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Wstęp

Szanowni Państwo,
Mimo że od pierwszego wydania naszej książki minęło już 5 lat, cieszy się 
ona wciąż dużą popularnością wśród młodych lekarzy, szczególnie osób 
przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Przez ten 
czas zmieniła się nie tylko jego nazwa, inna jest też lista zalecanych pod-
ręczników i nawet jeżeli zmiany te nie są duże, wobec ciągłego rozwoju 
wiedzy medycznej, nasza publikacja wymaga uaktualnienia.

Oddajemy więc po raz kolejny w Państwa ręce podręcznik, stworzony 
przez osoby młode, bogatsze już w doświadczenia związane ze zdobyciem 
specjalizacji, tytułów naukowych, ale ciągle wykorzystujące to samo świeże, 
nowatorskie spojrzenie i pasję. Przede wszystkim jednak doskonale znające 
realia i problemy, z jakimi boryka się młody lekarz podczas nauki do kolej-
nych egzaminów na swojej ścieżce zawodowej.

Nasze książki są oparte na doskonałych podręcznikach, stanowią swo-
jego rodzaju kompilację najważniejszych zawartych w nich informacji. 
Z pewnością nie są w stanie ich zastąpić, jednak w przeciwieństwie do nich, 
ujmują dany temat w sposób zwięzły, znacznie ułatwiający usystematyzo-
wanie posiadanych wiadomości. Jako takie, nasze podręczniki są unikatowe 
na polskim rynku. 

Niniejszy podręcznik został poświęcony chirurgii, która stała się istotną 
częścią i pasją mojego życia. Nie powstałby bez wsparcia moich Mistrzów 
i Nauczycieli: Pana prof. dr. hab. n. med. Jacka Starzewskiego oraz Pana dr. 
hab. n. med. Zbigniewa Lorenca, którzy podjęli się trudu zrecenzowania 
pisanych przeze mnie rozdziałów, a także moich Kolegów z Oddziału Klinicz-
nego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Za wyrozumiałość dla mojej pasji dziękuję 
z kolei moim Najbliższym, im też tę książkę dedykuję. 

Mieszko Norbert Opiłka
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9WSTRZĄS

WSTRZĄS (shock)
Ostra niedomoga krążenia polegająca na upośledzeniu przepływu krwi 
przez tkanki, niewystarczającego do prawidłowego ich funkcjonowania. 
Stan ten definiuje się niezależnie od przyczyny, z jakiej powstał.

Spotyka się również definicję wstrząsu jako nagłego załamania stanu 
ogólnego, co w trafny sposób opisuje jego objawy.

Konsekwencją wstrząsu jest niewydolność wielu narządów jedno-
cześnie – niewydolność wielonarządowa (multiple organ failure – MOF).

Etiopatogeneza
Do upośledzenia przepływu naczyniowego może dochodzić przy:

 � zmniejszeniu objętości krwi krążącej (krwotok),
 � upośledzeniu funkcji serca jako pompy,
 � zaburzeniach oporu obwodowego.

Wyróżnia się także postaci mieszane wstrząsu.

Na podstawie powyższych zjawisk rozróżnia się następujące rodzaje wstrząsu:
 � z niskim obciążeniem wstępnym (preload):

 Ŧ hipowolemiczny (krwotok, przewlekłe krwawienia, odwodnienie, 
oparzenie);

 � ze zmniejszoną kurczliwością (contractility):
 Ŧ kardiogenny (np. zawał, wady zastawkowe, tachykardia, brady-

kardia);
 � ze zmniejszonym obciążeniem następczym – dystrybucyjnym 

(afterload):
 Ŧ neurogenny (wstrząs bólowy i uraz rdzenia kręgowego),
 Ŧ septyczny (posocznica),
 Ŧ anafilaktyczny (reakcja alergiczna);

 � obstrukcyjny pozasercowy:
 Ŧ powodowany przez zmniejszony powrót żylny (ucisk – guz, za-

krzep żyły głównej),
 Ŧ powodowany przez wzrost ciśnienia w klatce piersiowej (odma 

prężna, wentylacja mechaniczna),
 Ŧ powodowany przez zmniejszoną podatność serca (kardiopatie 

restrykcyjne, tamponada serca),
 Ŧ powodowany przez zwiększone obciążenie następcze (zator tęt-

nicy płucnej, nadciśnienie płucne, tętniak aorty).
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Wstrząs może się również rozwinąć w przebiegu chorób endokrynnych:
 � nadczynności tarczycy (przełom tarczycowy),
 � choroby Addisona.

Zjawiska zachodzące przy poszczególnych rodzajach wstrząsu:
 � wstrząs hipowolemiczny:

 Ŧ  â obciążenie wstępne – â wypełnienie serca – â rzut serca 
i á opór naczyniowy – â średnie ciśnienie tętnicze – wstrząs,

 Ŧ  â czynności skurczowej i rozkurczowej – â rzut serca i á opór 
naczyniowy – â średnie ciśnienie tętnicze – wstrząs;

 � wstrząs ze zmniejszoną kurczliwością:
 Ŧ  â czynności skurczowej i rozkurczowej – â rzut serca i á opór 

naczyniowy – â średnie ciśnienie tętnicze – wstrząs;
 � wstrząs ze zmniejszonym obciążeniem następczym:

 Ŧ  â obciążenie wstępne – â wypełnienie serca – â rzut serca 
i á opór naczyniowy – â średnie ciśnienie tętnicze – wstrząs,

ŦŦ Ŧâ czynności skurczowej i rozkurczowej – â rzut serca i á opór 
naczyniowy – â średnie ciśnienie tętnicze – wstrząs,

 Ŧ  â opór naczyniowy i á wtórny rzut serca – â średnie ciśnienie  
tętnicze – wstrząs;

 � wstrząs obstrukcyjny pozasercowy:
 Ŧ  â napełnienie serca – â czynność skurczowa – â średnie ciśnie-

nie tętnicze – wstrząs,
ŦŦ Ŧá obciążenie następcze – â czynność skurczowa – â średnie ciś- 

nienie tętnicze – wstrząs.

