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Rana k³uta prawej komory serca penetruj¹ca do
prawego przedsionka z rozerwaniem jego uszka
Stab wound of the right ventricle of the heart penetrating
to the right atrium with disruption of its auricle
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W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ran¹ k³ut¹ nadbrzusza penetruj¹c¹
do klatki piersiowej z uszkodzeniem miênia
sercowego. Chory przyjêty do Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego w stanie ciê¿kim z objawami wstrz¹su hipowolemicznego, bez cech
tamponady worka osierdziowego. Ze wzglêdu na stan odst¹piono od szerszej diagnostyki, wykonano jedynie USG obu op³ucnych i
brzucha. Po stwierdzeniu du¿ej iloci p³ynu
w prawej op³ucnej chorego zakwalifikowano do pilnej operacji. Wykonano torakotomiê przednio-boczn¹ i stwierdzono ranê prawej komory serca penetruj¹c¹ do prawego
przedsionka z rozerwaniem jego uszka . Rany
zaszyto. Przebieg pooperacyjny powik³any
kilkunastogodzinnymi zaburzeniami rytmu i
kilkudniowymi stanami gor¹czkowymi. Chory w stanie ogólnym dobrym, bez zaburzeñ
rytmu i bez cech uszkodzenia zastawki trójdzielnej, wypisany do domu w 30 dobie hospitalizacji. Rany serca cechuj¹ siê wysokim
ryzykiem miertelnoci, które szacowane jest
na 12-62%. Czynnikiem maj¹cym niew¹tpliwie bezporedni wp³yw na prze¿ycie pacjentów jest czas. Tylko szybka decyzja odnonie leczenia operacyjnego bez zbêdnej diagnostyki, mo¿e poprawiæ rokowanie i uratowaæ ¿ycie choremu.

The paper describes the case of a patient with a stab wound of epigastrium
penetrating to the chest with the cardiac
muscle injury. The patient was admitted
to the Hospital Rescue Department in
severe condition, with symptoms of hypovolaemic shock, without features of
pericardial sac tamponade. Due to the
patient's condition, broad diagnostics
was abandonned, only both pleura and
abdomen USG examination was conducted. After finding a vast amount of
liquid in the right pleura, the patient was
qualified for an urgent surgery. Anterolateral thoracotomy was executed and a
wound of the right ventricle of the heart
penetrating to the right atrium with disruption of its auricle was found. The
wounds were stitched. Postoperative course was complicated with a several hour
arhythmia and several day fever. The
patient was discharged from hospital
after 30 days of hospitalization in good
condition, without arrhythmia or features of tricuspid valve injury. Heart wounds characterize with high mortality
risk, estimated between 12 and 62%. The
factor which doubtlessly influences patients' survival rate is time. Only a fast
surgery decision and abandonning needless diagnostics can improve prognosis and save the patient's life.

Do ostatniej dekady XIX stulecia powszechnie s¹dzono, ¿e serce nie nadaje
siê do jakichkolwiek manipulacji chirurgicznych. Wykonywano wprawdzie nak³ucia worka osierdziowego w celu odbarczenia wysiêku, jednak nie ryzykowano ods³oniêcia miênia sercowego. O nieufnoci do tego rêkoczynu wiadczy wypowied Teodora Billrotha: chirurg, któryby kiedy próbowa³ zaszyæ ranê serca,
mo¿e byæ pewny, ¿e na zawsze utraci szacunek kolegów . Pierwsze doniesienie o zaszyciu rany serca pochodzi z 1893
roku, kiedy to Daniel Halle Williams w

Provident Hospital w Chicago dokonuje
odbarczenia tamponady po zranieniu serca, kontroluje i zaopatruje ranê, a chory
prze¿ywa zabieg. Trzy lata póniej we
Frankfurcie nad Menem niemiecki chirurg
Ludwik Rehn dokonuje drugiego w dziejach chirurgii zaszycia rany serca zakoñczonego sukcesem. W Polsce pierwsz¹
tego typu operacjê przeprowadzi³ w roku
1898 w Szpitalu wiêtego Ducha w Warszawie Witold Horodyñski. Chora z ran¹
k³ut¹ serca zadan¹ no¿em niestety umiera w 22 dobie po zabiegu. Pierwszy sukces zakoñczony prze¿yciem opisa³ w PolOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 2

