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Tompa hasi sTompa hasi séérrüüllééseksek

�� Gyermekkori hasi sGyermekkori hasi séérrüülléések kb. 80 %sek kb. 80 %--a tompa a tompa 
traumatrauma

�� Leggyakoribb: lLeggyakoribb: léépp--, m, máájsjséérrüüllééss

�� GyomorsGyomorséérrüülléés: 1,7%s: 1,7%--ban ban 

�� DuodenumsDuodenumséérrüülléés: 1s: 1--2%2%--banban

�� PancreassPancreasséérrüülléés: 1s: 1--5% (605% (60--80%80%--ban egyban egyééb b 
szerv sszerv séérrüülléése is tse is táársul rsul –– mmááj, lj, léép)p)

�� VesesVeseséérrüülléés: 8%s: 8%



Tompa hasi sTompa hasi séérrüüllééseksek

�� MMááj, lj, léép, vese sp, vese séérrüülléése a baleset utse a baleset utáán n 
ááltalltaláában egyban egyéértelmrtelmőően diagnosztizen diagnosztizáálhatlhatóó

�� BBéél l éés pancreas esets pancreas esetéén a sn a séérrüülléés sok s sok 
esetben csak kesetben csak kééssııbb mutathatbb mutathatóó kiki



OsztOsztáályos adatainklyos adataink

VizsgVizsgáált idlt idııszak: szak: 19991999--20072007

-- 51 eset        479 intenz51 eset        479 intenzíív osztv osztáályoslyos

áápolpoláási nap ( 2si nap ( 2--122 /izol122 /izoláált has:50 nap/ nap) lt has:50 nap/ nap) 
áátlagosan: tlagosan: 9,4 nap9,4 nap

-- IzolIzoláált hasi slt hasi séérrüülléés: 33s: 33

-- Polytrauma, multitrauma rPolytrauma, multitrauma réészekszekéént: 18nt: 18



OsztOsztáályos adatainklyos adataink
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OsztOsztáályos adatainklyos adataink

�� KerKeréékpkpáárral elesett: 37%rral elesett: 37%

�� EgyEgyééb kb köözlekedzlekedéési baleset: 19%si baleset: 19%

�� MagasrMagasróól esl eséés: 26%s: 26%

�� JJááttéék kk köözben szben séérrüült: 12%lt: 12%

�� NehNehééz tz táárgy esett rrgy esett ráá: 6%: 6%



OsztOsztáályos adatainklyos adataink
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OsztOsztáályos adatainklyos adataink

0

2

4

6

8

10

12

14

gyomor-, és

bélsérülés

májsérülés vesesérülés hólyag-, és

húgyvezetéksérülés

pancreas-sérülés lépsérülés

konzervatív
kezelés
mőtéti kezelés



DoudenumsDoudenumséérrüülléés I.s I.

�� 9 9 ééves kisfives kisfiúú, ker, keréékpkpáárral elesettrral elesett

�� Has: puha betapinthatHas: puha betapinthatóó, jobb oldalon , jobb oldalon 
nyomnyomáásséérzrzéékenyskenyséégg

�� Labor: MLabor: Méérsrséékelt fvs emelkedkelt fvs emelkedééss

�� Hasi UH: negatHasi UH: negatíívv

observatioobservatio



DoudenumsDoudenumséérrüülléés I.s I.

�� FokozFokozóóddóó hasi panaszokhasi panaszok

�� Hasi UH: szabad hasi folyadHasi UH: szabad hasi folyadéék megjelenk megjelenéésese

�� NatNatíív v éés kontrasztos hasi felvs kontrasztos hasi felvéétel: egytel: egyéértelmrtelmőően en 

nem igazolt perfornem igazolt perforáácicióótt

�� CT: Perf. DuodeniCT: Perf. Duodeni

mmőőttéétt







DuodenumsDuodenumséérrüülléés II.s II.
�� 5 5 ééves kisfives kisfiúú
�� 1,5 m magas ker1,5 m magas kerííttéésrsrııl leesett, ml leesett, máásnap kersnap kerüült klt kóórhrháázbazba

�� Elesett Elesett áállapot, progredillapot, progrediáállóó hasi panaszokhasi panaszok

�� UH: parenchymUH: parenchymáás szerveken traums szerveken traumáás elts eltéérréést nem lst nem láát, t, 
kevkevéés kismedencei folyads kismedencei folyadéékk

�� Labor: CRP   (314,5 mg/l)  amilLabor: CRP   (314,5 mg/l)  amilááz    (256 U/l)z    (256 U/l)
�� NatNatíív v éés kontrasztos CT: Szabad folyads kontrasztos CT: Szabad folyadéék k éés levegs levegıı a a 

hashasüüregben jobb oldalon a retroperitoneumban. regben jobb oldalon a retroperitoneumban. 
Pancreasfej ruptura, duodenumsPancreasfej ruptura, duodenumséérrüülléés gyans gyanúúja.ja.

