Implanty piersi ochroną przed pociskami z broni palnej.
Na łamach ostatniego „Journal of Forensic Sciences” opublikowane zostały wyniki niezwykle
interesującej analizy. Christopher J. Pannucci, chirurg plastyczny, postawił tezę, że implanty piersi
mogą chronić kobiety przed skutkami urazów zadanych z broni palnej.
W USA żyją miliony kobiet po implantacji wkładek powiększających piersi, w samym tylko 2016
roku wykonano ponad 450 tysięcy takich zbiegów. Prawie 8% przestępstw w USA dokonywanych jest
z użyciem broni, co daje liczbę ponad 1200 kobiet rocznie narażonych na następstwa ran postrzałowych
(w tym także śmiertelne). Czy zatem implanty mogą nie tylko poprawiać jakość życia, ale też je
wydłużać? Zespół badaczy z Uniwersytetu w Utah postanowił sprawdzić, czy wypełnione solą
fizjologiczną implanty piersi mogą powodować ograniczenie obrażeń związanych z postrzałem.
Przeprowadzona analiza balistyczna wykazała, że pocisk po przejściu przez materiał implantu zmniejsza
swoją prędkość, jak również zmienia kształt. Może to powodować zmniejszenie penetracji tkankowej,
a tym samym częściowe ograniczenie obrażeń spowodowanych przez kule trafiające w klatkę
piersiową.
Jako materiał do badań naukowcy użyli żelu balistycznego - substancji zaprojektowanej tak, by
wiernie odtwarzała zachowanie pocisku w ludzkiej tkance. Oddawali kolejno strzały do oddalonych na
odległość 2,5 metra bloczków żelu. Następnie na drodze pocisku umieszczali implant rozmiaru 750 cm3,
zachowując porównywalne warunki oddania strzału. Po porównaniu wykorzystanych bloczków
zaobserwowali, że droga przebyta przez pociski w żelu uległa skróceniu po przejściu przez implant
średnio o 8 cm, co stanowiło 20 % całego dystansu. Ponadto naboje stawały się bardziej płaskie i
szersze, co dzięki zwiększającemu się oporowi powodowało ich spowolnienie. Niewykluczone, że w
niektórych przypadkach może być to różnica decydująca o życiu lub śmierci.
Pomysł na badanie przyniosło samo życie. Inspiracją był przypadek pacjentki, która przeżyła
postrzał w klatkę piersiową z bliskiej odległości. Ładunek trafił w okolicę brodawki piersiowej, a rana
wylotowa w okolicy pachy nie leżała w jednej linii, co oznacza, że pod wpływem przejścia przez implant
kula musiała zmienić trajektorię lotu. Być może implanty mogą również chronić klatkę piersiową przed
pchnięciem nożem, upadkiem czy wypadkiem samochodowym, działając jak małe „poduszki
powietrzne”. Jednak przypadki pęknięcia implantu oraz związane z tym ryzyko rozlanego zapalenia
okolicznych tkanek powodują, że specjaliści nie zalecają ich wszczepiania tylko w celu ochrony przed
urazami.
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Breast implants protect against bullets from firearms.
The results of a very interesting analysis were published in the latest issue of „Journal of
Forensic Sciences”. Christopher J. Pannucci, a plastic surgeon, has argued that breast implants can
protect women from the effects of gunshot injuries.
Millions of American women are after implantation of breast enlargement inserts. Only in
2016, over 450,000 of such procedures were made. Firearms violence contributes almost 8% of overall
violent crime in US. It results in more than 1200 women each year being exposed to gunshot wounds
(including fatal ones). So, can implants not only improve the quality of life, but also save it?
Research team from the University of Utah decided to examine whether breast saline implants
could reduce firearms injuries. Ballistic analysis has shown that the missile material decreases its speed
as well as changes its shape after passing through the implant. It desreases the tissue penetration, and
thus reduces the negative consequences of gunshot chest injuries.
Ballistic gel was used for expertisis, as it is specially desiged to reproduce the bullet path in
human tissue. Shots were taken to the gel blocks at the distances of up to 8.0 feets. Then, 750 cc
implants were placed on the bullet path. Comparable firing conditions were maintained. The
experimental design compared ballistic blocks. As researchers observed, bullet’s passage through a
saline implant resulted in a 20% (8 cm) decreased penetration distance. In addition, it changed its
shape, resulting in greater retardation and ultimately reduced bullet speed. It is possible that in some
cases it may be a difference in life or death.
The idea for the study was brought by life itself. The case of the survivor of a close-ranged
gunshot into the chest was an inspiration. The wound tract from the entrance in the areola to the exit
in the armpit area was not linear. That means, the bullet's path had to change as a result of implant
passing. It can not be excluded, that the implants can also protect the chest from knife strokes, falls or
car accidents, acting like "tiny airbags". However, cases of implant fracture and the associated risk of
diffuse inflammation of the surrounding tissue cause that specialists do not recommend implantation
just for the protection against injury.
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