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Opis p reparatu  otrzym anego po ze j
ściu śm ierte ln e m  w skutek krw otoku  

po u w ięźn ien iu  kości w przełyku.
Podał

Prof Dr. L. Rydygier.
(Według wykładu na XV. Zjeździe chirurgów polskich).

Śmiertelne krwotoki po uwięźnieniu ciał obcych 
w przełyku są tak rzadkie, że postanowiłem przedłożyć 
Szanownym Kolegom świeżo uzyskany preparat z nie
szczęśliwego przypadku, jaki mieliśmy sposobność do 
obserwowania w naszej klinice.

W y w i a d y  ogólne i badanie opuszczam. Rozchodziło się
o chorą 56-letnią, która 4-go lipca po zakrztuszeniu połknęła 
kość kurczęcia, od tej chwili nie mogła nic połykać; nawet pod
czas mówienia czuje kłucie na wysokości w okolicy chrząstki 5. 
żebra. Zaraz 5. lipca przybyła do kliniki. Następnego dnia chcie
liśmy w pozycyi leżącej chorą badać oesophagoskopem. Zaraz 
jednak po wejściu narzędziem do gardła, dostaje chora kaszlu 
gwałtownego, przyczem wychodzi znaczna ilość jaśnej krwi. 
Natychmiast zaniechaliśmy dalszej próby oesophagoskopii i chorą 
ułożono do łóżka, dając worek z lodem na klatkę piersiową. Po 
kilku minutach nowy wybuch krwi — tętno nikłe. — coraz słab
sze i w godzinę później chora wśród objawów krwotoku wewnę
trznego umiera.

Na preparacie tym uzyskanym na sekcyi, a który zawdzię
czam uprzejmości kol. O b r z u t a ,  widzicie Panowie w przełyku 
12 cm. poniżej krtani cienką kość ostrą (odłamane, żebro kur
częcia) stojącą na poprzek w kierunku od przodu do tyłu. Tylny 
koniec kości wbity jest przez tylną ścianę przełyku w aortę, 
przedziurawiając na wylot jej ścianę. Przełyk i częściowo jelita 
wypełnione są skrzepami krwi, tak samo całe śródpiersie (me- 
diastinum ) przesiąknięte jest krwią.

Jak już na wstępie wspomniałem, śmiertelne krwo
toki po uwięźnieniu ciał obcych w przełyku, są rzadkie. 
P o u l e t  podaje, że na 33 śmiertelnych takich przypad
ków, 17 razy pochodził krwotok z aorty. Reszta dotyczyła 
aa. carotis, subclavia, pulmonalis, thyroidea, vv. thyreoidea 
inf., azygos, a raz nawet samo serce, tak więc nasz przy
padek byłby 18., w którym ciało obce przebiło aortę, 
wraz z ścianą przełyku.

Zwykle wielkie krwotoki śmiertelne występują w tych 
przypadkach według H a c k e r a  dopiero nieco później po 
nieszczęśliwym wypadku, w naszym przypadku wystąpił 
krwotok już następnego dnia i to tak gwałtownie, że 
w najkrótszym czasie zakończył się śmiercią. Możnaby 
myśleć, że przy wprowadzeniu oesophagoskopu wbito 
głębiej ostrą kość aż przez ścianę aorty. Nie możemy 
temu napewno zaprzeczyć, a tylko zaręczyć mogę, że 
z wszelką możliwą ostrożnością wprowadzaliśmy oesopha- 
goskop, bo wszakże na tem żależało, żeby ciała obcego 
głębiej nie wbić. Tak samo można jednak i to przypu
szczać, że silny kaszel, który przy wprowadzaniu narzę
dzia powstał, obluźnił ciało obce w ścianie aorty i po
zwolił krwotokowi na zewnątrz wybuchnąć. W każdym 
razie poucza nasz przypadek, z jaką to nadzwyczajną 
ostrożnością w tych razach postępować należy i dla tego 
właśnie go przedłożyłem.

Co do l e c z e n i a ,  to przy krwotokach z tak wiel
kich naczyń pewnie nigdy nie uda nam się uratować cho
rego. Trudno myśleć w takich przypadkach o odsłonięciu 
łuku aorty i zaszyciu otworu. Technicznie niemożliwem 
by to nie było, gdybyśmy napewno miejsce przebicia znali
i siły chorego na taki zabieg pozwalały.

Zatamowanie krwotoków z a. carotis i jej gałęzi

przedstawia także nie małe trudności, a głównie dla tego, 
że rozpoznanie dokładne, skąd krwotok pochodzi, przed
stawia nie małe trudności. Mimo to, trzeba przy krwoto
kach wybuchających ustami po uwięźnieniu ciała obcego 
odsłonić przełyk i p r z e d  jego otworzeniem starać się 
wykryć źródło krwotoku — zwykle chodzi tu właśnie 
o wielkie naczynia szyjne lub ich gałązki. Jeżeli nie zdo
łamy napewno wykryć obrażonego naczynia, natenczas 
podwiązanie a. carotis comm. jest wskazane. Wyjątkowo 
krwotok znaczniejszy pochodzić może z rozszerzonych 
naczyń samego przełyku.

Po zatamowaniu krwotoku dodałoby się naturalnie 
otwarcie przełyku, jeżeli ciało obce w nim się jeszcze 
znajduje (oesophagotomia externa).


