
Wstęp 

Urazy penetrujące powodujące łączne uszko-
dzenie odbytnicy i pęcherza moczowego należą 
do rzadkości. Literatura odnotowuje tylko nie-
liczne prace prezentujące przypadki skojarzenia 
urazowego uszkodzenia tych dwóch narządów 
u dzieci [1−4]. Johanson w 1971 r. opisał przypa-
dek 9-letniej dziewczynki z urazem penetrującym 
skutkującym perforacją odbytnicy, pęcherza mo-
czowego oraz uszkodzeniem pochwy [1]. Bysiek 
i wsp. odnotowali przypadek 7-letniego chłopca 
leczonego z powodu pourazowej, podotrzewno-
wej perforacji odbytnicy i pęcherza moczowego 
[2]. Kolejne rzadkie kazuistyczne opisy przedsta-
wili Kim i wsp. [3] oraz Guha i wsp. [4]. Autorzy 

niniejszej pracy prezentują uraz okolicy krocza 
u 15-letniego chłopca, który spowodował depozyt 
w postaci ciała obcego w pęcherzu moczowym. 

Opis przypadku

Pacjenta przyjęto do kliniki po 2-krotnej hospi-
talizacji w szpitalu w Łęczycy z powodu skutków 
maltretowania w postaci oparzenia I/II stopnia skóry 
brzucha oraz urazu okolicy lędźwiowej i stawu ra-
miennego prawego. Pacjent znajdował się w stanie 
upojenia alkoholowego. Wykonane w trakcie pierw-
szej hospitalizacji podstawowe badania laboratoryj-
ne oraz badanie radiologiczne stawu ramiennego 
nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. 

 Streszczenie  Urazy penetrujące powodujące łączne uszkodzenie odbytnicy i pęcherza moczowego należą do 
rzadkości. Podejrzenie urazu okolicy krocza wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu i badania fizykalnego. 
Brak zewnętrznych śladów urazu nie wyklucza obecności poważnych obrażeń narządów wewnętrznych. Ryzyko 
wystąpienia cięższych uszkodzeń w następstwie urazów penetrujących okolicę krocza u dzieci jest większe niż 
u dorosłych. U dziewczynek przegroda odbytniczo-pochwowa jest cienka, natomiast przepona moczowo-płcio-
wa jest jeszcze słabo rozwinięta. Pęcherz moczowy, macica i odbytnica u dzieci leżą niżej w miednicy. Literatura 
odnotowuje tylko nieliczne prace prezentujące przypadki skojarzenia urazowego uszkodzenia odbytnicy i pęcherza 
moczowego u dziecka. Autorzy pracy prezentują przypadek ciała obcego wprowadzonego do pęcherza moczowego 
w następstwie urazowej perforacji odbytnicy i pęcherza moczowego u 15-letniego chłopca. 
Słowa kluczowe: ciało obce, uraz, perforacja odbytnicy, perforacja pęcherza moczowego.

 Summary  Combined penetrating rectal and bladder injuries are rare. Evaluation of suspected rectal impalement 
injury involves careful history and physical examination. The absence of external physical findings does not exclude 
intraabdominal pathology. Children may be more predisposed to severe injures caused by perineal implement than 
adults. In girls, the rectovaginal septum is very thin, and the urogenital diaphragm is more superficial. Structures such 
as the bladder, uterus, and rectal lie low in the pelvis of the child. There are only few reported cases of pediatric rectal 
impalement with bladder rupture. We described 15-year-old boy with foreign body in urinary bladder as a remnant 
of traumatic perforation of the rectum and urinary bladder. 
Key words: foreign body, injury, rectal perforation, urinary bladder perforation.
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Rzadki przypadek ciała obcego pęcherza moczowego 
w następstwie urazowej perforacji odbytnicy i pęcherza 
moczowego

Rare case of foreign body in urinary bladder as a remnant of traumatic 
perforation of the rectum and urinary bladder
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Z. Jankowski i wsp. Rzadki przypadek ciała 
obcego pęcherza 
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Po obserwacji i leczeniu zachowawczym chłopca 
wypisano do domu z zaleceniem dalszej opieki am-
bulatoryjnej. Kolejna hospitalizacja była wynikiem 
pogorszenia się stanu pacjenta (gorączka, bóle brzu-
cha). Wykonane badania laboratoryjne wykazały 
infekcję dróg moczowych oraz erytrocyturię. Ga-
stroskopia ujawniła cechy stanu zapalnego przełyku 
i żołądka, które wiązano ze spożywaniem alkoholu 
− przypuszczalnie wraz z środkiem drażniącym. 

