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Obrażenia naczyń u dzieci !!!! 
  

( KTO ?   Gdzie ? ) 
 

  Chirurgia dzieci ????? 
 
   Chirurgia naczyniowa ??????  
 



 

Obrażenia naczyń u dzieci uwagi ogólne  
 

obrażenia = główna przyczyna śmierci dzieci 

absorbcja energii na mniejszej przestrzeni 

0.6 -1.4 % obrażenia naczyń 

20% izolowane  

 

przyczyny: wypadki komunikacyjne,rany (kłute i 

postrzałowe), upadki z wysokości) 1/3 jatrogenne 

 

pojedyncze dane w publikacjach medycznych 

 
                                                                           Dua A et al.: Clinical Reviev of Vascular Trauma 2014  

 



Obrażenia naczyń u dzieci uwagi ogólne  

 
u większości dzieci jest mniejsza ochrona narządów 

miąższowych i dużych naczyń(mniej tkanki tłuszczowej i 

łącznej) ... 

 

"duża głowa" niedojrzałe mięśnie szyi i aparat ścięgnisty 

predysponują do uszkodzeń  naczyń w     wyniku 

skręcenia czy  rozciągania... 

 

niższy Injury Severity Score (ISS) , mniej obrażeń naczyń 

w KP... 

 
 

Dua A et al.: Clinical Reviev of Vasculat Trauma 2014  

 



Obrażenia naczyń u dzieci uwagi ogólne  

 
 

50 % - obrażenia otwarte  (10%) 

częściej kończyny górne  (tętnica ramienna) 

bardzo rzadko uszkodzenia aorty 

mały kaliber i cienka ściana naczyń  

kurcz  
 

 

 

Dua A et al.: Clinical Reviev of Vasculat Trauma 2014  

 



• Obrażenia naczyń u dzieci  
 

Zdrowe naczynia 

 

Struktura naczyń u dzieci 

 

Brak krążenia obocznego 

 



  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Uklad krwionosny 
logbia.republika.pl - 564 × 742 - Wyszukiwanie 
obrazem 
Naczynia krwionośne możemy podzielić na trzy 
Odwiedź stronę Pokaż obraz  
 
Sprawdź też te: 
 
Obrazy mogą być objęte prawami autorskimi.-
Prześlij opinię 
 
Układ krążenia, krwionośny 
anatomiac.w.interia.pl - 485 × 495 -
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MENGLED EXTREMITY SEVERITY 

SCORE (MESS)         Helfet 1990 

 
ENERGIA                                                =  1- 4  

NIEDOKRWIENIA KOŃCZYNY              =  1 - 2 

WSTRZĄS                                               =  1 - 2 

WIEK                                                       =  1 - 2  

  

CZAS NIIEDKWIENIA !!! > 6 godzin     2 x  
> 7 pkt 100% odjęć  

 

   wysoka zgodność w obrażeniach naczyń 

 u dzieci 

(PSI,LSI) 

 
 

 



Obrażenia naczyń u dzieci 

MVI (Minimal Vascular Injuries) 

 

Uszkodzenia naczyń bez wynaczynienia 

bez twardych dowodów klinicznych  

USG (+) Arteriografia(+) 
 

I - kurcz naczyń (reakcja tkanki mięśniowej) 

II - "intimal flap"  

III - małe przetoki T-Ż 

IV- malę pseudotętniaki 

 

  
 



RomualdWęgłowski 

 

 

 

Ppłk.dr med.(prof.doc)  





Wojna w Korei i Wietnamie  

 

Operacje rekonstrukcyjne naczyń 





AMPUTACJEpourazachtętnic 

• IIWojnaŚwiatowa=42-49% 

• Korea                        =  15 % (helikopter) 

• Wietnam                    =  2,5% 

• Izrael                         =   11% 

• Afganistan                 =   40-60% ! 

• Chorwacja                 =   35% 

• Irak                            =   10 -25% 



IRAQ and AFGANISTAN 

 

               

WAR   
 
  



„…… ponieważ obrażenia naczyń  przebiegają zwykle z dużą 

utratą krwi – to bardzo często szybko prowadzą do :  

                     *hipotermii 

                     *koagulopatii 

                     *kwasicy 

                     *nieodwracalnego wstrząsu 

                     *niewydolności wielonarządowej  

– nie dają  więc czasu  na długotrwające  operacje  

   rekonstrukcyjne……”    



DAMAGE  

  CONTROL 

  SURGERY 

  



DAMAGE CONTROL   in  

 

VASCULAR SURGERY   
 

 

  

Postępowanie „Etapowe” 

1 

2 ? 

