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Typ sesji: PS – sesja plakatowa

PRZYDATNOŚĆ ŚRÓDOPERACYJNEGO OZNACZANIA STĘŻENIA 
PARATHORMONU W POPŁUCZYNACH BIOPTATÓW CIENKOIGŁOWYCH 

PRZYTARCZYC DLA OCENY SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHIRURGICZNEGO 
CHORYCH Z PIERWOTNĄ NADCZYNNOŚCIĄ PRZYTARCZYC

Grzegorz Buła, Grzegorz Kowalski, Adam Bednarczyk, Henryk Koziołek, Jacek Gawrychowski
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Skuteczność leczenia operacyjnego pierwotnej nad-
czynności przytarczyc (PNP) zależna jest od śródope-
racyjnej identyfikacji zmienionej chorobowo przytar-
czycy. Trudności pojawiają się przy braku lokalizacji 
przedoperacyjnej, współistnienia zmian guzkowych 
tarczycy i ektopowym położeniu przytarczyc.

Cel pracy

Ocena przydatności śródoperacyjnego oznaczania stę-
żenia parathormonu w popłuczynach bioptatów cien-
koigłowych zmienionych chorobowo przytarczyc dla 
ich identyfikacji i oceny skuteczności leczenia chirur-
gicznego PNP.

Metodologia

W grupie 75 chorych – 65 kobiet i 10 mężczyzn w wie-
ku 33–78 (średnia: 57,5 lat), operowanych w  latach 
2019-2020 z powodu PNP, wykonano 79 biopsji aspi-
racyjnych cienkoigłowych zmian przytarczyc. Zosta-
ły one ocenione śródoperacyjnie jako patologiczne 
przytarczyce i w ich popłuczynach oznaczano stężenie 
PTH. Wyniki porównano z grupą kontrolną 20 cho-
rych operowanych w tym czasie z powodu różnych po-
staci wola, bez współistniejącej choroby przytarczyc. 

Wyniki

W 79 wykonanych biopsjach obecność przytarczycy 
potwierdzono 72 razy. Stężenie PTH w popłuczynach 

bioptatów 70 razy przekraczało wartość 5000 pg/ml, 
jeden raz wynosiło 3733,0 pg/ml i jeden raz 1985 pg/
ml. Siedem razy (8,9%) biopsja dotyczyła guzka kolo-
idowego zamiast przytarczycy. Stężenie PTH w popłu-
czynach tych bioptatów było niskie i wynosiło 5,3–500 
pg/ml.

W grupie kontrolnej stężenie PTH w pooperacyj-
nych bioptatach tarczycy było niskie, nie przekraczało 
zakresu wartości referencyjnych do 64 pg/ml.

Porównanie wyników grupy badanej z kontrolną 
wykazuje znamiennie wyższe wartości PTH w biopta-
tach przytarczyc w porównaniu z bioptatami wycinków 
tarczycy (p = 0,017), przy czułości 100% i swoistości bli-
sko 93%.

Wnioski

Śródoperacyjne oznaczanie stężenia parathormonu 
w popłuczynach bioptatów cienkoigłowych zmienio-
nych chorobowo wyciętych przytarczyc pozwala na ich 
identyfikację i ocenę skuteczności leczenia chirurgicz-
nego PNP.

Badanie stężenia PTH w popłuczynach bioptatów 
wyciętych przytarczyc cechuje wysoka czułość i swo-
istość metody. 

Wartość stężenia PTH w popłuczynach z bioptatów 
przytarczyc nie zależy od rodzaju histopatologicznego 
zmiany przytarczycy powodującej PNP.

Nie stwierdza się konfliktu interesów autorów.



14 Chirurgia endokrynologiczna

Toruń  15-18.09.2021

70. Jubileuszowy Kongres  
Towarzystwa  

Chirurgów Polskich

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

ZACHOWANIE TGF-Β1 U CHORYCH Z RÓŻNYMI POSTACIAMI WOLA
Adam Bednarczyk, Grzegorz Buła, Grzegorz Kowalski, Natalia 

Bednarczyk, Agata Gawrychowska, Jacek Gawrychowski
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Cytokina TGF-β1 (transforming growth factor β1) kon-
troluje równowagę pomiędzy replikacją a śmiercią ko-
mórki. Niezależny od TGF-β1 wzrost komórki może 
przyczynić się także do przyspieszenia onkogenezy. 
Komórki rakowe we wczesnym stadium jego rozwoju 
reagują na wpływ antymitotyczny TGF-β1, jednakże 
przy wejściu w fazę niekontrolowanego wzrostu tracą 
wrażliwość na hamujące działanie TGF-β1, co może 
stymulować powstawanie przerzutów. 

Cel pracy

Ocena przydatności oznaczeń cytokiny TGF-β1 i stop-
nia ryzyka transformacji nowotworowej u  chorych 
z różnymi postaciami wola.

Metodologia

Badanie przeprowadzono z udziałem 70 chorych, u któ-
rych przeprowadzono tyreoidektomię – u 11 pacjentów 
z powodu raka zróżnicowanego tarczycy (RZT), u 46 
z powodu wola guzkowego obojętnego oraz u 13 z po-
wodu wola guzkowego nadczynnego. Pacjenci z wolem 
guzkowym zostali dodatkowo podzieleni w zależno-
ści od masy ciała na dwie grupy: nieotyłych (BMI < 
25) i otyłych (BMI > 25). Porównano wartości TGF-β1 
w surowicy krwi w poszczególnych grupach.

Wyniki

Chorzy z RZT wykazywali przed zabiegiem wartości 
TGF-β1 niższe średnio o  200  000 pg/ml w  stosun-
ku do chorych z pozostałymi postaciami wola (p = 
0,01). Natomiast po zabiegu z powodu RZT średnia 
wartość TGF-β1 w surowicy krwi była wyższa śred-
nio o 200 000 pg/ml. U chorych z innymi postaciami 
wola nietoksycznego wartości te były niższe średnio 
o 150 000 pg/ml (p = 0,03). Masa ciała nie wpływała 
na wartość TGF-β1 w surowicy krwi przed zabiegiem 
w grupie chorych z wolem obojętnym (p = 0,46), jed-
nakże u chorych otyłych po zabiegu stwierdzono war-
tości TGF-β1 niższe średnio o 100 000 pg/ml w porów-
naniu do chorych z prawidłową masą ciała (p = 0,03).

Wnioski

TGF-β1 było istotnie niższe w surowicy krwi u pacjen-
tów z RZT przed zabiegiem, w porównaniu do tych 
z innymi postaciami wola guzkowego. 

Wartości TGF-β1 w surowicy krwi pacjentów z RZT 
były wyższe po zabiegu niż przed zabiegiem, w przeci-
wieństwie do pacjentów z wolem guzkowym obojęt-
nym i nadczynnym. 

Wzrost masy ciała wpływa w sposób znamienny na 
obniżenie TGF-β1 po operacji z powodu różnych po-
staci wola niezłośliwego.

Nie stwierdza się konfliktu interesów autorów.
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PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI WCZESNEJ OCENY RUCHOMOŚCI 
FAŁDÓW GŁOSOWYCH W USG I WIDEOLARYNGOSKOPII 

U PACJENTÓW OPEROWANYCH Z POWODU CHORÓB TARCZYCY
Paweł Kumoniewski, Karol Sieniawski, Lech Pomorski, Krzysztof Kaczka

Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Zgodnie danymi dostępnymi w NFZ, liczba przepro-
wadzanych operacji tarczycy w Polsce w ostatnich 10 
latach wyniosła 21 000–26 000 rocznie. Najcięższymi 
powikłaniami operacji tarczycy są: uszkodzenia jedno 
lub obustronne nerwu krtaniowego wstecznego i nie-
doczynność przytarczyc. Badaniem referencyjnym do 
oceny krtani i fałdów głosowych jest wideolaryngosko-
pia. Często badanie to nie jest możliwe do rutynowego 
wykonania we wszystkich oddziałach chirurgicznych 
z  powodu niedostępności laryngoskopów lub osób 
posiadających umiejętność wykonania laryngoskopii. 
Dlatego poszukuje się alternatywnych metod oceny ru-
chomości fałdów głosowych.

Cel pracy

Porównanie metod oceny ruchomości fałdów głoso-
wych w przezskórnym badaniu ultrasonograficznym 
oraz wideolaryngoskopii z dostępu przez jamę nosową 
lub przez jamę ustną.

Metodologia 

Ocenie poddano 74 osoby zakwalifikowane do operacji 
tarczycy. Wszyscy pacjenci mieli wykonane USG fał-
dów głosowych i laryngoskopię w okresie okołoope-
racyjnym. U 36 osób wykonano laryngoskopię przez 
jamę ustną, przy użyciu standardowego gastroskopu 

firmy OLYMPUS, a u 38 pacjentów wykonano laryn-
goskopię przez jamę nosową, przy użyciu standardo-
wego laryngoskopu nosowego firmy STORZ. USG wy-
konywano przy użyciu aparatu SonoScape S8 Expert 
z głowicą liniową 4,0–16,0 MHz. Badania przedopera-
cyjne wykonywano na początku hospitalizacji. Badanie 
pooperacyjne wykonywano w 1. dobie po operacji. 

Wyniki

Uzyskane wyniki obydwu metod wykazały stuprocen-
tową zgodność w wykrywaniu zaburzeń ruchomości 
fałdów głosowych. W grupie ocenianej przy użyciu 
wideoendoskopu z dostępu przez jamę ustną zdiagno-
zowano jedno porażenie obustronne (2,78%, K – 1, M 
– 0), 4 porażenia jednostronne (11,11%, K – 3, M – 1). 
W grupie ocenianej przy użyciu wideoendoskopu z do-
stępu przez jamę nosową zdiagnozowano 4 porażenia 
jednostronne (10,53% K – 4, M – 0). U jednej z pacjen-
tek kwalifikowanych do tyreoidektomii rozpoznano 
porażenie prawostronne przed operacją, które utrzy-
mało się po operacji.

Wnioski

USG i laryngoskopia, niezależnie od dostępu, są cał-
kowicie zgodne w okołooperacyjnej ocenie czynności 
fałdów głosowych. USG jako metoda nieinwazyjna 
może być stosowane do przesiewowej oceny czynności 
fałdów głosowych.
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ZNACZENIE KOLEJNEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CIENKOIGŁOWEJ W KATEGORII III 
WEDŁUG KLASYFIKACJI BETHESDA – DOŚWIADCZENIA JEDNEGO OŚRODKA

Krzysztof Kaliszewski, Urszula Tokarczyk, Jerzy Rudnicki
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie 

Podstawową metodą diagnostyczną guzków tarczy-
cy jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) wraz 
z badaniem cytologicznym uzyskanych preparatów. 
Wśród kategorii tworzących klasyfikację Bethesda ist-
nieje kategoria III, która zaliczana jest do tzw. rozpo-
znań niepewnych. Oznacza to, iż na podstawie takiego 
wyniku nie można jednoznacznie określić, czy mamy 
do czynienia ze zmianą złośliwą czy łagodną. O  ile 
w przypadku pierwszorazowego rozpoznania katego-
rii III w guzku tarczycy opracowano kolejne kroki po-
stępowania, to w przypadku otrzymania po raz drugi 
lub trzeci takiej diagnozy dalsze postępowanie nie jest 
jednoznaczne.

Cel pracy

Celem pracy jest określenie wartości klinicznej oraz ce-
lowości wykonywania kolejnych biopsji aspiracyjnych 
cienkoigłowych u chorych, którzy otrzymali już takie 
rozpoznanie podczas pierwszego badania.

Metodologia 

W tym celu przeprowadzono retrospektywną analizę 
dokumentacji medycznej 5028 pacjentów leczonych 
w jednym ośrodku w latach 2008–2018 z powodu gu-
zów tarczycy. Wyselekcjonowano 342 (6,8%) chorych 

z przedoperacyjnym rozpoznaniem kategorii III we-
dług klasyfikacji Bethesda. 

Wyniki

U 121 (35,3%) chorych zdecydowano o leczeniu opera-
cyjnym bez powtórnej biopsji, natomiast 221 (64,7%) 
chorych zostało zakwalifikowanych do ponownego na-
kłucia guzka tarczycy. U 40 (11,7%) pacjentów ponow-
nie otrzymano wynik kategorii III, natomiast u 181 
(52,9%) chorych zmieniono przedoperacyjne rozpozna-
nie na inne. Spośród 40 (11,7%) pacjentów z kolejnym 
wynikiem kategorii III, 27 (7,8%) zostało zakwalifi-
kowanych do operacji, natomiast u 13 (3,8%) chorych 
zdecydowano o powtórzeniu biopsji. W tej grupie cho-
rych kolejna (trzecia) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 
nie wpłynęła na zmianę kategorii u żadnego pacjenta. 
Wszyscy otrzymali ponownie takie samo rozpoznanie 
przedoperacyjne i zostali zakwalifikowani do leczenia 
operacyjnego. 

Wnioski 

Powtórna biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzka tar-
czycy z rozpoznaniem kategorii III wpływa na uści-
ślenie rozpoznania, często redukując liczbę tzw. roz-
poznań niepewnych, natomiast trzecie nakłucie nie 
wpływa na uściślenie rozpoznania, a tym samym nie 
obniża liczby rozpoznań niepewnych. 
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RAK PRZYTARCZYC – BADANIE 29 PRZYPADKÓW. 
CZY BMI JEST CZYNNIKIEM RYZYKA?

Grzegorz Kowalski, Grzegorz Buła, Adam Bednarczyk, Agata Gawrychowska, Jacek Gawrychowski
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Rak przytarczyc (parathyroid cancer – PC) jest rzad-
kim schorzeniem i stanowi 0,5 do 5% wszystkich przy-
padków pierwotnej nadczynności przytarczyc (PNP). 
Często odróżnienie gruczolaka od raka jest trudne 
i wymaga wielodyscyplinarnej współpracy. Leczeniem 
z wyboru jest całkowita resekcja chirurgiczna.

Cel pracy

Ocena wpływu BMI na przebieg kliniczny raka 
tarczycy.

Metodologia 

Przedstawiamy retrospektywną analizę 29 pacjentów 
leczonych chirurgicznie z powodu PC.

Wyniki

W latach 1983–2018 w grupie 1019 operowanych z po-
wodu PNP leczono 71 pacjentów z podejrzeniem PC. 
Potwierdziliśmy rozpoznanie PC u 29 pacjentów: 12 
mężczyzn i 17 kobiet, w wieku od 28 do 69 lat, średnia 
– 53 lata. Stanowiło to 43,9% z 71 chorych z początko-
wym podejrzeniem rozpoznania choroby nowotworo-
wej. Podwyższone BMI miało 19 z nich. Wszyscy ope-
rowani pacjenci byli pod długoterminową obserwacją.

Wnioski

Należy zawsze brać pod uwagę rozpoznanie raka przy-
tarczyc podczas operacji pacjentów z PNP. Ostateczną 
diagnozę można postawić wyłącznie po operacji. BMI 
może pozytywnie korelować z występowaniem PC, ale 
jest to niezrozumiałe i wymaga dalszych badań.

Nie stwierdza się konfliktu interesów autorów.
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RAK BRODAWKOWATY TARCZYCY ≤ 1 CM A PRZERZUTY WĘZŁOWE I ZAKRES 
OPERACJI W KONFRONTACJI Z WYNIKAMI BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

Katarzyna Paduszyńska, Krzysztof Kaczka, Karol Sieniawski, Lech Pomorski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Liczba rozpoznanych i  leczonych operacyjnie raków 
tarczycy rośnie. Około 80–90% wszystkich nowotwo-
rów to raki brodawkowate, z których od ponad 30% do 
60% ma rozmiar guzów ≤ 1 cm.

Według klasyfikacji WHO mikrorak tarczycy jest 
jednym z 6 rodzajów raka brodawkowatego (kod ICD-
834/3) i jest z jednym z 13 wariantów histopatologicz-
nych tego nowotworu. Z tego wynika, że nie każdy guz 
brodawkowaty ≤ 1 cm to mikrorak. Możliwość rozpo-
znania przedoperacyjnego wariantu raka przy pomocy 
biopsji są małe. Zwiększyć może to biopsja molekular-
na, która jest nieosiągalna, droga i obecnie niemożliwa 
do szerokiego zastosowania. Za tym idą konsekwencje 
terapeutyczne dotyczące rozległości planowanej opera-
cji. Ograniczenie operacji do wycięcia gruczołu lub pła-
ta niesie ze sobą ryzyko ponownego zabiegu ze względu 
na wieloogniskowość (do 30%) lub wznowę węzłową 
(około 10%) dodatnich węzłów przy guzach ≤ 1 cm.

Cel pracy

Celem pracy jest ocena występowania przerzutów wę-
złowych u chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy 
Pt1 ≤ 1 cm. 

Materiał

W latach 2011–2020 operowano 243 chorych z rakiem 
brodawkowatym tarczycy. W 200 przypadkach były 
to operacje pierwotne, a u 43 chorych przeprowadzo-

no operacje wznowy nowotworu. Z powodu guza ≤ 1 
cm operowano 139 (69,5%) chorych. U 30 chorych guz 
miał wymiar do 5 mm. Zakres operacji: całkowite wy-
cięcie tarczycy plus wycięcie węzłów chłonnych zależne 
od oceny śródoperacyjnej – lokalizacji guza, stosunku 
do torebki gruczołu, stanu węzłów chłonnych.

Wyniki

Zmiany wieloogniskowe stwierdzone u  20 (14,3%) 
chorych z guzem brodawkowatym o wielkości ≤ 1 cm 
(w tym u 5 chorych ogniska raka były obecne w oby-
dwu płatach). Liczba wyciętych węzłów chłonnych wy-
nosiła od 2 do 45, średnia – 9. W całej grupie 200 cho-
rych stwierdzono przerzuty węzłowe u 52 (26%) osób 
operowanych.

W grupie chorych z guzem brodawkowatym do ≤ 1 
cm stwierdzono przerzuty węzłowe u 35 (25,9%) osób, 
odpowiednio 19 w T1a i 16 (25,8%) w T1b do ≤1cm.

W grupach o wyższym stopniu zawansowania guza 
(T2–T4) odsetek przerzutowy węzłów był wyższy i wy-
nosił 26–30%.

Wnioski

Guz brodawkowaty tarczycy ≤ 1 cm należy traktować 
jak inne raki brodawkowate.

Odsetek zajętych węzłów chłonnych w tych guzach 
jest zaskakująco wysoki.
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LECZENIE OPERACYJNE RAKA KORY NADNERCZA I JEGO WYNIKI
Tomasz Wierzbicki, Kinga Zastawna

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu

Metodologia, wyniki i wnioski

Analizie poddano 35 pacjentów operowanych w Klini-
ce Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej UM w Poznaniu z powodu raka 
kory nadnercza. Wymiary guzów wahały się od 57 mm 
do 232 mm. Ze względu na naciekanie dużych naczyń, 

część operacji wykonano w asyście chirurga naczynio-
wego z wszczepieniem protez naczyniowych. 

Analizie poddano czas przeżycia pacjentów oraz 
czas wolny od choroby po leczeniu operacyjnym.

Stwierdzono, że wśród wielu czynników wpływają-
cych na czas przeżycia i czas wolny od choroby, wiel-
kość guza nie jest czynnikiem decydującym.
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OKOŁOOPERACYJNA CHARAKTERYSTYKA GUZÓW 
CHROMOCHŁONNYCH NADNERCZY W MATERIALE WŁASNYM

Radosław Samsel1, Lucyna Papierska2, Katarzyna Roszkowska-Purska3, Mariusz Jóźwiak1, 
Tomasz Ostrowski1, Eryk Chrapowicki1, Wacław Śmiertka1, Kamil Jakubowicz1, Alan 

Grabowski1, Marcin Żochowski1, Monika Jabłońska1, Ewa Komorowska1, Karolina 
Nowak2, Dorota Leszczyńska2, Sebastian Chudzicki4, Andrzej Cichocki1

1Oddział Chirurgii Kliniki Chirurgii Onkologicznei i Guzów Neuroendokrynnych, Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie, 
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 

2Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa 
3Pracowania Patologii Narządowej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, 

Warszawa 
4Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Wprowadzenie

Przypadkowo wykryte zmiany w nadnerczach opisuje 
się u od 3 do nawet 10% pacjentów. W zdecydowanej 
większości są to łagodne gruczolaki. Guzy chromo-
chłonne stanowią bardzo rzadką grupę guzów nadner-
czy z szacunkowym występowaniem 1–2 przypadki / 
milion pacjentów na rok. Ze względu na rzadkość wy-
stępowania i czynność hormonalną stanowią wyzwa-
nie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Celem 
pracy jest analiza charakterystyki okołooperacyjnej 
guzów chromochłonnych w materiale własnym. 

Metodologia

W latach 2014–2020 w naszym ośrodku zoperowano 
596 pacjentów skierowanych z powodu guzów nad-
nerczy. Spośród tych chorych, u 78 (13,1%) w badaniu 
histopatologicznym rozpoznano guz chromochłonny. 
W tej grupie było 46 kobiet i 32 mężczyzn, średnia wie-
ku: 53,04 roku (sd – 13,94). Zaburzenia hormonalne 
w badaniach przedoperacyjnych potwierdzono u 71 
pacjentów (91%). W tej grupie chorych zastosowano 
przedoperacyjne przygotowanie α-blokerami (fenoksy-
benzamina u 15, u pozostałych doksazosyna). Wielkość 
zmian w przedoperacyjnych badaniach obrazowych 
wahała się od 12 do 168 mm, średnio 49,2 (sd – 28,5).

Wyniki

Wykonano łącznie 36 lewostronnych, 41 prawostron-
nych i 1 obustronną adrenalektomię. Istotne śródo-
peracyjne wahania ciśnienia wystąpiły u 40 chorych 
(51,3%), konieczność śródoperacyjnego włączenia le-
ków wazopresyjnych zaistniała u 22 chorych (28,2%). 
Pooperacyjnie konieczność korygowania ciśnienia tęt-
niczego lekami wazopresyjnymi wystąpiła u 24 pacjen-
tów (30,78%). Istotne powikłania okołooperacyjne (Cla-
vien-Dindo II-IV), inne niż konieczność korygowania 
ciśnienia krwi, zaobserwowano u 5 pacjentów (6,4%) 
i obejmowały krwawienie śródoperacyjne wymagające 
przetoczeń krwi u 2 chorych, krwawienie w pierwszej 
dobie pooperacyjnej wymagające reoperacji u kolej-
nych 2 chorych oraz masywny obrzęk płuc u jednego 
chorego. Nie zanotowano zgonów.

Wnioski

Mimo rzadkiego występowania w ogólnej populacji, 
pacjenci z guzami chromochłonnymi nadnerczy sta-
nowią ponad 10% chorych kierowanych do adrenalek-
tomii. U ponad 50% operowanych pacjentów, mimo 
przygotowania przedoperacyjnego, obserwowane są 
śródoperacyjnie istotne zaburzenie ciśnienia tętnicze-
go. Ryzyko istotnych powikłań okołooperacyjnych jest 
stosunkowo niewielkie (6,4%). 
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ZNAJOMOŚĆ KLASYFIKACJI TIRADS ZMIAN OGNISKOWYCH 
W TARCZYCY WŚRÓD LEKARZY W POLSCE

Andrzej Hellmann1, Maciej Śledziński1, Tomasz Nowicki2, Michał Szymański1, Łukasz Kaska1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
2Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Rak tarczycy jest najczęstszym nowotworem układu 
wydzielania wewnętrznego. W Polsce obserwuje się 
każdego roku około 3500 nowych zachorowań. Najlep-
szym narzędziem do diagnostyki tarczycy jest ultra-
sonograf (USG). Dobra dostępność USG spowodowa-
ła większą rozpoznawalność guzków tarczycy. Guzki 
tarczycy występują nawet u 50% populacji polskiej. 
Zdecydowana większość guzków ma charakter łagod-
ny, niewielki odsetek to przypadki raka. Wyniki USG 
tarczycy bardzo często są nadinterpretowane. W celu 
ujednolicenia oceny guzków tarczycy zaproponowa-
no system raportowania wyników USG stratyfikujący 
ryzyko raka w postępowaniu klinicznym, tzw. klasy-
fikacja TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data 
System). 

Cel pracy 

Praca miała na celu ocenę liczby lekarzy wykonujących 
USG tarczycy, którzy znają i stosują system TIRADS.

Metodologia

Internetowa ankieta została rozesłana lekarzom za po-
średnictwem Okręgowych Izb Lekarskich Polskiego 
Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego oraz portalu Medycyna Prak-
tyczna. Ankieta składała się z 14 pytań, m.in. o demo-
grafię, wykonywaną specjalizację, wiedzę oraz wyko-
rzystanie TIRADS. 

Wyniki

Otrzymano łącznie 159 odpowiedzi. Uczestnicy mieli 
średnio 45 (25–80) lat i w większości (62,3%) odpowie-
dzieli, że znają klasyfikację TIRADS. Jednak w pyta-
niu o cechy obrazowe uwzględniane w TIRADS, po-
nad 40% ankietowanych odpowiedziało niewłaściwie. 
40,9% pytanych lekarzy nie używa TIRADS w  co-
dziennej praktyce. 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego badania można 
stwierdzić, że większość pytanych lekarzy zna klasyfi-
kację TIRADS. Jednakże zaledwie 35% używa jej w co-
dziennej praktyce klinicznej. Klasyfikacja TIRADS po-
zwala na ujednolicenie opisów USG tarczycy, tworzenie 
zrozumiałego opisu badania, łatwego typowania zmian 
do biopsji, co w efekcie prowadzi również do optyma-
lizacji kosztów w służbie zdrowia. Dzięki stosowaniu 
TIRADS można wykonywać mniej niepotrzebnych 
biopsji oraz zmniejszyć kolejki w poradniach specja-
listycznych. Należałoby dążyć do edukacji, szkolenia 
oraz zachęcania lekarzy do wykonywania ultrasono-
grafii tarczycy w oparciu o wytyczne TIRADS. Jednym 
z systemowych rozwiązań tego problemu mogłoby być 
wprowadzenie obowiązku raportowania USG w klasy-
fikacji TIRADS do wytycznych diagnostyki i leczenia 
raka tarczycy. 

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów. 
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THE ORIGINAL METHOD OF SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY AND RIGHT-SIDE ADRENALECTOMY

Mykola Halei, Ivan Marchuk
Volynian National University

Introduction

Quite often patients suffer from combined surgical pa-
thology within abdominal cavity. Gallstone disease is 
one of the most common surgical pathology. Also, tu-
mors of adrenal gland can be diagnosed incidentally. 
It is expedient to perform surgical treatment simulta-
neosly for such patients. We have developed and tried 
method of simultaneous laparoscopic cholecystectomy 
and adrenalectomy.

Aim

To evaluate the expediency of simultaneous approach 
for patients with gallstone disease and tumors of adre-
nal gland (right).

Materials and methods

Within period of 2012–2020 38 right-side laparoscopic 
adrenalectomies were performed, of which 18 (0,47%) 
with simultaneous laparoscopic cholecystectomy us-
ing own developed technique. Simultaneous treatment 
(group 1) was compared with classic adrenalectomy 

(group 2) by parameters of hospital stay, length of op-
eration, glycaemia, blood pressure and bleeding.

Results

In group 1 length of operation increased (109,43 min 
vs. 95,88 min / 14,1% increase) within safe time of gen-
eral anesthesia (2 hrs. Lee, ARISCAT). Length of hospi-
tal stay was comparable (4,31 days vs. 4,26 days). In all 
cases normogliceamia and normotonia was preserved. 
Average blood loss in group 1 had no significant differ-
ence comparing group 2 (38,07 ml vs. 39,5 ml)

Conclusions

Simultaneous approach is suitable for laparoscopic 
treatment of gallstone disease and tumors of right ad-
renal gland. It has no significant differences in safety 
but is more effective due to absence of needs of further 
hospitalization, general anesthesia, operation and reha-
bilitation. Using our own developed technique allowed 
to perform such operations with proper ergonomic 
conditions.
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ATYPIA O NIEOKREŚLONYM ZNACZENIU ORAZ ZMIANA PĘCHERZYKOWA 
BLIŻEJ NIEOKREŚLONA W PRAKTYCE CHIRURGICZNEJ GUZÓW TARCZYCY

Krzysztof Kaliszewski, Urszula Tokarczyk, Anna Śliwa, Jerzy Rudnicki
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie 

Atypia o nieokreślonym znaczeniu (atypia of undeter-
mined significance – AUS) oraz zmiana pęcherzykowa 
bliżej nieokreślona ( follicular lesion of undetermined 
significance – FLUS) to cytologiczne rozpoznania guz-
ków tarczycy, które razem tworzą kategorię III według 
klasyfikacji Bethesda. Rozpoznania te, choć występu-
ją w jednej grupie (kategoria III według klasyfikacji 
Bethesda, The Bethesda System for Reporting Thyroid 
Cytopathology – TBSRTC), charakteryzują się różnym 
potencjałem złośliwości i powinny być rozpatrywane 
oddzielnie. Ogromne znaczenie mają także współist-
niejące cechy kliniczne i ultrasonograficzne guzka tar-
czycy oraz liczba i kolejność biopsji, w której ustalo-
no takie rozpoznanie. Ponieważ to chirurg podejmuje 
ostatecznie decyzję o leczeniu operacyjnym guza tar-
czycy, warto wiedzieć, iż wymienione cechy mają fun-
damentalne znaczenie podczas kwalifikacji do operacji. 

Cel pracy

Celem pracy jest retrospektywna analiza chorych z gu-
zami tarczycy, którzy przed leczeniem operacyjnym 
otrzymali kategorię III według klasyfikacji Bethesda.

Metodologia 

W tym celu przeanalizowano dokumentację medyczna 
5028 chorych leczonych w jednym ośrodku z powodu 
guzów tarczycy. Zidentyfikowano 342 pacjentów, któ-
rzy przed zabiegiem operacyjnym otrzymali kategorię 

III. Poddano analizie liczbę przeprowadzonych biopsji 
w przypadku każdego pojedynczego pacjenta, krotność 
oraz kolejność otrzymania kategorii III, ustalono odse-
tek zmian złośliwych w przypadku AUS oraz FLUS od-
dzielenie oraz porównano cechy demograficzne i ultra-
sonograficzne każdego pacjenta i guzka. 

Wyniki 

Odsetek rozpoznań kategorii III według klasyfikacji 
Bethesda w całej grupie chorych wyniosła 6,8%. Odse-
tek zmian złośliwych w grupie chorych z kategorią III 
stanowił 13,7%, natomiast odsetek chorych ze zmia-
nami złośliwymi, którzy otrzymali dwu- i trzykrotnie 
kategorię III wynosił odpowiednio 50% i 55,5%. Spo-
śród 221 chorych z kategorią, którzy ponownie zosta-
li zakwalifikowani do biopsji, 40 otrzymało drugi raz 
kategorię III, natomiast u 181 pacjentów zmieniono 
rozpoznanie. Współwystępowanie niekorzystnych 
cech klinicznych i ultrasonograficznych znamiennie 
podwyższało ryzyko złośliwości u  takich chorych. 
U pacjentów z rozpoznaniem AUS prawie dwukrotnie 
częściej rozpoznano raka tarczycy w porównaniu z pa-
cjentami z kategorią FLUS. 

Wnioski 

Aktualnie przy podejmowaniu decyzji co dalszego 
postępowania z chorymi z kategorią III guza tarczycy 
należy uwzględnić wszystkie współistniejące cechy de-
mograficzne, kliniczne i radiologiczne. 



24 Chirurgia endokrynologiczna

Toruń  15-18.09.2021

70. Jubileuszowy Kongres  
Towarzystwa  

Chirurgów Polskich

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

MNOGIE GRUCZOLAKI PRZYTARCZYC
Grzegorz Kowalski, Adam Bednarczyk, Grzegorz Buła, Jacek Gawrychowski, Ryszard Mucha

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Mnogie gruczolaki przytarczyc są rzadką przyczyną 
pierwotnej przytarczyc (PNP). Trudno je zdiagnozo-
wać tylko na podstawie objawów lub wyników badań 
laboratoryjnych. Pomocne jest wykonanie USG, MRI 
lub scyntygrafii w celu sprawdzenia lokalizacji guza. 
Mnogie zmiany przytarczyc mogą być bardzo trudne 
w leczeniu, ponieważ wszystkie muszą zostać usunięte, 
aby terapia była skuteczna. Bardzo trudno też odróżnić 
je od raka, nawet po wynikach biopsji.

Cel

Opis przypadków z ostateczną diagnozą gruczolaków 
mnogich i porównanie z gruczolakami i rakiem.

Metodologia

Przeprowadziliśmy badanie retrospektywne – analizę 
pacjentów leczonych operacyjnie z powodu pierwotnej 

nadczynności przytarczyc (PNP), u których stwierdzo-
no gruczolaki mnogie.

Wyniki

U  163 (16%) pacjentów z  pierwotną nadczynnością 
przytarczyc rozpoznano zmiany mnogie. Przeważnie 
były to starsze kobiety. Rozpoznanie opierało się na 
badaniach PTH i  wapnia, które były podwyższone, 
ale wartości nie były charakterystyczne. Leczenie było 
chirurgiczne.

Wnioski

Mnogie gruczolaki przytarczyc występują częściej 
u starszych, otyłych kobiet. Diagnoza opiera się na oce-
nie stężenia PTH i wapnia oraz badań diagnostycznych 
– USG, MRI i scyntygrafia MIBI. Zabieg operacyjny 
prowadzi do całkowitego wyleczenia chorych. 

Nie stwierdza się konfliktu interesów autorów.
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KONTROLOWANA LOBEKTOMIA W LECZENIU 
RAKA BRODAWKOWATEGO TARCZYCY

Maciej Śledziński1, Piotr Wiśniewski2, Andrzej Hellmann1, Łukasz Kaska1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
2Klinika Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

W ostatnich latach zaszły znaczne zmiany w strategii 
leczenia pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczy-
cy (Papillary Thyroid Carcinoma – PTC). Tradycyjne 
postępowanie (rutynowa tyroidektomia z limfadenek-
tomią, ablacją 131-I, supresją TSH) wydaje się w wielu 
przypadkach zbyt radykalne, biorąc pod uwagę rela-
tywnie „łagodną” biologię i niską umieralność z powo-
du PTC.

Dotychczasowe badania potwierdzają, że w wybra-
nych grupach pacjentów z PTC lobektomia daje porów-
nywalną do tyroidektomii skuteczność leczenia, przy 
jednocześnie mniejszym ryzyku powikłań. Aktualne 
polskie wytyczne leczenia „dopuszczają” lobektomię 
u  osób, „u  których zdiagnozowano przedoperacyj-
nie PTC w pojedynczej zmianie ogniskowej ≤ 1,0 cm, 
w stadium cN0, kiedy nie ma ewidentnych wskazań do 
operacji obustronnej, a zespół leczący uzyskał zgodę 
pacjenta na takie postępowanie”. 

Wytycznie nie precyzują, jak dokładnie prowadzić 
planowanie i realizację lobektomii u pacjentów z PTC. 
W Centrum Leczenia Raka Tarczycy (CLRT) Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego w  Gdańsku opra-
cowano algorytm postępowania procesu kwalifikacji 
i  leczenia PTC. Po uzyskaniu warunków wstępnych 
i zgody pacjenta planowany jest zabieg kontrolowanej 
lobektomii, w której istotnym elementem jest weryfi-
kacja śródoperacyjna, a następnie histopatologiczna 
weryfikacja pooperacyjna. Z zależności od wyników, 
uwzględniono powrót do zabiegu tyroidektomii.

Cel pracy

Ocena zastosowania algorytmu w planowaniu i reali-
zacji leczenia PTC.

Metodologia

Przeanalizowano zastosowanie algorytmu w procesie 
leczenia PTC, w tym ilość zakwalifikowanych przy-
padków do kontrolowanej lobektomii oraz ostatecznie 
wykonanym zakresie resekcji.

Wyniki

W okresie 1.05.2020 r. do 1.05.2021 r. w ramach CLRT 
leczono 90 pacjentów z rozpoznaniem PTC pT1a. 14 
pacjentów (16%) zostało zakwalifikowanych do lobek-
tomii. 2 pacjentów po badaniu śródoperacyjnym (N1a) 
miało wykonaną tyroidektomię. 4 pacjentów wymaga-
ło reoperacji po badaniu histopatologicznym (3x wielo-
ogniskowość, 2x N1a). 8 pacjentów (9%, 57% lobekto-
mii) nie wymagało usunięcia drugiego płata.

Wnioski

Utworzony algorytm kwalifikacji do kontrolowanej 
lobektomii przez zespół CLRT jest kompromisem po-
między zwolennikami i  przeciwnikami lobektomii 
z  zachowaniem polskich wytycznych. Dość rygory-
styczne kryteria skutkowały małym odsetkiem pacjen-
tów z pozostawionym płatem tarczycy (9%). Najczęst-
szą przyczyną powrotu do tyroidektomii były mnogie 
mikroogniska raka oraz mikroprzerzuty w węzłach 
chłonnych wyciętych w celach diagnostycznych.
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OCENA PRZYDATNOŚCI METODY ŚRÓDOPERACYJNEJ WIZUALIZACJI 
PRZYTARCZYC W PODCZERWIENI, W PREWENCJI POOPERACYJNEJ 

NIEDOCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC PO OPERACJACH TARCZYCY – 
WSTĘPNE WYNIKI BADANIA PROSPEKTYWNEGO Z RANDOMIZACJĄ

Paulina Wierzbicka1, Małgorzata Stopa-Barczyńska2, Aleksander Konturek1, Marcin Barczyński1
1Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

2Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie

Wprowadzenie

Niedoczynność przytarczyc jest najczęstszą przyczy-
ną hipokalcemii po operacji całkowitego wycięcia 
tarczycy i  występuje u  około 30% chorych. W  celu 
minimalizacji ryzyka wystąpienia tego powikłania 
w ostatnich latach wprowadzono techniki śródopera-
cyjnej detekcji optycznej przytarczyc w podczerwieni, 
korzystając ze zjawiska autofluorescencji przytarczyc. 
Jednak rzeczywista wartość kliniczna tych technik, 
a w szczególności ich przydatność w ograniczaniu ry-
zyka wystąpienia utrwalonej niedoczynności przytar-
czyc po operacjach tarczycy, jest wciąż przedmiotem 
kontrowersji.

Cel pracy

Celem pracy było podsumowanie wstępnych doświad-
czeń w zastosowaniu metody śródoperacyjnej detekcji 
optycznej przytarczyc w podczerwieni. 

Metodologia

Badanie prospektywne z randomizacją w bazie EU-
ROCRINE. Chorych kwalifikowanych do zabiegu 
całkowitego wycięcia tarczycy, którzy wyrazili zgodę 
na udział w badaniu, losowo przydzielano do operacji 
klasycznej z wykorzystaniem lub nie aparatu Fluobeam 
LX do śródoperacyjnej wizualizacji przytarczyc w pod-
czerwieni. Pierwszorzędowym punktem końcowym 
było stężenie parathormonu w pierwszej dobie poope-
racyjnej. Drugorzędowe punkty końcowe to: stężenie 
wapnia całkowitego w drugiej dobie pooperacyjnej, 
liczba zidentyfikowanych przytarczyc, odsetek cho-
rych poddanych autotransplantacji przytarczyc, liczba 

przypadkowo wykrytych przytarczyc na preparacie po 
wycięciu tarczycy. 

Wyniki

W okresie 01.2021–06.2021 do badania włączono 49 
chorych (41 kobiet i 8 mężczyzn), w tym 25 do gru-
py badanej i 24 do grupy kontrolnej. Średnie stężenie 
parathormonu w pierwszej dobie pooperacyjnej było 
porównywalne w obu grupach: 25,6 ± 24,3pg/ml vs. 
25,7 ± 14,4pg/ml (p = 0,87), podobnie jak średnie stę-
żenie wapnia całkowitego: 2,18 ± 0,14mmol/l vs. 2,20 ± 
0,12mmol/l (p = 0,33). Jednak średnia liczba zidentyfi-
kowanych przytarczyc była wyższa w grupie badanej: 
3,75 ± 0,44 vs. 3,20 ± 0,66 (p = 0,002), co korespon-
dowało z wyższym odsetkiem chorych poddanych au-
totransplantacji w grupie badanej: 5/25 (20%) vs. 2/24 
(8,3%); p = 0,22, oraz większą liczbą w grupie badanej 
przypadkowo wykrytych przytarczyc na preparacie po 
wycięciu tarczycy: 5/25 (20%) vs. 1/24 (4,2%); p = 0,09. 

Wnioski

Zastosowanie śródoperacyjnej detekcji przytarczyc 
w  podczerwieni za pomocą aparatu Fluobeam LX 
zwiększa liczbę zidentyfikowanych śródoperacyj-
nie przytarczyc w  porównaniu do jedynie wizuali-
zacji wzrokowej, jednak nie przekłada się to na wyż-
sze stężenie parathormonu lub wapnia całkowitego 
w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Te wstępne 
wyniki wymagają weryfikacji w znacząco większej po-
pulacji przebadanych chorych i z dłuższym okresem 
obserwacji. 

Żaden z autorów nie ma konfliktu interesów.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ CYTOLOGICZNYCH 
I HISTOPATOLOGICZNYCH TARCZYCY

Jakub Targowski2, Sara Annan2, Waldemar Balcerzak1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

2Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

Klasyfikacja Bethesda jest ogólnie przyjętym systemem 
klasyfikacji wyników badań cytologicznych zmian 
ogniskowych tarczycy. Przynależność do poszcze-
gólnych kategorii rozpoznań wiąże się z określonym 
prawdopodobieństwem występowania zmian nowo-
tworowych, czyli de facto z określonymi zaleceniami 
dotyczącymi postępowania terapeutycznego.

Metodologia

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Dolno-
śląskiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycy-
ny Ratunkowej we Wrocławiu w latach 2019–2020 wy-
konano 467 zabiegów resekcji tarczycy (częściowej lub 
całkowitej). Analizie poddano 177 pacjentów. W pracy 
porównano wyniki badań cytologicznych sklasyfiko-
wanych według systemu Bethesda z wynikami badania 
histopatologicznego pooperacyjnego.

Wyniki i wnioski

W badanej populacji rozpoznanie Thy II miało 143 pa-
cjentów, Thy III – 16, Thy IV – 8, Thy V – 5, Thy VI 
– 2, a Thy I – 3. Zdecydowaną większość stanowiły ko-
biety. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym 
stwierdzono łącznie 15 złośliwych zmian nowotwo-
rowych (zmiany typu NIFTP – noninvasive follicular 
thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features 
sklasyfikowano jako łagodne), co stanowi 8,5% ogółu 
pacjentów.

Na 143 osoby z rozpoznaniem Thy II stwierdzono 
4 zmiany złośliwe – 2,8% (jeden rak Hürthle’a, jeden 
rak rdzeniasty, jeden rak pęcherzykowy i  jeden rak 
brodawkowaty). W  grupie Thy III na 16 pacjentów 
rozpoznano 4 nowotwory złośliwe – 25% (trzy raki 
brodawkowate i jeden rak rdzeniasty). U 8 pacjentów 
z rozpoznaniem Thy IV stwierdzono 3 zmiany złośliwe 
– 37,5% (trzy raki brodawkowate). Na 5 osób z rozpo-
znaniem Thy V rozpoznano 2 nowotwory złośliwe – 
40% (dwa raki brodawkowate). W grupie Thy VI u 2 na 
2 pacjentów rozpoznano nowotwór złośliwy – 100% (1 
rak brodawkowaty i 1 rak anaplastyczny).

Autorzy oświadczają brak konfliktu interesów.
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WZROK DOŚWIADCZONEGO OPERATORA 
I AUTOFLUORESCENCJA W LOKALIZACJI PRZYTARCZYC

Monika Rucińska, Agnieszka Dworzyńska, Karol Sieniawski, Krzysztof Kaczka, Lech Pomorski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Trwała niedoczynność przytarczyc należy do jednych 
z najpoważniejszych odległych powikłań po całkowi-
tym wycięciu tarczycy. Przejściowa niedoczynność 
przytarczyc występuje u  20–35%, a  trwała u  1–5% 
operowanych. Ta ostatnia wiąże się ze  znacznym 
zmniejszeniem jakości życia, a także większym ryzy-
kiem wystąpienia niewydolności nerek, nowotworów 
złośliwych, jak i incydentów sercowo naczyniowych. 
W ostatnich latach badane są nowe metody śródope-
racyjnego obrazowania przytarczyc. Czułość urządzeń 
wykrywających autofluorescencję mieści się w prze-
dziale od 90 do 100%, a wyniki z  ich zastosowania 
można uznać za referencyjne.

Cel pracy

Celem pracy jest porównanie skuteczności identyfikacji 
gruczołów przytarczycznych za pomocą wzroku ope-
ratora z identyfikacją z użyciem urządzenia Fluobeam 
LX, wykorzystującego detekcję autofluorescencji przy-
tarczyc wzbudzonych za pomocą światła laserowego 
w bliskiej podczerwieni.

Metodologia

Badania przeprowadzono u 50 chorych (84% kobiet, 
16% mężczyzn) w okresie od lutego do czerwca 2021 r. 
podczas operacji tarczycy i przytarczyc (z klasycznego 

dostępu szyjnego). W przypadku 14% operacji eksplo-
rowano jedynie jedną stronę szyi, u pozostałych 86% 
pacjentów operacja dotyczyła obu stron. Operacje były 
wykonywane przez doświadczony zespół operujący po-
nad 100 operacji tarczycy i przytarczyc rocznie. Po od-
słonięciu płata tarczycy operator identyfikował wzro-
kowo przytarczyce, następnie potwierdzał swoją ocenę 
za pomocą urządzenia Fluobeam. Jeżeli aparat wykrył 
więcej ognisk fluorescencji i potwierdzono obecność 
przytarczycy wzrokowo, przyjęto wskazania aparatu 
za 100% czułości.

Wyniki

Przy użyciu wzroku rozpoznano przed próbą fluore-
scencji 161 (94,1%) przytarczyc, natomiast za pomocą 
urządzenia Fluobeam zidentyfikowano ich 171 (100%).

Wnioski

W żadnym przypadku operacji tarczycy z oceną au-
tof luorescencji w  badaniu histopatologicznym nie 
znaleziono utkania przytarczyc. Czułość wzroku do-
świadczonego operatora w wykrywaniu przytarczyc 
jest wysoka. Urządzenie Fluobeam pozwala zwiększyć 
czułość detekcji gruczołów przytarczycznych podczas 
operacji tarczycy oraz przytarczyc, zmniejszając tym 
samym ryzyko wystąpienia trwałej pooperacyjnej nie-
doczynności przytarczyc.
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CHIRURGICZNE LECZENIE GUZÓW NEUROENDOKRYNNYCH PRZEWODU 
POKARMOWEGO W LATACH 2018–2021 NA ODDZIALE CHIRURGII 

OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII 
ONKOLOGICZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

Magda Bichalska-Lach, Dariusz Waniczek, Mariusz Kryj, Bartosz Bichalski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

Wprowadzenie

Guzy neuroendokrynne (neuroendocrine tumours – 
NET) to heterogenna grupa nowotworów wywodzą-
cych się z komórek rozproszonego systemu neuroen-
dokrynnego. NET częściej rozpoznaje się w  grupie 
mężczyzn. Około 70% NET to nowotwory neuroen-
dokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe (Gastro-en-
tero-pancreatic neuroendocrine tumors – GEP-NET), 
które stanowią 2% wszystkich nowotworów przewodu 
pokarmowego. Najczęściej GEP-NET pierwotnie wy-
stępują w obrębie jelita grubego, a następnie w jelicie 
cienkim i dwunastnicy. Przerzuty odległe lokalizują się 
przede wszystkim w wątrobie. 

W ostatniej dekadzie obserwujemy wzrost zacho-
rowań ze szczytem w 6.–7. dekadzie życia. Dotyczy on 
głównie mężczyzn. Leczeniem z wyboru jest postępo-
wanie chirurgiczne. Cechą charakterystyczną komórek 
NET jest obecność powierzchniowych receptorów so-
matostatynowych, wykorzystywanych w diagnostyce 
i leczeniu. Podstawą diagnostyki pozostaje rozpozna-
nie histopatologiczne oraz klasyfikacja WHO z 2017 r. 
i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Guzów Neu-
roendokrynnych (European Neuroendocrine Tumor 
Society – ENETS) z 2016 r., uzupełnione o 8. wydanie 
American Joint Committee of Cancer (AJCC) z 2017 r.

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń 
w grupie chorych leczonych chirurgicznie z powodu 
guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowe-
go w latach 2018–2021 w Oddziale Chirurgii Ogólnej 
i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii On-
kologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Metodologia

Wyniki oparte są na analizie historii chorób pacjentów 
z rozpoznaniem GEP NET, leczonych od grudnia 2018 
do marca 2021 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Ga-
stroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkolo-
gicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Wyniki 

W okresie od grudnia 2018 do marca 2021 r. na od-
dziale wykonano 23 operacje guzów neuroendokryn-
nych przewodu pokarmowego u 5 mężczyzn (23,81%) 
i  16 kobiet (76,19%), w  wieku (odpowiednio) 32–82 
(średnia: 66) oraz 41–75 (średnia: 58,44). Zmiany le-
czone chirurgicznie zlokalizowane były w obrębie jelita 
cienkiego w przypadku 8 (34,78%) operacji, w wątro-
bie w przypadku 6 (26,09%), w jelicie grubym – w 3 
(13,04%), w jelicie cienkim i wątrobie – w 2 (8,70%), 
a w żołądku, dwunastnicy i wątrobie, jelicie grubym 
i wątrobie, odbytnicy odpowiednio po 1 (4,35%). Ope-
rowano pacjentów ze stopniem zaawansowania G1 – 14 
(66,67%), G2 – 5 (23,81%) i NEC – 2 (9,52%). 

Wnioski

W grupie chorych operowanych na Oddziale leczeniu 
poddano przede wszystkim kobiety. Średnia wieku ca-
łej grupy była niższa niż dane literaturowe. GEP-NET 
były wysokozróżnicowane, większość stanowiły guzy 
jelita cienkiego oraz guzy w wątrobie.

Autorzy zgłaszają brak konfliktu interesów w związ-
ku z publikowaną pracą.
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WYNIKI LECZENIA POLIPÓW DWUNASTNICY TECHNIKĄ AMPULEKTOMII 
U CHORYCH Z POLIPOWATOŚCIĄ RODZINNĄ JELITA GRUBEGO – W MATERIALE 

KLINIKI CHIRURGII OGÓLNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I ONKOLOGII 
GASTROENTEROLOGICZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU
Jacek Paszkowski1, Paweł Samborski2, Jarosław Cwaliński1, Marcin Kucharski2, Tomasz Banasiewicz1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
2Klinika Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wprowadzenie

W  populacji ogólnej łagodne i  złośliwe nowotwory 
dwunastnicy, w tym brodawki Vatera, należą do gu-
zów rzadko występujących. U chorych z rozpoznaną 
polipowatością rodzinną jelita grubego ( familial ade-
nomatous polyposis – FAP) polipy dwunastnicy stwier-
dza się u ponad 50% pacjentów; wśród nich, w 1–12% 
przypadków, w badaniu mikroskopowym rozpoznaje 
się gruczolakoraka. Z tego powodu, w grupie chorych 
z polipowatością, metody endoskopowej polipektomii 
znajdują szerokie zastosowanie. Zabieg endoskopowej 
ampulektomii umożliwia radykalną resekcję zmian 
ograniczonych do brodawki Vatera z ewentualnym na-
ciekiem przewodowym, nieprzekraczającym głęboko-
ści 1 cm.

Cel pracy

Ocena wyników leczenia techniką endoskopowej 
ampulektomii w grupie chorych z polipowatością ro-
dzinną jelita grubego, leczonych w Klinice Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroente-
rologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Metodologia

W latach 2019–2020 w Klinice Chirurgii Ogólnej, En-
dokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 

wykonano 10 ampulektomii endoskopowych u pacjen-
tów z FAP. Zabieg wykonywano w znieczuleniu ogól-
nym z intubacją dróg oddechowych. Do wykonania za-
biegu wykorzystano w 7 przypadkach gastroskop, a w 3 
– duodenoskop. W 6 przypadkach zabieg zakończono 
protezowaniem przewodu trzustkowego. 

Wyniki

W opracowaniu przedstawiono dane z zabiegów am-
puletkomii endoskopowej, przeprowadzonych w latach 
2019–2020 u chorych z polipowatością rodzinną jelita 
grubego. Zabiegi ampulektomii w 8 przypadkach za-
kończyły się całkowitym usunięciem zmiany polipowa-
tej. W pozostałych 2 przypadkach nie uzyskano w oce-
nie makroskopowo całkowitej resekcji zmiany. Pośród 
wczesnych powikłań po zabiegach dominowało ostre 
zapalenie trzustki o łagodnym przebiegu. 

Wnioski

Ampulektomia endoskopowa w grupie chorych z po-
lipowatością rodzinną jelita grubego jest bezpiecz-
ną i skuteczną metodą leczenia zmian polipowatych 
w dwunastnicy.
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ROLA LECZENIA ENDOSKOPOWEGO USZKODZEŃ PRZEWODU 
TRZUSTKOWEGO GŁÓWNEGO W TRAKCIE ENDOTERAPII 

TRZUSTKOWYCH ZBIORNIKÓW PŁYNOWYCH
Mateusz Jagielski, Grzegorz Jarczyk, Jacek Piątkowski, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

W obecnej literaturze brak wytycznych określających 
rolę leczenia endoskopowego uszkodzeń przewodu 
trzustkowego głównego w trakcie endoterapii pozapal-
nych trzustkowych zbiorników płynowych. 

Cel pracy

Określenie znaczenia leczenia uszkodzeń przewodu 
trzustkowego głównego podczas endoterapii trzustko-
wych zbiorników płynowych.

Metodologia

Randomizowane badanie obejmuje 120 chorych 
z  trzustkowymi zbiornikami płynowymi będącymi 
następstwem ostrego zapalenia trzustki (60 chorych 
z torbielą rzekomą trzustki oraz 60 chorych z martwi-
cą ograniczoną trzustki), którzy w latach 2018–2021 
byli leczeni endoskopowo w naszym ośrodku. Cho-
rych, w zależności od rodzaju trzustkowego zbiorni-
ka płynowego, podzielono dodatkowo na dwie grupy. 
W pierwszej grupie wykonano w trakcie drenażu prze-
zściennego dodatkowy bierny drenaż przezbrodawko-
wy (protezowanie przewodu trzustkowego głównego). 
W drugiej grupie chorych w trakcie drenażu przez-
ściennego nie wykonano endoskopowej pankreatogra-
fii wstecznej.

Wyniki

Wśród chorych z torbielą rzekomą trzustki w pierwszej 
grupie u 25 na 30 (83,33%) chorych stwierdzono uszko-

dzenie przewodu trzustkowego głównego i zastosowa-
no bierny drenaż przezbrodawkowy w trakcie drenażu 
przezściennego. Sukces kliniczny u chorych z torbielą 
rzekomą trzustki uzyskano u 23 na 30 (76,67%) cho-
rych w pierwszej grupie oraz u 29 na 30 (96,67%) cho-
rych w grupie drugiej (p < 0,05). Sukces długotermino-
wy leczenia endoskopowego torbieli rzekomej trzustki 
osiągnięto u 21 na 30 (70%) chorych w pierwszej gru-
pie i 28 na 30 (93,33%) chorych w drugiej grupie (p < 
0,05). Wśród chorych z martwicą ograniczoną trzustki 
w pierwszej grupie u 26 na 30 (86,67%) chorych stwier-
dzono uszkodzenie przewodu trzustkowego głównego 
i zastosowano bierny drenaż przezbrodawkowy w trak-
cie drenażu przezściennego. Sukces kliniczny u cho-
rych z martwicą trzustki osiągnięto u 28 na 30 (93,33%) 
chorych w pierwszej grupie oraz 24 na 30 (80%) cho-
rych w grupie drugiej (p < 0,05). Sukces długotermi-
nowy endoterapii martwicy ograniczonej trzustki osią-
gnięto u 27 na 30 (90%) chorych w pierwszej grupie i 21 
na 30 (70%) chorych w grupie drugiej (p < 0,05). 

Wnioski

Leczenie endoskopowe uszkodzeń przewodu trzust-
kowego głównego w  przebiegu zapalenia trzustki 
u chorych z martwicą ograniczoną trzustki poprawia 
wyniki leczenia, w przeciwieństwie do grupy chorych 
z torbielą rzekomą trzustki, gdzie leczenie uszkodzeń 
przewodu trzustkowego głównego wpływa negatywnie 
na wyniki endoterapii. 
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WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH 
PRZEWODU POKARMOWEGO – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Igor Dąbrowski5, Katarzyna Winter2, Marcin Włodarczyk4, Jakub 
Włodarczyk1, Adam Dziki3, Michał Spychalski3

1Zakład Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
2Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny 

3Oddział Chirurgii, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny 
4Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

5Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Nowotwory neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-
-trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neuroendocri-
ne tumors – GEP-NET) wywodzą się z komórek roz-
proszonego systemu neuroendokrynnego obecnego 
w układzie pokarmowym i trzustce. W ostatnich la-
tach wykrywalność nowotworów neuroendokrynnych 
wzrasta. Leczeniem z wyboru w przypadku GEP-NET 
jest postępowanie chirurgiczne. Szacuje się, że do en-
doskopowej resekcji kwalifikuje się ok. 20% GEP-NET 
żołądka, 10% GEP-NET dwunastnicy i aż 70% GEP-
NET odbytnicy. Z uwagi na najwyższy odsetek resek-
cji R0, a także mniejszy odsetek miejscowej wznowy, 
endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (Endoscopic 
submucosal dissection – ESD) powinna być metodą 
z wyboru w przypadku resekcji endoskopowej. 

Cel pracy

Celem badania jest ocena skuteczności oraz bezpie-
czeństwa leczenia endoskopowego nowotworów neu-
roendokrynnych przewodu pokarmowego.

Metodologia

Retrospektywna analiza 22 pacjentów poddanych za-
biegowi endoskopowej resekcji z powodu guza neuro-
endokrynnego przewodu pokarmowego w Oddziale 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkolo-

gicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach w la-
tach 2015–2021.

Wyniki

Badaną grupę stanowiło 12 (54,55%) mężczyzn i 10 
(45,45%) kobiet. Średni wiek badanych wyniósł 55 lat 
(od 32 do 77 lat). Najczęstszą lokalizacją guza neuro-
endokrynnego była odbytnica – 15 (68,18%) pacjentów, 
żołądek – 5 (22,73%) oraz dwunastnica – 2 (9,09%) 
pacjentów. Analizowana grupa chorych poddana zo-
stała następującym zabiegom endoskopowym: 20 
(90,90%) – ESD, 1 (4,55%) – ESD hybrydowe, 1 (4,55%) 
– Band Mucosectomy. Resekcja R0 została uzyskana 
u 19 (86,36%) pacjentów. U 3 pacjentów, u których nie 
uzyskano resekcji R0, nie odnotowano wznowy (okres 
obserwacji w tej grupie wyniósł maksymalnie 3 lata). 
Powikłania wystąpiły u 2 (9,09%) pacjentów – perfora-
cja żołądka oraz krwawienie z odbytnicy w 2. dobie po 
zabiegu. Oba powikłania zaopatrzono endoskopowo 
endoklipsami. 

