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Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącym roli chirurga urazowo-ortopedycznego w lecze-niu mnogich obrażeń
ciała oraz zasad postępowania w urazach
wielonarządowych z uwzględnieniem wieku
pacjentów. Kilka czynników ma zasadniczy
wpływ na strukturę urazów wielonarządowych w obecnych czasach. Z jednej strony
jest to zjawisko zwiększenia tempa życia,
jak też zjawisko syste-matycznego starzenia
się ludności naszej planety. Z tymi zjawiskami wzrasta liczba wypadków oraz ofiar z
urazami wielonarządowymi. Determinantą
przebiegu ostrego okresu urazów wielonarządo-wych oraz urazów u starszych osób
jest możliwość nagłego załamania się zdolności kompensacyj-nych ciała związanych
z energetyką przebytych urazów oraz obecnością licznych chorób przewle-kłych. Istniejące algorytmy i protokoły zapewniania
wysoki standard opieki medycznej pacjentom z urazami wielonarządowymi, jednak
nie są należycie ukierunkowane względem
uwzględnienia cech pacjentów w starszych
grupach wiekowych.
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Participation of orthopaedic surgeon in the treatment of
multi-organ injuries.

Wstęp
Urazy zajmują trzecie miejsce
wśród głównych przyczyn zgonów na
świecie. Skuteczne leczenie urazów
wielonarządowych wymaga współpracy lekarzy różnych specjalności,
wymaga zastosowania metod leczenia
zgodnie z obowiązującymi zasadami
leczenia urazów wielonarządowych, w
odpowiednim czasie i w odpowiedniej
kolejności. Niestety, nawet najbardziej
efektywne postępowanie nie gwarantuje pełnego sukcesu terapeutycznego a
ryzyko powstania kalectwa oraz utraty
życia są znaczne [1,2]. Urazy wielonarządowe stanowią na całym świecie
główną przyczynę zgonów młodych
dorosłych (19 do 45 roku życia). Jeżeli
chodzi o przedział wiekowy w Polsce
wygląda następująco: starszy wiek (65–
75 lat), wiek podeszły (od 76 do 85 roku
życia), sędziwy (powyżej 85 lat) [3].
Wypadki i urazy należą do istotnych,
poważnych problemów zdrowotnych,
ekonomicznych oraz społecznych obec-

The work is a review of the literature on the role of trauma and orthopedic
surgeon in the treatment of multiple injuries
and the principles of management of multi-organ trauma, taking into account the
age of patients. Several factors have a major impact on the structure of multi-organ
trauma nowa-days. On the one hand, this is
a phenomenon of increasing the pace of life,
as well as the phenome-non of systematic
aging of the planet’s population. With these phenomena the number of accidents and
victims with multi-organ trauma increases.
A peculiarity of the course of acute period
of multi-organ trauma and injuries in older
victims is the possibility of a sudden collapse of body compensa-tion capacities related
to the energy of injuries and the presence
of numerous chronic diseases. Exist-ing algorithms and protocols to provide a high
standard of medical care for patients with
multi-organ trauma, however, are not well
-targeted in terms of taking into account
the characteristics of patients in older age
groups.

nego stulecia. Według danych WHO, co
roku na świecie urazów doznaje 75 milionów ludzi. Ponad 23% ofiar urazów
ginie lub doznaje trwałego uszczerbku
na zdrowiu. Przede wszystkim uszczerbek dotyczy układu narządu ruchu,
narządów wewnętrznych, centralnego
układu nerwowego [4,5]. Śmiertelność
w przypadku urazów wielonarządowych w starszym wieku w wypadkach
oraz w trakcie niesienia pomocy specjalistycznej według WHO sięga nawet do
60%. Z głównych przyczyn śmierci w
ciężkim współistniejącym urazie mózgu jest obrzęk mózgu; w przypadku
wielomiejscowych i wieloodłamowych
złamań kości - wstrząs; ostra niewydolność sercowo-naczyniowa i niewydolność wielonarządowa czy zator tłuszczowy [6,7].
W ogólnej strukturze częstości
zgonów w Polsce, urazy zajmują trzecie miejsce. Poprzedzają je je-dynie
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choroby układu krążenia i nowotwory.
