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STRESZCZENIE:    Uraz przenikający szyi to taki, w  którym rana przechodzi przez mięsień szeroki szyi. Tego typu obrażenia stanowią 5–10% 
wszystkich urazów tej okolicy. Ze względu na obecność w obrębie szyi bardzo ważnych życiowo struktur anatomicznych: dróg 
oddechowych, przewodu pokarmowego, ważnych struktur naczyniowych i nerwowych, każdorazowo, gdy mamy do czynie-
nia z urazem drążącym szyi, należy pacjenta hospitalizować oraz zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu dal-
szych decyzji terapeutycznych. Współcześnie na podstawie badań obrazowych, stanu klinicznego, dokładnego wywiadu, bada-
nia fizykalnego i badań laboratoryjnych jesteśmy w stanie określić, czy zabieg operacyjny jest niezbędny. Takie postępowanie 
umożliwia rezygnację z operacji zwiadowczych, które niosą za sobą ryzyko. W pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów, 
hospitalizowanych w tutejszym ośrodku otorynolaryngologicznym: 22-letniego chorego z ciałem obcym szyi – imitującym 
guz – od dwóch lat, oraz 45-letniego pacjenta z raną ciętą szyi przyjętego w trybie ostrego dyżuru. W pierwszym przypadku 
wcześniejsza dokładna diagnostyka pozwoliłaby na natychmiastowe usunięcie ciała obcego i  uniknięcie późniejszej oper-
acji, jak też zagrożeń wynikających z pozostawienia go w ranie. W drugim przypadku szybko wykonane badanie TK szyi z kon-
trastem pozwoliło stwierdzić ciało obce, określić jego rozmiar, położenie oraz przygotować zespół operacyjny do zabiegu. 

  Wnioski: W  urazach drążących szyi u  pacjentów stabilnych hemodynamicznie, podejmowanie decyzji o  dalszym 
postępowaniu powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką obrazową, wywiadem oraz badaniem fizykalnym.

SŁOWA KLUCZOWE:   urazy szyi, rany penetrujące, operacja zwiadowcza, badania obrazowe w urazach szyi, postępowanie w urazach szyi

ABSTRACT:   Penetrating neck traumas are traumas that pass through the platysma muscle, and they account for 5% to 10% of all neck 
traumas. Penetrating head traumas can damage vital structures such as the airways, esophagus, major nerves and vessels. 
Thus, patients with penetrating neck traumas should be treated in hospital, and doctors should be careful when deciding 
on the best treatment. Currently, the need for surgery can be established based on imaging tests, clinical status of the pa-
tient, medical history, physical examination, and laboratory tests. Exploratory surgery is not necessary particularly because 
it is associated with complications. We present two patients with penetrating neck traumas who were treated in our center: 
a 22-year-old patient with a foreign body that, for two years, mimicked a tumor, and a 45-year-old patient with a stab wound 
requiring immediate treatment. In the first patient, finding the foreign body earlier would have allowed an immediate re-
moval, which would have prevented subsequent surgery and reduced the risks of leaving the foreign body in the neck. In the 
second patient, immediate contrast-enhanced computed tomography (CT) of the neck showed a foreign body, its size and 
position, which helped to plan surgery. Conclusions: In hemodynamically stable patients with penetrating neck traumas, 
doctors should choose the best treatment based on imaging, medical history, and physical examination.

KEYWORDS:  neck trauma, penetrating wounds, exploratory surgery, imaging of neck trauma, treatment of neck trauma

WSTĘP

O urazie penetrującym możemy mówić wtedy, gdy rana prze-
chodzi przez mięsień szeroki szyi. Obrażenia penetrujące szyi 

nie są częste, stanowią ok. 5–10% urazów szyi. Nawet w warun-
kach wojennych ich częstotliwość nie przekracza 1% wszyst-
kich obrażeń. Towarzyszące im uszkodzenia dużych naczyń 
mogą dotyczyć 20% rannych, a uszkodzenia dróg oddechowych 
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i przewodu pokarmowego – 10% rannych [6]. Jeszcze rzadziej 
dochodzi do pozostawienia w ranie penetrującego ciała obcego.

