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Górny odcinek układu moczowego
Około 10% pacjentów z urazem jamy brzusznej doznaje ob-
rażeń nerek i dróg moczowych. Większość tych uszkodzeń 
jest stosunkowo niewielka i nie wymaga leczenia operacyj-
nego. Szeroka dostępność do dokładnej diagnostyki w po-
staci tomografii komputerowej pozwoliła na opracowanie 
jasnych wytycznych postępowania i znaczny spadek ilości 
wykonywanych nefrektomii bez wzrostu śmiertelności 
związanej z urazami nerek.

epidemiologia
Uraz nerki najczęściej dotyczy młodych mężczyzn (stosu-
nek mężczyzn do kobiet wynosi 3:1) (ramka 10.1). Zdecydo-
wanie częstsze są urazy tępe (90%). Około 40% z nich wiąże 
się z innymi poważnymi obrażeniami wewnątrzbrzuszny-
mi. W przypadku urazów penetrujących odsetek ten wy-
nosi do 80%, wyższa jest też śmiertelność takich urazów. 

mechanizm urazu 
Mechanizm uszkodzenia nerek wskutek urazu tępego 
może być albo bezpośredni, albo pośredni (rycina 10.1). 
Bezpośrednie uszkodzenie wynika ze zmiażdżenia nerki 
pomiędzy dolnymi żebrami i przednią ścianą jamy brzusz-
nej a kręgosłupem lędźwiowym i mięśniami przykręgo-
słupowymi. Może tak się stać, gdy pacjent zostanie prze-

jechany przez ciężki pojazd lub wskutek zgniecenia przez 
kierownicę czy pasy bezpieczeństwa. Ten mechanizm jest 
też najczęstszy podczas urazów sportowych. 

Pośrednie uszkodzenie jest efektem siły deceleracyjnej 
działającej na szypułę nerki, powodującej rozerwanie tęt-
nicy lub żyły nerkowej lub oderwanie połączenia mied-
niczkowo-moczowodowego. Zdarzyć się to może np. przy 
upadku z dużej wysokości. 

Uszkodzenia penetrujące są spowodowane najczęściej 
ranami kłutymi oraz postrzałowymi. Rany kłute o punkcie 
wejścia przed linią pachową przednią częściej powodują 
uszkodzenie miedniczek nerki, wnęki lub szypuły, ponie-
waż nerka jest zwrócona tymi strukturami do środka jamy 
brzusznej. Rany kłute o punkcie wejścia do tyłu od tej linii 
zazwyczaj mniej groźnie uszkadzają nerkę.

Rany postrzałowe spowodowane pociskiem o małej 
prędkości powodują uszkodzenie narządów wskutek bez-
pośredniego wniknięcia w tkanki. Pociski o dużej prędko-
ści charakteryzują się powstaniem fali uderzeniowej, przez 
co dodatkowo niszczą otoczenie i mogą doprowadzić do 
bardzo rozległego uszkodzenia całej okolicy ciała. 

NajważNiejsze iNfoRmacje
•	 Uraz nerek (szczególnie uraz penetrujący) często występuje 

razem z innymi obrażeniami jamy brzusznej. 
•	 Badaniem z wyboru przy podejrzeniu urazu nerek jest osiowa 

tomografia komputerowa z kontrastem. 
•	 Większość przypadków nie wymaga leczenia operacyjnego.

Ramka 10.1. Typowe okoliczności urazów nerek i dróg 
moczowych

•	 Młodzi mężczyźni uprawiający sport (55%).
•	 Urazy komunikacyjne (25%).
•	 Urazy w miejscu zamieszkania lub w pracy (15%).
•	 Urazy wskutek bójek lub napaści (5%).
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Ryc. 10.1. Mechanizm tępego bezpośredniego uszkodzenia ner-
ki. Siła zewnętrzna (F1) powoduje zmiażdżenie nerki (K) pomiędzy 
XII żebrem a kolumną kręgosłupa. Siła (F2) powodująca zgniece-
nie nerki przez dociśnięcie jej do mięśni przykręgosłupowych 
(QL, mięsień czworoboczny lędźwi lub lędźwiowy większy w po-
zycji P, lecz usunięty z diagramu dla większej czytelności) (na pod-
stawie: Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. et al. Organ injury 
scaling: spleen, liver, and kidney. J. Trauma 1989; 29 (12): 1664–6).
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Klasyfikacja uszkodzeń nerek 
Klasyfikacja uszkodzeń nerek zaproponowana przez Ame-
rykańskie Towarzystwo Chirurgii Urazowej (AAST, The 
American Association for the Surgery of Trauma) ma pomóc 
w podjęciu decyzji terapeutycznej, przewidywaniu wyni-
ków leczenia oraz w prowadzeniu badań (tabela 10.1).

ocena kliniczna
Ocena kliniczna została opisana w ramce 10.2. Wstępne 
badanie pacjenta urazowego przeprowadza się według 
schematu ATLS. Pacjenci niestabilni hemodynamicznie 
z ciężkim uszkodzeniem nerki z reguły wymagają resu-
scytacji jeszcze przed podjęciem decyzji o ewentualnym 
leczeniu operacyjnym. W przypadku pacjentów stabilnych 
należy przeprowadzić badanie i ocenić ryzyko poważne-
go uszkodzenia nerki. Wywiad, w przypadku pacjentów 
przytomnych, lub relacje osób z otoczenia, w przypadku 
pacjentów nieprzytomnych, dostarczają informacji na 
temat mechanizmu i siły urazu. Pacjenci, którzy doznali 
bezpośredniego tępego urazu nerki, zgłaszają ból okolicy 
lędźwiowej oraz krwiomocz. W późniejszym czasie może 
się dołączyć spowodowana przechodzącymi przez moczo-
wód skrzepami kolka moczowodowa. Urazy pośrednie (de-
celeracyjne) dotyczące głównie szypuły nerki (rozerwanie 
połączenia miedniczkowo-moczowodowego, uszkodzenie 
naczyń) często nie objawiają się krwiomoczem, co może 
utrudniać rozpoznanie.

