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Własne doświadczenia w leczeniu tępych  
urazów wątroby u dzieci

Authors’ own experience in treatment of blunt hepatic trauma in children

Zbigniew Jankowski1, A, D, E, G, Janusz Jabłoński1, B, D, Małgorzata Lewandowska2, D–F, 
ewa andrzeJewska1, D, Janusz strzeLczyk3, D
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2 zakład Patomorfologii wieku rozwojowego uniwersytetu Medycznego w łodzi
3 klinika chirurgii ogólnej i transplantacyjnej uniwersytetu Medycznego w łodzi

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. autorzy pracy prezentują własne doświadczenia w leczeniu dzieci z tępymi urazami wątroby.
Materiał i metody. określono liczbę, płeć i wiek dzieci, mechanizm urazu, stopień uszkodzenia wątroby, obrażenia współist-
niejące, zastosowane leczenie i jego wyniki.
Wyniki. w klinice chirurgii i onkologii dziecięcej uniwersytetu Medycznego w łodzi w latach 2007–2012 hospitalizowano 
8 chorych z powodu tępych urazów wątroby. najczęstszą przyczyną doznanych obrażeń były wypadki komunikacyjne. za-
chowawczo leczono 7 pacjentów, jednego operacyjnie. wyniki leczenia były dobre u wszystkich prezentowanych chorych.
Wnioski. 1. decyzję o sposobie leczenia dziecka z urazem wątroby należy indywidualizować w zależności od stanu hemody-
namicznego, stopnia uszkodzenia narządu oraz towarzyszących obrażeń. 2. większość tępych urazów wątroby nie wymaga 
interwencji chirurgicznej. 3. kryteria i skale stosowane u dorosłych z tępymi urazami wątroby znajdują również zastosowanie 
u dzieci.
Słowa kluczowe: uraz, wątroba, dzieci.

Background. the authors present their own experience in treatment of blunt hepatic trauma in children.
Material and methods. the authors analysed: number, sex and age of children, mechanism of trauma, the degree of liver injury, 
coexisting injuries, applied treatment and its results.
Results. in the department of Paediatric surgery and oncology Medical university of Lodz from 2007 to 2012 the authors 
treated 8 patients with blunt hepatic trauma. the main cause of trauma was a traffic accident. seven patients were treated con-
servatively, while one of them was operated on. therapeutic results were good in all children.
Conclusions. 1. the choice of the method of management in hepatic trauma should be based on hemodynamic state of pa-
tients, the degree of liver injury and coexisting injuries. 2. Majority of blunt liver injuries can be treated non-operatively. 3. use 
of criterions and scales applied for adults with blunt liver injury is also useful in children.
Key words: trauma, liver, children.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
urazy stanowią pierwszą przyczynę zgonów u dzieci po-

wyżej 1. roku życia [1]. obrażenia narządów jamy brzusz-
nej występują u 5–8% dzieci hospitalizowanych z powodu 
urazów. spośród wszystkich urazów jamy brzusznej 25% 
to urazy wątroby. w większości przypadków do uszko-
dzenia wątroby dochodzi w mechanizmie urazów tępych, 
rzadziej po urazach przenikających. rozległe obrażenia 
wątroby często współistnieją z innymi ciężkimi uszkodze-
niami – rzadko występują w formie izolowanej. najczęstszą 
przyczyną powstania tępych urazów wątroby są wypadki 
komunikacyjne [2–5]. 

w ostatnich 30 latach dokonała się ogromna zmiana 
w leczeniu pacjentów z tępymi uszkodzeniami wątroby. 
do lat 80. ubiegłego wieku obrażenia wątroby leczono 
operacyjnie. od 1980 r. w literaturze zaczęły pojawiać się 
doniesienia dowodzące, że duży odsetek chorych z tępymi 
urazami wątroby można bezpiecznie leczyć zachowawczo, 
monitorując podstawowe czynności życiowe oraz przebieg 
gojenia miąższu wątroby w badaniach obrazowych [2–5].

Cel pracy
celem pracy było przedstawienie własnych doświad-

czeń w leczeniu dzieci, które doznały tępego urazu wątroby.

Materiał i metody
w pracy analizowano materiał kliniczny obejmujący 

przypadki dzieci, które leczono z powodu tępego urazu 
wątroby w klinice chirurgii i onkologii dziecięcej uniwer-
sytetu Medycznego w łodzi w latach 2007–2012. ocenio-
no wiek i płeć dzieci, przyczynę doznanych obrażeń oraz 
ich ciężkość w oparciu o skalę aast (american association 
for the surgery of trauma), charakter obrażeń współistnieją-
cych, a także zastosowane leczenie i jego wyniki.