Wnioski

Przeprowadzona analiza jednoznacznie pokazuje, że 
endoskopowe leczenie guzów neuroendokrynnych jest 
bezpieczne i skuteczne. W określonych wskazaniach 
endoskopia może być cenną alternatywą dla resekcji 
chirurgicznej.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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LECZENIE ENDOSKOPOWE PRZETOK TRZUSTKOWO-OPŁUCNOWYCH 
W PRZEBIEGU CHORÓB ZAPALNYCH TRZUSTKI

Mateusz Jagielski, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Przetoka trzustkowo-opłucnowa jest poważnym powi-
kłaniem ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. 

Cel

Ocena skuteczności różnych technik endoterapii w le-
czeniu chorych z przetoką trzustkowo-opłucnową.

Metodologia

Prospektywna analiza wyników leczenia endoskopo-
wego wszystkich 22 chorych z przetoką trzustkowo-
-opłucnową w przebiegu chorób zapalnych trzustki 
w latach 2018–2021 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medi-
cum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. 

Wyniki

U 22 chorych (21 mężczyzn, 1 kobieta; średni wiek 
49,52 [30–67] lat) z zapaleniem trzustki rozpoznano 
przetokę trzustkowo-opłucnową. U 19 (86,36%) cho-
rych przetoka trzustkowa komunikowała się z  lewą 
jamą opłucnową, a u 3 (13,64%) chorych – z prawą 
jamą opłucnową. Przewlekłe zapalenie trzustki roz-
poznano u 14 (63,64%) pacjentów. U 15 (68,18%) cho-
rych z przetoką trzustkowo-opłucnową stwierdzono 
objawowe trzustkowe zbiorniki płynowe (torbiel rze-
koma trzustki u 11 chorych; martwica ograniczona 
trzustki u 4 chorych). U 21 (95,45%) pacjentów wyko-

nano endoskopową pankreatografię wsteczną, w trak-
cie której potwierdzono obecność przetoki trzustko-
wo-opłucnowej; u wszystkich 21 chorych wykonano 
endoskopową sfinkterotomię z protezowaniem prze-
wodu trzustkowego głównego (bierny drenaż przez-
brodawkowy). U jednego (4,55%) chorego zastosowano 
czynny przezścienny/przezżołądkowy drenaż przetoki 
opłucnowej z powodu nacieku zapalnego okolicy oko-
łobrodawkowej, uniemożliwiającego wykonanie endo-
skopowej pankreatografii. Dodatkowo u wszystkich 15 
chorych z trzustkowymi zbiornikami płynowymi wy-
konano endoskopowy drenaż przezścienny zbiorników. 
Sukces kliniczny osiągnięto u 21 (95,45%) pacjentów. 
Całkowity okres endoterapii wynosił średnio 191 (88–
712) dni. Sukces długoterminiowy leczenia endoskopo-
wego przetok trzustkowo-opłucnowych uzyskano u 19 
(86,36%) chorych.

Wnioski

Leczenie endoskopowe jest skuteczną metodą leczenia 
pozapalnych przetok trzustkowo-opłucnowych. Pre-
ferowaną metodą leczenia jest bierny drenaż przez-
brodawkowy (protezowanie przewodu trzustkowego 
głównego). W przypadku braku możliwości wykona-
nia drenażu przebrodawkowego, metodą z  wyboru 
pozostaje drenaż przezścienny przetoki trzustkowo-
-opłucnowej. U chorych z trzustkowymi zbiornikami 
płynowymi powikłanymi obecnością przetoki opłuc-
nowej dekompresja zbiornika poprzez endoskopowy 
drenaż przezścienny doprowadza do zamknięcia ka-
nału przetoki.
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ZASTOSOWANIE ZABIEGU ANTYREFLUKSOWEJ MUKOZEKTOMII 
ENDOSKOPOWEJ (ARMS) I ANTYREFLUKSOWEJ ABLACJI 

ENDOSKOPOWEJ (ARMA) W LECZENIU CHOROBY 
REFLEKSOWEJ PRZEŁYKU – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Tomasz Klimczak
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Wprowadzenie

Zespół refluksowy (gastroesophageal reflux disease – 
GERD) jest jedną z częściej występujących jednostek 
chorobowych związanych z przewodem pokarmowym. 
Poza dokuczliwymi objawami (zgaga, ból w dołku pod-
sercowym, dysfagia, chrypka itp.), może prowadzić 
również do zapaleń przełyku, powstawania przełyku 
Barretta czy nawet raka gruczołowego przełyku (któ-
rego częstość w ostatnim dwudziestoleciu wzrosła). 
Wachlarz dostępnych możliwości terapeutycznych 
GERD jest szeroki, choć do tej pory nie ustalono „ide-
alnego” rozwiązania. To np. leczenie zachowawcze 
doustnymi lekami z grupy PPI czy zabiegi operacyjne 
(np. fundoplikacja sp. Nissena czy Toupetta). Rozwi-
nęło się również ramię endoskopowych zabiegów an-
tyrefluksowych, z użyciem dedykowanych systemów 
zszywających (MUSE, TIF czy EsophyX) czy ablujących 
(Stretta), jednak ze względu na ich koszt nie są one sze-
roko dostępne. W 2014 r. prof. H.Inoue opisał zabieg 
swojego autorstwa – ARMS (Anti-reflux Mucosectomy), 
polegający na semiokrężnym, endoskopowym wycięciu 
śluzówki tuż pod aparatem wpustowym. Tak powstałe 
„jatrogenne” owrzodzenie, gojąc się, powoduje zacie-
śnienie aparatu wpustowego oraz odtworzenie tzw. 
„zastawki śluzówkowej”, co w większości przypadków 
ma wystarczyć w zwalczaniu objawów refleksu. Od tego 
czasu opublikowano znaczącą liczbę prac dotyczących 
zabiegu ARMS, z łączną populacją pacjentów wyno-
szącą ponad 300. Dodatkowo zaproponowano również 
wariację zabiegu ARMS zastępującą mukozektomię 
koagulacją w osłonie argonowej – ARMA. 

Cel

Celem badania było ustalenie przydatności zabiegów 
ARMS i ARMA w minimalnie inwazyjnym leczeniu 
zespołu refluksowego.

Metodologia

Do badania zakwalifikowano 12 pacjentów (6 kobiet 
i 6 mężczyzn) z objawami zespołu refluksowego, bez 
współistnienia przepukliny rozworu przełykowego 
przepony, którzy podjęli nieskuteczną terapię lekami 
z grupy PPI. Objawy refleksu korelowano z kwestiona-
riuszem FSSG – warunkiem było uzyskanie > 8 pkt. 
Zabiegi ARMS wykonano w  technice EMR-C, zaś 
ARMA – za pomocą koagulacji w osłonie argonowej. 
Pacjenci przez 3 tygodnie po zabiegu otrzymywali do-
ustnie esomeprazol w malejących dawkach oraz doraź-
nie kwas hialuronowy. Po 6 tygodniach wykonywano 
kontrolą gastroskopię, oceniając aparat wpustowy po 
wygojeniu jatrogennego owrzodzenia.

Wyniki

Zabieg udało się skutecznie wykonać u wszystkich pa-
cjentów. Nie odnotowaliśmy żadnych powikłań wcze-
snych czy odległych. W 92% pacjentów uzyskaliśmy 
całkowite odstawienie leków z grupy PPI, jak i  spa-
dek punktacji FSSG < 3. W jednym przypadku (8%) 
dolegliwości uległy zmniejszeniu, lecz konieczne było 
utrzymanie PPI – pacjenta zakwalifikowano do wtór-
nego zabiegu ARMA. 

Wnioski

Zabieg ARMS, jak i jego wariacja ARMA wydają się 
być skuteczną i bezpieczną alternatywą w leczeniu ze-
społu refluksowego opornego na leczenie zachowawcze. 
Dodatkowo zastosowanie tych zabiegów w żadnej mie-
rze nie utrudnia ewentualnych dalszych postępowań 
chirurgicznych (np. fundoplikacji sp. Nissena) – może 
nawet służyć jako terapia „pomostowa”. Kolejną korzy-
ścią płynącą z powyższych zabiegów jest możliwość ich 
powtórzenia (ARMA).
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SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ENDOSKOPOWEGO OLBRZYMICH POLIPÓW 
OKRĘŻNICY – RETROSPEKTYWNA ANALIZA 26 PRZYPADKÓW

Jakub Włodarczyk1, Katarzyna Winter2, Marcin Włodarczyk4, Igor 
Dąbrowski5, Adam Dziki3, Michał Spychalski3

1Zakład Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 

2Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny 
3Oddział Chirurgii, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny 

4Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
5Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa (endoscopic 
submucosal dissection – ESD) jest techniką o udowod-
nionej skuteczności w leczeniu wczesnych nowotworów 
przewodu pokarmowego, która uznawana jest za złoty 
standard w krajach azjatyckich. Wyniki ESD w krajach 
Europy Zachodniej znacznie się różnią, co utrudnia 
zastosowanie tej procedury jako rutynowej w praktyce 
klinicznej. Szczególnie leczenie endoskopowe olbrzy-
mich polipów jelita grubego pozostaje kontrowersyjne 
ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa, odset-
ka resekcji R0 oraz ryzyka współistnienia komponenty 
złośliwej. 

Cel pracy

Celem badania jest ocena skuteczności oraz bezpie-
czeństwa leczenia endoskopowego olbrzymich polipów 
jelita grubego.

Metodologia

Retrospektywna analiza 601 pacjentów poddanych 
zabiegowi ESD z  powodu nowotworu jelita grube-
go w latach 2015–2020 w Oddziale Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala Spe-
cjalistycznego w Brzezinach. Z badanej grupy chorych 
wybraliśmy 26 pacjentów z polipami olbrzymimi, któ-
rych średnica wynosiła co najmniej 10 cm. 

Wyniki

Średni rozmiar 26 wyciętych polipów olbrzymich wy-
niósł 11,96 ± 3,21 cm. W odbytnicy zlokalizowanych 
było 88,46% (n = 23), a 11,54% (n = 3) w esicy. Dys-
plazję małego stopnia stwierdzono w 15,38% (n = 4), 
dysplazję dużego stopnia w 57,69% (n = 15), wczesnego 
raka śródśluzowkowego w 15,38% (n = 4), podśluzów-
kowego SM1 w 3,85% (n = 1) oraz SM2 7,69% (n = 2). 
Całkowitą resekcję en bloc uzyskano w 73,08% (n = 19) 
leczonych pacjentów. Odsetek całkowitej resekcji histo-
logicznej (R0) odnotowano na poziomie 69,23% (n = 
18), gdzie dla grupy wszystkich pacjentów poddanych 
zabiegowi ESD odsetek ten wyniósł 86,36% (n = 519). 
U 26,92% (n = 7) pacjentów zaobserwowano powikła-
nia związane z zabiegiem. W czterech przypadkach 
(15,38%) odnotowano niewielkie krwawienie, z czego 
tylko jedno wymagało zaopatrzenia endoskopowego. 
U trzech chorych (11,54%) wystąpiła perforacja, która 
również została zaopatrzona endoskopowo. 

Wnioski

Endoskopowa resekcja olbrzymich polipów jelita gru-
bego jest możliwa i bezpieczna. Uzyskane przez nas 
wyniki leczenia zbliżone są tych osiąganych w najlep-
szych ośrodkach azjatyckich, co sugeruje możliwość 
wprowadzania tej techniki do codziennej praktyki 
w krajach europejskich. Endoskopowa resekcja tak du-
żych zmian wymaga jednak odpowiedniego przeszko-
lenia operatora i przejścia krzywej uczenia się zgodnie 
z wytycznymi ESGE (European Society of Gastrointe-
stinal Endoscopy).

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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WARTOŚĆ PREDYKCYJNA ŻYLNEGO STĘŻENIA MLECZANU 
U HOSPITALIZOWANYCH CHORYCH Z KRWAWIENIEM DO 

ŚWIATŁA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO: 
PROSPEKTYWNE BADANIE OBSERWACYJNE

Marcin Strzałka1, Michał Kukla2, Andrzej Matyja3

1Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
2Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie  
3II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Krwawienie do światła górnego odcinka przewodu po-
karmowego (GOPP) jest jednym z najczęstszych stanów 
nagłych. Stratyfikacja ryzyka jest bardzo ważna u pa-
cjentów z tą potencjalnie zagrażającą życiu chorobą. 

Cel pracy

Celem tego prospektywnego badania obserwacyjne-
go była ocena przydatności stężenia mleczanów przy 
przyjęciu do szpitala w przewidywaniu wyników kli-
nicznych u chorych z krwawieniem do światła GOPP.

Metodologia

Badaniem objęto wszystkich kolejnych dorosłych pa-
cjentów hospitalizowanych z powodu krwawienia do 
światła GOPP w  latach 2018–2019. Dane kliniczne 
obejmowały charakterystykę demograficzną obserwo-
wanej populacji, etiologię krwawienia, konieczność in-
terwencji chirurgicznej i intensywnej terapii, nawroty 
krwawień i śmiertelność. U wszystkich pacjentów przy 
przyjęciu do szpitala oznaczano stężenie mleczanu 
w krwi żylnej. Do obliczenia ilorazu szans (OR) z 95% 
przedziałem ufności (CI) dla stężenia mleczanu w od-
niesieniu do wszystkich wyników klinicznych zasto-
sowano analizy regresji logistycznej. Analiza krzywej 
ROC (Receiver Operating Characteristic) i pola pod tą 
krzywą AUC (Area Under the Curve) została wykorzy-
stana do oceny dokładności predykcji wyników kli-

nicznych na podstawie stężenia mleczanu, a wskaźnik 
Youdena do obliczenia najlepszych punktów odcięcia.

Wyniki

Do badania włączono 221 pacjentów (151 mężczyzn 
i 70 kobiet). Wystąpiły 24 przypadki nawrotu krwa-
wienia (10,8%), 19 pacjentów (8,6%) wymagało opera-
cji, a 37 osób (16,7%) intensywnej terapii. Śmiertelność 
wyniosła 11,3% (25 przypadków).

Analiza regresji logistycznej wykazała statystycznie 
istotny związek między stężeniem mleczanu przy przy-
jęciu a wszystkimi wynikami klinicznymi: śmiertel-
ność (OR = 1,39, 95% CI: 1,22–1,58, p < 0,001), nawrót 
krwawienia (OR = 1,16, 95% CI: 1,06; 1,28, p = 0,002), 
interwencja chirurgiczna (OR = 1,17, 95% CI: 1,06–1,3, 
p = 0,002) i  intensywna terapia (OR = 1,33, 95% CI: 
1,19–1,5, p < 0,001). Analiza krzywej ROC wykazała 
wysoką wartość predykcyjną poziomów mleczanu dla 
wszystkich wyników, zwłaszcza śmiertelności: punkt 
odcięcia 4,3 (AUC = 0,82, 95% CI: 0,72–0,92, p < 0,001) 
i intensywnej terapii: punkt odcięcia 4,2 (AUC = 0,76, 
95% CI: 0,66–0,85, p < 0,001).

Wnioski

Stężenie mleczanu w  krwi żylnej przy przyjęciu do 
szpitala może być użytecznym czynnikiem w przewi-
dywaniu wyników leczenia u chorych z krwawieniem 
do światła GOPP.
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PORÓWNANIE WARTOŚCI RÓŻNYCH KLINICZNYCH SKAL 
PREDYKCYJNYCH W PRZEWIDYWANIU WYNIKÓW LECZENIA 

CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU KRWAWIENIA DO 
ŚWIATŁA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Marcin Strzałka1, Michał Kukla2, Andrzej Matyja3

1Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2 Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 
3II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Wczesne określenie ryzyka jest rekomendowane u cho-
rych z objawami krwawienia do światła górnego od-
cinka przewodu pokarmowego (GOPP). Istnieje kilka 
klinicznych skal prognostycznych, które mogą być sto-
sowane w tej sytuacji. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy było porównanie wartości pre-
dykcyjnej przedendoskopowej i pełnej skali Rockalla, 
skali Glasgow Blatchford oraz AIMS65 w przewidywa-
niu wyników leczenia chorych hospitalizowanych z po-
wodu krwawienia do światła górnego odcinka przewo-
du pokarmowego. 

Metodologia

Badaniami objęto wszystkich kolejnych dorosłych pa-
cjentów hospitalizowanych z powodu krwawienia do 
światła GOPP w latach 2018–2019. Zastosowano obli-
czenie pola pod krzywymi charakterystyki operacyjnej 
odbiornika (AUROC) i określono 95% przedziały ufno-
ści (CI). Porównano zdolność każdej ze skal predykcyj-
nych do przewidywania takich wyników leczenia, jak: 
śmiertelność, nawrót krwawienia, konieczność inter-
wencji chirurgicznej, intensywnej terapii oraz transfu-
zji preparatów krwiopochodnych. 

Wyniki

W analizowanej grupie było 221 pacjentów z objawa-
mi krwawienia do światła GOPP (151 mężczyzn i 70 
kobiet). Optymalna w przewidywaniu zgonu okazała 
się skala AIMS65 (AUROC = 0,86; 95% CI: 0,8–0,93; 
p < 0,001). W przypadku nawrotów krwawienia naj-
lepsze, ale dość słabe wartości predykcyjne wykazały 
skale AIMS65 (AUROC = 0,68; 95% CI: 0,57–0,78; p = 
0,001) oraz Glasgow Blatchford (AUROC = 0,65; 95% 
CI: 0,55–0,76; p = 0,004 ). Najlepsza w przewidywaniu 
konieczności leczenia operacyjnego była skala AIMS65 
(AUROC = 0,71; 95% CI: 0,58–0,83; p = 0,001). Skala 
AIMS65 (AUROC = 0,85; 95% CI: 0,78–0,91; p < 0,001) 
oraz Glasgow Blatchford (AUROC = 0,79; 95% CI: 
0,72–0,87; p < 0,001) miały przewagę nad pozostałymi 
pod względem zdolności predykcji leczenia w oddzia-
le intensywnej terapii. Skala Glasgow Blatchford była 
istotnie statystycznie lepsza od pozostałych w przewi-
dywaniu konieczności transfuzji (AUROC = 0,83; 95% 
CI: 0,76–0,91; p < 0,001).

Wnioski

W  analizowanej grupie chorych hospitalizowanych 
z powodu krwawienia do światła GOPP skala AIMS65 
okazała się najlepsza w przewidywaniu zgonu i leczenia 
operacyjnego, a skala Glasgow Blatchford w predykcji 
transfuzji. Podobną wartość predykcyjną wykazały 
obie te skale w przypadku nawrotów krwawienia i ko-
nieczności intensywnej terapii. 
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ZAŁOŻENIE GASTROSTOMII METODĄ ENDOSKOPOWĄ 
Z JEDNOCZESNĄ KONTROLĄ LAPAROSKOPOWĄ

Sebastian Tomaszewski
Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L.Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie

Założenie gastrostomii metodą endoskopową jest 
w  ostatnim czasie jednym z  najczęstszych sposo-
bów wytworzenia dostępu do żywienia bezpośrednio 
do żołądka przez powłoki. Jest to z reguły procedu-
ra bezpieczna, szybka i obarczona niskim ryzykiem 
powikłań.

Cel pracy

Zdarza się, że pomimo prawidłowo przeprowadzane-
go zabiegu zakładania PEG (Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy) nie udaje się uwidocznić w obrazie en-
doskopowym igły, która powinna być wkłuta przez 
powłoki do światła żołądka. Alternatywą w tym wy-
padku może być założenie PEG z jednoczasową oceną 
laparoskopową.

Metodologia 

52-letni pacjent został zakwalifikowany do założenia 
gastrostomii z uwagi na brak możliwości gryzienia. 
Chory przeszedł zabieg resekcji prawego kąta żuchwy 
z  powodu nowotworu złośliwego z  jednoczasowym 
przeszczepem kostnym z kości strzałkowej. W trak-

cie zakładania PEG uwidoczniono przez powłoki 
objaw transiluminacji oraz prawidłowy efekt impre-
sji przy uciskaniu. Mimo wprowadzania igły przez 
powłoki, nie uwidoczniono jej w obrazie endoskopo-
wym w świetle żołądka. Z uwagi na zwiększone ryzy-
ko powikłań, odstąpiono od kontynuowania zabiegu. 
Pacjenta zakwalifikowano do laparoskopii i pod kon-
trolą obrazu laparoskopowego założono gastrostomię 
metodą endoskopową, bez konieczności prowadzenia 
innych interwencji. 

Wyniki

Po zabiegu powikłań nie stwierdzono. Pacjent był pra-
widłowo żywiony przez PEG.

Wnioski

Założenie gastrostomii metodą endoskopową z jedno-
czesną oceną laparoskopową jest procedurą skuteczną 
i istotnie zwiększającą bezpieczeństwo przeprowadza-
nego zabiegu. U wybranej grupy pacjentów, np. oty-
łych po wcześniejszych interwencjach chirurgicznych 
w obrębie jamy brzusznej, może stanowić alternatywę 
do zakładania gastrostomii metodą laparoskopową lub 
otwartą.
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OCENA WPŁYWU STOSOWANEGO LECZENIA PRZECIWZAKRZEPOWEGO 
I PRZECIWPŁYTKOWEGO NA WYNIKI LECZENIA CHORYCH 

HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU KRWAWIENIA DO ŚWIATŁA 
GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Marcin Strzałka1, Michał Kukla2, Andrzej Matyja3

1 Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2 Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie, Collegium Medicum, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie 
3 II Katedra Chirurgii Ogólnej w Krakowie, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Krwawienie do światła górnego odcinka przewodu 
pokarmowego (GOPP) jest jednym z najczęstszych sta-
nów nagłych i przyczyn hospitalizacji w czasie ostrego 
dyżuru. Stale zwiększa się także liczba pacjentów sto-
sujących przewlekle leczenie upośledzające krzepnięcie 
krwi, które predysponuje do wystąpienia krwawień. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu stosowanego 
leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego na 
wyniki leczenia chorych hospitalizowanych z powodu 
krwawienia do światła GOPP.

Metodologia

Badaniami objęto wszystkich kolejnych dorosłych 
pacjentów hospitalizowanych z powodu krwawienia 
do światła GOPP w latach 2018–2019. Dane kliniczne 
obejmowały charakterystykę demograficzną obser-
wowanej populacji, etiologię krwawienia, konieczność 
interwencji chirurgicznej, transfuzji preparatów krwio-
pochodnych i intensywnej terapii, nawroty krwawienia 
i śmiertelność. 

Wyniki

W analizowanej grupie było 221 pacjentów z objawa-
mi krwawienia do światła GOPP, w tym 151 mężczyzn 
(68%) i 70 kobiet (32%). Grupa chorych stosujących leki 
przeciwkrzepliwe (85 osób) nie różniła się istotnie sta-
tystycznie od grupy bez tego leczenia (136) pod wzglę-
dem śmiertelności (14 [10,3%] vs. 11 [12,9%]; p = 0,546), 
nawrotów krwawienia (14 [10,3%] vs. 10 [11,8%]; p = 
0,732), konieczności leczenia operacyjnego (10 [7,4%] 
vs. 8 [9,4%]; p = 0,586) oraz intensywnej terapii (20 
[14,7%] vs. 17 [20]; p = 0,305] czy też rozkładu płci (p 
= 0,749). Istotna statystycznie różnica dotyczyła nato-
miast wieku (p = 0,0001) i konieczności transfuzji pre-
paratów krwiopochodnych (98 [72,1%] vs. 72 [84,7%]; 
p = 0,029).

Wnioski

Stosowane leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłyt-
kowe wpływa na zwiększenie konieczności transfuzji 
preparatów krwiopochodnych u chorych hospitalizo-
wanych z powodu krwawienia do światła GOPP. 
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OCENA ZMIAN ENDOSKOPOWYCH GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU 
POKARMOWEGO WŚRÓD CHORYCH PODDANYCH ZABIEGOWI RESEKCYJNEMU 

ŻOŁĄDKA Z POWODU SCHORZEŃ NIENOWOTWOROWYCH
Bartosz Cybułka

Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wprowadzenie

Resekcja żołądka, niezależnie od techniki chirur-
gicznej, na zawsze i w sposób nieodwracalny zmienia 
funkcjonowanie całego przewodu pokarmowego oraz 
układów od niego zależnych. W pozostawionym kiku-
cie żołądka dochodzi do różnorodnych zmian czyn-
nościowych, morfologicznych, metabolicznych, histo-
patologicznych. Pozostawiony szczątkowy narząd sam 
w sobie jest klasycznym przykładem stanu przedrako-
wego, na podłożu którego dodatkowo może dochodzić 
do zmian poprzedzających kancerogenezę. Wąska gru-
pa chorych po wycięciu żołądka wymaga szczególnej 
opieki, dokładnego rejestru oraz nadzoru, w tym regu-
larnej oceny endoskopowej.

Celem pracy było stwierdzenie, czy w grupie cho-
rych po zabiegu usunięcia żołądka z  przyczyn nie-
nowotworowych występowały różnice dotyczące 
rozpoznań endoskopowych w porównaniu do grupy 
kontrolnej bez resekcji. W badaniu analizowano bada-
nia gastroskopowe wykonywane w trybie planowym, 
kontrolnym oraz pilnym. Diagnostyka endoskopowa 
została uzupełniona oceną histopatologiczną nieprawi-
dłowości stwierdzanych w badaniu oraz samego miej-
sca zespolenia po resekcji żołądka. 

Metodologia

Przeanalizowano proces diagnostyczny łącznie 1927 
chorych, wśród których 3,06% (n = 59) zostało podda-
nych resekcji żołądka z powodu schorzeń nienowotwo-
rowych. W grupie po wcześniejszej operacji żołądka 
analizowano wyniki badań endoskopowych retrospek-
tywnie oraz prospektywnie. Badania endoskopowe 
w części przypadków zostały wzbogacone o analizę 
histopatologiczną bioptatów błony śluzowej żołądka 
lub jego kikuta. Wszystkie analizy statystyczne wyko-
nano za pomocą programu SPSS. W przedstawionej 
pracy przyjęto poziom istotności 0,05. W analizie wy-
korzystano test niezależności, zwany również testem χ2 
(Pearsona).

Cele pracy

1.  Określenie epidemiologii zmian morfologicznych 
błony śluzowej żołądka u chorych poddanych jego 
częściowej resekcji oraz u  chorych bez resekcji 
żołądka.

2.  Ocena endoskopowa i histopatologiczna zmian błony 
śluzowej żołądka u chorych po jego częściowej resek-
cji, z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego.

3.  Określenie ryzyka zmian nowotworowych i przed-
nowotworowych u chorych po częściowej resekcji 
żołądka.

4.  Ocena różnic wyniku badania endoskopowego w za-
leżności od trybu badania (planowe vs. pilne).

Wyniki

W analizowanym materiale najczęstszą nieprawidło-
wością stwierdzaną podczas endoskopii górnego od-
cinka przewodu pokarmowego było zapalenie błony 
śluzowej żołądka lub jej pozostawionej części. Morfolo-
gicznie dominował nadżerkowy charakter zmian. Gdy 
badanie gastroskopowe wykonywano w trybie pilnym, 
w obrazie histopatologicznym częściej odnotowano: za-
palenie przewlekłe błony śluzowej żołądka (7,51%; n = 
22), zapalenie aktywne błony śluzowej żołądka (4,10%; 
n = 12), metaplazję (3,75%; n = 11) oraz dysplazję błony 
śluzowej żołądka (0,68%; n = 2).

Rodzaj przeprowadzonego zabiegu resekcyjnego 
nie wpływał na charakter obserwowanych zmian za-
palnych kikuta.

Przemianę złośliwą stwierdzono częściej w grupie 
z kikutem żołądka (7,5%) w porównaniu do chorych 
bez resekcji (0,95%).

Wśród zespoleń przewodu pokarmowego wykony-
wanych sposobem „koniec do boku” częściej rozpozna-
wano raka gruczołowego żołądka, porównując zespole-
nie „koniec do końca” (27,7% n = 3 vs. 2,27 n = 1). 

Zbyt mała liczebność grup po zabiegach resekcyj-
nych uniemożliwia jednak formułowanie jednoznacz-
nych opinii na temat wpływu rodzaju zabiegu na czę-
stość zmian nowotworowych.
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Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka stano-
wi udokumentowany stan przednowotworowy. W gru-
pie po resekcji żołądka badanej planowo rozpoznanie 
dotyczyło 10% chorych (n = 4). W grupie kontrolnej 
przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka 
występowało rzadziej i dotyczyło 2,49% badanych (n 
= 34).

Również w grupie resekcyjnej częściej rozpozna-
wano metaplazję. W obrazie endoskopowym niepra-
widłowość dotyczyła 13 chorych (27,66%) badanych 
retrospektywnie oraz 1 chorego ocenianego prospek-
tywnie (8,33%). Potwierdzenie histopatologiczne meta-
plazji dotyczyło 1 chorego ocenianego retrospektywnie 
(2,13%) oraz 1 chorego diagnozowanego prospektyw-
nie (8,33%).

Wśród żadnego chorego po resekcji żołądka nie 
stwierdzono zmian o charakterze dysplazji lub aty-
pii. Zmiany takie występowały wśród 0,68% (n = 2) 
chorych z grupy kontrolnej diagnozowanych w trybie 
pilnym.

Porównanie trybu ostrego i planowego nie deter-
minowało różnic w uzyskanych wynikach endoskopo-
wych wśród grupy po resekcji żołądka. Różnice takie 
występowały tylko w grupie kontrolnej, bez interwencji 
resekcyjnej.

Planowy nadzór endoskopowy umożliwił częstsze 
wykrycie przewlekłego zapalenia błony śluzowej kiku-
ta, w tym zmian zanikowych oraz raka kikuta żołądka.

Na podstawie przedstawionej pracy można wnio-
skować, że zmiany uwidocznione w badaniu gastro-
skopowym wyprzedzają pojawienie się objawów kli-
nicznych. Ogromny wachlarz rozmaitych dolegliwości 
zgłaszanych przez chorych z resekcją może wynikać 
i jednocześnie być maskowany symptomami zespołu 
poposiłkowego. 

Szczególną wartość diagnostyczną wśród chorych 
z resekcją żołądka posiada gastroskopia wykonywa-
na planowo lub kontrolnie w populacji chorych bez 
ostrych lub alarmowych objawów klinicznych.

Wnioski 

1.  W obu grupach najczęściej stwierdzaną endoskopo-
wo zmianą morfologiczną było zapalenie błony ślu-
zowej żołądka. Dominował nadżerkowy charakter 
zmian zapalnych śluzówki.
Rak żołądka statystycznie częściej rozpoznawano 

w grupie po resekcji żołądka w porównaniu do grupy 
kontrolnej z zachowanym narządem (7,5% vs. 0,95%).

2.  Wśród chorych po resekcji częściowej żołądka, nie-
zależnie od sposobu przeprowadzonego zespolenia 
przewodu pokarmowego, stwierdzano zmiany za-

palne resztkowej błony śluzowej, głównie o charak-
terze zanikowym (10,91%, n = 6). W grupie chorych 
z zespoleniem przewodu pokarmowego „koniec do 
boku” częściej rozpoznawano raka w kikucie, w sto-
sunku do zespolenia o typie „koniec do końca”. Trzy 
potwierdzone histopatologicznie przypadki gruczo-
lakoraka dotyczyły zespoleń w konfiguracji „koniec 
do boku” sposobem Billroth II. 
Zbyt mała liczebność grup po zabiegach resekcyj-

nych uniemożliwia jednak formułowanie jednoznacz-
nych opinii na temat wpływu rodzaju zabiegu na czę-
stość zmian nowotworowych. 

3.  W grupie po resekcji żołądka w porównaniu do gru-
py kontrolnej, diagnozowanej w trybie planowym, 
rak kikuta żołądka występował znamiennie częściej 
(7,5%; n = 3 vs. 0,95%; n = 13; p = 0,002).
Również zmiany przednowotworowe, w  postaci 

przewlekłego zapalenia zanikowego śluzówki kikuta, 
statystycznie częściej obserwowano w grupie po resek-
cji żołądka (10%; n = 4 vs. 2,49%; n = 34; p = 0,017).

W grupie po resekcji żołądka w analizie prospek-
tywnej, oceniając zmiany histopatologiczne, znamien-
nie częściej rozpoznawano przewlekłe zmiany zapal-
ne kikuta żołądka (41,67%; n = 5 vs. 6,38%; n = 3; p = 
0,033).

4.  W grupie z resekcją żołądka pilny tryb przeprowa-
dzonej gastroskopii nie determinował różnic uzyska-
nych wyników. 
Rozpoznania endoskopowe uzyskane podczas pil-

nego trybu diagnostyki różniły się znamiennie tylko 
w grupie kontrolnej, bez wcześniejszej resekcji narządu. 

W  grupie tej w  materiałach histopatologicznych 
częściej stwierdzano: zapalenie przewlekłe błony ślu-
zowej żołądka (n = 22; 7,51%), zapalenie aktywne błony 
śluzowej żołądka (n = 12; 4,10%), metaplazję (n = 11; 
3,75%) oraz dysplazję błony śluzowej żołądka (n = 2; 
0,68%). 

Pozostałe różnice nie były istotne statystycznie.

Podsumowanie

Grupa chorych po chirurgicznej resekcji żołądka (ga-
strektomia) wymaga ścisłego nadzoru endoskopowego 
połączonego z weryfikacją histopatologiczną. Wczesne 
rozpoznawanie każdej nieprawidłowości błony śluzo-
wej kikuta żołądka umożliwia i zapewnia optymalny 
sposób leczenia zmian nienowotworowych (zapalenie, 
metaplazja, zakażenie H. pylori), warunkuje wcze-
śniejsze rozpoznanie raka kikuta, jak również innych 
anomalii śluzówkowych bezpośrednio poprzedzają-
cych powstanie nowotworu w szczątkowym narządzie. 
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W niezaawansowanych stadiach raka żołądka możli-
we jest wykorzystanie radykalnych technik endosko-
powych (ESD, EMR) lub laparoskopowych. Wczesne 
wykrycie raka kikuta żołądka umożliwia wyleczenie 
poprzez przeprowadzenie resekcji R0, makroskopowo 
i mikroskopowo wolnej od utkania nowotworowego. 

W znaczący sposób poprawia to przeżycia odległe, 
komfort i tak obciążonych już chorych oraz satysfakcję 
ze skutecznej opieki nad pacjentami po chirurgicznym 
odjęciu żołądka. 

Każdy chory po interwencji resekcyjnej żołąd-
ka, niezależnie od przyczyny zabiegu, wymaga re-
gularnej opieki, która obejmie nadzór kliniczny, 
biochemiczny, endoskopowy oraz – w ostateczności 
– histopatologiczny. 

Odpowiedni standard nadzoru nad chorymi po 
resekcji żołądka, kontrola endoskopowa i niezwłocz-
na odpowiedź terapeutyczna na zmiany zachodzące 
w świetle oraz błonie śluzowej pozostawionego narzą-
du powinny uwzględniać potencjalny proces nowotwo-
rowy w kikucie.

Typ sesji: OS – sesja ustna

WYNIKI LECZENIA NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ PO ZABIEGACH RESEKCJI 
ODBYTNICY ZA POMOCĄ ENDOSKOPOWEJ TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ 

(ENDO-VAC) – RETROSPEKTYWNE BADANIE WIELOOŚRODKOWE
Mateusz Wierdak1, Marcin Kubiak2, Marek Jackowski3, Marek 

Zawadzki4, Michał Pędziwiatr1, Tomasz Banasiewicz5

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

2Oddział Chirurgiczny Ogólny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
3 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroentorologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

4Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
5Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wprowadzenie

Nieszczelność zespolenia odbytnicy stanowi jedno 
z najpoważniejszych powikłań chirurgii kolorektalnej. 
Z uwagi na coraz częstsze stosowanie radio- i radioche-
mioterapii przedoperacyjnej, jak również wykonywa-
nie zespoleń w dolnej części odbytnicy, występuje ono 
często – nawet do 20% przypadków. Jego wystąpienie 
stanowi główną przyczynę niepowodzenia leczenia 
skutkującego koniecznością wyłonienia stomii osta-
tecznej. Od 2008 r. wprowadzono nowatorską metodę 
endoskopowej terapii podciśnieniowej (endoscopic va-
cuum therapy – EVT) w leczeniu tego typu powikłań. 
Obserwacje wskazują na bardzo dużą skuteczność tego 
typu leczenia, jednak prezentowane dane są w większo-
ści oparte o stosunkowo małe grupy chorych pocho-
dzących z pojedynczych ośrodków. 

Cel pracy

Ocena leczenia nieszczelności zespoleń odbytnicy za 
pomocą endoskopowej terapii podciśnieniowej na pod-

stawie długookresowych obserwacji polskich ośrodków 
chirurgii kolorektalnej.

Materiał i metody

Analiza objęła chorych leczonych w 5 polskich ośrod-
kach chirurgii kolorektalnej w latach 2011–2021. Do 
badania włączono 88 chorych (17 kobiet / 70 męż-
czyzn). Średni wiek chorych wynosił 62,3 ± 12,3 lat. 
Średnie BMI wynosiło 26,6 ± 5,1 kg/m2. U wszystkich 
chorych wykonano pierwotną resekcję R0. Przedopera-
cyjną radioterapię zastosowano u 64% chorych. Media-
na odległości wykonanych zespoleń od linii Z wynosiła 
4 cm (IQR 3/5 cm). Pętlową stomię odbarczającą wyło-
niono w trakcie pierwotnego zabiegu u 38% chorych. 
Przed wdrożeniem terapii podciśnieniowej odbarczają-
cą stomię wyłoniono u 69% chorych. Mediana obwodu 
ubytku rozejścia zespolenia wynosiła 33% (IQR 25% / 
50%). U wszystkich pacjentów przetokę gojono z po-
mocą opatrunku EVT, a następnie, zależnie od sytuacji 
klinicznej, ubytek pozostawiano do samoistnego wygo-
jenia lub zeszywano przez dostęp odbytowy. 
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Wyniki

Mediana czasu terapii podciśnieniowej wynosiła 14 
dni (IQR 10/20 dni). W tym czasie wykonano średnio 
4 endoskopowe wymiany opatrunku podciśnieniowe-
go. 35% chorych wymagało reoperacji, z czego w 60% 
przypadków było to podyktowane koniecznością wy-
łonienia stomii odbarczającej. Wyziarninowanie i wy-
gojenie rany ropnia uzyskano u 90% chorych. Mediana 
całkowitego czasu wygojenia ubytku zespolenia wyno-
siła 16 dni (IQR12,25 / 27 dni). U 21% chorych ubytek 
zamknięto ostatecznie operacyjnie (u 7% osób wykona-
no rezespolenie , u 13% zeszycie ubytku śluzówkowego 
w TEM), u pozostałych chorych wyziarninowany uby-
tek pozostawiono do całkowitego samoistnego wygo-
jenia. Ciągłość przewodu pokarmowego przywrócono 
u 79% chorych. Stwierdzono 1 przypadek 90-dniowej 
śmiertelności w analizowanej grupie. W trakcie lecze-
nia powikłania miejscowe wystąpiły u 15% chorych, 
a powikłania ogólne u 14% chorych.

Wnioski

EVT stanowi skuteczną formę miejscowego leczenia 
nieszczelności zespoleń po zabiegach resekcji odbyt-
nicy. Jest postępowaniem bezpiecznym, obarczonym 
niskim ryzykiem śmiertelności oraz stosunkowo 
niewielkim ryzykiem powikłań. Zapewnia wysoką 
skuteczność czynnościową uzyskanego efektu, czego 
wyrazem jest niemal 80% możliwość utrzymania ze-
spolenia. Wyłonienie stomii odbarczającej podczas 
pierwotnego zabiegu zmniejsza częstość koniecznych 
reoperacji podczas leczenia EVT.
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Typ sesji: PS – sesja plakatowa

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA STOSUNKU LICZBY WĘZŁÓW 
CHŁONNYCH Z PRZERZUTAMI DO LICZBY WSZYSTKICH USUNIĘTYCH 

WĘZŁÓW CHŁONNYCH (LNR) U CHORYCH Z RAKIEM ODBYTNICY 
OPEROWANYCH PO PRZEDOPERACYJNEJ RADIOTERAPII 25 GY 

– WYNIKI BADANIA KLINICZNEGO Z RANDOMIZACJĄ
Radosław Pach1, Antoni Szczepanik1, Marek Sierżęga1, Przemysław 

Wawok1, Agnieszka Zając1, Michal Daniluk2, Piotr Richter1

1 I Katedra Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
2 Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Wartość prognostyczna stosunku liczby węzłów chłon-
nych z przerzutami do liczby wszystkich usuniętych 
węzłów chłonnych (lymph node ratio – LNR) u chorych 
z rakiem odbytnicy nie została dotychczas jednoznacz-
nie ustalona. 

Cel pracy

Celem badania było określenie związku wartości LNR 
z rokowaniem chorych na raka odbytnicy operowa-
nych po krótkiej przedoperacyjnej radioterapii 5 x 5 
Gy, z uwzględnieniem 10-letniego okresu obserwacji. 

Metodologia

Do badania włączono 141 chorych z resekcyjnym ra-
kiem odbytnicy, leczonych w latach 1999-2006 w jed-
nym ośrodku referencyjnym. Porównano liczbę usu-
niętych węzłów chłonnych u  chorych operowanych 
po krótkim (7–10 dni) i długim interwale czasowym 
(4–5 tygodni) od zakończenia radioterapii. Porówna-
no krzywe przeżycia u chorych z różnymi wartościami 
ypN oraz z różnymi wartościami LNR (punkt odcię-
cia obliczony z wykorzystaniem środowiska R wyno-
sił 0,41). Przeprowadzono analizę jednoczynnikową 
i wieloczynnikową w celu ustalenia niezależnych czyn-
ników prognostycznych przeżycia bez wznowy i prze-
życia całkowitego. Analizy przeprowadzono w oparciu 
o wyniki badania z randomizacją, zarejestrowanego 
w ClinicalTrials.gov (NCT01444495).

Wyniki

Dane o przeżyciach i wznowach uzyskano dla mediany 
okresu obserwacji chorych wynoszącej 11,6 lat. Liczba 
usuniętych węzłów chłonnych nie różniła się u chorych 
operowanych po 7–10 dniach i 4–5 tygodniach od za-
kończenia radioterapii (mediana wyniosła odpowied-
nio 16 i 15, p = 0,687). Zauważono większą różnicę 
w zakresie 10-letnich przeżyć całkowitych u chorych 
z LNR ≤ 0,41 oraz LNR > 0,41, niż pomiędzy chory-
mi różniącymi się cechą ypN. Analizę czynników pro-
gnostycznych przeprowadzono dla wszystkich chorych 
oraz dla grup z < 12 i ≥ 12 usuniętych węzłów chłon-
nych. Stwierdzono, że LNR jest niezależnym czyn-
nikiem rokowniczym w odniesieniu do całkowitego 
przeżycia u  wszystkich chorych (HR 2,041, 95% CI 
1,045–3,985, p = 0,037) oraz w grupie chorych, u któ-
rych usunięto mniej niż 12 węzłów chłonnych (HR 
5,032, 95% CI 1,064–23,791, p = 0,042). 

Wnioski

Liczba węzłów chłonnych usuwanych podczas resekcji 
odbytnicy jest porównywalna u chorych operowanych 
po różnych interwałach czasowych od zakończenia 
radioterapii 25 Gy. Wartość LNR jest dokładniejszym 
czynnikiem rokowniczym niż cecha ypN w odniesie-
niu do przeżycia całkowitego. 

Konflikt interesów – brak.
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EKSPRESJA GENÓW PLURIPOTENCJI (OCT-4, SOX-2, KLF-4 I NANOG) 
U PACJENTÓW Z RAKIEM JELITA GRUBEGO LECZONYCH OPERACYJNIE 

Krzysztof Szmyt, Tomasz Banasiewicz, Jacek Szmeja
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Rak jelita grubego (RJG) jest trzecim co do częstości 
występowania w  generalnej populacji nowotworem 
złośliwym w Polsce i na świecie. W ostatnich latach 
obserwuje się również zwiększoną dynamikę zachoro-
walności na RJG. Jedną z przyczyn niepowodzeń lecze-
nia chorych na nowotwory złośliwe jest istnienie nowo-
tworowych komórek macierzystych (cancer stem cells 
– CSCs). Wykrycie swoistych biomarkerów CSCs może 
być krokiem milowym zarówno w poprawie wczesnej 
wykrywalności RJG, jak i skuteczności leczenia. 

Metodologia

Grupa badana składała się ze 150 pacjentów z rozpo-
znanym pierwotnym RJG. Bezpośrednio po operacji 
u  każdego pacjenta został pobrany materiał – dwie 
próbki z samego guza oraz jednej próbki zdrowej tkan-
ki jelita grubego. Wykonano standardową izolacje 
RNA, a otrzymany materiał genetyczny przeanalizo-
wano pod kątem ekspresji pluripotencjalnych genów 
komórek macierzystych. U wszystkich pacjentów prze-
analizowano także dane demograficzne, kliniczne oraz 
histopatologiczne. 

Wyniki

Grupa badana składała się z 85 mężczyzn i 65 kobiet. 
Średni wiek w całej grupie wyniósł około 67,37 lat, na-
tomiast średnia wartość BMI wyniosła 27,50 kg/m2. 
Analiza wykazała, że średnia objętość guza wynosiła 

36,32 cm3. Najczęstszą lokalizacją guzów była odbyt-
nica (40%) oraz esica (23%). Angioinwazję wykazano 
u 41 badanych pacjentów, natomiast neuroinwazję u 23 
chorych. W grupie badanej dominował II stopień zróż-
nicowania nowotworu (G; 58% pacjentów). Wykazano 
znaczącą statystycznie różnice w ilości RNA pomiędzy 
tkanką zdrową a ilością RNA w próbkach guza (810,94 
ng/ml vs. 964,99 ng/ml, p < 0,05). Ekspresję Oct4 wy-
kazano w 43,3% badanych tkankach nowotworowych 
oraz w 10% tkanek zdrowych (p < 0,05). Ekspresja Sox2 
była obecna w  56,6% tkanek nowotworowych oraz 
w 20% tkanek zdrowych (p < 0,05). Klf4 otrzymano 
w 20% tkanek nowotworowych oraz w 46,6% tkanek 
zdrowych (p > 0,05). Natomiast Nanog dało ekspre-
sję na poziomie 80% w tkance nowotworowej i 43,3% 
w tkance zdrowej (p < 0,05). 

Wnioski

Tkanki nowotworowe posiadają statystycznie istotnie 
większą ilość wyizolowanego materiału genetycznego 
niż tkanki zdrowe. Ekspresja kluczowych genów pluri-
potencji (Oct4, Sox2 i Nanog) jest istotnie statystycznie 
większa w tkance nowotworowej niż w tkance zdrowej 
u pacjentów z RJG. Jedynie w przypadku Klf4 nie wy-
kazano statystycznie istotnych różnic, a ekspresja była 
wręcz na niższym poziomie w tkankach nowotworo-
wych niż w zdrowej tkance. Wyniki te mogą wskazy-
wać na użyteczność markerów CSCs, jednakże wciąż 
wymagają bardziej zaawansowanych badań na większej 
grupie pacjentów.

Konflikt interesów: brak.
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KRÓTKOTERMINOWE WYNIKI I ZAAWANSOWANIE RAKA JELITA GRUBEGO 
U CHORYCH OPEROWANYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19

Tomasz Wikar, Michał Kazanowski, Andrzej Kwiatkowski, Jacek Szeliga, 
Marek Zawadzki, Bartosz Kapturkiewicz, Anna Łoś, Magdalena Materlak, 

Magdalena Pisarska-Adamczyk, Michał Zieliński, Michał Pędziwiatr
II Klinika Chirurgii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Odkąd 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia ogłosiła stan pandemii spowodowany wiru-
sem SARS CoV-2, opublikowano wiele prac sugerują-
cych pogorszenie jakości opieki zdrowotnej oraz wyni-
ków leczenia onkologicznego. W szczytach zachorowań 
szpitale zmagały się ze zwiększonym obłożeniem łóżek 
i przesuwały planowe zabiegi operacyjne. Działania 
te w  sposób naturalny nasuwały pytanie, czy takie 
zmiany nie spowodują pogorszenia wyników leczenia 
chorych operowanych w naszych ośrodkach z powodu 
raka jelita grubego. 

Cel pracy

Badanie to zostało przeprowadzone w celu sprawdze-
nia, czy stan pandemii i związane z nim obostrzenia 
wpłynęły negatywnie na proces i  wyniki leczenia 
chorych operowanych z powodu raka jelita grubego 
w szczytowej fazie pandemii w 2020 r. 

Metodologia

We współpracy z pięcioma ośrodkami chirurgii ko-
lorektalnej w Polsce porównaliśmy krótkoterminowe 
wyniki leczenia i zaawansowanie raka jelita grubego 
chorych operowanych planowo w szczytowej fazie pan-
demii od czerwca do grudnia 2020 r. (grupa 1) z wyni-
kami chorych operowanych w korespondującym okre-
sem czasowym w 2019 r. (grupa 2). Analizowano m.in. 
czas od rozpoznania do leczenia operacyjnego, czas od 
rozpoznania do włączenia terapii neoadiuwantowej, 
czas hospitalizacji, odsetek powikłań, odsetek ponow-
nych hospitalizacji, zaawansowanie procesu nowotwo-
rowego (według AJCC 8. edycji) w dniu operacji. 

Wyniki

Do analizy włączono 203 pacjentów w grupie 1 i 201 
pacjentów w grupie 2, którzy w wyżej wymienionych 
okresach zostali poddani planowemu leczeniu z powo-
du raka jelita grubego. Nasze dane nie wykazały opóź-
nienia w leczeniu chorych operowanych w trakcie pan-
demii COVID-19. Nie wykazano różnicy w odstępie 
czasowym pomiędzy rozpoznaniem a leczeniem opera-
cyjnym – 45 dni (28–95) w grupie 1 vs. 49 dni (28–70) 
w grupie 2, p = 0,416. Nie stwierdzono różnicy w odstę-
pie czasowym pomiędzy rozpoznaniem a włączeniem 
leczenia neoadiuwantowego: 54 dni (43–70) vs. 52 dni 
(37–81), p = 0,741. Co więcej, analiza wykazała istot-
ne statystycznie skrócenie czasu hospitalizacji chorych 
operowanych w czasie pandemii vs. chorych operowa-
nych w odpowiadającym okresie czasowym w 2019 r., 
5 dni (4–6) vs. 6 dni (5–7), p = 0,01, bez zwiększenia 
odsetka powikłań pooperacyjnych (24,4% vs. 27,1%, 
p = 0,651) oraz częstości readmisji (5,9% vs. 3%, p = 
0,366). Nie wykazano różnicy w zaawansowaniu nowo-
tworu (odpowiednio stadia 0, 1, 2, 3, 4 – 5,5% vs. 3,9%; 
24,4% vs. 21,2%; 30,8% vs. 33%; 27,4% vs. 30,5%; 11,9% 
vs. 11,9%, p = 0,833).

Wnioski

W  naszym doświadczeniu pandemia nie wpłynęła 
negatywnie na leczenie chorych z powodu raka jelita 
grubego. Uzyskane dane sugerują, że nawet w trakcie 
szczytowej fazy pandemii możliwa jest kontynuacja 
planowej chirurgii kolorektalnej z zachowaniem do-
brych wyników leczenia.



47Chirurgia jelita grubego

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

PRZERZUTY DO PRĄCIA U PACJENTA Z FAP, Z RAKIEM ZESPOLENIA 
KIKUTA ODBYTNICY ZE ZBIORNIKIEM J – KAZUISTYKA

Witold Ledwosiński, Kinga Zastawna, Łukasz Krokowicz, Tomasz Banasiewicz
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Całkowita kolektomia jest leczeniem z wyboru u pa-
cjentów z rozpoznaną rodzinną polipowatością gru-
czolakowatą ( familial adenomatous polyposis – FAP). 
U części pacjentów, u których w odbytnicy nie stwier-
dza się polipów, można pokusić się na pozostawienie 
odbytnicy i zespolenie ileo-rektalne. Większość cho-
rych wymaga jednak resekcji odbytnicy i wytworzenia 
zbiornika jelitowego z jelita krętego. Po tej operacji ist-
nieje ryzyko powstania nowotworu w pozostawionym 
dla zespolenia kikucie odbytnicy albo w samym zbior-
niku jelitowym. 

Przedstawiono opis rzadkiego przypadku pacjenta 
z rakiem zespolenia kikuta odbytnicy ze zbiornikiem J, 
u którego stwierdzono przerzuty do prącia. 

Opis przypadku

Pacjent został przyjęty do kliniki w celu leczenia ope-
racyjnego raka w okolicy zespolenia kikuta odbytnicy 

ze zbiornikiem „J“ , po proktokolektomii z wytworze-
niem zbiornika jelitowego wykonanej 15 lat wcześniej. 
Przed zabiegiem u  chorego zastosowano chemiora-
dioterapię neoadjuwantową. W badaniu MRI miedni-
cy stwierdzono guz naciekający tkankę mezorektum, 
z naciekiem na mięśnie zwieracze, a  także na stercz 
i podstawę prącia. Wykonano brzuszno-kroczowe od-
jęcie odbytnicy wraz z usunięciem zbiornika jelitowe-
go, w trakcie operacji nie stwierdzono makroskopowo 
tkanki nowotworowej, zbiornik jelitowy i okoliczne 
tkanki były w silnym stanie zapalnym, ale w materiale 
operacyjnym nie odnaleziono guza.

Wnioski

Pomimo radykalności proktokolektomii odtwórczej nie 
zwalnia ona pacjentów z FAP z konieczności ciągłego 
monitorowania stanu zespolenia i zbiornika jelitowego. 
W opisywanym przypadku do powstania nowotworu 
doszło po 15 latach od operacji.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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WYZWANIA W LECZENIU CHORYCH Z OSTRYM NIEDOKRWIENIEM KREZKI JELITA
Mateusz Jagielski, Jacek Piątkowski, Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 
im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Ostre niedokrwienie krezki jelita jest rzadko występu-
jącą jednostką chorobową, obarczoną wysoką liczbą 
powikłań, w tym także powikłań śmiertelnych. 

Cel pracy

Ustalenie schematu postępowania w grupie chorych 
z ostrym niedokrwieniem krezki na podstawie analizy 
różnych metod leczenia oraz określenia czynników ro-
kowniczych wpływających na skuteczność terapii.

Metodologia

Retrospektywna analiza wyników leczenia wszystkich 
chorych z rozpoznanym ostrym niedokrwieniem krez-
ki o etiologii okluzyjnej, którzy byli hospitalizowani 
w latach 2002–2018 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medi-
cum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu.

Wyniki

Ostre niedokrwienie krezki jelita rozpoznano u 41 cho-
rych (27 kobiet, 14 mężczyzn; średni wiek: 65,4 [35–88] 
lat). U  wszystkich chorych wykonano laparotomię. 
U 13 (31,71%) pacjentów zabieg operacyjny wykonano 
w ciągu pierwszych 24 godzin od początku objawów 

klinicznych. U 7 (17,07%) chorych wykonano embolek-
tomię tętnicy krezkowej, bez resekcji jelita. Odcinkową 
resekcję jelita z powodu zmian martwiczych wykonano 
u 21 (51,22%) chorych. U 13 (31,71%) pacjentów wyko-
nano laparotomię zwiadowczą, bez zabiegu terapeu-
tycznego. 15 (36,59%) chorych zostało wypisanych do 
domu w stanie ogólnym dobrym, zaś 26 (63,41%) zmar-
ło (21 kobiet i 5 mężczyzn; średnia wieku: 79,18 [37–88] 
lat). U wszystkich zmarłych chorych czas interwencji 
od początku objawów klinicznych do momentu inter-
wencji przekraczał 24 godziny. Wykonanie zabiegu 
operacyjnego w ciągu pierwszej doby trwania choro-
by zmniejsza śmiertelność w grupie chorych z ostrym 
niedokrwieniem krezki jelita (p = 0,001). Wykazano, że 
płeć żeńska, wiek powyżej 65 lat, otyłość (BMI > 30), 
cukrzyca, przewlekła choroba nerek i nikotynizm są 
niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi związany-
mi ze zwiększoną śmiertelnością u chorych z ostrym 
niedokrwieniem krezki jelita. 

Wnioski

Czas od początku objawów klinicznych do rozpoczęcia 
definitywnego leczenia ostrego niedokrwienia krezki 
jelita jest głównym czynnikiem rokowniczym, deter-
minującym również dobór odpowiedniej metody le-
czenia. Jedynie wczesna diagnoza i szybka interwencja 
poprawiają wyniki leczenia i przeżywalność w grupie 
chorych z ostrym niedokrwieniem krezki jelita.
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ZESPÓŁ OGILVIEGO JAKO STAN ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU 
– OPIS PRZYPADKU 76-LETNIEGO PACJENTA

Alena Vasileuskaya1, Justyna Korus1, Joanna Szczerbowska1, Dorota Zielińska2, Mariusz Chabowski2,3

1Studenckie Koło Naukowe nr 180, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław 

3Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

Zespół Ogilviego, czyli rzekomoobstrukcyjna nie-
drożność okrężnicy, to dość rzadka postać rozdęcia 
okrężnicy, w której nie występuje istotna klinicznie 
przeszkoda mechaniczna. Jako najczęstszą przyczynę 
tego stanu upatruje się stosowanie leków, np. takich jak 
opioidy, benzodiazepiny czy blokery kanału wapniowe-
go. Główną grupą pacjentów cierpiącą na ten zespół są 
chorzy przebywający w placówkach leczniczych z po-
wodu innych dolegliwości niż te dotyczące przewodu 
pokarmowego. W przypadku zdiagnozowania zespołu 
Ogilviego z jednoczesnym podejrzeniem zmian mar-
twiczych czy perforacji, leczeniem z wyboru jest na-
tychmiastowy zabieg operacyjny. 

Opis przypadku 

76-letniego mężczyznę przyjęto w trybie ostrodyżuro-
wym do Kliniki Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego, z objawami narastającej niewydolności 
oddechowej oraz cechami niedrożności, takimi jak: 
powłoki brzuszne wysklepione ponad poziom klatki 
piersiowej, stawiające się pętle jelitowe przy palpacji, 
niesłyszalna perystaltyka. W TK jamy brzusznej uwi-
doczniono poszerzone pętle jelitowe; poziomy płynów 
oraz inne cechy niedrożności bez ewidentnych cech 
niedrożności mechanicznej. Pacjenta zakwalifikowano 
do laparotomii zwiadowczej w celu ustalenia przyczy-
ny niedrożności i odbarczenia masywnie rozdętych 

pętli jelitowych. Śródoperacyjnie uwidoczniono pato-
logicznie rozdęty żołądek oraz poszerzone, wypełnio-
ne gazem i płynami pętle jelit na różnych odcinkach. 
Nie odnaleziono jednak żadnej przyczyny niedrożno-
ści o charakterze mechanicznym. W celu odbarczenia, 
wyłoniono stomię dwulufową. W szóstej dobie hospita-
lizacji u pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krą-
żenia. Po powrocie funkcji życiowych i ustabilizowaniu 
stanu chorego wykonano kolejną laparotomię zwia-
dowczą, w  trakcie której, podobnie jak poprzednio, 
zaobserwowano rozdęcie pętli jelitowych, bez widocz-
nej przeszkody mechanicznej. Wyłoniono ileostomię 
i przekazano pacjenta na OIT. 

