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W pracy dokonano analizy danych
klinicznych, epidemiologicznych i mikrobiologicznych 255 chorych hospitalizowanych po urazie w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej AMG z zaka¿eniami tkanek miêkkich (ZTM) w latach 2001-2007. Wiek 255 chorych z
ZTM zawiera³ siê w granicach od 16
do 101 roku ¿ycia; wartoæ rednia
wynosi³a 46,56. W przedziale wiekowym do 65 r.¿. leczono ogó³em 199
(78%) chorych. Wród analizowanych
chorych przewa¿ali mê¿czyni
(80%).Wród 255 chorych z ZTM 174
osoby (68%) dozna³y izolowanych obra¿eñ cia³a (IOC), za 81 chorych
(32%) mnogich obra¿eñ cia³a (MOC).
U mê¿czyzn statystycznie czêciej rozpoznawano MOC. Najliczniejsze grupy stanowili chorzy, którzy upadli na
tym samym poziomie, ofiary wypadków komunikacyjnych - po 72 osoby
(28,2%), osoby po upadku z wysokoci - 32 osoby (12,5%). Wartoæ rednia wskanika ciê¿koci obra¿eñ ISS
wynosi³a 15,64. W analizowanej grupie chorych rozpoznano ró¿ne typy
ZTM: zaka¿enia odle¿yn (n=37), zaka¿enia ran pourazowych (n=106), zaka¿enia miejsca operowanego (ZMO)
(n=112). U 28 chorych (11%) rozpoznano schorzenia zaliczane do zmartwiaj¹cych zaka¿eñ tkanek miêkkich
(ZZTM). U 13 chorych rozpoznano
zespó³ zgorzeli nieklostridialnej (ZN).
W 11 przypadkach rozpoznano zaka¿enie tkanek miêkkich i paciorkowcowy zespó³ wstrz¹su toksycznego
(PZWT), u 4 chorych rozpoznano zgorzel gazow¹ (ZG). Do celów diagnostyki mikrobiologicznej od chorych z
ZTM pobrano 926 materia³ów diagnostycznych. Odsetek dodatnich wyników hodowli wyniós³ 50,2%. Wyhodowano ³¹cznie 809 szczepów bakteryjnych. Najliczniejsze grupy stanowi³y:
Gram(+) ziarenkowce- 326 (40,3%)
szczepów, Gram(-) pa³eczki jelitowe
(rodzina Enterobacteriaceae)- 29,79%

Epidemiological, microbiological
and clinical data of posttraumatic 255
patients with STI-s hospitalized in the
Dpt. of Trauma Surgery of the Medical University of Gdañsk in 2001-2007
have been analysed in this study. Mean
patients' age was 46.56 and ranged
from 16 to 101 years. Younger individuals under 65 y.o. prevailed (78%).
Among the studied group, men prevailed significantly over women (n= 200).
STI-s developed in 81 polytraumatized patients (32%); in 174 persons
(68%) infections followed isolated body
injury. Most frequently trauma followed falls and road traffic accidents
(28.2%), height falls (12.5%). Mean
ISS value was 15.64. STI-s developed
in traumatic wounds and abrasions
(n=106), in decubital ulcers (n=37) and
in postoperative wounds (Surgical Site
Infections- SSI) (n=112). In 28 cases
(11%) NSTI (Necrotizing Soft Tissue
Infection) syndromes were diagnosed.
NSTI-s were: clostridial myonecrosis,
known as gas gangrene (n=4), non-clostridial gas gangrene (n=13), streptococcal cellulitis and Toxic Shock Syndrome (n=11). For routine microbiological examinations 926 biological samples were used. Positive cultures were
found in 50.2% (465 specimens). 809
bacterial and fungal strains were isolated from trauma patients. The most
common isolated pathogens were:
Gram(+) cocci- 40.3% (326 strains),
Gram(-) rods, family Enterobacteriaceae members- 29.79% (241 strains),
non-fermenting Gram(-) rods- 21.51%
(174 strains). Anaerobic microorganisms- 6.43% (52 strains) and fungi (mainly Candida genus)- 1.98% (16 strains) were also observed. "Alert- pathogens" strains isolation ratio was 7,8%
(63 strains). Isolated "alert pathogens"
were: non-fermenting Gram(-) rods:
Acinetobacter baumannii (55.55%),
Pseudomonas aeruginosa CRPA
(9.52%), Staphylococcus aureus
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(241) szczepów. Pa³eczki niefermentuj¹ce Gram(-) stanowi³y 21,51% (174) szczepów, bakterie beztlenowe 6,43%
(52) szczepów. Patogeny alarmowe stanowi³y 7,8% (63)
wszystkich wyizolowanych szczepów: pa³eczki niefermentuj¹ce- Acinetrobacter baumannii (55,55%), Pseudomonas
aeruginosa CRPA (9,52%), pa³eczki z rodziny Enterobacteriaceae ESBL(+) (20,64%), Staphylococcus aureus MRSA
(9,52%), Enterococcus faecium VRE (3,17%). U 33 chorych (12,95%) stwierdzono zaka¿enie ³o¿yska naczyniowego. Wród 255 chorych z ZTM 151 osób (59,21%) wymaga³o interwencji chirurgicznej. W 17 przypadkach (6,66%)
wykonano zabieg amputacji w obrêbie koñczyn. U 11 chorych (4,31%) zastosowano tlenoterapiê hiperbaryczn¹.
Przewa¿aj¹ca czêæ chorych ze ZG (75%) oraz chorych z
zespo³em ZN (53,85%) leczona by³a tlenoterapi¹ hiperbaryczn¹. Odjêcia koñczyn wykonywano g³ównie u chorych
ze ZN (61,5% chorych) i ZG (25% chorych). redni czas
hospitalizacji chorych z ZTM wyniós³ 35,84 dni. Sporód
255 badanych chorych z ZTM zmar³o 15 osób (5,88%).
Wstêp
Ka¿dy uraz powoduje nie tylko uszkodzenia okrelonego narz¹du, lecz odpowiedzialny jest za ogólnoustrojow¹ reakcjê organizmu okrelan¹ jako choroba
urazowa. Urazy sprzyjaj¹ rozwojowi
miejscowych i ogólnoustrojowych ciê¿kich zaka¿eñ. Rozleg³e rany, wstrz¹s
krwotoczny, zabiegi chirurgiczne, intensywna terapia oraz d³ugotrwa³e leczenie
szpitalne s¹ istotnymi czynnikami ryzyka zaka¿eñ tkanek miêkkich poprzez ekspozycjê organizmu na patogeny zarówno
ze rodowiska zewnêtrznego (w tym wielooporne szczepy szpitalne), jak i endogenne [1-3].
Pow³oki cia³a czyli skóra wraz z jej
przydatkami jest organem ochronnym
spe³niaj¹cym funkcjê bariery przed zaka¿eniami i innymi zagro¿eniami ze rodowiska zewnêtrznego. Czynnikami zapewniaj¹cymi funkcje ochronne s¹: zwartoæ
strukturalna, brak wilgotnoci powierzchni, niskie pH, czynnoæ gruczo³ów wydzielniczych- ³ojowych hamuj¹cych
wzrost mikroorganizmów. Przerwanie
ci¹g³oci pow³ok skórnych na skutek urazu nara¿a le¿¹ce pod ni¹ warstwy tkanek
miêkkich na rozwój zaka¿enia poprzez
wytworzenie wrót infekcji- od rozleg³ych
ran pourazowych, przez rany pooperacyjne po tzw. mikrourazy (otarcia naskórka,
rany punktowe, miejsca po zak³uciu siê
kolcem rolin, uk¹szenia przez owady)
[1,2]. Wiêkszoæ zaka¿eñ tkanek miêkkich lokalizuje siê powierzchownie, ma
stosunkowo ³agodny przebieg kliniczny
(ró¿a, zapalenie tkanki ³¹cznej- cellulitis,
ropnie, czyraki), nie powoduje bezporedniego zagro¿enia ¿ycia oraz daje siê wyleczyæ antybiotykami podawanymi doust64

MRSA (9.52%), ESBL(+) rods (20.64%), Enterococcus faecium VRE (3.17%). In 33 patients (12.95%) concommitant
bloodstream infection (bacteriemia) was diagnosed. Among
255 patients, in 151 cases (59,21%) surgical debridement
procedures were required. In 17 cases (6.66%) limb amputations were unavoidable. In 11 patients (4.31%) hyperbaric oxygen therapy (HBO) was implemented. Most of gas
gangrene (75%) and non-clostridial gas gangrene (53.85%)
cases were treated with HBO. Limb amputations were performed in non-clostridial gangrene (61,5%) and gas gangrene (25%) patients. Out of 255 patients 15 persons died
(5.88%).

