnicy, wykonano 
operację Hartmana. U 5 pacjentów, z powodu niepewnej hemo-
stazy w jamie otrzewnowej, zdecydowano o pozostawieniu w niej 
chust (packing) i ponownym otwarciu brzucha, zwykle w dniu na-
stępnym. W jednym przypadku laparotomię i packing zastosowano 
u pacjenta z wielofragmentowym złamaniem miednicy, u którego 
narastał krwiak zaotrzewnowy. W 4 przypadkach laparotomia nie 
wykazała poważnych obrażeń w jamie brzusznej. Byli to pacjenci 
niestabilni hemodynamicznie, u których badanie TK w trybie „po-
litraumy” wykazało obecność krwi w jamie otrzewnowej. W 2 przy-
padkach laparotomię wykonywano natychmiast po przywiezieniu 
do szpitala, z powodu objawów ciężkiego wstrząsu i niestabilności 
hemodynamicznej (RR < 60 mm/Hg), bez wstępnych badań obra-
zowych. W obu tych przypadkach stwierdzono masywne krwawie-
nie wewnątrzotrzewnowe, m.in. z pękniętej wątroby i śledziony.

Wśród 18 pacjentów, którym wykonano kraniotomię, u 15 ewaku-
owano krwiaki przymózgowy (pod- i nadtwardówkowy), a u 3 przy-
czyną operacji było narastanie obrzęku mózgu (kraniotomia odbar-
czająca). U 5 chorych założono cewnik do bezpośredniego pomiaru 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego. U 2 chorych TK wykazała poura-
zowy tętniak aorty piersiowej, który został zaopatrzony metodą en-
dowaskularną przez wszczepienie stentgraftu [4]. Te operacje były 
wykonane w innym szpitalu na terenie Szczecina, w Klinice Chi-
rurgii Naczyniowej, co wymagało wstępnego ustabilizowania stanu 
ogólnego, aby chorzy mogli zostać bezpiecznie przetransportowa-
ni. Jeden pacjent, u którego w badaniu TK rozpoznano uszkodzenie 
aorty piersiowej zmarł w ciągu kilku godzin po przyjęciu z powodu 
wyjściowej ciężkości urazu. W 24 przypadkach odmy opłucnowej 
zastosowano drenaż ssący, a 3 chorych z urazami twarzoczaszki 
wymagało tamponady tylnej ściany gardła. W zestawieniu nie po-
dano liczby operacji urazów twarzoczaszki, ponieważ były one wy-
konywane także w innym szpitalu, zwykle po wypisaniu z CLUW.   

Łącznie 10 chorych (12%) wymagało 2 operacji, z czego u 6 była to 
laparotomia i zespolenie kości, u 2 kraniotomia i operacja kostna 
i po 1 przypadku operacji ortopedycznej i neurochirurgicznej oraz 
ortopedycznej i naczyniowej. 

Śmiertelność
Śmiertelność w analizowanej grupie wynosiła 22% (18 przypad-
ków). Sześciu chorych zmarło w 1.–2. dobie od przyjęcia z powo-
du ciężkości doznanego urazu, 11 w okresie od 4 do 26 dni, a jed-
na pacjentka zmarła po ponad 4 miesiącach leczenia w CLUW. 
9 osób było ofiarami urazów komunikacyjnych (6 kierowców lub 
pasażerów, 2 potrąconych pieszych, 1 rowerzysta), 7 osób zmar-
ło po upadku z wysokości (4 z dużej wysokości, 3 po upadku ze 
schodów). 1 osoba była ofiarą pobicia, a 1 została przygnieciona 
przez samochód. U 4 pacjentów, którzy zmarli, obrażenia doty-
czyły głowy, klatki piersiowej i kości, u 3 głowy, klatki piersiowej, 

tab. i.  Przyczyny urazów w badanej grupie 82 chorych.