Badanie kliniczne może ujawnić otarcia skóry i zasinie-
nia okolicy lędźwiowej, górnej części powłok brzusznych 
lub dolnej części klatki piersiowej (rycina 10.2). Palpacyjnie 
stwierdza się znaczną tkliwość uciskową i wzmożone na-
pięcie mięśni ściany brzucha. Bolesna jest również okolica 
lędźwiowa nad uszkodzoną nerką. Złagodzenie obrysu 
okolicy lędźwiowej i wyczuwalny guz mogą świadczyć 
o krwiaku okołonerkowym. Krwiak może komunikować 

się z układem miedniczkowo-kielichowym, co objawia 
się krwiomoczem. Często jednak takiego połączenia nie 
ma i nie obserwuje się hematurii. Podrażnienie otrzewnej 
może spowodować porażenną niedrożność jelit.

Przy podejrzeniu uszkodzenia nerki przez uraz pene-
trujący istotne są informacje na temat broni, która spowo-
dowała uszkodzenie. Bada się głębokość rany w przypadku 
rany kłutej oraz ranę wlotową, kierunek kanału i ranę wy-
lotową w przypadku pocisku. Pozwala to oszacować ryzyko 
uszkodzenia nerki, które musi być potwierdzone kolejnymi 
badaniami.

Ważne są wszelkie informacje na temat wad rozwojo-
wych lub chorób nerek pacjenta.

Badania
Ramka 10.3 pokazuje badania wykorzystywane w diagno-
styce urazów nerki.

Badanie ogólne moczu pozwala wykryć krwinkomocz 
(krwiomocz mikroskopowy). W związku z tym, że krwin-
komocz może być przejściowy, analizujemy pierwszą po-

Ramka 10.2. Ocena kliniczna

•	 Badanie wstępne wg schematu ATLS.
•	 Ocena stabilności hemodynamicznej.
•	 Ocena mechanizmu urazu na podstawie wywiadu (pa-

cjent przytomny) lub relacji służb ratunkowych/świadków, 
z uwzględnieniem czasu i kolejności zdarzeń.

•	 Objawy:
 – ból okolicy lędźwiowej
 – krwiomocz z kolką moczowodową lub bez
 – tkliwość uciskowa i wzmożone napięcie mięśni brzucha
 – złagodzenie obrysu okolicy lędźwiowej i wyczuwalny guz
 – rana wejściowa i wyjściowa.

•	 Informacje na temat chorób nerek (np.: duże torbiele, kamica, 
przebyte zabiegi) lub obecność jednej nerki.

Tab. 10.1. Klasyfikacja uszkodzeń nerki Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Urazowej (AAST)

Stopień Rodzaj uszkodzeń Opis Postępowanie

I  Stłuczenie Krwiomocz lub krwinkomocz (krwiomocz mikroskopowy),
bez nieprawidłowości w badaniu obrazowym nerek

Leczenie 
zachowawcze

Krwiak podtorebkowy Krwiak podtorebkowy, nienarastający w czasie, bez rozdarcia miąższu 
nerki

II Krwiak Nienarastający w czasie krwiak okołonerkowy ograniczony do prze-
strzeni zaotrzewnowej 

Rozdarcie miąższu nerki Rozdarcie kory nerki na głębokość < 1,0 cm bez uszkodzenia układu 
zbiorczego

III Rozdarcie miąższu nerki Rozdarcie kory nerki na głębokość > 1,0 cm bez uszkodzenia układu 
zbiorczego

IV Rozdarcie miąższu nerki Rozdarcie miąższu nerki (kory i  rdzenia) z  uszkodzeniem układu 
zbiorczego 

Uszkodzenia szypuły Uszkodzenie tętnicy lub żyły nerkowej z ograniczonym krwawieniem

V Rozdarcie miąższu nerki Rozkawałkowanie nerki
Leczenie opera-
cyjne w trybie 
natychmiastowym

Uszkodzenie szypuły Oderwanie naczynia, rozerwanie tętnicy nerkowej lub żyły nerkowej, 
awulsja (wyrwanie) moczowodu