nie w po³¹czeniu lub nie z prostym chirurgicznym zabiegiem drenuj¹cym [1-3].
To samo dotyczy wiêkszoci zaka¿eñ
miejsca operowanego (ZMO); jedynie
niewielka czeæ ZMO tj. zaka¿enia g³êbokie zwi¹zane z naciêciem lub zaka¿enia organu/jamy cia³a wymagaj¹ rozleglejszych interwencji chirurgicznych i
bardziej skomplikowanego leczenia (usuniêcie implantu, drena¿ jam cia³a, antybiotykoterapia do¿ylna). Niejako na przeciwnym biegunie spektrum zaka¿eñ tkanek miêkkich znajduj¹ siê zmartwiaj¹ce
zaka¿enia tkanek miêkkich (ZZTM, necrotizing soft tissue infections, NSTI)
powoduj¹ce szybk¹ i rozleg³¹ martwicê
tkanek prowadz¹c¹ do uogólnienia zaka¿enia, wstrz¹su, niewydolnoci wielonarz¹dowej oraz mierci, gdy nie s¹ szybko
rozpoznane a leczenie nie jest w³aciwe i
agresywne [2-5]. Okrelenie zmartwiaj¹ce zaka¿enie tkanek miêkkich (ZZTM)
odnosi siê do ca³ego spektrum jednostek
chorobowych, w których martwica g³êbszych warstw tkanek jest zwi¹zana z aktywnoci¹ biologicznych czynników zaka¿aj¹cych [6-8]. Zmiany martwicze dotycz¹ g³êbszych warstw tkanek miêkkich
oraz powiêzi i rozprzestrzeniaj¹ siê
wzd³u¿ powierzchni tkankowych. Martwica mo¿e dotyczyæ równie¿ miêni, proces w ró¿nym stopniu mo¿e obejmowaæ
skórê ponad obszarem objêtym procesem
chorobowym [6-8]. Podczas, gdy postacie histologiczne s¹ bardzo dobrze poznane, przebieg kliniczny oraz postêp choroby jest nieprzewidywalny i mo¿e ró¿niæ siê od przewlek³ego do piorunuj¹cego po³¹czonego z odczynem ogólnoustrojowym, toksemi¹ lub wstrz¹sem septycznym, posocznic¹.

Czynniki predysponuj¹ce do zaka¿eñ
skóry i tkanek miêkkich to: niewydolnoæ
kr¹¿enia têtniczego koñczyn, upoledzone kr¹¿enie ¿ylne lub drena¿ limfatyczny, polineuropatie czuciowe, cukrzyca,
przebyte zaka¿enie skóry i tkanki podskórnej (cellulitis), obecnoæ wszczepów
alloplastycznych naczyniowych i ortopedycznych, urazy, przebyty zabieg operacyjny, oty³oæ, zaniedbania higieniczne,
zaburzenia odpornoci. Szczególne postacie zaka¿eñ skóry i tkanek miêkkich mog¹
byæ sklasyfikowane w zale¿noci od: (1)
mikrorganizmów wywo³uj¹cych zaka¿enie (2) warstw tkankowych, w których
toczy siê zaka¿enie (lokalizacja w poszczególnych przedzia³ach anatomicznych lub inaczej g³êbokoæ inwazji bakteryjnej) (3) zespo³ów klinicznych (symptomatologia, pocz¹tek, obraz kliniczny)
[1,8]. Podstawowym praktycznie przydatnym podzia³em, którego konsekwencj¹ s¹
decyzje terapeutyczne jest wspomniany
wy¿ej podzia³ na zmartwiajace i niezmartwiajace zaka¿enia tkanek miêkkich [1,8].
Kluczem do sukcesu leczniczego w przypadkach ciê¿kich zaka¿eñ jest wczesne i
w³aciwe rozpoznanie, po którym nastêpuje stosowna antybiotykoterapia oraz
interwencja chirurgiczna [1,8]. Czêæ autorów uto¿samia zmartwiajace zaka¿enia
tkanek miêkkich z martwiczym zapaleniem powiêzi (MZP) [9]. Wg klasyfikacji Giuliano wyró¿nia siê 2 typy MZP
[1,9-11]. Typ I jest etiologicznie zwi¹zany z mieszanym wielobakteryjnym tlenowo- beztlenowym zaka¿eniem. Podkrela siê szczególnie udzia³ co najmniej 1
mikroorganizmu beztlenowego (Bacteroides sp., Peptostreptococcus sp., Clostridium sp.) w po³¹czeniu z fakultatywnyOSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

Tabela I
Wiek mê¿czyzn i kobiet z ZTM.
wiek chorych

OS

min. wiek [lata]

maks. wiek [lata]

kobiety

liczba chorych [n] redni wiek [lata]
50

62,46

17,72

19

90

mê¿czyni

205

42,44

18,57

16

101

ogó³em

255

46,34

20,02

16

101

Tabela II
Umiejscowienie i rodzaj ZTM wród chorych po urazie.
lokalizacja ZTM

zaka¿enia
odle¿yn

zaka¿enia ran
pourazowych

zaka¿enia miejsca
operowanego
(ZMO)

razem

[n]

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

g³owa+twarz+szyja

3

1

13

5

10

4

26

10

klatka piersiowa

0

0

1

0

6

2

7

3

jama brzuszna

27

11

3

1

7

3

37

15

koñczyny

7

3

89

35

89

35

185

73

razem

37

106

112

255

Tabela III
Czas wyst¹pienia poszczególnych rodzajów ZTM.
rodzaj zaka¿enia tkanek miêkkich

redni czas [doba]

OS

zaka¿enia odle¿yn

16

8,44

zaka¿enia ran pourazowych

5,3

7.3

zaka¿enia miejsca operowanego

9,88

10,01

mi beztlenowcami n.p. paciorkowcami
innymi ni¿ z grupy A oraz pa³eczkami jelitowymi (rodzina Enterobacteriaceae)
[1,3,9,11]. Ten typ zaka¿enia zwany jest
inaczej zgorzel¹ nieklostridialn¹ (ZN,
nonclostridial gas gangrene), ma te¿
szereg okreleñ anglojêzycznych takich
jak: nonclostridial crepitant cellulitis,
"synergistic necrotizing cellulitis", "bacterial synergistic gangrene" [1,3,9,11].
Gdy zaka¿enie dotyczy tkanek miêkkich
krocza i okolicy oko³oodbytniczej zwane jest zespo³em lub zgorzel¹ Fournier'a
[1,8]. Typ I MZP jest zwykle zwi¹zany z
urazem, szczególnie penetruj¹cym, lub
zabiegiem operacyjnym w obrêbie brzucha, pachwin lub koñczyn [1,3,9,11]. Typ
II MZP jest wywo³ywany przez paciorkowce grupy A (GAS) jako jedyny czynnik infekcyjny, lub w po³¹czeniu z gronkowcem z³ocistym. Czêsto wspó³istnieje
z paciorkowcowym zespo³em wstrz¹su
toksycznego (STSS, PZWT). W literaturze ten typ zaka¿enia istnieje pod terminami: necrotizing erysipelas, hemolytic streptococcal gangrene, gangrenous erysipelas. W ród³ach historycznych
opisywany by³ jako: hospital gangrene,
phagedena. Streptococcus pyogenes
okrelany jest jako killer bug lub flesh
eating bacteria- zabójczy robak, miêso¿erna bakteria. Typ II dotyczy g³ównie koñczyn [1,3,9,11]. Do ww. typów
MZP niektórzy autorzy dodaj¹ typ III
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MZP. Odnosi siê on do zgorzeli gazowej
(ZG, gas gangrene, clostridial myonecrosis) [3,12]. Inni autorzy do typu III
MZP zaliczaj¹ zaka¿enia wywo³ane przez
Vibrio vulnificus [8]. Zaka¿enie o typie
ZG dotyczy miêni szkieletowych i mo¿e
byæ zwi¹zane z wczeniejszym urazem
lub zabiegiem chirurgicznym [3,11]. W
tej pracy zastosowano tradycyjny podzia³
zmartwiaj¹cych zaka¿eñ tkanek miêkkich
oparty na kryterium etiologicznym, tj. w
zale¿noci od mikroorganizmów wywo³uj¹cych infekcjê w poszczególnych postaciach klinicznych zaka¿eñ.
W odniesieniu do wieloopornych
szczepów szpitalnych wprowadzono pojêcie patogenów alarmowych (alert-patogenów). Wytworzy³y one mechanizmy
opornoci na wiele antybiotyków, co czyni je znacz¹cym problemem z klinicznego punktu widzenia z powodu trudnoci
w eradykacji wywo³ywanego przez nie
zaka¿enia, wysokie koszty leczenia i potencjalne zagro¿enie epidemiologiczne
dla innych chorych [13]. Bakterie wielooporne odpowiedzialne za zaka¿enia
zwi¹zane z opiek¹ zdrowotn¹ zaliczane
do patogenów alarmowych to g³ównie
Gram (+) ziarenkowce- Staphylococcus
aureus (MRSA- gronkowiec z³ocisty
oporny na metycylinê, VISA- gronkowiec
z³ocisty redniowra¿liwy na wankomycynê, VRSA- gronkowiec z³ocisty oporny
na wankomycynê), gronkowce koagula-