Wnioski 

W przypadku pacjentów z podejrzeniem niedrożności 
porażennej jelit istotne jest, aby leczenie podejmować 
w trybie pilnym. W przypadku zwlekania czy zanie-
chania, śmiertelność wynosi 15%, a przy dodatkowym 
niedokrwieniu lub perforacji odcinka przewodu pokar-
mowego sięga ona aż 40%. Ze względu na swoją zróżni-
cowaną etiologię i symptomatologię schorzenie to może 
nastręczać wielu trudności zarówno diagnostycznych, 
jak i leczniczych. W takich przypadkach podjęcie szyb-
kiego i skutecznego leczenia jest dużym wyzwaniem 
dla całego zespołu chirurgiczno-anestezjologicznego.

Autorzy oświadczają, że konf likt interesów nie 
występuje.
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WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA SEROLOGICZNYCH MARKERÓW 
W PRZEWIDYWANIU POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH PO RESEKCJACH 

KRĘTNICZO-KĄTNICZYCH U PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
Jakub Włodarczyk1, Jacek Burzyński3, Bartłomiej Czerwiński3, 

Marcin Włodarczyk2, Adam Dziki2, Łukasz Dziki2
1Zakład Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi 
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Blisko połowa pacjentów z chorobą Leśniowskiego-
Crohna wymaga przeprowadzenia zabiegu operacyjne-
go w ciągu pierwszych 10 lat choroby. Istotna część tych 
zabiegów jest obarczona wysokim ryzykiem powikłań 
pooperacyjnych. Ważne jest więc poszukiwanie wskaź-
ników, które pozwoliłyby na analizę ryzyka powikłań 
oraz wdrożenie wczesnej profilaktyki u konkretnego 
pacjenta. Badania sugerują wykorzystanie parametrów 
użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu choroby 
Leśniowskiego-Crohna, a  wśród zaproponowanych 
występują m.in. NLR (neutrophil-to-lymphocyte ratio), 
PLR (platelet-to-lymphocyte ratio), MPV (mean platelet 
volume), CRP (C-reactive protein). 

Cel pracy

Celem badania było ustalenie, czy parametry łatwo po-
zyskiwane z badań morfologicznych i biochemicznych 
krwi, takie jak: NLR, PLR, MPV, CRP, mogą służyć 
jako wskaźniki prognostyczne w przewidywaniu obec-
ności oraz stopnia ciężkości powikłań pooperacyjnych 
u pacjentów poddanych resekcji krętniczo-kątniczej 
w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Metodologia

Przeprowadzono badanie retrospektywne obejmujące 
dokumentację medyczną pacjentów z aktywną chorobą 
Leśniowskiego-Crohna, którzy przeszli operację resek-
cji krętniczo-kątniczej w latach 2008–2019 na oddziale 

Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Grupa badawcza składała się z 122 
pacjentów, których dane zostały przeanalizowane pod 
kątem wieku, płci oraz parametrów krwi w dniu opera-
cji lub dniu poprzedzającym zabieg. Stopień zaawanso-
wania powikłań został określony za pomocą skali Cla-
vien-Dindo oraz Comprehensive Complication Index 
(CCI). 

Wyniki

50 pacjentów rozwinęło powikłania w okresie około- 
lub pooperacyjnym. Poziomy CRP i MPV były istotnie 
wyższe u tej grupy (odpowiednio 73,62 ± 72,12 vs. 27,74 
± 50,7, p = 0,003; 10,31 ± 1,03 vs. 9,58 ± 1,04, p < 0,001). 
Wartości PLR i NLR również były podwyższone u pa-
cjentów z powikłaniami, ale nie wykazano istotności 
statystycznej (odpowiednio 7,08 ± 6,2 vs. 6,01 ± 5,21, p 
= 0,318; 340,22 ± 236,46 vs. 318,96 ± 182,63, p = 0,577). 
CRP i MPV wykazują pozytywną korelację z wynika-
mi w klasyfikacji Clavien-Dindo oraz CCI (kolejno r = 
0,367 i r = 0,412).

Wnioski

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wartości CRP 
i MPV mogą być użyteczne w przewidywaniu wystą-
pienia powikłań pooperacyjnych i ich stopnia ciężko-
ści u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna po 
zabiegach resekcji krętniczo-kątniczej. 

Brak konfliktu interesów.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA WYPADANIA ODBYTNICY 
I NARZĄDU RODNEGO OPERACJĄ JEDNO- I DWUETAPOWĄ

Przemysław Ciesielski1, Małgorzata Kołodziejczak2, Magdalena Szczotko3, Martyna Rydzek3

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital w Ostrowi Mazowieckiej 
2Szpital Św. Elżbiety w Warszawie 

3Oddział Chirurgiczny Ogólny, Szpital w Wołominie

Wprowadzenie

Wypadanie odbytnicy często współistnieje z wypada-
niem narządu rodnego. Czynniki sprzyjające to osła-
bienie napięcia mięśni dna miednicy, otyłość, zaparcia, 
liczne porody siłami natury, ciężka fizyczna praca oraz 
wydłużona krezka esicy i odbytnicy. Współistnienie 
kilku z nich u jednej pacjentki skutkuje stopniowym 
obniżaniem narządów oraz pełnościennym wypada-
niem odbytnicy i  narządu rodnego. Najczęściej pa-
cjentki kwalifikowane są do dwóch oddzielnych proce-
dur: operacji naprawczej wypadania narządu rodnego, 
a następnie wypadania odbytnicy. Jednoczasowa ope-
racja wykonywana jest sporadycznie. 

Cel pracy

Celem pracy było porównanie wyników leczenia jed-
noczasowej naprawy wypadania odbytnicy i narządu 
rodnego z operacją wykonaną w dwóch etapach. 

Metodologia

W okresie od 2012 do 2020 r. do operacji wypadania 
pełnościennego odbytnicy zakwalifikowano 23 pa-
cjentki. Wyodrębniono 2 grupy: 

A –  operowane jednoczasowo z  powodu pełno-
ściennego wypadania odbytnicy i wypadania 
narządu rodnego,

B –  operowane z powodu pełnościennego wypada-
nia odbytnicy, u których w przeszłości wykona-
no operację wypadania narządu rodnego.

Wyniki leczenia oceniono na podstawie liczby na-
wrotów wypadania odbytnicy oraz jakości życia pa-
cjentek. Zastosowano standardowe skale oceny jakość 
życia (EQ5D oraz QoL). Ocenę przeprowadzono przed 
operacją, po roku i po 3 latach po operacji. 

Wyniki

W grupach A i B obserwowano odpowiednio 1 (11%) 
i 2 (14%) nawroty. Średni czas operacji był 1,5 razy 
dłuższy w grupie operowanych jednoczasowo. Więk-
szą poprawę jakości życia po operacji zaobserwowano 
w grupie B. W tej grupie zauważono również znaczną 
poprawę w kontynencji gazów i stolca oraz w redukcji 
zaparć. 

Wnioski

Nawrotowość wypadania odbytnicy była mniejsza 
w grupie pacjentek operowanych jednoczasowo. 

Jakość życia oraz wyniki czynnościowe okazały się 
lepsze w grupie pacjentek operowanych etapowo. 

Mała liczebność obu grup ogranicza możliwość oce-
ny istotności statystycznej różnic w obu grupach. 

Autorzy nie mają konfliktu interesów w związku 
z prowadzonymi badaniami. 
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APPENDEKTOMIA W CZASACH COVID-19. WPŁYW PANDEMII 
NA PRZEBIEG OKOŁOOPERACYJNY U PACJENTÓW Z OSTRYM 

ZAPALENIEM WYROSTKA ROBACZKOWEGO
Anna Kowalik-Żuk1, Łukasz Dobosz2, Marek Dobosz2

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika Copernicus w Gdańsku 
2Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Gdańsku

Wprowadzenie

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną 
z najczęstszych przyczyn ostrego brzucha, wymagają-
cą leczenia chirurgicznego w trybie pilnym. Pandemia 
wirusa SARS-CoV-2 oraz oczekiwanie na wynik testów 
PCR zmieniły tryb pracy oddziałów ratunkowych i chi-
rurgicznych w odniesieniu do pacjentów szpitalnych.

Cel pracy

Celem pracy była ocena wpływu pandemii wirusa 
SARS-CoV-2 na przebieg okołooperacyjny pacjentów 
operowanych z powodu ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego.

Metodologia

Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie 
poddano dane pacjentów operowanych z  powodu 
ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w okresie 
występowania pandemii SARS-CoV-2 od 01.04.2020 
r. do 31.03.2021 r. Grupę kontrolną stanowili pacjenci 
z analogicznego okresu sprzed pandemii, od 01.04.2019 
r. do 31.03.2020 r. Porównywano czas od wystąpienia 
objawów do zgłoszenia się na oddział ratunkowy, dłu-
gość oczekiwania na zabieg operacyjny, rodzaj wyko-
nywanego zabiegu, obraz śródoperacyjny oraz powi-
kłania pooperacyjne.

Wyniki

Do badania zakwalifikowano 301 pacjentów – 138 
operowanych przed okresem pandemii (grupa kontro-
lna) oraz 163 operowanych w okresie pandemii SARS-
CoV-2 (grupa badana). Czas od wystąpienia objawów 

do momentu zgłoszenia się na SOR były porównywalne 
w obu grupach (1,96 ± 1,88 dnia vs. 2,2 ± 2 dni; p = 
0,45). Czas pobytu w oddziale ratunkowym oraz czas 
od zgłoszenia się na oddział ratunkowy do wykona-
nia zabiegu był istotnie dłuższy w grupie badanej (od-
powiednio 5,94 ± 5,39 vs. 10,54 ± 8,09; p < 0,05 oraz 
9,09 ± 5,00 godzin vs. 14,96 ± 9,61 godzin; p < 0,05). 
W grupie kontrolnej wykonano 97 appendektomii la-
paroskopowych, 25 appendektomii klasycznych oraz 16 
konwersji z zabiegu laparoskopowego do klasycznego; 
w grupie badanej wartości te wynosiły odpowiednio 
120, 27 oraz 16. W grupie kontrolnej stwierdzono 19 
prostych zapaleń wyrostka robaczkowego, 79 zapaleń 
ropowiczych, 17 zgorzelinowych i 14 perforowanych. 
Rozlane zapalenie otrzewnej stwierdzono u 9 pacjen-
tów. W grupie badanej stwierdzono 22 proste zapale-
nia wyrostka robaczkowego, 95 zapaleń ropowiczych, 
23 zapalenia zgorzelinowe i 19 zapaleń perforowanych. 
Rozlane zapalenie otrzewnej stwierdzono u 4 pacjen-
tów. Zarówno liczba ropni wewnątrzbrzusznych (21 vs. 
20; p = 0,5), jak i liczba powikłań pooperacyjnych (10 
vs. 16; p = 0,054) nie różniły się istotnie w obu grupach.

Wnioski

Pandemia SARS-CoV-2 nie wpłynęła istotnie na czas 
pojawienia się na oddziale ratunkowym pacjentów 
z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, liczo-
nym od wystąpienia objawów. Znacząco wydłużył 
się czas pobytu pacjentów w  oddziale ratunkowym 
oraz czas od zgłoszenia się na oddział ratunkowy do 
wykonania zabiegu, jednak nie wpłynęło to istotnie 
na rodzaj zapalenia wyrostka robaczkowego, obec-
ność ropni wewnątrzbrzusznych lub liczbę powikłań 
pooperacyjnych.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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PARAMETRY ZAPALNE U CHORYCH Z RAKIEM JELITA GRUBEGO. 
NLR I PLR JAKO WSKAŹNIKI PROGNOSTYCZNE

Michał Nycz, Jakub Kropieniewicz, Wiktor Krawczyk, Mateusz Mietła, Mieszko Opiłka, Zbigniew Lorenc
Katedra i Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wprowadzenie

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych stano-
wi jedno z największych wyzwań współczesnej medy-
cyny. Rak jelita grubego (RJG) jest trzecim najczęściej 
rozpoznawanym nowotworem w populacji ogólnoświa-
towej. W związku z ciągłym rozwojem i pojawiającymi 
się nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie 
diagnostyki, jak i leczenia, obserwowany jest spadek 
śmiertelności z powodu RJG. Niestety, co roku noto-
wane są wyższe liczby świadczące o stałym wzroście 
zachorowań. 

Oprócz uznanych czynników rokowniczych, w do-
niesieniach naukowych coraz częściej pojawia się te-
mat dodatniej korelacji pomiędzy przedoperacyjnym 
poziomem NLR i PLR a całkowitym przeżyciem oraz 
przeżyciem wolnym od wznowy nowotworowej. Nie-
wiele jest jednak informacji odnoszących się do po-
równania przedoperacyjnego poziomu NLR i PLR czy 
danych biometrycznych z zaawansowaniem procesu 
nowotworowego w momencie rozpoznania. 

Cele pracy

1.  Ocena korelacji pomiędzy przedoperacyjnym po-
ziomem NLR i PLR a stopniem zaawansowania RJG 
w momencie rozpoznania.

2.  Obserwacja w kierunku wykorzystania wskaźników 
NLR i PLR jako czynników prognostycznych doty-
czących przeżycia chorych z RJG.

Metodologia

Do badania zakwalifikowano 229 chorych z pierwot-
nym RJG. Badania próbek krwi pacjentów odbywały 
się na 24 godz. przed zabiegiem. Po upływie 2 tygodni 
analizie poddawano wynik badania histopatologiczne-
go. Za kryteria wykluczenia uznano zabieg odbywający 
się w trybie pilnym bez wstępnej, poszerzonej diagno-
styki, brak potwierdzenia histopatologicznego przed 
zabiegiem, poddanie się terapii neoadiuwantowej oraz 
toczący się aktywny stan zapalny. 

Wyniki

Grupa pacjentów poddanych badaniu mieściła się 
w  normach populacyjnych pod względem danych 
biometrycznych oraz częściowo wyników badań la-
boratoryjnych. Wzrost poziomu PLT i PLR okazał się 
być wprost proporcjonalny do stopnia zaawansowania 
w postaci cechy T. Ponadto dokonano analizy staty-
stycznej, rozdzielając chorych z wykorzystaniem tak-
sonomii statystycznej. Na tej podstawie, za główne 
wskaźniki korelujące dodatnio ze złym rokowaniem 
uznano takie parametry, jak wiek oraz podwyższoną 
wartość BMI, WBC, PLR oraz NLR.

Wnioski

Po dokonaniu dogłębnej analizy można wnioskować, 
że w chwili rozpoznania RJG poziom NLR i PLR jest 
wprost proporcjonalny do cechy T, dzięki czemu wska-
źniki te mogą być dodatkowymi czynnikami rokowni-
czymi dotyczącymi miejscowego. 
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PRZETOKI JELITOWO-PĘCHERZOWE, CZĘSTY PROBLEM 
CHIRURGICZNY. ANALIZA WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

Łukasz Krokowicz, Maciej Borejsza-Wysocki, Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wprowadzenie

Przetoka jelitowo-pęcherzowa to patologiczne połącze-
nie światła jelita z pęcherzem moczowym. Jest to sto-
sunkowo rzadkie powikłanie, występujące najczęściej 
w powikłanej chorobie uchyłkowej, chorobach zapal-
nych jelit, nowotworach złośliwych, w wyniku napro-
mieniania czy po urazie. 

Cel pracy

Celem pracy było przedstawienie naszych dziesię-
cioletnich doświadczeń w  zakresie leczenia przetok 
jelitowo-pęcherzowych. 

Metodologia

Do retrospektywnego badania włączono 33 pacjentów. 
W badaniu skupiono się na obrazie klinicznym cho-
roby, patologii leżącej u  jej podstaw, badaniach dia-
gnostycznych, leczeniu chirurgicznym, powikłaniach 
okołooperacyjnych oraz wynikach odległych uzy-
skanych przez przeprowadzenie ankiety telefonicznej 
z pacjentami. 

Wyniki

Najczęstszą przyczyną przetok jelitowo-pęcherzowych 
była choroba Leśniowskiego-Crohna (n = 11) i rak jelita 
grubego (n = 10). Najczęstszym objawem był niespecy-
ficzny ból nadłonowy, zgłaszany przez 60,6% pacjen-
tów. Objawy patognomoniczne, takie jak pojawienie się 
powietrza w oddawanym moczu (pneumaturia) oraz 
fekaluria (obecność cząstek kału w moczu), występo-
wały odpowiednio u 51,5% i 39,4% pacjentów. Kologra-
fia była badaniem diagnostycznym z wyboru przepro-
wadzonym u 63,6% pacjentów. U 14 chorych wykonano 
resekcję z zespoleniem pierwotnym. U dziesięciu pa-
cjentów wystąpiły powikłania okołooperacyjne. W cza-
sie obserwacji nie zauważono nawrotów przetoki. 

Wnioski

Resekcja z  zespoleniem pierwotnym jest możliwa 
i bezpieczna u większości pacjentów. W przypadkach 
zaawansowanego raka jelita grubego rekomendujemy 
operację sposobem Hartmanna jako metodę z wyboru. 
Operacje wykonywane w doświadczonych ośrodkach 
determinują skuteczność postępowania z  przetoka-
mi jelitowo-pęcherzowymi i charakteryzują się niską 
śmiertelnością i liczbą powikłań okołooperacyjnych.

Oświadczam, że nie ma konf liktu interesów 
autorów.
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LAPAROSKOPOWA RESEKCJA ESICY PO ENDOSKOPOWYM 
OZNAKOWANIU GUZA BARWNIKIEM MAGTRACE – OPIS PRZYPADKU

Norbert Nowak1, Kamil Nurczyk1, Jacek Dziedzic1, Paweł Bury1, Jerzy 
Mielko2, Wojciech Polkowski2, Krzysztof Zinkiewicz1

1II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wprowadzenie

Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęściej wy-
stępujących nowotworów złośliwych. Zajmuje trzecie 
miejsce, po raku płuc i raku piersi. Wczesny RJG może 
być usunięty w sposób radykalny metodami endosko-
powymi: polipektomią, mukozektomią i dysekcją pod-
śluzówkową. Zaleca się je w przypadku zmian wcze-
snych, kwalifikowanych jako pT1 – naciekających błonę 
śluzową i podśluzówą ściany jelita, bez naciekania war-
stwy mięśniowej, bez przerzutów do węzłów chłonnych 
i przerzutów odległych. Zmiany bardziej zaawansowa-
ne powinny być usuwane chirurgicznie, np. metodą 
laparoskopową. Niewielkie zmiany mogą jednak być 
trudne do odnalezienia w trakcie zabiegu laparoskopo-
wego. W takich sytuacjach pomocny jest endoskopo-
wy tatuaż wykonywany przed zabiegiem. Umożliwia 
on śródoperacyjne wykrycie węzła wartowniczego, co 
wpływa na zakres wykonywanej limfadenektomii. 

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie przypadku laparo-
skopowej resekcji esicy z przedoperacyjnym tatuażem 
endoskopowym, z wykorzystaniem barwnika magne-
tycznego Magtrace. 

Metodologia

Biopsja węzła wartowniczego (sentinel lymph node – 
SLN) jest znana od 1977 r. Identyfikację SLN wykonuje 
się zwykle za pomocą radioizotopu z dodatkiem niebie-
skiego barwnika, który umożliwia śródoperacyjną wi-

zualizację. W prezentowanym projekcie proponujemy 
zastosowanie systemu Sentimag jako bezpiecznej me-
tody wykrywania SLN. Wykorzystywany jest znacznik 
Magtrace, superparamagnetyczny tlenek żelaza, któ-
ry wykrywa się za pomocą magnetometru Sentimag. 
Zabieg z  jego użyciem polega na podaniu barwnika 
podczas badania endoskopowego na obszar zmiany. 
Zgodnie z zaleceniami należy go podać 3 cm od zmia-
ny w 2–3 wstrzyknięciach. Marker jest identyfikowany 
w guzie pierwotnym raz w węzłach chłonnych podczas 
śródoperacyjnego badania sondą Sentimag, która okre-
śla ilość znacznika zgromadzonego w tkance. 

Wyniki

Opis przypadku dotyczy 49-letniej kobiety z polipami 
esicy, ok. 30 cm od zwieraczy. Pierwszy – ok. 3 cm, zaj-
mujący ok. 1/3 obwodu jelita, drugi po drugiej stronie 
średnicy, ok. 2 cm. Pacjentka została zakwalifikowana 
do leczenia operacyjnego. Zmiana została ostrzyknięta 
barwnikiem Magtrace. Zabieg laparoskopowej resekcji 
wykonano 7 dni po endoskopii. Śródoperacyjnie wy-
kryto zmianę pierwotną oraz SLN, co potwierdzono 
użyciem sondy Sentimag. Badanie histopatologiczne 
potwierdziło radykalne usunięcie guza pierwotnego 
oraz brak zajęcia układu chłonnego.

Wnioski

Zastosowanie systemu Sentimag umożliwia lokalizację 
guza pierwotnego oraz węzłów chłonnych wartowni-
czych, poprawiając skuteczność leczenia operacyjnego.

Konflikt interesów – brak. 
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PROTOKÓŁ ERAS W LAPAROSKOPOWYCH RESEKCJACH JELITA GRUBEGO 
Z POWODU RAKA JEST BEZPIECZNY I SKRACA CZAS HOSPITALIZACJI

Wojciech Hap, Marcin Zawadzki, Agata Diakun, Wojciech Kielan
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Cel pracy

Celem badania było sprawdzenie, czy zastosowanie 
protokołu ERAS w laparoskopowej chirurgii kolorek-
talnej jest bezpiecznym postępowaniem powodującym 
skrócenie czasu hospitalizacji w porównaniu z klasycz-
nym schematem opieki po operacjach z powodu raka 
jelita grubego, wykonywanych metodami klasycznymi 
i laparoskopowymi w latach 2013–2018 w Klinice Chi-
rurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.

Metodologia

Retrospektywnej ocenie poddano przebieg hospitali-
zacji 328 pacjentów operowanych z powodu raka jelita 
grubego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onko-
logicznej we Wrocławiu w latach 2013–2018. Do analizy 
włączono pacjentów operowanych w trybie planowym, 
u których wykonano pierwotne zespolenie jelitowe bez 
wyłonienia stomii. W obliczeniach statystycznych wy-
korzystano dwuczynnikową analizę wariancji, test χ2, 
ocenę zależności współczynnikiem V Craméra oraz 
test U Manna-Whitneya.

Wyniki

W grupie 328 pacjentów operowanych z powodu raka 
jelita grubego 228 (69,5%) pacjentów operowano tech-

niką klasyczną, a 100 (30,5%) techniką laparoskopową. 
Wśród pacjentów operowanych laparoskopowo, u 19 
(19%) konieczne były konwersje do metody klasycznej. 
W latach 2017–2018 techniką laparoskopową operowa-
no 66 pacjentów, a u 32 (61,5%) operowanych wdrożono 
protokół ERAS do opieki okołooperacyjnej. W całym 
okresie analizy nie stwierdzono istotnych statystycz-
nie zmian częstości powikłań, niezależnie od rodzaju 
i ciężkości powikłania. Wykazano natomiast istotnie 
niższą częstość powikłań po zabiegach laparoskopo-
wych oraz istotnie wyższą po konwersjach w stosunku 
do zabiegów klasycznych. W grupie pacjentów bez po-
wikłań zastosowanie techniki laparoskopowej powodo-
wało skrócenie mediany czasu hospitalizacji do 7 dni 
w stosunku do 8 dni w technice klasycznej. W grupie 
pacjentów leczonych w protokole ERAS i technice la-
paroskopowej uzyskano skrócenie czasu hospitalizacji 
do 6 dni.

Wnioski

Zastosowanie protokołu ERAS oraz technik laparo-
skopowych w chirurgii kolorektalnej nie wpływa na 
zmianę częstości powikłań, ale istotnie wpływa na 
skrócenie czasu hospitalizacji. Stosowanie tych metod 
jest uzasadnione medycznie i ekonomicznie.
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CZYNNIKI RYZYKA POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH PO OPERACJI 
W CHOROBIE LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA: METAANALIZA

Joanna Łosińska1, Michał Mik2

1Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
2Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wprowadzenie

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą, postę-
pującą chorobą ziarniniakową, w której zmiany zapal-
ne mogą obejmować dowolną część przewodu pokar-
mowego. Prawie 70–90% pacjentów zostaje poddanych 
co najmniej jednej operacji w przebiegu tej choroby, 
a częstość powikłań pooperacyjnych jest większa niż 
po operacjach z powodu innych wskazań. Właściwa 
identyfikacja czynników ryzyka może znacznie ogra-
niczyć niekorzystne konsekwencje i możliwie poprawić 
wyniki.

Cel pracy

Celem pracy była ocena czynników ryzyka wczesnych 
powikłań pooperacyjnych u pacjentów z chorobą Le-
śniowskiego-Crohna poddawanych operacji w obrębie 
jamy brzusznej.

Metodologia

Przeszukano bazę danych PubMed w celu zidentyfi-
kowania badań obserwacyjnych opisujących czynniki 
ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów z cho-
robą Leśniowskiego-Crohna, następnie przeprowa-
dzono metaanalizę w celu zbadania wpływu różnych 
czynników na odsetek wszystkich zaobserwowanych 
powikłań.

Wyniki

Przegląd objął 23 badania, w których oceniano 16 535 
pacjentów poddanych 16 733 operacjom. Metaanaliza 

wykazała, że przedoperacyjne niskie stężenie albumin 
surowicy krwi (Iloraz Szans [OR]: 1,77; 95% przedział 
ufności [CI]: 1,56–2,01), niedokrwistość (OR: 1,53; 95% 
CI: 1,31–1,78); przedoperacyjne stosowanie sterydów 
(OR: 1,30; 95% CI: 1,10–1,53), przedoperacyjna terapia 
biologiczna (OR: 1,49; 95% CI: 1,26–1,75), dodatni wy-
wiad w kierunku wcześniejszej laparotomii (OR: 1,25; 
95% CI: 1,07–1,46); palenie papierosów (OR: 1,24; 95% 
CI: 1,12–1,38), płeć męska (OR: 1,17; 95% CI: 1,03–1,34) 
mogą być czynnikami ryzyka łącznych powikłań po-
operacyjnych ogółem. Nie stwierdzono związku mię-
dzy wiekiem pacjenta, ropniem przedoperacyjnym, 
niskim BMI, leczeniem lekami immunomodulującymi 
z ryzykiem powikłań pooperacyjnych.

Wnioski

Wiedza na temat czynników ryzyka, takich jak albu-
mina w surowicy, stężenie hemoglobiny, płeć, palenie, 
leki, historia wcześniejszych operacji może wpływać na 
decyzje dotyczące leczenia i prawdopodobnie zmniej-
szać odsetek powikłań pooperacyjnych.

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żądnej organizacji lub 
kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy 
wkład w przedmiot badań lub materiały badane w da-
nej pracy, np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posia-
danie akcji, honoraria), poza wymienionymi w załącz-
niku lub liście redakcyjnym. Każda dotacja badań lub 
projektu musi zostać wyszczególniona w części pracy 
zatytułowanej „Podziękowania”.
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ENDOSKOPOWY DRENAŻ PRZEZODBYTNICZY Z ZASTOSOWANIEM 
TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ U CHORYCH Z NIESZCZELNOŚCIĄ NISKICH 
ZESPOLEŃ JELITOWYCH PO ZABIEGACH RESEKCYJNYCH ODBYTNICY

Mateusz Jagielski, Jacek Piątkowski, Grzegorz Jarczyk, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Nieszczelność zespolenia jelitowego nadal pozostaje 
poważnym powikłaniem w chirurgii kolorektalnej. 

Cel pracy

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezodbytnicze-
go drenażu endoskopowego z zastosowaniem terapii 
podciśnieniowej u chorych z nieszczelnością niskich 
zespoleń jelitowych po zabiegach resekcyjnych w obrę-
bie odbytnicy. 

Metodologia

Prospektywna analiza wyników leczenia chorych 
z nieszczelnością zespolenia jelitowego leczonych te-
rapią podciśnieniową z wykorzystaniem przezodbyt-
niczego drenażu endoskopowego w latach 2018–2021 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Ry-
dygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu.

Wyniki

U 21 chorych (21 mężczyzn; średnia wieku 63,95 [43–
86] lat) po zabiegach resekcyjnych w obrębie odbyt-
nicy rozpoznano nieszczelność zespolenia jelitowego 
w okresie pooperacyjnym. 20 z 21 (95,24%) chorych 
miało wykonany zabieg resekcyjny metodą laparo-
skopową z powodu nowotworu środkowej i dystalnej 

części odbytnicy (Transanal Total Mesorectal Excision 
– TaTME: 14/21 [66,67%] chorych; Laparoscopic Total 
Mesorectal Excision – LaTME: 6/21 [28,57%] chorych); 
u  jednego (4,76%) chorego wykonano zabieg opera-
cyjny metodą otwartą z powodu powikłanego zapale-
nia uchyłków jelita grubego. Ośmiu (38,09%) chorych 
miało wykonaną pierwotną ileostomię protekcyjną. 
U wszystkich 21 chorych z nieszczelnością zespole-
nia jelitowego zastosowano wewnątrzjelitową terapię 
podciśnieniową z wykorzystaniem przezodbytniczego 
drenażu endoskopowego. Czas od zabiegu operacyj-
nego od rozpoczęcia leczenia endoskopowego wynosił 
średnio 81 (3–733) dni. Średnia liczba zabiegów endo-
skopowych z wymianą opatrunku podciśnieniowego 
wynosiła 5 (1–13). Średni czas leczenia endoskopowego 
wynosił 18 (4–56) dni. U 6 chorych w trakcie leczenia 
endoskopowego konieczne było wyłonienie ileostomii 
protekcyjnej. Sukces leczenia endoskopowego niesz-
czelności zespolenia jelitowego uzyskano u  20 z  21 
(95,24%) chorych. Średni okres obserwacji chorych 
wynosił 308 (118–728) dni. U 3 z 20 (15%) chorych 
stwierdzono nawrót ropnia miednicy w okresie obser-
wacji. Długoterminowy sukces leczenia endoskopowe-
go stwierdzono u 17 z 20 (85%) chorych.

Wnioski

Endoskopowy drenaż przezodbytniczy z wykorzysta-
niem terapii podciśnieniowej jest skuteczną i bezpiecz-
ną metodą leczenia małoinwazyjnego u chorych z nie-
szczelnością niskich zespoleń jelitowych po zabiegach 
resekcyjnych w obrębie odbytnicy.
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RAK JELITA GRUBEGO W PRZEBIEGU NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT
Marcin Włodarczyk1, Kasper Maryńczak1, Jakub Włodarczyk2, Anna 

Waśniewska-Włodarczyk3, Adam Dziki4, Łukasz Dziki1
1Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
3Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Ryzyko rozwoju raka jelita grubego (RJG) jest większe 
wśród pacjentów chorujących na zapalne choroby jelit 
(ZChJ), takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go (WZJG) czy choroba Leśniowskiego-Crohna (L-C), 
w porównaniu z ogółem społeczeństwa. Mimo dogłęb-
nej analizy wzrostu ryzyka i dodatkowych czynników 
predykcyjnych rozwoju RJG, wiele badań pokazuje róż-
ne wyniki dla postępowania w RJG spowodowanego 
WZJG. Dlatego potrzebne są dalsze i bardziej dokładne 
analizy.

Cel badania

Celem naszego badania była ocena skutków onkolo-
gicznych RJG spowodowanego ZChJ. Podjęliśmy próbę 
ustalenia czynników predykcyjnych rozwoju RJG w tej 
podgrupie i oceny wyników leczenia chirurgicznego 
w porównaniu ze sporadycznym RJG.

Metodologia

Badaniem objęto 41 pacjentów z ZChJ, którzy przeszli 
operację chirurgicznej resekcji RJG w  latach 2005–
2019. Grupę badaną stanowiło 20 pacjentów z wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita grubego i 21 pacjentów 
z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Grupa kontrolna 
sporadycznych RJG została dobrana pod względem 
płci, innych chorób współistniejących, wielkości guza 
i lokalizacji; składała się z 41 osób. Dane uzyskano z re-
trospektywnej analizy dokumentacji medycznej i ope-

racyjnej. W badaniu zwrócono uwagę na wpływ wieku, 
płci, BMI, wyników laboratoryjnych, stopnia zaawan-
sowania nowotworu, histologii i wcześniejszych zabie-
gów operacyjnych na przebieg okołooperacyjny, czas 
hospitalizacji, częstość i rodzaj powikłań.

Wyniki

Większość pacjentów w  grupie sporadycznego RJG 
prezentowała raka w II stopniu zaawansowania (21 pa-
cjentów, 51,2%), podczas gdy w grupie RJG związanym 
z ZChJ 16 pacjentów (39%) miało stadium II i 17 (41,5%) 
chorych prezentowało III stadium choroby (według 
American Joint Commission for Cancer). Czas hospi-
talizacji w grupie badanej był dłuższy niż w przypadku 
sporadycznego RJG, jednak nie stwierdzono istotności 
statystycznej (11,2 dnia vs. 9,7 dnia; p = 0,4219). Wiek 
pacjentów z RJG wywołanym ZChJ był istotnie niższy 
niż w przypadku raków sporadycznych (47,5 ± 8,9 vs. 
65,9 ± 10,1; p = 0,0401). Powikłania pooperacyjne mia-
ły tendencję do częstszego występowania u chorych na 
ZChJ niż u chorych na nowotwory sporadyczne (15 vs. 
6; p = 0,0541).

Wnioski

Nowotwory jelita grubego związane z ZChJ występują 
wcześniej i charakteryzują się większą liczbą powikłań 
pooperacyjnych niż sporadyczne RJG. Nasze badanie 
opiera się na doświadczeniach jednej instytucji, dlatego 
przewiduje się dalsze badania na większych grupach.

Brak konfliktu interesów.
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PERFORACJA JELITA GRUBEGO JAKO PIERWSZY OBJAW ROZSIANEGO PROCESU 
NOWOTWOROWEGO O NIEJASNYM PUNKCIE WYJŚCIA – OPIS PRZYPADKU
Alena Vasileuskaya1, Joanna Szczerbowska1, Justyna Korus1, Dorota Zielińska2, Mariusz Chabowski3

1Studenckie Koło Naukowe nr 180, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław 

3Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie

Perforacja przewodu pokarmowego to uszkodzenie 
obejmujące wszystkie warstwy ściany przewodu po-
karmowego, prowadzące do pojawienia się gazu lub za-
wartości przewodu pokarmowego poza jego światłem. 
Najczęstszą przyczyną perforacji jest choroba wrzo-
dowa lub przyczyna urazowa, np. jatrogenna. Stan ten 
stanowi zagrożenie życia i wymaga podjęcia szybkiej 
diagnostyki i  leczenia, zazwyczaj operacyjnego. Sto-
sunkowo rzadko zdarza się, aby perforacja przewodu 
pokarmowego była pierwszym objawem nowotworu 
w stadium rozsianym.

Opis przypadku

73-letni mężczyzna zgłosił się na SOR 4 WSKzP z po-
wodu bólu w okolicy lewego podżebrza. Podczas bada-
nia stwierdzono silną bolesność palpacyjną i opukową 
w lewym podżebrzu i słabiej wyrażoną w lewym śród-
brzuszu i podbrzuszu, a także obronę mięśniową i za-
znaczony objaw Blumberga lewostronnie, perystaltyka 
bardzo leniwa. W RTG wysięk w lewej jamie opłuc-
nowej i pojedynczy poziom płyn/gaz w lewym podże-
brzu, w TK cechy perforacji i podejrzenie guza zgię-
cia śledzionowego okrężnicy, ropnia wnęki śledziony. 
Chorego zakwalifikowano do laparotomii zwiadowczej 
w trybie ostrodyżurowym. Śródoperacyjnie stwierdzo-
no przedziurawiony guz zgięcia śledzionowego nacie-
kający na śledzionę z ropniem podprzeponowym i oko-

łośledzionowym. Dodatkowo na krzywiźnie większej 
żołądka widniał twardy, guzowaty naciek. Wykona-
no hemikolektomię lewostronną oraz splenektomię, 
wyłoniono stomię końcową na poprzecznicy. Pobra-
no wycinki z żołądka, jelita grubego, przestrzeni za-
otrzewnowej i śledziony do badań histopatologicznych. 
Okołooperacyjnie przetoczono 2 jednostki KKCZ. Po 6 
dniach pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym 
dobrym. W badaniu histopatologicznym uwidocznio-
no utkanie gruczolakoraka we wszystkich z pobranych 
próbkach. Całość obrazu nie była charakterystyczna 
dla gruczolakoraka jelita grubego, najbardziej prawdo-
podobnym punktem wyjścia był pierwotny gruczola-
korak trzustki. 

Podsumowanie

Nie zawsze zaawansowany, rozsiany proces nowotwo-
rowy daje typowe objawy. Może się to tyczyć zwłaszcza 
pacjentów z nowotworami o długim przebiegu bezob-
jawowym, takimi jak nowotwory trzustki. Pacjent zgła-
szający się na ostry dyżur chirurgiczny z bólem brzucha 
w istocie może być pacjentem nie tylko chirurgicznym, 
lecz pacjentem wymagającym przede wszystkim opieki 
onkologicznej. Pogłębiona diagnostyka obrazowa wraz 
z diagnostyką histopatologiczną to klucz do podjęcia 
skutecznego leczenia pacjentów prezentujących nie-
oczywiste objawy. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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ENDOSKOPOWY DRENAŻ PRZEZŚCIENNY POOPERACYJNYCH 
ROPNI WEWNĄTRZBRZUSZNYCH

Mateusz Jagielski, Łukasz Bereziak, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Obecnie endoskopowy drenaż przezścienny stał się po-
wszechną metodą w leczeniu trzustkowych zbiorników 
płynowych. Dzięki wykorzystaniu endoskopowej ultra-
sonografii (EUS) w  trakcie drenażu przezściennego 
możliwe jest uzyskanie dostępu przez ścianę przewodu 
pokarmowego do innych patologicznych zbiorników 
płynowych w nadbrzuszu, w tym także pooperacyj-
nych ropni wewnątrzbrzusznych. 

Cel pracy

Ocena przydatności endoskopowego drenażu 
przezściennego w  leczeniu pooperacyjnych ropni 
wewnątrzbrzusznych. 

Metodologia

Retrospektywna ocena wyników leczenia endo-
skopowego wszystkich 29 chorych z  ropniami we-
wnątrzbrzusznymi po zabiegach operacyjnych w ob-
rębie jamy brzusznej w  latach 2018–2021 w  Klinice 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkolo-
gicznej w Toruniu. Chorych podzielono na dwie grupy, 
w zależności od czasu pomiędzy zabiegiem operacyj-
nym a rozpoczęciem leczenia endoskopowego. Pierw-
szą grupę chorych stanowili pacjenci, u których drenaż 
przezścienny ropni wewnątrzbrzusznych został wyko-
nany w ciągu 14 dni od zabiegu operacyjnego. Drugą 
grupę chorych stanowiły osoby, u których leczenie en-
doskopowe rozpoczęto po upływie 14 dni od zabiegu 
operacyjnego. 

Wyniki

U  wszystkich 29 chorych wykonano czynny przez-
ścienny (przezżołądkowy) drenaż endoskopowy z po-
jedynczego dostępu. Do pierwszej grupy włączono 16 
z 29 (55,17%) chorych z ropniami wewnątrzbrzuszny-
mi, do drugiej grupy włączono 13 z 29 (44,83%) cho-
rych. W obu grupach ropnie wewnątrzbrzuszne były 
powikłaniem po pilnej laparotomii z ropnym lub kało-
wym zapaleniem otrzewnej spowodowanym patologią 
w obrębie jelita grubego (81,25% vs. 76,92%, p = NS). 
Czynny drenaż endoskopowy prowadzono przez okres 
7 (5–12) dni w pierwszej grupie i przez okres 13 (7–22) 
dni w grupie drugiej (p < 0,05). Powikłania leczenia en-
doskopowego odnotowano w pierwszej grupie u 3 z 16 
(18,75%) chorych i w drugiej grupie u 2 z 13 (15,38%) 
chorych (p = NS). Sukces kliniczny uzyskano u  15 
z 16 (93,75%) chorych w grupie pierwszej i u 10 z 13 
(76,92%) chorych w grupie drugiej (p < 0,05). Długo-
terminowy sukces leczenia uzyskano u 14 z 16 (87,5%) 
chorych w pierwszej grupie i u 9 z 13 (69,23%) chorych 
w drugiej grupie (p < 0,05).

Wnioski

Endoskopowy drenaż przezścienny jest skutecz-
ną metodą w  leczeniu pooperacyjnych ropni we-
wnątrzbrzusznych. Wczesny drenaż endoskopowy jest 
związany z lepszymi wynikami leczenia endoskopowe-
go w tej grupie chorych. 
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ANALIZA WSKAZAŃ ORAZ WCZESNYCH WYNIKÓW CHIRURGICZNEGO 
LECZENIA WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO

Marek Zielonka1, Zofia Kampka1, Grzegorz Wypych1, Marta 
Kozikowska1, Beata Jabłońska2, Sławomir Mrowiec2

1STN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
2Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Chociaż farmakoterapia jest leczeniem pierwszego 
wyboru w przypadku wrzodziejącego zapalenia jeli-
ta grubego (WZJG), chirurgia odgrywa istotną rolę 
w leczeniu tej przewlekłej choroby zapalnej okrężni-
cy i odbytnicy. Spora część pacjentów cierpiących na 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego będzie wymaga-
ła co najmniej jednej operacji przez całe swoje życie, 
ze względu na występowanie różnych powikłań. Naj-
częstsze wskazania do leczenia operacyjnego to: cięż-
kie zaostrzenie, ostre rozdęcie okrężnicy, perforacja lub 
brak odpowiedzi na leczenie.

Cel pracy

Przedstawienie najczęstszych wskazań do chirurgicz-
nego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, 
jego metod i wyników wraz z analizą odsetka powikłań 
pooperacyjnych.

Metodologia

Retrospektywną analizą objęto 40 pacjentów chorują-
cych na WZJG, którzy w latach 2016–2020 byli leczeni 
operacyjnie w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmo-
wego SUM w  Katowicach. Dane uzyskano z  doku-
mentacji medycznej. Przeanalizowano następujące 
parametry: wiek, BMI, czas trwania choroby, czas od 

rozpoznania do pierwszego zabiegu, wskazania do za-
biegu, rodzaj i czas trwania zabiegu oraz powikłania, 
wyniki badań morfologii krwi obwodowej oraz badań 
biochemicznych wykonanych przy przyjęciu oraz ty-
dzień po wykonanym zabiegu.

Wyniki

Średni wiek pacjentów to 46,8 lat. Analizowana grupa 
składała się w 43,3% z kobiet i w 56,67% z mężczyzn. 
Większość zabiegów miała charakter planowy – 70% 
pacjentów. Najczęstszym wskazaniem do planowego 
zabiegu chirurgicznego było zaostrzenie objawów. Tok-
syczne rozdęcie okrężnicy i perforacja były najczęst-
szymi wskazaniami do pilnej operacji, odpowiednio 
w 35,7% i 21,4%. Pacjenci ci byli operowani w końcowej 
fazie WZJG, a zatem byli narażeni na większe ryzyko 
okołooperacyjne. Najczęściej wykonywanym zabie-
giem była proktokolektomia z wytworzeniem ileosto-
mii końcowej. U 30% pacjentów wystąpiły powikłania 
pooperacyjne. 

Wnioski

Operacje wykonywane w trybie pilnym są obarczone 
wyższym ryzykiem okołooperacyjnym i śmiertelno-
ścią. Istnieje związek między rodzajem wykonywanej 
operacji a długością hospitalizacji. 
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GUZ ZSTĘPNICY PRZYCZYNĄ CAŁKOWITEGO WGŁOBIENIA ESICY DO ODBYTNICY
Agata Dłubak, Adam Pawelczyk, Marek Karczewski

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Opis przypadku

51-letnia kobieta (niechorująca przewlekle) została 
przyjęta na Oddział Gastroenterologii z powodu guza 
jelita grubego, rozpoznanego tydzień wcześniej w cza-
sie ambulatoryjnej kolonoskopii. Badanie wykonano 
z powodu krwawienia do dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Przy przyjęciu do szpitala pacjentka 
zgłaszała bóle podbrzusza, wyciek śluzowo-krwistej 
treści z odbytu, osłabienie oraz niezamierzoną utratę 
masy ciała. W wywiadzie rok wcześniej pierwszy epi-
zod krwistych wypróżnień – wówczas ambulatoryjna 
kolonoskopia nie wykazała patologii. W wywiadzie ro-
dzinnym rak jelita grubego w młodym wieku u matki. 
Z tego powodu pacjentka przeszła badania molekular-
ne w kierunku zmian w genach MLH1, MSH2, MSH6 
– w żadnym z genów nie wykryto zmian patogennych.

W trakcie hospitalizacji wykonano kolonoskopię, 
uwidaczniając zmianę polipowatą (NICE 3, KUDO 
IV) zajmującą prawie całą odbytnicę, uniemożliwiającą 
dalsze przejście endoskopem. Diagnostykę poszerzono 
o TK jamy brzusznej, stwierdzając objawy podniedroż-
ności jelita grubego i zmiany przerzutowe do wątroby 
oraz MR miednicy, stwierdzając wgłobienie esicy do 
odbytnicy z powodu guza. 

Ze  względu na narastające objawy niedrożności 
przewodu pokarmowego i utrzymujące się krwawienie 
z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pacjentka 
została przekazana na Oddział Chirurgii, gdzie została 
zakwalifikowana do laparotomii. 

Śródoperacyjnie stwierdzono guz zstępnicy powo-
dujący całkowite wgłobienie esicy do światła rozdętej 
odbytnicy oraz dwie zmiany o charakterze przerzutów 
w wątrobie. Wykonano operację sp. Hartmanna oraz 
metastazektomię przerzutów do wątroby. Przebieg za-
biegu i okres pooperacyjny niepowikłane. W 9. dobie 
pooperacyjnej pacjentkę wypisano do domu w stanie 
dobrym. 

W ostatecznym badaniu histopatologicznym rozpo-
znano gruczolakoraka cewkowego częściowo śluzowe-
go jelita grubego G2 oraz przerzuty gruczolakoraka do 
wątroby (pT3 pN0 pM1).

Zgodnie z ustaleniami konsylium wielodyscypli-
narnego pacjentka ma zostać poddana dalszemu lecze-
niu systemowemu.

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub 
kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy 
wkład w przedmiot badań lub materiały badane w da-
nej pracy.
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ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO PO OPERACJI 
SPOSOBEM HARTMANNA. ANALIZA WYNIKÓW LECZENIA U 50 PACJENTÓW

Adam Bobkiewicz, Witold Ledwosiński, Łukasz Krokowicz, Maciej 
Borejsza-Wysocki, Krzysztof Szmyt, Tomasz Banasiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Usunięcie części jelita z wytworzeniem zespolenia pier-
wotnego jest złotym standardem leczenia chorób jelita 
grubego. Operacja sposobem Hartmanna (wytworze-
nie stomii końcowej z resekcją części jelita) stanowi 
jednak ciągle metodę z wyboru w sytuacjach klinicz-
nych wymagających czasowego odbarczenia przewodu 
pokarmowego. 

Cel pracy

Celem pracy była retrospektywna analiza 50 pacjentów 
poddanych operacji odtworzenia ciągłości przewodu 
pokarmowego po operacji sposobem Hartmanna w la-
tach 2015–2020. 

Metodologia 

Dane analizowano pod względem: wieku, płci, BMI, 
chorób współistniejących, przyczyn operacji pier-
wotnej, czasu pomiędzy pierwotną operacją a zabie-
giem odtworzenia, długości hospitalizacji, rodza-

ju wykonanego zespolenia, powikłań oraz zgonów 
okołooperacyjnych. 

Wyniki

Do analizy włączono 50 pacjentów, 25 kobiet (50%) 
oraz 25 mężczyzn (50%). Średni wiek pacjentów w cza-
sie operacji odtworzenia ciągłości wynosił 59,1 lat. Naj-
częstszą przyczyną kwalifikacji do operacji sposobem 
Hartmanna była powikłana choroba uchyłkowa jelita 
grubego (n = 28; 56%), a najczęstszym rodzajem zespo-
lenia podczas odtworzenia ciągłości – zespolenie zstęp-
niczo-rektalne (n = 27; 54%). U szesnastu pacjentów 
wystąpiły powikłania po zabiegu (32%), a najczęstszym 
powikłaniem było zakażenie miejsca operowanego (n 
= 13; 26%). Jeden pacjent zmarł z powodu zatorowości 
płucnej. 

Wnioski

Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po 
operacji sposobem Hartmanna związane jest z relatyw-
nie wysokim wskaźnikiem powikłań pooperacyjnych. 
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CZY LAPAROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA UMOŻLIWIA WCZESNE 
WYKRYWANIE PRZERZUTÓW DO OTRZEWNEJ U PACJENTÓW 

Z RAKIEM OKRĘŻNICY I GÓRNEJ ODBYTNICY W STOPNIU PT4 – 
PROJEKT PROSPEKTYWNEGO BADANIA KLINICZNEGO II FAZY

Krzysztof Szewczyk1, Michał Kazanowski2, Maciej Bogusiak2, Bartosz 
Kapturkiewicz2, Mirosław Waplak2, Marek Bębenek2

1Oddział Chirurgii Onkologicznej I, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Katedra Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

2Oddział Chirurgii Onkologicznej I, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wprowadzenie

U  około 30% pacjentów z  rakiem okrężnicy i  we-
wnątrzotrzewnowym rakiem odbytnicy (colorectal 
cancer – CRC) w stopniu pT4 rozwijają się przerzuty 
dootrzewnowe (peritoneal metastases – PM). PM są 
wykrywane, gdy tylko jedna czwarta chorych kwalifi-
kuje się do próby leczenia radykalnego: maksymalnej 
cytoredukcji chirurgicznej (Cytoreductice Surgery – 
CRS) z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hi-
pertermii (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy 
– HIPEC). Potrzebne są nowe strategie diagnostyczne 
w celu wykrycia PM na wczesnym etapie, kiedy cho-
roba jest potencjalnie uleczalna. Wyniki badania CO-
LOPEC (NCT02231086) dowodzą, że laparoskopia dia-
gnostyczna (DL) jest istotnym elementem obserwacji 
pacjentów z CRC pT4.

Cel pracy

Głównym celem badania jest określenie częstości wy-
stępowania subklinicznych PM podczas DL oraz od-
setka PM kwalifikujących się do leczenia radykalnego 
(CRS + HIPEC) u pacjentów z CRC w stopniu pT4N-
0-2M0. Drugorzędnymi celami są: porównanie czuło-
ści tomografii komputerowej (TK) i poziomu antygenu 

karcinoembrionalnego (carcino-embryonic antygen – 
CEA) oraz DL w wykrywaniu PM, określenie chorobo-
wości DL oraz jakości życia pacjentów z PM.

Metodologia

Jest to projekt wieloośrodkowego prospektywnego ba-
dania klinicznego II fazy, w którym kwalifikujący się 
pacjenci: w  wieku 18–80 lat, po radykalnej resekcji 
CRC pT4N0-2M0, w dobrym stanie ogólnym (WHO ≤ 
2), będą mieli wykonaną TK jamy brzusznej i miedni-
cy małej oraz oznaczony poziom CEA 6–9 miesięcy po 
operacji, a następnie – o ile nie wykryto PM ani innych 
przerzutów odległych – DL. Chorzy, u których zostaną 
wykryte PM, będą leczeni z intencją radykalną (CRS + 
HIPEC) lub paliatywnie.

Wyniki i wnioski

Należy oczekiwać, że wykrycie przerzutów dootrzew-
nowych w stadium subklinicznym (DL) przełoży się na 
korzyść w zakresie przeżycia, które po leczeniu z inten-
cją radykalną jest tym wyższe, im zasięg choroby w ja-
mie otrzewnej jest bardziej ograniczony.

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
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CZYNNIKI RYZYKA NIEPOŻĄDANEGO PRZEBIEGU LAPAROSKOPOWEJ 
RESEKCJI WĄTROBY WYKONYWANEJ W CZASIE KRZYWEJ UCZENIA

Wacław Hołówko1, Wojciech Serednicki2, Michał Wysocki3, Marian Domurat4, Jerzy Mielko5, Stanisław 
Pierściński6, Adam Durczyński7, Mateusz Bartkowiak1, Mateusz Wierdak2, Michał Grąt1, Aleksander 

Tarasik4, Tadeusz Wróblewski1, Andrzej Budzyński3, Michał Pędziwiatr2, Krzysztof Zieniewicz1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

3Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie 
4Oddział Chirurgii Onkologicznej, Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 

5Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
6Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy 
7Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Laparoskopowa resekcja wątroby (LLR) może zapew-
niać porównywalne, a nawet lepsze wyniki od chirur-
gii otwartej, dlatego ważne jest rozpowszechnianie 
stosowania tej metody. Poznanie ryzyka, wiążącego się 
z operacjami wykonywanymi w czasie krzywej uczenia, 
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wprowadzania 
nowych programów LLR w kolejnych ośrodkach.

Cel pracy

Celem badania była ocena czynników ryzyka śródopera-
cyjnych zdarzeń niepożądanych (IAE) oraz dodatniego 
marginesu podczas LLR w czasie krzywej uczenia.

Metodologia

Grupa badana liczyła 292 chorych z LLR przeprowa-
dzonym w okresie od lutego 2010 do 2021 przez chi-
rurgów, przed wykonaniem 50 operacji przez każdego 
z nich. Występowanie IAE było oceniane w oparciu 
o klasyfikację Satavy. Dane dotyczące leczenia przedo-
peracyjnego, rodzaju, zakresu i stopnia trudności LLR 
oraz charakterystyki guzów zostały włączone do ana-
lizy jako potencjalne czynniki ryzyka IAE oraz dodat-
niego marginesu w preparacie. Doświadczenie chirur-
gów dotyczące chirurgii laparoskopowej (Lexp) oraz 
otwartej chirurgii wątroby (OLRexp) zostało ocenione 
w oparciu o trzystopniową klasyfikację, w zależności 
od liczby wykonywanych operacji w ciągu roku.

Wyniki

Mediana (Q1–Q3) liczby oraz średnicy największego 
guza wyniosła odpowiednio 1 (1–1) oraz 30 mm (23–
45). Najwyższy stopień Lexp oraz OLRexp chirurga 
odnotowano odpowiednio podczas 159 (54,4%) oraz 
99 (33,9%) LLR. IAE sklasyfikowane jako stopień ≥ 1 
według Satavy zaobserwowano podczas 50 (17,1%) LLR, 
podczas gdy dodatni margines resekcji oceniono w 44 
(15,1%) preparatach. Niezależnymi czynnikami ryzyka 
IAE była średnica największego guza (OR = 2,07; 95% 
CI = 1,07–4,00; p = 0,03) oraz OLRexp < Lexp (OR = 
2,44; 95% CI = 1,25–4,77; p = 0,009), natomiast przy 
średnicy guza > 45mm ryzyko to istotnie wzrastało 
(AUROC = 0,66; p = 0,001). Niezależnym czynnikiem 
ryzyka dodatniego marginesu było OLRexp < Lexp 
(OR = 2,13; 95% CI 1,10–4,17; p = 0,024).

Wnioski

Chirurdzy, którzy planują rozpoczęcie wykonywania 
laparoskopowych resekcji wątroby, powinni być świa-
domi zwiększonego ryzyka śródoperacyjnych zdarzeń 
niepożądanych u  pacjentów z  większymi guzami, 
szczególnie o średnicy > 45mm. Duże doświadczenie 
w zakresie otwartej chirurgii wątroby może w więk-
szym stopniu zmniejszać ryzyko śródoperacyjnych 
zdarzeń niepożądanych oraz dodatniego marginesu 
resekcji, aniżeli duże doświadczenie w zakresie chirur-
gii laparoskopowej.
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ZASTOSOWANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO U CHORYCH 
Z PRZETOKAMI ODBYTNICZO-POCHWOWYMI W PRZEBIEGU 

WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO
Jacek Hermann, Jarosław Cwaliński, Jacek Paszkowski, Bartosz Grzechulski, Tomasz Banasiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wprowadzenie

Dotychczas nie ustalono standardowych metod lecze-
nia przetok odbytniczo-pochwowych (POP). Konieczne 
jest poszukiwanie nowych sposobów terapii, ponieważ 
dostępne metody charakteryzują się częstymi nawrota-
mi choroby. Autorzy proponują leczenie oszczędzające, 
polegające na podawaniu osocza bogato płytkowego 
(OBP). 

Cel pracy

Celem pracy jest ocena skuteczności miejscowego le-
czenia małych i niskich POP w przebiegu wrzodzieją-
cego zapalenia jelita grubego (WZJG) za pomocą OBP.

Metodologia

Badaniu poddano grupę 15 kobiet z małymi, niskimi 
i prostymi POP w przebiegu WZJG oraz po przebytej 
proktokolektomii z wytworzeniem zbiornika jelitowe-
go z powodu zaawansowanego zapalenia jelita. Osocze 
wstrzykiwano w tkanki sąsiadujące z kanałem przetoki 
po uprzednim wyłyżeczkowaniu.

Wyniki

Całkowite zagojenie przetok udało się uzyskać u 3 pa-
cjentek po jednorazowym podaniu osocza. Przetoki 
zamknęły się u 4 kobiet po drugiej dawce i po trzech 
wstrzyknięciach u kolejnych 3 pacjentek. Zatem osta-
tecznie przetoki wyleczono u 10 (67%) kobiet. Do tej 
pory nie obserwowano nawrotu choroby w badanej 
grupie przez okres od 6 do 12 miesięcy. Nie obserwo-
wano powikłań zastosowanego leczenia.

Wnioski

Miejscowe leczenie małych i niskich przetok odbytni-
czo-pochwowych w przebiegu wrzodziejącego zapale-
nia jelita grubego za pomocą osocza bogatopłytkowe-
go jest tanią, prostą, bezpieczną i względnie skuteczną 
metodą leczenia. W przypadku nawrotu przetoki za-
bieg można powtórzyć lub zastosować inne metody 
leczenia.

Brak konfliktu interesów.
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ZALETY I WADY OPERACJI MAŁOINWAZYJNYCH JELITA GRUBEGO
Kamil Dąbrowski1, Marek Zawadzki1, Andrzej Kwiatkowski2, Magdalena Materlak2, Wojciech Witkiewicz1

1Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Naukowy 
2Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Wprowadzenie

Chirurgia małoinwazyjna (Minimally Invasive Surgery 
– MIS) jest obecnie preferowanym dostępem operacyj-
nym w leczeniu chorób jelita grubego. Zastosowanie 
techniki laparoskopowej lub robotowej zmniejsza ból 
pooperacyjny, skraca pobyt pacjenta w szpitalu i przy-
śpiesza powrót do pełnej sprawności ruchowej. W wie-
lu krajach Europy MIS jest stosowany częściej niż kla-
syczna technika operacyjna. Również w Polsce odsetek 
operacji małoinwazyjnych stale wzrasta.

