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 Zaskakująco mała jest liczba
publikacji  poświęconych
obrażeniom  żył ………..

Szczególnie bardzo rzadko można
spotkać opisy uszkodzeń
jatrogennych……..
a jeżeli już to zwykle jako : …a case
report
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Uwagi ogólne
• W 65 % towarzyszy obrażeniom tętnic.
• Izolowane występują rzadko, zwykle  przebiegają bezobjawowo
• i rozpoznawane są dopiero śródoperacyjnie.
• W ostatnim okresie wzrasta „dramatycznie” liczba jatrogennych uszkodzeń żył

LOKALIZACJA KRWOTOKU (MASYWNEGO KRWAWIENIA)
• z kończyn = compressible hemorrhaging jest łatwy do szybkiego opanowania  za

pomocą ręcznego ucisku lub opasek  uciskowych.
• z tułowia = non-compressible hemorrhaging - (klatka piersiowa, jama brzuszna,

przestrzeń zaotrzewnowa, miednica)  nie jest możliwy do w zakresie pomocy
przedszpitalnej jest obciążony z wysoką 80% śmiertelnością (w 50-80% w  badaniach
post mortem była możliwa do uniknięcia !



Co wyróżnia uszkodzenie żył ?

Krwotok (krwawienie) z trudną wizualizacją jego źródła

Możliwy zator powietrzny

Zakrzepica

Trudności techniczne w odtworzeniu  przepływu
- cienka, delikatna ściana
- duża kurczliwość, mała mobilność

Czasochłonność operacji rekonstrukcyjnej

Dostęp



Uszkodzenia  żył w klatce piersiowej

Przenikające uszkodzenia żyły głównej górnej,
żył ramienno-głowowych zagrażają stabilności

hemodynamicznej poprzez wykrwawienie
i istotne zmniejszenie powrotu żylnego do
Prawego przedsionka.
Jeśli poszkodowany dotrze żywy do szpitala
natychmiastowa środkowa sternotomia
zapewnia dostęp do chirurgicznego zatamowania krwotoku.

• Blokada napływu
• Bradykardia
• Asystolia
• Krążenie pozaustrojowe
W  sytuacji krytycznej dopuszcza podwiązanie
PRG czy  ŻPOD ( „temporary shunt” )



Uszkodzenia żył brzusznych
• Obrażeniom  żyły głównej dolnej, wrotnej i żył krezkowych   towarzyszy

wysoka śmiertelność.
• W 95 % są następstwem obrażeń przenikających. Izolowane uszkodzenia

są prawie niespotykane.
• Jednej   uszkodzonej żyle towarzyszy od 2 do 4 obrażeń innych

narządów.
• Pomimo postępów w intensywnej terapii śmiertelność nie zmieniła się

w ciągu ostatnich 30 lat i wynosi 50–70%
Zależy ona od  trudności w dostępie oraz faktu, że wynaczynienie krwi
pochodzi z układu o wysokim przepływie, niskim ciśnieniu i dużej objętości.



Uszkodzenia żył brzusznych 2
Dobry wynik operacyjny rokują  poszkodowani ze stabilnym krwiakiem.
Należy unikać intensywnej dożylnej terapii płynowej, aby zmniejszyć ryzyko
tamponady.
Wyjątkowo trudne jest zatrzymanie   krwotoku  z nadwątrobowego odcinka żyły
głównej dolnej połączonego z uszkodzeniem miąższu wątroby po
nieprzenikających obrażeniach.
Dostęp piersiowo-brzuszny, manewr Pringle’a, bezpośredni ucisk miąższu
wątroby  zbliżający uszkodzone brzegi……..
Przy krwiaku za więzadłami wątrobowymi należy unikać ich preparowania.
Trzeba zastosować wewnętrzną tamponadę balonową  lub stengraft
By pass żylno – żylny



Uszkodzenia żył brzusznych 3
Obrażenia żyły wrotnej występuje w 0,1% Śmiertelność 20% (85%  to
zgony śródoperacyjne !).
Manewry: Kochera i Pringle’a - niekiedy konieczne jest zaciśnięcie
pnia trzewnego.
Najlepszym rozwiązaniem jest szew pierwotny lub wstawka z żyły
odpiszczelowej.
Podwiązanie jest lepiej znoszone, w warunkach hemodynamicznej
stabilizacji i przy zachowanym przepływie w tętnicy wątrobowej.
Powikłania to hipotonia oraz obrzęk jelit.