zo- ujemne (CNS, np. Staphylococcus
epidermidis- MRSE- gronkowiec skórny
oporny na wankomycynê), VRE- wankomycynooporne enterokoki, Streptococcus
pyogenes oporny na erytromycynê oraz
wielooporne pa³eczki Gram (-), w tym z
rodzinny Enterobacteriaceae- ESBL (+)
posiadaj¹ce mechanizm opornoci na penicyliny pó³syntetyczne o poszerzonym
spektrum, oraz pa³eczki niefermentuj¹ce
- Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii [1-16]. Szczepy Pseudomonas
aeruginosa oporne na karbapenemy to
CRPA, za Acinetobacter baumannii
oporny na karbapenemy to CRAB [13].
Cel pracy
1. Analiza czynników etiologicznych
zaka¿eñ, w tym zmartwiaj¹cych zaka¿eñ
tkanek miêkkich, zaka¿eñ ran pourazowych oraz zaka¿eñ szpitalnych, zaka¿eñ
miejsca operowanego i tzw. alert-patogenów, zwi¹zanych z zaka¿eniami tkanek
miêkkich u chorych po urazie z uwzglêdnieniem ciê¿koci doznanych obra¿eñ i
stanu biologicznego poszkodowanych.
2. Charakterystyka przebiegu klinicznego, odrêbnoci "choroby urazowej"
powik³anej zaka¿eniami tkanek miêkkich
oraz sposobów postêpowania leczniczego.
3. Krytyczna ocena postêpowania diagnostycznego i leczniczego u chorych z
tymi infekcjami.
Materia³ i metodyka
Materia³ kliniczny stanowi grupa 255
chorych hospitalizowanych w latach
2001-2007 w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej AMG z powodu nastêpstw
urazu, u których dosz³o do zaka¿eñ skóry tkanek miêkkich zwi¹zanych bezporednio z urazem, rozwijaj¹cych siê po
zabiegach operacyjnych lub jako powik³ania w przebiegu leczenia szpitalnego.
Analizowani chorzy poddawani byli standardowej diagnostyce mikrobiologicznej
w Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej ACK Szpitala AMG (kierownik dr n.
med. Alfred Samet). Czêæ chorych (58
przyp.) leczona by³a tak¿e w Klinice Intensywnej Terapii AMG .
Czêæ retrospektywna obejmuje 142
chorych hospitalizowanych w Klinice
Chirurgii Urazowej w latach 2001-2004,
za czêæ prospektywna to 113 chorych
hospitalizowanych w latach 2005-2007.
Szczegó³owej analizie poddano dane
demograficzne dotycz¹ce wieku oraz p³ci,
dane kliniczne dotycz¹ce mechanizmu
65

urazu, okolicznoci wypadku, rozpoznania klinicznego, ciê¿koci urazu, wczeniejszego zaopatrzenia w innych jednostkach medycznych, spo¿ycia alkoholu, ich
stanu biologicznego, chorób wspó³istniej¹cych oraz szczegó³y przebiegu hospitalizacji i powik³añ infekcyjnych
uwzglêdniaj¹ce czas wyst¹pienia, liczbê
i rodzaj przeprowadzonych zabiegów
operacyjnych, wyniki badañ laboratoryjnych, bakteriologicznych, antybiotykoterapiê, wyniki leczenia- w szczególnoci
amputacje koñczyn, miertelnoæ. Ocenê
ciê¿koci urazu oparto na liczbowych
skalach ciê¿koci urazu (punktowa skrócona skala obra¿eñ AIS- Abbreviated Injury Scale oraz wskanik ciê¿koci obra¿eñ ISS- Injury Severity Score ).
Materia³y na badania bakteriologiczne wysiewano na pod³o¿a sta³e i p³ynne
wed³ug standardowych procedur. Posiewy inkubowano w warunkach tlenowych
i beztlenowych. Szczepy by³y identyfikowane klasycznymi metodami oraz z wykorzystaniem automatycznego sytemu
identyfikacji VITEK (BioMerieux).
Wra¿liwoæ szczepów oznaczano z wykorzystaniem metody dyfuzyjno- kr¹¿kowej zgodnie z zaleceniami Narodowego
Komitetu Standardów Laboratorium Klinicznego (National Committee for Clinical Laboratory Standards- NCCLS).
W analizie statystycznej dla oceny
parametrów ilociowych, w zale¿noci od
normalnoci rozk³adu zmiennej badanej
weryfikowanej testem Shapiro- Wilka,
stosowano: test t Studenta, test nieparametryczny U-Manna- Whitney'a, test korelacji rang Spearmanna. Do oceny parametrów jakociowych stosowano test Pearsona c2 oraz test Pearsona c2 z poprawk¹ Yates'a, gdy oczekiwana liczebnoæ
podgrupy by³a mniejsza ni¿ 10. W wynikach analiz statystycznych podawano
obliczony poziom istotnoci weryfikowanej hipotezy zerowej. Wartoci p< 0,05
interpretowano jako znamienne statystycznie. Analiz statystycznych dokonano przy u¿yciu pakietu oprogramowania
Statistica 8.0 (StatSoft Inc., USA).
Wyniki
Wiek 255 analizowanych chorych, u
których rozpoznano zaka¿enia tkanek
miêkkich (ZTM) zawiera³ siê w granicach
od 16 do 101 roku ¿ycia. W grupie
wszystkich chorych redni wiek wynosi³
46,56 ± 20,02. W przedziale wiekowym
do 65 r.¿. leczono ogó³em w latach 20012007 199 chorych, co stanowi 78,03%
leczonych z ZTM. Wród 255 chorych
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Tabela IV
Rodzaje materia³ów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce ZTM wród chorych po
urazie.
2001-2004

2005-2007

2001-2007

rodzaj materia³u
diagnostycznego

[n]

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

wymaz

53

16,77

141

23,11

194

20,95

aspirat/punktat/ treæ

184

58,23

332

54,43

516

55,72

fragment tkankowy

79

25,00

137

22,46

216

23,33

razem

316

610

926

Tabela V
Wyniki hodowli materia³ów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce ZTM chorych po
urazie.
wynik-dodatni

wynik-ujemny

flora fizjologiczna

rodzaj materia³u
diagnostycznego

[n]

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

wymaz

52

36,9

66

46,8

23

16,3

aspirat/punktat/ treæ

282

49,5

229

40,2

58

10,2

fragment tkankowy

131

60,6

76

33,8

9

4,2

wszystkie materia³y

465

50,2

371

40

90

9,7

Tabela VI
Drobnoustroje alarmowe (alert - patogeny) izolowane od chorych z ZTM.
drobnoustrój alarmowy

2001-2007

2001-2004

2005-2007

[n]

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

Acinetrobacter baumannii

35

55,55

14

40,0

21

60,0

Enterococcus faecium VRE

2

3,17

1

50,0

1

50,0

Escherichia coli ESBL (+)

2

3,17

1

50,0

1

50,0

Klebsiella pneumoniae ESBL(+)

9

14,27

6

66,7

3

33,3

Klebsiella oxytoca ESBL (+)

1

1,6

1

100,0

0

0,0

Proteus mirabilis ESBL (+)

1

1,6

1

100,0

0

0,0

Enterobacter cloacae wieloporny

1

1,6

1

100,0

0

0,0

Staphylococcsu aureus MRSA

6

9,52

6

100,0

0

0,0

Pseudomonas aeruginosa CRPA

6

9,52

5

83,3

1

16,7

Razem
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leczonych z ZTM by³o 205 mê¿czyzn, co
stanowi 80,4% oraz 50 kobiet, co stanowi 19,6%.
redni wiek kobiet wynosi³ 62,46 ±
17,72 lat przy rozrzucie od 19 do 90 lat
redni wiek mê¿czyzn wynosi³ 42,44 ±
18,57 lat, przy zró¿nicowaniu od 16 do
101 lat. redni wiek mê¿czyzn i kobiet
wykazuje ró¿nice istotne statystycznie
(p<0,05) (tabela I).
Mo¿na zauwa¿yæ wyran¹ przewagê
liczby mê¿czyzn w grupie chorych do 65
r.¿. Mê¿czyni stanowi¹ 86,93% chorych
w grupie przed 65 r.¿. W grupie wiekowej powy¿ej 65 r.¿. liczebnoæ przedstawicieli obu p³ci jest zbli¿ona- mê¿czyni
stanowi¹ 57,14% chorych, kobiety
42,86%. Ró¿nica w strukturze p³ci chorych przed 65 r.¿. i po 65 r.¿. jest znamienna statystycznie (p= 0,000049). Najliczniejsze grupy stanowi¹ chorzy, którzy
upadli na tym samym poziomie oraz ofiary wypadków komunikacyjnych- po 72

36
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osoby (28,2%). Drugie miejsce to chorzy po upadku z wysokoci - 32 osoby
(12,5%). Kolejne, trzecie miejsce zajmuj¹
chorzy po przygnieceniu przez ciê¿ki
przedmiot lub maszynê - 23 osoby (9%),
czwarte miejsce to ofiary pobicia lub uderzenia - 17 osób (6,7%). 13 chorych
(5,1%) to osoby potr¹cone przez pojazd
mechaniczny (samochód, poci¹g, tramwaj). U 10 osób (3,9%) uraz wyst¹pi³ w
trakcie uprawiania sportu. 9 osób (3,5%)
odnios³o obra¿enia w wyniku u¿ywania
narzêdzi mechanicznych (pi³a tarczowa,
³añcuchowa, szlifierka k¹towa, wiertarka
itp.). 6 osób (2,4%) dozna³o obra¿eñ w
wyniku postrza³u lub wysokocinieniowego nastrzykniêcia tkanek (HPII). Po 2
osoby (0,8%) odnios³o obra¿enia w wyniku pchniêcia no¿em i pogryzienia przez
zwierzêta. 1 osoba (0,4%) dozna³a urazu
spowodowanego spadaj¹cym ciê¿arem.
W 9 przypadkach (3,5%) mechanizm urazu pozostaje nieznany.
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Tabela VII
Wartoci liczbowe wg skróconej skali obra¿eñ (AIS) oraz wskanika ciê¿koci obra¿eñ (ISS) w
zale¿noci od wystêpowania wspó³istniej¹cego zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego u chorych z ZTM.
z bakteriemi¹

bez bakteriemii

p

wart. r.

OS

min.

maks.

wart. r.

OS

min.

maks.