Śmiertelność pourazowa w Polsce wynosi około 30 tysięcy rocznie, z czego
6-7 tysięcy ludzi ginie na drogach. Leczenie obrażeń pochłania 3,5% PKB z
4,5% PKB przeznaczonego na ochronę
zdrowia w Polsce. Trwałe kalectwo w
wyniku obrażeń w Polsce sięga 25%
[8,9].
Specyfika urazów
wielonarządowych
Biorąc pod uwagę ciężkość i
charakterystykę urazów w przypadku
urazu wysokoenergetycznego, wprowadzono pojęcie „ciężkiego urazu wielonarządowego”, który definiuje się jako
połączenie dwóch lub więcej obrażeń, z
których jedno lub ich suma zagraża życiu poszkodowanego i jest bezpośrednią przyczyną rozwoju choroby pourazowej. Spośród urazów zagrażających
życiu do najgroźniejszych zaliczamy
urazy klatki piersiowej, głowy, brzucha,
dlatego te obrażenia wymagają jak najszybszego zaopatrzenia. Masywna utrata krwi towarzyszy większości urazom
wielonarządowym. Cechą szczególną
takich urazów jest rozwój ciężkiej postaci choroby pourazowej, wczesne,
często śmiertelne powikłania układu
krzepnięcia krwi, układu sercowo-naczyniowego, oddechowe-go i innych
układów [10,11].
Najważniejszymi
zabiegami
umożliwiającymi stabilizacje hemodynamiczną jest: tamowanie krwawienia,
zarówno uszkodzonych dużych naczyń
tętniczych i żylnych jak i narządów
miąższowych jak wątroby, nerek czy
śledziony, zapewnienie drożności dróg
oddechowych, odbarczanie krwiaków
śródczaszkowych, odmy opłucnej, zaopatrzenie uszkodzonych jelit, pęcherza
moczowe-go, narządu rodnego, zaopatrywanie uszkodzeń twarzoczaszki zagrażających zaburzeniami drożności
dróg oddechowych. Obraz kliniczny
i ciężkość stanu poszkodowanego są
wynikiem połączenia złamań kończyn
i miednicy z ciężkimi urazami mózgu,
ciężkimi uszkodzeniami klatki piersiowej i brzucha. Jednocześnie pojawienie
się istotnego składnika funkcjonalnego - zespołu wzajemnych obrażeń w
przypadku urazu wielonarządowego
znacznie zwiększa nasilenie uszkodzenia, często powodując nieuchronność
zgonu pacjenta. Szczególnie ważne dla
pomyślnego wyniku leczenia poszkodowanych jest właściwy czas zapewnienia
specjalistycznej opieki, oraz stosownej
ilości i rodzaju interwencji chirurgicznych w zależności od ciężkości rozwijającej się choroby pourazowej. Choroba
pourazowa jest patologicznym procesem spowodowanym ciężkim urazem
mechanicznym, w którym sekwencyjna
zmiana wiodących kluczowych czynników patogenezy powoduje regularną sekwencję okresów przebiegu klinicznego
choroby pourazowej [12].
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Obrażenia narządu ruchu
występują u około 40-80% chorych
z urazami wielonarządowymi, z reguły jednak bezpośrednio nie zagrażają
utratą życia. Jednakże brak unieruchomienia złamań oraz repozycji zwichnięć wpływa na ryzyko powstawania
wtórnych powikłań. Najgroźniejszymi
są wtórne uszkodzenia tkanek, które
mogą być przyczyną trwałych zaburzeń unerwienia i krytycznego niedokrwienia kończyny. Znaczne uszkodzenia mięśni, tkanki podskórnej,
skóry wywołane przemieszczeniem
odłamów kostnych zwiększają zakres
martwicy, utratę krwi, nasilają ból wywołany urazem. W przypadku złamań
kości długich utrata krwi jest relatywnie duża. Ortopeda pełni kluczową rolę
w leczeniu pacjentów z urazami wielonarządowymi i wielomiejscowymi.