AAST, American Association for the Surgery of Trauma
W przypadku uszkodzenia obustronnego – stopień uszkodzenia rośnie o 1 (do stopnia III).
Na podstawie: Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. et al. Organ injury scaling: spleen, liver, and kidney. J. Trauma 1989; 29 (12): 1664–6.
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czulsze niż dożylna urografia, USG czy angiografia. Zosta-
ły opracowane specjalne protokoły badania dające skany 
od wysokości przepony do poziomu guzów kulszowych, 
z obrazem fazy wydalniczej (faza opóźniona o 10–15 min). 
U pacjentów w stanie ciężkim, którzy wymagają leczenia 
operacyjnego w trybie pilnym, wykonuje się szybkie ba-
danie urograficzne na stole operacyjnym. Stosuje się jeden 
bolus kontrastu (2 ml/kg mc.) i pojedyncze zdjęcie RTG po 
10 min. Pozwala to na zobrazowanie uszkodzenia nerki 
i równoczesną ocenę funkcji drugiej nerki. Ultrasonogra-
fia jest dobrym narzędziem do śledzenia ewolucji zmian 
w nerce po urazie oraz wykrywania powikłań. W przypad-
ku przeciwwskazań do urografii TK (np. uczulenie na kon-
trast) można wykonać rezonans magnetyczny. Jedynym 
wskazaniem do arteriografii tętnic nerkowych jest obec-
nie wykryte w TK uszkodzenie naczyniowe. Angiografię 
wykonuje się w celu dokładnej identyfikacji krwawiącego 
naczynia, przed jego embolizacją.

Postępowanie 
Zasadą postępowania w przypadku urazów nerki jest za-
chowanie maksymalnie dużej liczby funkcjonujących ne-
fronów, przy możliwie najmniejszych powikłaniach i mini-
malnej śmiertelności. Leczenie poszczególnych pacjentów 
wymaga indywidualnego podejścia i w większym stopniu 
zależy od stanu ogólnego i współwystępujących urazów niż 
od rodzaju uszkodzenia nerki. Mniej niż 5% urazów nerek 
stanowi zagrożenie życia, a wstrząs hipowolemiczny u pa-
cjentów z uszkodzeniem nerki prawie zawsze wynika ze 
współwystępujących obrażeń. Postępowanie musi być więc 
wielotorowe i dostosowane do stanu pacjenta (ramka 10.5).

Zdecydowana większość urazów nerek jest niewielka 
i może być leczona zachowawczo (ramka 10.6). Leczenie 
polega na przestrzeganiu reżimu łóżkowego, odpowiednim 
nawodnieniu, działaniu przeciwbólowym, profilaktycznej 
antybiotykoterapii i częstym monitorowaniu parametrów 

braną próbkę. Stężenie kreatyniny, szczególnie w pierwszej 
chwili, pozwala na zdiagnozowanie ewentualnych wyjścio-
wych schorzeń nerek

Badania obrazowe wykonuje się u wybranych pacjen-
tów, aby podjąć decyzję o leczeniu zachowawczym bądź 
operacyjnym (ramka 10.4). Badanie pozwala określić sto-
pień uszkodzenia nerki, funkcję drugiej nerki, wykryć 
ewentualne inne nieprawidłowości w układzie moczowo-
-płciowym i innych. W związku z tym, że dominują urazy 
drobne, leczone zachowawczo, badanie obrazowe koniecz-
ne jest tylko w szczególnych przypadkach.

W przypadku pacjentów stabilnych hemodynamicz-
nie spiralna tomografia komputerowa z kontrastem stała 
się metodą z wyboru w diagnostyce obrazowej pacjentów 
z podejrzeniem urazu nerki (rycina 10.3). Jest to badanie 

Ryc. 10.2. Rozległy krwiak podskórny sugerujący uszkodzenie 
układu moczowego (uraz spowodowany przez pasy bezpieczeń-
stwa)

Ramka 10.3. Badania

•	 Badanie ogólne moczu.
•	 Stężenie kreatyniny w pierwszej godzinie – stan nerek przed 

urazem.
•	 Powtarzane badanie hematokrytu – utrata krwi (niekoniecznie 

z przyczyn urologicznych).
•	 Badania obrazowe:

 – spiralna tomografia komputerowa z kontrastem (urografia 
TK)

 – urografia dożylna
 – USG
 – rezonans magnetyczny
 – arteriografia tętnic nerkowych.

Ramka 10.4. Wskazania do wykonania badań 
obrazowych

•	 Krwiomocz makroskopowy.
•	 Krwinkomocz u pacjenta we wstrząsie (skurczowe ciśnienie 

tętnicze < 90 mmHg).
•	 Obecność innych poważnych uszkodzeń narządowych.
•	 Wywiad wskazujący na uraz deceleracyjny, z klinicznymi ce-

chami uszkodzenia nerek lub innymi poważnymi obrażeniami. 
•	 Podejrzenie uszkodzenia nerek na podstawie rany wlotowej/

wylotowej (uraz przenikający).

Ramka 10.5. Postępowanie w przypadku pacjentów 
z urazem nerki 

•	 Leczenie wstrząsu.
•	 Określenie stopnia uszkodzenia nerki na podstawie badań 

obrazowych.
•	 Leczenie zachowawcze u pacjentów z niewielkim lub poważ-

nym urazem nerki, jeżeli pacjent jest stabilny hemodynamicz-
nie (95% przypadków).

•	 Leczenie operacyjne w przypadku krytycznego uszkodzenia 
nerki i znacznego uszkodzenia nerki u pacjentów niestabilnych 
hemodynamicznie.