AIS P

5,82

3,04

1,00

12,00

4,46

2,91

1,00

14,00

0,00194

ISS P

20,53

12,46

1,00

48,00

14,25

11,24

1,00

57,00

0,00120

AIS K

6,00

3,01

1,00

12,00

4,55

2,95

1,00

14,00

0,00116

ISS K

21,35

12,25

1,00

48,00

14,80

11,63

1,00

57,00

0,00111

Tabela VIII
Leczenie zastosowane u chorych z ZZTM (NSTI).
leczenie

PZWT (STSS)
[n]

zgorzel gazowa (ZG)

zgorzel nieklostridialna
(ZN)

[%]

[n]

[%]

[n]

[%]

"debridement"

11

100

4

100

13

100

przeszczep skóry

1

9,09

1

25

5

38,46

szwy wtórne

1

9,09

2

50

2

15,38

amputacja

0

0

1

25

8

61,54

hiperbaria tlenowa
(HBO)+
"debridement"

0

0

3

75

7

53,84

Tabela IX
redni czas hospitalizacji wszystkich chorych (n=4696) leczonych po urazie w Klinice Chirurgii
Urazowej w okresach 2001-2004 i 2005-2007 w porównaniu do redniego czasu hospitalizacj

okres hospitalizacji

czas hospitalizacji ogó³u chorych
[doby]

czas hospitalizacji chorych z ZTM
[doby]

2001-2004

11,07

37,8

2005-2007

10,47

35,6

W grupie chorych z mnogimi obra¿eniami cia³a (MOC) dominuj¹cym mechanizmem urazu by³y: wypadki komunikacyjne drogowe - 66,7% (54 chorych),
upadki z wysokoci - 13,58% (11 chorych), upadki na tym samym poziomie6,17% (5 chorych), pobicia - 4,93% (4
chorych). W grupie chorych z izolowanymi obra¿eniami cia³a (IOC) dominowa³y: upadki na tym samym poziomie38,5% (67 chorych), przygniecenia i
upadki z wysokoci - po 12,06% (po 21
osób), wypadki komunikacyjne drogowe10,43% (18chorych), pobicia - 7,47% (13
osób), wypadki zwi¹zane z uprawianiem
sportu - 5,17% (9 chorych), postrza³y i
wysokocinieniowe nastrzykniêcia tkanek
(HPII) - 3,45% (6 osób).
Czêstoci wystêpowania poszczególnych mechanizmów urazu dla chorych z
mnogimi i izolowanymi obra¿eniami cia³a
(MOC i IOC) ró¿ni¹ siê znamiennie statystycznie (p=0,000466). W ogólnej grupie 255 chorych z ZTM 174 chorych
(68,23%) dozna³o obra¿eñ izolowanych
za 81 chorych (31,77%) mnogich obra¿eñ cia³a (MOC). W grupie mê¿czyzn
64,88% (133 chorych) dozna³o IOC, za
35,12% (72 chorych) MOC. W grupie
kobiet 82% (41 chorych) dozna³o IOC,
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18% (9 chorych) dozna³o MOC. U mê¿czyzn zatem znacznie czêciej rozpoznawano MOC ni¿ u kobiet; jest to ró¿nica
znamienna statystycznie (p= 0,01).
W grupie chorych do 65 r.¿. IOC wystêpowa³y u 63,81% chorych, MOC u
36,19% chorych. W grupie chorych powy¿ej 65 r.¿. IOC stanowi³y 83,92% przypadków, MOC 16,08% przypadków. Czêstoæ wystêpowania MOC w grupie chorych do 65 r.¿. jest zatem wy¿sza ni¿ w
grupie chorych po 65 r.¿. i jest to ró¿nica
statystycznie znamienna (p= 0,01).
W ogólnej grupie chorych z izolowanymi obra¿eniami cia³a (174 osoby) dominuj¹c¹ lokalizacj¹ obra¿eñ by³y koñczyny (141 osób, 81,03%), nastêpnie g³owa (26 osób, 14,94%). W grupie chorych
z MOC leczonych w latach 2001-2004
(27,47% chorych. 39 osób) wystêpowa³y
obra¿enia dotycz¹ce: koñczyn - 92,3%
chorych (36 osób), g³owy - 74,36% chorych (29 osób), klatki piersiowej i jamy
brzusznej - po 41,02% (16 osób). W grupie chorych z MOC leczonych w latach
2005-2007 (37,17% chorych, 42 osoby)
obserwowano najczêciej: obra¿enia koñczyn - 80,95% chorych (34 osoby), obra¿enia klatki piersiowej- 69,04% chorych
(29 osób) oraz obra¿enia g³owy i jamy

brzusznej - po 57,14% chorych (24 osoby). Obra¿enia chorych, u których dosz³o
do rozwoju ZTM ocenione zosta³y wg
skróconej skali obra¿eñ (AIS)- przy przyjêciu chorego do Kliniki i po zakoñczeniu leczenia. Wartoci punktowe wg. AIS
wynosi³y rednio na pocz¹tku leczenia
4,64 ± 2,96, po zakoñczeniu leczenia
4,74 ± 3. Wskanik ciê¿koci obra¿eñ
(ISS) obliczony zosta³ przy przyjêciu
chorego do Kliniki i po zakoñczeniu leczenia. Wartoæ rednia ISS na pocz¹tku
leczenia wynosi³a w grupie wszystkich
chorych z ZTM - 15,03±11,52. Wartoci
ISS w grupie chorych leczonych w latach
2005-2007 s¹ wy¿sze ni¿ w grupie chorych leczonych w 2001-2004 i jest to ró¿nica znamienna statystycznie (p=0,003).
Wartoci rednie ISS w grupie chorych z
MOC wynosi³y rednio na pocz¹tku leczenia 27,72±10,69, po zakoñczeniu leczenia 28,77±10,76.
Badani chorzy zaopatrywani byli w
trybie tzw. ci¹g³ego ostrego dy¿uru. Po
wstêpnej diagnostyce (radiologicznej i
laboratoryjnej) stawiano rozpoznanie kliniczne i przystêpowano do zaopatrzenia
obra¿eñ. W 35 przypadkach obra¿enia
cia³a leczono zachowawczo. W trybie
ostrym leczono operacyjnie 122 chorych.
Leczenie operacyjne w trybie zwyk³ym,
po przygotowaniu chorego zastosowano
u 98 chorych. W 106 przypadkach zaka¿enie w tkankach miêkkich mia³o zwi¹zek z powstaniem pourazowych uszkodzeñ pow³ok cia³a; u 112 chorych zaka¿enie dotyczy³o rany pooperacyjnej; by³o
to zaka¿enie miejsca operowanego
(ZMO). U 37 chorych dosz³o do powstania odle¿yn, jako powik³ania opieki szpitalnej i rozwoju infekcji dotycz¹cej
owrzodzeñ odle¿y nowych, (tab. 2).
Chorzy leczeni w Klinice po przekazaniu z innego orodka lub po wczeniejszym zaopatrzeniu w innym orodku stanowili: w okresie 2001-2004 29,58% leczonych chorych z ZTM za w okresie
2005- 2007 36,61% chorych z ZTM.
Ogólna liczba chorych przekazanych z
innego orodka lub po wczeniejszym
zaopatrzeniu wynosi 83 chorych
(32,54%).
Sporód 255 badanych chorych z
ZTM u 28 chorych (11% chorych) rozpoznano schorzenia zaliczane do zmartwiajacych zaka¿eñ tkanek miêkkich
(ZZTM). U 13 chorych (47% chorych z
ZZTM) rozpoznano zespó³ zgorzeli nieklostridialnej (ZN). W 11 przypadkach
(39% chorych z ZZTM) postawiono rozpoznanie zaka¿enia tkanek miêkkich i Paciorkowcowego Zespo³u Wstrz¹su Tok-
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sycznego (PZWT) o etiologii paciorkowcowej, za u 4 chorych (14% chorych z
ZZTM) rozpoznano zgorzel gazow¹
(ZG), (tab.3). Zaka¿enia ran pourazowych rozpoznawano najszybciej- w
5,3±7,3 dobie hospitalizacji. Zaka¿enia
miejsca operowanego (ZMO) rozpoznawano w 9,88±10,01 dobie leczenia, za
zaka¿enia odle¿yn w 16±8,44 dobie leczenia. Od badanych chorych pobrano do
celów rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej ZTM chorych Klinki Chirurgii
Urazowej ³¹cznie 926 materia³ów diagnostycznych (wymazy, fragmenty tkanek
oraz aspiraty, punktaty, treæ p³ynn¹), (tabela IV). Przewa¿a³y materia³y diagnostyczne p³ynne- 516 próbek, co stanowi³o 55,72% materia³ów, fragmenty tkanek216 próbek (23,33%). Wymazów pobrano 194 (20,95%), (tabela V).
W diagnostyce ZTM chorych wyhodowano ³¹cznie 809 szczepów bakteryjnych. Najliczniejsza grupê stanowi¹
Gram (+) ziarenkowce- 326 szczepów, co
stanowi 40,3% wszystkich wyizolowanych szczepów bakteryjnych. Na drugim
miejscu plasuj¹ siê Gram ujemne pa³eczki jelitowe (rodzina Enterobacteriaceae),
które stanowi¹ 29,79% (241) wyizolowanych szczepów. Pa³eczki niefermentuj¹ce Gram ujemne stanowi¹ 21,51% (174)
szczepów, bakterie beztlenowe 6,43%
(52) szczepów, grzyby rodzaju Candida i
grzyby pleniowe 1,98% (16) szczepów.
Najczêciej hodowanymi drobnoustrojami Gram dodatnimi wyizolowanymi z materia³ów biologicznych u¿ywanych w diagnostyce ZTM by³y: Staphylococcus aureus- 14,83% szczepów(120 szczepów),
Enterococcus faecalis- 10,14% (82 szczepy), Staphylococcus epidermidis- 4,33%
szczepów (35 szczepów). Wyizolowano
tak¿e 19 szczepów paciorkowców betahemolizujacych (2,34% szczepów), w
tym 12 szczepów Streptococcus pyogenes (1,48 % szczepów). Sporód rodziny
Enterobacteriaceae najczêciej izolowanymi z materia³ów biologicznych by³y:
Enterobacter cloacae- 10,14% szczepów
(82 szczepy), Proteus mirabilis- 5,81%
(47 szczepów), Escherichia coli- 4,57%
szczepów (37 szczepów), Klebsiella
pneumoniae - 3,21% szczepów (26 szczepów). Sporód Gram ujemnych pa³eczek
niefermentuj¹cych najczêciej izolowanymi z materia³ów biologicznych by³y: Acinetobacter baumannii - 9,15% szczepów
(74 szczepy), Pseudomonas aeruginosa8,28% szczepów (67 szczepy), Stenotrophomonas maltophilia - 0,87% szczepów
(7szczepów). Sporód bakterii beztlenowych najczêciej izolowanymi z materia-
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Tabela X
Czas leczenia chorych z ZTM w okresach 2001-2004 i 2005-2007.
okres hospitalizacji