Podczas wstrząsu dochodzi do szeregu zmian w organizmie. Początkowo 
mają one za zadanie kompensować zjawiska patologiczne i zabezpieczyć 
najważniejsze dla życia narządy. W pewnym okresie zdolności adapta-
cyjne jednak się wyczerpują; rozwija się wówczas niewydolność wielo- 
narządowa.

Mechanizmy kompensacyjne:
 � pobudzenie układu współczulnego:

 Ŧ  á norepinefryna, epinefryna,
 Ŧ  á akcja serca,
 Ŧ  á kurczliwość mięśnia komór,
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DO MI NIK SIE ROŃ – le karz, eko no mi sta, dok tor na uk me dycz nych. Stu dia
me dycz ne ukoń czył na Ślą skim Uni wer sy te cie Me dycz nym w Ka to wi cach,
stu dia eko no micz ne z za kre su pu blic re la tions na Aka de mii Eko no micz nej
im. Ka ro la Ada miec kie go w Ka to wi cach oraz me ne dżer skie z za kre su za -
rzą dza nia jed nost ka mi służ by zdro wia na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra -
ko wie. Stu dio wał rów nież me dy cy nę na Uniwersytecie Chri stiana Al brechta
w Kilonii (Chri stian -Al brechts -Uni ver sität zu Kiel). Au tor wie lu pu bli ka cji kra -
jo wych i za gra nicz nych z dzie dzi ny me dy cy ny i PR oraz dru ku zwar te go o za -

sto so wa niu PR w służ bie zdro wia. Po my sło daw ca se rii ksią żek „LEPetytorium”. Pra co wał
i prak ty ko wał na następujących uni wer sy te tach me dycz nych: Carl Gu stav Ca rus Uni ver si ty
Ho spi tal Dres den, The Uni ver si ty of Aber de en, Me di cal Uni ver si ty of Graz, a tak że w pol skich
re no mo wa nych szpi ta lach (Sa mo dziel ny Pu blicz ny Wo je wódz ki Szpi tal Chi rur gii Ura zo wej im.
Ja nu sza Da aba) oraz w pry wat nych prak ty kach (IMed24). Jest or ga ni za to rem szko leń
LEPetytorium do eg za mi nów LEK i LDEK.

MIESZ KO NOR BERT OPIŁ KA – dok tor na uk me dycz nych, spe cja li sta chi -
rur gii ogól nej. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Le kar skie go Ślą skiej Aka de mii 
Me dycz nej w Za brzu, stu dio wał rów nież na Wy dzia le Le kar skim Rhe ini sche
Frie drich -Wil helms -Universität w Bonn (Niem cy). Od po cząt ku stu diów zwią za -
ny z Od dzia łem Kli nicz nym Ka te dry Chi rur gii Ogól nej Ko lo rek tal nej i Ura zów
Wie lo na rzą do wych Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go i Wo je wódz kim Szpi -
ta lem Spe cja li stycz nym nr 5 im. Św. Bar ba ry w So snow cu. Swo je do świad cze -
nie zdo by wał w licz nych re fe ren cyj nych ośrod kach uni wer sy tec kich i kli ni kach

w kra ju i za gra ni cą. Pra cow nik na uko wy i na uczy ciel aka de mic ki, pro mo tor i re cen zent wie lu prac,
au tor po nad 60 pu bli ka cji. Obec ny se kre tarz Od dzia łu Ślą skie go To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich,
wcze śniej prze wod ni czą cy Ko ła i Sek cji Mło dych Chi rur gów oraz czło nek Za rzą du Głów ne go 
To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich. Czło nek wie lu to wa rzystw na uko wych, m.in.: Eu ro pe an So cie ty
of Co lo proc to lo gy, In ter na tio nal So cie ty of Uni ver si ty Co lon and Rec tal Sur ge ons.

www.edraurban.pl

Ideą se rii „LEK Last Mi nu te” jest stwo rze nie kom pen dium wie dzy me dycz nej i wie dzy z in nych
dys cy plin nie zbęd nych do zda nia Le kar skie go oraz Le kar sko -Den ty stycz ne go Eg za mi nu
Koń co we go. W książ ce przy ję to for mu łę pro sto ty i przej rzy sto ści, któ ra ma na ce lu szyb kie
zna le zie nie od po wie dzi na py ta nia sto ją ce przed zda ją cy mi te sty LEK i LDEK tyl ko w jed nej 
po zy cji książ ko wej, a nie jak do tych czas w wie lu. Pod ręcz nik zo stał tak na pi sa ny, aby czas
na szu ka nie od po wie dzi był jak naj krót szy, gdyż au to rzy zda ją so bie spra wę z cza so chłon no -
ści przy go to wa nia do te stów LEK i LDEK.

DOMINIK SIEROŃ, MD, PhD, BC
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