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Резюме
Увод. Белодробната контузията представлява значим проблем в гръдно-хирургичната кли-

нична практика поради нейната висока смъртност. 
Цел. Анализ на причините за смърт при пациентите с белодробна контузия, резултат на закри-

та гръдна травма.
Материал и методи. Използвана беше група от 139 пациента с белодробна контузия, резул-

тат на закрита гръдна травма. Извършен беше анализ на причините за закрита гръдна травма 
и на механизмите на белодробна контузия. Определено беше нивото на смъртността, както и 
причините за смърт при белодробна контузия. 

Резултати. Установено беше, че най-често белодробна контузия при закрита гръдна травма 
е в резултат на транспортен травматизъм – 66.90%. Смъртен изход е установен при 36 пациента 
– ниво на смъртност 25.89%. При 9 (25%) случая смъртта е настъпила до 72-ия час от момента 
на закритата гръдна травма, а при останалите 27 (75%) след 72-ия час. Смъртта до 72-ия час от 
травмата е резултат на двустранна белодробна контузия с изразена паренхимна хеморагия и 
алвеоларна деструкция. Смъртта след 72-ия час от травмата е резултат на прогресиращ пост-
травматичен белодробен оток и пневмония. 

Заключение. Настоящото проучване потвърди високото ниво на смъртност при пациентите 
с белодробната контузия. Установено беше, че смъртта при белодробна контузия е резултат на 
тежка паренхимна хеморагия, или на прогресиращи постконтузионен белодробен оток и пнев-
мония.
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Abstract
Background. Pulmonary contusion still remains important problem in thoracic surgery practice 

because of its high mortality.
Aim. The aim of this study was to analyze the mortality in pulmonary contusion from blunt thoracic 

trauma.
Material and Methods. A group of 139 patients with pulmonary contusion from blunt thoracic 

trauma was used for this study. The etiology of blunt thoracic trauma and the mechanisms of 
pulmonary contusion were analyzed. The rate of mortality and the causes of death of pulmonary 
contusion were determined. 

Results. Motor vehicle crashes were the most common cause of pulmonary contusion from blunt 
thoracic trauma. Death was established in 36 of the patients (25.89% mortality rate) - in 9 patients (25%) 
up to the 72nd hour of blunt thoracic trauma and after the 72nd hour in 27 (75%). It was established 
that cause of death up to the 72nd hour of thoracic trauma was bilateral pulmonary contusion with 
severe pulmonary hemorrhage. The causes of death after the 72nd hour were posttraumatic lung 
edema and posttraumatic pneumonia.

Conclusion. The study con�rmed a very high mortality rate of pulmonary contusion in blunt 
thoracic trauma. It has convincingly established that the cause of death in patients with pulmonary 
contusion is an acute respiratory failure, as a result of severe parenchymal hemorrhage and alveolar 
disruption or as a result of progressive posttraumatic pathological changes of the lung.
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Увод
Белодробната контузия представлява зна-

чим проблем в гръдно-хирургичната клинична 
практика. Контузията на белия дроб е най-чес-
тата интраторакална увреда при пациентите 
със закрита гръдна травма. Въпреки големия 
напредък в развитието на респираторна тера-
пия, смъртността при белодробната контузия 
остава твърде висока (1, 3, 4). 
Цел

Целта на настоящото ретроспективно проуч-
ване, на основата на собствен клиничен мате-
риал, е да осъществи анализ на причините за 
смърт при пациентите с белодробна контузия, 
резултат на закрита гръдна травма.
Материал и методи

За реализирането на настоящото 3-годиш-
но проучване (м. юни 2010 год. – м. юни 2013 
год.) беше използвана група от 139 пациента 
с белодробна контузия, резултат на закрита 
гръдна травма. Осъществен беше анализ на 
причините за закрита гръдна травма при паци-
ентите,  включени в проучването. Определяно 
беше нивото на леталитета, с отчитане срока 
на смъртта от момента на гръдната травма.  На 
основата на макроскопска аутопсионна на-
ходка, и последващ хистологичен анализ бяха 
определяни механизмите на белодробна кон-
тузия, както и настъпилите постконтузионни 
белодробни промени. 
Резултати