Konsultujący ortopeda powinien ocenić wszystkie obrażenia narządu ruchu, wstępnie ustabilizować złamania
i współdziałać z innymi lekarzami w
leczeniu wstrząsu i opanowaniu krwawienia. Do ortopedy należy decyzja o
ostatecznym zaopatrzeniu operacyjnym złamań. Wczesne zespolenie złamań w przypadku urazu wielonarządowego jest korzystne pod względem
śmiertelności i ilości powikłań [13].
Doktryna zaopatrywania
urazów i damage control
W latach 80. zaproponowano
koncepcję natychmiastowego całkowitego zaopatrzenia (early total саге
- ETC), która sugerowała chirurgiczne
leczenie wszystkich urazów, zarówno
wewnętrznych, jak i ortopedycznych,
w ciągu pierwszych 24 godzin. Ta
koncepcja była powszechnie stosowana we wszystkich grupach pacjentów, niezależnie od ciężkości, wieku
i rozmiaru uszkodzenia. Początkowe
sukcesy były spowodowane przez rozwój nowych metod osteosyntezy - najpierw stabilnej osteosyntezy zgodnie
z zasadami AO/ASIF, a następnie
minimalnie inwazyjną osteosyntezy
długich kości gwoździami blokowanymi [14,15]. Wykonana osteosynteza
dawała pacjentowi mobilność, mniejsze dolegliwości bólowe i ograniczała krwawienie. Nie bez znaczenia był
także efekt ekonomiczny, ponieważ
czas leczenia był kilkakrotnie krótszy
[16,17,18]. Jednak pod koniec lat 80.
i na początku lat 90. stwierdzono, że
ETC nie jest systemem uniwersalnym
i jest skuteczny tylko u pacjentów
bez poważnych obrażeń. A jednak to
pacjenci z poważnymi obrażeniami
stanowią większość wśród pacjentów
z urazami wielonarządowymi. Długie zabiegi operacyjne we wczesnym
okresie choroby pourazowej w urazach wielonarządowych dawały śmiertelne wyniki, szczególnie w przypadku znacznego urazu klatki piersiowej,
jamy brzusznej czy głowy u osób w
starszym wieku [19,20]. Śmierć po-

szkodowanych występowała zarówno
w pierwszych godzinach po urazie podczas zabiegów, jak i w 5-7 dniu w wyniku rozwoju ciężkich powikłań: zespołu
niewydolności oddechowej dorosłych,
niewydolności wielonarządowej, zapalenia płuc czy sepsy [21]. Celem poprawienia wyników leczenia najcięższych
urazów wielonarządowych zespół lekarzy w Hanowerze w 1990 r. zaproponował tak zwany system kontroli uszkodzeń („damage control”).
Według tego systemu wprowadzono dwuetapowe leczenie urazów narządów wewnętrznych i układu narządu
ruchu. W pierwszym etapie udzielanie
pomocy po urazach wielonarządowych
wymaga oceny rozległości i ciężkości
doznanych urazów oraz podjęcia działań zabezpieczających ważne życiowo
narządy - takie jak odbarczające trepanacje nad- i podtwardówkowych krwiaków, laparotomii z założeniem zacisków na naczynia śledziony, tamponadę
pękniętej wątroby, dekompresja odmy
opłucnowej [22,23,24]. Na tym etapie
leczenia rola ortopedy ograniczona
jest do wstępnego unieruchomienia złamań i zwichnięć jest przez zakładanie
wstępnych unieruchomień gipsowych,
stabilizatorów zewnętrznych,
oraz
wyciągów szkieletowych. Następnie
pacjent jest intensywnie leczony, aż
do całkowitego ustabilizowania parametrów hemodynamicznych i innych
wskaźników homeostazy. Po 1-2 dniach
wykonuje się zabiegi rekonstrukcyjne
na narządach wewnętrznych, a po 5-7
dniach i później - minimalnie inwazyjna osteosynteza złamań kości długich.
