DONIESIENIA KLINICZNE
CLINICAL NOTES
Grzegorz Szanecki
Tomasz G³owacki

Uszkodzenie ¿y³y nieparzystej  opis przypadku
Azygous venous system injuries  a case report

Oddz. Chirurgii SP ZOZ w Obornikach Wlkp.
S³owa kluczowe:
uszkodzenie systemu ¿y³y nieparzystej
rana k³uta klatki piersiowej
Key words:
azygous venous system injury
penetrating chest trauma

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ran¹ k³ut¹ klatki piersiowej, zaopatrywanego w szpitalu powiatowym. ródooperacyjnie stwierdzono i zaopatrzono uszkodzenie p³uca i ¿y³y nieparzystej dodatkowej.
Uszkodzenia systemu ¿y³y nieparzystej s¹
rzadkimi nastêpstwami têpych b¹d penetruj¹cych urazów klatki piersiowej i stwarzaj¹
problemy diagnostyczne. Bêd¹c stanem nag³ego zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹ pilnej interwencji chirurgicznej.

In this paper patient with penetrating chest
trauma operated in district hospital was described. During operation injuries to the lung
and hemiazygos accesory vein were recognized and treated. Azygous venous system injuries are rare repercussion to blunt or penetrating trauma. This type of injuries have significant associated lethality and needs immediate
treatment.

Urazy klatki piersiowej w postaci ran
k³utych s¹ najczêciej nastêpstwem czynów zabronionych (przestêpczych) 
zwi¹zanych z bójkami, próbami zabójstwa lub samookaleczenia (w tym samobójstwa). Pacjenci z opisanymi urazami
mog¹ w ka¿dej chwili trafiæ do oddzia³u
chirurgicznego pe³ni¹cego ostry dy¿ur,
który nie ma zaplecza torakochirurgicznego.

Górne ¿y³y miêdzy¿ebrowe tylne lewe
uchodz¹ do ¿y³y nieparzystej krótkiej
dodatkowej, biegn¹cej równie¿ po stronie lewej krêgos³upa, która uchodzi do
¿y³y nieparzystej krótkiej lub bezporednio do ¿y³y nieparzystej. U góry ¿y³a nieparzysta krótka dodatkowa ³¹czy siê z
lew¹ ¿y³¹ ramienno-g³owow¹. Uk³ad ¿y³
nieparzystych przyjmuje krew ze splotów
krêgowych ¿ylnych. Poprzez swoje zespolenia ³¹czy ze sob¹ uk³ady obydwu ¿y³
g³ównych.

Anatomia przypadku
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¯y³y cian klatki piersiowej tworz¹
uk³ad powierzchowny i g³êboki. Ze
wzglêdu na specyfikê obra¿eñ w dalszej
czêci zajmiemy siê tylko uk³adem g³êbokim. ¯y³y nieparzyste (¿y³a nieparzysta  vena azygos, ¿y³a nieparzysta krótka  vena hemiazygos i ¿y³a nieparzysta
krótka dodatkowa  vena hemiazygos accesoria) le¿¹ do boku od krêgos³upa na
tylnej cianie klatki piersiowej. Po stronie prawej biegnie ¿y³a nieparzysta. Jest
ona przed³u¿eniem ¿y³y lêdwiowej wstêpuj¹cej prawej (v. lumbalis ascendens),
wchodz¹cej do klatki piersiowej z jamy
brzusznej pod wiêzad³em ³ukowatym
przyrodkowym. Do ¿y³y nieparzystej
uchodz¹ prawe ¿y³y miêdzy¿ebrowe tylne oraz ¿y³a nieparzysta krótka. Na poziomie IV krêgu piersiowego ¿y³a nieparzysta uchodzi do ¿y³y g³ównej górnej.
¯y³a nieparzysta krótka biegn¹ca po lewej stronie, jest przed³u¿eniem ¿y³y lêdwiowej wstêpuj¹cej lewej, przyjmuje
dolne ¿y³y miêdzy¿ebrowe tylne lewe
(najczêciej cztery) i na poziomie VIII
krêgu piersiowego przechodzi na praw¹
stronê i uchodzi do ¿y³y nieparzystej.

