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Wysokocinieniowe nastrzykniêcie tkanek (High-Pressure Injection Injury - HPII)
to rzadko wystêpuj¹ce, ciê¿kie obra¿enia
rêki, obarczone wysokim odsetkiem powik³añ, amputacji obwodowych czêci palców i
utrwalonym upoledzeniem funkcji rêki. Powstaj¹ zazwyczaj podczas pracy z wykorzystaniem urz¹dzeñ aplikuj¹cych substancje
pod cinieniem od 40 do 800 atmosfer. W Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego w latach
1978-2006 leczono 24 chorych z obra¿eniami
rêki typu HPII. Wszyscy chorzy byli p³ci
mêskiej, ich wiek waha³ siê od 21 do 51 lat,
rednio wynosi³ 34 lata. Najczêciej wstrzykniêt¹ substancj¹ by³a farba malarska.
Wszystkich chorych operowano w trybie pilnym. U 20,8% chorych konieczna by³a amputacja obwodowych czêci palców. Czas
pobytu w Klinice waha³ siê od 2 do 270 dni.
Wszyscy chorzy wrócili do uprzednio wykonywanej pracy. Analiza przedstawionych
przypadków wykazuje, i¿ jedynie wczesne
leczenie operacyjne, polegaj¹ce na szerokim
otwarciu rany, usuniêciu cia³ obcych wraz z
dekompresj¹ struktur naczyniowo-nerwowych oraz pochewek ciêgnistych, wp³ywa na
zmniejszenie liczby powik³añ i uzyskanie
optymalnych wyników leczenia.

High-Pressure Injection Injuries - (HPII)
are infrequent hand injuries combined with a
high morbidity and significant amputation rate
of the distal part of the fingers. These are usually work-related injuries with high pressure
equipment that may generate pressure from 40
to 800 atm. Since 1978 to 2006 twenty four patients were treated in the Department of Trauma Surgery Medical University in Gdañsk with
HPII of the hand. All were male, the average
age was 34 years (21-51 y. o.). The most commonly injected material was paint. All the patients underwent emergency surgical procedures. Amputation rate was of 20.8%. All the patients were able to return to their previous job.
We propose that only early and extensive surgical exploration of the hand with removal of the
injected material and extensive decompression
of the neurovascular structures and tendon sheaths may diminish finger amputation rate and
improve the final outcomes from HPII.

Wysokocinieniowe nastrzykniêcie
tkanek (High-Pressure Injection Injury 
HPII) to obra¿enia powstaj¹ce w wyniku
wstrzykniêcia w tkanki miêkkie substancji obcej pod wysokim cinieniem. Ten
typ uszkodzeñ rêki jako pierwszy opisa³
Rees w 1937 roku przedstawiaj¹c przypadek nastrzykniêcia tkanek miêkkich
rêki olejem napêdowym podczas naprawy silnika Diesla [1]. HPII to rzadki mechanizm urazów koñczyny górnej, wystêpuj¹cy u jednego na 600 chorych z obra¿eniami rêki [2]. W nastêpstwie HPII dochodzi zazwyczaj do powstania ciê¿kich
uszkodzeñ, które pomimo niezbyt alarmuj¹cego stanu klinicznego bezporednio po
urazie, obarczone s¹ du¿ym ryzykiem
amputacji palców i upoledzenia funkcji
rêki [2-5].
Obra¿enia typu HPII powstaj¹ zazwyczaj w wyniku wypadku podczas wykonywania pracy, a najczêciej podawan¹
substancj¹ jest farba malarska. Inne opisywane substancje to: smar olejowy, olej