sce w 1903 roku doktor Jan Borzymowski, tak¿e ze Szpitala wiêtego Ducha w
Warszawie.
Opis przypadku
Chory lat 52 przywieziony przez zespó³ Pogotowia Ratunkowego w dniu
19.01.2009 o godzinie 18:15 do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego z ran¹ nadbrzusza. Rana zosta³a zadana no¿em podczas bójki oko³o 20 minut przed przyjêciem. W chwili przyjêcia stan chorego
ciê¿ki. Pow³oki blade, skóra wilgotna,
cechy sinicy obwodowej. W linii porodkowej, tu¿ pod wyrostkiem mieczykowatym stwierdzono ranê d³ugoci oko³o 2
cm i szerokoci 5 mm z wyciekiem ciemnej krwi. Têtno oko³o 120 uderzeñ na
minutê, cinienie 60/0 mm Hg. Chory
przytomny, ale pod wp³ywem alkoholu.
Os³uchowo nad prawym p³ucem stwierdzono ciszenie szmeru pêcherzykowego, nad lewym p³ucem szmer pêcherzykowy prawid³owy. Tony serca ciszone i
g³uche. Brzuch miêkki ale z zaznaczon¹
bolesnoci¹ w nadbrzuszu, bez objawów
otrzewnowych, perystaltyka s³yszalna.
Nie stwierdzono poszerzonych ¿y³ szyjnych . Ze wzglêdu na ciê¿ki stan chorego
odst¹piono od szerszej diagnostyki obrazowej (pomimo szybkiego dostêpu do
tomografii komputerowej), a wykonano
jedynie USG jamy brzusznej i klatki piersiowej. Nie stwierdzono obecnoci p³ynu w jamie brzusznej. Stwierdzono natomiast du¿¹ iloæ p³ynu w prawej op³ucnej. Chorego zakwalifikowano do leczenia operacyjnego w trybie nag³ym. Z ciêcia w V miêdzy¿ebrzu po stronie prawej
wykonano torakotomiê przednio boczn¹.
Usuniêto oko³o 1000 ml skrzepów i wie¿ej krwi z jamy op³ucnej . Nie stwierdzono uszkodzenia prawego p³uca, natomiast
zlokalizowano poni¿ej i na prawo od korony serca rozerwanie worka osierdziowego z wyp³ywem ciemnej krwi. Przeciêto poprzecznie do osi d³ugiej mostek.
Otwarto worek osierdziowy. Pomimo
gwa³townego krwotoku stwierdzono ranê
prawej komory d³ugoci 1,5 cm oko³o 2
cm nad koniuszkiem serca i ranê okolicy
prawego przedsionka. Ranê przedsionka
uciniêto chust¹ gazow¹, a ranê komory
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zeszyto szwem ci¹g³ym Prolene 2.0. Po
opanowaniu krwotoku z komory oceniono, ¿e dosz³o do rozerwania uszka prawego przedsionka (rozerwanie na d³ugoci oko³o 3 cm). Uszko zaciniêto klemem
Satinsky i zeszyto szwem ci¹g³ym Prolene 2.0. Linie szwów szczelne. Pocz¹tkowo wyst¹pi³o bardzo krótkie rozkojarzenie elektromotoryczne, by po krótkim
masa¿u bezporednim serca powróci³
rytm zatokowy miarowy oko³o 80 uderzeñ na minutê. Nie zszyto worka osierdziowego. Jamê op³ucnej zdrenowano i
zaszyto warstwowo. £¹cznie w okresie
oko³ooperacyjnym przetoczono 6 jednostek masy erytrocytarnej. Pocz¹tkowo w
przebiegu pooperacyjnym wystêpowa³y
doæ liczne komorowe zaburzenia rytmu
serca, które samoistnie ust¹pi³y po dwóch
dobach. Po czterech dniach pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii chory zosta³
przekazany na oddzia³ chirurgiczny. Od
5 do 13 doby po zabiegu wyst¹pi³ stan
gor¹czkowy z temperatur¹ do 39 oC. Zastosowano szerokowidmow¹, kilkulekow¹ antybiotykoterapiê. Gor¹czka ust¹pi³a. Dwukrotnie wykonane ECHO serca
nie wykaza³o istotnych odchyleñ od normy. W dwudziestoczterogodzinnym monitorowaniu czynnoci serca metod¹ Holtera nie stwierdzono patologii. Chory zosta³ wypisany do domu w stanie ogólnym
dobrym, bez dolegliwoci.
Dyskusja
Opisy ran serca w polskim pimiennictwie spotyka siê sporadycznie. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, ¿e
wiêkszoæ chorych ginie na miejscu zdarzenia, przed przywiezieniem do szpitala. Nawet u tych, którzy poddani zostali
interwencji chirurgicznej, ryzyko mierci jest wysokie i szacuje siê je na 12-62%.
Czynnik bezporednio wp³ywaj¹cy na
prze¿ycie pacjenta z ran¹ k³ut¹ serca to
czas, który up³ywa od wyst¹pienia urazu
do momentu interwencji chirurgicznej.
Szacuje siê, ¿e najlepsze wyniki uzyskiwane s¹ u tych, którzy zostaj¹ hospitalizowani przed up³ywem pó³ godziny od
momentu urazu. Drugi element wp³ywaj¹cy na rokowanie to rodzaj uszkodzonych struktur serca. Zdecydowanie wiêksz¹ miertelnoci¹ obarczeni s¹ chorzy,

u których dosz³o do przerwania miêni
brodawkowatych lub strun ciêgnistych,
zastawek, naczyñ wieñcowych, albo du¿ych pni korony serca.
W opisywanym przez nas przypadku
chory zosta³ przywieziony do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego w bardzo krótkim czasie. Ze wzglêdu na ciê¿ki stan
odst¹piono od szerszej diagnostyki obrazowej i zakwalifikowano go do nag³ej
operacji, co jak siê okaza³o zdecydowanie zwiêkszy³o prawdopodobieñstwo
prze¿ycia. Rana serca u opisywanego
pacjenta wygl¹da³a gronie. Jej wlot by³
na bocznej stronie prawej komory, a narzêdzie (nó¿) przeszed³ przez ujcie
przedsionkowo-komorowe i rozerwa³
uszko prawego przedsionka. Jednak kolejnym pozytywnym czynnikiem sta³ siê
fakt, ¿e nie dosz³o do uszkodzenia zastawki trójdzielnej, strun ciêgnistych, ani
miêni brodawkowatych . Potwierdzi³y to
póniejsze badania ECHO. Nie zosta³y
te¿ uszkodzone g³ówne pnie wieñcowe.
Podsumowuj¹c, czynnikiem maj¹cym
niew¹tpliwie bezporedni wp³yw na prze¿ycie pacjentów z ran¹ serca jest czas.
Tylko szybka decyzja odnonie leczenia
operacyjnego, bez zbêdnej diagnostyki,
mo¿e poprawiæ rokowanie i uratowaæ
¿ycie choremu.
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