PrzYczYna koMunikacYjnY

  n = 45 (55%)

Potrącenie pieszy/rowerzysta 15

Kierowca 15

Pasażer 9

Motocyklista 4

Przygniecenie przez samochód 2

PrzYczYna uPaDek z WYSokości  

n = 22 (27%)

Upadek z wysokości 16

Ze schodów 5

Z wysokości ciała 1

Próba samobójcza [4]

PrzYczYna inne 15 (18%)

Przemoc (rany kłute) 4

Przygniecenie przez ciężar 4

Przemoc (pobicie) 3

Wybuch 1

Wypadnięcie z pociągu 1

Porażenie prądem 1

Tonięcie 1

kości i brzucha, u 3 głowy i kości, a u kolejnych 3 samej głowy. 
U 2 osób przyczyną zgonu był uraz klatki piersiowej, brzucha i ko-
ści. W pozostałych 3 przypadkach były to urazy: głowy i brzucha, 
klatki piersiowej i brzucha oraz izolowany uraz brzucha. 

Porównanie z wynikami analizy z 2007 roku (Tab. V. i VI.)
W porównaniu z 2007 rokiem, w 2015 w CLUW leczono o 18 (28%) 
więcej chorych. Proporcje kobiet i mężczyzn (3:1) były podobne. 
Pacjenci z roku 2015 byli o śr. 5 lat starsi (44 vs 39 lat). W 2007 roku 
leczono znacznie więcej ofiar wypadków komunikacyjnych (73% 
vs 55%; różnica stat. istot., p = 0,02), mniej upadków z wysokości 
(20% vs 27%) i mniej urazów o innym charakterze (7% vs 18%). 
W 2007 roku najczęstszymi składowymi urazu wielonarządowego 
były obrażenia kostne i klatki piersiowej, a mniej było urazów gło-
wy. W 2015 roku dominowały urazy głowy i kości (tylko różnica 
w liczbie urazów klatki piersiowej była statystycznie istotna, 
p = 0,003). Obrażenia brzucha w obu analizowanych okresach 
utrzymywały się na podobnym poziomie (36% i 39%). W 2007 roku 
leczono operacyjnie prawie dwukrotnie więcej złamań kości (61%vs 
29%; różnica stat. istot., p = 0,05) i częściej wykonywano laparotomie 
(30% vs 22%), natomiast operacje neurochirurgiczne były podob-
nie częste (20% vs 22%). W 2015 roku poprawiła się przeżywal-
ność chorych (78% vs 68%), ale ta różnica nie była statystycznie 
istotna (p = 0,2). 

oMÓWienie

Obrażenia wielonarządowe najczęściej są następstwem wypadków 
komunikacyjnych. W naszym kraju zauważalny jest duży udział 
potrąconych pieszych lub rowerzystów – w przedstawianym mate-
riale stanowi on ⅓ przypadków. Jest to zjawisko typowe dla krajów 
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dowe. Upadki z wysokości stanowią ok. 20–25% ogólnej liczby ob-
rażeń wielonarządowych [2, 3, 6]. Są one przynajmniej tak samo 
groźne, jak wypadki komunikacyjne, a zakres i ciężkość obrażeń 
zależy wprost od wysokości, z jakiej ofiara spada. Liczba tych ura-
zów wykazuje niewielką tendencję wzrostową (20% w 2007 vs 27% 
w 2015). Najczęstsze przyczyny upadków z wysokości to: brak od-
powiednich zabezpieczeń przy pracy na wysokości (rusztowanie, 
dach), upadek ze schodów (zwykle osoby starsze) i próby samo-
bójcze (zwykle osoby młode). 

Nie wszystkie okolice ciała ulegają urazom tak samo często. Za-
równo dane z piśmiennictwa, jak i wyniki tej analizy, wskazują, że 
najczęściej zdarzają się obrażenia układu kostnego i głowy, nie-
co rzadziej klatki piersiowej, a stosunkowo najrzadziej – brzucha 
(Tab. II.) [2, 3]. W analizie z 2007 przeważały urazy kostne i klatki 
piersiowej, a nieco mniej było obrażeń głowy (63% vs 77%). Wśród 
uszkodzeń klatki piersiowej przeważają złamania żeber i stłucze-
nia płuc (⅔ przypadków) i odmy opłucnowe (ponad połowa). Czę-
stość występowania urazów nie jest proporcjonalna do częstości 
wykonywanych operacji. I tak:

1.  Złamania kości kończyn, miednicy i kręgosłupa są najczęściej 
operowane. Choć wydawałoby się, że nie zagrażają one bezpo-
średnio życiu, jak np.: krwotok do jamy brzusznej lub krwiak 
przymózgowy, to wczesna stabilizacja złamań miednicy, krę-
gosłupa i dużych kości ma istotne znaczenie dla zapewnienia 
choremu możliwości prawidłowego usprawniania. Niezaopa-
trzone złamania są stałym źródłem dodatkowego urazu przy 
każdym poruszeniu: zmianie pozycji, przewożeniu w celu wy-
konania badań diagnostycznych, rehabilitacji;

