
Embolizace
při poranění jater a sleziny

– kdy a jak ?

Jelen, S., Ječmínek, V., Pleva, L.,
Krejča, J., Procházka, V.
Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava
Traumatologické centrum FN Ostrava
Ústav radiodiagnostický FN Ostrava



Poranění jater

• Problematika poranění jater prochází napříč 
několika obory. 

• Poranění jater vyššího stupně přímo ohrožuje 
pacienta na životě a mívá závažné následky. 

• Problém není v diagnostice, ale v taktice 
ošetření. 



Poranění jater

• V posledních letech řešíme problematiku 
poranění jater komplexně. 

• Vytvořili jsme systém nepřetržité dostupnosti 
metod intervenční radiologie a v nutných 
případech indikujeme intervenčně 
radiologický výkon-nejčastěji embolizaci. 



Poranění jater

• Cílem je zastavit krvácení v pokud možno nejkratším 
čase. Základem je mezioborová spolupráce. 

• Během posledních 10 let jsme ošetřili 180 poranění 
jater.80 pacientů jsme léčili operačně a desetkrát 
indikovali  výkon intervenční radiologie. 

• Nejzávažnějším důvodem pro tuto indikaci bylo 
pokračující krvácení po primárním ošetření metodou 
Damage Control Surgery (DCS).



Poranění jater

• V příspěvku hodnotíme postup při ošetření bodného 
poranění jater u pacienta v hemorrhagickém šoku a 
upozorňujeme na nutnost včasné indikace 
embolizace pravé jaterní tepny.

• V závěru zmiňujeme embolizaci lienální tepny jako 
alternativu k operační či konzervativní léčbě při 
poranění sleziny.  



Kazuistika

• Muž 40 let
• Přijat dne 12. 5. 2012 v 7,20 hod. poté, co po hádce 

v alkoholovém opojení bodnut družkou do pravé 
bederní krajiny nožem s čepelí 15 cm 

• Na místě při vědomí, algický, spavý,bledý, ošetřen 
RLP a transferován na UP, kde pro nastupující 
hemoragický šok intubován, započata 
volumoresuscitace s aplikací TP (2x EBR + 3x PA)















Laboratoř na UP

• Hb 98 g/l; Ht 0,261; trombocyty 184; 
• pH 7,292; laktát  1,9 mmol
• INR 0,99; Quick 102,2%; aPTT 31,5 s; fibrinogen 

3,109 g/l

• 2 TU EBR + 3 TU plasma 









• Angio CT- diagnostikováno hemoperitoneum a 
bodné poranění pravého laloku jater, bodný 
kanál probíhá dorzální částí S7, je vyplněn k.l., 
která dále vytéká podél konvexity jater.

• indikován k urgentní operační intervenci           
v 8,20 hod.



Diagnostika - CT







• 8,20 – 10,00 hod. revize dutiny břišní a sutura 
bodné rány pravého laloku jaterního, tamponáda    
7 rouškami

• Aplikováno 3x EBR a 2x PA
• Transfer na ARK
• Aplikace 5x EBR + 5x PA
• Oběhově stabilní s malou dávkou vazopresorické 

podpory do 19,20 hod., kdy náhle těžká hypotenze
60/40 mmHg. Tachykardie 160/min., akutní ztráty 
jasně červené krve z břišních drénů, ihned 
chirurgická revize.





• Nalezena ruptura pouzdra pravého jaterního laloku, 
rozhodnuto o ligatuře pravé větvě a.hepatica, CHCE, 
tamponáda 4 rouškami.

• Během výkonu aplikováno 10x ERD, 8x PA, 2x TAD. 
• Kontrolní odběry na op.sále – Hb 77 g/l; 

HTK 0,23; pH 7,172; laktát 3,1 mmol/l.
• Ve 22,30 hod. konec operace,ihned na angiolinku, 

kde provedena embolizace pravé hepatické artérie
(varietní odstup z AMS)

• Podáno 4x ERD + 6x PA
• 13. 5. 2012 v 01.00 hod. zpět na ARK
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Přehledná AG s paravazaci v oblasti pravého laloku jater.

DSA



Zásobení levého laloku jater z 
trunsus coeliacus

a. hepatica l.dx. odstupující z AMS.

DSA



Selektívní nástřik z mikrokatetru AH l.dx. Endovaskulární uzávěr pomoci spirál a lepidla.

DSA



Kontrolní odběry 
(13.5. 2012 01.00 hod.)

• Hb 103 g/l; HT 0,291; trombocyty 23; 
• INR 1,27; Quick 63,3%; aPPT 54,2s; fibrinogen 1,88
• pH 7,393; laktát 3,7 mmol/l
• Během prvních 24 hodin podány další 2x TAD + 2 PA



• Postupná stabilizace klinického stavu, laboratorních 
hodnot 

• Dne 14.5. 2012 provedena second look operace –
odstranění tamponády

• V dalším průběhu KP stabilní, minimální ztráty z BD, 
tyto ex 18. a 20. 5. 2012, postupný weaning s 
extubací 17. 5. 2012

• 21. 5. 2012 přeložen na TC standardní oddělení
• 25.5.2012 přeložen na chirurgii do místa bydliště
• Na kontrolu do FNO se nedostavil



KONTROLNÍ CT



Počet aplikovaných transfusních 
přípravků

• Prvních 24 hodin   24x EBR + ERD
26x PA
4x TAD

• CELKOVĚ 26x EBR + ERD
30x PA

6x TAD



Závěr

• Podezření na pokračující krvácení a jeho 
detekce je alfou a omegou včasné indikace 
intervenčně radiologického výkonu. 