Takie postępowanie znacząco poprawiło wyniki leczenia najcięższych urazów
i pozwoliło zachować życie i zdrowie
pacjentów, wcześniej uważanych za
źle rokujących [25,26,27]. Osobne
protokoły „damage control” zostały
stworzone dla urazów brzucha, klatki
piersiowej, czaszki, mózgu, kręgosłupa
i urazów ortopedycznych. Otrzymały
one odpowiednie oznaczenia skrótowe
- na przykład DCS - kontrola uszkodzeń
jamy brzusznej i klatki piersiowej, DCO
- kontrola uszkodzeń układu narządu
ruchu. Od momentu wprowadzenia systemu „damage control” pod koniec XX
wieku praktycznie zaprzestano operowania osób poszkodowanych z urazem
wielonarządowym trzema zespołami
chirurgów naraz, wykonywania amputacji przy niskim ciśnieniu krwi, otwartej osteosyntezy kości udowej na tle
ciężkiego urazu czaszkowo - mózgowego [28,29]. Błędnym jest przekona-nie,
że interwencje chirurgiczne są środkami przeciwwstrząsowymi. Są one dodatkowymi wstrząsogennymi czynnikami - w rzeczywistości każda operacja
jest agresją i w takim czy innym stopniu
pogarsza stan pacjenta. W przypadku
masywnego krwawienia w urazie wielonarządowym nawet niewielka operacyjna utrata krwi może być śmiertelna.
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Zgodnie z oceną ciężkości urazów według AIS (Abbreviated Injury Scale),
która jest obecnie akceptowana w większości krajów, urazy, które powodują
zgon w 25% lub więcej przypadkach, są
uważane za krytyczne. Należą do nich
na przy-kład krwiaki śródczaszkowe o
wielkości powyżej 80 cm3, obustronny
duży krwiak opłucnej, pęknięcie wątroby z krwawieniem do jamy brzusznej
ponad 1500 ml, liczne niestabilne złamania miednicy [30,31].
Podstawą do wprowadzenia systemu „damage control” były badania
immunologiczne prze-prowadzone na
rannych z urazem wielonarządowym
w latach 80. i 90. XX wieku. Zgodnie
z wynikami tych badań, uszkodzenie,
tj. zniszczenie tkanek powoduje miejscową odpowiedź zapalną (MVO) ze
wzrostem całkowitego stężenia cytokin
prozapalnych. Poziom cytokin koreluje ze stop-niem uszkodzenia tkanek
miękkich i kości. MVO aktywuje leukocyty polimorfojądrowe, które łączą
się z komórkami śródbłonka naczyń
włosowatych i stymulują uwalnianie
wolnych rodników tlenowych i proteaz, powodując uszkodzenie ściany
naczynia, prowadząc do obrzęku śródmiąższowego. Wszystkie te procesy są
znane jako zespół dysfunkcji wielonarządowej (MODS). Uwolnienie cytokin
i produktów rozpadu komórek powoduje uogólnioną reakcję zapalną (SIRS)
nasilany przez obecność niedokrwienia,
martwicy i infekcji tkanek [32]. Obecność SIRS prowadzi do ciężkich powikłań, takich jak zespół niewydolności
oddechowej dorosłych (ARDS) czy
wczesna niewydolność wielonarządowa (MODS) [33].
Stosując system „damage control” w praktyce, należy dokładnie ocenić trzy czynniki:
• ciężkość początkowego urazu („pierwsze
trafienie” - the first hit),
• stan pacjenta (wiek, masa ciała, choroby
współistniejące),
• liczba wymaganych operacji ortopedycznych, ich przewidywany czas trwania
i spodziewaną utratę krwi.

Operacje te są „drugim trafieniem” (second hit) dla ciężko poszkodowanego. Mechanizmy śmiertelnego działania „drugiego uderzenia”
nie zostały w pełni zbadane [34]. Jest
oczywiste, że charakteryzują się one
ogólnoustrojowym stanem zapalnym
w połączeniu ze zmianami mikronaczyniowymi i narastaniem obrzęku śródmiąższowego, zwłaszcza w płucach z
towarzyszącą niewydolnością wielonarządowa [35,36]. Wyjaśnia to przypadki, w których po wykonaniu kilku operacji, całkowitym uzupełnieniu utraty
krwi, przywróceniu równowagi kwasowo-zasadową i elektrolitowej, jednak
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po 1-2 dniach występują ciężkie powikłania i zgon pacjenta. Wraz z postępem
techniki laboratoryjnej staje się możliwe określenie reakcji zapalnej w odpowiedzi na urazy i zabiegi chirurgiczne.