Ramka 10.6. Leczenie zachowawcze pacjentów z urazem 
nerki 

•	 Ścisły reżim łóżkowy.
•	 Odpowiednie nawodnienie.
•	 Leczenie przeciwbólowe.
•	 Profilaktyczna antybiotykoterapia.
•	 Częsta kontrola parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętni-

cze, diureza, temperatura ciała, badanie palpacyjne brzucha).
•	 Okresowe badanie USG nerek.
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życiowych. Takie postępowanie prowadzi się do czasu wy-
cofania krwiomoczu. Przestrzeganie ścisłych wytycznych 
do pierwotnego leczenia chirurgicznego i strategia nieope-
racyjna w przypadku większości pacjentów pozwala na 
oszczędzenie wielu niepotrzebnych nefrotomii. Wskazania 
do pierwotnego leczenia operacyjnego zostały wymienione 
w ramce 10.7.

Kiedy konieczna jest chirurgiczna interwencja, wy-
konuje się rozległe nacięcie pośrodkowe, które zapewnia 
dobry dostęp do nerek, całych moczowodów i pęcherza 
moczowego. Pozwala to również na rewizję szypuły na-
czyniowej obu nerek. Przed otwarciem powięzi Geroty, 
gdy rozważa się zabieg oszczędzający nerki, wskazane jest 
wypreparowanie i wzięcie na lejce tętnicy i żyły nerkowej 
(rycina 10.4). Kiedy tylko jest to możliwe, wykonuje się 
częściowe usunięcie nerki (leczenie oszczędzające nerkę). 
Najczęściej jednak konieczna jest nefrektomia. Wyższy 
odsetek nefrektomii obserwuje się w przypadku urazów 
penetrujących, szczególnie w przypadku ran postrzało-
wych pociskami o dużej prędkości. Krytyczne uszkodzenie 
nerki (stopień V) zawsze wymaga nefrotomii. Rozerwanie 
połączenia miedniczkowo-moczowodowego zespala się na 
wprowadzonym do moczowodu stencie. Próba uratowania 
nerki z uszkodzoną tętnicą rzadko się udaje, na pewno jed-
nak warto podjąć ten wysiłek w przypadku urazu jedynej 
sprawnej nerki, stosunkowo niewielkie skaleczenia tętnicy 
udaje się bowiem niekiedy wyleczyć.

Uszkodzenie żyły nerkowej, szczególnie po prawej stro-
nie, może być oczyszczone i zszyte szwem naczyniowym. 
Lewa żyła nerkowa, jeśli jest blisko żyły czczej dolnej, może 
być, w razie uszkodzenia, bezpiecznie podwiązana – krą-
żenie oboczne przez kolaterale do żył nadnerczowych i go-
nadalnych zapewnia wystarczający drenaż.

Pewną rolę mają również zapewnione zabiegi wewnątrz-
naczyniowe. Trombektomia może być skutecznym zabie-
giem w przypadku pourazowego zatoru tętnicy nerkowej.

Powikłania uszkodzenia nerek
Powikłania uszkodzenia nerek zostały pokazane w ramce 
10.8.

dalsze postępowanie 
Pacjenci z poważnym urazem nerki powinni pozostać 
pod kontrolą minimum 36–72 godz. Aby zidentyfikować 
ewentualne powikłania urazu, wykonuje się powtarzane 
badania. W przypadku znacznych uszkodzeń nerek (sto-
pień III–V) należy wykonać kolejną spiralną tomografię 

Ramka 10.7. Wskazania do leczenia operacyjnego 

•	 Utrzymujący się krwotok spowodowany urazem nerki (lub 
duże prawdopodobieństwo nerkowej przyczyny krwotoku).

•	 Oderwanie szypuły naczyniowej nerki (uszkodzenie V stopnia).
•	 Niektóre uszkodzenia IV stopnia i III stopnia (rzadko), kiedy le-

czenie zachowawcze nie jest skuteczne.
•	 Powiększający się, pulsujący krwiak zaotrzewnowy (z dużym 

prawdopodobieństwem pochodzenia nerkowego).
•	 Rozerwanie połączenia miedniczkowo-moczowodowego 

(awulsja moczowodu). 
•	 Nieudana interwencja wewnątrznaczyniowa przy uszkodzeniu 

tętnicy nerkowej. 

(a) (b)

Ryc. 10.3. (a) Spiralna tomografia komputerowa jamy brzusznej ujawniająca prawostronny zbiornik płynu w przestrzeni okołonerkowej 
jako następstwo tępego urazu. (b) Obraz późniejszy – zbiornik płynu spowodowany krwiakiem okołonerkowym (dzięki uprzejmości dr 
R. Tyagi i dr A. Rajesh, Consultant Radiologists, University Hospitals of Leicester)
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Ryc. 10.4. (Strona lewa) Dostęp do przestrzeni zaotrzewnowej 
nad aortą, przyśrodkowo od żyły krezkowej dolnej, w celu wypre-
parowania i podwieszenia naczyń nerkowych przed otwarciem 
powięzi Geroty. (Strona prawa) Lewa żyła nerkowa przebiega po-
przecznie z przodu aorty. Odsunięcie tej żyły ku górze pozwala 
zidentyfikować lewą i prawą tętnicę nerkową, odchodzące bez-
pośrednio od aorty
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komputerową z kontrastem lub USG. Po wypisie regularne 
kontrole wskazane są do roku od wystąpienia urazu. Po-
winny one obejmować badanie kliniczne, pomiar ciśnie-
nia tętniczego, badanie ogólne moczu, badanie obrazowe 
(głównie USG), ocenę regeneracji funkcji nerki poprzez 
badanie izotopowe (renoscyntygrafia).