Uszkodzenia żył brzusznych 4

Uszkodzenia żyły krezkowej górnej należą do rzadko spotykanych.  Często ze
urazowi ulega równocześnie tętnica krezkowa górna. Śmiertelność 50–71%
Dostęp wymaga niekiedy rotacji trzewi „ z prawa na lewo”

(manewr Cattell- Braasch)
Podwiązanie dobrze jest wykonać przed wystąpieniem zaburzeń
hemodynamicznych.
Konieczny jest „scound look”  - lararotomia (laparoskopia)



Uszkodzenia żył w miednicy
*Następstwa sa ̨bardzo niebezpieczne z powodu powstania w przestrzeni
zaotrzewnowej   rozległych  „stabilnych krwiaków”  „stabilne” (tzw non
pulsanting haematomas )
**Narastając dogłowowo  mogą sięgac ́pod przepone ̨a grawitacyjnie  przechodzić
na pośladki i uda.
***Kiedy przyczyną  jest uszkodzenie dużych pni żylnych lub/i  współistnienie
krwotoku tętniczego może dojść do  przerwania otrzewnej
****Nie należy otwierac ́przestrzeni zaotrzewnowej w miejscu największego
uwypuklenia krwiaka ponieważ może to spowodowac ́utratę  dużej ilości  krwi
*****Dostęp do żył biodrowych w odcinku proksymalnym to laparotomia ,
„przeniesienie” jelita cienkiego  w prawo i otwarcie przestrzeni zaotrzewnowej
nad rozwidleniem aorty a dystalny nad więzadłem pachwinowym.



Uszkodzenia żył w miednicy 2

*Przy złamaniach miednicy z zaotrzewnowym uszkodzeniem
dużych pni żylnych lub licznych mniejszych wypełnienie
przestrzeni zaotrzewnowej może do wstrząsu krwotocznego i
bezpośredniego zagrożenia życia.

**Skutecznym postępowaniem wg strategii damage control

jest pacing



Uszkodzenia żył obwodowych
*75% współistnieje  z uszkodzeniami tętnic,  w warunkach pokojowych 90% występuje
równie często  w kończynach  górnych i dolnych. Dominują  obrażenia żyły  udowej 45%

**Dopiero od wojny w Korei (1950-53) podjęto  działania mające na celu inne niż
podwiązania sposoby leczenia następstw urazów żył. Wykazano, że można skutecznie
i bezpiecznie w warunkach pola walki wykonać rekonstrukcję uszkodzeń.

***Badaniem podstawowym z 90% wiarygodnością jest USG Doppler !
****Przy hemodynamicznej stabilizacji  ważną role odgrywa  tomografia komputerowa
z kontrastem i opóźnionym skanowaniem obrazów fazy żylnej.
Flebografia jest bardzo wartościowym  badaniem, ale jedynie kiedy rozważany jest
zabieg wewnątrzżylny ( np. stent ).



Uszkodzenia żył obwodowych 2
*Podwiązanie jest uzasadnione:  przy braku hemodynamicznej stabilizacji oraz kiedy
pierwszeństwo w zaopatrzeniu mają  inne obrażenia.
**Utrzymanie drożności i żył  jest ważne w miejscach  w których panuje główny
odpływ.
*** W celu zmniejszenia ostrego nadciśnienia żylnego i długotrwałych powikłań
rozważyć należy rekonstrukcję uszkodzonych żył biodrowych, udowych i
podkolanowych.
****Doświadczenia wojenne wykazują, że naprawy doraźne  mogą  być skuteczne
przy wysokim wskaźniku  drożności i niskim powikłań zakrzepowo-zatorowych.



Uszkodzenia żył obwodowych 3

Wszystkie żyły na kończynach położone podskórne można podwiązać bez klinicznych
konsekwencji.