wartoæ rednia [doby]

OS

min.

maks.

2001-2004

35,60

23,05

2,00

124,00

2005-2007

36,03

28,62

0,00

140,00

2001-2004

35,84

26,25

0,00

140,00

Tabela XI
Zestawienie d³ugoci pobytu chorych z ZTM w Klinice Chirurgii Urazowej oraz w KIT w zale¿noci
od wspó³istniej¹cego zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego.
Czas
leczenia

z bakteriemi¹
wart.r.
[doby]

OS

min.

ogólny

55,14

32,43

KIT

11,19

11,97

bez bakteriemii
p

maks.

wart.r.
[doby]

OS

min.

maks.

0,00

126,00

33,34

24,42

0,00

140,00

0,000252

0,00

54,00

2,00

4,48

0,00

24,00

0,000001

Tabela XII
Czas leczenia chorych z ZTM w porównaniu z czasem prze¿ycia chorych z ZTM, którzy zmarli.
wartoæ rednia [doby]

OS

min.

maks.

czas prze¿ycia (n=15)

51,66

43,63

0,00

140,00

czas leczenia (n=240)

35,32

24,79

0,00

126,00

Tabela XIII
Porównanie wybranych parametrów dotycz¹cych chorych, którzy zmarli, oraz chorych, którzy
prze¿yli po urazie z ZTM.
parametr
porównywany

chorzy z ZTM,
chorzy z ZTM, którzy
którzy zmarli [n=15]
prze¿yli [n=240]

wszyscy chorzy
z ZTM [n=255]

poziom
istotnoci p

2001-2004 / 2005-2007

14 /1

127/112

142/113

p<0,01

mê¿czyni /kobiety

9/6

196/44

205/50

p=0,0797

IOC/MOC

10/55

164/76

174/81

p=0,0863

wartoæ rednia ISS K

18,13

15,48

15,64

p<0,001

redni wiek

66,53 ± 19,27

45,53 ± 18,38

46,77 ± 19,05

p<0,001

ZZTM (NSTI)

5/15

23/240

28/255

p=0,7872

zaka¿enia odle¿yn/ zaka
¿enia ran pourazowych/
zaka¿enia miejsca
operowanego

4/3/8

33/103/104

37/106/112

p=0,9324

bakteriemia

7/15

21/240

28/255

p<0,05

zaka¿enie towarzysz¹ce

2/15

60/240

62/255

p= 0,677675

drobnoustrój alarmowy

3/15

48/240

51/255

p= 0,792269

pobyt w KIT

7/15

52/240

59/255

p<0,001

³ów biologicznych u¿ywanych w diagnostyce ZTM by³y: Peptostreptococcus sp.1,85% szczepów (15 szczepów), Bacteroides sp. - 0,74% szczepów (6 szczepów), Clostridium perfringens- 0,49%
szczepów (4 szczepy), Bacteroides fragilis- 0,49% szczepów (4 szczepy).
U 93 (36,5%) chorych wyizolowano
pojedynczy czynnik sprawczy zaka¿enia;
u pozosta³ych 162 (63,5%) chorych
stwierdzono wiêcej ni¿ jeden czynnik infekcyjny (tabela VI).
Najczêstszymi patogenami alarmowymi izolowanymi od chorych z ZTM by³y:
pa³eczki niefermentuj¹ce: Acinetrobacter
baumannii (55,55%), Pseudomonas aeruginosa CRPA (9,52%), pa³eczki z rodzi-

ny Enterobacteriaceae ESBL (+)
(20,64%), Staphylococcus aureus MRSA
(9,52%), Enterococcus faecium VRE
(3,17%). Zaznacza siê ró¿nica jakociowa w wystêpowaniu patogenów alarmowych- Staphylococcus aureus MRSA wyizolowano jedynie w okresie 2001-2004,
podobnie jak wiêkszoæ pa³eczek ESBL
(+) (69,2% szczepów ESBL). W okresie
2004-2007 dominuj¹cym patogenem alarmowym by³ Acinetrobacter baumannii
(77,77% szczepów patogenów alarmowych). U chorych po urazie z ZTM w
trakcie leczenia rozpoznawano zaka¿enia
wspó³istniej¹ce dotycz¹ce innych uk³adów. Najczêciej rozpoznawano zaka¿enia uk³adu moczowego (19,6%), zaka¿eOSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

nia uk³adu oddechowego (14,5%) oraz
zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego
(12,95%), (tabela VII). Wartoci punktowe wg skróconej skali obra¿eñ (AIS) oraz
wskanika ciê¿koci obra¿eñ (ISS) s¹
wy¿sze w grupie chorych ze stwierdzonym zaka¿eniem ³o¿yska naczyniowego.
W zakresie wszystkich badanych parametrów s¹ to ró¿nice znamienne statystycznie (p<0,05). W ogólnej grupie 255 chorych z ZTM 151 chorych (59,21%) wymaga³o interwencji chirurgicznej, która
polega³a na naciêciu, drena¿u tkanek
miêkkich oraz usuwaniu tkanek martwiczych. U pozosta³ych 104 chorych
(40,79%) wdro¿ono postêpowanie zachowawcze t.j. rozwarcie rany, drena¿ wydzieliny oraz opatrunki z antyseptykami.
W 53 (20,78%) przypadkach zabiegi te
by³y wykonywane wiêcej ni¿ raz; w tej
grupie rednia liczba interwencji wynosi³a 3,67±2,65. W 17 przypadkach
(6,66%) wykonano zabieg amputacji w
obrêbie koñczyn. U 41 chorych (16,07%)
w przebiegu leczenia stosowano przeszczepy skórne; u 10 osób (3,92%) kilkakrotnie. U 12 osób (4,7%) zastosowano szwy wtórne rany. U 11 osób (4,31%)
zastosowano tlenoterapiê hiperbaryczn¹.
rednia liczba seansów hiperbarii tlenowej wynios³a 11,5±4,64, (tab. 8). Wszyscy chorzy z NSTI leczeni byli operacyjnie; wykonywano zabiegi operacyjnego
oczyszczania ran z tkanek martwiczych i
wydzieliny zapalnej (debridement).
Przewa¿aj¹ca czêæ chorych ze ZG (75%)
oraz chorych z zespo³em ZN (53,85%)
leczona byli tlenoterapi¹ hiperbaryczn¹.
Odjêcia koñczyn wykonywano u chorych
ze ZN (61,5% chorych) i ZG (25% chorych), (tabela IX, X, XI). Czas hospitalizacji chorych z ZTM w Klinice Chirurgii
Urazowej oraz w KIT jest d³u¿szy w grupie chorych ze stwierdzonym zaka¿eniem
³o¿yska naczyniowego. W zakresie
wszystkich obu badanych parametrów obserwowane s¹ ró¿nice znamienne statystycznie (odpowiednio: p=0,0002,
p=0,000001). W latach 2001-2007 hospitalizowano w Klinice Chirurgii Urazowej
z powodu nastêpstw urazów ³¹cznie 5096
chorych. Sporód wszystkich hospitalizowanych chorych w tym okresie 113 osób
zmar³o (2,22% chorych). Sporód leczonych 255 chorych z ZTM zmar³o 15 osób
(5,88%). Przyczynami zgonów by³y: nastêpstwa urazu czaszkowo-mózgowego i
niewydolnoæ wielonarz¹dowa w 40%
(6osób), wstrz¹s septyczny i toksyczny (5
osób) oraz niewydolnoæ sercowo-kr¹¿eniowa w 26,67% (4 osoby). Przyczyny
zgonów by³y ustalone na podstawie ana-
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lizy przebiegu klinicznego oraz pomiertnego badania autopsyjnego (w 9 przypadkach - 60%). Ustalono równie¿, ¿e w 5
przypadkach zgony wywo³ane by³y bezporednio przez zaka¿enie (attributed to
death); w pozosta³ych 10 przypadkach
infekcja przyczyni³a siê do mierci chorych, lecz nie by³a bezporedni¹ jej przyczyn¹ (contributted to death), (tabela
XII).
redni czas leczenia chorych z ZTM
w porównaniu ze rednim czasem prze¿ycia chorych z ZTM, którzy zmarli wykazuje ró¿nicê znamiennych statystycznie (p= 0,00001) (tabela XIII).
Analiza statystyczna wykaza³a istotne ró¿nice pomiêdzy dwoma grupami
chorych (zmar³ych oraz tych, którzy prze¿yli) dotycz¹ce czêci parametrów. Zgony czêciej dotyczy³y chorych z ZTM ze
wspó³istniej¹c¹ bakteriemi¹; ta zale¿noæ
cechuje siê znamiennoci¹ statystyczn¹
(p<0.05, p= 0,01). Zgony czêciej dotyczy³y chorych z ZTM, którzy w byli hospitalizowani w KIT; jest to ró¿nica znamienna statystycznie (p<0,05, p=
0,0001). Chorzy, którzy zmarli mieli wy¿sz¹ wartoæ wskanika ISS; jest to ró¿nica znamienna statystycznie (p<0,05,
p=0,00001). Chorzy zmarli byli w starszym wieku, jest to ró¿nica znamienna
statystycznie (p<0,05, p=0,000243)
Dyskusja
W badanym materiale 255 chorych po
urazie, u których rozwinê³y siê powik³ania infekcyjne dotycz¹ce tkanek miêkkich
dominuj¹c¹ przyczyna urazów by³y wypadki drogowe (uczestnicy ruchu ko³owego oraz piesi potr¹ceni przez pojazd mechaniczny) - ponad 28% chorych (72
chorych). Chorzy w wieku do 65 roku
¿ycia stanowili 78% (199 chorych). Wed³ug Brongela ok. 50% ogó³u chorych doznaj¹cych urazów w Polsce to ludzie w
wieku od 20 do 49 roku ¿ycia [17]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e urazy znacznie czêciej
zaczynaj¹ dotyczyæ ludzi w wieku podesz³ym (po 65 r. ¿.) ze wzglêdu na stopniowe wyd³u¿anie siê rednich okresów
prze¿ycia u obu p³ci [17]. W materiale
badanym chorzy w wieku podesz³ym stanowili ok. 22% wszystkich chorych po
urazie z ZTM. W analizowanym materiale 255 chorych z ZTM mê¿czyni stanowili ok. 80% chorych. Mê¿czyni wyranie przewa¿ali poród chorych w wieku
poni¿ej 65 roku ¿ycia. Poród 255 chorych z ZTM u 81 chorych (31,77%) obserwowano zespó³ MOC. Zwi¹zany by³
on z wypadkami drogowymi (uczestnicy