Ciała obce, które dostają się w obszar tkanek szyi w wyniku 
urazu, zawsze niosą za sobą ryzyko utraty życia, ponieważ 
na stosunkowo małej przestrzeni, jaką jest szyja, znajduje 
się wiele ważnych życiowo struktur anatomicznych: drogi 
oddechowe (gardło dolne, krtań, tchawica, osklepki płuc), 
układ naczyniowy (duże pnie tętnicze i żylne), górna część 
układu pokarmowego (gardło i przełyk) oraz część układu 
nerwowego (rdzeń kręgowy, splot barkowy, nerwy czasz-
kowe i obwodowe) [12]. Z tego powodu urazy penetrują-
ce tkanki szyi wymagają hospitalizacji w trybie pilnym. 
Standard postępowania w przypadku urazu penetrujące-
go ewoluował przez lata. Wypracowany w latach 70. XX 
wieku algorytm uwzględniał podział anatomiczny szyi na 
trzy strefy i zakładał „podejście selektywne” w zależności 
od strefy. Dla określenia miejsca doznanych obrażeń, oraz 
przewidywania ich skutków i planowania leczenia, wyróż-
niono strefy:

I. Od poziomu obojczyków (stanowiących granicę górnego 
otworu klatki piersiowej) do chrząstki tarczowatej.

II. Od poziomu chrząstki tarczowatej do kątów żuchwy.

III. Od kątów żuchwy do podstawy czaszki [8].

W przypadku urazu strefy I i III obowiązkowa była endosko-
pia i angiografia, a w przypadku penetracji strefy II zabieg 
eksploracyjny [7, 12]. Obecnie powszechna dostępność no-
woczesnych czułych badań obrazowych (szczególnie angio-
-TK) umożliwia dokładną i nieinwazyjną ocenę najważniej-
szych struktur szyi i wypracowanie nowego modelu podejścia 
do pacjenta, nieuwzględniającego stref anatomicznych (tzw. 
No Zone Approach) [9]. Współczesny konsensus zakłada, iż 
pełne badanie fizykalne w połączeniu z angio-TK pozwala na 
wykrycie urazu naczyń, dróg pokarmowych i oddechowych, 
a tym samym kwalifikację do ewentualnego zabiegu operacyj-
nego. W efekcie zmniejsza się częstość wykonywania operacji 
zwiadowczych, które stanowią dodatkowe ryzyko dla pacjenta. 

W trybie natychmiastowym zabieg operacyjny musi być wy-
konany u pacjentów we wstrząsie, bądź chorych, u których 
utrzymuje się krwotok z rany. Podczas takiego zabiegu ko-
nieczne jest rozpoznanie i leczenie obrażeń tętnic szyjnych 
wspólnych i ich odgałęzień, tętnic kręgowych, żył szyjnych, 
uszkodzeń krtani, tchawicy, przełyku, nerwów, przewodu 
piersiowego i tarczycy. Kolejną kwestią jest oczyszczenie rany 
i usunięcie z jej obszaru wszystkich ciał obcych. Pacjentów 
w stanie stabilnym należy monitorować co najmniej 24 go-

Ryc. 1. Ciało obce pokryte torebką łącznotkankową.

Ryc. 2. Pocisk typu Chrabąszcz 50 po usunięciu torebki łącznotkankowej.

Ryc. 3. TK szyi- rekonstrukcja 3D.
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dziny, mając na uwadze możliwość nagłego pogorszenia sta-
nu zdrowia i konieczność operacji [12] 

W tym czasie przeciwwskazane jest sondowanie światła rany, po-
nieważ brak krwawienia może się wiązać z obecnością skrzepu, któ-
rego naruszenie sondą może spowodować gwałtowny krwotok [4].