Urazy moczowodów 
Moczowody są drobnymi ruchomymi przewodami odpro-
wadzającymi mocz z każdej nerki. Bardzo rzadko dochodzi 
do ich uszkodzenia wskutek urazu (1%), znacznie częściej 
uszkadzane są jatrogennie (75%), głównie w czasie operacji 
ginekologicznych lub chirurgicznych. Najczęściej docho-
dzi do uszkodzenia dolnej 1/3. Tradycyjnie uszkodzenia 
moczowodów diagnozowało się, wykonując dożylną uro-
grafię, obecnie jednak praktycznie każdy pacjent z urazem 
wielonarządowym ma wykonane TK, obrazowanie moczo-
wodów jest więc możliwe przez dożylne podanie kontrastu 
i dodatkowe „opóźnione” o 30 min sekwencje.

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Urazowej 
(AAST, The American Association for the Surgery of 
Trauma) wyróżniło 5 klas uszkodzenia moczowodów: I – 
krwiak moczowodu, II – skaleczenie < 50% obwodu, III – 
skaleczenie > 50% obwodu, IV – przerwanie moczowodu 
z dewaskularyzacją na odcinku do 2 cm, V – przerwanie 
moczowodu z dewaskularyzacją na odcinku powyżej 2 cm.

Postępowanie
Częściowe uszkodzenia mogą być zaopatrzone przez wpro-
wadzenie do uszkodzonego moczowodu stentu, który za-
pewni prawidłowy odpływ moczu i umożliwi samoistne 
wygojenie się skaleczenia moczowodu. Można wyłonić 
przezskórną nefrostomię, stent jest jednak lepszy, gdyż 
utrzymuje ciągły fizjologiczny spływ moczu. Pozostawio-
ny na 2 dni cewnik prowadzący zapobiega wysunięciu się 
stentu, w tym czasie śluzówka moczowodu najczęściej za-
czyna się goić. Stent może być usunięty po około 6 tygo-
dniach. Po 3–6 miesiącach wykonuje się kontrolną scyn-
tygrafię nerek w celu oceny funkcji nerki oraz urografię 
w celu wykrycia ewentualnych zwężeń moczowodu. 

Jeżeli uszkodzenia II lub III stopnia zostały wykryte 
w czasie operacji, zabieg naprawczy wykonuje się od razu. 
Do moczowodu wprowadza się stent i „na nim” na brzegi 
skaleczenia moczowodu zakłada się drobne pojedyncze 
szwy. W okolicy urazu pozostawia się dren.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia z całkowi-
tym przerwaniem ciągłości moczowodu leczy się różnie 
w zależności od wysokości i rodzaju uszkodzenia. W przy-

padku dobrego stanu i ukrwienia brzegów uszkodzonego 
moczowodu przeprowadza się proste zespolenie. Uszko-
dzenia w dolnej części moczowodu zaopatruje się, często 
wszywając proksymalną część moczowodu bezpośred-
nio do pęcherza moczowego. Większe ubytki (martwica, 
zmiażdżenie brzegów przerwanego moczowodu) wymaga-
ją najczęściej bardziej zaawansowanych i złożonych ope-
racji naprawczych.

dolny odcinek układu moczowego 
Postępowanie w przypadku urazów dolnego odcinka dróg 
moczowych budzi więcej kontrowersji i jest znacznie mniej 
jednoznaczne niż w przypadku urazów górnych dróg mo-
czowych. Zasadą jest, że u pacjentów z podejrzeniem urazu 
cewki moczowej (krwawienie z ujścia cewki) oraz poważ-
nego złamania miednicy nie wprowadza się cewnika do 
pęcherza moczowego bez konsultacji urologa. Pośpiechu 
w cewnikowaniu nie uzasadnia konieczność monitorowa-
nia diurezy u pacjentów urazowych, trzeba mieć bowiem 
na względzie możliwość znacznego pogorszenia urazu 
cewki. Podobnie jest z chęcią zatrzymania przedostawa-
nia się moczu do otaczających tkanek – nie jest to bowiem 
takie groźne, jeżeli stan nie będzie się utrzymywał bardzo 
długo.

Tomografia komputerowa coraz częściej wypiera dia-
gnostyczne płukanie otrzewnej. Pozostałe badania wyko-
nywane przy podejrzeniu dolnego odcinka układu moczo-
wego zostały wymienione w ramce 10.9.

Uszkodzenia pęcherza moczowego 
Uszkodzenia pęcherza moczowego mogą być związane ze 
złamaniem miednicy, wtedy kiedy ściana pęcherza zostaje 
przebita przez odłam kostny, albo wynikają z bezpośred-
niego uderzenia w podbrzusze, szczególnie kiedy pęcherz 
jest pełny.

Uszkodzenie takie może być przeoczone, szczególnie 
kiedy pacjent jest pod wpływem alkoholu lub po urazie 
głowy. Przerwanie ściany pęcherza może wywołać nie-
wielkie podrażnienie otrzewnej, a pacjent często ma za-
trzymanie moczu. Cewnik moczowy bywa wprowadzony 
przez innego lekarza przy samym przyjęciu, a mocz może 
zawierać krew z wielu innych powodów. 