ruchu ko³owego i chorzy potr¹ceni) w
66,7% oraz upadkami z wysokoci13,6%. Wystêpowanie zespo³u MOC jest
najczêciej wynikiem stale wzrastaj¹cej
liczby pojazdów ko³owych w naszym kraju i zwiêkszenia intensywnoci ruchu drogowego. Podobne obserwacje poczyni³
Gwodziewicz badaj¹c chorych z MOC
leczonych w naszej jednostce w latach
1985-1997; chorzy z MOC stanowi¹cy
5,5% ogó³u chorych w 58,7% doznali obra¿eñ w wypadku drogowym, za 19,2%
w wyniku upadku z wysokoci [18]. Sporód badanej liczby 255 chorych z ZTM
zmar³o 15 osób (5,88%). miertelnoæ w
badanej grupie jest wy¿sza ni¿ w ogólnie
obserwowana poród wszystkich chorych
Kliniki leczonych w tym samym czasie2,22%. W grupie chorych z MOC miertelnoæ wynosi³a 6,17%. W badaniach
Laska odsetek zgonów w dwudziestoletnim okresie dzia³alnoci Kliniki (19771996) wynosi³ rednio 3,31%, a w poszczególnych latach waha³ siê od 1,74%
do 4,77% [19]. Dominuj¹cymi przyczynami zgonów by³y: obra¿enia CUN36,3%, ciê¿kie powik³ania infekcyjne
(posocznica, zapalenie p³uc)- 18,8%,
wstrz¹s pourazowy - 16,2% oraz niewydolnoæ kr¹¿enia - 9,7% [19]. W badanym materiale wyjciowym przyczynami
zgonów poród chorych z ZTM by³y: nastêpstwa obra¿eñ czaszkowo mózgowych
- 40% (6 osób), wstrz¹s septyczny i toksyczny - 33,33% (5 osób) oraz niewydolnoæ serca w 26,67% (4 osoby). Niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów u chorych po urazie prze¿ywaj¹cych d³u¿ej ni¿ 72h s¹ ciê¿kie zaka¿enia prowadz¹ce do rozwoju zespo³u
niewydolnoci wielonarz¹dowej i powik³añ septycznych [20]. Bazuj¹c na wprowadzonym w 1990 r. podziale wg. Kingstona [5] 28 chorych zaliczono do kategorii zaka¿eñ ciê¿kich zmartwiaj¹ce, zagra¿aj¹ce ¿yciu chorego zaka¿enia tkanek miêkkich, które bez interwencji chirurgicznej mog¹ spowodowaæ zgon (rapidly progressive infection) to¿same z
ZZTM; u 19 z nich infekcja by³a konsekwencj¹ urazu. W badanym materiale
wyst¹pi³y 4 przypadki zgorzeli gazowej
(ZG), 11 przypadków paciorkowcowych
zaka¿eñ tkanek miêkkich i PZWT, 13
przypadków zgorzeli nieklostridialnej
(ZN). Tylko u 9 chorych rozwój ZZTM
wyst¹pi³ po zabiegu operacyjnym (2 przypadki ZG i 7 przypadków ZN). Do grupy
zaka¿eñ wymagaj¹cych interwencji chirurgicznej, lecz nie powoduj¹cych zagro¿enia ¿ycia (zastrza³, zanokcica, ropieñ,
ropowica, ropnie kaletek maziowych)
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zaliczono 87 chorych. Z tego podzia³u
wy³¹czone zosta³y zaka¿enia miejsca operowanego (ZMO) i zaka¿enia owrzodzeñ
odle¿ynowych.
ZTM s¹ jednymi ze znanych wrót infekcji dla zaka¿eñ ³o¿yska naczyniowego [21]. Zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego, a w szczególnoci posocznica jest na
ca³ym wiecie znacz¹c¹ przyczyn¹ zachorowañ i zgonów. W USA posocznica zajmuje pierwsze miejsce poród przyczyn
zgonów pacjentów wszystkich OIT poza
kardiologicznymi. Jest 10-t¹ co do czêstoci przyczyn¹ wszystkich zgonów
[21,22]. W pracy z 1995 r. Angus ze wsp.
oszacowa³, ¿e rocznie w USA notuje siê
wiêcej ni¿ 750 tys. przypadków posocznicy [22]. Zachorowalnoæ na posocznicê w USA wynosi 300 przypadków na
100 tys. obywateli; ponad 500 chorych
umiera z powodu posocznicy ka¿dego
dnia. Te liczby s¹ wy¿sze ni¿ w innych
bardzo znanych jednostkach chorobowych, takich jak: zastoinowa niewydolnoæ serca, rak jelita grubego, rak sutka,
AIDS [22]. W pracy prospektywnej oceniaj¹cej zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego u 450 chorych po urazie oceniono czêstoæ posocznicy na 14,4%, przy odsetku
obra¿eñ przenikaj¹cych ok. 70% [22].
miertelnoæ chorych z posocznic¹, w
zale¿noci od postaci (posocznica, ciê¿ka posocznica, wstrz¹s septyczny) wynosi³a 9,2- 63,7% [22]. W du¿ej pracy oceniaj¹cej zaka¿enia ³o¿yska naczyniowego poród chorych hospitalizowanych z
powodu urazu w orodkach urazowych
stanu Pennsylwania w latach 1996-1997
zanotowano posocznicê u 2% chorych
[22]. Wyst¹pienie posocznicy wi¹za³o siê
ze statystycznie znamiennym wzrostem
miertelnoci (23,1% vs. 7,6%, p<0,001).
Chorzy po urazie z posocznic¹ d³u¿ej
przebywali w OIT (21,8 vs. 4,7 dni,
p<0,001); d³u¿szy by³ ich pobyt w szpitalu (34,1 vs. 7 dni, p<0,001). Ciê¿koæ
obra¿eñ wyra¿ona wg punktacji w skali
ISS korelowa³a ze wzrostem czêstoci
wystêpowania posocznicy [22]. Urazy
umiarkowanej ciê¿koci (ISS 15-29) oraz
urazy ciê¿kie (ISS ? 30) by³y zwi¹zane z
6-ciokrotnym i 16- krotnym wzrostem
czêstoci wystêpowania posocznicy [22].
Powy¿sze obserwacje znalaz³y swe potwierdzenia w materiale w³asnym. W analizowanym materiale klinicznym bakterie z ³o¿yska krwiononego izolowano u
28 chorych z ZTM, co stanowi³o 10,98%
obserwowanych chorych. Wyst¹pienie
epizodu bakteriemii w analizowanej grupie wi¹za³o siê ze wzrostem miertelnoci z 3,53% do 25%; jest to zale¿noæ
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znamienna statystycznie (p= 0,01399).
Chorzy z bakteriemi¹ d³u¿ej przebywali
w KIT AMG (11,19±11,97 doby vs.
2±4,48 doby); jest to równie¿ ró¿nica
znamienna statystycznie (p=0,000001).
Pobyt szpitalny u chorych z ZTM z bakteriemi¹ tak¿e by³ statystycznie znamiennie d³u¿szy (55,14 ± 32,43 vs. 33,34 ±
24,42, p=0,00025). Ciê¿koæ obra¿eñ
wyra¿ona w punktacji wg skali ISS u chorych z bakteriemi¹ w naszej obserwacji
by³a wy¿sza (21,35±12,25 vs.
14,8±11,62). Jest to ró¿nica znamienna
statystycznie (p=0,001119). Monitorowanie bakteriologiczne chorych, zw³aszcza
po ciê¿kich, mnogich urazach, z wieloma potencjalnymi wrotami zaka¿enia (w
tym ranami pourazowymi lub pooperacyjnymi) wydaje siê byæ nieodzowne z punktu widzenia w³aciwie prowadzonego procesu leczniczego[23]. Szczególnie zaznaczona podejrzliwoæ i czujnoæ kliniczna powinna byæ wdro¿ona u najciê¿ej
poszkodowanych chorych, bêd¹cych w
stanie swoistej immunosupresji pourazowej by unikn¹æ rozwoju ciê¿kich powik³añ infekcyjnych, w tym posocznicy i
zgonu chorego[23]. We wszystkich zespo³ach chorobowych zaliczanych do
ZZTM zalecana jest podobna strategia
leczenia: wczesna chirurgiczna interwencja (debridement), intensywna terapia
wspomagaj¹ca (resuscytacja p³ynowa,
respiratoroterapia) oraz intensywny nadzór medyczny (monitorowanie funkcji i
parametrów ¿yciowych, gospodarki wodnej, diurezy), a tak¿e antybiotykoterapia
skierowana na mikroorganizmy wywo³uj¹ce zaka¿enie [3,6-8]. Precyzyjne rozpoznanie ró¿nicowe postaci klinicznych
stanowi spore wyzwanie wobec niespecyficznoci objawów mimo, ¿e sposoby
leczenia zasadniczo pozostaj¹ podobne
[3,6-8]. Termin ZZTM wynika w³anie z
tych podobieñstw i obejmuje wiele rozpoznañ klinicznych pod jedn¹ nazw¹,
pozwalaj¹c na dokonanie praktycznego
przegl¹du objawów klinicznych oraz sposobu leczenia. Dok³adne dane epidemiologiczne o wszystkich chorobach zaliczanych do ZZTM pozostaj¹ nieznane, jednak o skali zjawiska wiadczyæ mog¹ dane
dotycz¹ce zaka¿eñ paciorkowcem ß- hemolizuj¹cym grupy A, które s¹ najdok³adniejsze z epidemiologicznego punktu widzenia. Ka¿dego roku w USA wykrywa
siê ok. 10 tys. inwazyjnych zaka¿eñ Streptococcus pyogenes, sporód których ok.
7% to martwicze zapalenie powiêzi
(MZP). Jako, ¿e GAS jest odpowiedzialne za 10-20% przypadków MZP, nale¿y
za³o¿yæ, ¿e rocznie w USA zdarza siê 7-