napêdowy, rozpuszczalniki chemiczne,
p³ynny plastik, silikon, pó³p³ynny cement,
piasek, woda, p³yn hydrauliczny, sprê¿one gazy [1,6-9].
Mechanizm HPII jest z³o¿ony. Strumieñ substancji obcej zostaje wstrzykniêty z olbrzymi¹ energi¹ kinetyczn¹ poprzez
punktow¹ ranê pow³ok, powoduj¹c znacznego stopnia uszkodzenia mechaniczne
po³o¿onych g³êbiej tkanek. Równoczenie dochodzi do nag³ego wzrostu cinienia ródtkankowego w ma³ej, nierozci¹gliwej przestrzeni. Wstrzykniêta substancja rozprzestrzenia siê wzd³u¿ powiêzi,
pêczków naczyniowo-nerwowych i pochewek ciêgnistych powoduj¹c ucisk na
naczynia i nerwy oraz zaburzenia w
ukrwieniu rêki [5,10]. Zasiêg rozprzestrzeniania siê substancji obcej mo¿e byæ
rozleg³y i obejmowaæ nadgarstek i przedramiê, a nawet siêgaæ okolicy stawu ³okciowego [5,11]. W wyniku ucisku i uszkodzenia pêczków naczyniowo-nerwowych
powstaj¹ zmiany zakrzepowe w naczy-
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niach, co prowadzi do ostrego niedokrwienia z postêpuj¹c¹ martwic¹ tkanek.
Substancja obca powoduje równie¿
uszkodzenie chemiczne oraz siln¹ reakcjê zapaln¹. Efektem tego jest masywny
wysiêk, obrzêk oraz narastanie zaburzeñ
w ukrwieniu rêki [5,6,12].
W wiêkszoci przypadków chorzy z
HPII zg³aszaj¹ siê w pierwszej kolejnoci do szpitalnych oddzia³ów ratunkowych, poradni chirurgicznych i lekarzy
rodzinnych. Dok³adna znajomoæ mechanizmu tych uszkodzeñ, ich konsekwencji
klinicznych i mo¿liwych powik³añ, jak
równie¿ pilne wdro¿enie specjalistycznego leczenia jest niezbêdne dla zmniejszenia ryzyka amputacji palców i uzyskania
optymalnego wyniku leczenia.
Pierwszy przypadek chorego z obra¿eniami typu HPII leczonego w naszej
jednostce przedstawi³ Lipiñski, Lasek i
wsp. [12]. Uszkodzenia te opisano u malarza okrêtowego, który dozna³ obra¿eñ
podczas pracy z u¿yciem wysokocinieniowego pistoletu malarskiego.

Rycina 1
Punktowa rana wlotowa w miejscu zadzia³ania urazu wysokocinieniowego.
Puncture entrance wound at site of high pressure injection injury.
od charakteru wstrzykniêtej substancji i umiejscowienia rany wlotowej. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy pomocy testu t-Studenta.

Materia³ i metodyka

W latach 1978-2006 w Katedrze i Klinice
Chirurgii Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego
leczono 24 chorych z obra¿eniami rêki typu HPII.
Wszyscy chorzy byli p³ci mêskiej. Wiek chorych
waha³ siê od 21 do 51 lat i wynosi³ rednio 34 lata
(SD=10 lat).
U wszystkich chorych stwierdzono obecnoæ
charakterystycznej punktowej rany wlotowej na
d³oniowej powierzchni rêki (rycina 1).
Ka¿dy chory mia³ wykonane przed zabiegiem
badanie radiologiczne rêki celem potwierdzenia
obecnoci cia³a obcego i zaplanowania zakresu
operacji (rycina 2).
We wstêpnym leczeniu chorym podawano anatoksynê tê¿cow¹ oraz leki przeciwbólowe.
Tylko 1 chorego (po urazie z u¿yciem broni
gazowej) zakwalifikowano do leczenia zachowawczego. Pozosta³ych 23 chorych (96%) leczono operacyjnie w trybie pilnym.
U 15 chorych zastosowano znieczulenie ogólne, 7 chorych operowano w bloku splotu barkowego, jednego chorego  w znieczuleniu odcinkowym do¿ylnym. Tylko u 1 chorego zastosowano
znieczulenie miejscowe. Leczenie operacyjne polega³o na szerokiej dekompresji tkanek rêki, rewizji wszystkich zajêtych przedzia³ów oraz usuniêciu cia³ obcych wraz z martwymi tkankami. U 4
chorych zachodzi³a koniecznoæ otwarcia i oczyszczenia pochewek ciêgnistych zginaczy (rycina 3).
Rany pozostawiono na otwarto lub luno zbli¿ono brzegi skóry zapewniaj¹c swobodny drena¿ pozosta³oci substancji obcej i wysiêku zapalnego.
Po zabiegu operacyjnym u wszystkich chorych
zastosowano uniesienie koñczyny, antybiotykoterapiê o szerokim spektrum oraz leki przeciwbólowe.
Rany pooperacyjne zaopatrywano wtórnymi
szwami lub wygojono przez ziarninowanie. U jednego chorego pó³tora miesi¹ca od urazu wykonano rekonstrukcjê ubytku pow³ok palca III uszypu³owanym p³atem pachwinowym (rycina 4). Wszyscy
chorzy poddani zostali intensywnej rehabilitacji.
W badanej grupie porównano odsetek amputacji palców w grupie chorych poddanych leczeniu operacyjnemu w ci¹gu pierwszych 24 godzin
od urazu i w czasie d³u¿szym ni¿ 24 godziny. Porównano równie¿ czêstoæ amputacji w zale¿noci
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Rycina 2
Zdjêcie RTG ukazuj¹ce cieniuj¹c¹ substancjê w
obrêbie tkanek miêkkich rêki po wysokocinieniowym nastrzykniêciu tkanek farb¹.
Radiograph showing radio-opaque substance in soft
tissues after high-pressure paint injection injury.