Установено беше, че най-често белодробна 
контузия при закрита гръдна травма е в ре-
зултат на транспортен травматизъм. При 81 
пациента (58.27%) закрита гръдна травма с бе-
лодробна контузия е била  поради автомобил-
на катастрофа, а пострадалите като пешеходци 
са били 12 (8.63%). Падане от височина е била 
следващата по честота причина за закрита 
гръдна травма с белодробна контузия – 26 па-
циента (18.71%). Спъване/падане е механизъм, 
предизвикал закрита гръдна травма и бело-
дробна контузия при 6 (4.32%) от случаите. При 
останалите 14 пациента (10.07%) контузията на 
белия дроб е в резултат на други причини (па-
дане от велосипед, удар от домашно животно, 
юмручен удар, удар с твърд предмет).

Смъртен изход е установен при 36 пациен-
та – ниво на смъртност 25.89%. Установи се, че 
при 9 пациента (25%) смъртта е настъпила до 
72-ия час от момента на закритата гръдна трав-
ма, а при останалите 27 (75%) след 72-ия час. 

При всеки от починалите пациенти бяха уста-
новени ребрени счупвания – двустранни при 
всички починали до 72-ия час, едностранни при 
22 и двустранни при 5 от починалите след 72-ия 
час от гръдната травма. 

При аутопсията на пациентите, починали до 
72-ия час от закритата гръдна травма беше ус-
тановена двустранна белодробна контузия с 
изразена паренхимна хеморагия и алвеоларна 
деструкция (фиг. 1; фиг. 2).

Background
The pulmonary contusion still remains a sig-

ni�cant problem in thoracic clinical practice. The 
pulmonary contusion is the most common intra-
thoracic injury, identi�ed in blunt chest trauma. 
Despite the development of intensive respiratory 
therapy, the mortality of patients with pulmonary 
contusion still remains in a very high level (1, 3, 4).  

The aim
The aim of this retrospective study was to ana-

lyze the mortality and the causes of death in pa-
tients with pulmonary contusion in blunt chest 
trauma on the base of our own clinical results. 

Materials and Methods
A group of 139 patients with pulmonary con-

tusion from blunt chest trauma was used in this 
three-year retrospective study (June 2010 – June 
2012).

The analysis of the causes of blunt chest trau-
ma was performed. The level of mortality of 
pulmonary contusion and the term of death af-
ter blunt thoracic trauma were established. The 
mechanisms of pulmonary contusion and post-
traumatic pulmonary pathological chances were 
determined on the base of gross pathology (in 
autopsy) and histological examination. 

Results
We had established that motor vehicle crashes 

were the most common cause of pulmonary con-
tusion in our patients with blunt thoracic trauma - 
81 (58.27%) patients were injured in car accidents 
and 12 patients (8.63%) were a�ected as pedes-
trians. Falling from height was the second cause 
for the pulmonary contusion in our blunt thoracic 
trauma patients - 26 (18.71%). Stumbling/falling 
had caused pulmonary contusion in 6 (4.32%) pa-
tients. For the rest 14 (10.07%) patients, pulmo-
nary contusion was a result of other type of tho-
racic trauma:  falling from bicycle, hit by domestic 
animals, hit by �st and other solid objects. 

Death was established in 36 patients – 25.89% 
mortality rate. Death up to the 72nd hour of blunt 
thoracic trauma was established in nine patients 
(25%). For the rest 27 (75%) patients death was 
set after the 72nd hour of blunt thoracic trauma.

Fractured ribs were established in every case of 
death: bilateral in all patients who died up to the 
72nd hour; 22 unilateral and 5 bilateral in the cases 
with death after the 72nd hour of thoracic trauma.