Cel pracy

Celem poniższej pracy było porównanie parametrów 
okołooperacyjnych pacjentów operowanych technika-
mi MIS (laparoskopia i robotyka) i techniką klasyczną.

Metodologia

Badanie jest retrospektywną analizą prospektywnie 
prowadzonej bazy danych pacjentów operowanych 
w oddziałach chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego we Wrocławiu (WSS) i Wojskowego In-
stytutu Medycznego w Warszawie (WIM). Do badania 
kwalifikowano kolejnych pacjentów, u których wyko-
nano resekcyjne operacje jelita grubego w okresie od 
stycznia 2013 do grudnia 2019 r. Wybór dostępu opera-
cyjnego oraz technika zespolenia były uzależnione od 
preferencji operującego chirurga. 

Wyniki

W wymienionych okresie wykonano 1027 operacji je-
lita grubego; 541 operacji sposobem laparoskopowym, 

416 operacji sposobem klasycznych oraz 50 operacji 
z użyciem robota da Vinci. Techniką małoinwazyjną 
wykonano 98% operacji w WIM i 43% operacji w WSS. 
Wśród pacjentów zakwalifikowanych do MIS i opera-
cji sposobem klasycznym nie zaobserwowano istotnych 
różnic w zakresie wieku, płci, BMI, ASA, powikłań po-
operacyjnych i reoperacji. Konwersji do operacji otwar-
tej wymagało 10% pacjentów operowanych laparosko-
powo i 6% pacjentów operowanych za pomocą robota. 
Pacjenci operowani laparoskopowo pozostawali w szpi-
talu krócej niż pacjenci operowani techniką klasyczną 
lub za pomocą robota (5 vs. 6 dni, p < 0,0001). Rzadziej 
też wymagali ponownego przyjęcia do szpitala (1,3% 
vs. 6%, p = 0,0003). Operacje wykonywane techniką 
MIS trwały dłużej niż operacje klasyczne; (op. za po-
mocą robota – 267,5 min vs. laparoskopia – 190 min vs. 
op. klasyczna – 140 min, p < 0,0001).

Wnioski

Wyniki naszego badania potwierdzają, że MIS może 
być bezpiecznie stosowana u większości pacjentów ope-
rowanych z powodu schorzeń jelita grubego. Pacjenci 
operowani techniką laparoskopową przebywają krócej 
w szpitalu i rzadziej wymagają ponownego przyjęcia do 
szpitala. Jedynym ograniczeniem techniki MIS zaob-
serwowanym w naszym badaniu jest wydłużenie czasu 
operacji (w porównaniu do operacji wykonywanych 
techniką klasyczną). 

Konflikt interesów: autorzy nie zgłaszają konfliktu 
interesów
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LAPAROSKOPOWE LECZENIE ZESPOŁU UCISKU PNIA 
TRZEWNEGO – OBSERWACJA ŚREDNIOTERMINOWA

Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Paweł Lech, Maciej Michalik
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wprowadzenie

Zespół ucisku pnia trzewnego przez więzadło łukowate 
pośrodkowe, zespół Dunbara, (Median Arcuate Liga-
ment Syndrome – MALS) jest rzadką przyczyną prze-
wlekłego bólu w nadbrzuszu. Obraz kliniczny często 
bywa nietypowy, a rozpoznanie opóźnione, wymaga-
jące interdyscyplinarnej diagnostyki. Do operacyjnych 
metod leczenia należy laparoskopowe lub robotowe 
uwolnienie pnia trzewnego oraz stentowanie we-
wnątrznaczyniowe jako procedura samodzielna bądź 
poprzedzona operacją. 

Cel pracy

Celem badania było przedstawienie wyników średnio-
terminowej obserwacji pooperacyjnej czterech pacjen-
tów z MALS. 

Metodologia

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wie-
ku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie w 2018 r. wykonano 5 laparoskopowych 
uwolnień pnia trzewnego. 

U  jednego chorego rozpoznano stwardnienie za-
nikowe boczne, jego stan ogólny pogorszył się kilka 
miesięcy po operacji, został wyłączony z obserwacji. 
Do badania włączyliśmy czterech pacjentów. Wszyscy 
pacjenci przebyli operację i zostali przyjęci do naszego 
oddziału od 16 do 23 miesięcy po operacji, w celu wy-

konania angiografii tomografii komputerowej (compu-
ted tomography angiography – CTA).

Wyniki

Pacjentkami były cztery kobiety w wieku 28–63 lat 
ze średnim wskaźnikiem masy ciała BMI 22,4 kg/m2 
(± 4,03 kg/m2). Najczęstszym objawem był poposiłko-
wy ból brzucha, trwający przed postawieniem diagnozy 
średnio 4,5 roku. Rozpoznanie zostało potwierdzone 
przez CTA, które wykazało ciężkie (> 70%) zwężenie 
pnia trzewnego u każdej z pacjentek. Wszyscy pacjen-
ci zostali zakwalifikowani do operacji laproskopowej. 
Średni czas operacji wynosił 81,25 minut (55–100 mi-
nut), a utrata krwi wynosiła mniej niż 200 ml u każ-
dego pacjenta. Wszyscy chorzy zostali wypisani do 
domu w pierwszej dobie pooperacyjnej, bez powikłań 
pooperacyjnych. W obserwacji pooperacyjnej wszyscy 
pacjenci poprawili jakość życia i zgłaszali całkowite 
ustąpienie objawów. Średnie BMI po operacji wynosiło 
22,7 kg/m2 (± 3,43 kg/m2), czyli nieznacznie więcej niż 
przez operacją (p < 0,05). Kontrolna CTA potwierdziła 
pełną dekompresję pnia trzewnego u wszystkich czte-
rech pacjentek.

Wnioski

Laparoskopia jest cenną i bezpieczną metodą leczenia 
pacjentów z MALS. Lekarze diagnozujący pacjentów 
z niespecyficznymi objawami, takimi jak ból poposił-
kowy, powinni wziąć pod uwagę MALS.

Autorzy nie deklarują konfliktu interesu.
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SKLEROTERAPIA I ECHOSKLEROTERAPIA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE 
Willy Hauzer, Aneta Hauzer
Hauzer Clinic, Żerniki Wrocławskie

Wprowadzenie

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych może 
objawiać się niewydolnością żył głębokich, żył przeszy-
wających, zmianami żylakowatymi w zakresie układu 
żył powierzchownych oraz zmianami patologicznymi 
w zakresie układu żył podskórnych.

Skleroterapia jest jedną z  metod leczenia zmian 
patologicznych w układzie żył powierzchownych: ży-
laków, żył przeszywających, oraz żył podskórnych: 
poszerzonych żył siatkowatych, siateczkowatych, te-
leangiektazji i wenulektazji, stanowiących poważnym 
problem dla każdego ze względów klinicznych, obja-
wowych oraz estetycznych. Skleroterapia polega na do-
żylnym podaniu sklerozantu – środka obliterującego 
naczynie, wskutek czego zostaje wywołana miejscowa 
reakcja zapalna, powodująca wykrzepienie i zwłóknie-
nie naczynia, a następnie lizę i  fagocytozę naczynia 
przez organizm. 

Cel pracy

Przedstawienie techniki skleroterapii i echosklerote-
rapii wraz z powikłaniami, skutkami ubocznymi ich 
leczeniem.

Metodologia

W pracy zostały przedstawione doświadczenia własne 
w zakresie skleroterapii i echoskleroterapii z ostatnich 
15 lat praktyki zawodowej. Wykonano zabiegi sklero-

terapii i echoskleroterapii u ponad 6 tysięcy pacjentów 
zarówno w obliteracji zmian żylakowych śródoperacyj-
nych, jak i w leczeniu uzupełniającym po zabiegach we-
wnątrznaczyniowych, w leczeniu izolowanych zmian 
żylakowych pierwotnych oraz wtórnych. Skleroterapię 
zastosowano również w medycynie estetycznej w celu 
likwidacji poszerzonych żył siatkowatych, siateczkowa-
tych, teleangiektazji i wenulektazji. 

Wyniki

W moich obserwacjach, w zależności od stężenia, ilości 
podanego sklerozantu oraz szerokości zamykanych 
naczyń wystąpiły: zaczerwienie i pieczenie okołoza-
biegowe – od 30 do 80%, bóle pozabiegowe – do 20%, 
przebarwienia hemosyderynowe – do 15%, duszno-
ść i kaszel okołozabiegowa – do 1%, matting – do 1%, 
przejściowe zaburzenia widzenia – poniżej 0,1%, mar-
twica lokalna skóry poniżej – 0,1%, zakrzepowe zapa-
lenie żył głębokich – poniżej 0,1%. Wchłanianie obli-
terowanych naczyń występowało od 3 do 12 miesięcy, 
ustępowanie przebarwień – do 6 miesięcy, w pojedyn-
czych przypadkach – 12–24 miesięcy.

Wnioski 

Skleroterapia i  echoskleroterapia stanowią małoin-
wazyjną metodę leczenia przewlekłej niewydolności 
żylnej, obarczoną mała ilością trwałych i poważnych 
powikłań.
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SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND 
BILATERAL TAPP PERFORMED BY ORIGINAL METHOD

Mykola Halei, Ivan Marchuk
Volynian National University

Introduction

Gallstone disease (GD) with its frequent manifestation 
as obstructive jaundice, is relevant pathology in mini-
mally invasive surgery. This disease is often combined 
with inguinal hernia, sometimes bilateral (BIH). That is 
why we have developed our own method of simultane-
ous surgical treatment.

Aim

To evaluate the effectiveness and safety of simultane-
ous laparoscopic approach in bilateral inguinal hernia 
repair and cholecystectomy.

Materials and methods

114 patients with GD combined with BIH between 
2012 and 2021 were operated (group 1). For compari-
son group 2 was formed of 120 patients that underwent 
only single-side TAPP. In group 1 our own developed 
technique was used. In group 2 classic TAPP was per-
formed. The average age of patients was 36,67 years in 
group 1 and 34,11 years in group 2.

Results

Despite of longer intraoperative time in group 1 (49,32 
min vs. 27,07 min) length of hospital stay was compa-
rable (4,36 days vs. 3,91 days). Frequency of complica-
tions, such as bleeding, hypertension and need of IV 
transfusion, had no significant difference (0,026% vs. 
0,025%). Also creatinine concentration and glycemia 
were comparable and within normal limits. It must be 
said that patients in group 1 got rid of need of further 
hospitalization and operation.

Conclusions

Retrospective analysis showed that increasing of op-
erative time within safe limits of 2 hours (ARISCAT, 
LEE) did not lead to increasing of intraoperative and 
postoperative complications. Also, the effectiveness 
of simultaneous approach is much higher, while pa-
tient save time and has no need in few hospitalization, 
preparation, general anesthesia, operation and rehabil-
itation. Our developed technique allow to perform such 
operation with high ergonomic component.
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LECZENIE POOPERACYJNYCH NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ ODBYTNICY 
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MAŁOINWAZYJNYCH I ENDOSKOPOWYCH

Jarosław Cwaliński, Jacek Paszkowski, Tomasz Banasiewicz
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Leczenie pooperacyjnych nieszczelności zespoleń od-
bytnicy stanowi jedno z trudniejszych wyzwań w chi-
rurgii kolorektalnej. Warunki anatomiczne, chemio-
terapia przedoperacyjna oraz opóźnione rozpoznanie 
w istotny sposób zmniejszają szansę całkowitego za-
gojenia przetoki. W sytuacji częściowego rozejścia ze-
spolenia skutecznym rozwiązaniem może być leczenie 
endoskopowe, takie jak endoluminalny opatrunek 
podciśnieniowy (EVT), klipsy hemostatyczne, kleje 
tkankowe lub miejscowa podaż komórkowych stymu-
latorów wzrostu. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie strategii le-
czenia pooperacyjnych nieszczelności zespoleń odbyt-
nicy technikami małoinwazyjnymi.

Metodologia

W  latach 2015–2020 do małoinwazyjnego leczenia 
pooperacyjnych przetok zespoleń odbytnicy zakwa-
lifikowano 17 chorych: 14 mężczyzn i 3 kobiety, przy 
czym 8 z nich przyjęto spoza kliniki. Najczęstszą przy-
czyną pierwotnej operacji odbytnicy była choroba no-
wotworowa (11 chorych), z kolei w zakresie techniki 
operacyjnej dominowała laparotomia (15 chorych). 
U 15 pacjentów okolicę zespolenia odbarczono sto-
mią, a u kolejnych 5 utrzymano przezbrzuszny drenaż 
otrzewnej, pozostawiony w trakcie pierwotnego zabie-
gu. Podstawą kwalifikacji do leczenia małoinwazyjnego 
było przerwanie ciągłości zespolenia nieprzekraczające 
½ obwodu oraz brak powikłań septycznych wymaga-
jących pilnej relaparotomii. U wszystkich pacjentów 
przetokę gojono z pomocą opatrunku EVT, a następ-
nie, zależnie od sytuacji klinicznej, podejmowano pró-
bę całkowitego zamknięcia przetoki z pomocą klipsów 
hemostatycznych, klejów tkankowych lub komórko-
wych stymulatorów wzrostu. 

Wyniki

U wszystkich pacjentów zmniejszono średnicę przetoki 
o co najmniej ⅓, ograniczono przeciek treści jelitowej 
oraz skutecznie ewakuowano ogniska ropne. U 4 pa-
cjentów przetokę zamknięto całkowicie, a u kolejnych 5 
ograniczono do wąskiego (< 4 mm) kanału, rokującego 
samoistne zagojenie w ciągu kolejnych miesięcy. W 3 
przypadkach, wobec nawracających stanów zapalnych 
i ropni, wykonano operacje rewizyjne, w tym u 2 cho-
rych – totalną resekcję odbytnicy. Ciągłość przewodu 
pokarmowego przywrócono u 3 pacjentów, a kolejnych 
4 zakwalifikowano warunkowo ze względu na zwęże-
nie okolicy zespolenia, wymagające endoskopowego 
poszerzenia. Czynnikami rokującymi pełne zagojenie 
przetoki były czas podjęcia leczenia do 7 dni od zabie-
gu (p = 0,0294) oraz rozejście zespolenia < ¼ obwodu 
(p = 0,0223). Z kolei niska lokalizacja zespolenia oraz 
przedoperacyjna radioterapia spowalniały gojenie oraz 
znacznie nasilały proces włóknienia, ograniczając sku-
teczność technik małoinwazyjnych.

Wnioski

Podstawową zaletą leczenia nieszczelności zespoleń 
odbytnicy z wykorzystaniem technik małoinwazyj-
nych jest skuteczny drenaż przecieku treści jelitowej, 
zmniejszenie średnicy przetoki oraz kontrola gojenia 
w  nadzorze endoskopowym. Wczesne rozpoznanie 
nieszczelności oraz wielkość rozejścia do ¼ obwodu 
zwiększają szansę pełnego zagojenia okolicy zespole-
nia i przywrócenia w przyszłości pasażu treści jelito-
wej. Skuteczność leczenia przetok przewlekłych, po-
wstałych w następstwie rozejścia niskich zespoleń oraz 
w stanach po radioterapii, jest ograniczona i ma przede 
wszystkim działanie pielęgnacyjne. Wyłonienie stomii 
odbarczającej zmniejsza ryzyko powikłań septycznych 
oraz ułatwia prowadzenie terapii endoskopowej. 
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CHIRURGIA MINIMALNIE INWAZYJNA I PROTOKÓŁ ERAS (ENHANCED RECOVERY 
AFTER SURGERY PROTOCOL) ZMNIEJSZAJĄ NEGATYWNY WPŁYW SARKOPENII 

NA DŁUGOTERMINOWE WYNIKI CHIRURGII RAKA JELITA GRUBEGO
Maciej Matyja, Magdalena Pisarska-Adamczyk, Piotr Tylec, Mateusz 

Rubinkiewicz, Piotr Major, Michał Pędziwiatr
II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie 

Postępująca utrata mięśni szkieletowych (sarkopenia) 
jest negatywnym czynnikiem rokowniczym pacjentów 
leczonych z powodu raka jelita grubego. W ostatnich 
latach pojawiły się doniesienia, że połączenie technik 
mało inwazyjnych i nowoczesnej opieki okołooperacyj-
nej Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) wpływa 
korzystnie na krótkoterminowe wyniki leczenia, elimi-
nując szkodliwy wpływ sarkopenii.

Cel pracy 

Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy nowocze-
sna strategia chirurgiczna – laparoskopia w połączeniu 
z protokołem ERAS – może wpływać na odległe wyni-
ki leczenia onkologicznego w grupie pacjentów z i bez 
sarkopenii.

Metodologia 

Retrospektywnej analizie poddano 175 pacjentów po 
planowej laparoskopowej resekcji jelita grubego z po-
wodu raka, których follow-up wynosił co najmniej 3 
lata. Opieka okołooperacyjna opierała się na 16-ele-
mentowym protokole ERAS. Obszar mięśni szkieleto-
wych L3, zidentyfikowany podczas przedoperacyjnego 
badania tomografii komputerowej, został wykorzysta-
ny do obliczenia wskaźnika mięśni szkieletowych i po-

twierdzenia wystąpienia sarkopenii. Punktem końco-
wym było 3-letnie całkowite przeżycie oraz 3-letnie 
przeżycie wolne od choroby. Pacjentów podzielono na 
2 grupy: bez sarkopenii (grupa 1) oraz z sarkopenią 
(grupa 2). 

Wyniki 

W grupie 1. było 89 pacjentów, a w grupie 2. – 86. Gru-
py nie różniły się istotnie pod względem płci, wieku, 
stopnia ryzyka okołooperacyjnego w skali ASA oraz 
odsetka chorób towarzyszących. Pacjenci w grupie 1. 
mieli istotnie wyższe BMI w porównaniu do grupy 2. 
(28,4 ± 4,5 vs. 25,2 ± 4,2, p < 0,001). Nie odnotowaliśmy 
również istotnych statystycznie różnic w  wynikach 
krótkoterminowych pomiędzy analizowanymi grupa-
mi. Odsetek 3-letnich całkowitych przeżyć w grupie 1. 
i 2. był porównywalny: 83% vs. 88,3%, p = 0,308. Rów-
nież 3-letnie przeżycie wolne od choroby nie różniło 
się istotnie pomiędzy grupą 1. i 2. (69,7% vs. 77,9%, p 
= 0,215).

Wniosek 

W grupie pacjentów poddawanych nowoczesnej stra-
tegii chirurgicznej: laparoskopii w połączeniu z pro-
tokołem ERAS obecność sarkopenii przestaje być 
niekorzystnym czynnikiem wpływającym na wyniki 
długoterminowe.
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JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH PO LAPAROSKOPOWEJ CHOLECYSTEKTOMII 
Z POWODU KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO – OCENA 

ODLEGŁYCH WYNIKÓW POOPERACYJNYCH
Tomasz Gach, Paweł Bogacki, Beata Markowska, Anna Spannbauer, Mirosław Szura

Klinika Chirurgii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Standardem leczenia kamicy żółciowej jest obecnie 
laparoskopowa cholecystektomia. Od czasu wprowa-
dzenia obserwuje się stały wzrost liczby operacji wyko-
nywanych tym sposobem. Jednak około jedna trzecia 
pacjentów poddanych temu leczeniu zgłasza wystę-
pujące po operacji dolegliwości bólowe i zaburzenia 
dyspeptyczne. Ocena jakości życia chorych poddanych 
laparoskopowej cholecystektomii, w oparciu o stan-
daryzowane kwestionariusze, powinna być jednym 
z elementów pozwalających oceniać wpływ leczenia na 
życie chorych.

Cel pracy

Ocena jakości życia chorych poddanych laparoskopo-
wej cholecystektomii.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone retrospektywnie, 
w formie wypełnianego przez pacjentów internetowo 
kwestionariusza GIQLI, 6 miesięcy po przeprowa-
dzonej u nich laparoskopowej cholecystektomii. Do 
badania włączono chorych powyżej 18. roku życia, 
u których nie wystąpiły powikłania w okresie około-
operacyjnym i nie zaistniała konieczność konwersji do 
zabiegu otwartego. Badaną grupę podzielono na dwie 
podgrupy, w zależności od występowania objawów ka-
micy żółciowej w okresie przedoperacyjnym.

Wyniki

Grupa badana składała się z  205 chorych (53 męż-
czyzn, 152 kobiety, w wieku od 19 do 87 lat, średnia: 
54,3). Podgrupa z bezobjawową kamicą żółciową liczy-
ła 47 chorych (18 mężczyzn, 29 kobiet w wieku od 19 
do 87 lat). Objawowa kamica występowała u 158 osób 
(35 mężczyzn, 123 kobiety, w wieku od 22 do 81 lat). 
Stwierdzono znamienne statystycznie różnice w oce-
nie stanu zdrowia po operacji pomiędzy grupą chorych 
z objawami kamicy żółciowej a chorymi bezobjawo-
wymi. 94,3% chorych objawowych uznało, że ich stan 
się poprawił, a 5,7%, że pozostał bez zmian. Wśród 
chorych bezobjawowych tylko 53,2% uznało, że czuje 
się lepiej po operacji, natomiast 44,7% ankietowanych 
uznało, że bez zmian (p < 0,001). Nie stwierdzono zna-
miennych różnic pomiędzy ogólną punktacją kwestio-
nariusza QIQLI między tymi podgrupami, ale pacjenci 
objawowi lepiej oceniali swoje społeczne funkcjonowa-
nie (8,9 ± 1,5 vs. 8,11 ± 2,08, p = 0,004). Występowały 
różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami w ocenie 
jakości życia w kontekście występowania objawów klu-
czowych (M: 28,87 ± 4,23, K: 26,77 ± 5,0, p = 0,007).

Wnioski

Chorzy z objawową kamicą żółciową po laparoskopo-
wej cholecystektomii lepiej oceniają swoje samopoczu-
cie w porównaniu z grupą chorych bezobjawowych. 
Ogólna ocena QOL mierzona formularzem GIQLI nie 
zależy od występowania objawów w okresie przedo-
peracyjnym. Mężczyźni odnoszą większą korzyść 
z  leczenia operacyjnego w  odniesieniu do objawów 
kluczowych.
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PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W LAPAROSKOPOWEJ RESEKCJI WĄTROBY 
W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII WĄTROBY I CHIRURGII 

TRANSPLANTACYJNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 W BYDGOSZCZY
Stanisław Pierściński

Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy

Wprowadzenie

Laparoskopowa chirurgia wątroby stanowi mało in-
wazyjną i  korzystną dla pacjenta alternatywę przy 
zachowaniu zasad aseptyki onkologicznej. Techniki 
laparoskopowe zdobywają coraz większą popularność 
z uwagi na krótszy czas hospitalizacji, mniejszy uraz 
okołooperacyjny, szybszy powrót do pełnej aktywno-
ści. Rozległość resekcji miąższu wątroby jest uzależnio-
na od doświadczenia operatora, zaawansowania zmian 
wątroby i  obejmuje praktycznie ten sam zakres jak 
w technikach otwartych. 

Cel pracy

Analiza przebiegu hospitalizacji, powikłań wczesnych 
i późnych oraz wyników leczenia chorych poddanych 
laparoskopowej resekcji wątroby. 

Metodologia

W  pracy przedstawiamy analizę wyników leczenia 
chorych, u których wykonano resekcje wątroby z do-
stępu laparoskopowego w latach 2018–2021. Badaniem 
objęto 24 chorych leczonych w klinice w trybie plano-
wym z powodu zmian ogniskowych wątroby. Analizie 
poddano wiek chorych, choroby współtowarzyszące, 
ocenę anestezjologiczną pacjenta w skali ASA, szcze-
góły zabiegu, powikłania oraz odległy efekt leczenia. 

Chorzy byli kontrolowani ambulatoryjnie po 30 i 90 
dniach. Dalsze obserwacje zanotowano na podstawie 
informacji telefonicznej.

Wyniki

W grupie chorych operowano 21 kobiet i 3 mężczyzn, 
średni wiek chorego wynosił 48,5 roku. Najczęściej 
operowano chorego w III klasie ASA. Wykonano 25 
operacji: resekcje nieanatomiczne w segmentach 2, 3 – 
10 zabiegów, nieanatomiczne w segmentach 5, 6, 7 – 5 
zabiegów, anatomiczna segmentektomia – 7, bisegmen-
tektomia – 1, inne – 2. W badaniach histopatologicz-
nych odnotowano: FNH ( focal nodular hyperplasia) 
– 13 przypadków, naczyniak – 3, przerzuty nowotwo-
rowe – 4, HCC (hepatocellular carcinoma) – 2, inne – 
2. Nie zanotowano poważnych powikłań ani zgonów 
w okresie hospitalizacji lub w późniejszym okresie. 

Wnioski

Resekcje wątroby z dostępu laparoskopowego są za-
biegami bezpiecznymi, skutecznymi i nie zwiększają 
ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Wymagają od 
operatora dużego doświadczenia w zakresie chirurgii 
wątroby technikami otwartymi oraz dużego doświad-
czenia w technikach laparoskopowych. 

Informacja o konflikcie interesów autora/autorów: 
brak.
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OCENA CZĘSTOŚCI I CZYNNIKÓW RYZYKA NIESZCZELNOŚCI 
ZESPOLENIA JELITOWEGO PO PRAWOSTRONNEJ HEMIKOLEKTOMII

Anna Łoś1, Marek Zawadzki1, Andrzej Kwiatkowski2, Magdalena Materlak2, Wojciech Witkiewicz3

1Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
2Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 
3Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Wprowadzenie

Prawostronna hemikolektomia jest jedną z  częściej 
wykonywanych operacji kolorektalnych. Najczęstszym 
wskazaniem są nowotwory złośliwe, nieswoiste choroby 
zapalene jelit oraz inne choroby łagodne. Prawostron-
na hemikolektomia uznawana jest za stosunkowo ła-
twą operację, wiążącą się z mniejszą liczbą powikłań 
w porównaniu z operacjami po lewej stronie okrężnicy 
i odbytnicy. Najpoważniejszym powikłaniem jest nie-
szczelność zespolenia jelitowego, związana z wysokim 
ryzykiem reoperacji, większą śmiertelnością około-
operacyjną oraz gorszym wynikiem onkologicznym. 
Częstość nieszczelności zespolenia po prawostronnej 
hemikolektomii waha się, w zależności od publikacji, 
od 1,8 do 15,9%.

Cel pracy

Celem badania jest określenie częstości oraz czynni-
ków ryzyka nieszczelności zespolenia po prawostron-
nej hemikolektomii w materiale własnym.

Metodologia

Badanie miało charakter retrospektywny, wzięło 
w  nim udział 309 pacjentów z  dwóch polskich od-
działów chirurgicznych wykonujących powyżej 100 
operacji kolorektalnych rocznie. Do analizy zakwali-
fikowano pacjentów operowanych w trybie planowym 

z powodu patologii prawej połowy okrężnicy w okresie 
od stycznia 2013 do grudnia 2019 r. 

Wyniki

Nieszczelność zespolenia jelitowego stwierdzono u 10 
z 309 pacjentów (3,2%). Śmiertelność wyniosła 3,9% 
i była znamiennie wyższa u pacjentów z nieszczelno-
ścią zespolenia (50% vs. 2,3% p < 0,001). Analiza wie-
loczynnikowa wykazała, że niezależnym czynnikiem 
ryzyka nieszczelności zespolenia była konwersja z ope-
racji laparoskopowej do otwartej. Ponadto w analizie 
jednoczynnikowej pacjenci z nieszczelnością zespole-
nia mieli znamiennie niższe BMI. Technika wykona-
nia zespolenia (zespolenie wewnątrzotrzewnowe vs. 
zespolenie zewnątrzotrzewnowe oraz zespolenie sta-
plerowe vs. zespolenie ręczne) i technika operacji (la-
paroskopia vs. operacja klasyczna) nie miała wypływu 
na częstość występowania nieszczelności zespolenia. 
Nieszczelność zespolenia związana była z dłuższą ho-
spitalizacją i większą śmiertelnością.

Wnioski

W  ośrodkach posiadających duże doświadczenie 
w operacjach jelita grubego nieszczelność zespolenia 
po planowych prawostronnych hemikolektomiach wy-
stępuje rzadko (3,2%). Dostęp operacyjny i techniki ze-
spolenia nie mają wpływu na częstość występowania 
nieszczelności zespolenia.
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OCENA ZADOWOLENIA Z WŁASNEGO CIAŁA 
PACJENTÓW PO OPERACJI BARIATRYCZNEJ 

Michał Janik1, Piotr Janik2, Maciej Walędziak1, Bartłomiej Noszczyk2, Andrzej Kwiatkowski1
1Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wprowadzenie 

Utrata masy ciała po operacji bariatrycznej powoduje 
poprawę jakości życia. Brakuje jednak badań ocenia-
jących poziom zadowolenia z własnego ciała przez pa-
cjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.

Cel pracy 

Celem badania jest ocena poziomu zadowolenia pa-
cjentów z własnego ciała, po operacji bariatrycznej. 

Metodologia

Przeprowadzono badanie przekrojowe w trzech popu-
lacjach: a) pacjentów po operacji bariatrycznej (grupa 
badana); b) pacjentów z otyłością (grupa kontrolna 1); 
c) młodych i zdrowych osób (grupa kontrolna 2). Zado-
wolenie z własnego ciała zostało ocenione przy wyko-
rzystaniu ankiety Body Appreciation Scale-2 (BAS-2).

Wyniki

Do grupy badanej włączono 116 pacjentów po chirur-
gicznej utracie masy ciała. W grupie kontrolnej 1 zna-

lazło się 44 pacjentów z otyłością. Grupę kontrolną 2 
stanowiło 378 młodych i zdrowych osób. Wynik zado-
wolenia (BAS-2 Total Score) z własnego ciała w grupie 
badanej wyniósł 3,26 ± 1,00 i był statystycznie wyższy 
w porównaniu do grupy pacjentów z otyłością (2,90 ± 
0,86, p = 0,032). Wynik jednocześnie pozostał porów-
nywalny w stosunku do rezultatów w populacji mło-
dych i zdrowych osób (3,43 ± 0,85, p = 0,032). Analiza 
wykazała, że zmiana w zakresie wskaźnika masy ciała 
(body mass index, BMI) pozytywnie korelowała z uzy-
skanym wynikiem zadowolenia z własnego ciała (r = 
0,290, p = 0,002).

Wnioski

Badanie wykazało, że pacjenci po operacji bariatrycz-
nej charakteryzują się większym zadowoleniem z wła-
snego ciała w stosunku do pacjentów z otyłością, jed-
nocześnie poziom zadowolenia jest porównywalny do 
populacji młodych i zdrowych osób. 

Autorzy nie posiadają konfliktu interesów w związ-
ku z prezentowaną pracą. 
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WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW NA BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI 
BARIATRYCZNYCH – PORÓWNANIE OPERACJI RĘKAWOWEJ RESEKCJI 

ŻOŁĄDKA DO WYŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWEGO NA PĘTLI ROUX-EN-Y.
Michał Janik, Amir Aryaie

Health Science Center, Texas Tech University 

Wprowadzenie

Nikotynizm jest czynnikiem ryzyka powikłań poope-
racyjnych w grupie pacjentów bariatrycznych. Brakuje 
jednak badań oceniających w przypadku dwóch najpo-
pularniejszych metod chirurgicznego leczenia otyłości 
– rękawową resekcję żołądka oraz wyłączenie żołądko-
we na pętli Roux-en-Y. 

Cel pracy

Celem badania jest ocena wpływu palenia papierosów 
na występowanie powikłań u pacjentów bariatrycznych 
operowanych metodą rękawowej resekcji żołądka oraz 
wyłączenia żołądkowego na pętli Roux-en-Y. 

Metodologia 

W oparciu o bazę danych Metabolic and Bariatric Sur-
gery Accreditation and Quality Improvement Program 
(MBSAQIP), obejmującą lata 2015–2017, zidentyfi-
kowano palących pacjentów w okresie operacyjnym, 
którzy zostali poddani pierwotnej operacji metodą 
rękawowej resekcji żołądka lub wyłączenia żołądkowe-
go na pętli Roux-en-Y. Punkty końcowe uwzględniły: 
reoperacje, readmisje, nieszczelności oraz krwawienia 
pooperacyjne. W analizie wykorzystano dopasowanie 
metodą propensity score.

Wyniki

Spośród 547 871 przypadków dostępnych w bazie, wy-
brano 47 553 pacjentów po rękawowej resekcji żołąd-
ka oraz 19 924 chorych po wyłączeniu żołądkowym 
na pętli Roux-en-Y. Grupy zostały ściśle dopasowane. 
W przypadku pacjentów po wyłączeniu żołądkowym 
na pętli Roux-en-Y palenie zwiększało ryzyko niesz-
czelności (1,06 vs. 0,72%; ryzyko względne [RW] 1.47; 
95% przedział ufności [PU], 1,09 to 1,98, p < 0,01), 
krwawienia (1,97% vs. 1,54%; RW 1,28; 95% PU, 1,04 
to 1,58; p < 0,02), reoperacji (3,12% vs. 2,15%; RW 1,45; 
95% PU, 1,22 to 1,72; p < 0,01) oraz readmisji (7,54% vs. 
6,04%; RW 1.25; 95% PU, 1,12 to 1,38; p < 0,01). W gru-
pie pacjentów po rękawowej resekcji żołądka palenie 
zwiększało ryzyko nieszczelności (0,99% vs. 0,87%; 
RW 1,14; 95% PU, 1,00 to 1,61; p = 0,04) oraz readmisji 
(3,87% vs. 3,21%; RW 1,20; 95% PU, 1,09 to 1,32; p < 
0,01). 

Wnioski

Palenie papierosów w okresie 12 miesięcy przed opera-
cją zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych. Efekt 
ten jest najsilniej wyrażony w przypadku pacjentów 
operowanych metodą wyłączenia żołądkowego na pę-
tli Roux-en-Y. 

Autorzy nie mają konfliktu interesów w związku 
z prezentowanym badaniem.
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ANALIZA EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO PRZEPROWADZONEJ 
RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA NA ZESPÓŁ METABOLICZNY

Paweł Wojciak1, Patrycja Pawłuszewicz2, Piotr Gołaszewski2, Paulina Woźniewska2, Inna 
Diemieszczyk2, Aleksander Łukaszewicz2, Jacek Dadan2, Hady Razak Hady2

1Oddział Chirurgiczny Ogólny, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 
2I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wprowadzenie 

Narastający problem zdrowotny, a  także społeczno-
-ekonomiczny otyłości oraz współistniejących z nią 
chorób (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, 
dyslipidemia), zaliczanych do zespołu metabolicznego, 
skierował uwagę współczesnej medycyny na poszu-
kiwanie przyczyn oraz metod leczenia otyłości, które 
doprowadziły do wniosku, że otyłość jest wieloczyn-
nikową, złożoną i trudną do leczenia chorobą, wyma-
gającą wypracowania multidyscyplinarnego podejścia 
terapeutycznego. Odkrycie związku otyłości z zespo-
łem metabolicznym stanowił punkt wyjścia do opra-
cowania efektywnych metod profilaktyki i  leczenia 
wszystkich tych chorób. W chwili obecnej to właśnie 
chirurgia bariatryczno-metaboliczna jest jedyną meto-
dą leczenia otyłości dającą możliwości trwałego i efek-
tywnego leczenia otyłości oraz zespołu metaboliczne-
go. Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (LSG) 
wyróżnia się swoją prostotą i bezpieczeństwem, przy 
jednoczesnym zachowaniu dobrego profilu skuteczno-
ści bariatrycznej i metabolicznej.

Cel pracy

Celem pracy była ocena skuteczności laparoskopo-
wej rękawowej resekcji żołądka w  leczeniu zespołu 
metabolicznego. 

Metodologia 

Dwunastomiesięczna obserwacja obejmowała 97 
pacjentów po operacji LSG. Oceniano podczas niej 

uzyskaną przez pacjentów utratę masy ciała, analizo-
wano częstość częściowych i całkowitych remisji nad-
ciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 oraz pozostałych 
chorób stwierdzonych w grupie badawczej w czasie 
obserwacji pooperacyjnej, a także zbadano zmiany za-
chodzące w gospodarce węglowodanowej oraz lipido-
wej na podstawie najważniejszych parametrów bioche-
micznych służących do ich oceny.

Wyniki 

Wyniki analizy pozwoliły wyciągnąć wnioski, że za-
bieg laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka jest 
skuteczną metodą leczenia otyłości, powodującą szybką 
i efektywną utratę masy ciała. LSG daje korzystne skut-
ki kliniczne w leczeniu chorób wchodzących w skład 
zespołu metabolicznego, wyrównuje gospodarkę wę-
glowodanową, poprawia profil lipidowy pacjentów, 
przebieg i leczy niektóre choroby związane z otyłością.

Wnioski 

Można stwierdzić, że zabieg laparoskopowej rękawo-
wej resekcji żołądka jest efektywnym rozwiązaniem 
terapeutycznym problemu otyłości, związanych z nią 
zaburzeń metabolicznych oraz zajmuje należne mu 
miejsce pośród procedur bariatrycznych jako operacja 
o bardzo dobrze wyważonym profilu bezpieczeństwa 
i skuteczności.
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CZY TECHNICZNE ASPEKTY LAPAROSKOPOWEJ RĘKAWOWEJ RESEKCJI 
ŻOŁĄDKA WPŁYWAJĄ NA NIEPOWODZENIE LECZENIA BARIATRYCZNEGO – 

WYNIKI BADANIA POLISH REVISION OBESITY SURGERY STUDY (PROSS).
Piotr Zarzycki1, Justyna Rymarowicz1, Tomasz Stefura1, Rafał Mulek2, 

Artur Binda3, Michał Pędziwiatr1, Piotr Major1

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2EuroMediCare, Oddział Chirurgii Ogólnej i Endoskopowej, Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu 

3Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Wprowadzenie

Liczba zabiegów bariatrycznych wykonywanych na 
świecie ciągle wzrasta. Jednym z najczęstszych roz-
wiązań w tym obszarze jest rękawowa resekcja żołąd-
ka – sleeve gastrectomy (SG). U niektórych pacjentów 
leczenie kończy się niepowodzeniem. Wymagają oni 
wykonania bariatrycznego zabiegu rewizyjnego. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena wybranych aspektów technicz-
nych pierwotnej laparoskopowej rękawowej resekcji żo-
łądka i ich potencjalnego wpływu na brak powodzenia 
pierwotnego leczenia bariatrycznego.

Metodologia

W okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. przepro-
wadzono retrospektywne, wieloośrodkowe badanie 
pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Baria-
trycznej TChP o akronimie „PROSS – Polish Revision 
Obesity Surgery Study”. 

Zgromadzono dane na temat leczenia 800 pacjentów 
zakwalifikowanych do operacji rewizyjnych. Rękawo-
wa resekcja żołądka jako pierwotny zabieg bariatryczny 
była wykonana u 477 pacjentów (58,6%), stanowiących 
dalszą grupę badaną. Chorych podzielono na 3 pod-
grupy, w zależności od typu niepowodzenia pierwot-
nego zabiegu bariatrycznego będącego wskazaniem do 
zabiegu rewizyjnego. Do grupy 1. zaliczono chorych, 

u których nie został osiągnięty efekt w zakresie reduk-
cji masy ciała. W grupie 2. znaleźli się chorzy z nawro-
tem otyłości, a w grupie 3. – pacjenci z powikłaniami 
pierwotnego leczenia (np. GERD). Techniczne aspekty 
pierwotnych zabiegów, które zostały poddane analizie, 
to: liczba użytych staplerów, rozmiar sondy kalibra-
cyjnej, odległość rozpoczęcia resekcji od odźwiernika, 
obszywanie linii zszywek, plastyka odnóg przepony. 
Dokonano również analizy typów najczęściej wykony-
wanych po SG operacji rewizyjnych.

Wyniki

Pomiędzy wszystkimi grupami nie odnotowano istot-
nych statystycznie różnic w zakresie analizowanych 
technicznych aspektów rękawowej resekcji żołądka 
(liczba staplerów, rozmiar sondy, odległość od odźwier-
nika, obszycie linii zszywek, plastyka odnóg przepony). 

Najczęstszymi zabiegami rewizyjnymi po pierwot-
nym SG był OAGB (56,6%), następnie RYGB (31,4%), 
ReSG (7,8%) oraz rzadsze, takie jak SASI (1,5%) oraz 
SADI-S (1,7%).

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można 
jednoznacznie wskazać, które z technicznych aspek-
tów rękawowej resekcji żołądka wiążą się  z  więk-
szym ryzykiem danego typu niepowodzenia leczenia 
bariatrycznego.
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PORÓWNANIE PĘTLOWEGO WYŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWEGO 
I WYŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWEGO NA PĘTLI ROUX-EN-Y JAKO 

ZABIEGÓW REWIZYJNYCH PO RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA – WYNIKI 
BADANIA POLISH REVISION OBESITY SURGERY STUDY (PROSS)

Justyna Rymarowicz1, Piotr Zarzycki1, Piotr Myśliwiec2, Michał Orłowski3, Artur 
Binda4, Maciej Pastuszka5, Jacek Szeliga6, Michał Pędziwiatr1, Piotr Major1

1II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
2I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 
4Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 

5Oddział Chirurgiczny Ogólny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 
6Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie 

Rękawowa resekcja żołądka (SG) stała się obecnie 
jednym z  najczęściej wybieranych zabiegów baria-
trycznych na świecie. Pewien odsetek pacjentów może 
jednak wymagać zabiegu rewizyjnego ze względu na 
nieosiągnięcie oczekiwanego efektu w zakresie redukcji 
masy ciała lub doświadczenie nawrotu otyłości. 

Cel pracy

Celem badania jest porównanie pętlowego wyłączenia 
żołądkowo-jelitowego (OABG) i wyłączenia żołądko-
wo-jelitowego na pętli Roux-en-Y (RYGB) jako proce-
dur rewizyjnych pod względem utraty nadmiarowej 
masy ciała, ustąpienia chorób związanych z otyłością, 
a  także długości hospitalizacji i  odsetka powikłań 
pooperacyjnych. 

Metodologia

W okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. przepro-
wadzono retrospektywne, wieloośrodkowe badanie 
pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Baria-
trycznej TChP o akronimie „PROSS – Polish Revision 
Obesity Surgery Study”. 260 pacjentów zostało włączo-
nych do badania z powodu nieuzyskania dostatecznego 
efektu bariatrycznego po SG. Brak pożądanego efektu 
w zakresie redukcji masy ciała został zdefiniowany jako 
utrata poniżej 50% nadmiernej masy ciała (% EWL), 
a nawrót otyłości jako BMI > 40 lub > 35 z współist-
nieniem chorób związanych z otyłością po 2 latach 

od operacji pierwotnej. Za efekty pierwszorzędowe 
uznano procent utraty całkowitej masy ciała (%TWL) 
i procent utraty nadmiarowego BMI (% EBMIL). Efek-
ty drugorzędowe to ustąpienie chorób towarzyszących 
otyłości, długość hospitalizacji i  odsetek powikłań 
pooperacyjnych. 

Wyniki

W badanej grupie nie zaobserwowano statystycznej 
różnicy pod względem %TWL (średnia 20,76 ± 23,30 
vs. 21,14 ± 20,68, p = 0,89) i EBMIL (49,02 ± 59,17 vs. 
51,06 ± 52,51, p = 0,78). Nie zauważono także ustąpie-
nia chorób towarzyszących, całkowitą remisję cukrzy-
cy uzyskało 22 z 50 pacjentów (44%) w grupie OAGB i 9 
z 22 pacjentów (41%) w grupie RYBG. Całkowite ustą-
pienie nadciśnienia uzyskano u kolejno 27 z 74 pacjen-
tów (36 %) i 16 z 48 pacjentów (33%) w grupie OAGB 
i RYGB. Pacjenci, u których wykonano OAGB, mieli 
znacząco krótszy okres pooperacyjnej hospitalizacji 
niż pacjenci z grupy RYGB: 2.00 (2.00, 3.00) vs. 4.00 
(3.00, 5.00), p < 0,001. Powikłania pooperacyjne wystą-
piły u 36 (22%) pacjentów z grupy OAGB i u 18 (19%) 
pacjentów z grupy RYGB, brak istotności statystycznej.

Wnioski

Badanie sugeruje, że OAGB może być równorzędny 
z RYGB jako zabieg rewizyjny po SG pod względem 
utraty nadmiarowej masy ciała i ustąpienia chorób to-
warzyszących cukrzycy, przy jednoczesnym znacząco 
krótszym okresie hospitalizacji. 
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OCENA REMISJI CUKRZYCY TYPU 2 PO POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJACH ZABIEGÓW REWIZYJNYCH

Karol Ciszek1, Justyna Rymarowicz2, Maciej Walędzak, Michał Pędziwiatr2, Piotr Major2

1Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
2Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wprowadzenie

Dzięki ciągłemu doskonaleniu metod chirurgii baria-
trycznej w Polsce i na świecie, u pacjentów obarczonych 
otyłością olbrzymią i współistniejącą cukrzycą typu 2 
(diabetes mellitus type 2 – DM2) często obserwuje się 
po zabiegu (oprócz znacznego spadku wagi) ustąpienie 
objawów cukrzycy. U części osób nie udaje się jednak 
uzyskać oczekiwanego rezultatu w zakresie remisji cu-
krzycy. W takim przypadku leczenie DM2 kontynuuje 
się zachowawczo lub przeprowadza zabieg rewizyjny. 

Cel pracy 

Celem badania było określenie, czy po bariatrycznym 
zabiegu rewizyjnym można uzyskać całkowitą remisję 
DM2, oraz czy któryś rodzaj z wykonywanych zabie-
gów daje przewagę nad innymi pod względem odsetka 
remisji. 

Metodologia

W okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. przepro-
wadzono retrospektywne, wieloośrodkowe badanie 
pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Baria-
trycznej TChP o akronimie „PROSS – Polish Revision 
Obesity Surgery Study”. Analizie poddano 179 pacjen-
tów, u których przed pierwotnym zabiegiem potwier-
dzona została DM2. Osoby, u których po pierwotnym 
zabiegu bariatrycznym nie nastąpiła remisja DM2, 
poddane zostały zabiegowi rewizyjnemu.

Wyniki

Do badania włączono 179 pacjentów, u 135 wykona-
no rękawową resekcję żołądka (SG), a u 44 – założenie 
opaski żołądkowej (AGB). W grupie SG uzyskano re-
misję u 38 pacjentów (28,15%). Remisji DM2 nie ob-
serwowano po zabiegu AGB. Po zabiegu SG, u 58 osób 
wykonano rewizyjny zabieg pętlowego wyłączenia 
żołądkowo-jelitowego (miniGB), uzyskując całkowitą 
remisję w 22 przypadkach (37,93%). U 24 pacjentów 
wykonano zabieg wyłączenia jelitowego na pętli roux-
-en-Y (RYGB), uzyskując całkowitą remisją u 4 chorych 
(16,67%), natomiast u 9 wykonano ponowne SG (1 cał-
kowita remisja, 11,11%). Po pierwotnym zabiegu AGB: 
u 8 pacjentów wykonano miniGB (6 przypadków remi-
sji, 75%), u 15 pacjentów wykonano RYGB (1 remisja, 
6,67%), u 15 przeprowadzono SG (3 remisje, 20%), a u 2 
pacjentów wykonano kolejne AGB (0 remisji, 0%). 

Wnioski

Badanie wykazało, że zabiegi rewizyjne są skuteczną 
metodą leczenia DM2 u pacjentów, u których pierwot-
ny zabieg bariatryczny nie przyniósł oczekiwanego 
rezultatu. W przypadku niepowodzenia leczenia po 
pierwotnym zabiegu bariatrycznym, najwyższy sto-
pień remisji DM2 osiągnięto po wykonaniu miniGB 
lub RYGB. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów. 
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RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA Z PĘTLOWYM WYŁĄCZENIEM 
ŻOŁĄDKOWO-JELITOWYM (SASI): WSTĘPNE WYNIKI LECZENIA

Krzysztof Barski, Artur Binda, Paweł Jaworski, Emilia Kudlicka, Agnieszka 
Gonciarska, Karolina Wawiernia, Joanna Żurkowska, Wiesław Tarnowski
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK im. prof. W. 

Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Wprowadzenie

Rękawowa resekcja żołądka z pętlowym wyłączeniem 
żołądkowo-jelitowym (Single Anastomosis Sleeve Ileal 
Bypass – SASI) jest nową operacją bariatryczną. Połą-
czenie zalet operacji restrykcyjnej i wyłączjącej przy 
ograniczeniu ilości zespoleń do jednego oraz zachowa-
nie kontroli endoskopowej nad wszystkimi częściami 
przewodu pokarmowego powodują coraz większe za-
interesowanie tą metoda operacyjną.

Cel pracy

Celem naszego badania była wstępna ocena bezpie-
czeństwa i wyników leczenia pacjentów poddanych 
procedurze SASI.

Metodologia

Do badania włączono pacjentów z otyłością chorobli-
wą, zakwalifikowanych do operacji sposobem SASI 
w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkolo-
gicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK w Warszawie. 
Przeprowadzono analizę retrospektywną i skontrolo-
wano wyniki leczenia w obserwacji ambulatoryjnej.

Wyniki

W okresie od stycznia do listopada 2020 r. przeprowa-
dzono operację sposobem SASI u dziewiętnastu pa-
cjentów (18 kobiet, 1 mężczyzna), wśród których śred-

nie przedoperacyjne BMI wyniosło 40,3 ± 3,84 kg/m2, 
o średnim wieku 43,3 ± 7,83. Średni czas hospitalizacji 
wynosił 5 dni. Średnia utrata nadmiernej masy ciała 
(% EWL) po trzech, sześciu, dziewięciu i dwunastu 
miesiącach obserwacji wyniosła odpowiednio 42,84%, 
56,14%, 72,5% i 89,04%. Stwierdzono całkowitą remi-
sję: nadciśnienia tętniczego u 8 pacjentów (80%, p < 
0,05), cukrzycy typu II u 6 pacjentów (100%, p < 0,05), 
stanu przedcukrzycowego u  4 pacjentów (50%, p = 
0,13). Powikłania wystąpiły u 3 pacjentów, w klasyfi-
kacji Clavien-Dindo: II (1/19, zapalenie płuc), II (1/19, 
zaburzenia pasażu jelitowego), III (1/19, zespół krótkie-
go jelita). U pacjentki, u której doszło do wystąpienia 
objawów zespołu krótkiego jelita, przeprowadzono 
rozłączenie zespolenia żołądkowo-jelitowego, po któ-
rym obserwowano ustąpienie dolegliwości z dobrym 
efektem bariatrycznym.

Wnioski

Rękawowa resekcja żołądka z  pętlowym wyłącze-
niem żołądkowo-jelitowym jest bezpieczną procedurą, 
przynoszącą bardzo dobry wynik redukcji masy ciała 
i ustępowania chorób towarzyszących otyłości. Kolejna 
procedura dostępna przy kwalifikacji do operacji ba-
riatrycznej pozwoli na bardziej zindywidualizowane 
dopasowanie operacji do potrzeb pacjenta. Z powodu 
ryzyka wystąpienie niedobiałczenia w odległej obser-
wacji wskazany jest regularny ambulatoryjny nadzór 
na pacjentami po operacji sposobem SASI.
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JAK MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ REMISJĘ CUKRZYCY U PACJENTÓW 
LECZONYCH OPERACYJNIE Z POWODU OTYŁOŚCI OLBRZYMIEJ?

Izabela Karpińska1, Joanna Choma1, Michał Wysocki2, Alicja Dudek1, Piotr 
Małczak1, Magdalena Szopa3, Michał Pędziwiatr1, Piotr Major1

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
2Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie 

3Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Udowodniono, że chirurgia bariatryczna jest najsku-
teczniejszym sposobem leczenia zarówno otyłości, jak 
i cukrzycy typu 2 (Type 2 diabetes mellitus – T2DM). 
Pomimo szczegółowej kwalifikacji pacjentów do zabie-
gu, nie u każdego uzyskuje się pożądany efekt remisji 
T2DM. W ostatnim czasie opracowano nowe narzędzia 
do oceny remisji cukrzycy po zabiegach z zakresu chi-
rurgii metabolicznej, w tym: Individualized Metabolic 
Surgery (IMS), DiaRem, Ad-DiaRem, DiaBetter i skalę 
Roberta.

Cel pracy

Celem badania była walidacja i porównanie skutecz-
ności dostępnych modeli w przewidywaniu remisji cu-
krzycy rok po leczeniu operacyjnym.

Metodologia 

Retrospektywna analiza objęła pacjentów z T2DM po 
operacji ominięcia żołądkowego (RYGB) lub rękawowej 
resekcji żołądka (SG). Dla każdego pacjenta obliczono 
wyniki punktowe pięciu różnych modeli. Związek po-
między liczbą uzyskanych punktów a remisją cukrzycy 
oceniano za pomocą regresji logistycznej. Dyskrymi-
nację modeli oznaczono na podstawie pól pod krzywą 
ROC, podczas gdy kalibrację przeprowadzono testem 
Hosmera-Lemeshowa.

Wyniki 

Spośród 252 pacjentów włączonych do badania było 
150 (59,5%) kobiet i  102 (40,5%) mężczyzn, media-

na wieku: 48 lat. 46,83% pacjentów zostało podda-
nych operacji SG, a 53,17% – RYGB. Wskaźnik remisji 
T2DM w badanej populacji osiągnął 90,5%. Mediana 
przedoperacyjnego poziomu HbA1c wynosiła 6,75%, 
a BMI – 45,39 kg/m2. Po roku oba wskaźniki obniżyły 
się do poziomu odpowiednio 5,8% i 33,09 kg/m2. Pro-
cent utraty nadmiernej masy ciała po operacji wyniósł 
53,4%.

Wszystkie skale wykazały istotną statystycznie 
zdolność do przewidywania remisji cukrzycy po zabie-
gu w analizie regresji logistycznej (OR 0,97, p < 0,0001; 
OR 0,83; p < 0,0001; OR 0,80, p = 0,0001; OR 0,51, p 
< 0,0001; OR 1,93; p = 0,0031). Większość modeli wy-
kazała również akceptowalną dyskryminację. Skala 
Roberta charakteryzowała się najsłabszym poziomem 
dyskryminacji z AUROC = 0,67 (p < 0,0001), podczas 
gdy skala DiaBetter zaprezentowała doskonałą dyskry-
minację z AUROC = 0,81 (p < 0,0001). Większość ana-
lizowanych modeli, poza IMS, utrzymała istotny staty-
stycznie dobry poziom dopasowania do rzeczywistych 
danych.

Wnioski 

Wszystkie analizowane narzędzia predykcyjne mogą 
zostać wykorzystane w przedoperacyjnej ocenie pa-
cjentów bariatrycznych z T2DM. Zdolność do przewi-
dywania remisji cukrzycy po operacji wydaje się być 
najdokładniejsza w przypadku skali DiaBetter. Dlatego 
też jest najbardziej prawdopodobne, że właśnie ona zo-
stanie wdrożona do codziennej praktyki.

Autorzy deklarują brak konf liktu interesów 
w związku ze zgłaszanym abstraktem.
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POWIKŁANIA PO OPERACJI BARIATRYCZNEJ: CZY 
JESTEŚMY W STANIE JE PRZEWIDZIEĆ?

Izabela Karpińska, Piotr Zarzycki, Justyna Rymarowicz, Piotr Małczak, 
Maciej Matyja, Michał Pędziwiatr, Piotr Major

II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Chirurgia bariatryczna jest obecnie uważana za naj-
skuteczniejszy i bezpieczny sposób leczenia otyłości. 
Choroby współistniejące przyczyniają się jednak do 
wystąpienia powikłań po interwencji. Przedoperacyjna 
ocena możliwych komplikacji pooperacyjnych wydaje 
się być kluczowa dla chirurgów w procesie kwalifikacji 
do zabiegu. W ciągu ostatniej dekady zaproponowano 
wiele narzędzi do przewidywania powikłań po opera-
cjach bariatrycznych. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena dokładności predykcyjnej do-
stępnych narzędzi przewidujących prawdopodobień-
stwo wystąpienia powikłań w ciągu 30 dni od operacji.

Metodologia 

Retrospektywna analiza objęła pacjentów po operacji 
ominięcia żołądkowego (RYGB) lub rękawowej resek-
cji żołądka (SG). Dokonano przeglądu literatury, aby 
zidentyfikować dostępne modele do oceny ryzyka 
komplikacji. Dla każdego pacjenta obliczono praw-
dopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyj-
nych. Za powikłania pooperacyjne uznano wszelkie 
odchylenia od standardowego protokołu postępowa-
nia pooperacyjnego w  przeciągu 30 dni. Zależność 
między przewidywanymi a rzeczywistymi wynikami 
oceniono za pomocą analizy regresji logistycznej. Dys-
kryminację oznaczono na podstawie pól pod krzywą 
ROC, podczas gdy kalibrację przeprowadzono testem 
Hosmera-Lemeshowa.

Wyniki 

Spośród 1250 pacjentów włączonych do badania 817 
(65,36%) to kobiety, a 433 (34,64%) to mężczyźni (śred-
nia wieku: 43 lata). 73,84% pacjentów zostało pod-
danych operacji SG, a 26,16% – RYGB. Najczęstszy-
mi chorobami współistniejącymi były: nadciśnienie 
(67,04%), cukrzyca (31,28%) oraz obturacyjny bezdech 
senny (29,04%). Powikłania pooperacyjne wystąpiły 
u 9,52% chorych.

Przegląd literatury wyłonił osiem modeli: trzy 
w  formie skal punktowych (kalkulator MBSAQIP, 
skala BASIC, skala Recife) oraz pięć w formie równań 
regresji (Livingston, Gupta, Finks, Maciejewski i Ami-
nian). W analizie regresji logistycznej pięć z analizo-
wanych modeli (MBSAQIP, Gupta, Finks, Maciejewski, 
Aminian) wykazało istotną statystycznie zdolność do 
identyfikacji powikłań (OR: 1,06–1,21). Pomimo tego, 
że żaden z ocenianych modeli nie osiągnął akceptowal-
nej dyskryminacji (AUROC: 0,54–0,62), to wszystkie 
przedstawiały dobre dopasowanie w teście Hosmera-
-Lemeshowa (p = 0,05–0,78).

Wnioski 

Istnieje kilka narzędzi, które wydają się być pomocne 
w przedoperacyjnej ocenie ryzyka powikłań po opera-
cjach bariatrycznych. Dalsze badania powinny skupić 
się na poprawie dokładności predykcyjnej dostępnych 
modeli.

Autorzy deklarują brak konf liktu interesów 
w związku ze zgłaszanym abstraktem.
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PĘTLOWE WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE SKUTECZNYM SPOSOBEM 
LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2 U PACJENTÓW Z OTYŁOŚCIĄ Iº (BMI 30–35 KG/M2) 

Paweł Jaworski1, Artur Binda1, Krzysztof Barski1, Karolina Wawiernia1, Emilia 
Kudlicka1, Karolina Uchacz1, Paweł Gumkowski1, Wiesław Tarnowski2

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK im. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie 

2Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK im. W. Orłowskiego, 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Wprowadzenie

Jedną z najnowszych metod leczenia cukrzycy typu 2 
jest chirurgia metaboliczna. Stwierdzono, że ominięcie 
dwunastnicy u osób z cukrzycą typu 2 poprawia tole-
rancję glukozy. American Diabetes Association w swo-
ich wytycznych podkreśla, że należy rozważyć operację 
metaboliczną u pacjentów z BMI 30–35 kg/m2 i niewy-
starczającą kontrolą glikemii. 