W związku z narastającymi objawami ze strony 
jamy brzusznej pacjenta skierowano go do ośrod-
ka autorów. Po wykonaniu diagnostyki obrazowej 
(USG, RTG i TK jamy brzusznej) stwierdzono cechy 
wolnego płynu w okolicy śledziony, międzypętlo-
wo, a także powietrze pod przeponą i w okolicy 
wnęki wątroby oraz dwunastnicy. Ze względu 
na obecność powietrza w pęcherzu moczowym 
podano kontrast, który wydostał się poza obręb 
pęcherza do przestrzeni okołopęcherzowej i do 
odbytnicy. Wykonano laparotomię, podczas któ-
rej stwierdzono perforację odbytnicy, esicy oraz 
pęcherza o średnicy około 1 cm. Z jamy otrzew-
nowej ewakuowano dużą ilość treści ropno-kało-
wej. Ewakuowano również ropnie międzypętlowe. 
Wykonano kolostomię i założono drenaż do jamy 
otrzewnowej. Miejsce perforacji pęcherza zszyto 
warstwowo. Ze względu na okoliczność i charakter 
urazu w trakcie hospitalizacji pacjenta skonsulto-
wano psychiatrycznie. W związku ze stwierdzo-
nym zespołem stresu pourazowego oraz ryzykiem 
próby „s”, po uzyskaniu poprawy stanu klinicznego 
pacjenta przekazano do obserwacji na Oddziale 
Młodzieżowym Psychiatrii. 

W kolejnym etapie leczenia zamknięto kolo-
stomię. Pacjent był kilkukrotnie leczony z powodu 
infekcji układu moczowego. Ze względu na nawra-
cające infekcje oraz niejednoznaczny obraz badań 
obrazowych (cystografia, urografia) wykonano ba-
danie uroTK, które ujawniło obecność ciała obcego 
w pęcherzu moczowym (ryc. 1).

W trakcie rewizji operacyjnej odnaleziono 
w pęcherzu moczowym fragment drewna o wy-
miarach 12×1,5×3 cm (ryc. 2), który przebijał 
trójkąt pęcherza kierując się w okolicę naczyń 
biodrowych prawych i panewki stawu biodrowego. 
Ciało obce usunięto zaopatrując miejsce perforacji 
szwem kapciuchowym. Przebieg pooperacyjny był 
niepowikłany. W rok po zabiegu nie zaobserwowa-
no infekcji układu moczowego. Badania kontrolne 
nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. 

Dyskusja

Przedstawiony przypadek stanowi potwierdze-
nie trudności przedoperacyjnego rozpoznania ob-
rażeń okolicy krocza u chorych, będących ofiarą 
nadużyć seksualnych oraz w stanie upojenia alko-
holowego. U tych chorych ustalenie rozpoznania 
często jest możliwe dopiero w trakcie chirurgicznej 
eksploracji jamy brzusznej. 

Ponadto prezentowany przypadek jest przy-
kładem trudności diagnostycznych w rozpoznaniu 
obecności ciała obcego w pęcherzu moczowym. 
Rozległość pierwotnych obrażeń oraz niewielka 
średnica miejsca perforacji pęcherza moczowego 
przy jednoczesnym braku informacji na temat 
charakteru urazu nie wskazywały na możliwość 
obecności ciała obcego w pęcherzu moczowym. 
Dopiero nawracające infekcje oraz niejednoznacz-
ny obraz badań obrazowych spowodowany inkru-
stacją powierzchni początkowo niecieniodajnego 
ciała obcego spowodowało poszerzenie diagnosty-
ki. Badanie uroTK z rekonstrukcją obrazu wykazało 
obecność w pęcherzu moczowym dużego ciała 
obcego. 

Przypadek ciała obcego wprowadzonego i pozo-
stawionego w pęcherzu w następstwie rany krocza 
u dziecka przedstawili również Guha i wsp. Autorzy 
ci opisali przypadek 6-letniego chłopca, który został 

Rycina 1. Obraz uroCT (a) z rekonstrukcją obrazu (b); widoczne duże ciało obce w rzucie pęcherza kierujące się 
w okolicę prawego stawu biodrowego 
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przyjęty na oddział z powodu nawracających od 
roku dolegliwości dysurycznych. Na zdjęciu radio-
logicznym w rzucie pęcherza moczowego widoczne 
były mnogie kamienie. Usunięto złogi, które okazały 
się inkrustowanymi fragmentami drewna. Według 
wywiadu zebranego od rodziców chłopiec rok 

wcześniej doznał urazu okolicy krocza upadając 
w trakcie zabawy na fragment drewna. U chłopca 
wystąpił jednorazowy epizod krwawienia z odbyt-
nicy oraz ból okolicy krocza. Postępowanie zastoso-
wane wówczas przez lekarza pierwszego kontaktu 
ograniczyło się do podania leków przeciwbólowych, 
po których dolegliwości bólowe ustąpiły. Autorzy 
cytowanego doniesienia podkreślają, że brak ze-
wnętrznych śladów urazu nie wyklucza obecności 
poważnych obrażeń narządów wewnętrznych [4]. 
Wskazują również na potrzebę edukacji lekarzy na 
temat konieczności kierowania takich pacjentów na 
konsultację chirurgiczną. 

Wnioski

Brak możliwości zebrania wywiadu dotyczące-
go charakteru urazu może powodować opóźnienie 
rozpoznania z zakresu obrażeń okolicy krocza.

Utrzymujące się po urazie okolicy krocza infek-
cje dróg moczowych są wskazaniem do poszerze-
nia diagnostyki celem wyjaśnienia przyczyny. 

Rycina 2. Fragment drewna usunięty z pęcherza 
moczowego w trakcie zbiegu operacyjnego
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