Mê¿czyzna lat 33 przywieziony do
Izby Przyjêæ szpitala w Obornikach
Wlkp. przez karetkê reanimacyjn¹ z powodu rany k³utej klatki piersiowej po stronie lewej zadanej no¿em. W chwili przyjêcia pacjent przytomny, z trudnym kontaktem werbalnym, z objawami wstrz¹su
oraz upojenia alkoholowego, RR 80/50.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono
ranê k³ut¹ klatki piersiowej w VI miêdzy¿ebrzu po stronie lewej w linii pachowej
rodkowej d³. ok. 3 cm, ze wiat³a rany
obserwowano wyp³yw wie¿ej krwi.
Stwierdzono równie¿ bolesnoæ w lewym
nadbrzuszu z obron¹ miêniow¹. Têtno
obwodowe s³abo wyczuwalne, ok. 90
min. Nad lewym polem p³ucnym szmer
oddechowy znacznie os³abiony.
Wykonano RTG klatki piersiowej i
USG jamy brzusznej, ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan chorego i utrzymuj¹cy siê wyp³yw krwi z rany podjêto decyzjê o zabiegu operacyjnym ze wskazañ
¿yciowych. W 20 minut od przywiezienia do szpitala pacjenta przekazano na
blok operacyjny.
Z miejsca rany dr¹¿¹cej do klatki pier-
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siowej przez poszerzenie ciêcia wzd³u¿
VI miêdzy¿ebrza do mostka wykonano
torakotomiê lewostronn¹, jednoczenie
usuwaj¹c VI ¿ebro. Z jamy op³ucnowej
odessano ok. 1500 ml krwi i skrzepy jednak od strony wnêki p³uca ci¹gle nap³ywa³a wie¿a krew. Zlokalizowano otwór
w p³acie górnym p³uca lewego, który
przebiega³ na wylot w kierunku tylnej
ciany klatki piersiowej. Górny p³at odsuniêto ku do³owi i uwidoczniono na tylnej cianie klatki piersiowej ok. 2 cm od
brzegu osierdzia (bez uszkodzenia worka osierdziowego) masywny wyp³yw krwi
z naczynia ¿ylnego odpowiadaj¹cego ¿yle
nieparzystej krótkiej dodatkowej. ¯y³ê
podk³uto szwem Polisorb, krwawienie
usta³o. Nastêpnie na rozprê¿onym p³ucu
zaszyto szwami ci¹g³ymi otwory dr¹¿¹ce do p³ata górnego p³uca lewego. Po
wyp³ukaniu jamy op³ucnowej i kontroli
hemostazy za³o¿ono drena¿ jamy op³ucnowej I  przez II miêdzy¿ebrze w linii
rodkowo obojczykowej lewej oraz II 
przez VII miêdzy¿ebrze w linii pachowej
rodkowej lewej. Klatkê piersiow¹ zamkniêto warstwowo.
Ze wzglêdu na dolegliwoci w nadbrzuszu stwierdzone w momencie przyjêcia oraz niejasny obraz badania USG
jamy brzusznej wykonanego przed zabiegiem podjêto decyzjê o wykonaniu diagnostycznej laparoskopii, na podstawie
której wykluczono uszkodzenie przepony i narz¹dów jamy brzusznej.
W trakcie zabiegu i bezporednio po
nim przetoczono ³¹cznie 6 jednostek masy
erytrocytarnej i 2 jednostki osocza.
Ze wzglêdu na ciê¿ki stan ogólny chory przebywa³ na sali o podwy¿szonym
nadzorze w oddziale chirurgicznym. W
1 dobie pooperacyjnej rozintubowany na
oddechu w³asnym wydolnym. W kontrolnym badaniu RTG  p³uca rozprê¿one.
Drena¿ jamy op³ucnowej w linii rodkowo obojczykowej lewej (przez II miêdzy¿ebrze) utrzymano do 7 doby pooperacyjnej. Natomiast dren wprowadzony
przez VII miêdzy¿ebrze w lewej linii pa-
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chowej rodkowej usuniêto w 11 dobie,
w badaniu rtg p³uc wykonanym tego dnia
 p³uca powietrzne, rozprê¿one z niewielk¹ iloci¹ p³ynu lewym k¹cie ¿ebrowoprzeponowym. Przebieg hospitalizacji
niepowik³any. W 16 dobie w stanie dobrym zwolniony o domu.
Jak wynika z danych zebranych przez
autorów, rany k³ute klatki piersiowej z
uszkodzeniem narz¹dów i/lub du¿ych
naczyñ klatki piersiowej, nie s¹ zdarzeniami czêstymi. W oddzia³ach chirurgicznych szpitali powiatowych pó³nocnej
Wielkopolski w latach 2003-2008 zanotowano:
 W Szpitalu Powiatowym w W¹growcu 3 przypadki ran k³utych klatki
piersiowej (wszystkie zaopatrzone w tutejszym oddziale).
 W Szpitalu Powiatowym w Chodzie¿y 1 przypadek (zaopatrzony na miejscu).
 W Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie 3 przypadki (przy czym jednego
pacjenta z powodu krwawienia w 3 dobie przekazano do Szpitala Specjalistycznego w Pile).
 W Szpitalu Powiatowym w Szamotu³ach 1 przypadek rany k³utej klatki
piersiowej.
 W Szpitalu Powiatowym w Obornikach Wlkp. 2 przypadki (zaopatrzone
na miejscu, w tym opisany powy¿ej).
Dla porównania w tym samym okresie w Klinice Torakochirurgii w Poznaniu zaopatrzono 7 przypadków ran k³utych klatki piersiowej oraz 4 przypadki
ran postrza³owych  których nie odnotowano w szpitalach powiatowych.
Uszkodzenie systemu ¿y³y nieparzystej s¹ rzadkie. W wiêkszoci przypadków s¹ nastêpstwem ran penetruj¹cych
[1], choæ wystêpuj¹ równie¿ w przypadku têpych obra¿eñ klatki piersiowej [2,3].
W pimiennictwie amerykañskim opisano 22 przypadki z czego 1 dotyczy³ ¿y³y
nieparzystej dodatkowej [1], w pimiennictwie niemieckim 20 przypadków [2].