14 tys. MZP [24]. Podkrelenia wymaga
tez fakt, ¿e mimo pewnego zmniejszenia
liczby chorych hospitalizowanych w Klinice, ciê¿koæ ich obra¿eñ (wyra¿ona
punktowo w skalach ciê¿koci obra¿eñ
AIS, ISS) stale ronie. Chorzy ciê¿ej poszkodowani d³u¿ej przebywaj¹ w szpitalu, wymagaj¹ intensywniejszego leczenia,
inwazyjnych procedur, pobytu w OIT; ich
aktywnoæ fizyczna jest ograniczona w
wiêkszym stopniu. Wszystkie te czynniki sprawiaj¹, ¿e chorzy s¹ bardziej nara¿eni na rozwój powik³añ, w tym infekcyjnych. Wyst¹pienie powik³añ infekcyjnych u chorych po urazie, w tym ZTM,
ze szczególnym uwzglêdnieniem ZMO,
w oczywisty przyczynia siê do podwy¿szenia kosztów leczenia. Wydaje siê, ¿e
koniecznoæ sta³ego monitorowania i precyzyjnej diagnostyki mikrobiologicznej
zosta³a w pe³ni zaakceptowana przez nasz
zespó³ zajmuj¹cy siê leczeniem nastêpstw
urazów. W ka¿dym przypadku ZTM z
odczynem ogólnoustrojowym powinno
siê pobieraæ krew na posiew [12,21]. W
pewnych postaciach zaka¿eñ ZZTM- np.
PZWT zwi¹zanym z MZP mog¹ one byæ
dodatnie w odsetku siêgaj¹cym 50-60%
[12,24]. Ocena preparatu bezporedniego nale¿y do mikrobiologa, z którym lekarz lecz¹cy pozostaje w kontakcie. Na
postawie wyniku oceny preparatu bezporedniego oraz stanu ogólnego chorego,
objawów klinicznych i wyników badañ
biochemicznych po krótkim czasie- ok.
1- 2 godziny mo¿na postawiæ tzw. prawdopodobne rozpoznanie i rozpocz¹æ leczenie, unikaj¹c w ten sposób zgubnego
w skutkach opónienia w³aciwej terapii.
Podstaw¹ leczenia u chorych z ZZTM jest
szybka, w razie koniecznoci powtarzalna interwencja chirurgiczna polegaj¹ca na
usuniêciu tkanek martwiczych (necrectomia, nekrozektomia, "surgical debridement") i zapewnieniu drena¿u wydzieliny z rany [3,4,6-8,25]. Jest to te¿ najprzydatniejsze narzêdzie diagnostyczne,
umo¿liwiaj¹ce poza dok³adn¹ chirurgiczna eksploracj¹ rany, ocen¹ makroskopowa ¿ywotnoci tkanek, pobranie wysoce
diagnostycznych materia³ów do celów
badañ mikrobiologicznych oraz histopatologicznych. Opónione rozpoznanie i
wdro¿enie postêpowania leczniczego
wydaj¹ siê znacznie zmniejszaæ szanse
chorego na prze¿ycie [4,25,26,27]. Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e proste naciêcie i
zdrenowanie zmiany, stosowane tradycyjnie przez chirurgów w leczeniu l¿ejszych
postaci zaka¿eñ tkanek miêkkich (ropieñ,
ropowica, zastrza³, zanokcica) nie jest
wystarczaj¹ce w przypadkach zmartwia-
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j¹cych zaka¿eñ tkanek miêkkich [4,28].
Nieadekwatne zaopatrzenie chirurgiczne,
z niewystarczaj¹c¹ rozleg³oci¹ i doszczêtnoci¹ w usuwaniu tkanek martwiczych jest drugim, po opónieniu interwencji chirurgicznej czynnikiem zwiêkszaj¹cym miertelnoæ [4,28]. Amputacja
koñczyny w czêci przypadków jest koniecznoci¹ terapeutyczn¹ [4,28]. W badanym materiale w 17 przypadkach
(6,66%) wykonano zabieg amputacyjny
w obrêbie koñczyn. Nieprzewidywalna w
przebiegu i skutkach natura choroby mo¿e
doprowadziæ do wczesnego zgonu, któremu mo¿e nie zapobiec nawet szybka
interwencja chirurgiczna [29]. Interwencja chirurgiczna powinna byæ powtarzana; pierwszy zabieg planowego "re- debridement" powinien odbyæ siê w trakcie
12-24h od pierwotnej interwencji. Stan
miejscowy u chorego z rozpoznaniem
ZZTM powinien byæ ³atwo dostêpny dla
chirurga, umo¿liwiaj¹cy ³atw¹, powtarzaln¹ inspekcjê rany. Opatrunek, wed³ug
naszej praktyki, powinien byæ za³o¿ony
"na pó³otwarto" t.j. przymocowany, lecz
nie szczelnie zabanda¿owany [25,30-32].
Z w³asnych dowiadczeñ mo¿emy poleciæ stosowanie metalowego rusztowania
i "namiotu" os³aniaj¹cego okolice zajêt¹
procesem chorobowym. W póniejszym
okresie zabiegi chirurgiczne powinny byæ
wykonywane codziennie, a¿ do opanowania miejscowego postêpu procesu zaka¿enia. W materiale w³asnym u wszystkich
28 chorych z ZZTM wykonywano powtarzalnie zabiegi chirurgiczne; rednia liczba powtórzeñ zabiegów wynosi³a 4,19.
Poród pozosta³ych chorych interwencjê
chirurgiczn¹ zastosowano u 123 chorych;
rednia liczba powtórzeñ zabiegu wynios³a 1,42. Tlenoterapia hiperbaryczna jest
metod¹ stosowan¹ w leczeniu wielu jednostek chorobowych w tym równie¿ zaka¿eñ tkanek miêkkich zagra¿aj¹cych
¿yciu chorego [29,33,34]. Zastosowanie
tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu
ciê¿kich infekcji ma charakter wspomagaj¹cy; g³ówne sk³adowe leczenia, czyli
interwencjê chirurgiczn¹ oraz szerokospektraln¹ antybiotykoterapiê [29]. W
chwili obecnej uwa¿a siê, ¿e w przypadku zaka¿eñ beztlenowych, a w szczególnoci ZG tlenoterapia hiperbaryczna jest
postêpowaniem z wyboru [29,34]. Ponad
1200 przypadków ZG leczonych hiperbari¹ zosta³o opisanych dotychczas w literaturze; w skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ i interwencj¹ chirurgiczn¹ tlenoterapia hiperbaryczn¹ skraca czas leczenia
i znacznie zmniejsza miertelnoæ (redukcja od 45% do 22% przypadków) [29].
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Poprawa miejscowego utlenowania tkanek umo¿liwia ograniczenie rozleg³oci
interwencji chirurgicznej, za pozytywny
wp³yw tlenoterapii na stan ogólny pacjenta poprawia rokowanie po zabiegu chirurgicznym [33]. Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w innych zaka¿eniach
ni¿ ZG wywo³ywana przez laseczki Clostridium nie jest bezwzglêdnie polecane
i nadal wywo³uje sporo kontrowersji, jakkolwiek udowodniono dzia³anie bakteriostatyczne hiperbarii tlenowej na bakterie
rodzajów Escherichia oraz Pseudomonas.
[34]. W materiale w³asnym tlenoterapiê
hiperbaryczn¹ zastosowano u 11 osób
(4,31%). Wskazaniami by³y: ZG (3chorych) oraz ZN (8 chorych). rednia liczba seansów hiperbarii tlenowej wynios³a
11,5±4,64. We wszystkich przypadkach
obserwowano bardzo pozytywne efekty
tlenoterapii hiperbarycznej, zarówno w
odniesieniu do stanu miejscowego, jak i
stanu ogólnego chorego.
ZMO s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ powik³añ
pooperacyjnych. W chirurgii stanowi¹ 3038% zaka¿eñ szpitalnych u chorych "chirurgicznych" [16,35,36]. ZMO wystêpuj¹ na trzecim pod wzglêdem czêstoci
miejscu poród wszystkich zaka¿eñ szpitalnych- 14-16%- po szpitalnych zapaleniach p³uc i infekcjach uk³adu moczowego [37]. Wg danych Narodowego Systemu Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych
(NNISS) w USA czêstoæ ZMO wynosi
oko³o 2,6% [38]. W Polsce w latach
2003- 2004 w oparciu o dane z 33 orodków chirurgicznych (ponad 67 tys. zabiegów, ocena 14 kategorii procedur, 1544
przypadki ZMO) oceniono redni¹ zachorowalnoæ na 2,7%. Najwy¿sz¹ zachorowalnoæ stwierdzono po zabiegach na jelicie grubym, ginekologicznych oraz ciêciach cesarskich [39]. S¹ przyczyn¹ wyd³u¿enia czasu hospitalizacji (do 2,4 razy
d³u¿szy pobyt), podwy¿szenia kosztów
leczenia a przede wszystkim g³ówn¹ przyczyn¹ miertelnoci pooperacyjnej (1,6
razy wy¿sze ryzyko zgonu) [38]. W polskich warunkach ZMO w oddzia³ach chirurgii ogólnej skutkuje 3- krotnym wyd³u¿eniem czasu hospitalizacji [40]. Oko³o 60% pacjentów z ZMO wymaga pobytu w OIT; prawdopodobieñstwo, ¿e
wymagaæ bêd¹ powtórnej hospitalizacji
ronie ponad piêciokrotnie [35]. Za bezporedni¹ przyczynê oko³o 77% zgonów
chorych "chirurgicznych" z ZMO uznaje
siê zaka¿enie (w 93% s¹ to powa¿ne infekcje dotycz¹ce organów lub jam cia³a)
[35]. U analizowanych chorych z ZTM
najczêstszymi drobnoustrojami by³y
Gram dodatnie ziarenkowce (40,3%),