Badania dodatkowe powinny zacząć się od prostego 
prześwietlenia miednicy pod kątem złamań kostnych. Ro-

Ramka 10.8. Powikłania uszkodzenia nerek

•	 Wczesne: krwawienie, infekcja, torbiel rzekoma, ropień oko-
łonerkowy, przetoka moczowa, nadciśnienie tętnicze, sepsa.

•	 Późne: krwawienie, wodonercze, złogi, przewlekłe od-
miedniczkowe zapalenie nerek, nadciśnienie tętnicze, 
przetoka tętniczo-żylna, wodonercze, pseudotętniak.  

Na podstawie: „Guidelines on Urological Trauma”, Europejskie To-
warzystwo Urologiczne.

Ramka 10.9. Badania w przypadku podejrzenia urazu 
dolnego odcinka dróg moczowych 

•	 Oceń, czy w ujściu cewki moczowej nie ma krwi. 
•	 Zbadaj brzuch pod kątem objawów otrzewnowych oraz okoli-

cę krocza dla stwierdzenia zasinienia lub wysokiego ustawienia 
gruczołu krokowego.

•	 Wykonaj dożylną urografię w celu wykrycia perforacji lub 
przemieszczenia pęcherza  moczowego albo uszkodzenia 
górnego odcinka układu moczowego. 

•	 Wykonaj cystografię, żeby wykluczyć perforację pęcherza, je-
żeli pacjent ma wprowadzony cewnik moczowy. 

•	 Wykonaj uretrografię wstępującą (kontrast wodny) w celu 
wykluczenia uszkodzenia cewki moczowej (kontrowersyjne). 
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zejście spojenia łonowego powinno zwrócić uwagę lekarza 
na możliwość urazu cewki moczowej i późnego rozerwa-
nia pęcherza wskutek rozciągnięcia jego przedniej ściany. 
Dożylna urografia lub tomografia komputerowa mogą 
wykazać wyciek moczu z uszkodzonego pęcherza. Jeżeli 
nie ma złamań miednicy i nie stwierdzono krwawienia 
z cewki moczowej, wprowadza się cewnik moczowy i wy-
konuje się cystografię rozcieńczonym do 10% roztworem 
kontrastu, aby wykryć ewentualne uszkodzenie pęcherza 
moczowego. Jeśli podejrzewa się rozdarcie ściany pęcherza 
i wyciek moczu do jamy otrzewnowej, cystografia (ryci-
na 10.5) powinna być wykonana przed diagnostycznym 
płukaniem otrzewnej, ponieważ potwierdzenie takiego 
uszkodzenia spowoduje decyzję o laparotomii, płukanie 
otrzewnej będzie wtedy niepotrzebne. U pacjentów z po-
ważnymi złamaniami miednicy, szczególnie jeśli obejmują 
spojenie łonowe, na podstawie urografii TK powinno się 
wykluczyć przemieszczenie pęcherza ku górze, najczęściej 
sugeruje to jednak krwawienie z cewki moczowej. 

Postępowanie
Pacjenci z rozdarciem ściany pęcherza, wyciekiem moczu 
do jamy brzusznej i objawami podrażnienia otrzewnej 
powinni mieć przeprowadzoną laparotomię z zabiegiem 
naprawczym oraz drenaż jamy brzusznej i cewnikowanie 
pęcherza przez 7 dni. Pacjent powinien otrzymywać w tym 
czasie antybiotyk o szerokim spektrum. W przypadku ura-
zów nieprowadzących do wycieku moczu do jamy otrzew-
nowej wystarczające jest utrzymanie cewnika moczowego 
przez ok. 10 dni. Cewnik powinien być duży (min. 20 F), 
a przed jego usunięciem wskazane jest wykonanie cysto-
grafii w celu potwierdzenia wygojenia się pęcherza. 

Urazy opuszki prącia
Najczęściej uszkodzenia opuszki prącia są wynikiem tę-
pego bezpośredniego urazu, np. przez upadek na ramę ro-
weru. Zdecydowanie rzadsze są urazy penetrujące. Uraz 
objawia się zasinieniem okolicy krocza i krwawieniem 
z cewki moczowej. Przeciwwskazane jest wtedy wprowa-
dzanie cewnika moczowego, które może doprowadzić do 
nasilenia urazu i infekcji. W większości przypadków przyj-
muje się strategię wyczekującą. Jeżeli pacjent oddaje mocz, 

powinien być zabezpieczony antybiotykiem i poddany 
okresowej kontroli. W przypadku retencji moczu wykonuje 
się nakłucie nadłonowe i zakłada się cewnik o niewielkim 
świetle (krwawienie nie jest zazwyczaj nasilone). Po ok. 
5 dniach, w czasie których pacjent otrzymuje antybiotyk, 
wykonuje się uretrografię. Wskazana jest konsultacja uro-
logiczna po kilku miesiącach w celu wykluczenia powsta-
nia pourazowych zwężeń cewki. Ramka 10.10 przedstawia 
postępowanie z pacjentami po urazie opuszki prącia. 