Bilateral pulmonary contusion with severe 
pulmonary hemorrhage and alveolar disruption 
were established in patients who died up to the 
72nd hour of chest trauma (�g. 1, �g. 2). 
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Фиг. 1. Контузионен бял дроб – макроскопски пре-
парат (смъртен изход настъпил до 72-ия час от за-
крита гръдна травма). Двустранни кръвонасядания 
по белодробната повърхност. 
Fig. 1. Pulmonary contusion – gross pathology (death 
after the 72nd hour of blunt thoracic trauma). Bilateral 
hemorrhages on the lung surface are visible.  

Фиг. 3. Kръвонасядане по повърхността на ляв бял 
дроб – контузия по механизъм „компресия на гръд-
на стена върху бял дроб”.
Fig. 3. Severe hemorrhage on the surface of the 
left lung – gross appearance – mechanism of direct 
compression of the chest wall against the lung. 

Фиг. 2. Контузионен бял дроб - хистологичен пре-
парат (ув. х10). Големите стрелки показват интерсти-
циална хеморагия; малките стрелки показват алвео-
ларна хеморагия (оцв. хем.–еоз.; ув. х10).
Fig. 2. Pulmonary contusion – histological examination 
(H&E х10) (Large arrows point interstitial lung 
hemorrhage; small arrows point alveolar hemorrhage).

Фиг. 4. Кръвонасядане по задна повърхност на де-
сен бял дроб - контузия по механизъм „контра удар”.
Fig. 4. Hemorrhage on the posterior surface of the 
right lung - “counter-coup” mechanism of pulmonary 
contusion. 
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Механизмите на белодробна контузия бяха 
определяни на основата на аутопсионната на-
ходка само при пациентите, починали до 72-ия 
час от гръдната травма. Механизмът „компре-
сия на гръдна стена върху бял дроб” беше ус-
тановен при всеки от случаите (фиг. 3). При 6 
от аутопсионните препарати бяха установени 
и контузионни участъци по повърхността на 
белодробни сегменти, прилежащи към гръб-
начния стълб и sulcus costo-vertebralis (проти-
воположни на мястото на въздействие на съот-
ветния механичен агент върху гръдната стена) 
– белодробна контузия по механизъм на кон-
тра-удар (contre-coup) (фиг. 4).

The mechanisms of pulmonary contusion were 
determined in cases of death up to the 72nd hour, 
on the base of gross pathology. Direct compres-
sion of the chest wall against the lung parenchy-
ma was established in all nine cases (�g. 3). Hem-
orrhages on the surface of segments of the lung 
that are adjacent to vertebral column and costo-
vertebral sulcus (opposite to the area of mechani-
cal impact on the chest wall) were established in 
six cases – mechanism of “counter-coup compres-
sion” (�g. 4).



62

При 5 от аутопсионните препарати бяха уста-
новени и разкъсвания на белия дроб (предиз-
викани от краищата на фрактурираните ребра), 
с контузионни изменения в съседство – меха-
низъм на „контузия + разкъсване” (фиг. 5).

Lacerations of the lung with adjacent areas of 
pulmonary contusion were established in �ve 
cases (result from fractured ribs, which injured 
the underlying lung) – mechanism of “laceration-
contusion” (�g. 5).

 При макроскопския и хистологичен анализ 
на белия дроб на пациентите, починали след 
72-я час от закритата гръдна травма, бяха ус-
тановени постконтузионни промени по типа 
„белодробен оток” (фиг. 6; фиг. 7).  Установе-
но беше, че при пост-травматичен  оток, бе-
лият дроб е двустранно засегнат, дори и при 
контузия с едностранна локализация. При 
17 (62.97%) от случаите с оток на белия дроб 
беше установена и инфекция на белодробния 
паренхим (посттравматична пневмония) (фиг. 
8). Установено беше, че постконтузионните бе-
лодробни промени (белодробен оток и пнев-
мония) са причина за смъртта при пациентите, 
починали  след 72-ия час от травмата.
Обсъждане.