Markery zapalenia to cytokiny (interleukiny). Interleukina 6 okazała się najbardziej wiarygodnym markerem, który
można wykorzystać do przewidywania
rozwoju zespołu DIC [37]. Koncepcja
„damage control” w ortopedii stosowana jest tylko w przypadku złamań
okolicy biodra, miednicy z uszkodzeniem przedniej i tylnej obręczy, wielomiejscowych złamań kości długich
kończyn dolnych, urazowej amputacji
na poziomie uda czy goleni. Na wynik
leczenia urazu narządu ruchu i rozwój
powikłań największy wpływ mają towarzyszące urazy klatki piersiowej i
urazowe uszkodzenie mózgu. Cięż-kim
zamkniętym urazom klatki piersiowej
zawsze towarzyszą uszkodzeniu miąższu płucnego, którego nie można wykryć we wszystkich przypadkach za pomocą badania rentgenowskiego [38,39].
Złamaniom uda i goleni towarzyszy
zator tłuszczowy tętnicy płucnej z zaburzeniem krążenia płucnego. Kobbe i
in. [40] wykazali, że śródkostna osteosynteza kości udowej z rozwieraniem
kanału szpikowego przeprowadzona
w pierwszej dobie po urazie znacznie
zwiększa embolizację tkanek, częściej
występuje zespół niewydolności oddechowej dorosłych i zapalenie płuc niż u
pacjentów nieoperowanych w pierwszej
dobie. Jeśli pacjent wraz ze złamaniami
uda i piszczeli, dozna poważnego urazu
czaszkowo-mózgowego, to z wczesną
osteosyntezą zmniejsza perfuzję mózgową i możliwy jest dodatkowy udar
uszkodzonego mózgu. Może to wyjaśniać przypadki, w których pacjent
po osteosyntezie biodra nie może powrócić do oddychania spontanicznego,
podczas gdy przed operacją oddychał
samodzielnie [41].
W celu skutecznego wykorzystania „damage control” konieczne jest
określenie odpowiedniej grupy pacjentów. Doświadczenie kliniczne sugeruje,
że wskazane jest przestrzeganie zasad
„damage control” wskazane jest w następujących tak zwanych przypadkach
„granicznych” [42]:
• Uraz z ISS> 20 z towarzyszącym urazem
klatki piersiowej z AIS> 2. Wynik ISS (Injury
Severity Score - Skala dotkliwości obrażeń)
uzyskuje się przez zsumowanie wyników AIS
trzech najbardziej poważnie uszkodzonych obszarów podniesiony do kwadratu.
• Uraz z ISS>25 z uszkodzeniem jamy brzusznej lub miednicy (AIS> 3) i wstrząsem z ciśnieniem krwi <90 mm Hg.
• Uraz z ISS> 40 bez urazu klatki piersiowej.
• Obustronne stłuczenie płuc potwierdzone
w RTG [43].

Leczenie jednoetapowe nie jest
prawidłowym postępowaniem w następujących przypadkach klinicznych:
• Trudności w resuscytacji i stabilizacji
pacjentów, gdy okres niestabilnej
hemodynamiki trwa dłużej niż 2 godziny,
• koagulopatia z trombocytopenią
poniżej 90 tyś / litr,
• hipotermia (T <32°C),
• uszkodzenie mózgu oceniane według
skali śpiączki Glasgow na mniej niż
8 punktów lub krwiak śródmózgowy [44],
• spodziewany czas operacji więcej
niż 6 godzin,
• uszkodzenie głównej tętnicy
i niestabilność hemodynamiczna,
• ogólnoustrojowy stan zapalny
(interleukina-6 wynosi ponad 80 pg / ml) [45].

Zaletą prac lekarzy Hanover
School of Polytrauma, którzy wprowadzili pojęcie „damage control” w latach
1990-ch jest to, że uzasadnili oni tę
taktykę opierając się nie tylko na doświadczeniach klinicznych, ale także na
badaniach zmian w układzie odpornościowym, zmianach biochemicznych i
zmianach morfologicznych w płucach,
co pozwoliło zobiektywizować wybór
taktyki leczenia w zależności od różnych kombinacji urazów i ciężkości
stanu pacjenta [46].
