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       Nadlimitní trauma:  51 operačních výkonů

Mikulov, 3.- 4. září 2020

XII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

 24letý zdravý muž
 přejetí vleže na břiše kombajnem
 devastující poranění končetin, 

beder, zad a hrudníku
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 24letý zdravý muž
 přejetí vleže na břiše kombajnem
 devastující poranění končetin, 

beder, zad a hrudníku

     Damage control surgery:
     vstupně 
 amputace LDK nad kolenem
 amputace PDK v bérci
 zevní fixatéry
 drenáž hrudníku pro PNO
  
      Damage control resuscitation
      Léčba rhabdomyolýzy
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 mnohočetné převazy
 pokračující amputace a nekrektomie

fáze hojení  byla dlouhá 
stagnace hojení

 transfer faktor
 resekce   nekrotického  skeletu   

pánve
 amputace  PDK nad kolenem
 rekonstrukce defektů
 přenosy svalového laloku
 léčba  závažné mykózy
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 mnohočetné převazy
 pokračující amputace a nekrektomie

fáze hojení  byla dlouhá 
stagnace hojení

 transfer faktor
 resekce   nekrotického  skeletu   pánve
 amputace  PDK nad kolenem
 rekonstrukce defektů
 přenosy svalového laloku
 léčba  závažné mykózy

úspěšné  dokončení autotransplantace 
kožního krytu 



      Typické úrazové mechanismy 
      způsobují typická zranění
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přímé poranění hlavy, krční páteře, 
dolních končetin, pánve a hrudníku

 srážky vozidel ve vysoké rychlosti

 pád z více než 4 metrů

 výbuch

 zasypání

fraktury DKK, báze lební, trauma páteře, 
pánve, poranění vnitřních orgánů

trauma hrudníku, končetin, břicha, blast sy

crush sy, poškození vnitřních orgánů



       Žací stroj
 - extrémně rozsáhlé poranění

 kombinace devastace kůže, svalů a 
kostí sekáním žací lištou  a současně 
trháním otáčením bubnu stroje

 masivní poranění kůže, měkkých 
tkání, svalů, šlach a kostí   

 masivní vaskulární a nervové 
poškození  
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odezva akutní fáze
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 polytrauma = primární stresový inzult

        komplexní reakce:
1. zachování homeostázy
  udržení krevního tlaku a perfúze
2. eliminace noxy
3. mobilizace dostupných rezerv 
  obranné reakce
  ochrana proti patogenům
  reparace poškozených tkán

 imunitní
 neuroendokrinní
 metabolická

í

 výsledná rovnováha závisí na 
mnoha faktorech

• výchozí kondice a stav organismu 



Neuroendokrinní systém
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 endokrinní reakce
 stimulace osy hypotalamus –

hypofýza – nadledviny
      (nervové, endokrinní stimuly, TNF  
        alfa, IL1, IL 6)
 vyplavení hormonů
      kortikoidy
 déletrvající vliv na metabolismus 
• zvýšení glykémie
• katabolismus  bílkovin
 zvýšení inotropie  a vasokontrikce
 protizánětlivý účinek 

 neurální reakce
 aktivace sympatiku
• vyplavení adrenalinu a 

noradrenalinu
• KVS, metabolický účinek
 renin-angiotensin-aldosteron
• zachování perfúze
• výrazné účinky angiotenzinu 2:
 vazokonstrikční
 pozitivně inotropní
 chronotropní



       imunitní reakce
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 aktivace imunitní složky

 zapojení ostatních kaskádových 
systémů

• hemokoagulace
• kinin-kallikrein
• komplement

 úzká kooperace

 alarminy
• molekulární stimuly neinfekční 

povahy:
HMGB1 (high mobility group box) HSP 
(heat shock proteins), S100 proteiny, 
mitochondriální DNA, hyaluronan, 
biglycan
• ischémie/trauma/nekróza
• DAMP (damage associated 

molecular patterns)
• PRR (pattern recognition receptors)



       SIRS           CARS          MARS  
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• rovnováha mezi zánětlivou a 
protizánětlivou složkou

• silně prozánětlivá reakce
• endotel  je jak spouštěcím faktorem, 

tak  cílovou tkání pro patofyziologické 
 děje 

• antiinflamatorní složka startuje 30 
minut po traumatu 

• stimulace parasympatického 
nervového systému přes nervus 
vagus 

 aktivace IK buněk
 cytokiny
 proinflamatorní: 
• TNF alfa, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12
• metabolity kys.arachidonové
• reaktivní formy kyslíku a dusíku
• histamin, bradykinin, NO, INF gama
 antiinflamatorní:
 IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, solubilní 

receptor pro TNF alfa
 kortizol, katecholaminy, endogenní 

antioxidanty, buněčné růstové 
faktory



  syndrom imunitní nestability
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 podstatná je
• doba trvání dysregulace 
• více  než vlastní intenzita  inzultu

• původně lokalizovaná zánětlivá 
reakce propaguje i do okolí

• podstata patofyziologie MOF



       PICS
persistent inflamation immunosuppression catabolism sy
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 prodloužená hospitalizace
 vyšší mortalita

 suprese  přirozené i získané imunity
• redukce tvorby cytokinů
• snížení  počtu a funkce T lymfocytů
• katabolismus
• podvýživa
• horší hojení ran
• rekurence infekcí
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Fraktura humeri l.dx.– otevřená, zevní fixátor od 9.7.2019
PHK: rozsáhlé rány jdoucí přes later. okraj lopatky, zde přerušeny všechny svaly,  
obnažena žebra v obl. pod   lopatkou, devastační ztrátové poranění v oblasti m.  
triceps
LHK: několik ran v oblasti lokte jdoucí až ke svalům         
LDK: drtivé poranění bérce – amputace nad kolenem  9.7.19,  plošný kožní defekt  
v oblasti hýždě 
PDK: Traumatická amputace v oblasti kotníku – amputace v bérci 9.7.2019
Hluboké rány trupu 
Fraktury žeber bilat. -  7.-10. žebra vpravo s dislokací interfragmentů 
                                         9.- 11. žebra vlevo  
Fraktura pravé lopatky – otevřená  
Plášťový PNO bilat., hemothorax bilat. 
Fraktura kosti kyčelní vpravo, otevřená,  se ztrátou částí fragmentů 
Fraktura sedací kosti vpravo, tříštivá, otevřená, s několika interfragmenty, 
s dislokací 
Fraktura dolního raménka kosti stydké vpravo s dislokací 
Fraktura hrany lopaty kosti kyčelní vlevo s dislokací interfragmentu
Hluboká rána vpravo na zadní a vnitřní straně stehna od kolene přes stehno až na 
hýždi, chybí většina m. gluteus,  obnažení kostí (obnažení pánve, SI skloubení a 
ilické kosti) 
Rány v oblasti perinea, až k rectu a na scrotum, hluboká rána v pravém třísle



 Outcome
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 99 dní hospitalizace na KARIM
 165 dní hospitalizace
 51 operačních výkonů na COS
 denně několik převazů na lůžku
 tracheostomie, sigmoideostomie, 

epicystostomie, PEG

 ERD  197 TU
 FFP 53 TU
 Ocplex  13000 j
 Fibrinogen 26 g
 Albumin  1360 g
 PLT  13 TU
 AT  3000 j
 Exacyl 4 g



       Outcome

Mikulov, 3.- 4. září 2020

XII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství
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 vzdělaný personál, 
znalost patofyziologie

 interdisciplinární 
přístup

 timing operací



   děkuji za pozornost
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