Tabela I
Rodzaj cia³a obcego i odsetek amputacji.
Material injected and amputation rate.

Wyniki
G³ówn¹ przyczyn¹ urazu by³ wypadek
podczas pracy (92%). Jedynie u 2 chorych (8%) HPII powsta³y w trakcie czyszczenia broni gazowej. Najczêciej
wstrzykniêt¹ substancj¹ by³a farba malarska (15 chorych  62,5%) oraz piasek (3
chorych  12,5%). U pozosta³ych osób
stwierdzono obecnoæ cia³a obcego w postaci masy plastycznej, gazu, pó³p³ynnego
asfaltu i oleju napêdowego (tabela I).
W badanej grupie u 12 chorych (50%)
obra¿enia dotyczy³y rêki prawej (dominuj¹cej) u pozosta³ych 12 chorych uszkodzona by³a rêka lewa.
Rana wlotowa umiejscowiona by³a
najczêciej w obrêbie palców (75%).
Uszkodzenia obejmowa³y g³ównie 4 palec (5 chorych), 2 i 3 palec (po 4 chorych), kciuk (3 chorych) oraz 5 palec (2
chorych). Pierwotne uszkodzenie pow³ok
w okolicy ródrêcza obserwowano u 6
chorych (25%) (tabela II).

Ro dz a j c ia ³a o bc e g o

Lic z ba c ho ry c h ( %)

Amput a c j e pa lc ó w n ( %)

farba malarska

15 (62,5 %)

5 (33,3%)

piasek

3 (12,5 %)

0

masa plastyczna

2 (8,3 %)

0

gaz

2 (8,3 %)

0

pó³p³ynny asfalt

1 (4,2 %)

0

olej napêdowy

1 (4,2 %)

0

Razem

24 (100 %)

5 (20,8 %)
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Rycina 3
Obraz ródoperacyjny wysokocinieniowego nastrzykniêcia tkanek kciuka i k³êbu kciuka farb¹.
Intraoperative appearance of high pressure paint injection injury to the thumb and thenar.

Rycina 4
Rekonstrukcja ubytku pow³ok III palca uszypu³owanym p³atem pachwinowym.
Flap reconstruction of the 3rd digit soft tissue defect.