W obydwu przypadkach – podjęcia strategii wyczekującej 
i obserwacji czy leczenia operacyjnego – dalsze postępowa-
nie powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką. Na-
leży skrupulatnie zebrać wywiad, przeprowadzić badanie 
fizykalne oraz wykonać badania obrazowe i laboratoryjne. 
W razie braku możliwości technicznych lub w warunkach 
bojowych, niezmiernie ważne jest również badanie fizykal-
ne, ocena stanu ogólnego poszkodowanego i lokalizacja ura-
zu. Na ich podstawie powinno się opierać decyzję o dalszym 
postępowaniu chirurgicznym. Niezmiernie ważna jest stała 
obserwacja chorego [2]. 

Gdy w ranie znajduje się ciało obce, ważne jest, aby zostało 
ono usunięte jak najszybciej, w celu zminimalizowania ryzy-
ka powikłań, w tym śródtkankowej migracji oraz zakażenia.

OPISY PRZYPADKÓW

PRZYPADEK 1
W 2010 roku do Przyklinicznej Poradni Laryngologicz-
nej zgłosił się 22-letni mężczyzna z powodu utrzymujące-
go się od około 2 lat guza szyi po stronie lewej. Pacjent nie 
zgłaszał towarzyszących zmianie dolegliwości. W badaniu 
podmiotowym pacjent poinformował o urazie szyi około 2 
lata wcześniej (postrzelenie z wiatrówki). Rana została za-
opatrzona w izbie przyjęć okolicznego szpitala. Dwa dni 
później u pacjenta wystąpił szczękościsk, który został sko-
jarzony z zapaleniem ślinianki podżuchwowej i ustąpił po 
zastosowanym leczeniu przeciwzapalnym. Pacjent nie po-
siadał żadnej dokumentacji medycznej dotyczącej tamtego 
zdarzenia. W badaniu palpacyjnym stwierdzono guz szyi 
po stronie lewej, twardy, niebolesny przy ucisku, przesu-
walny względem podłoża, o wymiarach 4x2 cm. Skóra nad 
nim była niezmieniona. Na etapie kwalifikacji do zabiegu 
operacyjnego pacjent został skierowany na badanie BAC 
(biopsja aspiracyjna cienkoigłowa) oraz tomografię kompu-
terową szyi. W badaniu BAC  nie uzyskano miarodajnego 
wyniku ze względu na skąpy materiał cytologiczny. W ba-
daniu tomografii komputerowej stwierdzono w obrębie tka-
nek miękkich szyi, w okolicy ślinianki podżuchwowej po 
stronie lewej, strukturę o dużej gęstości, wielkości ok 3,97 
x1,96 cm o kształcie walca. Ciało obce uciskało nieznacznie 
żyłę szyjną, natomiast nie powodowało ucisku na naczynia 

tętnicze. Pacjent został zakwalifikowany do leczenia opera-
cyjnego. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. 
Cięcie poprowadzono nad ciałem obcym, wzdłuż mięśnia 
mostkowo-obojczykowo-sutkowego, 4 cm poniżej podsta-
wy czaszki. Przecięto mięsień szeroki szyi, następnie toreb-
kę łącznotkankową, otaczającą ciało obce. Uwidoczniono 
pocisk gumowy, który usunięto. Ranę pooperacyjną zaopa-
trzono standardowo. Nie wystąpiły powikłania okołoope-
racyjne, rana zagoiła się prawidłowo. Wydobytym ciałem 
obcym, okazał się być gumowy pocisk typu Chrabąszcz 50. 
Dopiero po operacji pacjent przyznał się, że został postrze-
lony przez oddział policji, a przed lekarzem zaopatrującym 
ranę zataił przyczynę urazu.

PRZYPADEK 2
45-letni mężczyzna został przyjęty na oddział w trybie ostre-
go dyżuru z powodu rany ciętej szyi po stronie lewej. Pacjent 
był w stanie upojenia alkoholowego, miał 4 promile alkoholu 
we krwi, kontakt był trudny, chory nie współpracował i zacho-
wywał się agresywnie.