2.  Urazy głowy są zwykle złamaniami kości twarzo- i mózgoczasz-
ki, stłuczeniami mózgu, małymi krwiakami przymózgowymi 
i krwawieniami podpajęczynówkowymi, niewymagającymi le-
czenia operacyjnego. Tylko ok. 20–25% (zwykle krwiaków śród-
czaszkowych) wymaga interwencji operacyjnej;

3.  Urazy brzucha, które przebiegają z krwawieniem do jamy otrzew-
nowej, są z zasady zawsze operowane. Choć z wymienionych 
obrażeń występują one najrzadziej, to w analizowanym mate-
riale najczęściej wymagały laparotomii (18/30–60%) Krwiaki za-
otrzewnowe, zaliczane do obrażeń jamy brzusznej, są skutkiem 
złamań miednicy, kręgosłupa i uszkodzenia nerki; najczęściej 
leczy się je zachowawczo;

4.  Urazy klatki piersiowej to najczęściej stłuczenia płuc, złamania 
żeber i odmy opłucnowe, które nie wymagają leczenia operacyj-
nego, a tylko – podobnie jak odmy – drenażu ssącego. Te wy-
magające torakotomii, tj. masywne krwawienia do jamy opłuc-
nowej, pęknięcie płuca, zdarzają się bardzo rzadko: w obecnej 
analizie nie było żadnego takiego przypadku, a w tej z 2007 roku 
odnotowano dwa. 

Przyczyny zgonów u chorych z urazami wielonarządowymi są róż-
ne [7–10]. W przedstawionej analizie ⅓ zgonów nastąpiła w 1.–2. 
dobie po urazie, zwykle z powodu wstrząsu hipowolemicznego 
(krwotocznego), spowodowanego sumą wielu obrażeń i krwawie-
niem do różnych struktur, np. w miejscach złamań kości. U 3 z tych 
chorych jedną ze składowych było krwawienie do jamy otrzewno-
wej, trudne do opanowania mimo natychmiastowej laparotomii 
i zastosowania packingu. Ciężki uraz ośrodkowego układu ner-

o słabej infrastrukturze drogowej i niskiej kulturze ruchu drogo-
wego. Dla porównania – w Europie Zachodniej odsetek potraco-
nych pieszych i rowerzystów w ogólnej liczbie ciężkich urazów 
komunikacyjnych nie przekracza 10%. Pewien wyjątek stanowi 
Holandia, w której wskutek znacznego wzrostu liczby rowerzy-
stów w ostatnich 10 latach, odsetek ofiar wypadków z udziałem 
jednośladów znacząco wzrósł [5]. Liczba ofiar śmiertelnych wy-
padków komunikacyjnych systematycznie maleje: w roku 2007 
było ich ok. 5200, w 2015 – 3600, a w 2018 nieco mniej niż 3000. 
Taka tendencja jest efektem: poprawy infrastruktury (autostrady, 
drogi szybkiego ruchu), kultury jazdy, większej skuteczności kon-
troli policyjnych i kampanii medialnych. Liczba osób rannych w 
wypadkach komunikacyjnych jest ok. 10 razy większa od liczby 
ofiar śmiertelnych, przy czym u około ⅓ są to urazy wielonarzą-

tab. ii.  Specyfika obrażeń wchodzących w skład urazów wielonarządowych 
w analizowanej grupie.

liczba chorYch n = 82

Wiek śr. 44 lata (zakres (23–75)

Płeć M = 52 (63%) K = 30 (37%)