Po³owa chorych (12 osób) zg³osi³a siê
do Kliniki bezporednio lub w ci¹gu kilku godzin od wypadku. Czas od urazu do
przyjêcia wynosi³ w tej grupie od 35 minut do 19 godzin. U 9 chorych by³ on krótszy ni¿ 6 godzin. Klinicznie stwierdzano
bolesnoæ, obrzêk i zaburzenia gry naczyniowej w obrêbie uszkodzonej rêki.
Wszystkich chorych leczono operacyjnie
w trybie pilnym. Pozosta³e 12 osób pierwotne zaopatrzenie otrzyma³o w warunkach ambulatoryjnych. Chorzy ci zg³osiOSTRY DY¯UR 2009  tom 2  numer 3-4

li siê do Kliniki w zwi¹zku z niepowodzeniem dotychczasowego leczenia w
czasie od 2 do 24 dni (rednio 9 dni). U
6 chorych pierwotnie wykonano niewielkie naciêcie w pobli¿u rany wlotowej,
drena¿ rany i antybiotykoterapiê. U kolejnych 6 chorych zastosowano wy³¹cznie leczenie zachowawcze (3 osoby z nastrzykniêciem tkanek farb¹, 2 osoby z
postrza³em z broni gazowej, 1 osoba  nastrzykniêcie mas¹ plastyczn¹). Wiêkszoæ
chorych leczonych ambulatoryjnie wyma-

ga³a leczenia chirurgicznego w trybie pilnym (11 z 12 osób). U wszystkich tych
poszkodowanych stwierdzono ródoperacyjnie znaczne zaawansowanie stanu zapalnego, zaleganie treci ropnej wokó³
z³ogów cia³a obcego lub te¿ martwicê
tkanek miêkkich. Jedynie u 1 chorego z
postrza³em z broni gazowej kontynuowano leczenie zachowawcze.
U ponad 33% chorych (8 z 24 osób)
konieczne by³y kolejne operacje typu second look w celu usuniêcia pozosta³oci cia³ obcych, wyciêcia tkanek martwiczych i drena¿u rany.
W ca³ej badanej grupie odsetek amputacji palców wynosi³ 20,8% (5 chorych). U 4 chorych konieczna by³a amputacja na poziomie paliczka rodkowego, u 1 chorego na poziomie paliczka dystalnego. Wszyscy chorzy wymagaj¹cy
amputacji palców doznali obra¿eñ w wyniku nastrzykniêcia tkanek farb¹ (tabela
I). W tej grupie chorych odsetek amputacji wynosi³ 33,3%. Porównano czêstoæ
amputacji w zale¿noci od umiejscowienia rany wlotowej (tabela II). W przypadku pierwotnego uszkodzenia palców odsetek amputacji wynosi³ 22,2%. By³ on
nieco ni¿szy, gdy miejscem wprowadzenia substancji obcej by³o ródrêcze.
Wród tych chorych wynosi³ on 16,7%,
nie by³a to jednak ró¿nica znamienna statystycznie.
Przeanalizowano równie¿ zale¿noæ
liczby amputacji palców od czasu podjêcia leczenia operacyjnego (tabela III). U
po³owy chorych czas ten by³ krótszy ni¿
24 godziny i wynosi³ rednio 8,5 godziny. Koniecznoæ amputacji palców
stwierdzono w tej grupie u 16,7% chorych, natomiast przy opónieniu leczenia
powy¿ej 24 godzin odsetek zwiêksza³ siê
do 25%. Nie by³a to jednak zale¿noæ
znamienna statystycznie (p=0,317).
Czas pobytu w Klinice waha³ siê w
szerokich granicach od 2-270 dni i wynosi³ rednio 48 dni. Opónienie interwencji chirurgicznej wi¹za³o siê z wiêksz¹ liczb¹ powik³añ i prawie dwukrotnie
d³u¿szym czasem hospitalizacji (tabela
III). Wszyscy chorzy wrócili do uprzednio wykonywanej pracy.
Dyskusja
Obra¿enia typu HPII powstaj¹ zazwyczaj w wyniku wypadku w czasie pracy.
Rozpoznawane s¹ g³ównie w grupie m³odych mê¿czyzn, a rednia wieku chorych
wynosi zwykle 35 lat. Obra¿enia dotycz¹
przewa¿nie rêki niedominuj¹cej, a charakterystyczna niewielka rana wlotowa
umiejscowiona jest na opuszce palca II
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Tabela II
Umiejscowienie rany wlotowej.
Distribution of the entrance wound.