Urazy cewki moczowej spowodowane 
złamaniami miednicy 
Uszkodzenie części błoniastej cewki moczowej dotyczy ok. 
10% mężczyzn ze złamaniami miednicy. Znaczne urazy na 
szczęście są rzadkie, niosą jednak ze sobą poważne konse-
kwencje, takie jak impotencja i pourazowe zwężenia cewki 
moczowej. Najczęściej dochodzi do częściowego rozdar-
cia cewki, zdarza się jednak jej całkowite przerwanie. Ob-
serwuje się wtedy przemieszczenie pęcherza moczowego 
i prostaty ku górze. Gruczoł krokowy jest przymocowany 
do spojenia łonowego przez więzadła łonowo-sterczowe, 
każde uszkodzenie spojenia łonowego może więc spowo-
dować oderwanie prostaty od cewki moczowej, która prze-
biega przez dno miednicy (rycina 10.6).

Objawami uszkodzenia cewki moczowej u pacjentów ze 
złamaniami w obrębie miednicy są obecność krwi w ujściu 
cewki moczowej, zasinienie okolicy krocza i brak odpły-
wu moczu (ramka 10.11). Nie wolno wtedy wprowadzać 
cewnika moczowego, ponieważ doprowadza to do dalszego 

Ramka 10.10 Postępowanie z pacjentami po urazie 
opuszki prącia 

•	 Nie wprowadzaj cewnika moczowego.
•	 Jeśli pacjent oddaje mocz, podaj antybiotyki i wyznacz datę 

kontroli.
•	 W przypadku retencji moczu wykonaj nakłucie nadłonowe 

i wprowadź cewnik o małym świetle. Podaj antybiotyki. Po 
ok. 5 dniach wykonaj uretrografię. Wyznacz datę kontrolnej 
konsultacji urologicznej.

Ryc. 10.5. Cystogram pokazujący pęcherz moczowy wypełniony 
krwią oraz rozdarcie przedniej ściany pęcherza z wydostawaniem 
się środka kontrastującego poza jego światło. Pacjent wymagał 
podania 30 jednostek krwi, zanim opanowano krwawienie przez 
wybiórczą embolizację tętnicy biodrowej wewnętrznej

Pęcherz
moczowy

Gruczoł
krokowy

Część błoniasta
cewki moczowej

Opuszka prącia

Dno miednicy

Krocze
Część jamista cewki

moczowej – uszkodzenia
tej części są rzadkie

Więzadła
łonowo-

-sterczowe

Upadek okrakiem

Spojenie
łonowe

Ryc. 10.6. U pacjentów ze złamaniami miednicy więzadła łono-
wo-sterczowe pociągają za sobą gruczoł krokowy, powodując 
rozerwanie cewki moczowej przebiegającej przez dno miednicy
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uszkadzania cewki. Nawet jeśli końcówka cewnika minie 
miejsce uszkodzenia, z powodu dodatkowych mikroura-
zów i zaburzeń ukrwienia łatwo dochodzi do powstania 
odleżyn spowodowanych cewnikiem. Cewnik utrudnia 
też drenaż wynaczynionej krwi z otaczających tkanek i jest 
źródłem infekcji. Możliwe jest również wprowadzenie koń-
cówki cewnika w szczelinę uszkodzenia i drenaż krwi oraz 
moczu poniżej gruczołu krokowego. Napełnienie balonu 
cewnika może doprowadzić do zmiany częściowego uszko-
dzenia cewki w jej pełne przerwanie.

Najbezpieczniejszą metodą leczenia urazów cewki spo-
wodowanych złamaniami miednicy jest wprowadzenie 
cewnika przez nakłucie nadłonowe lub przez cystotomię, 
jeżeli pacjent wymaga laparotomii z innych powodów. TK 
lub urografia powinny być wykonane, aby wykluczyć cał-
kowite przerwanie cewki u pacjentów, u których pęcherz 
podchodzi wysoko ponad spojenie łonowe. Stan taki wy-
maga leczenia operacyjnego. Niektórzy autorzy zalecają 
wykonanie wstępującej uretrografii, aby określić stopień 
uszkodzenia i możliwości jego zaopatrzenia. Może być to 
jednak trudne w warunkach oddziału ratunkowego. Z za-
sady cewnik moczowy może być wprowadzony u pacjen-
tów ze złamaniem miednicy, jeżeli nie ma krwi w ujściu 
cewki moczowej, a  radiogram nie ukazuje poważnego 
uszkodzenia spojenia łonowego. W przypadku jakichkol-

wiek trudności należy skorzystać z pomocy urologa, wyko-
nać wstępującą uretrografię lub wprowadzić cewnik przez 
nakłucie nadłonowe. Poważne uszkodzenie spojenia łono-
wego powinno być zaopatrzone przez chirurga ortopedę, 
ponieważ odpowiednie unieruchomienie ułatwia dalsze 
leczenie i zmniejsza ryzyko powikłań. 

W późniejszym czasie leczenie podobnych uszkodzeń 
wymaga uretroskopii i wiąże się z dużym odsetkiem po-
urazowych zwężeń.

U kobiet rzadko dochodzi do uszkodzeń cewki moczo-
wej i bez problemów można zazwyczaj wprowadzić cewnik 
moczowy również w przypadku złamań miednicy. W razie 
potrzeby można wtedy wykonać cystografię, aby wyklu-
czyć uszkodzenie pęcherza moczowego. 