urazY głoWY n = 63 77%

Stłuczenie mózgu 36 57%

Złamanie czaszki 33 52%

Złamanie twarzoczaszki 31 49%

Krwiak podtwardówkowy 29 46%

Krwawienie podpajęczynówkowe 21 33%

Krwiak nadtwardówkowy 9 14%

Obrzęk mózgu 21 33%

Uszkodzenie rdzenia 4 6%

urazY koStne n = 64 78%

Kręgosłup 34 53%

Miednica 24 37%

Podudzie 16 25%

Udo 15 23%

Ramię 8 12%

urazY klatki PierSioWej n = 53 65%

Złamania żeber 35 66%

Stłuczenie płuca 35 66%

Odma opłucnowa 28 53%

Wiotka klatka piersiowa 18 34%

Złamanie mostka 8 15%

Krwiak opłucnej 7 13%

Uszkodzenie aorty piersiowej 3 6%

urazY brzucha n = 30 36%

Krwiak zaotrzewnowy 16 53%

Krwawienie wewnątrzotrzewnowe 13 43%

Wątroba 12 40%

Śledziona 12 40%

Krezka 4 13%

Jelito 3 10%

Duże naczynia 3 10%

Nerka 6 20%

PrzeżYcie/zgon 64 (78%) 18 (22%)

czaS PobYtu PrzeżYcie/zgon 23 Dni 17 Dni
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krwawienia było pęknięcie śledziony i wątroby lub krezki jelita 
cienkiego. W urazie wielonarządowym badanie kliniczne brzu-
cha u – zwykle nieprzytomnego – pacjenta nie wnosi żadnych 
istotnych informacji. Brak reakcji na ucisk sprawia, że nie można 

wowego był przyczyną jednego wczesnego zgonu. Śmiertelność w 
późniejszym czasie była spowodowana powikłaniami rozwijającymi 
się w następstwie pierwotnego urazu, najczęściej niewydolnością 
wielonarządową i posocznicą [7, 8]. Najwięcej (7 z 12) z tych powi-
kłań dotyczyło niewydolności oddechowej ARDS, spowodowanej 
ciężkimi obrażeniami klatki piersiowej (stłuczenia płuc, złamania 
wielu żeber, wiotka klatka piersiowa), które nie ustępowało mimo 
intensywnego leczenia. U 9 z 12 pacjentów, którzy zmarli, rozwi-
nęła się niewydolność nerek, wymagająca dializoterapii. 

Przyczyny zgonów w prezentowanym materiale są nieco inne od 
przedstawianych w piśmiennictwie. Specyfika przyczyn obrażeń 
wielonarządowych jest odmienna w krajach o różnym poziomie 
rozwoju cywilizacyjnego, zwyczajach społecznych i kulturowych. 
W materiale ośrodka holenderskiego z 1073 chorych po urazach 
wielonarządowych przyjętych na OIOM, w okresie 1 miesiąca 
zmarło 205 osób (19%). Najczęstszym powodem urazu, który 
skutkował zgonem, był upadek z wysokości, a kolejnym – potrą-
cenie rowerzysty (specyfika kraju, w którym więcej ludzi jeździ 
rowerami, niż samochodami). Połowa chorych, którzy zmarli, 
była operowana w trybie pilnym z różnych powodów. Najczęst-
sza przyczyna zgonu to ciężki uraz czaszkowo-mózgowy (63%), 
a kolejny: niemożliwy do opanowania krwotok wewnętrzny (18%).  
Najczęstszym powikłaniem w trakcie leczenia skutkującym zgo-
nem była niewydolność oddechowa, a następnym niewydolność 
wielonarządowa. W 92% pierwotną przyczynę zgonu stanowiła 
wyjściowa ciężkość urazu [9]. 

W badaniu wieloośrodkowym, oceniającym wyniki leczenia 1706 
chorych poddanych pilnej laparotomii z powodu urazu wielonarzą-
dowego, stwierdzono, że śmiertelność w tej grupie wynosiła 21% 
(358 zgonów). Średni czas od przyjazdu do szpitala do rozpoczęcia 
operacji to 42 min. (zakres 30–41). Średnia wartość punktacji ISS 
(Injury Severity Score) w tej grupie wynosiła 19 (zakres 18–41). 
Najczęstszym powodem pilnej laparotomii było niskie skurczowe 
ciśnienie krwi (<90 mm Hg). Zakres operacji wykonanych wśród 
tych chorych obejmował: wycięcie rozerwanego fragmentu jelita, 
zszycie rozerwanej wątroby, zszycie rany jelita i wycięcie pękniętej 
śledziony. Bezpośrednią przyczyną zgonu 214 chorych (60%) było 
niemożliwe do opanowanie krwawienie wewnętrzne [10]. W innej 
z prac stwierdzono, że wysokie stężenie glukozy, utrzymujące się 
u chorego po urazie wielonarządowym, jest czynnikiem negatyw-
nie wpływającym na szansę przeżycia [11].  