Umie j s c o wie nie ra ny wlo t o we j

lic z ba c ho ry c h

palce (w tym:)

18 (75%)

4 palec

5 (20,8%)

3 palec

4 (16,7%)

2 palec

4 (16,7%)

1 palec

3 (12,5%)

5 palec

2 (8,3%)

ródrêcze

6 (25%)

a mput a c j e

4 (22,2 %)

wa rt o  æ p

p=0,467

1 (16,7 %)

Tabela III
Odsetek amputacji palców w zale¿noci od czasu podjêcia leczenia chirurgicznego.
Correlation between amputation rate and time of the surgical treatment.
Cz a s po dj ê c ia le c z e nia c hirurg ic z ne g o :
< 2 4 g o dz .:

>2 4 g o dz .:

redni czas od urazu
8,5 godz.
redni czas hospitalizacji
33 dni (SD =49 dni)
Amputacje 2 chorych
(16,7%)

redni czas od urazu
9 dni (2-24 dni)
redni czas hospitalizacji
61 dni (SD=80 dni)
Amputacje 3 chorych
(25%)

[2,4,5,6,10,13]. Analizowan¹ grupê chorych z HPII stanowili wy³¹cznie mê¿czyni, do wypadku dochodzi³o najczêciej w
miejscu pracy. rednia wieku poszkodowanych by³a zbli¿ona do podawanej w
pimiennictwie i wynosi³a 34 lata. Nie
potwierdzono jednak czêstszego wystêpowania obra¿eñ w obrêbie rêki niedominuj¹cej.
W obrazie klinicznym HPII mo¿emy
wydzielono trzy fazy: wczesn¹, poredni¹ i pón¹ [5,6,10,14]. Faza wczesna rozwija siê bezporednio po urazie. Obraz
kliniczny w pocz¹tkowym okresie zazwyczaj jest niezbyt niepokoj¹cy. W badaniu stwierdzamy punktow¹ ranê skóry,
ograniczony obrzêk oraz subiektywne
uczucie rozpierania w miejscu uszkodzenia. Wielu chorych w tym okresie nie
zg³asza siê do lekarza lub te¿ otrzymuje
niewystarczaj¹ce i nieprawid³owe pierwotne zaopatrzenie polegaj¹ce jedynie na
czêciowym usuniêciu materia³u obcego
i wykonaniu niewielkiego naciêcia celem
drena¿u rany [4,5,12,15]. W ci¹gu kilku
godzin od urazu dochodzi do ostrego niedokrwienia tkanek i rozleg³ej reakcji zapalnej. Pojawia siê silny ból, nieproporcjonalny do widocznych zewnêtrznych
uszkodzeñ, zaburzenia czucia, bladoæ i
wych³odzenie uszkodzonej rêki
[6,12,14,15]. Niekiedy, przy nasilonej reakcji zapalnej obserwujemy objawy ogólne takie jak gor¹czka, leukocytoza, powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, ostr¹
niewydolnoæ nerek, a tak¿e cechy zatrucia zale¿ne od w³aciwoci chemicznych
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wa rt o  æ p

