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RLPRLP
mladý muž havaroval při mladý muž havaroval při 
motokrosu (náraz do stromu)motokrosu (náraz do stromu)

paraplegie DK a bolesti zadparaplegie DK a bolesti zad

volumová resuscitace krystaloidy volumová resuscitace krystaloidy 
–– 1000ml a solumedrol 3 g i.v.1000ml a solumedrol 3 g i.v.
celotělová vakuová matracecelotělová vakuová matrace
transport do Traumacentra transport do Traumacentra 
Chirurgické kliniky FNHKChirurgické kliniky FNHK

během transportu oběhově během transportu oběhově 
stabilní a GCS 15stabilní a GCS 15



Urgentní příjemUrgentní příjem--přijetípřijetí
45 minut od úrazu45 minut od úrazu
známky oběhové nestabilityznámky oběhové nestability--TK TK 
100/80….87/65100/80….87/65
SO2 85%SO2 85%

paraplegie DK, anestezie od paraplegie DK, anestezie od 
pupku kaudálně, oslabený tonus pupku kaudálně, oslabený tonus 
řitních svěračůřitních svěračů
výrazně oslabené dýchání vpravovýrazně oslabené dýchání vpravo
-- zaveden hrudní drén v 5. MZŽ zaveden hrudní drén v 5. MZŽ 
ve SAČve SAČ--odchází cca 300ml krveodchází cca 300ml krve

UZ vyšetřeníUZ vyšetření--negativní nález v negativní nález v 
dutině břišní, ale tekutina v dutině břišní, ale tekutina v 
pohrudniční dutině!pohrudniční dutině!
RTG hrudníku: zastření vpravoRTG hrudníku: zastření vpravo
RTG pánve: bez známek traumatuRTG pánve: bez známek traumatu



Urgentní příjemUrgentní příjem
zaveden PC a NG sondazaveden PC a NG sonda
pokračováno ve volumové pokračováno ve volumové 
resuscitaciresuscitaci--krystaloidy (2000ml)krystaloidy (2000ml)
podány 2 ery masy 0 negat. a podány 2 ery masy 0 negat. a 
objednány 4 ery masy a 4 plasmyobjednány 4 ery masy a 4 plasmy
HD napojen na aktivní sání HD napojen na aktivní sání ––
odvedl cca 900ml krveodvedl cca 900ml krve
přetrvávají známky oběhové přetrvávají známky oběhové 
nestabilitynestability

indikována urgentní torakotomie indikována urgentní torakotomie 
(po dohodě s hrudním chirurgem) (po dohodě s hrudním chirurgem) 
bez provedení CT vyšetření bez provedení CT vyšetření 
páteřního kanálu páteřního kanálu –– nebezpečí nebezpečí 
časové prodlevy!časové prodlevy!



Operační sálOperační sál
30 minut od přijetí30 minut od přijetí
odpad v HD cca 1400ml krveodpad v HD cca 1400ml krve

1000 ml krve v P pohrudniční 1000 ml krve v P pohrudniční 
dutině a zlomenina 9. žebra dutině a zlomenina 9. žebra 
paravertebrálně, kontuzní plíceparavertebrálně, kontuzní plíce

krvácení z interkostální artérie krvácení z interkostální artérie ––
klipyklipy
krvácení z vertebrální artérie v krvácení z vertebrální artérie v 
úrovní přední plochy Th9, Th10 úrovní přední plochy Th9, Th10 ––
klipy a opichklipy a opich



JIP a standardní odděleníJIP a standardní oddělení
pokračováno ve volumové pokračováno ve volumové 
resuscitaci a arteficiální ventilaci resuscitaci a arteficiální ventilaci 
do následujícího dnedo následujícího dne