Cel pracy

Celem badania była ocena wyników leczenia operacyj-
nego cukrzycy typu 2 u pacjentów z otyłością Iº oraz 
ocena stopnia redukcji masy ciała, ustępowania nadci-
śnienia tętniczego i dyslipidemii. 

Metodologia

Zakwalifikowano 25 pacjentów z BMI 30–35 kg/m2 
oraz rozpoznaną cukrzycą typu 2, poddanych operacji 
pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego (one-ana-
stomosis gastric bypass – OAGB) w Oddziale Klinicz-
nym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Po-
karmowego CMKP. Analizie poddano prospektywnie 
zbierane dane dotyczące ustępowania cukrzycy, para-
metrów redukcji masy ciała, wartości ciśnienia tętni-
czego, lipidogramu, 12 miesięcy po operacji.

Wyniki

Średni wiek chorych (13 kobiet, 12 mężczyzn) to 50,6 ± 
9,5 lat. Średni poziom HbA1c przed operacją to 8,45 ± 
3,3%, a 12 miesięcy po operacji – 6,16 ± 0,96%. Cukrzy-
ca typu 2 ustąpiła (według kryteriów PTD) u 14 pacjen-

tów, a poprawę stwierdzono u 6. Średni poziom glike-
mii wyniósł: w dniu operacji – 163 ± 58% mg, w dniu 
wypisu – 4,7 ± 1,3 doba, po 12 miesiącach po operacji 
– 107 ± 17% mg. Średnia masa ciała chorych wynosiła 
97,1 ± 11,6 kg, a 12 miesięcy po operacji: 73,8 ± 12,2 kg, 
co oznacza redukcję średniej wartości BMI z 33,5 ± 2 
kg/m2 do 25,5 ± 2,5 kg/m2. Średnie wartości ciśnienia 
tętniczego w trakcie kwalifikacji wynosiły 131 ± 15,5/78 
± 7,6 mmHg, a w trakcie kontrolnej hospitalizacji, któ-
ra miała miejsce 12 miesięcy po operacji – 116 ± 8/71 
± 8,3 mmHg. Po roku od operacji potwierdzono także 
poprawę w zakresie lipidogramu. Nie stwierdzono zgo-
nów. U jednej pacjentki stwierdzono zakażenie rany 
pooperacyjnej (powikłanie wczesne), dwoje pacjentów 
(w 7. i 9. miesiącu po operacji) wymagało hospitalizacji 
z powodu bólów brzucha. Dolegliwości ustąpiły po le-
czeniu zachowawczym. U jednej pacjentki, ze względu 
na krwawienie śródoperacyjne, wykonano konwersję 
do metody „otwartej”. 

Wnioski

Operacja OAGB u pacjentów z cukrzycą typu 2 i otyło-
ścią Iº wpływa na zmniejszenie masy ciała oraz popra-
wę w zakresie wartości ciśnienia tętniczego i parame-
trów lipidogramu. OAGB pozwala na znaczną redukcję 
dawek insuliny i doustnych dawek leków hipoglikemi-
zujących, a u ponad połowy pacjentów – na całkowite 
ustąpienie cukrzycy. Odsetek powikłań w obserwowa-
nej grupie chorych jest akceptowalny. 

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub 
kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy 
wkład w przedmiot badań lub materiały badane w da-
nej pracy.
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POSTĘPOWANIE W NIESZCZELNOŚCI ŻOŁĄDKA PO LAPAROSKOPOWEJ 
RĘKAWOWEJ RESEKCJI W DOŚWIADCZENIU WŁASNYM

Paulina Woźniewska, Inna Diemieszczyk, Aleksander Łukaszewicz, Piotr 
Gołaszewski, Patrycja Pawłuszewicz, Hady Razak Hady

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wprowadzenie

Jednym z najcięższych i zagrażających życiu powikłań 
mogących wystąpić po laparoskopowej rękawowej re-
sekcji żołądka (Laparoscopic sleeve gastrectomy – LSG) 
jest nieszczelność żołądka w linii zszywek. Klinicznie 
stan ten objawia się gorączką, tachykardią oraz bólem 
brzucha. Leczenie zależy od obrazu klinicznego pacjen-
ta oraz czasu wystąpienia nieszczelności i obejmuje po-
stępowanie zachowawcze oraz interwencję endoskopo-
wą wraz z rewizją chirurgiczną. 

Cel pracy

Przedstawienie postępowania w przypadku nieszczel-
ności żołądka po rękawowej resekcji żołądka.

Metodologia

Przeprowadzono retrospektywną analizę 621 histo-
rii medycznych pacjentów, którzy w latach 2009–2019 
zostali poddani zabiegowi laparoskopowej rękawowej 
resekcji żołądka.

Wyniki

Analiza obejmowała 343 kobiety (55%) oraz 278 męż-
czyzn (45%). Nieszczelność żołądka wystąpiła w  7 

przypadkach (1%): u 5 kobiet (71%) i 2 mężczyzn (29%). 
We wszystkich przypadkach nieszczelność żołądka 
wystąpiła w okolicy kąta Hisa. Wszyscy pacjenci zgła-
szali następujące objawy: tachykardię, gorączkę, przy-
spieszenie oddechu, ból brzucha oraz uczucie niepo-
koju. Diagnostyka obrazowa obejmowała tomografię 
komputerową oraz gastroskopię. Dwóch pacjentów le-
czono zachowawczo (29%), w jednym przypadku został 
założony endoskopowo klips (14%). W 4 przypadkach 
wykonano ponowną laparoskopię z drenażem i następ-
czym założeniem protezy dożołądkowej (57%). Nastą-
piły 2 zgony pacjentów z powodu wstrząsu septycznego 
oraz zawału mięśnia sercowego.

Wnioski

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka uważana 
jest za bezpieczną metodę leczenia otyłości olbrzymiej 
i wiąże się z niskim odsetkiem powikłań. W przypadku 
nieszczelności żołądka ważna jest analiza zgłaszanych 
przez pacjenta specyficznych objawów, badania fizy-
kalnego oraz szybkiej diagnostyki obrazowej. Wczesne 
rozpoznanie powikłania może uchronić pacjenta przed 
poważnymi konsekwencjami i pozwala chirurgowi na 
jak najszybsze wdrożenie kompleksowego leczenia. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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ZASTOSOWANIE ENDOSKOPOWEJ TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ 
Z JEDNOCZESNYM ŻYWIENIEM DOJELITOWYM U CHOREJ Z UCHYŁKIEM 
OKOLICY POŁĄCZENIA PRZEŁYKOWO-ŻOŁĄDKOWEGO PO POWTÓRNEJ 

RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA – OPIS PRZYPADKU
Przemysław Zarzeczny, Zuzanna Stankiewicz, Tomasz Szewczyk

Oddział Chirurgii Ogólnej, Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

Wprowadzenie

Powikłaniem laparoskopowej rękawowej resekcji żo-
łądka (LSG) jest nieszczelność okolicy kąta Hisa. Jedną 
z metod leczenia jest wewnętrzna terapia podciśnienio-
wa. Istnieje możliwość łączenia jej z jednoczasowym 
żywieniem dojelitowym. 

Cel pracy

Ocena skuteczności terapii podciśnieniowej z jedno-
czesnym żywieniem dojelitowym za pomocą jednego 
zgłębnika. 

Metodologia

39-letnia chora przyjęta z powodu nawrotu otyłości po 
wykonanej w 2007 r. LSG. W badaniach obrazowych 
stwierdzono poszerzenie bliższej części rękawa. Chorą 
zakwalifikowano do ponownego zwężenia. W 79 dni 
po operacji chora zgłosiła się z powodu złego samopo-
czucia, nudności i wymiotów. W badaniach laborato-
ryjnych stwierdzono podwyższone parametry zapalne. 
W endoskopii uwidoczniono uchyłek okolicy połącze-
nia przełykowo-żołądkowego. Rozpoznano późną nie-
szczelność, włączono antybiotykoterapię oraz żywienie 
pozajelitowe uzyskując regresję zmiany. 

W marcu 2020 r. chora została przyjęta z powodu 
nawrotu dolegliwości. W gastroskopii uwidoczniono 
wcześniej opisywaną zmianę w stanie zapalnym. Za-
stosowano endoskopową terapię podciśnieniową z uży-
ciem specjalnego zestawu Freka Easy In, z jednocze-
snym żywieniem dojelitowym preparatem Nutrison 

Advanced Peptisorb. Czas trwania terapii wyniósł 22 
dni. Z powodu braku regresji, zdecydowano o wypeł-
nieniu uchyłka klejem tkankowym i zamknięciu klip-
sami endoskopowymi.

W czerwcu 2020 r. chora została przyjęta na oddział 
po raz trzeci z powodu kolejnego nawrotu dolegliwo-
ści. Wobec nieskuteczności dotychczasowego leczenia, 
chorą zakwalifikowano do reoperacji. Wykonano la-
paroskopowo zespolenie przełykowo-jelitowe i jelito-
wo-jelitowe metodą Roux-en-Y, uzyskując całkowite 
wyleczenie. 

Wyniki

Terapię E-VAC połączono z jednoczesnym żywieniem 
dojelitowym. Dzięki połączeniu obu metod uzyskano 
miejscową poprawę stanu klinicznego i utrzymano pra-
widłowy stan odżywienia pacjentki.

Wnioski

Endoskopowa terapia podciśnieniowa zapewnia dobry 
drenaż miejsca nieszczelności, umożliwia zamknięcie 
nieszczelności oraz wspomaga ziarninowanie tkanek. 
Zastosowanie zgłębnika dwuświatłowego umożliwia 
jednoczesną terapię E-VAC oraz żywienie dojelitowe 
pacjenta. Duża skuteczność, niewielki odsetek powi-
kłań, dobra tolerancja terapii przez pacjentów oraz re-
latywnie niski koszt leczenia sprawia, że E-VAC staje 
się coraz częściej metodą leczenia z wyboru, w przy-
padku nieszczelności zespoleń w obrębie górnego od-
cinka przewodu pokarmowego.
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WPŁYW LOCKDOWNU SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ SARS-COV-2 
NA WYNIKI LECZENIA BARIATRYCZNEGO W HIGH-VOLUME CENTER

Michał Szymański1, Maciej Wilczyński1, Andrzej Hellemann1, Agastya Patel1, Justyna 
Bigda1, Monika Łącka1, Łukasz Kaska2, Monika Proczko-Stepaniak2

1Gdański Uniwersytet Medyczny 
2Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Wprowadzenie

W wyniku pandemii COVID-19 systemy opieki zdro-
wotnej na całym świecie w ogromnej mierze zostały za-
angażowane w walkę z nowym wirusem. Spowodowało 
to istotne ograniczenie lub często całkowite wstrzyma-
nie planowego leczenia chirurgicznego, w tym leczenia 
bariatrycznego. 

Cel pracy

Celem pracy jest ocena wpływu pierwszego polskiego 
lockdownu (13 marca 2020–15 maja 2020 r.) spowodo-
wanego COVID-19 na wyniki leczenia i przebieg ope-
racji w high-volume center chirurgii bariatrycznej. 

Metodologia

Retrospektywną analizą objęto 158 pacjentów, którzy 
przeszli leczenie bariatryczne przed (1 stycznia 2020 do 
12 marca 2020 r.) i po (od 16 maja 2020) wprowadzeniu 
lockdownu. Pacjentów podzielono na dwie równoliczne 
grupy badawcze: pre-lockdown (n = 79) i post-lockdown 
(n = 79), w zależności od czasu leczenia operacyjnego. 
Przeanalizowano dokumentację medyczną pacjentów 
pod kątem parametrów antropometrycznych i  cho-
rób towarzyszących. Ocenie poddano czas operacji, 
doświadczenie operatora oraz rodzaj wykonanej pro-
cedury i  czas hospitalizacji (LOS). Oceniono także 
ilość komplikacji chirurgicznych według Clavien-Din-
do Classification (CDC) oraz liczbę wczesnych (do 14 
dni) i późnych (15–30 dni) ponownych hospitalizacji. 
Dodatkowo policzono indywidualnie dla każdego pa-
cjenta comprehensive complication index (CCI; www.
accesssurgery.com), stanowiący odzwierciedlenie ku-
mulatywnej ilości powikłań na podstawie CDC. 

Wyniki

Większość pacjentów w obu grupach badanych stano-
wiły kobiety (pre-lockdown vs. post-lockdown: 76,12% 
vs. 79,75%, p = 0,598). Grupa post-lockdown charakte-

ryzowała się istotnie mniejszą wagą (105,76 vs. 114,25, 
p = 0,012) i BMI w dniu operacji (36,99 vs. 39,93, p = 
0,005) w porównaniu z grupą pre-lockdown. W gru-
pach nie odnotowano różnic jeżeli chodzi o maksymal-
ne wartości BMI, wagę początkową, wzrost i współ-
występowanie chorób towarzyszących. Mankietowa 
resekcja żołądka była najczęściej wykonywaną operacją 
w obu grupach. Średni czas operacji wynosił w grupie 
pre-lockdown 61,14 ± 20,88 minut oraz 56,76 ± 18,54 
minut (p = 0,159) w grupie post-lockdown Nie stwier-
dzono istotnych różnic, biorąc pod uwagę doświadcze-
nie operatora. Zauważono tendencję statystyczną, że 
w grupie post-lockdown więcej operacji wykonywali 
chirurdzy w czasie specjalizacji (11,39% vs. 3,80%, p = 
0,076). LOS był zdecydowanie dłuższy w grupie post-
-lockdown niż w grupie pre-lockdown (3,04 vs. 2,44, p 
= 0,001). Średni wynik CCI był istotnie niższy w grupie 
post-lockdown (1,90 vs. 6,67, p = 0,046), natomiast nie 
odnotowano różnic w CDC. W grupie pre-lockdown 
odnotowano więcej wczesnych rehospitalizacji (0% vs. 
8,86, p = 0,007). 

Wnioski

Przeciwnie do dotychczasowych publikacji nasza ana-
liza wykazała niższą wagę i BMI u pacjentów w dniu 
operacji. Częstość występowania chorób towarzyszą-
cych, maksymalne BMI i waga nie różniły się pomię-
dzy grupami. Kryteria kwalifikacji i kolejność operacji 
nie uległa zmianie w trakcie lockdownu. Możliwym 
wytłumaczeniem tego zagadnienia jest lepsze podej-
ście pacjentów do procesu przygotowania do operacji 
w grupie post-lockdown, co wpłynęło na lepszą reduk-
cję masy ciała. Ciekawym spostrzeżeniem wynikają-
cym z naszego badania jest fakt, że w grupie post-covid 
stwierdzono lepsze wyniki leczenia – istotnie mniej 
wczesnych ponownych hospitalizacji oraz mniejszy 
CCI. Może to wynikać między innymi z niższej masy 
ciała, która jest związana w występowaniem powikłań. 
Niezależenie od wyników leczenia, w grupie post-loc-
kdown obserwowano dłuższy LOS wynikający najpew-
niej z uwarunkowań epidemiologicznych. Nasza praca 
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jest ograniczona krótkim okresem obserwacji, a wnio-
ski mogą być traktowane jako uogólnienia. 

Podsumowując, nasza praca wykazała, że w grupie 
post-lockdown obserwowano mniej powikłań, a waga 
i BMI w dniu operacji były niższe niż w grupie pre-

-lockdown. Wyniki naszego badania stoją w sprzecz-
ności z wynikami obecnie publikowanych doniesień 
naukowych. 

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów. 

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

DOŚWIADCZENIA WŁASNE W TERAPII BALONAMI ŻOŁĄDKOWYMI 
Z WYKORZYSTANIEM BALONÓW ORBERA 365 ORAZ 

MEDSIL W DUŻYM OŚRODKU BARIATRYCZNYM
Tomasz Klimczak, Adam Porębski, Jerzy Klimczak, Piotr Hogendorf, Adam Durczyński

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpital USK nr 1 w Łodzi

Wprowadzenie

Leczenie otyłości z wykorzystaniem balonów żołąd-
kowych stosowane jest od ponad 30 lat. W tym czasie 
pojawiła się oraz zniknęła z rynku duża liczba stosowa-
nych urządzeń. Terapia balonem, która trwała począt-
kowo 6 miesięcy, obecnie została wydłużona nawet do 
12 miesięcy. Jest to niezawodna i sprawdzona metoda 
z szacowaną utratą nadmiernego ciężaru ciała na po-
ziomie 45% oraz całkowitego ciężaru ciała na poziomie 
10–17%.

Obecnie w Polsce najpopularniejsze są balony Med-
sil oraz Lex-bell. W terapii 12-miesięcznej do wyboru 
mamy Orbera 365 oraz Spatz3. Terapia balonem żołąd-
kowym jest minimalnie inwazyjną procedurą, która 
stanowi pomost do dalszego leczenia bariatrycznego. 
Pomimo tego pojawiają się doniesienia o licznych kom-
plikacjach, takich jak: ostra nietolerancja balonu, jego 
migracja, zapalenie przełyku, perforacja żołądka, zapa-
lenie trzustki, a nawet zespół Boerhaavego.

Cel pracy

Celem tego badania była ocena skuteczności i bezpie-
czeństwa zastosowania balonów Medsil oraz Orbera 
365. 

Metodologia

Od stycznia 2018 do grudnia 2020 r. zaimplementowa-
liśmy 568 balonów żołądkowych: 451 balonów Medsil 
na okres 6 miesięcy oraz 117 balonów Orbera 365 na 
okres 12 miesięcy. Pacjenci zostali podzieleni ze wzglę-

du na otrzymane balony. Oceniano ciężar ciała w okre-
sie po implantacji oraz analizowano powikłania lecze-
nia. Pacjenci byli ważeni przed założeniem balonu, 
a następnie co 3 miesiące, aż do wyjęcia balonu.

Wyniki

W grupie Medsil uzyskano utratę średnio 17,8 kg (20,8 
kg u  kobiet oraz 15,1 kg u  mężczyzn), co stanowi-
ło około 17,6% całkowitego ciężaru ciała (CMC) oraz 
55,3% nadmiernego ciężaru ciała (NMC). W grupie 
Orbera 365 uzyskano utratę średnio 18,8 kg (20,8 kg 
u kobiet oraz 15,1 kg u mężczyzn), co stanowiło 18,1% 
CMC oraz 70,8% NMC. Większość utraty ciężaru cia-
ła została uzyskana do 3 miesiąca terapii. Zaobserwo-
waliśmy 13 przypadków ostrej nietolerancji balonu (11 
przypadków w grupie Orbera), 1 przypadek pęknięcia 
oraz migracji balonu oraz 1 przypadek deflacji balonu. 
Większość powikłań wystąpiła w grupie Orbera 365. 

Wnioski

Nie zaobserwowaliśmy znacznie zwiększonej utraty 
ciężaru ciała po przedłużeniu terapii balonem żołądko-
wym z 6 do 12 miesięcy. Wielokrotne terapia balonem 
zwiększa ryzyko ostrej nietolerancji implantu – szcze-
gólnie w przypadku balonu Orbera 365. W związku 
z faktem, że najlepsze rezultaty utraty ciężaru ciała zo-
stają uzyskane po 3 miesiącach terapii, wydaje się, że 
jest to najbardziej optymalny czas do przeprowadzenia 
operacji bariatrycznej.

Brak konfliktu interesów wszystkich autorów.
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OCENA ZADOWOLENIA PACJENTÓW Z PODJĘTEJ 
DECYZJI O RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA

Katarzyna Bartosiak, Michał Janik, Piotr Kowalewski, Maciej Walędziak, Andrzej Kwiatkowski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Wprowadzenie

Otyłość to problem, który dotyka coraz większej grupy 
ludzi na całym świecie, choć chorują przede wszystkim 
mieszkańcy krajów cywilizowanych. Od lat trwają ba-
dania na temat leczenia otyłości zarówno u dorosłych, 
jak i u dzieci. Operacje bariatryczne są obecnie najbar-
dziej skuteczną metodą leczenia otyłości. Rosnąca po-
pularność operacji wśród pacjentów w Polsce i na świe-
cie wiąże się przede wszystkim z duża redukcją masy 
ciała oraz cofaniem się chorób towarzyszących. Dotąd 
nie przeprowadzono jednak badań oceniających, czy 
pacjenci są zadowoleni z tego leczenia. 

Cel pracy

Celem badania była ocena tego, czy pacjenci żałują de-
cyzji o rękawowej resekcji żołądka 5 lat po przeprowa-
dzonej operacji. Ponadto podjęto próbę ustalenia, czy 
utrata masy ciała oraz wyższa ocena jakości życia ko-
relują z większym zadowoleniem z podjętego leczenia. 

Metodologia

Badanie zostało przygotowane na podstawie ankiety 
telefonicznej, którą przeprowadzono wśród pacjen-
tów 5 lat po zabiegu laparoskopowej resekcji żołądka. 
Zadowolenie pacjentów z decyzji o przebytej operacji 
oceniono za pomocą skali żałowania podjętej decyzji 
o operacji. Dane dotyczące oceny jakości życia zostały 
określone za pomocą kwestionariusza SF-36. 

Wyniki

Do badania włączono 104 pacjentów, którzy odpowie-
dzieli na ankietę telefoniczną. Średni wiek pacjentów 
wynosił 44,07 ± 10,41 (SD 19–66) lat. Średni przedope-
racyjny BMI wynosił 48,13 ± 6,92 kg/m3. 

Zmiana wskaźnika masy ciała (ΔBMI) wyniosła 
12,31 ± 6,2, procent utraty nadmiaru BMI (% EBMIL) 
wyniósł 55,45% ± 25,52%, a procent utraty całkowitej 
masy ciała (% TWL) wyniósł 25,20% ± 11,7%. 

W badaniu jakości życia 5 lat po operacji średni 
wynik w zakresie ogólnego poczucie zdrowia wyniósł 
50,96 ± 14,0, a średni wynik poczucia żalu z podjętej 
decyzji wynosił 32,33 ± 13,24 (SD 25–85). Zaobserwo-
wano statystycznie istotną ujemną korelację między 
% EBMIL a wynikiem poczucia żalu (r = -0,435; p < 
0,001). Wystąpił istotny negatywny związek między 
wynikiem poczucia żalu a witalnością (r = -0,205; p = 
0,040). Tylko ośmiu pacjentów (7,69%) uzyskało wynik 
> 50 w skali żałowania podjętej decyzji o operacji, co 
uznano, że reprezentuje ogólny żal z powodu podjętej 
decyzji o operacji. 

Wnioski

Nasze badanie sugeruje, że pacjenci nie żałowali swojej 
decyzji o poddaniu się rękawowej resekcji żołądka. 

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub ko-
gokolwiek posiadającego bezpośredni wkład w przed-
miot badań lub materiały badane w danej pracy.
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Typ sesji: PS – sesja plakatowa

ZABIEGI REWIZYJNE U CHORYCH W WIEKU POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA
Piotr Zarzycki1, Justyna Rymarowicz1, Tomasz Stefura1, Michał Łabul2, Natalia Dawgiełło-

Wnukowicz3, Paweł Lech3, Katarzyna Bartosiak4, Michał Pędziwiatr1, Piotr Major1

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
2KCM Clinic, Jelenia Góra 

3Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
4Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Wprowadzenie

Ilość zabiegów bariatrycznych wykonywanych na świe-
cie ciągle wzrasta. W wielu wytycznych zabieg baria-
tryczny jest zalecany pacjentom do 65. roku życia. Co-
raz częściej zabiegi wykonywane są u osób starszych. 
W tej grupie chorych częściej też zachodzi również ko-
nieczność kwalifikacji do operacji rewizyjnych.

Cel pracy

Celem na pracy jest analiza leczenia rewizyjnego u cho-
rych powyżej 60. roku życia.

Metodologia

W okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. przepro-
wadzono retrospektywne, wieloośrodkowe badanie 
pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Baria-
trycznej TChP o akronimie „PROSS – Polish Revision 
Obesity Surgery Study”.

W  badanej grupie zidentyfikowano grupę cho-
rych w wieku przekraczającym 60. rok życia (grupa 1) 
w chwili kwalifikacji do operacji rewizyjnej. Wybrane 
aspekty leczenia takie jak: BMI, przyczyna kwalifikacji 
do operacji rewizyjnej, typ operacji rewizyjnej oraz po-
wikłania pooperacyjne porównano z wynikami lecze-
nia w grupie osób młodszych (grupa 2). 

Wyniki

W  grupie 800 chorych zgłoszonych do badania, 55 
(6,8%) pacjentów przebyli rewizyjną operację baria-
tryczną w wieku powyżej 60. roku życia. 

Średnie BMI przed pierwotnym zabiegiem baria-
trycznym w grupie 1 wyniosło 45,55 kg/m2, w grupie 
2 – 45,62 kg/m2. BMI przed zabiegiem rewizyjnym 
w grupie 1 wyniosło 40,45 kg/m2, a w grupie 2 – 39,89 
kg/m2. Wśród najczęstszych wskazań do zabiegu re-
wizyjnego był nawrót otyłości – 29 chorych (52,7%) 
w grupie 1 i 411 chorych (55,2%) w grupie 2, oraz brak 
efektu w zakresie redukcji masy ciała – 22 chorych 
(40%) w grupie 1 i 285 chorych (38,2%) w grupie 2. Ob-
jawy GERD były wskazaniem do zabiegu rewizyjnego 
u 10 chorych (18,2%) w grupie 1 i u 101 chorych (13,6%) 
w grupie 2. W obu grupach najczęściej wykonanym za-
biegiem rewizyjnych był One-Anastomosis Gastric By-
pass (OAGB) oraz zabieg wyłączenia żołądkowego (Ro-
ux-en-Y Gastric Bypass – RYGB; 43,6% OAGB i 19,1% 
RYGB w  grupie 1 oraz 36,6 OAGB i  36,3% RYGB 
w grupie 2). Powikłania pooperacyjne odnotowano u 9 
(16,4%) pacjentów z grupy 1 oraz 185 (24,8%) pacjentów 
z grupy 2.

Wnioski

Najczęstszą przyczyną kwalifikacji chorych powyżej 
60. roku życia do zabiegów rewizyjnych jest nawrót 
otyłości. Zabiegi rewizyjne u osób starszych nie wiążą 
się z większym ryzykiem wystąpienia powikłań w po-
równaniu do pacjentów młodszych (poniżej 60. roku 
życia). 
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ROLA ENDOSKOPII BARIATRYCZNEJ W LECZENIU PRZETOKI OSKRZELOWO- 
ŻOŁĄDKOWEJ Z ROPNIEM PŁUCA JAKO PÓŹNEGO POWIKŁANIA 

PO LAPAROSKOPOWEJ RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA
Zuzanna Stankiewicz, Tomasz Szewczyk

Oddział Chirurgii Ogólnej, Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

Wprowadzenie

Najczęściej wykonywaną procedurą bariatryczną jest 
laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (Laparo-
scopic Sleeve Gastrectomy–LSG). Mimo że jest ona 
uznawana za metodę niskiego ryzyka powikłań, nie 
jest od nich wolna. Rzadko opisywanym powikłaniem 
jest przetoka żołądkowo-oskrzelowa.

Cel pracy

Ocena roli endoskopii bariatrycznej w leczeniu przeto-
ki żołądkowo-oskrzelowej.

Metodologia

24-letnia kobieta została poddana laparoskopowej rę-
kawowej resekcji żołądka w lipcu 2020 r.. Mimo prawi-
dłowej próby szczelności wykonanej po operacji, po ty-
godniu ponownie została przyjęta na oddział z powodu 
gorączki, dolegliwości bólowych lewej strony brzucha 
i wysokich parametrów zapalnych. W TK jamy brzusz-
nej stwierdzono cechy nieszczelności szwu w miejscu 
typowym ze  zbiornikiem płynowym pod lewą ko-
pułą przepony i płynem w opłucnej lewej. Zbiornik 
w otrzewnej zdrenowano, założono protezę powlekaną 
żołądkowo-przełykową oraz ewakuowano płyn z lewej 
jamy opłucnowej. Chora bez dolegliwości i cech niesz-
czelności zespolenia została wypisana w stanie dobrym 
do domu. Po 4 tygodniach protezę wyjęto. Nawrót do-
legliwości pojawił się po kilku tygodniach. W badaniu 
TK uwidoczniono cechy nieszczelności, więc ponow-
nie założono protezę. W listopadzie 2020 r. pacjentka 

ponownie zgłosiła się na oddział z powodu osłabienia, 
produktywnego kaszlu i wysokich parametrów zapal-
nych. W TK klatki piersiowej i jamy brzusznej stwier-
dzono ropień dolnego płata lewego płuca z obecnością 
przetoki żołądkowo-oskrzelowej. W gastroskopii uwi-
doczniono miejsce przetoki nad górną częścią protezy. 
Protezę usunięto i  jednoczasowo założono zgłębnik 
nosowo-jelitowy w celu całkowitego żywienia dojelito-
wego, które utrzymano przez 6 tygodni. Chora miała 
zalecone przyjmowanie pozycji ciała na prawym boku 
jako drenaż grawitacyjny ropnia. Prowadzono antybio-
tykoterapię celowaną. Przez ten czas postęp leczenia 
monitorowano za pomocą TK z doustnym podaniem 
kontrastu oraz endoskopowo, obserwując stopniowe 
zmniejszanie rozmiarów ropnia płuca oraz cech niesz-
czelności zespolenia. Po 7 tygodniach uzyskano wygo-
jenie przetoki oraz ustąpienie cech ropnia płuca. Chora 
nadal pozostaje pod obserwacją, bez cech patologii.

Wyniki

Dzięki zastosowaniu protezy Niti-S, włączeniu całko-
witego żywienia dojelitowego, szerokowidmowej anty-
biotykoterapii i zastosowaniu drenażu ułożeniowego 
uzyskano całkowite wyleczenie pacjentki.

Wnioski

Leczenie za pomocą endoskopii bariatrycznej jest za-
zwyczaj skuteczną, małoinwazyjną formą leczenia nie-
szczelności po LSG, nawet w przypadku dodatkowych 
powikłań.
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JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PODDAWANYCH ABDOMINOPLASTYCE 
PO REDUKCJI MASY CIAŁA PO ZABIEGACH BARIATRYCZNYCH

Inna Diemieszczyk, Paulina Woźniewska, Piotr Gołaszewski, Patrycja 
Pawłuszewicz, Alicja Jelska, Hady Razak Hady

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wprowadzenie

Znaczna utrata masy ciała po operacji bariatrycznej po-
woduje wystąpienie nadmiaru skóry, głównie w obrębie 
powłok brzusznych, kończyn górnych i dolnych oraz 
piersi. Nadmiar powłok może być przyczyną atopowe-
go zapalenia skóry, rozwoju chorób grzybiczych oraz 
dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu. Pacjenci, 
którzy cierpią z powodu nadmiaru skóry mogą przejść 
chirurgiczne wycięcie zbędnej tkanki skórnej. 

Cel pracy

Ocena wpływu abdominoplastyki na jakość życia pa-
cjentów i leczenie chorób towarzyszących nadmiarowi 
powłok skórnych. 

Metodologia

Przeprowadzono retrospektywną analizę chorych pod-
danych abdominoplastyce po przebytym zabiegu ba-
riatrycznym w latach 2017–2018. 

Wyniki

Analiza objęła 118 pacjentów (74 kobiet – 63% i 44 
mężczyzn – 27%), średnia wieku: 42,82 ± 10,58 lat. 

Głównymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów 
przed zabiegiem był: defekt estetyczny (100%), ogra-
niczona aktywność fizyczna (74%), zapalenie skóry 
w okolicy pachwiny i fałdów skórnych (88%), ograni-
czenia w kontaktach intymnych (49%), przepuklina 
pępkowa (21%), przepuklina brzuszna pooperacyjna 
(5%), rozejście mięśni prostych brzucha (12%). Zaob-
serwowaliśmy 7 przypadków pooperacyjnej infekcji 
rany, które wpłynęły na efekt kosmetyczny i satysfakcję 
z zabiegu operacyjnego. Prawie wszyscy pacjenci (97%) 
zgłosili poprawę aktywności fizycznej i zmniejszenie 
stopnia zapalenia skóry. Kontakty intymne poprawiły 
się u 86% pacjentów. U 56 pacjentów wykonano plasty-
kę przepukliny brzusznej, u jednego pacjenta z powodu 
olbrzymiej przepukliny pępkowej usunięto pępek. 

Wnioski

Abdominoplastyka poprawia wydolność fizyczną 
i  zmniejsza dolegliwości spowodowane nadmiarem 
fałdów skórnych. Poprawa jakości życia i satysfakcja 
pacjentów po abdominoplastyce jest powodem, żeby 
stwierdzić, iż zabieg ten z  powodzeniem może być 
przeprowadzany u osób po dużej redukcji masy ciała 
po zabiegach bariatrycznych i dlatego należy go propo-
nować pacjentom jako leczenie uzupełniające. 
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ZABIEGI REWIZYJNE U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE 
Z POWODU OTYŁOŚCI OLBRZYMIEJ – WYNIKI BADANIA 

POLISH REVISION OBESITY SURGERY STUDY (PROSS)
Piotr Major1, Justyna Rymarowicz1, Piotr Zarzycki1, Paulina Woźniewska2, Hady Razak Hady2, Piotr 

Myśliwiec2, Grzegorz Kowalski3, Michał Orłowski4, Wojciech Kupczyk5, Jacek Szeliga5, Wiesław 
Tarnowski6, Paweł Jaworski6, Paweł Lech7, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz7, Michał Pędziwiatr1

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3KCM Clinic, Jelenia Góra 
4Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital w Wejherowie 

5Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
6Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 

7Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wprowadzenie

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna stała się uzna-
ną metodą leczenia osób chorujących na otyłość. Wraz 
ze stałym wzrostem liczby wykonywanych procedur 
bariatrycznych w Polsce, co roku wzrasta również czę-
stość wykonywania operacji rewizyjnych.

Cel pracy

Celem badania była analizy operacji rewizyjnych 
u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości 
w Polsce.

Metodologia 

W okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. przepro-
wadzono retrospektywne, wieloośrodkowe badanie 
pod patronatem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Baria-
trycznej TChP o akronimie „PROSS” (Polish Revision 
Obesity Surgery Study). Analizowano dane na temat 
operowanych chorych, dane dotyczące pierwotnego za-
biegu chirurgicznego, wyników pierwotnego leczenia 
bariatrycznego oraz informacje o przebiegu leczenia 
i efektach leczenia rewizyjnego.

Wyniki 

Grupę stanowiło 800 chorych (624 kobiety, 176 męż-
czyzn). U 475 (59%) chorych pierwotnym zabiegiem 
była laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (Lapa-
roscopic Sleeve Gastrectomy – LSG), u 245 (30%) cho-
rych wykonano operację założenia regulowanej opaski 

żołądkowej (Adjustable Gastric Band – AGB), 14 RYGB 
(Roux-en-Y Gastric Bypass), 13 OAGB (One-anasto-
mosis gastric bypass), 5 plikacji żołądka, 48 – inne. 
Przyczyną wykonania operacji rewizyjnej u 355 (44%) 
chorych był nawrót otyłości, u 308 (38,5%) chorych 
był to niewystarczający efekt bariatryczny pierwotnej 
operacji, a u pozostałej grupy chorych (17%) przyczy-
ną było wystąpienia powikłań po pierwotnym zabiegu 
(najczęściej GERD). Wśród typów operacji rewizyj-
nych odnotowano 296 (37%) OAGB, 287 (36%) RYGB, 
147 (18%) LSG, inne (9%). Średnia waga ciała chorych 
przed pierwotnym zabiegiem wynosiła 165 kg, po pier-
wotnym zabiegu wynosiła 104 kg, a średnia masa ciała 
po operacji rewizyjnej wynosiła 95 kg. 42 chorych wy-
magało kolejnego zabiegu rewizyjnego. W przypadku 
222 (28%) chorych po operacjach rewizyjnych odno-
towano powikłania. Średni czas hospitalizacji wynosił 
3 doby po operacji pierwotnej i 3,5 doby po operacji 
rewizyjnej. 

Wnioski

Konieczność wykonania zabiegu rewizyjnego dotyczy 
głównie pacjentów po rękawowej resekcji żołądka. Naj-
częstszą przyczyną operacji rewizyjnych w Polsce jest 
nawrót otyłości. OAGB i RYGB stanowią najczęstsze 
opcje wybierane jako zabiegi rewizyjne. Operacje re-
wizyjne prowadzą do skutecznej redukcji masy ciała. 
Należy podkreślić istotne ryzyko wystąpienia powi-
kłań po zabiegach rewizyjnych.

Autorzy deklarują brak konf liktu interesów 
w związku ze zgłaszanym abstraktem.
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OPRACOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO OCENIAJĄCEGO RYZYKO 
CHIRURGICZNE DLA OPERACJI RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA

Michał Janik, Amir Aryaie
Health Science Center, Texas Tech University

Wprowadzenie

Oszacowanie ryzyka okołooperacyjnego dla operacji 
rękawowej resekcji żołądka pozwoli na poprawę bez-
pieczeństwa pacjentów operowanych poprzez identyfi-
kację grupy podwyższonego ryzyka.

Cel pracy

Celem badania jest opracowanie oraz walidacja modelu 
prognostycznego pozwalającego ocenić ryzyko około-
operacyjne po operacji rękawowej resekcji żołądka.

Metodologia

Pierwotne operacje rękawowej resekcji żołądka zostały 
zidentyfikowane w bazie Metabolic and Bariatric Sur-
gery Accreditation and Quality Improvement Program 
(MBSAQIP), obejmującej lata 2015–2017. Punktem 
końcowym było wystąpienie jednego z 17 zdarzeń nie-
pożądanych w okresie 30-dniowej obserwacji po opera-
cji. Regresja logistyczna została wykorzystana do opra-
cowania modelu prognostycznego w celu oceny ryzyka 
wystąpienia zdarzenia niepożądanego. 

Wyniki

Do opracowania modelu wykorzystano 169 288 obser-
wacji. Ostateczny model prognostyczny zawierał w so-

bie następujące zmienne: wiek (iloraz szans [IR] 1,01; 
95% przedział ufności [PU], 1,01–1,01), chorobę refluk-
sową przełyku (IR 1,22; 95% PU, 1,14–1,30), stan po za-
wale serca (IR 1,54; 95% PU, 1,29–1,83), nadciśnienie 
tętnicze (IR 1,22; 95% PU, 1,14–1,30), niewydolność 
nerek (IR 2,06, 95% PU, 1,65–2,57), leczenie przeciw-
krzepliwe (IR 2,21; 95% PU, 1,96–2,48), cukrzycę (le-
czoną insuliną: IR 1,53; 95% PU, 1,39–1,69; leczoną 
doustnymi lekami: IR 1,17; 95% PU, 1,08–1,26), stan po 
poprzednich operacjach chirurgicznych (IR 1,42; 95% 
PU, 1,28–1,59), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 
(IR 1,46; 95% PU, 1,24–1,71), stosowanie sterydów (IR 
1,39; 95% PU, 1,18–1,65), obecność filtra w żyle głównej 
dolnej (IR 1,79; 95% PU, 1,43–2,23) oraz pozostawienie 
drenu po operacji (IR 1,33; 95% PU, 1,24–1,43).

Wnioski

Opracowany model statystyczny pozwala na oszacowa-
nie ryzyka okołooperacyjnego dla operacji rękawowej 
resekcji żołądka. Dzięki czemu może doprowadzić do 
poprawy bezpieczeństwa pacjentów operowanych tą 
metodą chirurgiczną.

Autorzy nie posiadają konfliktu interesów związa-
nych z prezentowanym badaniem.
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MODEL PROGNOSTYCZNY WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH 
U PACJENTÓW PO RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA – ANALIZA MBSAQIP

Michał Janik, Amir Aryaie
Health Science Center, Texas Tech University 

Wprowadzenie

Powikłania krwotoczne są jednym z najczęstszych po-
wikłań chirurgicznych po operacji rękawowej resekcji 
żołądka. Identyfikacja pacjentów podwyższonego ryzy-
ka pozwoli na poprawę bezpieczeństwa operacji.

Cel pracy

Opracowanie modelu prognostycznego dla ryzyka wy-
stąpienia powikłań krwotocznych po operacji rękawo-
wej resekcji żołądka.

Metodologia

Dokonano analizy przypadków rękawowej resekcji żo-
łądka zawartych w bazie danych Metabolic and Baria-
tric Surgery Accreditation and Quality Improvement 
Program z lat 2015–2017. Obserwacje z lat 2015–2016 
zostały wykorzystane do opracowania modelu za po-
mocą uczenia maszynowego. Zbiór danych z 2017 r. zo-
stał użyty do walidacji modelu. Punktem końcowym 
było wystąpienie powikłań krwotocznych w okresie 
pooperacyjnym.

Wyniki

241 244 obserwacji zostało wykorzystanych do opraco-
wania modelu. Spośród 23 przebadanych zmiennych, 
aż dziesięć wypływało na ryzyko powikłań krwotocz-
nych po operacji. Czynnikami protekcyjnymi były: 
obszywanie linii zszywek (iloraz szans [IR] 0,74; 95% 
przedział ufności [PU], 0,65–0,85; p < 0,01), wzmocnie-
nie linii zszywek (IR 0,79; 95% PU, 0,71–0,87; p < 0,01) 
oraz wskaźnik masy ciała (IR 0,99; 95% PU, 0,98–1,00; 
p < 0,01). Do wzrostu występowania powikłań przyczy-
niały się: wiek (IR 1,02; 95% PU, 1,01–1,02; p < 0,01), 
nadciśnienie tętnicze (IR 1,23; 95% PU, 1,09–1,38; p < 
0,01), cukrzyca (IR 1,17; 95% PU, 1,05–1,31; p < 0,01), 
choroba refluksowa (IR 1,41; 95% PU, 1,27–1,56; p < 
0,01), bezdech senny (IR 1,13; 95% PU, 1,02–1,25; p = 
0,02), niewydolność nerek (IR 1,83; 95% PU, 1,26–2,66; 
p < 0,01) i leczenie przeciwkrzepliwe (IR 3,04; 95% PU, 
2,56–3,62; p < 0,01).

Wnioski

Zidentyfikowano czynniki wpływające na występo-
wanie powikłań krwotocznych po operacji rękawowej 
resekcji żołądka, na podstawie których opracowano 
model umożliwiających indywidualną ocenę ryzyka. 

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów w związ-
ku z prezentowaną pracą.
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CUKRZYCA TYPU 2 W PRZEBIEGU LECZENIA BARIATRYCZNO-METABOLICZNEGO 
METODĄ RĘKAWOWEJ RESEKCJI ŻOŁĄDKA – DOŚWIADCZENIE WŁASNE

Piotr Gołaszewski, Paulina Woźniewska, Inna Diemieszczyk, Patrycja 
Pawłuszewicz, Ewa Płonowska, Hady Razak Hady

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wprowadzenie

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (Lapa-
roscopic sleeve gastrectomy – LSG) w ciągu ostatnich 
kilku lat stała się najczęściej wykonywaną procedurą 
bariatryczną u pacjentów z otyłością olbrzymią. Pu-
blikacje krajowe oraz zagraniczne wykazują korzyst-
ne efekty, jakie odnoszą chorzy z cukrzycą typu 2 po 
rękawowej resekcji żołądka. Wpływ LSG na poprawę 
poposiłkowego wydzielania insuliny polega na mody-
fikacji gospodarki hormonalnej przewodu pokarmowe-
go (zmniejszenie wydzielania greliny oraz zwiększenie 
wydzielania GLP-1, PYY) i jest spowodowany zarówno 
restrykcją żołądka, jak i krótkim pasażem jelitowym 
po zabiegu. Podobne zmiany metaboliczne obserwo-
wane są po operacji wyłączenia żołądkowo-jelitowego.

Cel pracy

Ocena wpływu LSG na metabolizm węglowodanów 
oraz leczenie cukrzycy typu 2 u pacjentów otyłych.

Metodologia

Przeprowadzono retrospektywną analizę parametrów 
metabolizmu węglowodanów, takich jak: hemoglobina 
glikowana (HbA1), glikemia na czczo, rodzaju i zmia-
ny leczenia cukrzycy typu 2 oraz parametrów spadku 
masy ciała u 555 pacjentów po zabiegu rękawowej re-
sekcji żołądka. 

Wyniki

W badaniu uwzględniono 317 kobiet i 238 mężczyzn, 
mediana wieku wynosiła 43 (36–53) lata. Mediana 
przedoperacyjnego wskaźnika masy ciała (BMI) wy-
niosła 46,41 kg/m2. Procentowa utrata nadmiernej 
masy ciała (%EWL) wynosiła 62,24 ± 13,61 (p < 0,001) 
po 12 miesiącach. Średni przedoperacyjny poziom glu-
kozy na czczo wynosił 106 (98–122) mg/dl i osiągnął 
wartość 93 (87–100) mg/dl po 12 miesiącach (p < 0,001). 
Przedoperacyjnie 121 pacjentów (21,8%) ze zdiagnozo-
waną cukrzycą typu 2 było leczonych doustnymi leka-
mi przeciwcukrzycowymi, insulinoterapią lub obiema 
metodami (51 kobiet i 70 mężczyzn). W ciągu jednego 
roku zaobserwowaliśmy całkowitą remisję cukrzycy 
typu 2 u 46 pacjentów (12 kobiet i 34 mężczyzn). W le-
czeniu 66 pacjentów (35 kobiet i 31 mężczyzn) uzyska-
no zmniejszenie dawki doustnych leków przeciwcu-
krzycowych lub dziennej dawki insuliny.

Wnioski

Rękawowa resekcja żołądka wykazuje skuteczność 
w uzyskaniu remisji bądź poprawie leczenia cukrzycy 
typu 2 u pacjentów z otyłością olbrzymią. LSG można 
uznać za bezpieczną oraz efektywną metodę leczenia 
cukrzycy typu 2 u otyłych chorych z współistniejącymi 
zaburzeniami metabolizmy węglowodanów.

Brak konfliktu interesów. 
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CZYNNIKI RYZYKA POWIKŁAŃ PO ZABIEGACH REWIZYJNYCH – WYNIKI 
BADANIA POLISH REVISION OBESITY SURGERY STUDY (PROSS)
Michał Wysocki1, Justyna Rymarowicz2, Piotr Zarzycki2, Katarzyna Major3, Monika 
Proczko-Stepaniak4, Michał Szymański4, Hady Razak Hady5, Paulina Woźniewska5, 

Piotr Myśliwiec5, Maciej Walędziak6, Michał Pędziwiatr2, Piotr Major2

1Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie 
2II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

3Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
4 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

5 I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
6 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Wprowadzenie

Operacje rewizyjne dotyczą pacjentów, u których pier-
wotne leczenie było nieskuteczne lub wystąpiły jego 
powikłania. W związku z rosnącą liczbą wykonywa-
nych rocznie w Polsce operacji bariatrycznych, zasad-
nym zdaje się być poszukiwanie czynników ryzyka wy-
stąpienia po nich powikłań pooperacyjnych.

Cel pracy

Analiza czynników ryzyka powikłań po operacjach 
rewizyjnych, po chirurgicznym leczeniu otyłości 
olbrzymiej.

Metodologia

Przeprowadzono badanie retrospektywne analizujące 
wyniki leczenia chirurgicznego z 12 polskich ośrod-
ków bariatrycznych. Dane prospektywnie gromadzo-
ne w ośrodkach uczestniczących w badaniu zebrano 
w elektronicznej bazie danych i poddano analizie sta-
tystycznej. Kryteria włączenia: operacja rewizyjna po 
uprzednim chirurgicznym leczeniu otyłości i pacjenci 
≥ 18 lat. Do badania włączono 795 pacjentów, w tym 
621 kobiet, mediana wieku pacjentów wynosiła 47 (40–
55) lat.

Wyniki

Powikłania pooperacyjne wystąpiły u  92 pacjen-
tów (11,6%) włączonych do badania, w tym 76 kobiet 
(82,6%). Mediana wieku wynosiła 45 (39–54) lat. Płeć 
(p = 0,269), wiek (p = 0,181), maksymalne BMI (p = 
0,724), palenie tytoniu (p = 0,422), ilość spożywanego 
tygodniowo alkoholu (p = 0,831), stosowanie NLPZ 

lub leków przeciwkrzepliwych (p = 0,830), BMI przed 
pierwszą operacją bariatryczną (p = 0,901), cukrzyca 
typu 2 (p = 0,166), nadciśnienie tętnicze (p = 0,552), 
schorzenia układu oddechowego (p = 0,117), żylaki lub 
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (p = 0,241), stan 
po leczeniu balonem żołądkowym (p = 0,057), brak 
remisji cukrzycy typu 2 (p = 0,262) lub nadciśnienia 
tętniczego po pierwotnej operacji (p = 0,052), nawrót 
otyłości jako przyczyna rewizji (p = 0,776), BMI przed 
operacją rewizyjną (p = 0,634) oraz kontynuacja lecze-
nia w innym ośrodku (p = 0,244) nie stanowiły czyn-
ników ryzyka powikłań pooperacyjnych w modelach 
regresji logistycznej jednoczynnikowej. Istotnymi 
statystycznie czynnikami ryzyka powikłań poopera-
cyjnych były czas trwania otyłości, operacja po RYGB 
(Roux-en-Y Gastric Bypass) lub AGB (adjustable gastric 
band), różnica BMI przed rewizją i najniższego BMI 
po pierwotnej operacji, powikłanie pierwotnej operacji 
jako przyczyna. Czynniki te włączono do modelu re-
gresji wieloczynnikowej. Operacja rewizyjna po regu-
lowanej opasce żołądkowej (OR 2,18 95% CI 1,28–3,69, 
p = 0,004), operacja rewizyjna wykonana po RYGB (OR 
6,52 95% CI 1,98–21,49, p = 0,002), a także jeżeli wska-
zaniem było powikłanie operacji pierwotnej (OR 1,89 
95% CI 1,06–3,34, p = 0,030) pozostały niezależnymi 
czynnikami ryzyka powikłań pooperacyjnych.

Wnioski

Operacje rewizyjne wykonywane po RYGB, AGB oraz 
z powodu powikłań pierwotnego chirurgicznego lecze-
nia otyłości wiążą się z istotnym wzrostem ryzyka po-
wikłań pooperacyjnych. 

Informacja o konflikcie interesów autora/autorów: 
autorzy deklarują brak konfliktów interesów.
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REKONSTRUKCJE ŚRODKOWEGO PIĘTRA TWARZY WEDŁUG 
KONCEPCJI TWIST (THE WAY I SEE THINGS)

Maciej Grajek
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Wprowadzenie

Rekonstrukcje środkowego pietra twarzy mogą doty-
czyć zarówno powłok, powierzchni wewnętrznych, jak 
i stelaża kostnego lub kombinacji powyższych.

Cel pracy

Autorzy prezentują algorytm doboru opcji rekonstruk-
cyjnej w zależności od specyfiki ubytku.

Zaprezentowane zostało także planowanie rekon-
strukcji z użyciem przedoperacyjnie drukowanych ele-
mentów trójwymiarowych – stereolitografia.

Metodologia

W prezentacji autorzy analizują grupę pacjentów z róż-
nej wielkości ubytkami poresekcyjnymi w  obrębie 
środkowego piętra twarzy, u których w rekonstrukcji 
użyto technik lokalnych lub płatów wolnych.

Wnioski

Zastosowanie właściwie dobranej opcji rekonstrukcji, 
w zależności od rozmiaru, lokalizacji i złożoności ubyt-
ku w obrębie środkowego piętra twarzy, pozwala uzy-
skać dobry efekt estetyczny i funkcjonalny w tej grupie 
chorych.
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CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA GÓRNEGO PIĘTRA 
TWARZY I PODSTAWY CZASZKI

Janusz Wierzgoń
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Streszczenie

Górne piętro twarzy to tkanki zlokalizowane powyżej 
linii horyzontalnej, przechodzącej przez środek źrenic. 
Mieszczą się w nim trzy jednostki estetyczne – czoło, 
skalp i kark – o różnym charakterze i strukturze tanek, 
których wspólnym elementem jest rodzaj i zakres ich 
unaczynienia oraz możliwości rekonstrukcji tkanek 
płatami opartymi właśnie na tym unaczynieniu. Inne 
problemy w rekonstrukcji tkanek tej okolicy to sto-
sowanie płatów wolnych, często wieloelementowych, 
związanych z  zespoleniami mikronaczyniowymi, 
a także brakiem adekwatnych naczyń dawczych w tym 
regionie. Możliwe ciężkie kalectwo w efekcie leczenia 

i ryzyko wystąpienia bardzo poważnych powikłań (do 
śmiertelnych włącznie) wymusza: pracę w zespołach 
wielodyscyplinarnych, zabieg jednoczasowy, przewidy-
wanie kilku alternatywnych opcji rekonstrukcji, posia-
danie planu awaryjnego na okoliczność niepowodzenia 
pierwotnej rekonstrukcji, pełną współpracę i wiedzę 
pacjenta o leczeniu, przedstawioną mu w możliwej do 
przyswojenia przez niego formie.

Autor przedstawia przykłady możliwych do wyko-
rzystania w tej okolicy technik rekonstrukcji w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie zespołu Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, PIB, Oddział w Gliwicach.
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REKONSTRUKCJE W OBRĘBIE DOLNEGO PIĘTRA TWARZY
Cezary Szymczyk

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Wprowadzenie

Leczenie raka płaskonabłonkowego błony śluzowej 
jamy ustnej, pomimo stałego postępu w leczeniu on-
kologicznym guzów regionu głowy i szyi, jest wciąż 
związane z wysokim ryzykiem niepowodzenia i zgonu. 
Chirurgiczne leczenie chorych na raka płaskonabłonko-
wego jamy ustnej dolnego piętra twarzy wymaga zwy-
kle rozległych zbiegów resekcyjno-rekonstrukcyjnych.

Metodologia

Analizę przeprowadzono u chorych leczonych na raka 
jamy ustnej dolnego piętra twarzy z uwzględnieniem 
lokalizacji ogniska pierwotnego, stopnia klinicznego 

zaawansowania, zastosowanego leczenia odtwórczego 
i powikłań, a także oceny QOL. 

Wyniki

W analizie wyników przedstawiono algorytmy lecze-
nia odtwórczego struktur dolnego piętra twarzy. Ogól-
na przeżywalność płatów w zależności od ich rodzaju 
wynosiła od 95 do 89%.

Wnioski

Zastosowanie płatów wolnych umożliwia leczenie cho-
rych na zaawansowane nowotwory tej okolicy, zmniej-
szenie pooperacyjnej dysfunkcji, a także realizację peł-
nego planu leczenia onkologicznego.
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CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA W LECZENIU 
NOWOTWORÓW O LOKALIZACJI KOŃCZYNOWEJ

Maciej Grajek
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologicznego w Gliwicach

Wprowadzenie

Ubytki poresekcyjne w  obrębie kończyn stanowią 
często wyzwanie dla chirurga. W ich zaopatrywaniu 
można wykorzystać płaty miejscowe lub uszypułowa-
ne, jednak najlepsze efekty estetyczne i funkcjonalne 
uzyskuje się przy użyciu płatów wolnych.

Cel pracy

Przedstawienie możliwych metod zaopatrywania ubyt-
ków poresekcyjnych i pourazowych z wykorzystaniem 
różnego rodzaju technik płatowych.

Metodologia

W pracy przedstawiono przypadki pacjentów z rozle-
głymi poresekcyjnymi i pourazowymi ubytkami w ob-

rębie kończyn, u których wykorzystano różne techniki 
płatowe.

Wyniki

Przeanalizowano różne przypadki z ubytkami tkanek 
miękkich i kości. Pacjenci różnią się miejscem i wiel-
kością ubytków tkanek miękkich i kości. Do leczenia 
zastosowano różne techniki wykorzystujące płaty miej-
scowe, uszypułowane oraz wolne.

Wnioski

Zastosowanie technik mikrochirurgicznych pozwala 
na efektywne pokrycie i prawidłowy proces gojenia 
dyżych ubytków tkankowych oraz uzyskanie dobrego 
efektu funkcjonalnego i estetycznego w przyszłości. 
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REKONSTRUKCJE NOSA
Łukasz Krakowczyk, Cezary Szymczyk, Janusz Wierzgoń, Maciej Grajek, Daniel Bula, Ryszard Szumniak, 

Rafał Ulczok, Karolina Donocik, Agnieszka Piotrowska, Jakub Opyrchał, Adam Maciejewski
Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy IMSC w Gliwicach

Wprowadzenie

Nos jest centralnym i  prawdopodobnie najważniej-
szym regionem anatomicznym twarzy. Zabiegi od-
twórcze ubytków poresekcyjnych tej okolicy wymagają 
od operatora dużej znajomości anatomii z uwagi na 
trójwymiarowy kształt i różnorodność tkanek, które ją 
tworzą.

Metodologia 

W latach 2010–2019 w Klinice Chirurgii Onkologicznej 
i Rekonstrukcyjnej leczonych było 48 pacjentów z po-
wodu rozległych nowotworów nosa, którzy wymagali 
po zabiegach resekcyjnych zastosowania wolnych pła-
tów mikronaczyniowych, w celu funkcjonalnego i es-
tetycznego zaopatrzenia struktur anatomicznych nosa.

Wyniki

U 48 pacjentów do rekonstrukcji nosa zastosowano 
łącznie 92 wolne płaty mikronaczyniowe, w tym: płat 
promieniowy u 24 chorych, płat promieniowy z frag-
mentem kości promieniowej u 14 chorych, płat z mał-

żowiny usznej u 16 chorych, połączenie płata promie-
niowego z płatem z małżowiny usznej u 7 chorych, 
podwójny płat z małżowiny usznej u 6 chorych, połą-
czenie płata promieniowego z dwoma płatami z mał-
żowiny usznej u 4 chorych. Całkowitą martwicę wole-
go płata zanotowano w 4 przypadkach, częściową u 6 
chorych.

Wnioski

Przedstawione powyżej techniki operacyjne z użyciem 
wolnych płatów mikronaczyniowych stanowią uznaną 
metodę postepowania leczniczego na świecie i powinny 
być stosowane w codziennej praktyce chirurga. 

Dyskusja

W zabiegach rekonstrukcyjnych nosa po rozległych 
resekcjach z powodu nowotworów, brak jednolitych 
standardów leczenia oraz algorytmów. Chirurg często 
zdany jest na swoją wiedzę, umiejętności oraz myśle-
nie twórcze. Przedstawione w pracy techniki chirurgii 
rekonstrukcyjnej pozwalają na uzyskanie optymalnego 
efektu funkcjonalnego i estetycznego.
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CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA U DZIECI
Łukasz Krakowczyk1, Krzysztof Dowgierd2, Dominika Krakowczyk3, 

Tomasz Koszutski3, Maciej Borowiec2, Adam Maciejewski1
1Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy IMSC w Gliwicach 

2Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
3Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Wprowadzenie i cel pracy

Pomimo tego, że rekonstrukcje mikronaczyniowe 
w różnych regionach anatomicznych ludzkiego ciała 
stały się standardem chirurgii onkologicznej u doro-
słych, to w populacji dziecięcej są wykonywane bardzo 
rzadko. W porównaniu z płatami lokalnymi i regio-
nalnymi, płaty wolne są bardziej skuteczne w osiąga-
niu celów chirurgii odtwórczej (szybsze gojenie, lep-

sze przywracanie funkcji i poprawa estetyki), dlatego 
rekonstrukcje mikronaczyniowe są obecnie metodą 
referencyjną u dzieci po resekcjach zaawansowanych 
guzów różnych regionów anatomicznych. Są też szero-
ko stosowane w leczeniu wad wrodzonych oraz urazów.