p=0,164
p=0,317

wstrzykniêtej substancji [5,6]. W badanym materiale po³owa chorych otrzyma³a pierwotne zaopatrzenie w warunkach
ambulatoryjnych. U wiêkszoci z nich
by³o ono niewystarczaj¹ce. Chorzy ci
wymagali hospitalizacji, pilnego leczenia
operacyjnego i czêsto kilku kolejnych rewizji rany. W tej grupie chorych obserwowano znacznie wy¿szy odsetek powik³añ zapalnych i prawie dwukrotnie d³u¿szy czas leczenia szpitalnego.
Prawid³owe postêpowanie chirurgiczne polega na szerokim naciêciu tkanek
miêkkich rêki i dok³adnym usuniêciu
maksymalnej iloci substancji obcej
[4,6,10,11,16]. W przypadku przebicia siê
substancji przez pochewki ciêgien nale¿y otworzyæ, zrewidowaæ i oczyciæ pochewki ciêgniste [10,14,17]. Jeli substancja obca cile okleja pêczki naczyniowo-nerwowe mo¿na wykorzystaæ mikroskop operacyjny celem unikniêcia
uszkodzenia nerwów i naczyñ palcowych
podczas oddzielania cia³ obcych [14].
Kolejnym etapem leczenia jest odbarczenie wszystkich zajêtych przedzia³ów powiêziowych rêki i usuniêcie martwiczo
zmienionych tkanek. Umiejscowienie
rany wlotowej w obrêbie palca I lub V
czêsto wi¹¿e siê z koniecznoci¹ przed³u¿enia ciêcia w okolicê nadgarstka w
zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê substancji obcej w obrêbie pochewki ciêgnistej tych palców. W przypadku wyst¹pienia ostrego zespo³u cieni nadgarstka
zalecane jest przeciêcie powiêzi poprzecznej nadgarstka [5,6,11,16].

Leczenie zachowawcze HPII jest zarezerwowane dla niewielkiej grupy chorych. Decyzjê powinien podejmowaæ chirurg z du¿ym dowiadczeniem w leczeniu tego rodzaju obra¿eñ rêki, po dok³adnej ocenie w³aciwoci wstrzykniêtej substancji, jej objêtoci, rozleg³oci uszkodzeñ i mo¿liwych powik³añ. Leczenie
zachowawcze mo¿emy rozwa¿aæ w przypadku wstrzykniêcia wody, sprê¿onego
powietrza i niewielkiej iloci szczepionki [9,12,13,18-20]. Jednak wszyscy chorzy z HPII niezale¿nie od podanej substancji obcej wymagaj¹ hospitalizacji,
uwa¿nej obserwacji i badañ kontrolnych.
Nale¿y równie¿ wdro¿yæ profilaktyczn¹
antybiotykoterapiê w zwi¹zku z ryzykiem
wnikniêcia wraz z strumieniem wody
mikroorganizmów oraz chemicznych zanieczyszczeñ i rozwiniêcia siê powik³añ
infekcyjnych [7,13,19,21]. Obra¿enia
HPII pod postaci¹ wstrzykniêcia wody
nale¿y leczyæ operacyjnie w przypadku
wyst¹pienia objawów zespo³u przedzia³ów powiêziowych [7,11,21]. Wród chorych leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej leczenie zachowawcze
zastosowano zaledwie u 1 chorego z wysokocinieniowymi obra¿eniami rêki po
postrzale z broni gazowej.
Leczenie chirurgiczne nale¿y podj¹æ
w trybie doranym. Zalecane jest znieczulenie ogólne lub regionalne  blok
splotu barkowego, które sprzyja rozszerzeniu naczyñ i poprawia ukrwienie tkanek. Wielu autorów nie zaleca znieczulenia miejscowego palców ze wzglêdu na
zwiêkszanie cinienia ródtkankowego i
ucisku na pêczki naczyniowo nerwowe
[10,14]. W naszej jednostce preferowanym sposobem znieczulenia by³o znieczulenie ogólne lub blokada splotu ramiennego, które zastosowano u 22 chorych.
W trakcie operacji istotne jest pobranie materia³u na badanie bakteriologiczne. We wstêpnych posiewach materia³u
pobranego ródoperacyjnie czêsto nie
stwierdza siê obecnoci bakterii, co zwi¹zane jest z w³aciwociami bakteriobójczymi lub bakteriostatycznymi wstrzykniêtej substancji obcej [5,14,16]. Jednak
uszkodzone, niedokrwione i martwiczo
zmienione tkanki s¹ znakomitym pod³o¿em do rozwoju wtórnych infekcji. Dlatego te¿ wiêkszoæ autorów zaleca wczesne wdro¿enie profilaktycznej antybiotykoterapii o szerokim spektrum [16,22].
W ci¹gu kilku dni  tygodni po urazie, w fazie poredniej HPII rozwija siê
zapalenie przydanki naczyñ w³asnych
palców, co w po³¹czeniu z rozleg³¹ za-