W przypadku pacjentów z urazem wielonarządowym zaopatrzenie
powinno koncentrować się na:
• kontroli krwawienia,
• kontroli źródła zakażenia, usunięciu tkanek
martwych, zapobieganiu uszkodzeniom
niedo-krwienno-reperfuzyjnym,
• złagodzeniu bólu,
• ułatwieniu intensywnej terapii.

Założenia te można zrealizować poprzez odpowiednią hemostazę,
oczyszczenie, fasciotomię, stabilizację
złamań i zamknięcie ran bez nadmiernego napięcia tkanek. Pierwszorzędowym
celem wstępnego zaopatrzenia pacjenta
z urazem wielonarządowym jest przeżycie z utrzymaniem prawidłowych funkcji
poznawczych [47]. Priorytetem jest resuscytacja zapewniająca odpowiednią reperfuzję i utlenienie wszystkich ważnych
dla życia narządów. Jeżeli odpowiedź na
resuscytację jest słaba lub pacjent zostaje w złym stanie ogólnym, należy unikać
ostatecznego zaopatrzenia operacyjnego i
wdrążyć postępowanie zgodnie z zasadami „damage control „ ,czyli rozwiązania
tymczasowe, mają-ce na celu doraźną stabilizację pacjenta. Podstawą takiego postępowania jest ratowanie życia [48,49].
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Definitywne zaopatrywanie
obrażeń narządu ruchu
Po zaopatrzeniu obrażeń zagrażających życiu i stabilizacji hemodynamicznej pacjenta następuje dopiero
definitywne zaopatrzenie obrażeń narządu ruchu [50]. Doraźnych działań
wymagają poszczególne złamania
takie jak: złamania miednicy (zagrożenie utrata znacznej ilości krwi), kręgosłupa (ryzyko porażeń czy niedowładów), zwichnięć dużych stawów
(trwałe upośledzenie funkcji kończyny)
[51]. Pilnego zaopatrzenia wymagają
również złamania otwarte, uszkodzenia pęczka naczyniowo-nerwowego,
zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych wynikających ze złamań czy
zwichnięć, złamania szyjki kości udowej u młodych osób, oraz otwarte lub
współistniejące ze znacznym uszkodzeniem tkanek miękkich zwichnięcia
lub wieloodłamowe złamania kości
skokowej [52].W przypadku rozległych
wielotkankowych obrażeń kończyny z
uszkodzeniem unaczynienia czy unerwienia może być konieczna pilna amputacja. Zwichnięcia stawów, szczególnie dużych (kolanowego, biodrowego,
ramiennego, łokciowego) zagrażające
uszkodzeniami struktur naczyniowonerwowych wymagają pilnej repozycji w ciągu kilku godzin, najwyżej 24
godzin po doznanym urazie. Jednakże
konieczność zaopatrywania obrażeń
zagrażających życiu czasami wymusza
wykonanie repozycji w późniejszym
terminie. Sposób wykonania definitywnego zaopatrzenia mnogich obrażeń narządu ruchu wymaga indywidualnego
podejścia, biorąc pod uwagę stan chorego, dostępność zaplecza diagnostyczno-leczniczego czy doświadczenia personelu. Niektórzy autorzy za optymalny
czas zaopatrzenia złamań u chorych po
urazach wielonarządowych uważają
czwarta dobę po urazie [53], natomiast
inni zalecają późne zaopatrzenie (po
około 2 tygodniach). Takim zaopatrzeniem jest zespolenie gwoździem śródszpikowym po uprzedniej doraźnej stabilizacji zewnętrznej [54].
Praktyka kliniczna, jak również
dane z literatury wykazują, że wczesne
zespolenie złamań w przypadku urazu
wielonarządowego jest korzystne pod
względem śmiertelności i ilości powikłań. Za wczesną stabilizacją złamań
kości udowej i niestabilnych złamań
miednicy przemawiaj następujące argumenty:
• zmniejszenie odsetka występowania ARDS,
zatorów tłuszczowych, zapalenia płuc,
MODS, posocznicy i powikłań zakrzepowo
-zatorowych [55],
• ułatwienie pielęgnacji i intensywnej terapii
dzięki możliwości wyższego ułożenia
klatki pier-siowej, wczesnego uruchomienia
i zmniejszenia zużycia leków
przeciwbólowych [56].
