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Úvodem:
Poranění jater patří dnes k častým úrazům orgánů dutiny břišní v důsledku stoupající
incidence silničních a kriminálních úrazů v naší společnosti (Třeška, 2004). Tupé a penetrující
poranění jater je často spojeno s diagnostickými i léčebnými problémy. V současné době v Evropských
zemích převažuje tupé poranění až 92 % (Talving, P. et al., 2003). Naopak v USA a Jižní Africe okolo
70 - 90% případů zastupuje otevřené poranění (Piper, GL. & Peitzman AB., 2012).
Dle literárních údajů je až 90% nepenetrujících poranění bez nutností operační revize
(Norrman, G. et al., 2009; Hommes, M. et al., 2015, Héctor, FNV. et al., 2016). Celková mortalita
odpovídá 9 – 17 % vzhledem k závažnosti poškození (Knudson, MM., 1994, Chien, LC., 2013).
Metodika a výsledky studie:
V naši studii uvádíme současný management u poranění jater. Multidisciplinární přístup
v diagnosticko-terapeutickém postupu u poranění jater je založen na stavu hemodynamiky zraněného.
Podle výsledků MDCT (Multidetector computed tomography) dále pak na základě klasifikace jater dle
AAST (American Association for the Surgery of Trauma) event. dle alternativní klasifikace WSES
(World Society of Emergency Surgery) je stanoven léčebný postup zraněného. Klinický stav pacienta
by měl v konečném důsledku predikovat volbu léčby (Badger SA et al., 2009, Kozar RA et al, 2009,
Coccolini, F., 2016). U nestabilního zraněného na základě FAST (Focused Assessment with
Sonography in Trauma) je indikována neodkladná laparotomie technikou „damage control“ chirurgie.
Naše studie v letech mezi 2004-2017 vychází z retrospektivního hodnocení soboru více než
800 závažných poranění v rámci traumacentra FN Královské Vinohrady, Praha. Vlastní soubor
obsahuje 244 poranění jater. Tupá poranění zde zastupují 80.7 % a penetrující 19.3%. Tato poranění
jsou obvykle součástí polytraumatu. Nejčastější příčinou poranění jater v naší sestavě jsou dopravní
úrazy, pády z výše, bodné poranění, sport a v neposlední řadě i iatrogenní poškození. Celková mortalita
poranění jater odpovídá v našem souboru 15.1%, což je srovnatelné s dostupnou literaturou.
Mortalita stoupá se stupněm poranění, ale příčina úmrtí je více závislá na přidružených
traumatech. U invazivního poranění jater patří mezi hlavní management při ošetření angio-intervenční
metoda, radio-endoskopická metoda, operační intervence či kombinace metod. Konzervativní léčba
poranění jater je indikována u hemodynamicky stabilních pacientů s možností sledování na JIP.

Závěrem:
Postup při ošetření jaterního poranění zahrnuje základní principy ošetření závažného
nitrobřišního poranění. Diagnostický a léčebný postup je indikován podle hemodynamické stability.
Tupým mechanismem dochází poranění pravého jaterního laloku. Úspěch postupu u zraněných s
komplexním poraněním jater u polytraumatizovaného pacienta závisí na okamžité chirurgické revizi s
limitovaným časem a agresivní kontrole hypotermie, koagulopatie a acidózy.
Poranění jater vyžadují multioborovou spolupráci a proto má být jejich léčba koncentrována
na traumatologická centra s dostatečným vybavením a zkušenostmi ošetřujícího personálu (Třeška,
2004).