OSTRY DY¯UR 2009  tom 2  numer 3-4

krzepic¹ naczyñ powoduje martwicê
skrzepow¹ skóry i tkanki podskórnej
[5,10,14]. W tym okresie czêsto niezbêdne s¹ zabiegi typu second look polegaj¹ce na usuniêciu pozosta³oci cia³ obcych, oczyszczeniu rany i wyciêciu martwiczych tkanek. U czêci chorych zachodzi koniecznoæ amputacji palców
[6,10,11,14]. W badanym materiale 1/3
chorych wymaga³a kilkukrotnych rewizji
rany, a u 1/5 chorych konieczna by³a amputacja dystalnych czêci palców.
Po opanowaniu zaburzeñ ukrwienia
i infekcji mo¿liwe jest zamkniêcie rany.
W niektórych przypadkach konieczne jest
zastosowanie przeszczepów skórno-naskórkowych lub plastyki p³atowej celem
pokrycia ubytków pow³ok rêki [4,11,23].
W materiale 24 chorych leczonych w Klinice wiêkszoæ ran leczono przez ziarninowanie. U jednego chorego, po wczesnej amputacji palca IV, wykorzystano
p³at pachwinowy do pokrycia ubytku na
d³oniowej powierzchni palca III z ods³oniêciem ciêgien zginaczy uzyskuj¹c dobry efekt kosmetyczny i funkcjonalny.
Póna faza HPII przebiega w ci¹gu
kolejnych tygodni i miesiêcy od urazu. W
tym czasie rozwija siê przewlek³y proces
zapalny obejmuj¹cy pochewki ciêgniste
i onerwie przyczyniaj¹cy siê do rozleg³ego w³óknienia tkanek. Prowadzi to do
powstania przykurczy i ograniczenia ruchomoci palców oraz utrwalonych zaburzeñ czucia. Wokó³ zalegaj¹cych fragmentów substancji obcej dochodzi do
otorbiania siê cia³ obcych i powstawania
ziarniniaków [10,14,24]. Pojawiaj¹ siê
owrzodzenia i przetoki skórne w okolicy
otorbionych z³ogów. Odleg³ym powik³aniem przewlek³ych owrzodzeñ i przetok
mo¿e byæ przemiana nowotworowa tkanek w kierunku raka kolczystokomórkowego [5,10].
Rokowanie w przypadku HPII zale¿y
od wielu czynników. Do najwa¿niejszych
nale¿¹: w³aciwoci cia³a obcego (lepkoæ, toksycznoæ), objêtoæ wstrzykniêtej substancji, cinienie wytwarzane przez
urz¹dzenie aplikuj¹ce, umiejscowienie
rany wlotowej oraz czas podjêcia leczenia chirurgicznego. Najwiêkszy odsetek
amputacji obserwujemy jeli wstrzykniêt¹
substancj¹ jest farba lub rozpuszczalniki
chemiczne. Farby malarskie dzia³aj¹ silnie toksycznie na tkanki powoduj¹c nasilon¹ odpowied zapaln¹, przy ujemnych
wynikach badañ bakteriologicznych. Niedokrwienie rozwija siê wczenie po urazie powoduj¹c rozleg³¹ martwicê tkanek
miêkkich i skóry. Ryzyko amputacji jest
znaczne i wynosi od 36 do 60% [2,10,14].
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Równie wysok¹ toksycznoci¹ charakteryzuj¹ siê rozpuszczalniki chemiczne.
Mniejsza lepkoæ tych substancji umo¿liwia rozleg³e rozprzestrzenianie siê ich w
tkankach miêkkich znacznie zwiêkszaj¹c
obszar uszkodzenia. Rokowanie u tych
chorych jest powa¿ne, a odsetek amputacji siêga nawet 80% [2]. Podobnie wysoki odsetek amputacji odnotowano w przypadku wysokocinieniowego nastrzykniêcia tkanek olejem napêdowym (67-71,5%)
[2,10]. W badanej grupie u wszystkich
chorych wymagaj¹cych amputacji palców
wstrzykniêt¹ substancj¹ by³a farba malarska. We wstêpnym badaniu klinicznym
stwierdzano u tych chorych cechy nasilonej reakcji zapalnej i martwicy tkanek. W
tej grupie chorych odsetek amputacji by³
wysoki i wynosi³ 33,3%.
Smary olejowe charakteryzuj¹ siê niewielk¹ toksycznoci¹. Wywo³uj¹ mniej
nasilon¹ reakcjê zapalna i rzadko obserwuje siê zmiany niedokrwienne. Amputacja palców konieczna jest u 23-28,5%
chorych. Wystêpuje jednak silna tendencja do tworzenia ziarniniaków, przetok i
postêpuj¹cego w³óknienia, co wi¹¿e siê z
powstaniem przykurczy i ograniczeniem
funkcji rêki [2,4,10]. Wród chorych leczonych w Klinice Chirurgii Urazowej nie
obserwowano wysokocinieniowego nastrzykniêcia tkanek smarem olejowym i
zwi¹zanych z tym powik³añ.
Wysokocinieniowe nastrzykniêcie
tkanek wod¹ lub gazem ma zazwyczaj ³agodniejszy przebieg kliniczny. Wystêpuje niewielki odczyn zapalny i znacznie
mniejsza destrukcja tkanek. Zagro¿eniem
jest rozleg³a odma podskórna, zatory powietrzne i zespó³ przedzia³ów powiêziowych, co zwi¹zane jest bezporednio z
objêtoci¹ podanej substancji. Rozwijaj¹
siê równie¿ powik³ania infekcyjne. Ogó³em w tego typu obra¿eniach odnotowywane s¹ bardzo dobre wyniki leczenia
[13,14,18,19,21]. W badanej grupie leczono 2 chorych z nastrzykniêciem tkanek
miêkkich sprê¿onym powietrzem. U jednego z nich konieczne by³o leczenie operacyjne z powodu powik³añ infekcyjnych,
drugiego natomiast leczono zachowawczo. U obu chorych ostateczny wynik leczenia by³ bardzo dobry.
Kolejnym, niezwykle wa¿nym czynnikiem rokowniczym jest czas podjêcia
prawid³owego leczenia chirurgicznego.
Ca³kowity odsetek amputacji palców w
HPII mo¿e siêgaæ 43-48% [2,10]. Przy
wdro¿eniu prawid³owego leczenia chirurgicznego z rozleg³¹ dekompresj¹ tkanek
w czasie krótszym ni¿ 6-10 godzin jest on
ni¿szy i wynosi oko³o 13-22% [4,5,10,14,