• Pokračující krvácení se nesmí diagnostikovat 
až ve fázi hemorrhagického šoku. 



Závěr

• V této situaci již není dostatek času na přípravu 
angiografického pracoviště a je nutná urgentní 
vynucená relaparotomie. 

• Sledování stavu pacienta po primárním ošetření 
je společnou povinností traumatologa a 
intenzivisty a pro včasnou indikaci následného 
endovaskulárního ošetření je nezbytná 
zkušenost s tímto závažným poraněním.



Poranění sleziny-embolizace

• V roce 2013 jsme 2x ošetřili poranění sleziny 
embolizací lienální tepny.

• Vždy se jednalo o mladé muže s vysoko-
energetickým poraněním-jedenkrát šlo o 
sdružené poranění a jedenkrát   o polytrauma.

• V obou případech jsme indikovali embolizaci 
přímo na urg.příjmu a pacienti podstoupili 
výkon ve stabilizovaném stavu.





CT- poranění sleziny



AG + embolizace a.lienalis





Embolizace lienální tepny

• Při poranění sleziny je endovaskulární léčba 
embolizací lienální tepny výkonem standardně 
proveditelným v emergentním režimu jako jiné 
embolizační výkony.  

• Důležitý je správný  rozhodovací proces na základě 
diagnostiky  CT a CTA vyšetřením a správná triage 
v akutní fázi, která musí být rychlá a týmová. 

• Z uvedeného postupu mohou profitovat zejména 
mladší dospělí a pediatričtí pacienti s II. a III.stupněm 
poranění sleziny, kde má záchovný výkon význam. 



Endovaskulární embolizace je standardní  terapeutickou 
metodou v rukou zkušeného intervenčního lékaře.

Embolizace se provádí dle nálezu  částicemi  různých 
velikosti 250-2000 mikronů, spirálkami či tkáňovým 

lepidlem /Histoakryl/  

Výhodou je dobré a detailní zobrazení cévního zásobení, 
včetně případných  anatomických variet

- perkutánní přístup /6F instrumentarium/ 
-případný selektivní  terapeutický uzávěr

Nevýhodou může být  časový faktor-při  výrazně nepříznivé 
anatomii, proto by měl být pacient oběhově stabilizovaný!



Kauza – muž 40 let

• 13. 10. 2013 v 11:48 hod.  motocyklista
• Náraz do osobního vozu
• Při vědomí, bez podpory oběhu
• Transfer LZS na UP FNO ve 12:35 hod.



Diagnostický souhrn
• Polytrauma 
• Ruptura lienis cum haematoma subcapsul.
• PNO l.sin apicalis minim., Contusio pulmonis l.sin. 

Pneumomediastinum
• Commotio cerebri
• Fr. rami sup. et inf. ossis pubis l.dx non disloc.,fr.sacri l.dx.
• Fr. basicervicalis femoris l.dx.
• Fr. vertebrae L1
• Fr.antebrachii
• Fr. metatarsi quinti l.dx comminutiva,fr. metatarsi I. l.sin.
• Fr. malleoli medialis cruris l.sin disloc. minim.



CT



RTG 



RTG 



AG



Kauza – muž 40 let
• V první době provedena embolizace a.lienalis na 

angiolince v 14,45-15,30 hod.
• Podáno 3x PA
• Operační řešení zlomenin 16:10 hod.
• OS femoris l. dx., OS radii l.sin.,l.dx.
• V průběhu výkonu narůstá hemodynamická 

nestabilita, provedeno perioperačně FAST, které 
pozitivní



Kauza – muž 40 let
• Urgentně laparotomie, 2000 ml hemoperitoneum
• Ruptura sleziny- nález krvácející hilové cévy sleziny,  

ruptura sleziny na konvexitě 
• Splenectomie a revize dutiny břišní
• Podpora vasopresory
• Krevní ztráta cca 3500 ml
• Hrazeno 4500 ml krystaloidy a 1000 ml koloidy
• 7x ERB, 8x PA
• Na ARK 13.10. – 21. 10.2013 – 9 dnů





Kauza – muž 40 let

• 25.10. 2013
• Operační dg:
• Fractura malleoli inteni l sin
• Fractura baseos metatarsi I l.sin.disIoc. 
• Operační výkon:
• Repozitio cruenta ostesyntheisis sec FFS No II 2,4 mm
• Repozitio cruenta ostesyntheisis LCP plate No II



Hospitalizace 13.10. – 7. 11. 2013

13.10. – 21. 10.  ARK – 9 dní
21.10. – 26. 10.  TC JIP – 5 dní
26.10. – 7. 11.    TC – 12 dní



Pooperační kontrola 
25. 11. 2013



Pooperační kontrola 
25. 11. 2013



Pooperační kontrola 
25. 11. 2013



Pooperační kontrola 
25. 11. 2013



Pooperační kontrola 
25. 11. 2013



Závěr

• Endovaskulární terapie patří do spektra 
ošetření parechymatozních poranění 
(v druhé době je možná výhodnější než 
operační revize)

• 24 hodinová dostupnost

• Sehranost týmů



Závěr

• Jednotný postup s respektováním metod 
Damage Control Resuscitation (DCR), Damage 
Control Surgery (DCS) a včasnou indikací 
intervenčně radiologického výkonu při 
pokračujícím krvácení vede ke zkvalitnění 
ošetření poranění jater a sleziny a snižuje 
mortalitu i morbiditu. 



Děkuji za pozornost