Белодробната контузия, представляваща 
най-честата интраторкална увреда при закри-
та гръдна травма, продължава да бъде серио-
зен проблем в гръдно-хирургичната практика. 
Днес, независимо от големите възможности 
за провеждане на интензивна респираторна 
терапия (кислородолечение) смъртността 
при пациентите с белодробна контузия оста-
ва твърде висока – от 10% до 25 % по данни 
на достъпната медицинска литература (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8).  Данните от настоящото проучване 
(смъртност – 25.89%) потвърждават изключи-
телно високото ниво на леталитет при пациен-
тите с белодробна контузия, резултат на закри-
та гръдна травма.

Обяснението за голямата смъртност при 
пациентите с белодробна контузия е в пре-
дизвикването на закрита гръдна травма от 

Gross pathology and histological examination 
had established posttraumatic lung edema in all 
cases of death after the 72nd hour of blunt tho-
racic trauma (�g. 6, �g. 7). It was established that 
post-traumatic edema had a�ected both lungs, 
even in cases with unilateral pulmonary contu-
sion (�g. 6). Pulmonary infection (posttraumatic 
pneumonia) was established in 17 (62.97%) of 
the death cases with lung edema (�g. 8).  Post-
traumatic lung changes (edema and pneumonia) 
were determined as causes of the death after the 
72nd hour of blunt thoracic trauma.

Discussion
The pulmonary contusion is the most common 

intrathoracic injury, identi�ed in blunt chest trau-
ma.  The pulmonary contusion still remains a sig-
ni�cant problem in thoracic clinical practice. De-
spite the advantages of intensive care, especially 
development of intensive respiratory therapy, the 
mortality in patients with pulmonary contusion 
still remains in a very high level – from 10% up 
to 25%, on the base of literature reports (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8). Our data of 25.89% death rate had con-
�rmed the extremely high level of mortality by 
pulmonary contusion in blunt thoracic trauma.

The explanation of the high mortality in pa-
tients with pulmonary contusion is the blunt 
chest trauma by mechanical agents with high 
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Фиг. 5. Кръвонасядания и разкъсвания по задна по-
върхност на десен бял дроб: увреда по механизъм 
„контузия + разкъсване”.
Fig. 5. Hemorrhages and lacerations on the posterior 
surface of the right lung - “laceration-contusion” 
mechanism of lung injury.

Фиг. 6. Ляв бял дроб –  6-ти ден от закрита гръдна 
травма. На фона на оток на белия дроб се виждат 
контузионни участъци по неговата повърхност.
Fig. 6. Left lung – gross appearance (6th day after 
blunt thoracic trauma). Severe lung edema with areas 
of hemorrhages on lung surface. 
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механични агенти с висока кинетична енергия 
(особеност на съвременния мирновременен 
травматизъм). Фактът, че 38.89% от починалите 
пациенти имаха двустранни ребрени фракту-
ри, подкрепя становището за висока енергия 
на механично въздействие върху гръдния кош, 
предизвикало контузията на белия дроб. 

Резултатите от настоящото проучване по-
твърдиха водещата роля на транспортните 
произшествия и на височинната травма, като 
причина за белодробна контузия. Именно при 
този вид травми има механично въздействие с 
голяма енергия върху гръдния кош на постра-
далите лица. 

При анализа на леталитета при пациентите с 
белодробна контузия се отчита фактора време 
на смъртта от началото на закритата гръдна 
травма. Повечето автори приемат 72-ия час от 
момента на  травма като показател за разделя-
не на смъртните случаи (1, 2, 4, 5, 7, 13).  За този 
срок е установено, че при евентуално прог-
ресиране на постконтузионен неспецифичен 
възпалителен процес се развива изразен бе-
лодробен оток. Ние също приехме 72-ия час да 
бъде показател за разделяне на смъртните слу-
чаи в две подгрупи. 