Pomimo, ¿e urazy ¿y³y nieparzystej nie
s¹ klasyfikowane jako uszkodzenia du¿ych naczyñ klatki piersiowej, to jednak
charakteryzuj¹ siê podobn¹ miertelnoci¹  wed³ug ró¿nych autorów od 12%
do 60% [1-4]. Poniewa¿ uszkodzenie
¿y³y nieparzystej nie jest typowym wskazaniem do zabiegu operacyjnego, dlatego te¿ najczêciej zaopatruje siê je z
przedniego (mniej wygodnego) dojcia.
W wiêkszoci przypadków uszkodzenie
¿y³y nieparzystej jest diagnozowane ródoperacyjnie  po wykluczeniu krwawienia z serca, p³uc i du¿ych naczyñ. Symptomatyczny jest utrzymuj¹cy siê wyp³yw
ciemnej krwi z tylnej okolicy jamy piersiowej i ródpiersia
Powstanie rany k³utej klatki piersiowej jest stanem bezporedniego zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹cym interwencji lekarza  chirurga [5]. Optymalnie gdy chory trafia w krótkim czasie bezporednio
na oddzia³ torakochirurgii lub kardiochirurgii, gdzie istnieje mo¿liwoæ zaopatrzenia obra¿eñ z u¿yciem kr¹¿enia pozaustrojowego oraz poszerzonej diagnostyki [4].
Jednak¿e brak w szpitalu powiatowym zaplecza wielospecjalistycznego (w
tym przypadku Klinika Torakochirurgii
oddalona o 30 km) nie musi byæ przeszkod¹ dla prawid³owego i ostatecznego zaopatrzenia chorego w stanie bezporedniego zagro¿enia ¿ycia, co w znacz¹cy
sposób wp³ywa na efekt leczenia.
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