22,23]. W grupie chorych leczonych w
Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej
koniecznoæ amputacji palców stwierdzono u 20,8% chorych. W badanym
materiale potwierdzono znaczenie czasu
podjêcia prawid³owego postêpowania
chirurgicznego. Wród chorych operowanych w ci¹gu 1 doby od urazu odsetek amputacji palców wynosi³ 16,7%, natomiast
przy opónieniu leczenia powy¿ej 24
godzin odsetek zwiêksza³ siê do 25%.
Podsumowanie
1. Analiza przedstawionego materia³u wykazuje, i¿ wczesne leczenie operacyjne, polegaj¹ce na szerokim otwarciu
rany, usuniêciu cia³ obcych wraz z dekompresj¹ struktur naczyniowo-nerwowych wp³ywa na zmniejszenie liczby powik³añ i uzyskanie optymalnych wyników leczenia.
2. Najwa¿niejszymi czynnikami ryzyka s¹ czas up³ywaj¹cy od urazu do podjêcia prawid³owego leczenia chirurgicznego oraz w³aciwoci chemiczne cia³a
obcego.
3. Dok³adna znajomoæ patomechnizmu i nastêpstw klinicznych HPII wród
lekarzy, a tak¿e prawid³owe przeszkolenie osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia wysokocinieniowe s¹ niezbêdne w zapobieganiu oraz w prawid³owym leczeniu
tych niezwykle ciê¿kich obra¿eñ rêki.
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