W przeprowadzonym wywiadzie nie udało się ustalić dokład-
nych okoliczności zdarzenia. W badaniu fizykalnym stwierdzo-
no ranę ciętą długości około 5–6 cm w połowie długości szyi, za 
tylnym brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego 
po stronie lewej. W laryngoskopii pośredniej uwidoczniono 
krwiak w dołku językowo-nagłośniowym lewym schodzący 
na boczną ścianę gardła oraz wybroczyny krwawe w dnie jamy 
ustnej. Krwotok z rany opanowano opatrunkiem uciskowym. 

W chwili przyjęcia pacjent nie wyraził zgody na zabieg ope-
racyjny, a jego zachowanie oraz stan upojenia alkoholowego 
nie pozwalał na wykonanie zaplanowanego badania TK szyi 
z kontrastem. 

Pacjent był w stanie stabilnym, bez cech uszkodzenia dużych 
naczyń i dróg oddechowych. Odstąpiono od operacji do cza-
su wykonania badania angio-TK. Monitorowano parametry 
życiowe i nawodniano dożylne.

Po uzyskaniu zgody pacjenta na leczenie chirurgiczne, wyko-
nano TK szyi z kontrastem. W badaniu stwierdzono ciało obce 
w szyi po stronie lewej, trójkątnego kształtu, o długości około 
9,4 cm i maksymalnej szerokości u  podstawy 2,2 cm. Było ono 
położone skośnie, podstawą przylegając do wewnętrznej po-
wierzchni mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, biegnąc 
od poziomu C5/C6 pomiędzy naczyniami szyjnymi, z końcem 
w obrębie mięśnia dna jamy ustnej, ku tyłowi około 2,4 cm od 
trzonu żuchwy, ok. 6–7 mm na lewo od linii pośrodkowej cia-
ła, oraz ok. 12 mm powyżej poziomu kości gnykowej. Ponadto 
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niu do ruchomego celu, jakim jest żywy człowiek, szansa przy-
padkowego postrzelenia w szyję jest dużo większa, a wraz ze 
zmniejszeniem odległości strzelającego od celu rośnie ener-
gia kinetyczna pocisku i staje się on potencjalnie niebezpiecz-
ny. Przykładem tego może być wypadek, który miał miejsce 3 
maja 2015 roku w Knurowie. W czasie zamieszek na stadionie 

stwierdzono zmiany obrzękowe, pourazowe z modelowaniem 
nagłośni po stronie lewej oraz rozedmę szyi. 

Z uwagi na opisany charakter ciała obcego, i wynikający z jego 
umiejscowienia (przyleganie do głównych naczyń szyi) stan za-
grożenia życia, podjęto decyzję o niezwłocznym jego usunięciu. 
Po oczyszczeniu brzegów rany ze skrzepów krwi, przedłużono 
cięcie w jej okolicy. Uwidoczniono odłam szkła penetrujący 
w kierunku żuchwy leżący pomiędzy żyłą szyjną zewnętrzną, 
wewnętrzną oraz tętnicą szyjną wspólną, który w całości usu-
nięto. Ranę przepłukano solą fizjologiczną i zaopatrzono stan-
dardowo. Usunięto ciało obce w postaci odłamu szkła w kształcie 
trójkąta o długości ramienia 9,5 cm i 2,2 cm podstawy. Nie wy-
stąpiły powikłania okołooperacyjne, rana zagoiła się prawidłowo. 

DYSKUSJA

Urazy penetrujące szyi, w tym postrzelenia, stanowią bez-
pośredni stan zagrożenia życia. Ofiarami ran postrzałowych 
są najczęściej mężczyźni, w wieku poniżej 40. roku życia. 
W retrospektywnym badaniu Karca i wsp. [5] analizują 142 
przypadki pacjentów z ranami postrzałowymi. Rany głowy 
i szyi stanowiły 31% z nich (n = 44), i były drugą co do czę-
stości lokalizacją po kończynach dolnych. Natomiast śmier-
telność wśród tych pacjentów była najwyższa i wynosiła 40%. 
Podobny rozkład pacjentów prezentują Sheffey i wsp. [9].