Wyniki 
w okresie 5 lat w klinice leczono 8 dzieci z tępymi ura-

zami wątroby w wieku 5–17 lat (średnia: 11 lat). w oma-
wianej grupie było 5 chłopców oraz 3 dziewczynki. czas 
hospitalizacji dzieci wynosił od 9 do 28 dni. zasadniczą 
przyczyną urazu, w którym doszło do obrażeń wątroby, 
były wypadki komunikacyjne – 6 chorych. dotyczyły one 
pasażerów, pieszych i rowerzystów. u 2 chorych przyczyną 
urazu był upadek z wysokości. w 6 przypadkach stwierdzo-
no izolowany uraz wątroby, w 1 przypadku – złamanie 2 
żeber po stronie prawej; ostatni chory z urazem wątroby do-
znał szeregu obrażeń innych okolic ciała, w tym stłuczenie 
i pęknięcie płuca prawego, złamanie obojczyka prawego, 
żebra oraz łopatki. na podstawie skali aast u 7 chorych 
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stwierdzono i stopień uszkodzenia wątroby, w jednym przy-
padku – stopień V (fot. 1). 

Fotografia 1. skan tk – obraz rozkawałkowanego prawego pła-
ta wątroby z podłużną szczeliną pęknięcia i krwiakiem

u pacjentki z V stopniem uszkodzenia wątroby wyko-
nano resekcję prawego płata wątroby z usunięciem pęche-
rzyka żółciowego (fot. 2). Pacjentkę operowano w ciągu 24 
godzin od przyjęcia do kliniki. nie obserwowano powikłań 
pooperacyjnych. Pozostałych pacjentów leczono zacho-
wawczo z kontrolą progresji zmian badaniem ultrasongra-
ficznym. wynik postępowania terapeutycznego był dobry 
u wszystkich prezentowanych chorych. 

Fotografia 2. usunięty rozkawałkowany prawy płat wątroby

Dyskusja
według danych z piśmiennictwa obrażenia wątroby 

można leczyć zachowawczo u ponad 90% stabilnych he-
modynamicznie ofiar tępych urazów brzucha [2, 3]. dzięki 
takiej strategii uzyskano zmniejszenie śmiertelności, powi-
kłań brzusznych i konieczności znacznych przetoczeń krwi 
i preparatów krwiopochodnych. Landau i wsp. porównali 
dwie grupy chorych z obrażeniami wątroby: leczonych chi-
rurgicznie i leczonych zachowawczo. u poszkodowanych 
w grupie pierwszej częściej stwierdzano ciężkie obraże-
nia. w grupie drugiej obserwowano krótszy czas hospita-
lizacji, mniejsze zapotrzebowanie na przetoczenie krwi 
oraz mniejszą częstość powikłań [2]. Podobne pomyślne 
wyniki postępowania zachowawczego w tępych obraże-
niach wątroby u dzieci przedstawiono również w innych 
doniesieniach [3–5]. autorzy niniejszej pracy u wszystkich 
pacjentów leczonych zachowawczo uzyskali dobry wynik 
terapeutyczny. 

wskazania do leczenia zachowawczego ulegają ciągłej 
weryfikacji i znacznie się poszerzają. Liczni autorzy pod-
kreślają, że kryteria pozwalające wdrożyć postępowanie 
zachowawcze u pacjentów dorosłych po tępym urazie wą-
troby znajdują również zastosowanie u dzieci [3–5]. urazy 
klasyfikowane jako urazy i–ii° według aast najczęściej nie 
wymagają interwencji chirurgicznej [4], czego potwier-
dzeniem są doświadczenia autorów pracy. niezbędnym 
warunkiem umożliwiającym wybór takiej właśnie taktyki 
jest stabilność hemodynamiczna chorego. nadal istnie-
ją kontrowersje, czy w przypadku urazów stopnia iii i iV 
u hemodynamicznie stabilnych pacjentów właściwe jest 
leczenie zachowawcze [4]. natomiast wskazania do po-
stępowania chirurgicznego u pacjentów z tępymi urazami 
wątroby obejmują: niestabilność hemodynamiczną, obec-
ność czynnego krwawienia w jamie otrzewnej, konieczność 
przetoczenia dużych objętości krwi, rozległe uszkodzenia 
miąższu i dróg żółciowych, a także współistnienie obrażeń 
innych narządów wymagających leczenia operacyjnego. 
w prezentowanym materiale leczenie operacyjne koniecz-
ne było w jednym przypadku: u pacjentki z V stopniem 
uszkodzenia wątroby. 

Wnioski
decyzję o sposobie leczenia dziecka z urazem wątroby 

należy indywidualizować w zależności od stanu hemody-
namicznego, stopnia uszkodzenia narządu oraz towarzy-
szących obrażeń.

większość tępych urazów wątroby nie wymaga inter-
wencji chirurgicznej.

użycie kryteriów i skali stosowanych u dorosłych z tę-
pymi urazami wątroby znajduje również zastosowanie 
u dzieci.
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