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Podstawową zasadą leczenia
uszkodzeń układu ruchu w przebiegu
urazu wielomiejscowego i wielonarządowego jest zastosowanie zasad stabilnej osteosyntezy, bez dodatkowego
unieruchomienia. Pozwala to na wczesną mobilizację chorego i jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko późnych
po-wikłań krążeniowo-oddechowych,
infekcyjnych, powikłań w postaci przykurczy stawowych, zaników mięśniowych, choroby zakrzepowo-zatorowej
oraz przewlekłych obrzęków [57].
Optymalnym rozwiązaniem stabilizacji złamań trzonów kości długich są
gwoździe śródszpikowe a dla złamań
otwartych stabilizatory zewnętrzne.
Odpowiednie wyposażenie bloku operacyjnego i doświadczony personel
pozwala na wykonanie stabilizacji zewnętrznej w kilkanaście minut, a stabilizacji śródszpikowej w kilkadziesiąt
minut. Stabilizacja płytkowa wymaga
rozleglejszego dostępu operacyjnego
ale też może być stosowana z powodzeniem. Implantacja znacznej ilości materiału zespalającego może być w wielu
sytuacjach niekorzystna, gdyż osadzanie się drobnoustrojów chorobotwórczych na powierzchni metalu z wytwarzaniem przez nie biofilmu praktycznie
wyklucza możliwość wyleczenia zakażenia bez ich usunięcia. Konieczność
unikania rozległych zabiegów operacyjnych i implantowania znacznej ilości materiału zespalającego wymusza
stosowanie zespoleń minimalnych z
wykorzystaniem drutów Kirchnera,
grotów Steinmanna. Takie zespolenie
wymaga stosowanie unieruchomienia
gipsowego czy ortez do czasu wystąpienia zrostu kostnego.
Otwarte złamania śródstawowe
powinny być leczone dwuetapowo. W
pierwszym etapie po chirurgicznym
opracowaniu rany należy wykonać osteosyntezę powierzchni nośnych stawu
przy użyciu stabilizatora zewnętrznego.
W terminie odroczonym przeprowadza
się stabilizację ostateczną wewnętrzną
przy użyciu płyt metalowych i śrub, z
natychmiastową rehabilitacją.
Kolejność zaopatrywania złamań zamkniętych wg prof. Haralda
Tscherne jest następująca:
1. kość piszczelowa,
2. kość udowa,
3. miednica,
4. kręgosłup,
5. kończyna górna.
W przypadku urazu klatki piersiowej i urazu głowy należy odstąpić
od tej reguły. Opóźniony zabieg należy
przeprowadzić w przypadku rekonstrukcji stawów, urazów szczękowo
-twarzowych czy re-konstrukcji tkanek
miękkich. [58].		

W zakresie kości piszczelowej
standardowym zaopatrzeniem jest zespolenie gwoździem śródszpikowym.
W przypadku urazów wielotkankowych otwartych stosowane są stabilizatory zewnętrzne [59]. W zakresie
złamań trzonu kości udowej metodą
z wyboru jest gwoźdź śródszpikowy.
Technika ta pozwala na stabilizację
implantem wprowadzonym od szczytu
krętarza większego, bez otwartej repozycji odłamów kostnych. Ogranicza to
uszkodzenie sieci naczyń okostnowych
i jednocześnie zmniejsza ryzyko powikłań zrostu [60]. Niestabilne złamania
miednicy, szczególnie u pacjentów z
wielomiejscowymi uszkodzeniami wymagają zaopatrzenia stabilizacją wewnętrzną. Zewnętrzna stabilizacja powinna być ograniczona do przypadków
uszkodzenia spojenia łonowego [61].