W piśmiennictwie prezentowane są liczne doniesienia na temat 
przebiegu, leczenia i powikłań ran postrzałowych. Coraz częściej 
dotyczą ludności cywilnej. W USA w 2010 roku od ran postrza-
łowych zginęło 31 tys. ludzi, a ponad 73,5 tys. było leczonych 
z tego powodu [11].

Nabój Chrabąszcz 50 stanowi amunicję obezwładniającą do 
broni gładkolufowej, która jest na wyposażeniu Oddziałów 
Prewencji Policji. Służy do samoobrony, wymuszania posłu-
szeństwa, obezwładniania osób agresywnych i oddziałuje na 
zasadzie bolesnego uderzenia pocisku z odpowiednia energią 
[1]. Nabój Chrabąszcz (CHR) posiada gumowy pocisk cylin-
dryczny w kształcie tłoczka o masie 8 g i średnicy 17,4 mm, 
produkowany jest w trzech wersjach. Chrabąszcz 20 (CHR20), 
Chrabąszcz 30 (CHR30), Chrabąszcz 50 (CHR50). Liczby za 
oznaczeniem literowym, wskazują na to, z jakiej odległości od 
strzelającego (20, 30 lub 50 metrów) pocisk zachowa energię 
w granicach 30 - 40 J [3]. Amunicja ta, jeśli zostanie wystrze-
lona z bezpiecznego dystansu i skierowana w korpus człowie-
ka, nie powinna być śmiertelna, ani też nie powinna wyrządzić 
poważnych ran u postrzelonego. Skupienie trafień w przy-
padku strzału z odległości 50 m jest stosunkowo dobre, 90% 
z nich lokuje się w polu o średnicy 50 cm. Jednak w odniesie-

Ryc. 4. Trójkątny odłam szkła widoczny w angio- TK.

Ryc. 5. Rekonstrukcja 3D-  angio- TK.

Ryc. 6. Odłam szkła wielkości 9,5 cm x 2,2 cm usunięty z szyi.
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WNIOSKI

U pacjentów po urazach penetrujących szyi, którzy nie znaj-
dują się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, stabilnych 
hemodynamicznie, bez obecnych objawów uszkodzenia dróg 
oddechowych, naczyń krwionośnych i przewodu pokarmowe-
go odstępuje się od eksploracji rany na rzecz dokładnej dia-
gnostyki i późniejszego dokładnie przygotowanego leczenia 
operacyjnego [10]. 

Należy pamiętać, iż po urazie penetrującym pacjenci mogą 
być bez kontaktu lub chcieć zataić prawdę na temat zdarze-
nia. Dlatego trzeba zawsze wykluczyć obecność ciała obcego, 
aby uniknąć zaszycia rany z pozostawionym ciałem obcym. 

27-latek postrzelony takim pociskiem zmarł na skutek krwo-
toku z prawej tętnicy podobojczykowej. W przypadku naszego 
pacjenta pocisk zatrzymał się przed dużymi naczyniami szyi. 

W drugim przypadku postępowanie znacznie utrudniał stan 
upojenia alkoholowego i brak współpracy pacjenta. Cały czas 
monitorowano parametry życiowe chorego. Zastosowanie 
przymusu bezpośredniego i podanie leków uspokajających, 
zapobiegło dalszemu przemieszczania się odłamu szkła na 
skutek niekontrolowanych ruchów pacjenta.

Wykonanie dokładnego badania fizykalnego i diagnostyki ra-
diologicznej, pozwoliło na dobre przygotowanie i zwiększenie 
bezpieczeństwa zabiegu.
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