Описани са четири механизма на белодроб-
на контузия при закрита гръдна травма: ком-
пресия на гръдната стена върху белия дроб; 
„контра-удар”; „контузия–разкъсване”, предиз-
викано от краищата на счупени ребра; и конту-
зия на сегменти на белия дроб с налични плев-
рални сраствания (4, 12).  По собствени данни 
бяха установени първите три механизма, като 
очаквано за нас, най-честа беше компресията 
на гръдната стена върху белия дроб.

Двустранните ребрени фрактури, установе-
ни при всеки един от смъртните случаи до 72-ия 
час от гръдната травма приемаме като дока-
зателство за механично въздействие с висока 
кинетична енергия върху гръдния кош. В ре-

kinetic energy - a special feature of nowadays 
peacetime traumatism.  The fact that bilateral 
fractured ribs were established in 38.89% of death 
cases con�rms the hypothesis that mortality rate 
of pulmonary contusion correlates with the en-
ergy of mechanical impact on the chest wall.  

Our results con�rmed motor vehicle crashes 
and falling from height as leading causes of pul-
monary contusion in blunt thoracic trauma. Only 
in these two types of impact on the thoracic wall 
blunt thoracic trauma with very high energy is 
observed.

In analysis of mortality of patients with pulmo-
nary contusion, the term of death after blunt tho-
racic trauma has been taken in concern.  Most of 
the authors have accepted the 72nd hour of blunt 
thoracic trauma as a factor for division of death 
cases in pulmonary contusion (1, 2, 4, 5, 7, 13). It’s 
known, that for this term of blunt thoracic trau-
ma, lung edema may develop completely (post-
traumatic lung edema). We had accepted the 72nd 
hour as a factor for division the death cases in two 
subgroups. 

Four types of pulmonary contusion are consid-
ered on the base of mechanism of lung injury (4, 12). 
Type I results from compression of the chest wall 
against the lung parenchyma. Type II results from 
“counter-coup” lung compression against vertebral 
bodies and posterior part of the ribs. Type III results 
from fractured ribs - “laceration-contusion”. Type IV 
results from previously formed pleuropulmonary 
adhesions tearing the lung parenchyma. We had es-
tablished the �rst three types of pulmonary contu-
sion and just like our expectations, the compression 
of the chest wall was the most common type. 

We accept bilateral rib fractures, established in 
all cases, died up to 72nd hour of blunt thoracic 
trauma as the evidence of mechanical impact 
with high kinetic energy on the chest wall. As a 
result, severe lung parenchymal hemorrhage and 
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Фиг. 7. Хистологичен препарат - постконтузионен 
белодробен оток (7-ми ден след закрита гръдна 
травма). Възпалително-клетъчна инфилтрация на 
интерстициум и  алвеоли (оцв. хем.–еоз.; ув. х10).
Fig. 7. Histological examination posttraumatic 
lung edema (7th day after blunt thoracic trauma). 
In�ammatory-cells in�ltration of lung parenchyma is 
demonstrated (H&E х10).

Фиг. 8. Оток на бял дроб с развитие на постконту-
зионна пневмония – 12-ти ден след закрита гръдна 
травма.
Fig. 8. Posttraumatic lung edema, complicated with 
lung infection – posttraumatic pneumonia (12th day 
after blunt thoracic trauma – gross appearance).
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СМЪРТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С БЕЛОДРОБНА КОНТУЗИЯ –  

СОБСТВЕНО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ
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оригинални 
статии

зултат на това настъпва изразена белодробна 
паренхима хеморагия и алвеоларна деструк-
ция. Развива се остра паренхимна дихателна 
недостатъчност, причинила смъртта на паци-
ентите от първата подгрупа (до 72-ия час от за-
критата гръдна травма).  