3 



DC I - Initial Operation 
 

DC II - Damage Control Resustitation        
Intensive Care  

 
 
 
 

DC III - Final Operation 
 
 
 

STRATEGY DAMAGE CONTROL 



Damage control  wodniesieniudoobrażeń
naczyńto: 

 

    Operacja doraźna – ratująca życie !!! 
    -  stwarzająca warunki do ratowania kończyny 

                 

            Bailout operation  

   

 1.Zatrzymanie krwotoku (krwawienia) 

 2.Odroczenie operacji                



Ogólne 
 
  Wstrząs krwotoczny 
  Wstrząs urazowy 
(MVI) 
  

OBJAWY OBRAŻENIA TĘTNIC  



Zależą od : 
- wielkości naczynia 
- rodzaju 
- miejsca 
- siły urazu  
- izolowane czy współistniejące 

      stanu naczynia przed urazem 

OBJAWY OBRAŻENIA TĘTNIC   



 
 
 
           
            
 
 

Chory niestabilny   
            

   Obrażenia mnogie 
             

     Warunki zewnętrzne   
                      katastrofa   

                      wojna 
 
•  

DETERMINANTY ROZPOZNANIA 
  
                         I  
 
LECZENIA  OBRAŻEŃ  NACZYŃ     



STAN STABILNY  
       Obrażenie izolowane 
       Wyposażenie szpitala 
 
: Ultrasonografia  
: Arteriografia 
:  Angio-CT  
:  NMR 

DETERMINANTY   c.d 



EGER. M.: SGO : 1971, Surg.:1973    

 

TEMPORARY SHUNT 

 

Czasowa przetoka naczyniowa  







Leczenieobrażeńnaczyń 

  > potrzebadokładnegoiczasochłonnego 

       postępowaniaśródoperacyjnego 

 

  > dążeniedoszybkiegoodtworzeniakrążenia
(zmiany nieodwracalne) 

 

                           CZAS 

 
 



STAN OGÓLNNY  

STAN 
"MIEJSCOWY"  



 

    „Im większe i bardziej  
bezpośrednie zagrożenie,  

tym szybsza i bardziej 
zdecydowana musi być 

pomoc” 
 

 

Gen. Dominique Jean Larrey  
(1776-1842) 

 



 
“ sukces w leczeniu obrażeń naczyń zależy  
od udzielenie szybkiej i właściwej pierwszej  
pomocy  specjalistycznej “ 
 
“ decydującym czynnikiem o powodzeniu  
w przywracaniu krążenia w uszkodzonym  
naczyniu tętniczym jest czas od  momentu  
urazu do przywrócenia przepływu “ 

LECZENIE OBRAŻEŃ NACZYŃ 



   Uszkodzenie naczyń   

„postępowanie proste” 

> non cosuming time < 

• podwiązanie 

 

• „czasowaembolizacja” (Fogarty, Foley) 

•shunt 



   Uszkodzenie naczyń   

„postępowanie  ostateczne” 

>  cosuming time < 

• zespolenie naczyniowe (koniec-do-końca) 

• łatanaczyniowa 

• wstawkażylna(PTFE) 





               Zasady techniki operacyjnej 

 
1.Odsłonięccie uszkodzonego naczynia 

2.Uwidocznienie uszkodzenia 

3.Delikatne usuwanie krwiaka 

 

4.Czy „damage control” czy operacja jednoczasowa ? 

 

5.Debridement 

 

6.Wybór zespolenia 

 

7.”Kontrola cewnikiem Fogarty” 

8. Heparyna śródnaczyniowo 

 

9.Szew naczyniowy 

 

10.Fasciotomia 

 

 

 



        

 

 
 

 

• Wstawka żylna = 42,9%      68%  

 

• Łatażylna = 33,6% 

• Szew„prosty”    = 12,3% 

 

• PTFE, Dacron =    6,7% 



OBRAŻENIA NACZYŃ 
 

POSTĘPOWANIE  

WEWNĄTRZNACZYNIOWE 



Postępowanie ENDOWASKURALNE 

 

      1. Czasowa hemostaza 

 

         2. Embolizacja 

          

         3. Uzupełnienie ubytku       

 

            STENT 



 
 
10%  urazów tętnic 
 
65% amputacji pourazowych 
 
niedokrwienie > 8 godz.  = amputacja 86 % 
 

URAZY TĘTNICY  
                       PODKOLANOWEJ 







  FASCIOTOMIA 
 
3 godz. wskazana 
6 godz. konieczna 



 FASCIOTOMIA 
 
 pomyślałeś  ? 
 zrób  ! 



        

 

 
 

 

• 13 - letnia dziewczynka - wybuch petardy - wczesne 
popołudnie  - „księstwo mazowieckie” 

       

      Pierwsza Pomoc  

   * Pomoc specjalistyczna ???? 

       Chirurgia Dzieci – operacja ok. 10-12g po  urazie 

    ** Pomoc Specjalistyczna ????? 

Chirurgii Naczyniowa  -  druga  operacja             ok. 24 -26 g po 
urazie 



 



 



 



 





 



 





Dziękuję   

za uwagę 