Podobnie można postąpić z żyłami  szyjnymi: wewnętrzną, zewnętrzną czy nawet
wspólną



IATROS
ho Iater

(lekarz, zbawca, chirurg)

IATROGENES = związany z leczeniem



Rudström H., Björck M.,Bergqvist D.:  Iatrogenic vascular injuries in varicose vein surgery:
a systematic review. World Journal of Surgery, 2007; 31: 228–233.
Medline/PubMed 1945-2005

Uszkodzenia żył

Rozerwanie żyły udowej 14
Podwiązanie żyły udowej 4

Przecięcie żyły udowej 13
Striping żyły udowej 4

Wycięcie żyły udowej 2

Rozerwanie żyły podkolanowej 4

Striping żyły podkolanowej 1

Wycięcie żyły podkolanowej 1

Suma: Wszystkie
uszkodzenia żył

43



Rudström H., Björck M.,Bergqvist D.:  Iatrogenic vascular injuries in varicose vein surgery:
a systematic review. World Journal of Surgery, 2007; 31: 228–233.

Uszkodzenia żył
Zeszycie 9

Łata 3

Podwiązanie żyły 5

Zespolenie koniec do końca 6

Żylny pomost 12
Brak danych 3

Bez leczenia 5

Suma: wszystkie uszkodzenia żył 43



Rudström H., Björck M.,Bergqvist D.:  Iatrogenic vascular injuries in varicose vein surgery:
a systematic review. World Journal of Surgery, 2007; 31: 228–233.

Uszkodzenia tętnic

Zmiażdżenie tętnicy udowej 4

Przecięcie tętnicy udowej 14

Pęknięcie tętnicy udowej 1

Nacięcie tętnicy udowej 2

Wycięcie tętnicy udowej 6

Striping tętnicy udowej 17

Suma: wszystkie uszkodzenia tętnic 44
Suma: wszystkie uszkodzenia naczyniowe 87



Obrażenia żył podczas insuflacji – LAPAROSKOPIA

Obrażenia żył to 25,5 %



CEWNIK PERMANENTNY
DO HEMODIALIZY

DOSTĘP
„UNIWERSALNY” ECMO

DOSTĘP do TAVI

DOSTĘP
CENTRALNY

Discetomia

Najczęściej spotykane jatrogenne obrażenia żył



FUROR
CHIRURGICOS

HUMILITAS



POSTĘPOWANIE  W   OBRAŻENIACH   ŻYŁ

Klasa zaleceń 1 - Poziom wiarygodności B

Stopień I - obrażenie „ punktowe” =    ucisk , szew

Stopień II - rozcięcie/rozdarcie      = stabilizacja hemodynamiczna
=     szew , leczenie endowaskularne

Stopień III - przecięcie  całkowite =     stabilizacja hemodynamiczna
=      zespolenie, wstawka

Stopień IV - przecięcie całkowite   = brak stabilizacji hemodynamicznej
=     pomost (?), podwiązanie



Obrażenie postrzałowe  żyły udowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej
i Oddział Chirurgii Ogólnej
MSW i A w Łodzi
Ordynator
dr n. med. Włodzimierz Hendiger



Podsumowanie 1

Jeśli tylko pozwala stan ogólny i współistniejące obrażenia rekonstrukcja
jest zdecydowanie wskazana - jednak w razie konieczności podwiązanie jest względnie
dobrze  tolerowane. Dotyczy to w szczególności żył pachowych, podobojczykowych,
biodrowych wspólnych, biodrowych zewnętrznych, udowych wspólnych, podkolanowych
i żyły głównej.

Nawet „krótkotrwałe” zapewnienie drożności może pozwolić na uniknięcie
masywnych obrzęków kończyn oraz zapobiec wystąpieniu  zespołów ciasnoty
wewnątrzprzedziałowej.

!



Podsumowanie 2
W układzie żylnym tak w leczeniu zmian pourazowych (głównie krwotoków  i krwawień)
jak i w doraźnym postępowaniu tamponada balonowa jak i ostatecznym - skutecznie
sprawdzają się technikami wewnątrznaczyniowe.

W okolicach chirurgicznie trudno dostępnych takich, jak :  klatka piersiowa, przestrzeń
zaotrzewnowa, żyły trzewne  czy  położone w miednicy  przyszłością jest

postępowanie endowaskularne …. chociaż klasyczna chirurgia

pozostanie  na pewno !



„ i to było by na tyle”

JT Stanisławski





Uszkodzenie lewej
żyły biodrowej

zewnętrznej  (LEIV)

STENT
NIEPOKRYWANY



Uszkodzenie prawej żyły biodrowej
wewnętrznej (RIIV)

DuaDua A et al.A et al. ClinicalClinical ReviewReview ofof VascularVascular Trauma. Springer 2014Trauma. Springer 2014