CT páteře: zlomenina 10. žebra CT páteře: zlomenina 10. žebra 
paravertebrálně a odlomené paravertebrálně a odlomené 
spinózní výběžky Th9, Th10spinózní výběžky Th9, Th10
MRI páteře: bez známek poranění MRI páteře: bez známek poranění 
páteřního kanálu, bez poranění páteřního kanálu, bez poranění 
intervertebrálních kloubů, disků, intervertebrálních kloubů, disků, 
jen myelopatie odpovídající jen myelopatie odpovídající 
ischemickým změnámischemickým změnám
konzultován neurochirurgkonzultován neurochirurg--léčba léčba 
konzervativní a prognóza nejistákonzervativní a prognóza nejistá

závěr: susp. poranění závěr: susp. poranění 
Adamkiewiczovy artérieAdamkiewiczovy artérie



DiskuzeDiskuze
Nejzávažnějším cévním poraněním při tupém úrazu hrudníku je poranění Nejzávažnějším cévním poraněním při tupém úrazu hrudníku je poranění 
aorty aorty -- mortalita 30% a výskyt paraplegie 8,7% mortalita 30% a výskyt paraplegie 8,7% 
Nejčastější příčinou ischemického postižení míchy jsou operace na Nejčastější příčinou ischemického postižení míchy jsou operace na 
torakoabdominální aortě torakoabdominální aortě -- paraparézy 0,2%paraparézy 0,2%--40% 40% -- nutnost peroperační nutnost peroperační 
detekce Adamkiewiczovy artérie pomocí MRI angiodetekce Adamkiewiczovy artérie pomocí MRI angio
V literatuře jsme zaznamenali jedinou zmínku o traumatickém poranění V literatuře jsme zaznamenali jedinou zmínku o traumatickém poranění 
Adamkiewiczovy artérie po mnohočetném bodném poranění do oblasti zadAdamkiewiczovy artérie po mnohočetném bodném poranění do oblasti zad--
diagnóza byla stanovena na základě MRIdiagnóza byla stanovena na základě MRI

**Fabian, TC., Richardson, JD., Croce, MA, et al. Prospective Study of Blunt Fabian, TC., Richardson, JD., Croce, MA, et al. Prospective Study of Blunt 
Aortic Injury: Multicenter Trial of the American Association for Surgery of Aortic Injury: Multicenter Trial of the American Association for Surgery of 
Trauma. J Trauma, 1997, 42, 374Trauma. J Trauma, 1997, 42, 374--383383

**Flores, J., Shiiya, N., Kunihara, T., et al. Risk od Spinal Cord Injury After **Flores, J., Shiiya, N., Kunihara, T., et al. Risk od Spinal Cord Injury After 
Operations of Reccurent Aneurysm of the Descending aorta. Ann Thorac Operations of Reccurent Aneurysm of the Descending aorta. Ann Thorac 
Surg, 2005, 79, 1245Surg, 2005, 79, 1245--12491249

***Rogers, FB., Osler, TM., Shackford, SR., et al. Isolated Stab Wound of the ***Rogers, FB., Osler, TM., Shackford, SR., et al. Isolated Stab Wound of the 
Artery of Adamkiewicz: Case Report and Review of the Literature. J Artery of Adamkiewicz: Case Report and Review of the Literature. J 
Trauma, 1997, 43, 549Trauma, 1997, 43, 549--551551



ZávěrZávěr
Postupování podle principů ATLS Postupování podle principů ATLS 
bylo správné. Pacient byl bylo správné. Pacient byl 
bezprostředně ohrožen na životě bezprostředně ohrožen na životě 
krvácením do pohrudniční dutiny a krvácením do pohrudniční dutiny a 
provedení urgentní torakotomie provedení urgentní torakotomie 
před kompletním vyšetřením před kompletním vyšetřením 
předpokládaného poranění míchy předpokládaného poranění míchy 
bylo opodstatněné vzhledem k bylo opodstatněné vzhledem k 
odpadu z hrudního drénu a odpadu z hrudního drénu a 
oběhové nestabilitě.oběhové nestabilitě.

Zdržení transportem a CT Zdržení transportem a CT 
vyšetření páteře by pacienta vyšetření páteře by pacienta 
ohrozilo na životěohrozilo na životě