MMőőttéét (duod. pars desc. t (duod. pars desc. éés horisont. hats horisont. hatáárráán 1 cmn 1 cm--es es 
sséérrüülléés, eps, epéés peritonitis)s peritonitis)



PancreassPancreasséérrüüllééss

�� 9 9 ééves kisfives kisfiúú, ker, keréékpkpáárral elesettrral elesett

�� EpigastriEpigastriáális nyomlis nyomáásséérzrzéékenyskenyséégg

�� EnyhEnyhéén emelkedett amiln emelkedett amilááz, lipz, lipááz z éértrtéékek  kek  
(Amil(Amilááz:366 U/l  Lipz:366 U/l  Lipááz:306 U/l)z:306 U/l)

�� Hasi UH eltHasi UH eltéérréést nem igazolst nem igazol

observobserváácicióó



PancreassPancreasséérrüüllééss

�� Kontroll UH, CT            pancreasKontroll UH, CT            pancreas--sséérrüüllééss

�� MMáásodik naptsodik naptóól acut pancreatitis klinikai l acut pancreatitis klinikai 
kkéépepe

�� EmelkedEmelkedıı enzimenziméértrtéékek, fokozkek, fokozóóddóó hashasőőri ri 

folyadfolyadéékgykgyüülem lem 

�� 4. 4. áápolpoláási napon si napon áátvtvéétel oszttel osztáályunkralyunkra



PancreassPancreasséérrüüllééss

FelvFelvéételkor:telkor:
Hasi UHHasi UH::
A hasban nagy mennyisA hasban nagy mennyisééggőő szabad folyadszabad folyadéékk

Hasi CT:Hasi CT:
A pancreas corpusA pancreas corpus--fej hatfej hatááron szabron szabáálytalan hypodens lytalan hypodens 
terterüület, jelentlet, jelentııs folyads folyadéék a pancreas kk a pancreas köörnyezetrnyezetéében ben éés s 
elszelszóórtan a hasban.rtan a hasban.

Ruptura pancreatis, mellkasi folyadRuptura pancreatis, mellkasi folyadéékgykgyüülemlem

MMőőttéét:t: Pancreas repesztett sPancreas repesztett séérrüülléése a mirigyse a mirigyáállomllomáányt nyt 
harharáántirntiráányban nyban éérinti, a fej felrinti, a fej feléé horizonthorizontáális slis sííkban is kban is 
terjed (Resectio distalis pancreatis cum splenectomiam)terjed (Resectio distalis pancreatis cum splenectomiam)



IntenzIntenzíív osztv osztáályos elllyos ellááttááss

�� ParenterParenteráális folyadlis folyadáákpkpóótltláás, sz.e. transzfs, sz.e. transzfúúzizióó

�� CentrCentráális vlis vééna biztosna biztosííttááss

�� VitVitáális paramlis paramééterek folyamatos monitorozterek folyamatos monitorozáásasa

�� FFáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáás (EDAs (EDA--kankanüül)l)

�� NulldiNulldiééta mellett parenterta mellett parenteráális tlis tááplpláállááss

�� JejunJejunáális tlis tááplpláálláás (pancreass (pancreas--sséérrüülléés esets esetéén)n)

�� Antibiotikum, infekciAntibiotikum, infekcióó kontrollkontroll

�� UlcusprofilaxisUlcusprofilaxis

�� SandostatinSandostatin

�� Splenectomia      Pneumovax, Haemophilus infl. Splenectomia      Pneumovax, Haemophilus infl. 
Meningococcus elleni vaccinMeningococcus elleni vaccináácicióó



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
�� Sokszor banSokszor banáálisnak tlisnak tőőnnıı trauma mtrauma mööggöött is stt is súúlyos slyos séérrüülléés s 

lehet lehet 
�� Kezdeti tKezdeti tüünetek szegnetek szegéényeseknyesek
�� Labor: gyakran negatLabor: gyakran negatíívv
Se amilSe amilááz z –– pancreaspancreas--sséérrüülléések 60sek 60--70%70%--ban negatban negatíív, v, 
hasi traumhasi traumáák 1/3k 1/3--ban ban éészlelhetszlelhetıı magas amilmagas amilááz z éértrtéék k 
pancreaspancreas--sséérrüülléés ns néélklküül. Javasolt enzimsorozat l. Javasolt enzimsorozat 
monitorozmonitorozáásasa
GOT, GPT GOT, GPT ––mmáájsjséérrüülléés esets esetéén emelkedett, de mn emelkedett, de máás s 
szervek sszervek séérrüülléése esetse esetéén is lehet enyhn is lehet enyhéén emelkedettn emelkedett

�� UH : lehet negatUH : lehet negatíívv
�� CT: legbiztosabb, korai stCT: legbiztosabb, korai stáádiumban is hasznosdiumban is hasznos
kkéétstsééges eredmges eredméény esetny esetéén ismn isméételnitelni



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

�� Beteg folyamatos kBeteg folyamatos köövetvetéésese

�� SzSzüükskséég esetg esetéén intenzn intenzíív osztv osztáályos lyos 
elhelyezelhelyezééss

�� TTáársszakmrsszakmáák szoros egyk szoros együüttmttmőőkkööddéésese



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET !                                               