По собствени данни, 75% от смъртните слу-
чаи са регистрирани след 72-ия час от закритата 
гръдна травма (втора подгрупа). Белодробната 
контузия представлява отключващ фактор за 
последвалото развитие на неспецифичен въз-
палителен процес от страна на белия дроб. Ре-
дица клинични и експериментални проучвания 
установяват, че възпалителният отговор засяга 
както контузионните огнища, така и белодроб-
ни сегменти, неувредени при гръдната травма 
(3, 4, 6, 9, 10, 11, 14). Установено е също така, че 
при едностранна белодробна контузия, пост-
контузионните възпалителни промени засягат 
и неувредения при травмата контралатерален 
бял дроб (1, 2, 3, 4). Постконтузионните бело-
дробни промени може да прогресират до бе-
лодробен оток, при който има изключително 
висок риск за смърт на пострадалите лица (5, 7, 
8, 9). Настоящото проучване представи имен-
но такива случаи на прогресиращ двустранен 
посттравматичен белодробен оток, предизви-
кал смъртта на част от починалите след 72-ия 
час от травмата.  

Белодробният оток е идеална среда за раз-
витие на белодробна инфекция по типа „пост-
контузионна пневмония”. Посттконтузионната 
пневмония може да предизвика развитие на 
сепсис, с изключително висок риск от смърт на 
пострадалите лица. Значението на постконтузи-
онната пневмония като причина за смърт след 
72-ия час от закрита гръдна травма при бело-
дробна контузия беше убедително потвърдено 
чрез резултатите на настоящото проучване.
Заключение.

Настоящото проучване потвърди високото 
ниво на смъртност при пациентите с бело-
дробната контузия при закрита гръдна травма.  
Убедително беше установено, че смъртта при 
белодробна контузия е причинена от остра 
дихателна недостатъчност, резултат на парен-
химна белодробна хеморагия и алвеоларна 
деструкция, или на прогресиращи посткон-
тузионни белодробни промени (белодробен 
оток и посттравматична пневмония).
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alveolar destruction occur. That is the reason pa-
renchymal type of acute respiratory failure to de-
velop, leading to death of patients from the �rst 
subgroup (up to the 72nd hour of blunt thoracic 
trauma). 

On the base of our results, 75% of deaths are 
registered after the 72nd hour of blunt thoracic 
trauma (the second subgroup).  It is known that 
pulmonary contusion is a trigger for the develop-
ment of a nonspeci�c posttraumatic acute in�am-
matory response of the lung. Many clinical and 
experimental studies have demonstrated that 
this posttraumatic acute in�ammatory response 
has developed either in areas of pulmonary con-
tusion or in lung parenchyma, una�ected by 
the  thoracic trauma (3, 4, 6, 9, 10, 11, 14). Even 
though, it is established that in unilateral pul-
monary contusion posttraumatic acute in�am-
matory response has a�ected the contra lateral 
lung, not injured by the trauma (1, 2, 3, 4). The 
progression of posttraumatic pulmonary changes 
can progress to lung edema with enormous risk 
of death of the a�ected patients (5, 7, 8, 9). This 
study presented such cases of pulmonary contu-
sion with development of bilateral posttraumatic 
lung edema, the reason of death of some patients 
after the 72nd hour of the trauma.

Lung edema is ideal background for the devel-
opment of pulmonary infection, so called “post-
traumatic pneumonia”.  Posttraumatic pneumo-
nia may lead to sepsis with an extremely high 
risk of death for the a�ected patients. The impor-
tance of posttraumatic pneumonia as a reason for 
death after the 72nd hour of blunt thoracic trauma 
in pulmonary contusion has been convincingly 
con�rmed by the present study's results. 

Conclusion
This study con�rmed a very high mortality rate 

of patients with pulmonary contusion in blunt 
thoracic trauma. 

It has convincingly established that the cause 
of the death in patients with pulmonary contu-
sion is an acute respiratory failure, as a result of 
severe parenchymal hemorrhage and alveolar 
disruption, or as a result of progressive posttrau-
matic pathological changes of the lung (lung ede-
ma and posttraumatic pneumonia).