W prezentowanym materiale wśród obrażeń brzusznych ponad 
połowę przypadków stanowiły krwiaki zaotrzewnowe, z których 
tylko jeden wymagał laparotomii i zastosowania packingu. Krwa-
wienie do przestrzeni zaotrzewnowej prawie zawsze towarzyszy 
złamaniom miednicy, kręgosłupa lędźwiowego i pęknięciu nerki. 
W części przypadków może powodować zaburzenia hemodyna-
miczne i wtedy wymaga interwencji: albo laparotomii i packingu, 
albo radiologicznej interwencji endowaskularnej – embolizacji tęt-
nicy biodrowej wewnętrznej lub jej gałęzi dochodzącej do krwiaka. 

krWaWienie WeWnątrzotrzeWnoWe

Krwawienie wewnątrzotrzewnowe to najczęstszy powód inter-
wencji chirurgicznej u pacjentów z obrażeniami wielonarządowy-
mi. W przedstawianym materiale stwierdzono je u 13 osób (16%), 
z których 12 było operowanych w pierwszej dobie po urazie. Przyczyną 

tab. iii.  Najczęstsze kombinacje urazów w analizowanej grupie i liczba zgonów.

liczba 
chorYch

% zgonY %

Głowa, klatka, kości 19 23% 4 21%

Głowa, klatka, kości, brzuch 13 16% 3 23%

Głowa, kości 12 15% 3 25%

Klatka, kości, brzuch 12 15% 2 17%

Tylko głowa 11 13% 3 27%

Klatka, kości 7 8% -

Kości, brzuch 2 2,5% -

Głowa, brzuch 1 1,25% 1

Klatka, brzuch 1 1,25% -

Tylko kości 1 1,25% 1

Tylko brzuch 1 1,25% 1

Głowa, kości, brzuch 1 1,25% -

Głowa, klatka 1 1,25% -

Razem 82 100% 18

tab. iV.  Leczenie operacyjne chorych z analizowanej grupy.

leczenie oPeracYjne liczba chorYch %

Ortopedyczne 24 29%

Chirurgiczne (laparotomia) 18 22%

W tym „packing” 6 7%

W tym zwiadowcza 4 5%

Neurochirurgiczne (kraniotomia) 18 22%

Naczyniowe (stentgraft) 2 2,5%

Drenaż ssący odmy opłucnowej 24 29%

DWie oPeracje u jeDnego chorego liczba chorYch

Ortopedyczna + chirurgiczna 6 7%

Neurochirurgiczna + chirurgiczna 2 2,5%

Ortopedyczna + neurochirurgiczna 1 1,25%

Ortopedyczna + naczyniowa 1 1,25%

tab. V.  Przyczyny urazów i specyfika obrażeń wśród 64 pacjentów leczonych w CLUW 
w 2007 roku.

liczba chorYch n = 64

Wiek śr. 39 lat (zakres 19–78)

Płeć M = 44 (69%) K = 20 (31%)

Przyczyna

Wypadek komunikacyjny  47 (73%)

Upadek z wysokości  13 (20%)

Inna 4 (7%)

Urazy kostne 57 (89%) Operacja u 39 (61%)

Urazy klatki piersiowej 55 (86%) Operacja u 2 (3%)

Urazy głowy 40 (63%) Operacja u 13 (20%)

Urazy brzucha 25 (39%) Operacja u 19 (30%)