Osteosyntezę złamań zamkniętych w
zakresie kończyn górnych u chorych
z urazem wielonarządowym można
przeprowadzić w ostatniej kolejności,
po czasowym unieruchomieniu w opatrunkach gipsowych. Czas właściwej
stabilizacji można przesunąć na okres
pośredni (regeneracji). W stabilizacji
złamań trzonu kości ramiennej znajduje
zastosowanie stabilizacja gwoździem
śródszpikowym czy zespolenie płytą
LCP. W złamaniach kości przedramienia w powszechnym użyciu jest stabilizacja płytą LCP oraz rzadziej system
gwoździ śródszpikowych. [62].
Rehabilitacja u chorych
po urazach wielonarządowych
Zaopatrzenie operacyjne obrażeń narządu ruchu umożliwia szybkie
rozpoczęcie usprawniania. Samodzielne poruszanie się pozwala na unikanie
powikłań, takich jak odleżyny, przykurcze i zaniki mięśni [63]. Wskazane jest
jak najwcześniejsze usprawnianie bierne, rozszerzane w miarę poprawy stanu
ogólnego o ćwiczenia czynno-bierne
i czynne. Po definitywnym zaopatrzeniu obrażeń i powrocie świadomości
pacjenta ( jeśli doszło do jej utraty)
intensyfikacja odpowiednio za-planowanych zabiegów usprawniających.
Rehabilitacja jest procesem żmudnym
i drogim, ale niezwykle ważnym dla
przywrócenie sprawności motorycznej
chorego [64].
Podsumowanie
Uraz wielonarządowy jest złożonym problemem chirurgicznym.
Skuteczne zaopatrzenie pacjenta, pełnej
resuscytacji pacjenta, wymaga często
współpracy lekarzy różnych specjalności, odpowiedniego czasu i kolejności
zaopatrzenia obrażeń narządu ruchu.
Nadrzędnym celem jest przeżycie pacjenta. W odpowiednich okolicznościach można to osiągnąć przez wczesne zaopatrzenie głównych złamań.
Wczesna osteosynteza kości długich
zespolenie niestabilnych urazów miednicy i kręgosłupa pozwala zmniejszyć
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śmiertelność, częstotliwość powikłań i
poprawić funkcjonalne wyniki leczenia.
Harmonogram i zakres interwencji chirurgicznych w przypadku urazów wielonarządowych z uszkodzeniem narządu ruchu opisują systemy obiektywnej
oceny ciężkości ofiar, które wymagają
dalszego rozwoju i wdrażania zwłaszcza u pacjentów w stanie krytycznym.
W przypadku urazu wielonarządowego
preferowane są zabiegi minimalnie inwazyjne, które nie pogarszają ciężkości
stanu pacjentów jak też mogą być stosowane na etapie intensywnej terapii.
Rolą ortopedy w zaopatrywaniu
pacjentów z urazami wielonarządowymi jest w pierwszej kolejności jak najszybsza repozycja zwichnięć i wstępne
unieruchomienie złamań umożliwiające
przeprowadzenie zabiegów ratujących
życie oraz definitywne zaopatrzenie po
zaopatrzenie obrażeń ratujących życie.
Złamanie otwarte, szczególnie z uszkodzeniem pęczka naczyniowo-nerwowego, złamania miednicy i kręgosłupa niestabilne, zwichnięcia dużych stawów,
zespoły przedziałów powięziowych,
rozległe uszkodzenie kończyn kwalifikujące się do amputacji wymagają
pilnego zaopatrzenia. Pozo-stałe urazy
można unieruchomić za pomocą stabilizatorów zewnętrznych, wyciągów
czy unieruchomień gipsowych. Najkorzystniej wykonać definitywne zabiegi
osteosyntezy (zespolenia śródszpikowe
czy zewnętrzne, a rzadziej płytkowe)
podczas jednego znieczulenia aby jak
najszybciej rozpocząć rehabilitację.
Wnioski
1. Zaopatrywanie urazów wielonarządowych wymaga postępowania
według doktryny „damage control”,
której podstawą zastosowania jest ratowanie życia.
2. Pacjenci po urazach wielonarządowych wymagają opieki wielospecjalistycznego, doświadczone-go zespołu z
odpowiednim zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym.
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algorytm diagnostyczno-leczniczy. Przegl Lek
2005;62:29-32.
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