Autorzy pracy przedstawiają swoje własne wyniki 
leczenia chirurgicznego dzieci z zastosowaniem wol-
nych płatów mikronaczyniowych różnych regionów 
anatomicznych.
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NOWA METODA OTRZYMYWANIA ACELLULARNYCH MACIERZY 
NARZĄDOWYCH W MODELU WĄTROBY SZCZURZEJ

Marcin Morawski1, Michał Marzęcki2, Dominik Topyła2, Kacper Murat2, Tomasz Ilczuk3, Damian Sieńko1, 
Marcin Sitnicki1, Marek Konop4, Marcin Ufnal4, Grażyna Kostrzewa5, Rafał Płoski5, Krzysztof Zieniewicz1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
2Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

3Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
4Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

5Zakład Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

Decellularyzowane macierze tkankowe stanowią obie-
cujące źródło narządów do przeszczepienia. Pozbawio-
ne materiału komórkowego rusztowanie po zasiedleniu 
komórkami biorcy stanowi alternatywę dla narządów 
od dawców zmarłych. Kluczowym etapem procesu 
wytwarzania macierzy jest perfuzja roztworem deter-
gentu. Najczęściej stosowana perfuzja mechaniczna 
przy użyciu pompy perystaltycznej może być źródłem 
uszkodzenia mikrostruktury narządu w wyniku gene-
rowanej dużej amplitudy ciśnienia. Alternatywą dla tej 
metody wydaje się być perfuzja grawitacyjna, gwaran-
tująca precyzyjną kontrolę ciśnienia przepływu.

Cel pracy

Ocena skuteczności decellularyzacji i integralności ma-
cierzy otrzymanej przy użyciu perfuzji grawitacyjnej.

Metodologia

Cztery szczurze wątroby poddane zostały decellulary-
zacji grawitacyjnej 0,1% roztworem dodecylosiarczanu 
sodu pod ciśnieniem 9,5 mm H2O przez 6 godzin. Sku-

teczność decellularyzacji i integralność narządu zosta-
ła oceniona na preparatach histologicznych (barwienie 
H&E, Sirius, Masson – 1 wątroba) oraz poprzez ilościo-
wy pomiar DNA pozostałego w macierzy (3 wątroby).

Wyniki 

Decellularyzacja grawitacyjna prowadzi do otrzymania 
bezkomórkowej macierzy narządowej, czego dowodzi 
brak widocznych jąder komórkowych oraz zachowanie 
integralności naczyń i włókien kolagenowych w bar-
wieniach histologicznych. Mediana stężenia DNA 
w macierzy wyniosła 50,69 ng/mg tkanki (IQR: 30,68–
73,64) i jest istotnie niższa niż w natywnym narządzie. 

Wnioski

Grawitacyjna perfuzja jest skuteczną metodą otrzy-
mywania acellularnej macierzy narządowej w modelu 
wątroby szczurzej. Konieczne jest przeprowadzenie 
porównania efektywności perfuzji mechanicznej i gra-
witacyjnej w kontekście skuteczności usuwania mate-
riału komórkowego i zachowania natywnej struktury 
kolagenowej macierzy.

Konflikt interesów: brak.
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TĘTNIAK RZEKOMY W ZESPOLENIU TĘTNICZYM NERKI 
PRZESZCZEPIONEJ LECZONY POZAUSTROJOWĄ REKONSTRUKCJĄ 

TĘTNICY NERKOWEJ I REIMPLANTACJĄ NERKI
Tomasz Jakimowicz, Tadeusz Grochowiecki, Katarzyna Jama, Amro Alsharabi, Sławomir Nazarewski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralny Szpital Kliniczny, 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

Przeszczepienie nerki jest najlepszą metodą leczenia 
nerkozastępczego. Tętniak rzekomy w zespoleniu tęt-
niczym jest rzadkim powikłaniem pooperacyjnym, 
występującym u około 0,3% chorych po transplantacji 
nerki, najczęściej prowadzącym do jej usunięcia. 

Opis przypadku

Autorzy przedstawiają przypadek 48-letniej biorczyni 
przyjętej do kliniki z powodu pogarszającej się czyn-
ności nerki pochodzącej od dawcy zmarłego (przesz-
czepionej 4 lata wcześniej) oraz powiększającego się 
tętniaka zespoleniowego wielkości 6 cm w  miejscu 
zespolenia łaty naczyniowej, od której odchodziły trzy 
tętnice nerkowe, z tętnicą biodrową zewnętrzną. Wcze-
śniejsza próba embolizacji tętniaka metodą wewnątrz-
naczyniową (implantacja stentu do tętnicy biodrowej, 
spiral embolizujących oraz środka obliterującego do 
tętniaka) okazała się całkowicie nieskuteczna. 

Operacja naprawcza polegała na:
• usunięciu nerki przeszczepionej,
• wycięciu tętniaka,

• rekonstrukcji tętnicy biodrowej zewnętrznej za 
pomocą przeszczepu naczyniowego,

• pozaustrojowej naprawie przeszczepu nerki, po-
legającej na rekonstrukcji trzech tętnic nerko-
wych z użyciem własnej tętnicy biodrowej we-
wnętrznej wraz z jej odgałęzieniami,

• reimplantacji zrekonstruowanej nerki przesz-
czepionej do naczyń biodrowych wspólnych 
biorczyni.

Reimplantowany przeszczep nerki natychmiast 
podjął czynność. Pacjentka w stanie dobrym została 
wypisana do domu i podlega okresowej kontroli zgod-
nie z wcześniej przyjętym protokołem. W dwuletniej 
obserwacji funkcja reimplantowanego przeszczepu 
nerki pozostaje prawidłowa, a wszystkie zrekonstru-
owane naczynia są drożne i nieposzerzone.

Wnioski

Pozaustrojowa naprawa nerki przeszczepionej z jej na-
stępową reimplantacją pozostaje jedynym sposobem 
na uratowanie nerki przeszczepionej w sytuacji, gdy 
zabieg wewnątrznaczyniowy lub rekonstrukcja in situ 
są nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania.
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LECZENIE ENDOSKOPOWE OSTRYCH ZBIORNIKÓW MARTWICZYCH 
WCZESNEJ FAZY OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Mateusz Jagielski, Jacek Piątkowski, Grzegorz Jarczyk, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Endoskopowy drenaż przezścienny jest uznaną meto-
dą leczenia małoinwazyjnego martwicy ograniczonej 
trzustki w późnej fazie ostrego zapalenia trzustki. Na-
dal nie jest znana rola endoterapii ostrych zbiorników 
martwiczych we wczesnej fazie ostrego martwiczego 
zapalenia trzustki.

Cel pracy

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia endosko-
powego wczesnych ostrych zbiorników martwiczych 
w porównaniu z wynikami endoterapii martwicy or-
ganicznej trzustki w  późnej fazie ostrego zapalenia 
trzustki. 

Metodologia

Prospektywna ocena wyników leczenia 184 chorych 
leczonych z powodu ostrego zapalenia trzustki i jego 
następstw w postaci trzustkowych i okołotrzustkowych 
zbiorników płynowych w 2019 roku w Klinice Chirur-
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej i  Onkologicznej, 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Wyniki

Do badania włączono 71 z 184 (38,58%) chorych (59 
mężczyzn, 12 kobiet; średnia wieku wyniosła 49,9 
[22–79] lat) z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki, 
u których wykonano endoskopowy drenaż przezścien-

ny martwicy trzustki. Leczenie endoskopowe rozpo-
częto w okresie pierwszych czterech tygodni ostrego 
zapalenia trzustki, w fazie ostrych zbiorników martwi-
czych u 25 z 71 (35,21%) chorych (grupa I) oraz u 46 
z 71 (64,79%) pacjentów po czterech tygodniach od po-
czątku choroby, w fazie martwicy ograniczonej trzustki 
(grupa II). 

Średni czas czynnego drenażu w pierwszej grupie 
wynosił 26,8 (15–56) dni, a w grupie drugiej – 16,9 (6–
47) dni (p = 0,0001). Liczba zabiegów endoskopowych 
u jednego chorego wynosiła średnio 9,5 (4–15) w pierw-
szej grupie i 4,5 (2–10) w drugiej grupie (p = 0,0001). 
Sukces kliniczny uzyskano u 23 z 25 (92%) chorych 
z pierwszej grupy i 44 z 46 (95,7%) chorych z drugiej 
grupy (p = NS). Powikłania leczenia endoskopowego 
stwierdzono u 7 z 25 (28%) chorych w pierwszej grupie 
oraz u 11 z 46 (23,9%) chorych będących w grupie dru-
giej (p = NS). Śmiertelność w pierwszej grupie wynosiła 
4.0% (zmarł 1 pacjent), a w drugiej – 4,3% (zmarły 2 
osoby; p = NS). Sukces długoterminowy stwierdzono 
u 21 z 25 (84%) chorych w pierwszej grupie i u 36 z 46 
(84,8%) chorych w drugiej grupie (p = NS). 

Wnioski

Endoterapia jest skuteczną i  bezpieczną metodą le-
czenia małoinwazyjnego wczesnych ostrych zbiorni-
ków martwiczych w ciągu pierwszych czterech tygo-
dni ostrego zapalenia trzustki, jednak w porównaniu 
z  leczeniem endoskopowym martwicy ograniczonej 
trzustki w późnej fazie choroby wymaga większej licz-
by procedur endoskopowych oraz dłuższego czasu 
drenażu.
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CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA PRZETOKI TRZUSTKOWEJ 
PO OBWODOWEJ RESEKCJI TRZUSTKI

Katarzyna Mech, Tomasz Guzel, Łukasz Wysocki, Paweł Nyckowski, Maciej Słodkowski
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie 

Pooperacyjna przetoka trzustkowa w dalszym ciągu 
pozostaje jednym z najpoważniejszych powikłań chi-
rurgicznych. Częstość jej występowania po obwodowej 
resekcji trzustki wynosi 20–35%. Przetoka trzustkowa 
jest źródłem poważnych powikłań wtórnych: krwo-
toków, ropni wewnątrzbrzusznych, sepsy czy zespołu 
opóźnionego opróżniania żołądka.

Cel pracy

Ocena wpływu potencjalnych czynników ryzyka na 
występowanie przetoki trzustkowej po obwodowej 
resekcji trzustki u pacjentów wysokiego ryzyka, czyli 
z tzw. miękką trzustką.

Metodologia

Badanie miało charakter retrospektywny, obserwacyj-
ny. Grupę badaną stanowiło 80 pacjentów po obwodo-
wej resekcji trzustki. Oceniano wpływ następujących 
parametrów na występowanie przetoki trzustkowej: 
płeć, BMI, przetaczanie krwi w okresie okołooperacyj-
nym, rozpoznanie histopatologiczne.

Przetoka trzustkowa była rozpoznawana zgodnie 
z  definicją wprowadzoną przez International Study 
Group of Pancreatic Surgery (ISGPF) w 2005 r., z mo-
dyfikacją w 2016 r.

Kryteria wykluczenia: immunosupresja, sterydote-
rapia, powikłane ostre zapalenie trzustki w przeszłości, 

przewlekłe zapalenie trzustki, operacje trzustki w prze-
szłości, endoskopowa sfinkterotomia brodawki Vatera, 
protezowanie przewodu trzustkowego.

Wyniki

Wykazano istotną statystycznie korelację pomiędzy 
występowaniem przetoki trzustkowej a  rozpozna-
niem histopatologicznym (rozpoznanie guza neuroen-
dokrynnego istotnie zwiększało ryzyko występowania 
przetoki, p = 0,047) oraz BMI (p = 0,048). Punktem 
odcięcia, powyżej którego najlepiej różnicowano pa-
cjentów, u których wystąpi bądź nie wystąpi przetoka 
trzustkowa według krzywej ROC, było BMI o wartości 
26,3.

Wnioski

Guzy neuroendokrynne oraz BMI są istotnymi czyn-
nikami ryzyka zwiększającymi występowanie przetoki 
trzustkowej po obwodowej resekcji trzustki. Przedope-
racyjna identyfikacja czynników ryzyka tego powikła-
nia umożliwia wyselekcjonowanie pacjentów z wyso-
kim ryzykiem wystąpienia przetoki. Ułatwia to wybór 
odpowiedniej strategii postępowania prewencyjnego, 
przyczyniając się do zmniejszenia częstości poopera-
cyjnej przetoki trzustkowej albo zmniejszenia stopnia 
jej ciężkości.

Brak konfliktu interesów autorów.
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RÓŻNICOWANIE ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH GUZÓW 
TRZUSTKI NA PODSTAWIE SPECYFICZNYCH DLA PŁCI RÓŻNIC 
W KOAGULOGRAMIE KRWI WROTNEJ ORAZ OBWODOWEJ

Aneta Szmiel1, Alicja Majos1, Wojciech Ciesielski1, Anna Kumor-Kisielewska2, Janusz 
Strzelczyk1, Krzysztof Szwedziak1, Piotr Hogendorf1, Adam Durczyński1

1Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
2Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Obecnie dostępne narzędzia diagnostyczne do różnico-
wania gruczolakoraka trzustki (pancreatic ductal ade-
nocarcinoma – PDAC) oraz guzów łagodnych powsta-
jących w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki 
(mass-forming chronic pancreatitis – MFCP) w ocenie 
przedoperacyjnej są nadal niewystarczające z uwagi na 
bardzo duże podobieństwo obu zmian zarówno w ob-
razie klinicznym, radiologicznym, jak i biochemicz-
nym. Nawet do 15% guzów głowy trzustki okazuje się 
być zmianami łagodnymi w ocenie histopatologicznej. 
Możliwość różnicowania przedoperacyjnego zmian ła-
godnych pozwoliłaby na lepszą kwalifikację chorych do 
zabiegu resekcyjnego. 

Cel pracy

Celem naszej pracy było porównanie profilu krzepnię-
cia krwi wrotnej oraz obwodowej u pacjentów z PDAC 
i MFCP oraz ocena ich przydatności klinicznej w róż-
nicowaniu obu zmian.

Metodologia

Do badania włączono 115 pacjentów bez wywiadu oraz 
objawów choroby zakrzepowo-zatorowej, zakwalifiko-
wanych do leczenia operacyjnego z powodu guza głowy 
trzustki. Śródoperacyjnie, przed resekcją guza, jedno-

czasowo pobrano próbki krwi wrotnej oraz obwodowej 
w celu oceny profilu krzepnięcia, uwzględniając po-
ziom fibrynogenu, czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT), 
czas protrombinowy (PT) oraz czas trombinowy (TT). 

Wyniki

U pacjentów z PDAC, zarówno we krwi wrotnej, jak 
i obwodowej, poziom fibrynogenu był wyższy (wrotna: 
336,44 vs. 302,18 mg/dl; obwodowa: 375,54 vs. 347,45 
mg/dl), a aPTT był krótszy (wrotna: 31,59 vs. 33,85 s, 
obwodowa: 30,44 vs. 32,13 s) w porównaniu do pacjen-
tów z MFCP. Średni wiek pacjentów z MFCP był niższy 
w porównaniu do pacjentów z PDAC (54,83 vs. 63,8, p 
≤ 0,001) i korelował z poziomem fibrynogenu u pacjen-
tów płci męskiej z MFCP (krew wrotna r = 0,34; p = 
0,07; krew obwodowa r = 0,39; p = 0,04). Modele regre-
sji logistycznej specyficzne dla płci u pacjentów z PDAC 
wykazały możliwość różnicowania PDAC i MFCP na 
podstawie różnic w koagulogramie (mężczyźni: aPTT 
we krwi obwodowej i wiek, AUC: 0,795, kobiety: po-
ziom fibrynogenu we krwi wrotnej i wiek, AUC: 0,805).

Wnioski

Jest to pierwsza publikacja, w której szczegółowo opi-
sano profil krzepnięcia krwi wrotnej u  pacjentów 
z PDAC, jego zmienność zależną od płci oraz wartość 
diagnostyczną w różnicowaniu MFCP oraz PDAC. 
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RAK BRODAWKI VATERA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE 
WĄTROBY – OPIS PRZYPADKU

Dominika Karkocha, Maciej Słodkowski, Paweł Nyckowski, Waldemar Pawłowski, 
Marek Wroński, Michał Korba, Wojciech Korcz, Joanna Lisowska

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

Gruczołowy rak brodawki Vatera stanowi około 0,2% 
nowotworów przewodu pokarmowego i  jest diagno-
zowany najczęściej w 6.–7. dekadzie życia. W jego le-
czeniu tylko doszczętna resekcja jest postępowaniem 
radykalnym. Operacje tego typu wymagają doświad-
czonego i odpowiednio technicznie przygotowanego 
zespołu. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żół-
ciowych (PSC) to przewlekła postępująca choroba dróg 
żółciowych, która prowadzi do powstawania blizn 
i zwężeń w przebiegu dróg żółciowych oraz wtórnego 
uszkodzenia miąższu wątroby. Jedyną skuteczną me-
todą leczenia chorych z PSC i niewydolnością wątroby 
jest przeszczep wątroby (LTx). Coraz częściej w prak-
tyce klinicznej spotykamy się z chorymi po transplan-
tacjach, którzy trafiają z problemem niezwiązanym 
z przeszczepionym narządem.

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie przypadku młodego 
chorego 9 lat po przeszczepie wątroby z powodu PSC 
z rakiem brodawki Vatera.

Opis przypadku

35-letni chory został przyjęty do Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej UCK 
WUM w celu operacyjnego leczenia raka pola trzust-
kowo-dwunastniczego. Chory 9 lat wcześniej przebył 
transplantację wątroby z powodu pierwotnego stward-

niającego zapalenia wątroby, był leczony przewlekle 
immunosupresyjnie, miał rozpoznane wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego. W Klinice Chirurgii Ogól-
nej, Gastroenterologicznej i  Onkologicznej rocznie 
wykonuje się średnio ponad 60 pankreatoduodenek-
tomii; pierwszy raz chory z patologią tej okolicy był 
po transplantacji wątroby. W toku diagnostyki guza 
wykonano rezonans magnetyczny, EUS z biopsją oraz 
tomografię komputerową z rekonstrukcją naczyniową. 
Stwierdzono 40 mm guz głowy/trzonu trzustki nacieka-
jący dwunastnicę i I segment wątroby, przylegający do 
ŻGD, oraz powiększone węzły okołotrzustkowe. W ba-
daniu cytologicznym – zmiana nowotworowa złośliwa. 
W okresie okołooperacyjnym zmodyfikowano leczenie 
immunosupresyjne. U chorego wykonano pankreato-
duodenektomię sposobem Traverso-Longmire’a z ze-
spoleniem trzustkowo-jelitowym „duct to mucosa”. 
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, chory został 
wypisany w 8. dobie. W pooperacyjnym raporcie histo-
patologicznym stwierdzono gruczolakoraka brodawki 
Vatera o średnim stopniu zróżnicowania naciekającego 
na miąższ trzustki, tkanki miękkie okołotrzustkowe 
i I segment wątroby pT3bN1.

Wnioski

Pankreatoduodenektomia jest bezpieczną metodą le-
czenia raka brodawki Vatera u chorych po LTx. Lecze-
nie raka brodawki Vatera u chorych po przeszczepie 
wątroby wymaga interdyscyplinarnego podejścia i jest 
możliwe w wysokospecjalistycznych ośrodkach.
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URAZY TRZUSTKI – DZIAŁAJMY RAZEM!
Maciej Kaczor1, Stanisław Hać1, Justyna Kostro1, Iwona Marek2, 

Michał Dubowik2, Bartosz Baścik3, Łukasz Kaska1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
2Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 

3Zakład Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Wprowadzenie

Obrażenia trzustki i pęknięcie dwunastnicy stanowią 
duże wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne ze wzglę-
du na lokalizację narządów. Do ich uszkodzenia docho-
dzi najczęściej w wyniku tępego urazu jamy brzusznej, 
powodującego przyciśnięcie nadbrzusza środkowego 
do kręgosłupa. Najczęstszą przyczyną jest uderzenie 
o kierownicę roweru. 

Cel pracy

Przedstawienie doświadczenia dotyczącego wielody-
scyplinarnego postępowania w ciężkim urazie trzustki 
i dwunastnicy.

Metodologia i wyniki

Analizowano postępowanie w ciężkim urazie trzust-
ki i dwunastnicy AAST IV u pacjenta w wieku 35 lat, 
będącego w ciężkim wstrząsie krwotocznym po tępym 
urazie jamy brzusznej i konieczności wielodyscyplinar-
nego działania. W fazie wstępnej wykonano angio-CT, 
a następnie embolizację gałęzi trzustkowo-dwunastni-
czych z próbą ECPW. Pozwoliło to na ustabilizowanie 
stanu pacjenta oraz odroczenie operacji. Dzięki temu 
możliwe było konsyliarne postępowanie i  operacje 

w zespole chirurgów i endoskopistów. W trakcie lecze-
nia operacyjnego wykonano przecięcie odźwiernika 
z śródoperacyjną choleangiografią oraz protezowaniem 
przewodu żółciowego wspólnego i przewodu trzustko-
wego. Wykonano także gastroenterostomię na pętli 
omega z duodenostomią i cholecystektomię. W trakcie 
leczenia zastosowano somatostatynę celem zmiejszenia 
wydzielania trzustkowego.

Dyskusja

Porównanie materiału własnego z doświadczeniami in-
nych ośrodków w zakresie leczenia złożonych urazów 
trzustki i dwunastnicy. Postępowanie zogniskowane na 
wyłączeniu uszkodzonego odcinka układu pokarmo-
wego, właściwym drenażu i postępowaniu etapowym 
stanowi podstawę leczenia w podobnych sytuacjach.

Wnioski

Współpraca wielodyscyplinarna w zakresie chirurgii, 
radiologii interwencyjnej, endoskopii i  intensywnej 
terapii pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów 
terapeutycznych w złożonych urazach z zakresu jamy 
brzusznej.

Nie ma konfliktu interesów między autorami.
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OSTRE USZKODZENIE NEREK PO ZABIEGU 
PANKREATEKTOMII Z POWODU RAKA TRZUSTKI

Beata Januszko-Giergielewicz1, Stanisław Pierściński1, Andrii Shevchuk1, Justyna Kwiecień2, Maciej Słupski1
1Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
2Koło Studenckie Internistyczno-Interdyscyplinarne, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Rak trzustki (CaT) jest rzadko występującym nowo-
tworem, jednak charakteryzuje go wzrost zachorowań 
w 25 krajach Europy oraz bardzo złe rokowania (śred-
ni czas przeżycia wynosi 12–19 miesięcy, a przeżycie 
5-letnie: 15–20%). W USA CaT stanowi przyczynę 25% 
zgonów z powodu Ca. W leczeniu chirurgicznym sto-
suje się wycięcie głowy trzustki z dwunastnicą (pan-
kreatoduodenektomia), częściowe obwodowe wycięcie 
trzustki (lewostronna pankreatektomia, pancreatec-
tomia subtotalis) lub całkowite wycięcie trzustki wraz 
z dwunastnicą (pancreatectomia totalis – TP). TP po-
ciąga za sobą powikłania chirurgiczne i internistyczne, 
może wpływać uszkadzająco na funkcję nerek poprzez 
wahania glikemii, hipowolemię, hipoalbuminemię, 
dyselektrolitemię, niedokrwienie, niedożywienie oraz 
powodować powikłania chirurgiczne. Zabiegi resekcyj-
ne trzustki powinny być wykonywane w wyspecjalizo-
wanych ośrodkach, w których odsetek powikłań jest 
niższy (śmiertelność okołooperacyjna: 2–5%).

Cel pracy

Celem pracy była analiza powikłań nefrologicznych 
u pacjentów po TP z powodu Ca.

Metodologia

Opisano przypadek 40-letniej pacjentki po TP z powo-
du CaT (z przerzutami do wątroby) oraz cechami żół-

taczki mechanicznej. Wsteczny wywiad nefrologiczny 
był ujemny. W pracy przedstawiono również analizę 
ANOVA Friedmana stężeń kreatyniny u 63 pacjentów 
po TP, którzy w latach 2013–2019 r. byli leczeni w Kli-
nice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirur-
gii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
w Bydgoszczy. 

Wyniki

W opisanym przypadku pacjentka w 11. dobie po zabie-
gu TP ze splenektomią oraz resekcją guzów wtórnych 
wątroby, rozwinęła ostre uszkodzenie nerek (Acute 
Kidney Injury – AKI). Obserwowano wzrost kreatyni-
nemii z 0,7 przy przyjęciu do 1,97 mg/dl, oligurię 700 
ml/dobę, wzrost ciśnienia tętniczego, niedożywienie. 
W analizie ANOVA Friedmana (N = 63) stwierdzono 
statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi war-
tościami kreatyniny przy przyjęciu, po zabiegu PT oraz 
przy wypisie. 

Wnioski

Zabiegom TP/CaT towarzyszy wzrost czynników ry-
zyka AKI, t.j. wyniszczenie nowotworowe, rozległość 
zabiegu operacyjnego, powikłania chirurgiczne, in-
fekcje, nefrotoksyczność leków (anestezja, antybiotyki, 
chemioterapia) i inne.
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PANCREATIC CANCER SURGERY DURING COVID-19 PANDEMIC 
– A HIGH-VOLUME POLISH CENTRE EXPERIENCE

Marek Durlik1, Karolina Kędzierska-Kapuza1, Grzegorz Witkowski1, 
Katarzyna Baumgart-Gryn2, Aleksandra Szylińska3

1Center of Postgraduate Medical Education in Warsaw, Department of Gastroenterological Surgery and Transplantology, Warsaw, Poland 
2Department of Gastroenterological Surgery and Transplantology, Warsaw, Poland 

3Department of Medical Rehabilitation and Clinical Physiotherapy, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

The SARS-CoV-2 pandemic has caused a huge overload 
of the healthcare system worldwide. Despite a reduc-
tion in the number of oncological beds in the 2020, 
a total of 148 surgeries were performed in the Clinic 
in patients with pancreatic cancer. In whole year of 
2019, there were 263 such procedures performed (43,7% 
more).

Methods

Retrospective analysis of medical documentation, from 
January 2019 till December 2020.

Results

The 2019 group included 108 (41,22%) males (M) 
and 154 (58,78%) females (F) compared to 2020 – 60 
(40,82%) M and 87 (59,18%) F (NS). Compared to 2019, 
in 2020 patients had much greater advancement of 
the disease illustrated by the bigger size of the tumor 
(mean 3,41 cm ± 1,86 cm in 2019 and 3,81cm ± 2cm in 
2020) p = 0,025.

The most common location of the pancreatic tumor 
was the head of the pancreas (173 = 66,3% in 2019 com-
pared to 97 = 66,4% in 2020), NS. Compared to 2019 in 
2020 we observed increase of tumors localized in tail 
of pancreas – 26 = 9,9% in 2019 vs. 29 = 19,9% cases 
in 2020 p = 0,005. Compared to 2019 in 2020 we per-
formed more palliative procedures eg.: bypassing anas-
tomoses 8 = 3% in 2019 vs. 17 = 11,6% in 2020, p < 
0,001, more open biopsies of pancreas 21 = 7,9% in 2019 

vs. 21 = 14,4% in 2020, p = 0,041, more percutaneous 
biopsies of pancreas 0 in 2019 and 7 = 4,8% in 2020, p 
= 0,001. In effect of this a number of Whipple surgeries 
significantly dropped in 2020 by from 125 = 47,5% in 
2019 to 53 = 36,3% in 2020, p = 0,037. Most popular 
histopathological finding was pancreatic adenocar-
cionoma for almost 52% of all tumor types in 2019 and 
50% in 2020. In 148 patients operated on for a pancre-
atic tumor in the “COVID-19 era”, only 6 people died, 
which resulted in a mortality rate of 4,1% compared to 
2019 – mortality rate 13,4%, p = 0,005. There was no 
difference between types of complications in 2019 and 
2020 except in 2020 we observed less leakage of gastro-
intestinal anastomosis 0/148 in 2020 and 10/263 in 2019 
(p = 0,038).

In 2020, the frequency of qualifying for adjuvant 
therapy significantly decreased – 51% of patients in 
2020 compared to 2019, when 68% of patients under-
went adjuvant treatment (p < 0,001).

None of the patients became infected with SARS-
CoV-2 during hospitalization.

Conclusions

Low number of postoperative complications and low 
mortality are the result of a more precise selection of 
patients with pancreatic cancer before admission, as 
well as compliance with the principles of planning the 
procedure and the organization of the operating room 
work.
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ANALIZA WSKAZAŃ DO CAŁKOWITEJ PANKREATEKTOMII ORAZ WCZESNYCH 
WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII 

PRZEWODU POKARMOWEGO SUM W KATOWICACH W LATACH 2010–2020
Karolina Majewska, Weronika Przetacznik, Mariusz Majchrzak, Beata Jabłońska1, Sławomir Mrowiec1

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Rola całkowitej pankreatektomii w  leczeniu guzów 
trzustki jest przedmiotem nieustających dyskusji. 
Operacja ta niesie ze sobą wysokie ryzyko powikłań 
zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i odległym, 
związanym z trwałą niewydolnością egzokrynną oraz 
cukrzycą. W niektórych przypadkach wykonanie cał-
kowitej pankreatektomii jest jedynym sposobem na 
uzyskanie ujemnego marginesu cięcia chirurgicznego 
i uniknięcie nawrotu choroby.

Cel pracy

Autorzy przedstawili najczęstsze wskazania do całko-
witej pankreatektomii oraz wyniki leczenia z uwzględ-
nieniem: rozpoznania histopatologicznego, powikłań 
pooperacyjnych i ich częstości w grupach chorych z da-
nym rozpoznaniem, konieczności reoperacji lub reho-
spitalizacji, czasu przeżycia po operacji oraz odsetka 
zgonów w ciągu 30 dni od zabiegu.

Metodologia

Przeprowadzono retrospektywną analizę danych kli-
nicznych 57 pacjentów poddanych całkowitej pan-
kreatektomii, z  wyłączeniem pacjentów, u  których 
wykonano wcześniej pankreatoduodenektomię oraz 
pacjentów poddanych usunięciu martwiczych tkanek 
z powodu ostrego zapalenia trzustki (OZT).

Wyniki

Najczęstszymi wskazaniami do całkowitej pankreatek-
tomii były: rak trzustki (n = 18, 31,6%), wewnątrzprze-
wodowe brodawkowate nowotwory śluzowe (IPMN, n 
= 13, 22,8%), rak brodawki Vatera (n = 5, 8,8%) oraz 
guzy neuroendokrynne (n = 5, 8,8%). W większości 
przypadków (n = 54, 94,7%) decyzja o wykonaniu cał-
kowitej pankreatektomii była podejmowana śródope-
racyjnie, z powodu zmian obejmujących całą trzust-
kę, miękkiego miąższu trzustki lub znacznego ryzyka 
OZT. U trzydziestu pacjentów (52,6%) zaoszczędzono 
śledzionę. Powikłania pooperacyjne wystąpiły w 18 
przypadkach (31,6%), a reoperacja była konieczna u 9 
pacjentów (15,8%). Odsetek zgonów w ciągu 30 dni od 
zabiegu wyniósł 12,3% (n = 7), u trojga zmarłych pa-
cjentów guz naciekał naczynia krwionośne.

Wnioski

Chociaż całkowita pankreatektomia wiąże się z wyso-
kim odsetkiem poważnych powikłań, zabieg ten może 
być korzystny w sytuacji, gdy zmiany obejmują całą 
trzustkę, a ryzyko ostrego zapalenia trzustki, przetoki 
trzustkowej lub nieszczelności zespolenia trzustkowo-
jelitowego jest znaczne. Większość zgonów w ciągu 30 
dni od operacji dotyczyła pacjentów z zaawansowanym 
procesem nowotworowym.
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CHIRURGICZNE LECZENIE PRZERZUTÓW RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO 
NERKI DO TRZUSTKI – JEDNOOŚRODKOWE BADANIE RETROSPEKTYWNE

Konrad Kosztowny, Igor Dąbrowski, Aneta Szmiel, Adam Durczyński, Piotr Hogendorf, Janusz Strzelczyk
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego w Łodzi

Wprowadzenie

Trzustka jest organem, do którego stosunkowo rzad-
ko przerzutują nowotwory – około 4% stwierdzanych 
w  trzustce guzów ma charakter wtórny. Najczęściej 
stwierdzenie przerzutu w trzustce jest świadectwem 
zaawansowanej choroby nowotworowej, zwykle obej-
mującej już także inne narządy, a więc niekwalifikują-
cej się do radykalnego leczenia chirurgicznego. Inaczej 
jest w przypadku raka jasnokomórkowego nerki – gdy 
w jego przebiegu stwierdzimy obecność zmian o cha-
rakterze przerzutowym w trzustce, zabieg resekcyjny 
daje szansę na istotne przedłużenie życia pacjenta.

Cel pracy

Celem badania jest poszerzenie wiedzy na temat chi-
rurgicznego leczenia pacjentów z izolowanymi prze-
rzutami raka jasnokomórkowego nerki do trzustki.

Metodologia

Badanie miało charakter retrospektywny. Przeanalizo-
wano przypadki pacjentów leczonych na Oddziale Chi-
rurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi w latach od 2012 do 

2018. Do badania zakwalifikowano pacjentów, którzy 
mieli wykonaną resekcję trzustki, a  w  rozpoznaniu 
patomorfologicznym stwierdzono obecność komórek 
raka jasnokomórkowego nerki w trzustce.

Wyniki

W  latach 2012–2018 z  powodu zmian ogniskowych 
w trzustce, poddanych leczeniu operacyjnemu w Kli-
nice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej było 363 
pacjentów. Analiza wyników badań patomorfologicz-
nych ujawniła obecność zmian o morfologii raka ja-
snokomórkowego nerki w trzustce u 7 operowanych 
(4 kobiety, 3 mężczyzn). Wiek pacjentów w momencie 
metastazektomii wahał się od 43 do 83 lat; średni wiek 
to 66 lat. Nefrektomii przed metastazektomią podda-
nych było 6 pacjentów. Średni czas od nefrektomii do 
metastazektomii to 11 lat.

Wnioski

Resekcja trzustki wydaje się być postępowaniem, które 
przynosi korzyści zdrowotne pacjentom z izolowany-
mi przerzutami raka jasnokomórkowego nerki do tego 
narządu.
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ZASTOSOWANIE DOTĘTNICZEJ INFUZJI LIDOKAINY W LECZENIU 
DOŚWIADCZALNEGO OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Ryszard Antkowiak1, Paweł Domosławski2
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

2Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

We wczesnym okresie zapalenia trzustki kluczowe 
znaczenie mają zaburzenia mikrokrążenia trzustko-
wego, polegające na skurczu naczyń. Zatem leczenie 
ukierunkowane na poszerzenie łożyska naczyniowe-
go może doprowadzić do zmniejszenia nasilenia za-
palenia trzustki. Lidokaina jest lekiem antyarytmicz-
nym i  miejscowo znieczulającym, lecz w  wyższych 
stężeniach działa również rozszerzająco na naczynia 
krwionośne. Regionalna dotętnicza infuzja do pnia 
trzewnego pozwala na uzyskanie pożądanych wyso-
kich stężeń podawanych substancji w mikrokrążeniu 
trzustkowym.

Cel pracy

Celem pracy była ocena skuteczności regionalnego, 
dotętniczego wlewu lidokainy do pnia trzewnego w le-
czeniu ostrego zapalenia trzustki wywołanego przez 
ceruleinę.

Metodologia

Szczury rasy Wistar (n = 20) zostały losowo podzielone 
na 2 równe grupy: grupę kontrolną (n = 10) i grupę ba-
daną (n = 10). U wszystkich zwierząt przeprowadzono 
interwencję chirurgiczną polegającą na laparotomii, 
z następowym dotętniczym wlewem 0,9% NaCl (gru-
pa kontrolna) lub 1% chlorowodorku lidokainy (grupa 
badana) bezpośrednio do pnia trzewnego. Wartości 
amylazy i lipazy w surowicy krwi oznaczano godzinę, 
trzy oraz pięć godzin po śródoperacyjnej infuzji. Prze-

prowadzono także analizę histopatologiczną trzustek 
pobranych w badaniu pośmiertnym, każdorazowo po 
ostatnim pobraniu krwi.

Wyniki

Do analizy włączono ostatecznie 16 zwierząt (grupa 
kontrolna n = 7, grupa badana n = 9). Grupa badana 
wykazała niższe wartości stężeń amylazy i lipazy w su-
rowicy w porównaniu z grupą kontrolną we wszyst-
kich pooperacyjnych pobraniach krwi, z wyjątkiem 
wartości w pierwszym punkcie leczenia (godzinę po 
śródoperacyjnym podaniu leku). W grupie leczonej li-
dokainą zaobserwowano istotnie niższe poziomy obu 
enzymów trzustkowych w punkcie końcowym leczenia 
niż w grupie kontrolnej. Ponadto nie zaobserwowano 
różnic w wartościach amylazy i lipazy między pierw-
szym a  ostatnim punktem leczenia (między 1. a  5. 
godziną po śródoperacyjnej infuzji) w grupie kontro-
lnej, jednak różnice te były istotne dla obu enzymów 
w grupie badanej. Analiza histopatologiczna wykazała 
mniejsze nasilenie zapalenia trzustki w grupie badanej 
w porównaniu z grupą kontrolną.

Wnioski

Dotętniczy wlew lidokainy do pnia trzewnego zmniej-
sza nasilenie zapalenia trzustki. Badanie wskazuje na 
znaczenie wczesnego rozszerzenia naczyń w leczeniu 
ostrego zapalenia trzustki.

W imieniu wszystkich autorów, autor koresponden-
cyjny oświadcza, że nie ma konfliktu interesów.
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IREC – BADANIE KLINICZNE, WPŁYW NIEODWRACALNEJ ELEKTROPORACJI 
WAPNIOWEJ, ELEKTROCHEMIOTERAPII ORAZ ELEKTROPORACJI (CAEP, 

ECT ORAZ IRE) NA JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ PRZEŻYCIE WOLNE OD PROGRESJI 
U CHORYCH NA RAKA TRZUSTKI. ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Julia Rudno-Rudzińska1, Julia Kulbacka2, Maciej Guziński3, Przemysław Dzierżek1, Wojciech Kielan1

1II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
2Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

3Katedra i Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

Zaproszenie do współpracy i  współuczestnictwa 
w ogólnopolskim projekcie IREC, finansowanym przez 
Agencję Badań Medycznych. Od kilku lat na rynku do-
stępna jest metoda elektroporacji nieodwracalnej (IRE) 
w leczeniu nieresekcyjnego raka trzustki. Metoda ta nie 
jest stosowana w schemacie postępowania i nie jest re-
fundowana. Nie jest znana skuteczność tej metody. IRE 
można łączyć z podaniem doguzowym jonów wapnia 
(elektroporacja z jonami wapnia – CaEP) oraz cytosta-
tyków (elektrochemioterapia – ECT) w celu zwiększe-
nia skuteczności. W II Katerdrze i Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przeprowadzono 19 
zabiegów w ciągu 2 lat, osiągając średnie przeżycie 26 
miesięcy.

Cel pracy

Celem prezentacji jest przedstawienie zasad projek-
tu i możliwości kwalifikacji pacjenta do zabiegu IRE, 
CaEP lub ECT w programie IREC. 

Celem projektu jest stwierdzenie bezpieczeń-
stwa i  skuteczności stosowania elektroporacji nie-
odwracalnej, elektroporacji z  jonami wapnia 
i elektrochemioterapii. 

Metodologia

Do projektu zakwalifikowani będą pacjenci z histopa-
tologicznie potwierdzonym i nieresekcyjnym rakiem 
trzustki w stadium III (bez zmian metastatycznych). 
Kryteriami wykluczającymi uczestnictwo w programie 
są ciężkie zaburzenia rytmu serca oraz leczone zwłók-
nienie płuc. 

Pacjenci zostaną przydzieleni do trzech grup na 
zasadzie randomizacji. W  grupie A  zostanie wyko-
nana nieodwracalna elektroporacja (IRE), w grupie B 
elektroporacja z jonami wapnia (CaEP), a w grupie C 
– elektrochemioterapia (ECT) z dożylnym oraz dogu-
zowym podaniem bleomycyny. 

Wyniki

Analizowane będzie bezpieczeństwo wszystkich metod 
w skali Clavien-Dindo. Ponadto obserwowany będzie 
czas wolny od progresji (PFS) oraz czas całkowitego 
przeżycia (OS). Bardzo istotnym aspektem pracy bę-
dzie zależności pomiędzy zabiegiem a jakością życia 
pacjentów w skali EORTC-PAN 26.

Wnioski

Badanie prospektywne.
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ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA 30-DNIOWEJ 
ŚMIERTELNOŚCI PO PANKREATODUODENEKTOMII – 
DOŚWIADCZENIA PIĘCIOLETNIE JEDNEGO OŚRODKA

Wojciech Korcz, Marek Wroński, Joanna Lisowska, Kaja Śmigielska, Natalia Olszewska, 
Piotr Stepek, Monika Wojtasik, Dominika Karkocha, Maciej Słodkowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

W ciągu ostatniej dekady pankreatoduodenektomia 
stała się o  wiele bezpieczniejszą operacją, a  ryzyko 
śmiertelności pooperacyjnej w ośrodkach specjalizują-
cych się w chirurgii trzustki wynosi znacznie poniżej 
5%. Analiza czynników ryzyka śmiertelności po pan-
kreatoduodenektomii stanowi wciąż temat dyskusji.

Cel pracy

Celem pracy była analiza wybranych czynników ryzy-
ka 30-dniowej pooperacyjnej śmiertelności po pankre-
atoduodenektomii w ośrodku akademickim specjalizu-
jącym się w chirurgii trzustki.

Metodologia

Retrospektywna, jednoośrodkowa analiza kolejnych 
256 pacjentów poddanych pankreatoduodenektomii 
w latach 2016–2020. Analiza statystyczna została wy-
konano przy użyciu programu Statistica 13,3. Poziom 
istotności statystycznej p-value < 0,05.

Wyniki

W analizowanym okresie wykonano u 256 pacjentów 
(118 kobiet oraz 136 mężczyzn) pankreatoduodenek-
tomię, mediana wieku wynosiła 64 lata. 30-dniowa 
śmiertelność wynosiła 4,3% (n = 11). Operację Whip-

ple’a wykonano w 51,17% (n = 131), zaś w przypadku 
48,83% wykonano pankreatoduodenektomię sposobem 
Traverso-Longmire’a. U 168 chorych wykonano zespo-
lenie trzustkowo-jelitowe duct-to-mucosa. W  okre-
sie pooperacyjnym reoperacji wymagało 34 chorych 
(13,28%), 18 wymagało drenażu zbiornika płynowego 
pod kontrolą tomografii komputerowej (7,03%), przeto-
ka żółciowa wystąpiła u 10 chorych (3,9%). Krwawienie 
do jamy otrzewnowej wystąpiło w przypadku 5,07% 
chorych (n = 13). Istotne klinicznie przetoki trzustko-
we w stopniu B i C wystąpiły odpowiednio u 17 (6,64%) 
oraz 14 chorych (5,46%). W opisywanym materiale nie 
wykazano, aby przetoka typu B była istotnym czynni-
kiem ryzyka 30-dniowej śmiertelności po pankreato-
duodenektomii (p-value = 0,46228). Ponadto rodzaj 
operacji (p-value = 0,54107), wystąpienie krwawienia 
do jamy otrzewnowej (p-value = 0,44295) czy przeto-
ki żółciowej (p-value = 0,63936) również nie stanowiły 
czynników ryzyka zgonu. Wykazano jedynie, iż prze-
toka typu C (p-value = 0,00334) oraz konieczność re-
operacji (p-value < 0,00005) były istotnymi statystycz-
nie czynnikami ryzyka 30-dniowej śmiertelności po 
pankreatoduodenektomii w analizowanym materiale.

Wnioski

Wykazano, iż konieczność reoperacji oraz przetoka 
typu C były czynnikami ryzyka 30-dniowej śmiertelno-
ści u chorych poddawanych pankreatoduodenektomii.

Autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów.
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PRZEZSKÓRNA ENDOSKOPOWA NEKROZEKTOMIA 
MARTWICY OGRANICZONEJ TRZUSTKI

Mateusz Jagielski, Agata Chwarścianek, Grzegorz Jarczyk, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

W ostatnich dekadach obserwujemy stały rozwój ma-
łoinwazyjnych technik leczenia następstw ostrego mar-
twiczego zapalenia trzustki. Wybór drogi dostępu do 
martwicy trzustki powinien zależeć przede wszystkim 
od lokalizacji zmian martwiczych oraz doświadczenia 
ośrodka prowadzącego leczenie.

Cel pracy

Prospektywna ocena skuteczności i bezpieczeństwa 
nowatorskiej metody przezskórnej endoskopowej ne-
krozektomii w leczeniu chorych z objawową martwicą 
ograniczoną trzustki.

Metodologia

Do badania włączono wszystkich 186 chorych z obja-
wową martwicą ograniczoną trzustki, którzy w latach 
2018–2021 byli leczeni endoskopowo z  wykorzysta-
niem dodatkowego dostępu przezskórnego w Klinice 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkolo-
gicznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Analizie poddano chorych leczonych nowator-
ską metodą przezskórnej endoskopowej nekrozekto-
mii, polegającej na uzyskaniu dostępu do zbiornika 
martwicy drogą pozaotrzewnową z wykorzystaniem 
drenażu przezskórnego; następnie dostęp poszerzano 
i pozostawiano przezskórnie endoprotezę samorozprę-

żalną dużej średnicy, co umożliwiało wprowadzenie 
przezskórnie endoskopu w obszar martwicy i wykona-
nie endoskopowej nekrozektomii.

Wyniki

U 13 na 186 (6,99%) chorych z objawową martwicą 
ograniczoną trzustki w trakcie leczenia endoskopo-
wego wykorzystano dodatkowy drenaż przezskórny. 7 
na 13 (53,85%) chorych (2 kobiety i 5 mężczyzn; średni 
wiek: 46,72 [31–65] lat) zakwalifikowano do przezskór-
nej endoskopowej nekrozektomii z dostępu lędźwio-
wego (pozaotrzewnowego). Średnia wielkość zbiorni-
ka martwicy wynosiła 24,88 (15,24–32,5) cm. Czynny 
drenaż przezskórny w trakcie przezściennego drenażu 
endoskopowego prowadzony był średnio przez 15 (11–
31) dni. Średnia liczba zabiegów przezskórnej endosko-
powej nekrozektomii wynosiła 3,67 (2–7). Powikłania 
leczenia wystąpiły u 2 z 7 (28,57%) chorych. Sukces 
kliniczny uzyskano u 6 z 7 (85,71%) chorych. Sukces 
długoterminowy uzyskano u 6 z 7 (85,71%) chorych. 

Wnioski

Przezskórna endoskopowa nekrozektomia w trakcie 
endoskopowego drenażu przezściennego objawowej 
martwicy ograniczonej trzustki jest skuteczną metodą 
leczenia małoinwazyjnego, zwłaszcza w przypadkach 
rozprzestrzenienia się zmian martwiczych w obrębie 
miednicy. 
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NIEODWRACALNA ELEKTROPORACJA W LECZENIU 
WZNOWY MIEJSCOWEJ RAKA TRZUSTKI

Łukasz Wysocki, Gustaw Lech, Marek Wroński, Katarzyna Mech, Maciej Sodkowski
Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawki Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Rak trzustki nadal pozostaje jednym z nagorzej roku-
jących nowotworów. Nawet po radykalnej resekcji guza 
pierwotnego w 80% przypadków dochodzi do nawro-
tu choroby. U 17–56% z tych pacjentów występuje na-
wrót miejscowy bez przerzutów odległych, który jest 
zwykle nieresekcyjny z powodu naciekania istotnych 
struktur naczyniowych. Dla tych chorych jedyną opcją 
terapeutyczną pozostaje chemioterapia. Podejmowane 
są próby zastosowania metod ablacyjnych po stwier-
dzeniu nieresekcyjnego nawrotu miejscowego raka 
trzustki. Nieodwracalna elektroporacja (IRE) jest me-
todą nietermicznej ablacji, mogącą – w odróżnieniu od 
innych podobnych metod – być bezpiecznie stosowana 
w pobliżu ważnych struktur naczyniowych. Zgłasza-
my wstępną ocenę zastosowania śródoperacyjnego IRE 
u chorych ze wznową miejscową raka trzustki. 

Metodologia

IRE zastosowano u 3 pacjentów (2 kobiet i 1 mężczy-
zny) w wieku 54–70 lat, w leczeniu wznowy miejscowej 
raka trzustki. Wszyscy chorzy przebyli wcześniej resek-
cję guza pierwotnego (R0) oraz chemioterapie poope-
racyjną. Średni czas do nawrotu wnosił 26,6 (16–40) 
miesięcy od pierwotnej operacji. Do IRE byli kwalifi-
kowani chorzy ze wznową miejscową raka trzustki < 
4cm, po śródoperacyjnym potwierdzeniu nieresekcyj-
ności, u których nie opisywano przerzutów odległych 
w badaniach obrazowych. Zabieg był przeprowadzany 

pod kontrolą ultrasonograficzną zgodnie ze specyfika-
cją i zalecanymi parametrami. Wszyscy pacjenci po za-
biegu kontynuowali chemioterapię i podlegali ścisłemu 
nadzorowi obrazowemu.

Wyniki

U żadnego z pacjentów nie wystąpiły powikłania zwią-
zane z IRE. Ocena tomograficzna po 3 miesiącach od 
IRE u wszystkich chorych nie wykazała cech rozsiewu 
choroby nowotworowej. Dwoje pacjentów zmarło od-
powiednio 6 i 10 miesięcy po IRE, jednak w obu przy-
padkach przyczyną śmierci nie była progresja choroby 
nowotworowej. W jednym przypadku była to przewle-
kła choroba nerek, zaś w drugim – zatorowość płucna. 
Ostatnie wykonane badania obrazowe nie wykazały 
progresji choroby u tych chorych. U trzeciego pacjenta 
PET CT, wykonany 12 miesięcy po IRE, nie wykazał 
znaczącej aktywności metabolicznej w obrębie wzno-
wy. U tego chorego po 20 miesiącach stwierdzono pro-
gresję guza i poddano ponownemu IRE dwa miesiące 
później. Chory ten zmarł po 28 miesiącach od stwier-
dzenia wznowy z powodu progresji choroby nowotwo-
rowej z cechami rozsiewu. 

Wniosek

IRE wydaje się być obiecującym uzupełnieniem terapii 
multimodalnej chorych z nawrotem miejscowym raka 
trzustki.
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WPŁYW RODZAJU PRZEDOPERACYJNEGO, ENDOSKOPOWEGO 
DRENAŻU DRÓG ŻÓŁCIOWYCH U CHORYCH PODDAWANYCH 

PANKREATODUODENEKTOMII NA POWIKŁANIA POOPERACYJNE
Wojciech Korcz, Marek Wroński, Michał Wierzchowski, Dominika Karkocha, Maciej Słodkowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Zabiegi endoskopowego protezowania dróg żółciowych 
są rutynowo wykonywane u pacjentów z niedrożnością 
dróg żółciowych, która spowodowana jest zmianami 
nowotworowymi okolicy bańki trzustkowo-dwunast-
niczej. W przypadku zwężeń wywołanych przez guzy 
złośliwe protezy dróg żółciowych stosowane są jako 
„pomost” do leczenia chirurgicznego, jednak ich rola 
wciąż pozostaje kontrowersyjna.

Cel pracy

Celem pracy było porównanie częstości występowania 
wybranych powikłań pooperacyjnych w zależności od 
zastosowanego rodzaju stentu (proteza plastikowa lub 
metalowa) u chorych poddawanych pankreatoduode-
nektomii, po wcześniejszym endoskopowym pro-
tezowaniu dróg żółciowych.

Metodologia

Retrospektywna, jednoośrodkowa analiza 63 pacjen-
tów poddanych pankreatoduodenektomii w  latach 
2017–2020, poprzedzonych endoskopowym pro-
tezowaniem dróg żółciowych. Analiza statystyczna zo-
stała wykonano przy użyciu programu Statistica 13.3. 
Poziom istotności statystycznej p-value < 0,05.

Wyniki

W latach 2017–2020r. wykonano u 255 pacjentów pan-
kreatoduodenektomię, z czego 145 pacjentów wymaga-
ło przedoperacyjnego, endoskopowego drenażu dróg 
żółciowych. Komplet danych uzyskano od 63 chorych 
(u 31 pacjentów założono protezę plastikową, zaś u 32 
–metalową), których włączono do analizy. Podstawowe 
dane demograficzne nie różniły się statystycznie mię-
dzy grupami. Średni poziom stężenia bilirubiny w su-
rowicy krwi zarówno przed endoskopowym zabiegiem 
protezowania, jak i następnie przed operacją, nie różnił 
się istotnie statystycznie między grupami (odpowied-
nio proteza metalowa: 13,51mg/dl vs. proteza plasti-
kowa 8,48mg/dl, p = 0,2378; 1,78mg/dl vs. 1,46mg/dl, 
p = 0,1106). Nie wykazano istotnej statystycznie róż-
nicy w częstości występowania przetok trzustkowych 
w stopniu B/C (p = 0,6229). Ponadto nie stwierdzono 
istotnej statystycznie różnicy w częstości występowa-
nia zbiorników płynowych leczonych antybiotykote-
rapią (p = 0,54251), a także zbiorników wymagających 
drenażu przezskórnego (p = 1), przetok żółciowych (p 
= 0,67187), wstrząsu septycznego (p = 0,6128) , a także 
zgonów (p = 0,wszza2381) między grupami.

Wnioski

Rodzaj protezy dróg żółciowych u chorych poddawa-
nych pankreatoduodenektomii z powodu choroby no-
wotworowej nie wpływa istotnie na powikłania poope-
racyjne oraz śmiertelność.

Autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów.
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LECZENIE CHIRURGICZNE NOWOTWORÓW 
TRZUSTKI W DOBIE PANDEMII COVID-19

Agata Trzewik, Sullivan Tadong, Małgorzata Potocka, Maciej Słodkowski, 
Marek Wroński, Gustaw Lech, Dominika Karkocha

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

Rak trzustki stanowi piątą dla kobiet i szóstą dla męż-
czyzn co do częstości przyczynę zgonów na nowotwo-
ry złośliwe w Polsce. Częstość jego występowania stale 
rośnie. Chirurgia pozostaje podstawową metodą lecze-
nia przedłużającą życie. Brak objawów do czasu znacz-
nego zaawansowania choroby wydłuża czas diagnozy 
i rozpoczęcia leczenia. W dobie pandemii dodatkową 
trudnością stała się zmniejszona dostępność do lecze-
nia ze względu na reorganizacje ochrony zdrowia ukie-
runkowaną na walkę z COVID-19.

Cel pracy

Określenie tego, jak pandemia wpłynęła na leczenie 
chirurgiczne pacjentów z guzami trzustki.

Metodologia

Porównano dwie grupy chorych hospitalizowanych 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej w okresie 12 miesięcy przed pandemią 
(styczeń–grudzień 2019) i 12 miesięcy trwania pande-
mii (maj 2020–kwiecień 2021), przyjętych w celu lecze-
nia operacyjnego guzów trzustki. Do grup badanych 

włączono chorych, którzy na podstawie badań obrazo-
wych zostali zakwalifikowani do operacji resekcyjnych. 
Analizowano liczbę pacjentów zoperowanych, czas od 
diagnozy do wykonania operacji, resekcyjność, czas 
hospitalizacji po operacji oraz ilość powikłań klasyfi-
kowanych według skali Clavien-Dindo.

Wyniki

Wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Wnioski

W okresie pandemii ze względu na reorganizację pra-
cy szpitala związaną ze zwalczeniem epidemii, zope-
rowano znacznie mniejszą liczbę pacjentów. Wydłużył 
się czas od momentu rozpoznania do przeprowadzenia 
operacji. Procent pacjentów, u których odstąpiono od 
resekcji pomimo pierwotnej kwalifikacji ze względu na 
zaawansowanie miejscowe lub obecność przerzutów, 
był porównywalny. Zwiększyła się znacząco częstość 
wszystkich powikłań. Należy dołożyć wszelkich sta-
rań, aby pacjenci onkologiczni, pomimo panującej epi-
demii, nie stracili dostępu do leczenia chirurgicznego, 
stanowiącego podstawę leczenia w raku trzustki.

Brak konfliktów interesów do zgłoszenia.
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WPŁYW GASTROENTEROSTOMII NA GOSPODARKĘ 
WĘGLOWODANOWĄ U CHORYCH Z PRAWIDŁOWYM BMI 

I NIERESEKCYJNYM GUZEM GŁOWY TRZUSTKI
Oliwia Grząsiak, Janusz Strzelczyk

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N.Barlickiego w Łodzi

Wprowadzenie

Chirurgiczne leczenie otyłości ma korzystny wpływ 
na schorzenia jej towarzszące, np. zaburzenia lipidowe, 
nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2. Potencjalne 
mechanizmy prowadzące do poprawy kontroli glikemii 
po operacjach bariatrycznych to: zmiany w wydziela-
niu hormonów osi jelitowo-trzustkowej, utrata masy 
ciała, ograniczenie spożywanych kalorii, hipoteza koń-
cowego lub początkowego odcinka prajelita. Wpływ 
zespolenia żołądkowo-jelitowego na cukrzycę typu 2 
u chorych z prawidłowym BMI nie jest znany. 

Cel pracy

Celem badania była ocena wpływu gastroenterostpo-
mii na gospodarkę węglowodanową u chorych z pra-
widłowym BMI.

Metodologia

Do badania włączeni zostali chorzy z zaburzeniami go-
spodarki węglowodanowej:

• prawidłowym BMI (18,5 kg/m2 –24,99 kg/m2),
• nieresekcyjnym guzem głowy trzustki, u któ-

rych wykonano paliatywne zespolenie żołądko-
wo-jelitowe (grupa badana), oraz chorzy z nie-
resekcyjnym guzem głowy trzustki, u których 
nie wykonano zespolenia żołądkowo-jelitowego 
(grupa kontrolna). 

Ocenie podlegały stężenia insuliny i  glukozy 
wykonywane: 

• przed zabiegiem,
• 1. dnia po operacji,
• 3. dnia po operacji,
• 7 dnia po zabiegu, 
• 4 tygodnie po zabiegu. 

Badanie objęło 32 chorych, (10 mężczyzn, 22 kobiety) 
ze średnim BMI 22,67 kg/m2, operowanych w latach 

2019–2020. Przeprowadzono analizę statystyczną uzy-
skanych wyników. Analizie podlegały dwie hipotezy 
badawcze, dotyczące stężenia insuliny, oraz dwie hipo-
tezy dotyczące stężenia glukozy: 

Po zabiegu następuje spadek zawartości insuliny/
glukozy w osoczu krwi żylnej.

W kolejnych dniach po zabiegu spadek zawartości 
insuliny/glukozy w osoczu krwi żylnej utrzymuje się.