Gram ujemne pa³eczki jelitowe z rodziny Enterobacteriacae (29,79%), pa³eczki
niefermentuj¹ce Gram ujemne (21,51%).
W Polsce czêstoæ zaka¿eñ MRSA jest
bardzo zró¿nicowana i waha siê od 0 do
80% ogó³u zaka¿eñ gronkowcowych w
szpitalach [41]. Czêstoæ izolacji pa³eczek Gram (-) w zaka¿eniach szpitalnych
wynosi 25-60% [41]. Dominuj¹cym patogenem Oddzia³ów Intensywnej Terapii
w Polsce jest Pseudomonas aeruginosaok. 30% wszystkich pa³eczek Gram (-)
powoduj¹cych zaka¿enia w tych oddzia³ach [41]. Drugim z kolei, co do czêstoci wystêpowania patogenem zaka¿eñ
szpitalnych sporód pa³eczek niefermentuj¹cych jest Acinetobacter baumanniiwród pa³eczek Gram (-) wywo³uje 1015% wszystkich zaka¿eñ szpitalnych
[40]. Czynnikami ryzyka zaka¿eñ szpitalnych pa³eczkami niefermentuj¹cymi rodzajów Pseudomonas i Acinetobacter s¹:
pobyt w OIT, intensywne i inwazyjne procedury lecznicze- wentylacja kontrolowana, cewniki naczyniowe i moczowe [41].
W materiale badanym doæ wysoki udzia³
pa³eczek niefermentuj¹cych w zaka¿eniach tkanek miêkkich- 21,5% mo¿na
próbowaæ powi¹zaæ z du¿ym odsetkiem
chorych leczonych w OIT- 24,3% ogó³u
chorych. Lokaln¹ odrêbnoci¹ jest te¿
przewaga czêstoci wystêpowania Acinetobacter baumannii- stanowi on 9,15%
szczepów izolowanych, Psudomonas
aeruginosa 8,28%. W latach 1986-2003
pa³eczki Gram (-) by³y czynnikami zaka¿aj¹cymi w 33,8% ZMO w USA. Obserwuje siê spadek w czêstoci ZMO wywo³ywanych przez pa³eczki Gram(-) - 1986
r.- 56,5%, 2003 r.- 33,8% [13]. Zauwa¿a
siê tak¿e spadek czêstoci zaka¿eñ pa³eczkami ESBL(+) rodzajów Enterobacter i Escherichia; natomiast Acinetobacter baumannii jest izolowany ze wzrastaj¹c¹ czêstoci¹, osi¹gaj¹c 2,1% wszystkich ZMO w 2003 r. [13]. W materiale
w³asnym ZMO rozpoznano u 112 chorych. Zastrzec nale¿y, ¿e jest to tylko
czêæ przypadków ZMO z naszej Kliniki. W Klinice wykonuje siê wiele procedur zwi¹zanych z wszczepieniem implantów- materia³ów stabilizuj¹cych do zespoleñ kostnych, protez stawów. Z definicji
powik³ania pod postaci¹ ZMO g³êbokiego zwi¹zanego z naciêciem i wszczepieniem materia³u sztucznego mog¹ wg kryterium czasowego zdarzyæ siê w ci¹gu 12
miesiêcy od operacji i maj¹ wtedy najczêciej postaæ zapalenia koci. Z przyczyn oczywistych nie s¹ zatem obiektem
niniejszych rozwa¿añ.
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Wnioski
1. Analiza etiologii zaka¿eñ tkanek
miêkkich (ZTM) potwierdza krajowe
oraz ogólnowiatowe tendencje- wykazano podobny profil czynników wywo³uj¹cych zaka¿enia, zaobserwowano pewne
zmiany w sk³adzie szczepów szpitalnych
wieloopornych i patogenów alarmowych
w trakcie 7 lat badañ. Wystêpuje sta³a
dominacja bakterii Gram (+), mimo ci¹gle narastaj¹cej roli pa³eczek Gram (-),
w szczególnoci pa³eczek niefermentuj¹cych, zw³aszcza w zakresie patogenów
alarmowych. Stwierdzono dodatni¹ korelacjê miêdzy ciê¿koci¹ doznanych obra¿eñ okrelan¹ w liczbowych skalach
ciê¿koci obra¿eñ cia³a (AIS, ISS), a zaka¿eniem ³o¿yska naczyniowego.
2. ZTM w istotny sposób zmienia
przebieg "choroby urazowej" i rokowanie; wymaga wczesnej i w³aciwej diagnostyki klinicznej i mikrobiologicznej,
zmusza do aktywnego wdra¿ania stosownej antybiotykoterapii, interwencji chirurgicznych oraz terapii uzupe³niaj¹cych,
znamiennie przed³u¿a czas hospitalizacji,
podwy¿sza koszty leczenia, przyczynia
siê do zwiêkszenia czêstoci niepowodzeñ leczniczych, w tym miertelnoci.
Towarzysz¹ce ZTM zaka¿enie ³o¿yska
naczyniowego (bakteriemia) jest wielce
niekorzystnym czynnikiem rokowniczym
zwiêkszaj¹c odsetek zgonów wród chorych po urazie.
3. Monitorowanie bakteriologiczne
chorych, zw³aszcza po ciê¿kich, mnogich
urazach, z wieloma potencjalnymi wrotami zaka¿enia (w tym ranami pourazowymi lub pooperacyjnymi) jest nieodzownym warunkiem w³aciwie prowadzonego procesu diagnostyczno- leczniczego. Szczególna "czujnoæ kliniczna"
i gotowoæ do podejmowania wczesnych
interwencji chirurgicznych powinna byæ
wdra¿ana u najciê¿ej poszkodowanych
chorych, by unikn¹æ rozwoju ciê¿kich
powik³añ infekcyjnych i zgonu chorego,
a w sytuacji rozwiniêtego zaka¿enia
zwiêkszyæ szanse na wyleczenie. Specyfika ka¿dej jednostki chirurgicznej, lecz¹cej chorych po urazie, powoduje koniecznoæ lokalnego monitorowania bakteriologicznego i dostosowywania ogólnych
zaleceñ leczniczych i profilaktycznych do
miejscowych odrêbnoci.
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