Na rycinie 10.7 podsumowano algorytm postępowania 
urologicznego w przypadku poważnych złamań miednicy 
u mężczyzn. 

Praktyczne uwagi
Jeśli u pacjenta nie udaje się wprowadzić cewnika moczo-
wego, należy odstąpić od forsownego przeprowadzania za-
biegu. Pacjent powinien trafić prosto na TK lub urografię, 
a cewnik należy wprowadzać przez nakłucie nadłonowe. 

Wstępująca ureterografia (inaczej: wstępująca uretero-
pielografia lub pielografia): badanie, w którym kontrast 
(wodny roztwór) podany jest przez strzykawkę do cewnika 
wprowadzonego przez cewkę moczową i pęcherz moczowy 
do moczowodu. Badanie jest pomocne w przypadku trud-
nych przypadków krwiaka moczowodu.

Ramka 10.11. Objawy uszkodzenia cewki moczowej 

•	 Złamanie miednicy.
•	 Zasinienie krocza.
•	 Krew w okolicy ujścia cewki.
•	 Brak odpływu moczu.
•	 Wysokie ustawienie gruczołu krokowego.

Pacjent przytomny Pacjent
nieprzytomny

Brak krwi w ujściu
cewki moczowej

Krew w ujściu
cewki moczowej

Nie wprowadzaj
cewnika moczowego

Pacjent nie jest
we wstrząsie
hipowolemicznym

Pacjent jest
we wstrząsie
hipowolemicznym

Wprowadź
cewnik
moczowy

Wykonaj TK lub urogra�ę

Wysokie ustawienie
pęcherza moczowego

Normalne ustawienie
pęcherza moczowegoPoproś pacjenta o oddanie

moczu, jeśli to zawodzi,
wprowadź cewnik

Wprowadź
cewnik moczowy

Oceń i zaopatrz
w czasie laparotomii

Próba udana Wykonaj nakłucie
nadłonowe

Próba nieudana Próba udana

Cechy podrażnienia otrzewnej Brak cech podrażnienia
otrzewnej Wykonaj cystogra�ę, żeby

wykluczyć rozerwanie
pęcherza moczowego

Wykonaj cystogra�ę, żeby
wykluczyć rozerwanie
pęcherza moczowego

Jeśli krwawienie jest
niewielkie, a pęcherz
niebadalny, rozważ
uretrogra�ę wstępującą
oraz wprowadzenie
cewnika moczowego,
jeżeli nie ma cech
poważnego urazu

Rozerwanie Brak rozerwania

Laparotomia Diagnostyczne
płukanie otrzewnej

Brak krwi w ujściu
cewki moczowej

Próba nieudana

Ryc. 10.7. Algorytm postępowania urologicznego u pacjentów ze złamaniami w obrębie miednicy
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Cewnikowanie nadłonowe: Procedura ta jest poten-
cjalnie niebezpieczna. Dostępne komercyjnie zestawy do 
przezskórnej cystostomii (np. Cystofix) mogą być zastoso-
wane tylko wtedy, gdy mocz może być łatwo zaaspirowa-
ny do strzykawki przez nakłucie igłą okolicy nadłonowej. 
Pojemność pęcherza powinna wynosić co najmniej 350 ml. 
W przypadku urazów opuszki prącia można założyć cew-
nik o małym rozmiarze, natomiast w przypadku złamań 
miednicy konieczny jest cewnik o  większym kalibrze 
(przynajmniej 16 F), ponieważ przy intensywniejszym 
krwawieniu skrzepy krwi szybko zablokują cewnik o ma-
łym świetle.

Cewnikowanie nadłonowe metodą otwartą (operacyj-
ną) z cewnikiem o rozmiarze 20–22 F wykonuje się, kiedy 
metoda przezskórna jest niemożliwa do wykonania. Jest też 
metodą z wyboru, jeśli pacjent i tak wymaga laparotomii. 

zewnętrzne narządy płciowe
Poważne urazy prącia i moszny nie są częste. Ruchoma 
skóra moszny ma duże właściwości regeneracyjne i może 
być wykorzystana do pokrycia ubytków skóry prącia. 
Rany skóry moszny goją się dobrze bez konieczności 
zakładania szwów. Uszkodzenia ciał jamistych wyma-
gają natomiast dokładnego zszycia niewchłanialną nicią 
monofilamentową.

Uszkodzenie jądra wynika najczęściej z bezpośrednie-
go urazu, przeważnie uderzenia lub kopnięcia. Jeśli krwa-
wienie ograniczone jest do skóry moszny, nie wymaga ak-
tywnego leczenia (rycina 10.8). W przypadku krwiaków 
narastających pod dużym ciśnieniem przeprowadza się 
najczęściej operację zwiadowczą, wiążą się one bowiem 
z urazem jądra, który trzeba zaopatrzyć. Poważne uszko-
dzenie może wymagać orchideoktomii. 

Podziękowania
Rycina 10.2 jest reprodukcją materiałów ATLS wykorzy-
stanych dzięki uprzejmości American College of Surgeons’ 
Committee on Trauma. 

Rycina 10.8 została dostarczona przez pana Andrew 
Cope’a z St Bartholomew’s Hospital. Oryginał rysunku 
został przygotowany przez Department of Education and 
Medical Illustration Services w St Bartholomew’s Hospital.
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