Wyniki

Analiza wyników pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, 
że zespolenie żołądkowo-jelitowe wykonane u chorych 
z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki prowadzi do 
istotnych statystycznie zmian stężenia insuliny i gluko-
zy. Zmiany te polegają na:

• spadku stężenia insuliny w osoczu krwi żylnej 
w kolejno 1., 3., 7. dniu oraz 4 tygodnie po zabie-
gu w stosunku do stężenia insuliny uzyskanego 
przed zabiegiem;

• stopniowym spadku poziomu insuliny w kolej-
nych oznaczeniach;

• spadku stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej 
w kolejno 1., 3., 7. dniu oraz 4 tygodnie po zabie-
gu w stosunku do stężenia insuliny uzyskanego 
przed zabiegiem; 

• stopniowym spadku poziomu glukozy w kolej-
nych oznaczeniach.

Wnioski

Wykonanie zespolenia żołądkowo-jelitowego u cho-
rych z prawidłowym BMI operowanych z powodu nie-
resekcyjnego guza głowy trzustki pozwala na poprawę 
kontroli glikemii. Spadek stężenia insuliny i gluko-
zy obserwowany jest już pierwszego dnia po zabiegu 
i utrzymuje się w trakcie dalszej obserwacji. 

Autorzy oświadczają, że nie mają konf liktu 
interesów.
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TĘPE URAZY TRZUSTKI – ZASADY DIAGNOSTYKI I LECZENIA. OPIS 
PRZYPADKÓW LECZONYCH W ODDZIALE CHIRURGII SZPITALA W KROŚNIE

Jan Wojciech Wroński, Maciej Kukla, Piotr Wójcik, Maciej Münzberger, Stanisław Bacher, Witold Chajec
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Wprowadzenie 

Izolowany uraz trzustki jest niezwykle rzadkim scho-
rzeniem. W przypadku jego wystąpienia istotne jest 
włączenie szybkiego leczenia włącznie z zabiegiem en-
doskopowym i laparotomią.

Cel pracy 

Celem pracy jest prezentacja wyników leczenia tępych 
urazów trzustki na przykładzie dwóch pacjentów le-
czonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej 
i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackie-
go w Krośnie w roku 2020.

Metodologia 

Przypadek 19-letniego mężczyzny, który podczas me-
czu został uderzony piłką w okolicę nadbrzusza oraz 
33-letniej kobiety po tępym urazie brzucha wskutek 
upadku z roweru. W wykonanym na SOR w badaniu 
TK jamy brzusznej z kontrastem stwierdzono u obojga 
chorych uszkodzenie trzustki z przerwaniem ciągłości 
przewodu trzustkowego. 

Wyniki 

Oboje chorych zostało poddanych wczesnej procedu-
rze ECPW z protezowaniem przewodu trzustkowego 

oraz zabiegu operacyjnego z drenażem zewnętrznym 
okolicy trzustki. Pacjent (mężczyzna) został następnie 
przekazany do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroen-
terologicznej i Onkologicznej WUM, gdzie był leczo-
ny zachowawczo z powodu utrzymującej się przetoki 
trzustkowej. Chory w dalszym przebiegu wymagał kil-
kukrotnego zabiegu ECPW z wymianą protezy trzust-
kowej. Finalnie uzyskano wygojenie zewnętrznej prze-
toki trzustkowej oraz usunięto protezę trzustkową. 

U  kobiety wykonano ECPW z  protezowaniem 
przewodu trzustkowego, a następnie zabieg operacyjny 
z drenażem zewnętrznym okolicy trzustki. Po zabie-
gu obserwowano przedłużony wyciek z drenu aseku-
racyjnego okolicy trzustki, który w kolejnych dobach 
zmniejszył się, aż doszło do całkowitego wygojenia. Pa-
cjentkę wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym 
z zaleceniem kontroli ambulatoryjnej.

Wnioski 

Referencyjnym badaniem w  tępych urazach jamy 
brzusznej i trzustki jest TK jamy brzusznej z kontra-
stem ze względu na powszechną dostępność i możli-
wość oceny uszkodzenia narządów jamy brzusznej. 
Kluczowe jest wykonanie wczesnego zabiegu ECPW 
z protezowaniem przewodu trzustkowego oraz zabiegu 
operacyjnego z drenażem okolicy trzustki. Skraca to 
czas leczenia i zmniejsza ryzyko poważnych powikłań.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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Tabela 1.
Przed pandemią W czasie pandemii

Liczba pacjentów 120 80

Kobiety 69 34

Mężczyźni 51 46

Oczekiwanie na operację (dni) – średnia 57 78

Oczekiwanie na operację (dni) – mediana 36 60

Pobyt po operacji (dni) – średnia 21 14

Pobyt po operacji (dni) – mediana 11 10

Guzy resekcyjne lub granicznie resekcyjne 87 72,5% 62 77,5%

Oczekiwanie na operację (dni) 59 74

Guzy nieresekcyjne lub rozsiew nowotworowy 33 27,5% 18 22,5%

Oczekiwanie na operację (dni) 50 93

Tabela 2.

Powikłania
Operacje w okresie sprzed 

pandemii %
Operacje w okresie 

pandemii %

Ogółem 43 35,8% 46 57,5%

I–II 24 20% 32 40%

III 9 7,5% 5 6,25%

IV 5 4,2% 7 8,75%

Zgon 5 4,2% 2 2,5%
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PRZEDOPERACYJNY WSKAŹNIK NEUTROFILOWO-
LIMFOCYTOWY (NLR) JAKO PREDYKTOR POOPERACYJNYCH 

POWIKŁAŃ PO OBWODOWEJ RESEKCJI TRZUSTKI
Andrzej Rak, Przemysław Rodzik, Adam Salwa, Beata Jabłońska, Sławomir Mrowiec

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Podwyższony przedoperacyjny wskaźnik neutrofilo-
wo-limfocytowy (NLR) może służyć jako pomocniczy 
predyktor stanu zapalnego i być stosowany do szacowa-
nia ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk w toku 
lub po działaniach terapeutycznych oraz prognozowa-
nia przeżycia.

Cel pracy

Celem tego badania jest ocena występowania związ-
ku między przedoperacyjnym NLR a występowaniem 
wczesnych powikłań pooperacyjnych u pacjentów pod-
danych obwodowej resekcji trzustki.

Metodologia

Retrospektywną analizą objęto 43 pacjentów podda-
nych obwodowej resekcji trzustki w Klinice Chirurgii 
Przewodu Pokarmowego SUM Katowicach. Zebrano 
podstawowe dane przedoperacyjne o pacjentach, ro-
dzaju i czasie przeprowadzonej operacji oraz dane do-
tyczące częstości i rodzaju powikłań pooperacyjnych.

Wyniki

U 14 z 43 (33%) pacjentów poddanych obwodowej re-
sekcji trzustki wystąpiły powikłania pooperacyjne 
podczas hospitalizacji. Średni NLR u wszystkich pa-

cjentów wynosił 3,54; u pacjentów bez powikłań po-
operacyjnych – 2,92, natomiast u pacjentów, u których 
wystąpiły powikłania – 4,81. Różnica między średnimi 
wartościami NLR nie była jednak znacząca statystycz-
nie (p = 0,252). Ośmiu (57%) pacjentów z powikłania-
mi miało przedoperacyjny NLR > 3, natomiast sześciu 
(43%) miało NLR < 3. U pacjentów bez powikłań, 6 
(21%) miało NLR > 3, a 23 (79%) miało NLR < 3, z wyż-
szym ilorazem szans powikłań u pacjentów z NLR > 3 
(OR = 2,96). 

Analiza zmiennych przy użyciu statystyki χ2 wska-
zuje na istotną statystycznie zależność między NLR 
> 3 a występowaniem powikłań pooperacyjnych (p = 
0,01683).

Wnioski

Przedoperacyjny NLR może być dobrym wskaźnikiem 
do przewidywania ryzyka pooperacyjnych powikłań 
u pacjentów poddanych obwodowej resekcji trzustki. 
Ocena przedoperacyjnego NLR powinna być stosowa-
na równolegle z oceną innych wskaźników do szaco-
wania ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych 
w celu zoptymalizowania leczenia w okresie okołoope-
racyjnym oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
powikłań pooperacyjnych.

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub ko-
gokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład 
w przedmiot badań lub materiały badane w pracy.
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CYSTO-GASTROSTOMIA SPOSOBEM JURASZA W LECZENIU 
RZEKOMYCH TORBIELI TRZUSTKI – CZY JEST NADAL MIEJSCE NA 

TEN ZABIEG W ERZE MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII?
Szymon Niemiec

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Wprowadzenie

Rzekome torbiele trzustki w większości powstają u pa-
cjentów po przebyciu ostrego zapalenia trzustki. Małe 
torbiele, niepowiększające się lub niepowodujące ja-
kichkolwiek objawów, mogą być obserwowane lub le-
czone zachowawczo. Duże, objawowe rzekome torbiele 
wymagają postępowania zabiegowego w celu uniknię-
cia komplikacji w postaci infekcji, krwotoku, niedroż-
ności przewodu pokarmowego, niedrożności dróg żół-
ciowych oraz perforacji torbieli. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena wyników chirurgicznego le-
czenia rzekomych torbieli trzustki sposobem Jurasza. 

Metodologia 

Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji me-
dycznej 15 pacjentów (4 kobiety, 11 mężczyzn), śred-
nia wieku 50,3 lata, którzy byli leczeni operacyjnie sp. 
Jurasza. Wielkość torbieli w ocenie TK/USG wynosiła 
od 70 mm do 200 mm średnicy. 6 pacjentów w chwili 
przyjęcia do oddziału prezentowało objawy niedroż-
ności górnego odcinka przewodu pokarmowego i byli 
zoperowani do 48 godzin od przyjęcia. Dla wszystkich 
15 pacjentów średni czas operacji wynosił 52,2 min, 

a średni okres pobytu pooperacyjnego w oddziale – 8 
dni. Cysto-gastrostomia była wykonywana przy użyciu 
ciągłych niewchłanialnych szwów. 

Wyniki

W przebiegu pooperacyjnym odnotowano u 2 chorych 
infekcje rany pooperacyjnej, a u 1 chorego krwawie-
nie do rzekomej torbieli, które zatrzymano leczeniem 
zachowawczym. U 1 pacjenta, z powodu przetrwałej 
kolekcji płynu trzustkowego w torbieli, wykonano do-
datkowo podczas tej samej hospitalizacji cysto-jeju-
nostomię z dobrym efektem. U 14 pacjentów w chwili 
wypisu ze szpitala kontrolne badanie USG wykazało 
prawie całkowite zapadnięcie się ściany torbieli. 

Wnioski

Cysto-gastrostomia sposobem Jurasza jest wciąż uży-
tecznym, wydolnym i stosunkowo łatwym sposobem 
leczenia dużych, rzekomych torbieli trzustki. Operacja 
sposobem Jurasza wykonana u pacjentów leczonych 
w naszym oddziale, w obserwacji od 7 do 48 miesięcy 
wykazała dobry efekt opróżnienia torbieli. Szczególnie 
pacjenci z niedrożnością górnego odcinka przewodu 
pokarmowego spowodowanej rzekomą torbielą trzust-
ki powinny być leczeni operacją sposobem Jurasza.
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BEZPOŚREDNIA ENDOSKOPOWA NEKROZEKTOMIA 
W LECZENIU MARTWICY OGRANICZONEJ TRZUSTKI

Mateusz Jagielski, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Endoterapia jest uznaną metodą leczenia małoinwazyj-
nego martwicy trzustki. 

Cel pracy

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa bezpośredniej 
endoskopowej nekrozektomii w trakcie drenażu prze-
zściennego u chorych z objawową martwicą ograniczo-
ną trzustki.

Metodologia

Prospektywna analiza wyników leczenia wszystkich 
186 chorych z objawową martwicą ograniczoną trzust-
ki, którzy w latach 2018–2021 byli leczeni endoskopo-
wo w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej w Toruniu. U chorych zakwalifiko-
wanych do endoskopowej nekrozektomii przez wy-
konaną przetokę przezścienną (przezżołądkową/
przezdwunastniczą) wprowadzono w obszar martwicy 
endoskop, którym usuwano fragmenty tkanek martwi-
czych ze światła zbiornika, z wykorzystaniem różnego 
typu narzędzi endoskopowych.

Wyniki

186 chorych z objawową martwicą ograniczoną trzust-
ki miało wykonany endoskopowy drenaż przezścienny. 
102 z 186 (54,84%) chorych (36 kobiet, 76 mężczyzn; 
średni wiek 62,07 [21–78] lat) zakwalifikowano do en-
doskopowej nekrozektomii. Średnia wielkość zbiorni-
ka martwicy wynosiła 20,05 (11,3–36,6) cm. Dostęp 
przezścienny przezżołądkowy zastosowano u 96 z 102 
(94,12%) chorych, przezdwunastniczy u 6 z 102 (5,88%) 
chorych. Czynny drenaż endoskopowy prowadzony 
był średnio przez 18 (7–82) dni. Średnia liczba zabie-
gów endoskopowych wynosiła 7,63 (2–24). Powikła-
nia endoterapii wystąpiły u 17 z 102 (16,67%) chorych. 
Śmiertelność wyniosła 6/102 (5,88%). Sukces kliniczny 
uzyskano u 93 z 102 (91,18%) chorych. Sukces długo-
terminowy leczenia endoskopowego martwicy ograni-
czonej trzustki uzyskano u 88 z 102 (86,27%) chorych. 

Wnioski

Bezpośrednia endoskopowa nekrozektomia w trakcie 
drenażu przezściennego jest skuteczną metodą leczenia 
małoinwazyjnego objawowej martwicy ograniczonej 
trzustki, przy akceptowalnej liczbie powikłań. Bezpo-
średnia endoskopowa nekrozektomia poprawia wyniki 
leczenia endoskopowego martwicy trzustki. 
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ZNACZENIE I OCENA POOPERACYJNYCH WYNIKÓW LECZENIA 
ZALEŻNYCH OD OPINII PACJENTÓW ≥ 65. ROKU ŻYCIA PODDANYCH 
OPERACJOM W ZAKRESIE TRZUSTKI – PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY

Jerzy Krzeszowiak, Kuba Kupniewski, Benita Siarkiewicz, Jakub Kenig
I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Wprowadzenie

Częściowe lub całkowite wycięcie trzustki jest zabie-
giem operacyjnym wiążącym się z wysokim ryzykiem 
powikłań, zgonu oraz długim okresem pooperacyjnej 
rekonwalescencji. Jest to szczególnie istotne dla pacjen-
ta starszego, dla którego często kluczowym aspektem 
nie jest tylko przedłużenie życia, ale jego dalsza jakość. 
Nadal brak jest w literaturze jasnej odpowiedzi na to, 
jaki wpływ ma ten rodzaj operacji na wyniki leczenia 
zależne od opinii pacjenta starszego.

Cel pracy

Celem pracy był przegląd systematyczny opublikowa-
nych badań dotyczących pooperacyjnej oceny wyni-
ków zależnych od opinii (jakość życia, stan funkcjonal-
ny i kognitywny) pacjentów ≥ 65 roku życia, u których 
przeprowadzono operację częściowego/całkowitego 
wycięcia trzustki.

Metodologia

Przeszukano bazy: PubMed, Web of Science oraz Em-
base przy użyciu kombinacji haseł: „older patients” 
AND „pancreatoduodenectomy” OR „pancreas re-
section” AND „quality of life” OR „patient reported 
outcomes”. W przygotowaniu przeglądu kierowano się 
wytycznymi Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Zidentyfikowa-
no 4935 prac, do których dołączono 19 wyszukanych 
przy użyciu Google Scholar. Po usunięciu duplikatów 
pozostało 2354 publikacji, których tytuły i abstrakty 
poddano ocenie pod kątem włączenia. Wyselekcjono-

wano 66 prac, z których 5 zostało ostatecznie włączo-
nych do przeglądu. 

Wyniki

Do przeglądu włączono 5 badań analizujących 1816 
pacjentów. U 373 pacjentów przeprowadzono analizę 
jakości życia, wykorzystując kwestionariusz EORTC 
QLQ-PAN26, SF-36v2, FACT-Hep oraz EORTC QLQ-
-C30. Wszyscy pacjenci byli ≥ 65 roku życia i wyko-
nano u nich pankreatoduodenektomię z resekcją lub 
zachowaniem odźwiernika (u  części pacjentów po-
szerzoną o resekcję naczyń). Zabiegi przeprowadzone 
były zarówno z dostępu otwartego, jak i laparoskopo-
wo. Trzy z włączonych badań miały charakter retro-
spektywny, podczas gdy pozostałe dwa – prospektyw-
ny. Wyniki wszystkich włączonych badań wykazały 
stopniowy powrót jakości życia, stanu funkcjonalnego 
oraz kognitywnego do poziomu przedoperacyjnego lub 
wzrost jakości życia. We wszystkich badania wykorzy-
stano wiek chronologiczny, nie analizując wieku bio-
logicznego pacjentów. Zidentyfikowano również wiele 
braków w obecnej literaturze, które nie odzwierciedlają 
w pełni pooperacyjnej rzeczywistości osób starszych.

Wnioski

Krótkoterminowo operacje w zakresie trzustki mają 
istotny wpływ na wyniki zależne od opinii pacjentów 
starszych. Długoterminowo, w przypadku pacjentów, 
którzy nie mieli powikłań, nie pogarszają wyników, 
a nawet następuje ich poprawa. Analizowane prace nie 
odzwierciedlają jednak w pełni pooperacyjnej rzeczy-
wistości osób starszych. 
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ZAOPATRYWANIE OBRAŻEŃ TKANEK MIĘKKICH KOŃCZYNY 
GÓRNEJ Z ZASTOSOWANIEM PŁATÓW

Karol Szymański, Jakub Nowakowski, Krzysztof Słowiński, Artur Soczka
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenie Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wprowadzenie

Obrażenia kończyny górnej z ubytkami tkankowymi 
często stanowią wyzwanie dla chirurga, zwłaszcza jeśli 
nie dysponuje on dużym doświadczeniem w zakresie 
technik rekonstrukcyjnych. Ubytki tkankowe często 
dają się pokryć poprzez zwykłe zbliżenie podpreparo-
wanych brzegów rany i zszycie. Kiedy jednak brak ta-
kiej możliwości, można wykorzystać płaty miejscowe, 
uszypułowane z kończyny górnej lub uszypułowane 
z powłok brzusznych. 

Cel pracy

Przedstawienie możliwych metod zaopatrywania obra-
żeń kończyny górnej z wykorzystaniem różnego rodza-
ju technik płatowych.

Metodologia

W pracy przedstawiono przypadki pacjentów z obraże-
niami kończyn górnych, u których wykorzystano tech-
niki płatowe do pokrycia ubytków tkanek miękkich. 

Wyniki

Przeanalizowano różne przypadki obrażeń kończyn 
górnych z ubytkami tkanek miękkich. Pacjenci różnią 
się miejscem i wielkością ubytków tkanek miękkich. 
Do leczenia zastosowano różne techniki wykorzystują-
ce zarówno płaty miejscowe, jak i uszypułowane z koń-
czyny górnej (płat oparty na t. promieniowej), a także 
uszypułowane z powłok brzusznych.

Poddano analizie trudności techniczne podczas 
operacji, doraźne i odległe wyniki leczenia oraz przy-
czyny problemów z zagojeniem ran. 

Wnioski

Techniki płatowe stanowią ważną alternatywę dla bar-
dziej zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych. Są 
bezpieczną opcją w sytuacji, kiedy techniki mikrochi-
rurgiczne są niedostępne, niewykonalne ze względu 
na stan naczyń krwionośnych lub przeciwwskazane. 
Pozwalają na efektywne pokrycie i prawidłowy proces 
gojenia ubytków tkankowych. 

Autorzy oświadczają, że w związku z powyższą pra-
cą nie istnieje żaden konflikt interesów.
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POURAZOWE UBYTKI TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI – 
WYZWANIE DLA CHIRURGA OGÓLNEGO

Bartosz Mańkowski1, Maciej Grajek2, Adam Maciejewski2, Krzysztof Słowiński3
1Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, 

Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach 
2Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach 

3Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu

Wprowadzenie

Wypadki komunikacyjne są w  dzisiejszych czasach 
pierwszą przyczyną zgonów ludzi do 46. roku życia. 
Z drugiej strony dzięki zaawansowanym i nowocze-
snym działaniom diagnostyczno-terapeutycznemu 
można ocalić wielu pacjentów. Ciężkie obrażenia koń-
czynowe w wypadkach wysokoenergetycznych to wy-
zwanie dla chirurga. Z jednej strony postępowanie te-
rapeutyczne to amputacja, z drugiej walka o kończynę 
i jej funkcję z zastosowaniem zaawansowanych technik 
chirurgii rekonstrukcyjnej. 

Cel pracy

Ocena zastosowania technik rekonstrukcyjnych opar-
tych na płatach lokalnych i mikrochirurgii rekonstruk-
cyjnej w leczeniu pourazowych ubytków miękkotkan-
kowych i kostnych kończyny dolnej.

Metodologia

26 pacjentów z obrażeniami kończyn dolnych zakwali-
fikowanych do leczenia rekonstrukcyjnego i operowa-
nych w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu oraz 3 pacjen-
tów zakwalifikowanych do leczenia rekonstrukcyjnego 
w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 
Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach 
w latach 2017–2021. Wykonano zabiegi rekonstrukcyj-

ne w oparciu o płaty lokalne z mięśnia dwubrzuścowe-
go, płaszczkowatego, płaty oparte na perforantach tęt-
nicy piszczelowej tylnej i strzałkowej oraz płaty wolne 
oparte na zespoleniach mikrochirurgicznych: strzał-
kowe (kostne) i miękkotkankowe: mięsień obszerny 
boczny, płat przednio-boczny uda (ALT), płat oparty 
na plerforancie tętnicy okalającej biodro powierzchow-
nej (SCIP).

Wyniki

U jednego pacjenta płat wolny uległ martwicy, zakaże-
nie miejsca operowanego wystąpiło u dwóch chorych, 
w tym jedno skutkowało zapaleniem kości – wówczas 
podjęto decyzję o amputacji kończyny. U pozostałych 
chorych leczenie rekonstrukcyjne zakończone po-
wodzeniem. Intensywna rehabilitacja po operacjach 
doprowadziła do powrotu satysfakcjonującej funkcji 
kończyn.

Wnioski

Ciężkie obrażenia kończynowe mogą być skutecznie le-
czone chirurgicznie z zastosowaniem zaawansowanych 
technik chirurgii i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, 
pozwalając na uratowanie kończyny i przywrócenia jej 
funkcji. Kluczem jest opracowanie strategii postępowa-
nia od chwili przyjęcia pacjenta do całkowitego wygo-
jenia, mając na uwadze definitywne chirurgiczne opra-
cowanie ran i kompleksowe leczenie rekonstrukcyjne.
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PÓŹNO WYSTĘPUJĄCA TAMPONADA SERCA U PACJENTA 
URAZOWEGO – OPIS PRZYPADKU

Kinga Balińska-Wilk, Bartosz Luks, Miłosz Dobrogowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Wprowadzenie

Tamponada serca jest bezpośrednim stanem zagro-
żenia życia, wymagającym podjęcia natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej. Główną przyczyną tam-
ponady serca jest uraz penetrujący klatki piersiowej. 
W literaturze naukowej opisano niewiele przypadków 
późnej tamponady u pacjenta urazowego bez urazu 
penetrującego.

Cel pracy

Przedstawienie opisu przypadku pacjenta hospitalizo-
wanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej WSS w Zgierzu. 

Metodologia

Analiza retrospektywna w oparciu o dokumentację 
medyczną Oddziału Chirurgii Ogólnej WSS w Zgierzu. 

Wyniki

Pięćdziesięciojednoletni mężczyzna, kierowca samo-
chodu osobowego, został przyjęty do Oddziału Chirur-
gii Ogólnej z powodu urazu wielomiejscowego, które-
go doznał w wyniku wypadku komunikacyjnego. Przy 
przyjęciu wykonano „trauma scan”, w którym stwier-
dzono stłuczenie ściany klatki piersiowej ze złamaniem 
żeber prawych VII–IX oraz stłuczenie przedniej ścia-
ny brzucha. W oddziale zaplanowano leczenie zacho-
wawcze i obserwację pacjenta. W 5. dobie po urazie 
zaobserwowano pogorszenie stanu ogólnego z ciężką 
desaturacją i hipotonią. W wykonanym w trybie pil-
nym CT klatki piersiowej oraz echokardiografii serca 
stwierdzono cechy tamponady osierdzia, którą skutecz-
nie odbarczono zestawem do nakłucia osierdzia, uzy-

skując wypływ ok. 200 ml krwi. Cewnik pozostawiono 
w worku osierdziowym w celu systematycznego odbar-
czania. Dodatkowo wykonano angio-CT, w którym nie 
uwidoczniono ewidentnych cech świeżego krwawienia. 
Wykonano konsultację telefoniczną z ośrodkiem kar-
diochirurgicznym, uzyskując zalecenie pozostawienia 
pacjenta w tutejszym oddziale.

W dniach od 05.06.2021 r. do 14.06.2021 r. odbar-
czano codziennie z jamy osierdzia w sposób frakcjo-
nowany około 280-360 ml krwi na dobę (łącznie około 
1100 ml) oraz stwierdzono anemizację Hgb 15,6 g/dl 
do Hgb 12,5 g/dl w ciągu 7 dni. Przez cały ten okres 
stan pacjenta był stabilny. W kontrolnych badaniach 
echokardiograficznych podejrzewano pourazowe roz-
warstwienie miokardium / tętniaka rzekomego ko-
niuszka serca.

W 14. dobie hospitalizacji w kontrolnym badaniu 
echo stwierdzono śladową ilość płynu i podjęto decyzję 
o usunięciu cewnika z jamy osierdzia. Nie zaobserwo-
wano zwiększenia ilości płynu i w 17. dobie zakończo-
no hospitalizację pacjenta.

Wnioski

Hospitalizacja pacjenta urazowego wymaga ścisłego 
monitorowania stanu ogólnego chorego. W oddziałach 
chirurgii ogólnej należy zwrócić szczególną uwagę na 
możliwość wystąpienia późnych powikłań, zwłaszcza 
u pacjentów, którzy doświadczyli tępych urazów klatki 
piersiowej. 

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub 
kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy 
wkład w przedmiot badań lub materiały badane w da-
nej pracy. 
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PACJENT Z CIĘŻKIMI OBRAŻENIAMI CIAŁA NA RÓŻNYCH ETAPACH LECZENIA
Adam Nogalski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wprowadzenie

W następstwie ciężkiego urazu poszkodowany doznaje 
nie tylko obrażeń anatomicznych w postaci uszkodzeń 
tkanek i narządów objętych działaniem sił urazowych, 
ale także kaskady zaburzeń fizjologicznych całego 
ustroju. Ich nasilenie jest proporcjonalne do energii 
urazowej, a także zależy od postepowania medycznego 
na wszystkich etapach leczenia ciężko poszkodowa-
nych pacjentów. 

Cel pracy

Określenie ogólnych zasad i priorytetów leczenia po-
szkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała na po-
szczególnych etapach leczenia.

Metodologia

Praca poglądowa, przegląd piśmiennictwa.

Wyniki

Na miejscu zdarzenia: oszacowanie energii urazowej 
działającej na poszkodowanego w chwili urazu. Zapo-
bieganie możliwościom dodatkowych urazów. Wstępna 
ocena poszkodowanego. Jak najszybsze wezwanie po-
mocy. Tamowanie krwotoków zewnętrznych.

W czasie transportu: wybór odpowiedniego szpi-
tala w zależności od stwierdzanych zagrożeń i poten-
cjalnych wtórnych następstw urazu. Powtórna ocena 
pacjenta i  monitorowanie parametrów życiowych. 
Rozpoczęcie odpowiedniej farmakoterapii, płynote-
rapii, i terapii oddechowej, w zależności od stanu po-

szkodowanego. Tamowanie krwotoków zewnętrznych 
lub kontrola skuteczności podjętych wcześniej działań. 
Zebranie wywiadu medycznego.

Na SOR: powtórna ocena pacjenta i monitorowanie 
parametrów życiowych. Wdrożenie właściwej diagno-
styki laboratoryjnej i obrazowej. Na podstawie wyni-
ków badań – włączenie odpowiedniego postępowania 
leczniczego. Ustalenie priorytetów leczenia operacyj-
nego, zaopatrzenie obrażeń wymagających pilnej in-
terwencji. Określenie rozpoznań wstępnych i ustale-
nie właściwego oddziału szpitalnego do hospitalizacji 
poszkodowanego.

Oddział szpitalny: monitorowanie stanu pacjenta 
i  dynamiki przebiegu „choroby pourazowej”. Prze-
prowadzenie odpowiednich zabiegów operacyjnych 
w optymalnym czasie dla rodzaju obrażeń i stanu po-
szkodowanego. Profilaktyka powikłań infekcyjnych. 
Odpowiednia farmakoterapia i leczenie żywieniowe.

Wnioski

Na wszystkich etapach leczenia nadrzędnym celem le-
czenia poszkodowanego z ciężkimi obrażeniami ciała 
jest ratowanie jego życia i zdrowia. 

W zależności od etapu leczenia zmieniają się prio-
rytety i  zasady skutecznego postępowania diagno-
styczno-leczniczego, jednak wspólnym elementem jest 
walka z czasem, który – niezależnie od etapu leczenia 
– wpływa niekorzystnie na ostateczny wynik leczenia. 
Doświadczenie kliniczne zespołów terapeutycznych 
oraz uwzględnianie indywidualnych uwarunkowań 
zdrowotnych pacjenta i odmienności prowadzenia każ-
dej akcji ratunkowej pozwalają na uzyskiwanie opty-
malnych wyników leczenia.
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CHOROBA URAZOWA W SPIRALI ŚMIERCI W MNOGICH 
I WIELONARZĄDOWYCH OBRAŻENIACH CIAŁA

Krzysztof Słowiński
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie rodzaju i następstw 
ciężkiego urazu z zagrożeniem życia. 

Metodologia 

W toku wykładu wychodzi się od podstawowych okre-
śleń i definicji urazu i jego skutków w postaci obrażeń 
ciała, porządkuje się ciąg przyczynowo skutkowy od 
zaistnienia urazu po chorobę urazową. Definiuje się 
i omawia stan zagrożenia życia i jego źródło w trzech 
układach: ośrodkowym nerwowym, oddechowym 
i krążenia. Przedstawia się chorobę urazową jako ka-
skadę następstw patofizjologicznych i metabolicznych.

Wyniki 

W przedstawieniu kaskady następstw pourazowych 
zwraca się uwagę na kluczowe znaczenie poszczegól-
nych elementów odpowiedzi ogólnoustrojowej: SIRS 
(Systemic Inf lammatory Response Syndrome), bia-
łek ostrej fazy, układu dopełniacza, cytokin oraz roli 
ośrodkowego układu nerwowego w tym procesie. Na 
tym tle omawia się wzajemne relacje w homeostazie 
miedzy SIRS (uogólnioną reakcją zapalną) a  CARS 
(compensatory anti-inflammatory response syndrome, 
kompensacyjnym zespołem reakcji przeciwzapalnych) 
i MARS (mixed antagonist response syndrome, miesza-
ną antagonistyczną reakcją zapalną). Zwraca się uwagę 
na rolę i znaczenie prokalcytoniny (PCT) jako marke-
ra pourazowych reakcji typu SIRS i czynnika progno-

stycznego powikłań septycznych w postaci dysfunkcji 
i niewydolności wielonarządowej (MODS – multiple 
organ dysfunction syndrome i MOF – multiple organ 
failure). 

W rozwinięciu omawia się główne elementy wtór-
nego ciosu (Second Hit) jako zasadniczej przyczyny sta-
nu klinicznego w tzw. spirali śmierci. Wskazano tu na 
związek przyczynowo-skutkowy z zespołem przedzia-
łów powięziowych (CS – Compartment syndrome) i ze-
społem ciasnoty wewnątrzbrzusznej (ACS – abdomi-
nal compartment syndrome), złamaniem kości długich 
i miednicy, zatorowością tłuszczową czy translokacją 
bakteryjną. Tę ostatnią przedstawiono jako zasadniczy 
element zagrożenia zakażeniem uogólnionym (SEPSA).

Wnioski 

Omawiając triadę objawów spirali śmierci – hypoter-
mię, kwasicę i koagulopatię – zwrócono uwagę na ko-
nieczność postępowania chirurgicznego w trybie da-
mage control. 

Wskazano na miejsce ostrej niezapalnej niewydol-
ności nerek, ARDS (acute respiratory distress syndrome) 
i wtórnego uszkodzenia mózgu w łańcuchu następstw. 
Przedstawiono tu konieczne działania chirurgiczne 
i w zakresie intensywnej terapii z podaniem punktów 
końcowych (efektów) działań na poszczególnych eta-
pach choroby urazowej. 

Na tej podstawie skonstruowano algorytmy postę-
powania w najczęstszych stanach urazowych według 
porządku SDA (state-decision-action).
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PORÓWNANIE ROZLEGŁYCH LAPAROSKOPOWYCH I OTWARTYCH RESEKCJI 
WĄTROBY W KONTEKŚCIE POWIKŁAŃ W OKRESIE POOPERACYJNYM

Marcin Morawski1, Michał Grąt1, Maciej Krasnodębski1, Konrad Kobryń1, 
Wacław Hołówko1, Paweł Rykowski1, Małgorzata Nowosad1, Marta Dec2, 

Marzena Kaczmarska1, Wojciech Figiel1, Krzysztof Zieniewicz1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
2II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

W ostatnich latach rozległe i zaawansowane technicz-
nie operacje coraz częściej wykonywane są z dostępu 
laparoskopowego. Chociaż korzyści operacji laparo-
skopowych są powszechnie akceptowane, brakuje da-
nych dotyczących bezpieczeństwa tej metody w rozle-
głych resekcjach wątroby w porównaniu do operacji 
otwartych.

Cel pracy

Porównanie rozległych laparoskopowych i  otwar-
tych resekcji wątroby w  kontekście powikłań 
pooperacyjnych.

Metodologia

Retrospektywnie przeanalizowano dane dotyczą-
ce laparoskopowych resekcji wątroby wykonanych 
od września 2020 do maja 2021 w Klinice Chirurgii 
Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, identyfikując 
rozległe laparoskopowe resekcje wątroby (3 lub więcej 
segmentów). Dla każdej resekcji laparoskopowej zi-
dentyfikowano dwie najbliższe datą rozległe resekcje 
otwarte, definiując grupę kontrolną badania. Analiza 
objęła 30-dniową śmiertelność, długość pobytu, pod-
stawowe przedoperacyjne badania laboratoryjne oraz 
powikłania według klasyfikacji Clavien-Dindo. Zmien-

ne ilościowe i  jakościowe porównano odpowiednio 
przy wykorzystaniu testu U-Manna Whitneya i testu 
chi-kwadrat.

Wyniki

W  analizowanym okresie wykonano 12 rozległych 
laparoskopowych resekcji wątroby obejmujących 6 
prawostronnych, 4 prawostronne poszerzone i 2 le-
wostronne hemihepatektomie oraz zidentyfikowano 24 
resekcje otwarte (16 prawostronnych, 3 prawostronne 
poszerzone, 3 lewostronne i 2 lewostronne poszerzo-
ne hemihepatektomie). Chorzy po resekcjach laparo-
skopowych przebywali w szpitalu istotnie krócej niż 
chorzy po operacjach otwartych – 6 dni (6–8) oraz 8 
dni (7–14), p = 0,046. Obie grupy różniły się istotnie 
pod względem częstości powikłań stopnia II lub wyż-
szych według klasyfikacji Claviena-Dindo: 1 (8,3%), 10 
(41,7%), p = 0,041. Nie zaobserwowano istotnej różnicy 
w śmiertelności w okresie 30 dni po operacji: 0 (0%) i 1 
(4,2%), p = 0,473.

Wnioski

Rozległe laparoskopowe resekcje wątroby stanowią 
bezpieczną alternatywę dla operacji otwartych i wiążą 
się z krótszym czasem hospitalizacji oraz mniejszym 
odsetkiem powikłań.
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ENDOSKOPOWY DOSTĘP PRZEZŚCIENNY W LECZENIU 
ZWĘŻEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Mateusz Jagielski, Michał Zieliński, Jacek Piątkowski, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Przezbrodawkowy drenaż dróg żółciowych w trakcie 
endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej 
(ECPW) jest uznaną metodą leczenia chorych ze zwę-
żeniem przewodów żółciowych. W przypadku niesku-
teczności dostępu przezbrodawkowego alternatywną 
może być pozaanatomiczny dostęp przezścienny (przez 
ścianę przewodu pokarmowego) do dróg żółciowych, 
z  wykorzystaniem endoskopowej ultrasonografii 
(EUS).

Cel pracy

Ocena przydatności pozaanatomicznego dostępu prze-
zściennego w endoterapii zwężeń dróg żółciowych. 

Metodologia

Prospektywna analiza wyników leczenia wszystkich 
856 chorych ze zwężeniem dróg żółciowych, leczonych 
endoskopowo w latach 2016–2021 w Klinice Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Col-
legium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Wyniki

U  745 (87,03%) chorych ze  zwężeniem dróg żółcio-
wych uzyskano skuteczny dostęp do dróg żółciowych 
przez brodawkę dwunastniczą większą. U 111 (12,97%) 
chorych, pomimo trzykrotnie wykonanych zabiegów 

ECPW, nie udało się zacewnikować dróg żółciowych. 
U  14 ze  111 (12,61%) chorych stwierdzono łagodne 
zwężenie dróg żółciowych; u pozostałych 97 (87,39%) 
stwierdzono nowotworowe zwężenie dróg żółciowych. 
U  16 pacjentów (14,41%) ze  111 chorych wykonano 
z dostępu przezściennego manewr rendez-vous z przez-
brodawkowym protezowaniem dróg żółciowych. Po-
zostałych 95 ze 111 (85,56%) chorych zakwalifikowano 
do pozaanatomicznego zespolenia przezściennego dróg 
żółciowych z  przewodem pokarmowym. U  82 z  95 
(86,32%) chorych wykonano zespolenie wewnątrzwą-
trobowych dróg żółciowych lewego płata wątroby z żo-
łądkiem (endoskopowa hepaticogastrostomia); u  12 
z 95 (12,63%) chorych wykonano zespolenie przewodu 
żółciowego wspólnego z dwunastnicą (endoskopowa 
choledochoduodenostomia), u 1 ze 111 (1,05%) chorych 
wykonano zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwu-
nastnicą (endoskopowa cholecystoduodenostomia). 
Sukces techniczny zabiegu pozaanatomicznego ze-
spolenia dróg żółciowych z przewodem pokarmowym 
osiągnięto u 92 z 95 (96,84%) chorych. Powikłania le-
czenia stwierdzono u 10 z 95 (10,53%) chorych. Sukces 
kliniczny uzyskano u 85 z 95 (89,47%) chorych. 

Wnioski

W  przypadku nieskuteczności przezbrodawkowego 
drenażu endoskopowego, przezścienny dostęp endo-
skopowy (przezżołądkowy lub przezdwunastniczy) 
wraz z pozaanatomicznym zespoleniem żółciowym jest 
skuteczną metodą leczenia chorych ze zwężeniem dróg 
żółciowych.
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ZNACZENIE I OCENA POOPERACYJNYCH WYNIKÓW LECZENIA 
ZALEŻNYCH OD OPINII PACJENTÓW ≥ 65. ROKU ŻYCIA, PODDANYCH 

RESEKCJI WĄTROBY – PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY
Kuba Kupniewski, Jerzy Krzeszowiak, Przemysław Wawok, Jakub Kenig

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej 
i Transplantologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wprowadzenie

Wyniki zależne od opinii pacjenta, jakość życia oraz 
stan funkcjonalny i kognitywny są postrzegane przez 
osoby starsze za równie ważne jak przedłużenie życia. 
Istnieje wiele prac na temat śmiertelności i chorobo-
wości okołooperacyjnej pacjentów geriatrycznych pod-
danych resekcji wątroby, jednak nie dokonano jeszcze 
systematycznego przeglądu analizującego różne aspek-
ty jakości późniejszego życia tych pacjentów.

Cel pracy

Celem pracy był przegląd systematyczny opublikowa-
nej literatury dotyczącej wyników leczenia zależnych 
od opinii pacjentów ≥ 65. roku życia, u których prze-
prowadzono resekcję wątroby.

Metodologia

Przeszukano bazy: PubMed, Web of Science oraz Em-
base, bez ograniczeń czasowych, przy użyciu kombi-
nacji haseł: „older patients” AND „hepatic resection” 
OR „hepatectomy” AND „quality of life” OR „patient 
reported outcomes”. W przygotowaniu przeglądu kie-
rowano się wytycznymi Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Zi-
dentyfikowano 1235 prac. Po usunięciu duplikatów po-
zostało 932 publikacji, których tytuły i abstrakty pod-
dano ocenie pod kątem włączenia. Wyselekcjonowano 
23 prace, z których 11 zostało ostatecznie włączonych 
do przeglądu.

Wyniki

Do przeglądu włączono 11 badań analizujących 940 
pacjentów (8 retrospektywnych, 3 prospektywne). 
W analizie wykorzystano elementy całościowej oceny 
geriatrycznej oraz skale jakości życia, wykorzystując 
kwestionariusze EORTC QLQ-PAN26, SF-36, FAC-
T-Hep oraz EORTC QLQ-C30. Wyniki wszystkich 
włączonych badań wykazały stopniowy powrót jako-
ści życia, stanu funkcjonalnego oraz kognitywnego do 
poziomu przedoperacyjnego lub wzrost jakości życia. 
Zidentyfikowano również wiele braków w obecnej li-
teraturze, które nie odzwierciedlają w pełni poopera-
cyjnej rzeczywistości osób starszych. We wszystkich 
badaniach wykorzystano wiek chronologiczny, nie 
analizując aspektów zespołu kruchości pacjentów. 

Wnioski

Patrząc krótkoterminowo, operacje w zakresie wątroby 
mają istotny wpływ na wyniki zależne od opinii pa-
cjentów starszych. Długoterminowo zaś, w przypad-
ku pacjentów, którzy nie mieli powikłań, operacje nie 
pogarszają wyników, a nawet następuje ich poprawa. 
Analizowane prace nie odzwierciedlają jednak w peł-
ni pooperacyjnej rzeczywistości osób starszych i po-
trzebne są dalsze dobrze zaprojektowane badania w tej 
tematyce. 

Autorzy oświadczają, że nie występuje konf likt 
interesów. 
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SPEKTAKULARNY WYNIK LECZENIA WIELOOGNISKOWEGO 
RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO ZABIEGAMI TACE

Honorata Stadnik1, Katarzyna Stanisławska2, Wojciech Cierach1

1Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu 
2Zakład Radiologii Klinicznej w Poznaniu

Wprowadzenie

Rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcino-
ma – HCC) jest piątym co do częstości występowania 
na świecie nowotworem złośliwym i zajmuje czwarte 
miejsce w śmiertelności spowodowanej nowotworami.

Ponieważ ponad 95% HCC rozwija się w marskiej 
wątrobie, możliwości radykalnego leczenia chirurgicz-
nego są ograniczone. Nieliczni pacjenci w momencie 
rozpoznania choroby kwalifikują się do zabiegów re-
sekcji i  przeszczepienia wątroby. Realną możliwość 
leczenia pacjentów z  wieloogniskowymi HCC sta-
nowią zabiegi przezskórnej ablacji i  przeztętniczej 
chemoembolizacji. 

68-letni pacjent zgłosił się do Poradni Chirurgicznej 
z powodu ogniskowej zmiany w wątrobie zdiagnozo-
wanej w rutynowym USG jamy brzusznej. W wykona-
nym badaniu TK jamy brzusznej stwierdzono 5 zmian 
ogniskowych o charakterze HCC w marskiej wątrobie. 
Marskość wątroby rozwinęła się na tle nieleczonego 
zakażenia HCV. Do zakażenia doszło prawdopodobnie 
po przetoczeniach preparatów krwi z powodu masyw-
nego krwawienia po przebytej tonsillektomii. Wielkość 
i liczba zmian dyskwalifikowała pacjenta z przeszcze-
pienia narządu, a lokalizacja i zaawansowana marskość 
– z zabiegu resekcji wątroby. Pacjent został zakwalifi-
kowany do zabiegów chemoembolizacji. 

Metodologia

Zabiegi TACE (transcatheter arterial chemoemboliza-
tion) wykonywane były co około 2 tygodnie, naprze-
miennie do gałęzi prawej i lewej tętnicy wątrobowej. 
W jednym cyklu leczenia przeprowadzano 4 zabiegi. 
Skuteczność leczenia oceniano w  badaniu TK jamy 
brzusznej, wykonywanym miesiąc po zakończeniu 
każdego cyklu.

Wyniki

Od czerwca 2018 do marca 2020 r. u pacjenta wyko-
nano 16 zabiegów TACE. Uzyskano regresję choroby 
nowotworowej. W kolejnych badaniach obrazowych 
obserwowano centralną martwicę zmian ogniskowych 
z niewielkim zmniejszeniem ich wymiarów. 

AFP obniżyło się z 249,5 IU/ml przed rozpoczęciem 
leczenia do 19,9 IU/ml po 4 cyklach zabiegów. Zabiegi 
TACE przerwano z powodu braku dostępu naczynio-
wego. Do marca 2021 r. pacjent w obserwacji bez pro-
gresji choroby nowotworowej. 

Wnioski 

Zabiegi TACE u pacjenta z wieloogniskowym HCC 
wykazały się dużą skutecznością i zatrzymały postęp 
choroby nowotworowej. 
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MIEJSCOWE RESEKCJE GUZÓW BRODAWKI VATERA – ANALIZA WCZESNYCH 
WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII 

PRZEWODU POKARMOWEGO SUM W KATOWICACH W LATACH 2015–2020
Karolina Majewska, Anna Jaśkaniec, Beata Jabłońska, Sławomir Mrowiec
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wprowadzenie

Miejscowe wycięcie brodawki Vatera (ampulektomia) 
to procedura stosowana głównie w przypadku łagod-
nych guzów okolicy brodawki większej dwunastnicy. 
Korzyść z przeprowadzenia takiego zabiegu mogą od-
nieść pacjenci, u których nie ma możliwości wykonania 
resekcji endoskopowej, a przeprowadzenie tak rozległej 
operacji jak pankreatoduodenektomia wiązałoby się 
u nich ze znacznym ryzykiem powikłań pooperacyj-
nych i zgonu.

Cel pracy

Autorzy przeprowadzili analizę rezultatów zastosowa-
nia ampulektomii w leczeniu guzów brodawki Vatera, 
biorąc pod uwagę konieczność konwersji do pankreato-
duodenektomii, powikłania operacyjne, konieczność 
reoperacji i rehospitalizacji, odsetek zgonów w ciągu 30 
dni od operacji oraz wynik badania patomorfologicz-
nego (odsetek ujemnych marginesów cięcia chirurgicz-
nego, rozmiar guza, rozpoznanie kliniczne).

Metodologia

Analiza retrospektywna danych klinicznych oraz wy-
ników badań patomorfologicznych grupy 31 pacjentów 
poddanych ampulektomii w Klinice Chirurgii Przewo-
du Pokarmowego w Katowicach, w latach 2015–2020.

Wyniki

Troje pacjentów (9,7%) zostało poddanych ampulekto-
mii z powodu nawrotu choroby po przeprowadzonej 
uprzednio resekcji endoskopowej. W żadnym przy-
padku nie podjęto decyzji o konwersji do pankreato-
duodenektomii, jednak 4 pacjentów (12,9%) wymagało 
reoperacji z powodu nawrotu choroby w kolejnych mie-
siącach. Wśród wyników badania patomorfologiczne-
go największy odsetek stanowiły gruczolaki cewkowe 
lub cewkowo-kosmkowe z dysplazją dużego i małego 
stopnia (odpowiednio 26% i 19%). Powikłania poope-
racyjne wystąpiły u 13 pacjentów (42%), jednak tylko 
w dwóch przypadkach były to ciężkie powikłania skla-
syfikowane w Clavien-Dindo (CD) jako stopień IV.

Wnioski

W większości przypadków guzy brodawki Vatera są 
objawowe przez wiele miesięcy przed operacją. Nale-
ży dążyć do wcześniejszego ich rozpoznawania i  le-
czenia z zastosowaniem mało inwazyjnych zabiegów, 
takich jak miejscowa resekcja brodawki Vatera. Takie 
podejście pozwala uniknąć przeprowadzania pankre-
atoduodenektomii w  przypadkach, gdy nie jest ona 
konieczna. Ampulektomia może być z powodzeniem 
zastosowana także w przypadku niedoszczętnej resek-
cji endoskopowej.
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WCZESNA STENOZA PRAWEJ TĘTNICY WĄTROBOWEJ PO 
PRZESZCZEPIENIU WĄTROBY – OPIS PRZYPADKU

Katarzyna Biernat1, Piotr Remiszewski1, Bartosz Baścik2, Anna Drobińska1, Łukasz Kaska1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
2Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Wczesna stenoza prawej tętnicy wątrobowej jest powi-
kłaniem występującym u 2,9% dorosłych biorców wą-
troby. Najczęstszym wybieranym leczeniem, opisywa-
nym w literaturze, jest leczenie endowaskularne (75% 
opisywanych przepadków). Niestety, jego skuteczność 
waha się od 44,8% do 61,4% i w około 35% przypad-
ków konieczne jest ponowne przeszczepienie wątroby. 
Śmiertelność tego powikłania wynosi około 55%.

Opis przypadku

57-letni chory z marskością wątroby o etiologii mie-
szanej – wątroba poalkoholowa; w wyniku zakażenia 
WZWB został zakwalifikowany do transplantacji z po-
wodu niewydolności wątroby, opornego wodobrzusza 
oraz żylaków przełyku. Ze względu na nietypowe una-
czynienie graftu (prawa tętnica wątrobowa odchodząca 
od tętnicy krezkowej górnej dawcy) została wykonana 
rekonstrukcja tętnicza na zimnym stoliku. W ciągu 
pierwszych 24 godzin od zabiegu zostało zdiagnozo-
wane krytyczne zwężenie prawej tętnicy wątrobowej 

na wysokości rekonstrukcji naczyniowej. Podczas pro-
cedury endowaskularnej zostało stwierdzone rozwar-
stwienie prawej tętnicy wątrobowej, które zostało za-
bezpieczone stentem Xience Pro 3,5/48 mm. Zabieg był 
powikłany powstaniem pseudotętniaka tętnicy udowej, 
który został zaopatrzony przez sklerotyzację zmia-
ny. Pacjent został wypisany do domu w 16. dobie po 
transplantacji. Po wypisie chory był sześciokrotnie ho-
spitalizowany z powodu nawracającego wodobrzusza, 
które ustąpiło 5 miesięcy po przeszczepieniu. Średni 
czas pobytu w tracie tych hospitalizacji wynosił około 
3 dni. Podczas rocznego follow-up żadne inne powikła-
nia nie wystąpiły. Funkcja graftu od czasu transplanta-
cji była niezaburzona.

Wnioski

Leczenie endowaskularne wczesnego zwężenia tętni-
cy wątrobowej jest mało inwazyjnym rozwiązaniem 
wartym rozważenia i wypróbowania przed leczeniem 
operacyjnym.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY ZE SKRZEPLINĄ W ŻYLE GŁÓWNEJ 
DOLNEJ I PRAWYM PRZEDSIONKU – OPIS PRZYPADKU

Joanna Lisowska1, Katarzyna Mech1, Tomasz Guzel1, Paweł Czub2, Karolina 
Żbikowska2, Paweł Nyckowski1, Maciej Słodkowski1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
2Klinika Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wprowadzenie

Współistnienie chorób sercowo-naczyniowych i nowo-
tworowych jest coraz bardziej rozpowszechnionym zja-
wiskiem. Chorzy niegdyś dyskwalifikowani z operacji 
ze względu na obciążenia kardiologiczne, są dziś pod-
dawani coraz rozleglejszym zabiegom. Niejednokrot-
nie obejmują one kilka narządów i jam ciała. Dzięki 
nowym możliwościom diagnostycznym i leczniczym 
pacjenci mogą być leczeni całościowo z uwzględnie-
niem wszystkich schorzeń. Szczególnym przypadkiem 
choroby, która może wymagać operacji wielonarządo-
wej, jest rak wątrobowokomórkowy z obecnością czopu 
nowotworowego w żyle głównej dolnej. Jeśli czoło masy 
nowotworowej znajduje się w  prawym przedsionku 
lub dalej, konieczny jest zabieg z dostępu przez jamę 
brzuszną i klatkę piersiową. 

Opis przypadku

Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego w toku 
diagnostyki wykryto raka wątrobowokomórkowego, 
zlokalizowanego w prawym płacie wątroby z czopem 
nowotworowym, penetrującym do prawego przed-

sionka serca. W ramach kwalifikacji przedoperacyjnej 
stwierdzono także zaawansowane zmiany miażdżyco-
we naczyń wieńcowych. W związku z koniecznością 
wykonania pomostowania aortalno-wieńcowego, pa-
cjenta zakwalifikowano do jednoczasowego zabiegu 
kardiochirurgicznego i resekcji wątroby z usunięciem 
czopu nowotworowego z żyły głównej dolnej i prawego 
przedsionka. Operację przeprowadzono w czasowym 
żylno-żylnym krążeniu pozaustrojowym w układzie 
systemowym przez ECMO.

Wyniki

Po zabiegu nie obserwowano istotnych nieprawidłowo-
ści, pacjent został wypisany w stanie ogólnym dobrym 
w 7. dobie pooperacyjnej.

Wnioski

Skomplikowane operacje wielonarządowe wymaga-
ją interdyscyplinarnego spojrzenia na indywidualny 
przypadek pacjenta.

Konflikt interesów: brak.
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ENDOWASKULARNE LECZENIE NACZYNIOWYCH I KRWOTOCZNYCH POWIKŁAŃ 
ORTOTROPOWEGO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY – TRZY LATA DOŚWIADCZEŃ

Krzysztof Graff1, Dariusz Łaski1, Bartosz Baścik2, Piotr Remiszewski1, Anna Drobińska1, Łukasz Kaska1

1Klinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
2Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Techniki endowaskularnego leczenia krwawień stają 
się coraz powszechniejszym postepowaniem ze wzglę-
du na mniejszą inwazyjność przy porównywalnej sku-
teczności. Wiążą się przy tym ze  skróceniem czasu 
rekonwalescencji, zmniejszeniem ilości przetoczeń pre-
paratów krwi i krótszym czasem znieczulenia, gdy jest 
ono wymagane. Przedstawiamy trzyletnie doświadcze-
nia stosowania tej metody leczenia u chorych po or-
totropowym przeszczepieniu wątroby (Orthotopic liver 
transplantation – OLTx).

Metodologia

W tej retrospektywnej pracy przeanalizowano 74 przy-
padki OLTx z pojedynczego centrum transplantacyjne-
go pod kątem powikłania krwotocznego lub naczynio-
wego i wybranej metody leczenia. Decyzja o sposobie 
leczenia była zawsze podejmowana interdyscyplinarnie 
przez chirurga, transplantologa, anestezjologa i radio-
loga interwencyjnego. Porównanie dotyczyło ewen-
tualnych powikłań interwencji, konwersji do zabiegu 
operacyjnego, ilości przetoczonych preparatów krwi, 
długości hospitalizacji, wyjściowych parametrów de-
mograficznych oraz wyników punktacji BMI, MELD 
i Child-Pugh. Analizę przeprowadzono z użyciem te-
stu T-studenta i Manna-Whitneya w oprogramowaniu 
GraphPad Prism z progiem istotności p < 0,05.

Wyniki

Łącznie wykonano 13 zabiegów endowaskularnych, 
z których 1 (8,69%) wymagał eskalacji do leczenia ope-
racyjnego. Najczęstszym wskazaniem było krwawienie 
(n = 7, 53,85%). W 8 (61,54%) przypadkach wskazania 
wiązały się bezpośrednio z procedurą przeszczepienia. 
Leczenie operacyjne dotyczyło 7 przypadków: w 6 była 
to pierwotna decyzja, w 1 interwencja endowaskular-
na okazała się nieskuteczna i wymagane było leczenie 
operacyjne. Wyjściowy wynik w skali Child-Pugh > 8 
wiązał się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia po-
wikłań naczyniowych lub krwotocznych. Nie stwier-
dzono związku z wynikiem BMI, MELD, wiekiem, cza-
sem do reperfuzji lub sposobem wykonania zespoleń 
tętniczych przy przeszczepieniu. W dwóch przypad-
kach leczenia endowaskularnego doszło do powikłania 
w postaci pseudotętniaka naczynia stanowiącego do-
stęp zabiegowy. Nie wykazano związku wybranej inter-
wencji z czasem hospitalizacji lub ilością przetaczanych 
preparatów krwi.

Wnioski

Wykorzystanie metod endowaskularnych przy po-
wikłaniach naczyniowych i krwotocznych po OLTx 
jest skuteczną i  bezpieczną opcją leczenia. Opisy-
wane w  literaturze przewagi tej metody nie zostały 
potwierdzone. 
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ZMIANA PLANU OPERACYJNEGO NAWROTOWEGO 
RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO POPRZEZ 
MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI MIESZANEJ

Radek Kolecki, Tomasz Kruszyna, Piotr Kołodziejczyk, Klaudia Proniewska, Tomasz Rogula, Piotr Richter
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Przegląd skanów radiologicznych może być czaso-
chłonnym i wymagającym umysłowo zadaniem, gdy 
trzeba wyobrazić sobie dynamiczną relację między od-
dzielnymi strukturami anatomicznymi w przekrojach 
2D. Niedoskonały obraz może wpłynąć na plan ope-
racyjny, prowadząc do bardziej radykalnych procedur, 
niezależnie od raportu radiologicznego. Wizualizacja 
w 3D może uprościć to zadanie zespołowi operacyj-
nemu i potencjalnie umożliwić bardziej zachowawcze 
postępowanie, tj. mniej inwazyjną procedurę.

Cel pracy

Zademonstrowanie użyteczności modelowania rzeczy-
wistości mieszanej w planowaniu przedoperacyjnym.

Metodologia

Bezobjawową 69-letnią kobietę z podejrzeniem nawro-
tu raka wątrobowokomórkowego w  przyśrodkowej 
części segmentu 7 zakwalifikowano do prawostronnej 
hemihepatektomii. Po konwersji zdeidentyfikowanych 
zdjęć radiologicznych DICOM na segmentację 3D za 
pomocą oprogramowania do przetwarzania i analizy 
obrazu medycznego, gałęzie triady wrotnej i prawej 
żyły wątrobowej stały się wyraźnie widoczne w sto-
sunku do masy podczas faz żylnych. Plan operacyjny 

zmodyfikowano do segmentektomii segmentu 7 Co-
uinauda. Podczas operacji zidentyfikowano odgałęzie-
nia triady wrotnej i oznaczono powierzchnię wątroby 
do nacięcia. Projekcje triady wrotnej podwiązano i seg-
ment 7 wycięto wzdłuż linii wyznaczonej przez jedno 
z dwóch odgałęzień prawej żyły wątrobowej. Hemos-
tazę uzyskano za pomocą klipsów, koagulacji argono-
wej, podwiązek i gąbki kolagenowej pokrytej klejem 
tkankowym.