Przeżycie/zgon 44 / 20 (68% / 32%)
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nasze wcześniejsze obserwacje, że w urazach brzucha, obrażenia 
krezki i jelit nie uwidaczniają się w TK w trybie politraumy. Ro-
zerwanie krezki daje jednak obraz krwi w jamie otrzewnowej, co 
przy umiarkowanych zaburzeniach hemodynamicznych stanowi 
wystarczającą przesłankę do wykonania laparotomii. Natomiast 
uszkodzenie jelita cienkiego, jeżeli nie towarzyszy mu obecność 
gazu w jamie otrzewnowej, to pozostaje nierozpoznane. W więk-
szości przypadków laparotomię wykonuje się po 2.–3. dniach od 
urazu z powodu narastania objawów klinicznych. U 6 chorych po 
laparotomii zastosowano packing z powodu braku skutecznej he-
mostazy, mimo zastosowania konwencjonalnych środków (szwy 
wątroby, krezki, podwiązki, koagulacja). Według niektórych au-
torów powinien on być użyty w sytuacji, kiedy nie można uzyskać 
pełnej hemostazy, rozwija się koagulopatia, naprawa uszkodzeń 
zagraża życiu pacjenta lub kiedy trzeba natychmiast wykonać inną 
operację ratującą życie [1, 5, 10]. W naszym materiale przesłanką 
do pozostawienia chust w brzuchu we wszystkich przypadkach 
była niepewna hemostaza. W przedstawianym obecnie materiale, 
jak i w poprzednim opracowaniu, nie stosowano diagnostycznego 
płukania jamy otrzewnowej jako metody diagnostycznej przy po-
dejrzeniu krwawienia wewnątrzbrzusznego. Jest to sposób, który 
wymaga przynajmniej godzinnej obserwacji płynu wypływające-
go z jamy otrzewnowej po jej nakłuciu i przetaczaniu roztworu 0,9% 
NaCl. Przy obecnych możliwościach diagnostycznych jest to zupeł-
nie nieuzasadniona strata czasu. W ośrodku autorów przyjęto zasadę, 
że u pacjenta skrajnie niestabilnego hemodynamicznie, u którego nie 
stwierdza się zewnętrznego krwawienia, najbardziej prawdopodob-
nym miejscem utraty krwi jest jama otrzewnowa i wymaga on natych-
miastowej laparotomii (tzw. „złoty kwadrans” od przybycia do SOR). 
Natomiast jeżeli stan pacjenta jest wystarczająco stabilny, to badanie 
TK w trybie politraumy, trwające 15–20 minut, jest znacznie lep-
szym sposobem na wykazanie obecności krwi w jamie otrzewnowej. 

WnioSki

Przedstawiona analiza przyczyn urazów, uszkodzeń części ciała, 
spektrum doznanych obrażeń, sposobów i wyników leczenia po-
kazuje tendencje w epidemiologii, diagnostyce i leczeniu urazów 
wielonarządowych. Porównanie wyników analizy między latami 
2007 i 2015 wykazało zmianę proporcji w zakresie częstości ura-
zów poszczególnych okolic ciała, składających się na uraz wie-
lonarządowy i znaczne (o 10%) zmniejszenie śmiertelności, co 
może świadczyć o poprawie skuteczności leczenia. Interpretacja 
tych wyników powinna być jednak ostrożna, ponieważ każdego 
roku spektrum urazów może być inne. Z tego powodu wskazana 
byłaby analiza tych zmiennych w dłuższym okresie, np. 5 lat, co 
pozwoliłoby na sprawdzenie z większym prawdopodobieństwem 
zauważonych tendencji.

stwierdzić objawów podrażnienia otrzewnej [12]. Z tego powo-
du najważniejszym objawem klinicznym wskazującym na możli-
wość krwawienia wewnątrzbrzusznego jest niskie ciśnienie krwi. 
Potwierdzenie tego podejrzenia dostarcza wynik badania TK. 
W przedstawianym materiale, w 11 przypadkach obecność krwi 
i uszkodzenia narządów miąższowych stwierdzono po badaniu 
TK, a 2 chorych było operowanych w trybie natychmiastowym, 
bez żadnych badań, z powodu ciężkiego wstrząsu i niestabilności 
hemodynamicznej. Spośród 10 pacjentów, u których TK wykazała 
pęknięcie śledziony, splenektomię wykonano u 8, a u 2 z niewiel-
kim uszkodzeniem torebki zastosowano skuteczny packing. Pęk-
nięcie wątroby stwierdzono u 12 chorych, u 2 w czasie doraźnej 
laparotomii, a u 10 w badaniu TK, z których 7 wymagało opera-
cji i zszycia rozerwanego miąższu. Rozerwana krezka była przy-
czyną krwawienia u 4 chorych, przy czym u 1 było to krwawienie 
masywne, przebiegające z zaburzeniami hemodynamicznymi. 
U żadnego z pacjentów uraz krezki nie był widoczny w badaniu 
TK, a został stwierdzony w trakcie laparotomii. Podobnie roze-
rwanie jelit rozpoznano w trakcie operacji wykonywanej z powodu 
krwawienia (2 chorych), a u 1 w 3. dobie po urazie, z powodu na-
rastających objawów otrzewnowych. To spostrzeżenie potwierdza 
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