Wyniki

Pacjent został wypisany do domu w 4. dobie po operacji 
po nieskomplikowanym okresie rekonwalescencji. Ty-
dzień później, podczas wizyty kontrolnej w przychod-
ni w celu usunięcia szwów, nie zgłosił żadnych skarg. 
Miejsce nacięcia goiło się prawidłowo, bez rumienia, 
a brzuch był miękki, nietknięty i nie rozdęty.

Wniosek

Segmentacja 3D umożliwia lepszą wizualizację w po-
równaniu z  tradycyjnymi, płaskimi formatami CT. 
Dzięki tej technice początkowo radykalna resekcja 
prawego płata wątroby została z powodzeniem prze-
kształcona w pojedynczą segmentektomię segmentu 7. 
Uprościło to procedurę, skróciło czas sedacji pacjenta, 
pozwoliło na krótszy pobyt pooperacyjny oraz w ten 
sposób zmniejszono koszty hospitalizacji.
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PRZEGLĄD LECZONYCH PRZYPADKÓW PERFORACJI PRZEWODU 
POKARMOWEGO W LATACH 2014–2019 W ODDZIALE CHIRURGII 

OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W JAŚLE
Mateusz Borek, Szymon Niemiec

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Cel pracy

Celem pracy jest ocena częstości występowania perfo-
racji przewodu pokarmowego wśród ogółu leczonych 
pacjentów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicz-
nej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz ocena metod 
i wyników leczenia.

Metodologia

Analizę leczonych chorych z  perforacją przewodu 
pokarmowego prowadzono od stycznia 2014 do paź-
dziernika 2019 r., uwzględniając wiek, płeć, rodzaj 
wykonanego zabiegu operacyjnego, czas pomiędzy 
rozpoznaniem perforacji przewodu pokarmowego a le-
czeniem operacyjnym, czas hospitalizacji oraz liczbę 
zgonów. 

Wyniki

W  latach 2014–2019 w  Oddziale Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z po-
wodu perforacji przewodu pokarmowego leczonych 
było 77 chorych, co stanowi 0,42% ogółu pacjentów ho-
spitalizowanych. Leczono 51 mężczyzn oraz 26 kobiet. 
Niemal dwukrotnie więcej przypadków perforacji do-
tyczyło mężczyzn. Średni wiek wynosił 59 lat, wahał się 
od 17 do 92 roku życia. Zaobserwowano istotny wzrost 
częstości występowania perforacji u osób w przedzia-
le wiekowym 41–50 lat, aczkolwiek dotyczyła ona 

wszystkich grup wiekowych. Analizując rozkład liczby 
hospitalizowanych przypadków perforacji, nie zaobser-
wowano różnicy w częstości występowania w poszcze-
gólnych miesiącach czy porach roku. 

Podział perforacji z uwzględnieniem miejsca oraz 
sposobu zaopatrzenia przedstawiał się następująco: żo-
łądek – 49 chorych (63,6%), dwunastnica – 12 pacjen-
tów (15,5%). Wykonano u 42 chorych zeszycie proste, 
u 18 – pyloroplastykę Heinecke-Mikulicz, u 5 pacjen-
tów vagotomię pniową, a u 1 chorego – częściową re-
sekcję żołądka sposobem Billroth II. 

Jelito grube – 10 (13,1%) chorych. Wykonano: ope-
racje sposobem Hartmanna u 8 pacjentów, u 1 chorego 
zeszycie proste, u 1 pacjenta resekcję odcinkową jelita 
z jednoczasowym zespoleniem. Jelito cienkie – 3 (3,9%) 
pacjentów; u wszystkich wykonano resekcję odcinkową 
jelita z zespoleniem. Trzech (3,9%) pacjentów nie wyra-
ziło zgody na zabieg operacyjny. Ogółem odsetek zgo-
nów szpitalnych u pacjentów z perforacją wynosił 3,9%.

Wnioski

Perforacje przewodu pokarmowego dotyczą wszystkich 
grup wiekowych, a leczeniem z wyboru powinno być 
leczenie operacyjne w możliwie najkrótszym czasie od 
rozpoznania.

Przedziurawienie może dotyczyć całego przewodu 
pokarmowego, jednak najczęściej perforuje żołądek 
i dwunastnica. Nie stwierdzono sezonowości występo-
wania perforacji przewodu pokarmowego.
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OPRACOWANIE NOMOGRAMU PRZYDATNEGO DLA 
OCENY ROKOWANIA CHORYCH NA RAKA ŻOŁĄDKA 
PODDANYCH NIEADEKWATNEJ LIMFADENEKTOMII

Marek Sierżęga, Łukasz Bobrzyński, Piotr Kołodziejczyk, Antoni Szczepanik, Piotr Richter
I Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński 

Wprowadzenie

U znaczącego odsetka chorych operowanych z powo-
du raka żołądka liczba węzłów chłonnych, ocenianych 
w preparacie operacyjnym, nie przekracza minimal-
nej liczby 16 węzłów wymaganych dla właściwej oceny 
stopnia zaawansowania według kryteriów TNM Ame-
rican Joint Committee on Cancer (AJCC). 

Cel pracy

Opracowanie nomogramu przydatnego do oceny ro-
kowania chorych z nieadekwatną liczbą wyciętych wę-
złów chłonnych (< 16) i porównanie go z 7. i 8. edycją 
klasyfikacji AJCC.

Metodologia

Dokonano oceny wyników leczenia 1511 chorych, 
u których wykonano zabiegi resekcji żołądka z powo-
du raka gruczołowego w okresie od 1990 do 2010 r. 
Stopień zaawansowania nowotworu określano na pod-
stawie zaleceń 7. i 8. edycji klasyfikacji AJCC. W gru-
pie chorych, u których usunięto mniej niż 16 węzłów 
chłonnych (kohorta testowa, n = 546), na podstawie 
analizy czynników rokowniczych opracowano nomo-
gram oceniający prawdopodobieństwo przeżycia 3 i 5 
lat. Nomogram poddano zewnętrznej walidacji, wyko-
rzystując grupę chorych na raka żołądka, zarejestro-
wanych w amerykańskiej bazie danych Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER, kohorta walida-
cyjna, n = 11225). Zdolność dyskryminacyjną modeli 
rokowniczych oceniano za pomocą trzech odrębnych 
wskaźników: Harrell’s concordance index (c-index), 
Akaike information criterion (AIC) oraz likelihood ratio 

(LR). Jakość i poprawność modeli oceniano na podsta-
wie analizy krzywych ROC (Receiver Operating Cha-
racteristic Curve).

Wyniki

Stwierdzono wyraźną poprawę zdolności dyskrymi-
nacyjnej dla oceny stopnia zaawansowania nowotwo-
ru na podstawie aktualnej 8. edycji klasyfikacji AJCC, 
w porównaniu do wcześniejszej, 7. edycji. Poprawa ta 
nie dotyczyła jednak chorych, u których wycięto mniej 
niż 16 węzłów chłonnych. Nomogram dla pacjentów 
z niedostateczną liczbą wyciętych węzłów (< 16) opra-
cowano na podstawie 5 parametrów: wiek, stopień 
zróżnicowania guza, głębokość nacieku ściany żołąd-
ka, liczba wyciętych węzłów chłonnych, liczba węzłów 
chłonnych z przerzutami. W porównaniu do obu edycji 
klasyfikacji AJCC, nomogram pozwalał w najbardziej 
precyzyjny sposób ocenić prawdopodobieństwo prze-
życia. Na podstawie krzywych kalibracji potwierdzono 
wysoki stopień zgodności między rzeczywistym i osza-
cowanym czasem przeżycia, uwzględniając stosowanie 
leczenia neoadjuwantowego. Nomogram wykazywał 
również największą wartość pola pod krzywą ROC dla 
kohorty testowej (0,790) i walidacyjnej (0,800), w tym 
chorych poddanych leczeniu neoadjuwantowemu, od-
powiednio 0,861 i 0,770. 

Wnioski

Opracowany nomogram pozwala precyzyjnie ocenić 
rokowanie u chorych, u których nieadekwatna liczba 
wyciętych węzłów chłonnych ogranicza zastosowanie 
klasyfikacji AJCC.

Autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów. 
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KASPAZY JAKO BIOMARKER RAKA ŻOŁĄDKA – 
CZY BIOLOGIA MOŻE ZASKOCZYĆ?

Ewelina Frejlich1, Julia Rudno-Rudzińska1, Agnieszka Hałoń2, Wojciech Kielan1

1Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie

Kaspazy pełnią istotną rolę w procesie apoptozy, któ-
rej zaburzenie może prowadzić do namnażania klonu 
nieprawidłowych komórek i rozrostu nowotworu. Ich 
znaczenie jako potencjalnych biomarkerów zostało po-
twierdzone w odniesieniu do wielu typów nowotworów. 

Cel pracy

W niniejszej pracy autorzy postanowili sprawdzić, czy 
w populacji polskiej, europejskiej, o średniej częstości 
zachorowań na raka żołądka, znaczenie kaspaz w raku 
żołądka jest istotne.

Metodologia

U  53 pacjentów operowanych w  Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w latach 2010–2014 
przeprowadzono ocenę ekspresji reprezentatywnych 
kaspaz: kaspazy-3, jako przedstawiciela kaspaz efekto-
rowych, oraz kaspazy-8 i -9, inicjujących proces apop-
tozy. Do badania zakwalifikowano wyłącznie pacjen-
tów niepoddanych leczeniu neoadiuwantowemu, aby 
uniknąć zaburzenia wyników przez mechanizm leków 

chemioterapeutycznych. Następnie podjęto próbę po-
wiązania ich ekspresji z cechami klinicznymi i patolo-
gicznymi nowotworów żołądka. Ocenę ekspresji wy-
branych elementów przeprowadzono poprzez reakcję 
immunohistochemiczną z wykorzystaniem przeciwciał 
monoklonalnych. Następnie wykonano analizę staty-
styczną, uwzględniającą testy parametryczne i niepa-
rametryczne testy Kruskala-Wallisa i rho Spearmana. 

Wyniki

W badaniu nie potwierdzono istotnego znaczenia ka-
spaz w nowotworach żołądka. Nie stwierdzono istot-
nego statystycznie związku z przeżyciem odległym. 
Podobnie nie stwierdzono związku z lokalizacją zmia-
ny, stopniem zaawansowania choroby czy też stopniem 
złośliwości histopatologicznej według WHO. W odnie-
sieniu do wybranych kaspaz, nie potwierdzono możli-
wości ich wykorzystania jako biomarkerów. Przepro-
wadzone obserwacje istotnie różnią się od opisywanych 
w literaturze, pochodzącej głównie z krajów o wysokim 
współczynniku zachorowań. Wskazywać to może na 
odrębności w biologii nowotworów w różnych popu-
lacjach pacjentów. 

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
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TEXTBOOK OUTCOME: NOWY PARAMETR SKUTECZNOŚCI LECZENIA 
SKOJARZONEGO CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA

Karol Rawicz-Pruszyński, Magdalena Skórzewska, Zuzanna Pelc, 
Katarzyna Sędłak, Katarzyna Gęca, Wojciech Polkowski

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wprowadzenie

Okołooperacyjna chemioterapia w zaawansowanym 
raku żołądka (RŻ) zwiększa odsetek radykalnych re-
sekcji oraz poprawia przeżycia całkowite. Textbook 
outcome (TO) stanowi zbiór 10 chirurgicznych mier-
ników jakości leczenia o wysokiej wartości progno-
stycznej. Obecna definicja TO u chorych na RŻ nie 
uwzględnia zastosowania chemioterapii okołoopera-
cyjnej. Z tego względu zdefiniowano textbook onco-
logical outcome (TOO), będący uaktualnieniem defi-
nicji TO po uwzględnieniu parametru chemioterapii 
okołooperacyjnej.

Cel pracy

Celem badania była ocena prognostycznego wpływu 
TOO w grupie chorych na zaawansowanego RŻ, leczo-
nych w sposób skojarzony.

Metodologia

Dokonano analizy prospektywnej bazy danych cho-
rych na zaawansowanego RŻ, operowanych w latach 
2010–2020, w Klinice Chirurgii Onkologicznej UM 
w Lublinie. Oceniono wyniki leczenia chorych na za-
awansowanego RŻ, którzy – decyzją zespołu wielody-
scyplinarnego – zostali zakwalifikowani do leczenia 

chemioterapią okołooperacyjną w skojarzeniu z rady-
kalnym leczeniem chirurgicznym.

Wyniki

W  analizie wieloczynnikowej, 194 chorych, którzy 
osiągnęli TOO, miało o 50% niższe ryzyko zgonu (me-
diana: NR [mediana nie osiągnięta] vs. 42 miesiące; HR 
= 0,50, p = 0,0109) w porównaniu do chorych, którzy 
nie osiągnęli TOO. Chorzy leczeni chemioterapią oko-
łooperacyjną mieli o 43% niższe ryzyko zgonu w po-
równaniu do chorych poddanych wyłącznie chemio-
terapii przedoperacyjnej (mediana: 78 vs. 33 miesięcy; 
HR = 0,57, p = 0,0450). Grupa chorych z histopatolo-
giczną odpowiedzią (PR) w ognisku pierwotnym wy-
kazywała o 59% niższe ryzyko zgonu w porównaniu do 
grupy bez PR (mediana: NR vs. 36 miesięcy; HR = 0,41, 
p = 0,0229). Osiągnięcie TOO istotnie obniżyło ryzyko 
zgonu chorych na zaawansowanego RŻ (mediana: NR 
vs. 42 miesiące; HR = 0,35, p = 0,0258).

Wnioski

Uzyskanie TOO u chorych na zaawansowanego RŻ 
poprawia odsetek przeżyć całkowitych, stanowiąc jed-
nocześnie jakościowy parametr oceny skuteczności te-
rapii skojarzonej.

Konflikt interesów: brak.



149Chirurgia żołądka 

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

USTĘPOWANIE KASZLU U PACJENTÓW PO FUNDOPLIKACJI 
METODĄ NISSENA – OBSERWACJA ŚREDNIOTERMINOWA

Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Paweł Lech, Maciej Michalik
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wprowadzenie

Choroba refluksowa przełyku (Gastroesophageus reflux 
disease – GERD) dotyka około 20% dorosłej populacji. 
Typowymi objawami są pieczenie za mostkiem i zga-
ga. Jednak GERD może objawiać się także objawami 
pozaprzełykowymi, w tym kaszlem. GERD jest trzecią 
przyczyną przewlekłego kaszlu u dorosłych.

Cel pracy

Celem badania była analiza ustępowania kaszlu zwią-
zanego z GERD u pacjentów po laparoskopowej fundo-
plikacji metodą Nissena (LFN).

Metodologia

W  latach 2014–2018 w  Klinice Chirurgii Ogólnej, 
Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w Olsztynie wy-
konaliśmy 111 laparoskopowych LNF w celu leczenia 
GERD. W badaniu analizowano 23 pacjentów z prze-
wlekłym kaszlem, który został zdiagnozowany jako ob-
jaw GERD. Przewlekły kaszel zdefiniowano jako uciąż-
liwy, trwający powyżej 3 miesięcy objaw, który pacjenci 
opisywali jako „codzienny” lub „częsty”. Podczas kon-
sultacji osobistych i telefonicznych pacjenci byli pyta-
ni o częstość występowania objawów za pomocą skali 
GERD Impact Scale, ich satysfakcję i  rekomendację 
innym. Ankietę przeprowadzano przed operacją, po 6 
miesiącach i raz w roku po LNF.

Wyniki

W  badaniu przeanalizowano łącznie 23 pacjentów 
(17 kobiet, 6 mężczyzn) zgłaszających przewlekły ka-

szel. Wszyscy pacjenci zostali poddani zabiegowi LNF 
w jednym oddziale chirurgicznym przez jeden zespół 
chirurgiczny. 12 pacjentów (52%) zgłaszało codzien-
ne, a 11 pacjentów (48%) zgłaszało częste występowa-
nie kaszlu. Średnia wieku wynosiła 47 lat (27–76 lat, ± 
13,9 lat), a czas obserwacji – 48,3 miesiąca (22,6–76,3, 
± 18,05 miesięcy). W grupie nie stwierdzono powikłań 
pooperacyjnych.

Po zabiegu pacjenci zgłaszali ustąpienie kaszlu (p 
< 0,001). Czterech pacjentów (17%) wymagało prze-
wlekłego podawania PPI (ponad miesiąc po zabiegu), 
nawrót objawów wystąpił u  pięciu pacjentów (22%) 
średnio 10,8 miesiąca (6–18 miesięcy) po operacji. 17 
pacjentów (74%) ponownie poddałoby się operacji przy 
posiadanej wiedzy, natomiast 3 pacjentów (13%) by 
tego nie zrobiło, a 3 osoby (13%) nie były pewne od-
powiedzi. Wszyscy pacjenci, którzy odpowiedzieli, że 
nie poddali by się ponownie operacji lub nie byli pewni 
odpowiedzi, mieli nawrót objawów (oprócz jednego). 18 
pacjentów (78%) poleciłoby operację swoim bliskim, 3 
(13%) nie, a 2 (9%) nie było tego pewnych. Wszyscy pa-
cjenci, którzy by to zalecili, nie mieli nawrotu do ostat-
niego badania kontrolnego.

Wnioski

Laparoskopowa fundoplikacja metodą Nissena jest 
dobrą metodą leczenia przewlekłego kaszlu związane-
go z GERD. Większość pacjentów zgłaszała całkowite 
ustąpienie objawów podczas obserwacji średnioter-
minowej oraz poleciłoby poddanie się operacji swoim 
bliskim.

Autorzy nie deklarują konfliktu interesu.
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WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO PACJENTÓW Z RAKIEM POŁĄCZENIA 
PRZEŁYKOWO-ŻOŁĄDKOWEGO W TRAKCIE DRUGIEJ FALI PANDEMII COVID-19

Kamil Nurczyk1, Chia-En Chan2, Norbert Nowak1, Tomasz Skoczylas1

1II Klinika Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na le-
czenie operacyjne raka połączenia przełykowo-żołąd-
kowego. Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji 
SARS-CoV-2 w wielu ośrodkach wstrzymano planowe 
zabiegi. Stan ten wynikał między innymi z ograniczo-
nych danych na temat skutków COVID-19 we wcze-
snym okresie pooperacyjnym po dwupolowej resekcji 
przełyku.

Cel pracy

Ocena wyników leczenia chorych z rakiem połączenia 
przełykowo-żołądkowego zakwalifikowanych do ope-
racji resekcyjnej w okresie zwiększonego ryzyka infek-
cji SARS-CoV-2 podczas tzw. drugiej fali COVID-19.

Metodologia

Praca przedstawia trzy przypadki pacjentów leczonych 
z powodu raka połączenia przełykowo-żołądkowego, 
którzy zostali zakwalifikowani do elektywnej resek-
cji przełyku z intencją wyleczenia podczas drugiej fali 
pandemii COVID-19, w dniach 1–31 listopada 2020 r., 
w pojedynczym ośrodku chirurgicznym.

Wyniki

Pomimo stosowania dostępnych środków bezpie-
czeństwa, u jednego z pacjentów w drugiej dobie po-
operacyjnej rozwinęło się zapalenie płuc w przebie-
gu COVID-19, prowadzące do upośledzenia funkcji 
oddechowej i  zwiększonego gromadzenia się płynu 
w jamach opłucnowych. Konsekwencją infekcji było 
wydłużenie czasu od operacji do usunięcia drenu opłu-
cnowego, opóźnienie wprowadzenia żywienia drogą 
doustną, utrudniona rehabilitacja pooperacyjna oraz 
istotne wydłużenie pobytu w szpitalu.

Wnioski

Znalezienie właściwej równowagi między ryzykiem 
okołooperacyjnym związanym z COVID-19 a konse-
kwencjami opóźnienia leczenia chirurgicznego u pa-
cjentów z rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego 
pozostaje wyzwaniem. W celu osiągnięcia jak najlep-
szych wyników należy – oprócz zapewnienia nieprze-
rwanej dostępności metod operacyjnych – wdrażać 
skuteczne metody ograniczania ryzyka przeniesienia 
SARS-CoV-2 w okresie okołooperacyjnym.

Konflikt interesów: brak.
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PORÓWNANIE TECHNIKI LAPAROSKOPOWEJ I OTWARTEJ W LECZENIU 
PIERWOTNYCH NOWOTWORÓW PODŚCIELISKOWYCH ŻOŁĄDKA

Marek Wroński, Włodzimierz Cebulski, Tomasz Guzel, Wojciech Korcz, 
Joanna Lisowska, Kaja Śmigielska, Maciej Słodkowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Podstawową metodą leczenia nowotworów podście-
liskowych przewodu pokarmowego (Gastrointestinal 
Stromal Tumor – GIST) jest resekcja radykalna onko-
logicznie. Techniki małoinwazyjne stają się coraz bar-
dziej popularne również w onkologii. Rola resekcji la-
paroskopowej GIST wciąż pozostaje nieokreślona. 

Cel pracy 

Ocena resekcji laparoskopowej w porównaniu z resek-
cją przez laparotomię w  leczeniu pierwotnych GIST 
żołądka. 

Metodyka

W okresie od stycznia 2015 do grudnia 2020 resekcję 
z powodu pierwotnego nowotworu podścieliskowego 
żołądka wykonano u 30 chorych. 66,7% pacjentów sta-
nowiły kobiety. Mediana wieku chorych wynosiła 67,5 
lat. Przeprowadzono retrospektywną analizę wcze-
snych wyników leczenia operacyjnego u  pacjentów 
z pierwotnym GIST żołądka.

Wyniki

Operację laparoskopową wykonano u 16 chorych, na-
tomiast resekcję przez laparotomię – u 14. Wszystkie 
operacje – zarówno laparoskopowe, jak i otwarte – po-
legały na klinowej resekcji żołądka. Nie było różnic sta-
tystycznych w wielkości guza pierwotnego (p = 0,88). 
Mediana wielkości guza wynosiła 5 cm w obu grupach. 
U 2 chorych z grupy laparoskopowej wykonano dodat-
kowo cholecystektomię z powodu kamicy pęcherzyka 
żółciowego. U jednego chorego z obu grup resekcja nie 
była radykalna onkologicznie w ocenie mikroskopowej 
(R1). Mediana czasu hospitalizacji po operacji laparo-
skopowej wynosiła 6,5 dni w porównaniu do 7 dni po 
resekcji otwartej (p = 0,08). Powikłania pooperacyj-
ne wystąpiły u 2 chorych z każdej grupy. Jeden chory 
z grupy laparoskopowej wymagał reoperacji z powodu 
krwawienia z miejsca operowanego. W badanej grupie 
nie obserwowano śmiertelności. 

Wnioski

W leczeniu nowotworów podścieliskowych żołądka 
resekcja laparoskopowa jest techniką porównywalną 
z resekcją otwartą. 

Brak konfliktu interesów.
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MASYWNA ROZSTRZEŃ ŻOŁĄDKA IMITUJĄCA MEGACOLON W BADANIU TK JAMY 
BRZUSZNEJ – POMYŁKA DIAGNOSTYCZNA I CIEKAWY PRZYPADEK KLINICZNY

Honorata Stadnik, Jan Patyk, Agnieszka Ciepły
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wprowadzenie

Przewlekła rozstrzeń żołądka może być spowodowa-
na przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołąd-
ka, zakażeniem Helicobacter pylori, niewydolnością 
czynnościową i  nowotworem okolicy odźwiernika. 
Zwykle objawia się bólami nadbrzusza, nudnościami 
i wymiotami. 

Opis przypadku

66-letnia pacjentka zgłosiła się do Poradni Przykli-
nicznej z  powodu podejrzenia megacolon. Od roku 
powiększający się obwód brzucha. Utrata masy ciała 
30 kg. Z powodu podejrzenia choroby nowotworowej 
wykonano badanie tomografii komputerowej, w któ-
rym stwierdzono bardzo poszerzone światło okrężni-
cy, miejscami do 18 cm. Zmian nowotworowych nie 
stwierdzono. W badaniu histopatologicznym biopsji 
okrężnicy nie zauważono cech procesu zapalnego ani 
upośledzenia unerwienia.

W badaniu brzuch bardzo wzdęty ze ściszoną, ale 
obecną perystaltyką. Pacjentka zakwalifikowana do za-
biegu operacyjnego. 

W laparotomii stwierdzono ogromną rozstrzeń żo-
łądka. Żołądek wypełniał całą jamę otrzewną. Wypeł-
niony był zalegającą treścią pokarmową. Wykonano 
śródoperacyjną gastroskopię. Nie udało się uwidocz-
nić odźwiernika. Palpacyjnie nie stwierdzono choroby 
rozrostowej ani innej patologii. Zdjęcia najlepiej odda-
ją rozmiary narządu. Wykonano subtotalną resekcję 
żołądka z zespoleniem na pętli Roux-Y. Po wycięciu 
żołądek z zawartością ważył 12,7 kg. W badaniu histo-
patologicznym stwierdzono przewlekłe zapalenie błony 
śluzowej żołądka z licznymi ogniskami metaplazji jeli-
towej bez zakażenia H. pylori. W odźwierniku żadnej 
patologii nie stwierdzono.

W obserwacji pacjentka w bardzo dobrej kondycji, 
bez dolegliwości ze  strony przewodu pokarmowego 
i prawidłowym pasażem przewodu pokarmowego, po-
twierdzonym w badaniu radiologicznym. 
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KONSEKWENCJE METABOLICZNE I ZABURZENIA SKŁADU CIAŁA 
U PACJENTÓW PO RESEKCJI ŻOŁĄDKA Z POWODU RAKA
Tomasz Muszyński1, Tomasz Jędrychowski2, Adrianna Witalewska3, Aldona 

Gawlewicz3, Małgorzata Koszyk3, Antoni Szczepanik2, Piotr Richter2

1Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
2I Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

3Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Leczenie raka żołądka stało się procesem złożonym 
i skomplikowanym, jednak operacja chirurgiczna na-
dal jest metodą z wyboru. Dzięki poprawie wyników 
leczenia, coraz większa grupa pacjentów przeżywa dłu-
żej, co skłania nas do badań nad tą grupą chorych. 

Cel pracy

Naszym celem było zbadanie wpływu resekcji żołądka 
na metabolizm człowieka w długim okresie obserwacji. 

Metodologia

Przeprowadzono przekrojowe badanie pilotażowe 
z udziałem 20 chorych po resekcji żołądka z powodu 
raka w różnym okresie obserwacji po zabiegu – od 6 
miesięcy do 2 lat, dotyczące metabolizmu i składu cia-
ła. Wykonane zostały badania laboratoryjne z krwi 
obwodowej, oceniające stan odżywienia. Skład ciała 
został oceniony przy użyciu bioimpedancji. 

Wyniki

Zbadano 6 kobiet (30%) oraz 14 mężczyzn (70%). BMI 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn było w normie: 22,35 
(6,15 ± SD), 21,9 (1,1 ± SD). U kobiet masa tkanki tłusz-
czowej była obniżona: 11,95 kg (12,37 ± SD), podob-

nie jak jej zawartość procentowa: 16,7 % (13,15 ± SD). 
U mężczyzn obniżona była tylko masa tkanki tłuszczo-
wej: 8,77 kg (0,577 ± SD), przy prawidłowej zawartości 
procentowej: 14,27% (0,058 ± SD). Poziom wisceralnej 
tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej u obu płci był 
w normie: 5,5 (3,54 ± SD); 9 (2 ± SD); 42,75 kg (5,87 ± 
SD); 50 kg (3,5 ± SD). U obu płci zaobserwowano ane-
mię: Hgb 10,5 g/dL (0,85 ± SD); 11,57 g/dL (0,4 2± SD). 
Średnie wartości prealbuminy były obniżone u kobiet: 
0,19 g/l (0,0001 ± SD), w normie u mężczyzn: 0,23 g/l 
(0,03 ± SD). Poziom albuminy był w normie u kobiet 
i mężczyzn: 42,6 g/l (1,7 ± SD); 43,93 g/l (2,5 ± SD). 
Pozostałe wartości parametrów stanu odżywienia 
mieściły się wokół dolnej granicy normy referencyjnej. 
Limfocyty: 1,85 10^3/uL (0,83 ± SD), białko całkowite: 
68,1 g/l (5,56 ± SD), cholesterol całkowity: 3,7 mmol/l 
(0,84 ± SD). Poziom witaminy D3 obserwowano po-
niżej normy referencyjnej u obu płci: 22,9 ng/ml (7,5 
± SD); 13,43 ng/ml (0,45 ± SD), natomiast witaminy 
B12 powyżej normy: 349,5 pg/ml (187,38 ± SD); 462,7 
pg/ml (241,37 ± SD). 

Wnioski

Przedstawione wyniki są analizą okresową z trwające-
go badania obserwacyjnego. Gastrektomia z powodów 
onkologicznych istotnie wpływa na metabolizm, co po-
woduje konieczność przeprowadzenia dalszych badań, 
szczególnie w długim okresie obserwacji.
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Oparzenia

Typ sesji: OS – sesja ustna

NEKREKTOMIA ENZYMATYCZNA I INNE MAŁOINWAZYJNE 
METODY W CHIRURGII OPARZEŃ 

Jakub Nowakowski, Krzysztof Słowiński
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Choroba oparzeniowa wiąże się z ryzykiem rozwoju 
wielu powikłań, z których każde stanowi realne za-
grożenie życia pacjenta. Obrażenia tkanek miękkich 
w przypadku ciężkich oparzeń widoczne gołym okiem 
stanowią wierzchołek góry lodowej. Powikłania ogól-
noustrojowe (np. wstrząs hipowolemiczny, SIRS, na-
stępnie zakażenie ogólnoustrojowe, sepsa, DIC oraz 
ARDS) nieprawidłowo leczone prowadzą do śmierci 
pacjenta. Podstawą leczenia choroby oparzeniowej po 
opanowaniu wstrząsu jest jak najszybsze usunięcie 
tkanek martwych oraz pokrycie wymagających tego 
ubytków przeszczepami skóry pośredniej grubości. 
Na świecie złotym standardem pozostaje mechanicz-
ne usunięcie martwicy (nekrektomia styczna lub do-
powięziowa), która jednak, nawet przy bardzo dużej 
staranności, często prowadzi do okaleczenia pacjentów 
wskutek usuwania (poza tkankami martwiczymi) rów-
nież tkanek zdrowych. Stąd coraz częściej w leczeniu 
oparzeń wykorzystuje się techniki mniej inwazyjne, 
np. hydrochirurgię, nekrektomię enzymatyczną czy 
matrycę do regeneracji skóry. 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprezentowanie małoinwazyjnych 
technik leczenia oparzeń. 

Metodologia

Doświadczenia własne zespołu Oddziału Leczenia 
Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. Józefa Strusia w Poznaniu. 

Wyniki

Prawidłowo wykonana nekrektomia enzymatyczna 
pozwala na usunięcie 96% martwych tkanek podda-
wanych jej działaniu, nie uszkadza tkanek żywych 
i pozwala uniknąć konieczności stosowania autoge-
nicznych przeszczepów skóry w 33% przypadków. 

Wykorzystanie hydrochirurgii w  nekrektomii 
zmniejsza obszar śródoperacyjnego uszkodzenia zdro-
wych tkanek, co w połączeniu z zastosowaniem matry-
cy do regeneracji skóry znacznie poprawia późniejsze 
wyniki leczenia.

Wnioski

Małoinwazyjne metody leczenia oparzeń przez pre-
cyzyjność i  wybiórczość nekrektomii, ograniczenie 
uszkodzenia żywych tkanek oraz możliwość zastoso-
wania matrycy do odbudowy struktury skóry przyczy-
niają się do poprawy doraźnych i późniejszych wyni-
ków leczenia.
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Typ sesji: OS – sesja ustna

OPARZENIA ELEKTRYCZNE – MEDYCZNE CZYNNOŚCI 
RATUNKOWE I WSTĘPNE LECZENIE

Jakub Nowakowski1, Krzysztof Słowiński1, Karol Szymański2
1Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

2Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu

Wprowadzenie

Obrażenia elektryczne należą do grupy najcięższych 
oparzeń. Dotyczą one głównie mężczyzn, najczęściej 
(ok. 73%) w wieku 30–40 lat (wypadki w pracy) i sta-
nowią od 2% do 8% wszystkich oparzeń. Zmiany ura-
zowe następują zwykle pod wpływem prądu zmien-
nego o częstotliwości 50 Hz. Prąd wysokiego napięcia 
powoduje w ponad 80% przypadków oparzenia głębo-
kie, a powierzchnia oparzenia stanowi zazwyczaj do 
10% TBSA; uszkodzenie dotyczy przede wszystkim 
kończyn. 

U pacjentów narażonych na prąd wysokiego napię-
cia często występuje mioglobinuria i zespół ciasnoty 
śródpowięziowej. Częściej też konieczne jest wykona-
nie fasciotomii, nekrektomii lub amputacji. Nerwy, na-
czynia krwionośne oraz mięśnie doskonale przewodzą 
prąd elektryczny, stąd też uszkodzenia w obrębie tych 
tkanek są najpoważniejsze i wymagają podjęcia szyb-
kich, właściwych działań terapeutycznych. 

Cel pracy 

Przedstawienie wstępnych działań ratunkowych i lecz-
niczych w leczeniu oparzeń elektrycznych.

Metodologia

W pracy wykorzystano materiały i doświadczenia wła-
sne z Oddziału Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. 

Wyniki

Przebieg choroby po ciężkim porażeniu prądem jest 
bardzo gwałtowny, a poszczególne następstwa poja-
wiają się kaskadowo. Śmiertelność w tej grupie pacjen-
tów sięga 70%. Prawidłowe postępowanie po wstęp-
nym zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych 
powinno uwzględniać następujące zasady: nie należy 
stosować formuł przetoczeniowych, jakie obowiązują 
w innych rodzajach oparzeń; nie należy sugerować się 
małą zewnętrzną powierzchnią oparzenia; należy wy-
konać RTG/TK w celu wykluczenia dodatkowych ob-
rażeń; wykonać badanie okulistyczne (ryzyko zaćmy); 
zlecić EKG, EEG, gazometrię, USG Doppler; rozważyć 
podanie mannitolu (ryzyko obrzęku mózgu), podać 
antykoagulanty, IPP. Konieczne są również: godzino-
wa zbiórka moczu (utrzymanie wydalania > 100ml/h), 
ocena hematokrytu, CK, AspAT, LDH.

Według powyższych zasad przedstawiono doraźne 
i odległe wyniki leczenia tej grupy pacjentów w naszym 
Oddziale w ostatnich latach.

Wnioski 

Obrażenia elektryczne wymagają leczenia specjali-
stycznego ogólnego, niekiedy także chirurgicznego, 
jednak o ostatecznym wyniku w znacznej mierze de-
cydują czynności podjęte w pierwszych godzinach po 
urazie. 

Konflikt interesów: brak
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Typ sesji: OS – sesja ustna

WYKORZYSTANIE TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ W ZAOPATRYWANIU OBRAŻEŃ 
Z MARTWICĄ TKANKI KOSTNEJ NA PRZYKŁADZIE OPARZEŃ GŁOWY IV STOPNIA

Karol Szymański, Jakub Nowakowski, Krzysztof Słowiński
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenie Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wprowadzenie

Oparzenia głowy powikłane martwicą kości czaszki 
ze względu na lokalizację i ograniczone możliwości 
interwencji chirurgicznej jest poważnym wyzwaniem. 
Przy oparzeniach pełnej grubości skóry oraz tkanki 
położonej głębiej, samo pokrycie płatami miejscowy-
mi jest niewystarczające. Martwą kość należy usunąć 
i  w  tym miejscu przygotować podłoże do pokrycia 
przeszczepami skóry pośredniej grubości. 

Cel pracy

Przedstawienie sposobu wykorzystania terapii podci-
śnieniowej (VAC) w leczeniu oparzeń IV stopnia, obej-
mujących kości czaszki.

Metodologia

W pracy przedstawiono cztery przypadki pacjentów le-
czonych w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenie Opa-
rzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu w latach 
2012–2019 z dłutowaniem kości czaszki, terapią VAC 
i pokryciem przeszczepami skóry pośredniej grubości. 
Poddano analizie trudności techniczne podczas etapo-
wych operacji, doraźne i odległe wyniki leczenia, przy-
czyny problemów z zagojeniem ran. 

Wyniki

Przeanalizowano cztery różne przypadki kliniczne. 
Wszyscy pacjenci różnili się wielkością i umiejscowie-
niem oparzenia IV stopnia na głowie. Wykonano na-
wiercanie i dłutowanie zewnętrznej warstwy korowej. 
Następnie zastosowano terapię podciśnieniową w celu 
uzyskania tkanki ziarninowej. Wytworzone w ten spo-
sób podłoże pokryto przeszczepami skóry pośredniej 
grubości. W trzech przypadkach uzyskano oczekiwane 
efekty na poszczególnych etapach leczenia, pozwalają-
ce realizować zaplanowaną strategię. W jednym przy-
padku, z uwagi na pogłębienie się martwicy, wykonano 
drugi zabieg dłutowania. 

Wnioski

Zdłutowanie korowej warstwy zewnętrznej kości po-
krywy czaszki, a następnie zastosowanie terapii podci-
śnieniowej i ostateczne pokrycie przeszczepami skóry 
pośredniej grubości jest bezpieczną metodę leczenia 
i daje ostatecznie dobre wyniki pełnego pokrycia ubyt-
ku po oparzeniu IV stopnia na głowie.

Autorzy oświadczają, że w związku z powyższą pra-
cą nie istnieje żaden konflikt interesów.
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Typ sesji: OS – sesja ustna 

METODA WYDŁUŻANIA POWŁOKI SPOSOBEM TAR 
W LECZENIU PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH OLBRZYMICH

Andrzej Ratajczak
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Leczenie przepuklin brzusznych olbrzymich jest trud-
nym zagadnieniem klinicznym. Wymaga multidyscy-
plinarnej współpracy chirurga, anestezjologa i fizjo-
terapeuty, odpowiedniej prehabilitacji oraz dobrania 
najkorzystniejszej techniki leczenia chorego.

Cel pracy

Celem prezentacji jest przedstawienie techniki wydłu-
żania powłoki brzusznej metodą TAR (transversus ab-
dominis muscle release) i jej popularyzacja wśród chi-
rurgów ogólnych.

Metodologia

W prezentacji ukazano 6-letnie doświadczenia w sto-
sowaniu metody TAR w leczeniu przepuklin brzusz-

nych olbrzymich, a także szczegółowo przedstawiono 
kolejne etapy techniki operacyjnej oraz wskazania do 
jej stosowania.

Wyniki

Przedstawione wyniki leczenia obejmują 53 chorych 
z przepuklinami brzusznymi olbrzymimi, u których 
wykonano wydłużanie powłoki sposobem TAR oraz 
najczęstsze powikłania okołooperacyjne i odległe.

Wnioski

Wydłużanie powłoki sposobem TAR w leczeniu prze-
puklin brzusznych olbrzymich, przy odpowiedniej 
kwalifikacji chorych, jest metodą bezpieczną i skutecz-
ną, która powinna być zdecydowanie częściej stosowa-
na w praktyce klinicznej.

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

BADANIE GOJENIA RANY POWŁOKI BRZUSZNEJ PO 
LAPAROTOMII Z DOSTĘPU POPRZECZNEGO

Marta Flisińska, Stanisław Pierściński, Maciej Słupski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Wprowadzenie

Sposób zeszycia powłoki jamy brzusznej po laparoto-
mii z powszechnie stosowanego w chirurgii wątroby, 
trzustki i dróg żółciowych cięcia pod łukami żebrowy-
mi, stanowi istotny element operacji rzutujący na wcze-
sne i odległe wyniki leczenia. W dostępnym piśmien-

nictwie nie znaleziono mocnych dowodów naukowych 
co do skuteczności różnych sposobów zaopatrzenia 
takich ran. Na podstawie obserwacji ran po laparoto-
mii podłużnej wysnuto wnioski, że gojenie rany po-
operacyjnej jest uzależnione od zastosowania różnych 
technik szycia. Panuje przekonanie, że ryzyko powi-
kłań gojenia rany jest znacznie mniejsze, gdy użyty do 
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szycia szew jest co najmniej czterokrotnie dłuższy niż 
długość rany powięzi. Zauważono też, że ryzyko ewen-
tracji oraz powstania przepukliny w bliźnie poopera-
cyjnej jest niższe, gdy rana szyta jest gęsto, a długość 
szwu pomiędzy kolejnymi wkłuciami w  tkankę jest 
niewielka – zaleca się stosowanie techniki tak zwanych 
„małych kęsów”. Stwierdzono ponadto, że szycie rany 
powłoki w sposób warstwowy jest bezpieczniejsze niż 
szycie przez wszystkie warstwy. Brak jednoznacznych 
wytycznych w tym zakresie, dotyczących cięcia pod 
łukami żebrowymi, skłonił autorów do zajęcia się tym 
zagadnieniem.

Cel pracy

Celem badania jest ocena gojenia rany powłoki brzu-
cha u pacjentów wymagających laparotomii z cięcia po-
przecznego w nadbrzuszu, w zależności od użytej tech-
niki szycia. Za punkty końcowe przyjęto ewentrację 
rany, przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej oraz zgon. 
Obserwowano ponadto chorych pod kątem powikłań 
wczesnych gojenia się rany pooperacyjnej – obecności 
krwiaka, obrzęku, surowiczaka w ranie lub zakażenia 
miejsca operowanego. 

Metodologia

Do prospektywnego randomizowanego badania włą-
czono dotychczas 21 pacjentów, poddanych w Klini-
ce Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii 
Transplantacyjnej planowym laparotomiom z dostę-
pu do jamy brzusznej przez cięcie poprzeczne w nad-
brzuszu, od czerwca 2020 r. Docelowo zaplanowano 
analizę przynajmniej 100 chorych. Kryteria wyłącze-
nia stanowiły wiek poniżej 18 roku życia, laparotomia 
przez bliznę po wcześniejszym zabiegu, zastosowanie 
szwów antyewentracyjnych, brak zgody chorego na 
udział w  badaniu, rozpoznana choroba psychiczna 
uniemożliwiająca dobrowolny udział w badaniu oraz 
szacowany czas przeżycia poniżej jednego roku. Pa-
cjentów losowo włączano do dwóch grup: szycia powło-
ki dwuwarstwowo i jednowarstwowo. W technice dwu-

warstwowej warstwa zewnętrzna obejmowała przednią 
blaszkę pochewki mięśnia prostego brzucha i mięsień 
skośny zewnętrzny, a warstwę wewnętrzną stanowiły 
tylna blaszka pochewki mięśnia prostego brzucha oraz 
bocznie mięsień skośny wewnętrzny i poprzeczny brzu-
cha. W technice jednowarstwowej wszystkie te struk-
tury szyte były łącznie. Stan kliniczny chorego przed 
zabiegiem oceniano w skali ASA, a ryzyko okołoopera-
cyjne szacowano przy użyciu skali POSSUM. Do szycia 
używano we wszystkich przypadkach nici Monomax 
2.0 o długości 70 cm. Zwracano szczególną uwagę na 
to, by długość nici użytej do szycia była przynajmniej 
czterokrotnie dłuższa od długości rany operacyjnej. 
Poszczególne wkłucia wykonywano w odległości oko-
ło 5–8 mm od brzegu rany oraz około 5–8 mm od sie-
bie. Wszystkich chorych kontrolowano po miesiącu, 6 
miesiącach i roku od zabiegu operacyjnego pod kątem 
powikłań wczesnych i późnych gojenia rany.

Wyniki

Przeanalizowano przypadki 21 chorych operowa-
nych w klinice od czerwca 2020 do maja 2021 r. Do 
czasu zakwalifikowania pełnej grupy chorych sposób 
szycia pozostaje zaślepiony. Po rocznej obserwacji, 
mimo różnego przedoperacyjnego stanu klinicznego 
chorych, różnych chorób współistniejących i  różnic 
w ryzyku okołooperacyjnym związanym z rodzajem 
wykonywanego zabiegu, dotychczas nie stwierdzono 
żadnego przypadku ewentracji rany ani przepukliny 
pooperacyjnej. 

Wnioski

Niniejsza praca stanowi doniesienie wstępne. Dopiero 
przeanalizowanie zaplanowanej liczby przypadków po-
zwoli na pełną interpretację wyników oraz wyciągnię-
cie ostatecznych wniosków. W trakcie dotychczasowej 
obserwacji 21 chorych nie stwierdzono ani jednego 
przypadku ewentracji rany pooperacyjnej ani przepu-
kliny w bliźnie pooperacyjnej.
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Typ sesji: PS – sesja plakatowa

BADANIA SKÓRY PACJENTÓW Z PRZEPUKLINĄ PACHWINOWĄ 
I GRUPY KONTROLNEJ TECHNIKĄ CARS. DONIESIENIE WSTĘPNE

Wojciech Szczęsny1, Jacek Fisz2, Łukasz Szylberg3, Joanna Strzelczyk4, Justyna Durślewicz3

1Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

2Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
3Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

4Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Laboratorium Biotechnologiczne, Bionanopark, Łódź

Wprowadzenie

Mimo ogromnego postępu w chirurgii przepuklin, ich 
etiopatogeneza nie jest poznana. Przyjmuje się obecnie 
hipotezę polietiologiczną, z udziałem wielu czynników 
natury wrodzonej i nabytej, powodujących zmniejszo-
ną syntezę i/lub zwiększony rozpad elementów budują-
cych tkankę łączną powięzi. Każda metoda obrazująca 
ultrastrukturę tanki łącznej jest cenna dla wychwyce-
nia ewentualnych różnic pomiędzy osobami z prze-
pukliną i bez. Jedną z takich tkanek jest skóra, która 
była już obiektem wielu badań. Przyjmuje się bowiem, 
że przepuklina jest chorobą ogólnoustrojową i zmiany 
występują też w okolicach położonych z dala od wrót.

Cel pracy

Celem pracy była ocena bioptatów skóry pobranych 
z  podbrzusza (zobrazowanie kolagenu zawartego 
w tkance skórnej przepuklin i obserwacja ewentual-
nych różnic strukturalnych) od osób operowanych 
z powodu przepukliny pachwinowej i bez takiego scho-
rzenia w chwili badania i w wywiadzie. 

Metodologia

Do badań zakwalifikowano łącznie 10 mężczyzn (5 
w grupie badanej, 5 w grupie kontrolnej) w wieku 23–

64 lat (średnia: 46). Dane demograficzne oby podgrup 
były porównywalne. Pobrane bioptaty bez utrwalenia 
na sali operacyjnej transportowano do Zakładu Pato-
morfologii, gdzie przygotowano je do badań w Biona-
noparku w Łodzi. Obrazowanie przeprowadzono w mi-
kroskopie konfokalnym SP8 firmy Leica z modułem 
CARS (spektroskopia Ramana). Uzyskano fotogramy, 
które poddano analizie za pomocą programu Image J 
(w każdym ze zdjęć trzy reprezentatywne obszary włó-
kien, które wykazywały najintensywniejszą reakcję). 

Wyniki

Wyniki są zaskakujące: w  grupie przepuklinowej, 
w porównaniu z kontrolą, wystąpiły statystycznie zna-
miennie, grubsze i większe włókna. W  tej ostatniej 
włókna są cieńsze, ale liczniejsze. Trwa jeszcze inter-
pretacja fotogramów innymi metodami. 

Wnioski

Istnieją statystycznie znamienne różnice w ultrastruk-
turze włókien kolagenowych skóry od osób z przepu-
klinami pachwinowymi i bez, ocenione metodą CARS. 
Może to stanowić przyczynek do dalszych badań ultra-
strukturalnych w celu lepszego poznania etiopatogene-
zy przepuklin. 
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NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO JAKO PIERWSZY OBJAW 
RZADKICH POSTACI PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH – OPIS CZTERECH PRZYPADKÓW

Krzysztof Kaliszewski, Urszula Tokarczyk, Anna Śliwa, Jerzy Rudnicki
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie

Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego to 
jeden z najczęstszych powodów interwencji chirurgicz-
nych w trybie ostrodyżurowym. Spośród wielu przy-
czyn takiego stanu można wyróżnić uwięźnięcie lub 
zadzierzgnięcie przepukliny brzusznej. Z reguły posta-
wienie prawidłowego rozpoznania i podjęcie szybkiego, 
a przez to skutecznego leczenia, nie stanowi większe-
go problemu. Jednakże wśród typowych, klasycznych 
przypadków klinicznych niedrożności jelit, spowodo-
wanych uwięźnięciem przepuklin brzusznych, zdarzają 
się i takie, które – z uwagi na swoją rzadkość wystę-
powania – bardzo często sprawiają wiele trudności za-
równo diagnostycznych, jak i terapeutycznych. 

Cel pracy

Autorzy pracy pragną zaprezentować cztery rzad-
ko spotykane przypadki pacjentów z przepuklinami 
brzusznymi, którzy wymagali pilnej interwencji chi-
rurgicznej. Przebieg i objawy nie były specyficzne.

Metodologia 

Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację me-
dyczną wszystkich chorych leczonych w jednym ośrod-

ku z powodu niedrożności jelit wywołanej rzadko wy-
stępującą przepukliną brzuszną. 

Wyniki 

Jako pierwszy przypadek zidentyfikowano 90-letnią 
kobietę z uwięźniętą przepukliną zasłonową, leczoną 
w trybie doraźnym z dobrym skutkiem. Drugą cho-
rą była 77-letnia pacjentka z uwięźniętą przepukliną 
Spiegla, u której ustalenie przyczyny tego stanu trwało 
niestety dłużej. Kolejny przypadek to 66-letni pacjent 
z  przepukliną pachwinową zawierającą pętlę jelita 
cienkiego oraz pęcherz moczowy. Chorego udało się 
skutecznie wyleczyć. Ostatni przypadek to 34-letni 
mężczyzna z pełnymi objawami klinicznymi i radiolo-
gicznymi niedrożności jelit na skutek uwięźnięcia pętli 
jelita cienkiego w nienaturalnym ubytku krezki jelita 
cienkiego. Chory przebył zabieg w trybie doraźnym. Po 
operacji w dobrym stanie został wypisany z oddziału.

Wnioski 

Wśród wielu typowych schorzeń, prowadzących do 
pełnoobjawowej niedrożności jelit, zdarzają się i  ta-
kie, których przebieg i objawy kliniczne są niespecy-
ficzne i często mylące. To nie zwalnia jednak chirurga 
z uwzględnienia ich w diagnostyce różnicowej przy-
czyn ostrych schorzeń jamy brzusznej. 
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HYBRYDOWA, PRZEZMOSZNOWA, Z DOSTĘPU LAPAROTOMIJNEGO RESEKCJA 
RAKA ESICY W UWIĘŹNIĘTEJ PRZEPUKLINIE MOSZNOWEJ Z NIEDROŻNOŚCIĄ.  

OPIS PRZYPADKU ORAZ PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Bartosz Cybułka, Jacek Rapeła

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Wprowadzenie

Pomimo częstego występowania i  jednocześnie wy-
magającego zaopatrzenia operacyjnego przepukliny 
pachwinowej, śródoperacyjne rozpoznanie zlokalizo-
wanego wewnątrz worka guza jelita o etiologii nowo-
tworowej jest niesłychanie sporadyczne. Od roku 1938 
do tej pory opisano łącznie 38 przypadków łącznego 
współwystępowania tej rzadkiej anomalii przepukli-
nowej oraz jelitowej. Z uwagi na epizodyczne występo-
wanie, nie ma określonego i ściśle zalecanego sposobu 
postępowania. 

Cel pracy

Praca przedstawia opis przypadku chorego operowane-
go w trybie pilnym z powodu pełnoobjawowej niedroż-
ności mechanicznej przewodu pokarmowego. 

Opis przypadku

Śródoperacyjnie, główną zawartość worka przepukli-
nowego stanowił guz nowotworowy okrężnicy eso-

watej, całkowicie zamykający światło jelita. Pierwot-
na rewizji etiologii uwięźnięcia i resekcji guza została 
przeprowadzona z dostępu mosznowego. W kolejnym 
etapie poprzez eksplorację jamy otrzewnej i kontynu-
ację zabiegu z dostępu brzusznego, wytworzono koń-
cową, czasową kolostomię. Przebieg pooperacyjny po-
został wolny od powikłań. W dodatkowych badaniach 
obrazowych nie stwierdzono zaawansowania odległego 
choroby. W 12. dobie hospitalizacji, w stanie dobrym 
pacjent został wypisany do domu. Równocześnie ob-
jęty został dalszym nadzorem onkologicznym. W po-
operacyjnym badaniu histopatologicznym potwier-
dzono obecność raka gruczołowego o niskim stopniu 
złośliwości (G2 według WHO). Wszystkie marginesy 
resekcji pozostały wolne od nacieku nowotworowego. 
W 18 usuniętych węzłach nie stwierdzono zmian meta-
statycznych. Nie odnotowano również inwazji naczyń 
chłonnych i krwionośnych. Tym samym interwencja 
zabiegowa okazała się doszczętna. 
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CZY ZJAWISKO APOPTOZY ODGRYWA ROLĘ 
W ETIOPATOGENEZIE PRZEPUKLINA PACHWINOWYCH?

Wojciech Szczesny1, Magdalena Bodnar2, Łukasz Szylberg2, Jakub 
Szmytkowski3, Andrzej Marszałek4, Maciej Słupski3

1Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

2Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
3Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 
4Katedra Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Mimo ogromnego postępu w chirurgii przepuklin, ich 
etiopatogeneza nie jest poznana. Przyjmuje się obecnie 
hipotezę polietiologiczną z udziałem wielu czynników 
natury wrodzonej i  nabytej, powodujących zmniej-
szoną syntezę i/lub zwiększony rozpad elementów bu-
dujących tkankę łączną powięzi. Apoptoza powoduje 
obumieranie komórek, zaś jej rola w patogenezie prze-
puklin pachwinowych nie była dotąd badana. 

Cel pracy

Założeniem badań było porównanie aktywności wy-
branych białek apoptozy (AIF, bcl-5, p53, i kaspazy 
3) w tkance powięzi torebki mięśnia prostego brzu-
cha (TMPB) u pacjentów z przepuklinami pachwiny 
i w grupie kontrolnej. W ten sposób można ocenić, czy 
zjawisko apoptozy istnieje, a jeśli tak, to czy ma różny 
przebieg w tkankach „przepuklinowych” i zdrowych. 

Metodologia

Do badań włączono 37 mężczyzn w wieku 20–65 lat. 
Podzielono ich na dwie grupy: grupę I, badaną, która 
składała się z 18 osób zakwalifikowanych do planowej 
operacji przepukliny pachwinowej. Grupę II, kontrol-

ną, stanowiło 19 chorych, u których istniała możliwość 
pobrania w czasie operacji powięzi TMBP, a którzy nie 
mieli ani w wywiadzie, ani w chwili zabiegu jakiejkol-
wiek przepukliny. Analiza polegała na ocenie fotogra-
mów za pomocą programu Image J, którym automa-
tycznie zliczono liczbę punktów z dodatnią reakcją na 
oznaczane białka. Wyniki poddano analizie statystycz-
nej. Oceniono m.in.: związek obecności białek apopto-
zy z wiekiem, BMI, długością trwania wywiadu prze-
puklinowego, rodzajem przepukliny, a także paleniem 
tytoniu. 

Wyniki

Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic 
w aktywności ocenianych białek pomiędzy grupą ba-
daną a kontrolną. Zależność taką stwierdzono dla wie-
ku badanych (wprost proporcjonalną). Nie było rów-
nież zależności dla BMI, rodzaju przepukliny, długości 
wywiadu i palenia tytoniu. 

Wnioski

Wyniki wskazują, że być może istnieje zależność po-
między apoptozą a  pojawianiem się przepukliny 
w starszym wieku, czego potwierdzenie jednak wyma-
ga dalszych badań. 
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ANALIZA POSTĘPOWANIA CHIRURGICZNEGO Z PACJENTAMI 
Z PRZEPUKLINĄ ROZWORU PRZEŁYKOWEGO

Patrycja Pawłuszewicz1, Paulina Woźniewska1, Inna Diemieszczyk1, Piotr Gołaszewski1, 
Maria Niebrzydowska2, Jerzy Łukaszewicz1, Krystian Ejdys1, Hady Razak Hady1

1I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 
2Oddział Chirurgiczny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Wprowadzenie 

Przepuklina przeponowa jest schorzeniem, w którym 
cześć trzewi ulega przemieszczeniu z jamy brzusznej 
do klatki piersiowej pod wpływem zwiększonego ci-
śnienia wewnątrzbrzusznego oraz osłabienia mięśni 
przepony. Dzieje się tak u pacjentów zwłaszcza w star-
szym wieku – częstość występowania przepukliny 
znacząco rośnie. Przepukliny rozworu przełykowego 
przepony mogą być skąpoobjawowe, bądź dawać nie-
specyficzne symptomy, często wiążą się z refluksem 
żołądkowo-przełykowym. Leczenie, zwłaszcza nie-
wielkich przepuklin przeponowych, może być jedynie 
farmakologiczne, przy większych konieczna może być 
interwencja chirurgiczna. Z biegiem czasu opracowano 
kilka metod operacyjnego leczenia przepuklin przepo-
nowych, a w ostatnich latach operacje wykonywane są 
głównie laparoskopowo. 

Cel pracy 

Celem pracy było przeanalizowanie zgłaszanych do-
legliwości, diagnostyki, rodzaju przepuklin prze-
ponowych, współwystępowanie GERD oraz rodza-
ju przeprowadzonej operacji przepuklin rozworu 
przełykowego.

Metodologia 

Ocenie retrospektywnej zostało poddanych 151 cho-
rych (średnia wieku: 58,4; 90 kobiet, 61 mężczyzn) 
operowanych z powodu przepuklin rozworu przełyko-

wego. Zbadano częstość wykonywania różnych typów 
operacji naprawy przepuklin przeponowych. 

Wyniki 

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły stwierdzić, 
że przepukliny przeponowe są bezobjawowe bądź dają 
późne i niespecyficzne objawy, czego konsekwencją jest 
opóźnione postawienie właściwej diagnozy i włączenie 
odpowiedniego leczenia. Pacjenci, mimo szerokiej dia-
gnostyki i wielokrotnych badań obrazowych, są lecze-
ni zachowawczo, a operowani są często w zaawanso-
wanym stadium schorzenia. Badania dodatkowe oraz 
ocena śródoperacyjna pozwoliła stwierdzić, że naj-
częściej występuje przepuklina wślizgowa, dalej mie-
szana, a najrzadziej okołoprzełykowa. Pacjenci zostali 
poddani operacji fundoplikacji sposobem Nissena (88 
pacjentów), Nissen-Rossetti (60 pacjentów) lub Toupe-
ta (3 pacjentów). Wszystkie zabiegi zostały wykonane 
metodą laparoskopową. Chorzy w 1. dobie po opera-
cji otrzymali pierwsze płynny doustne, a do 6 tygodni 
mieli zaleconą dietę miksowaną.

Wnioski 

Podsumowując, laparoskopowa naprawa przepukliny 
rozworu przełykowego z jednoczasową fundoplikacją 
jest skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną prze-
pukliny rozworu przełykowego, zapobiega nawrotom 
i łagodzi objawy GERD. Wyniki są trwałe, a odsetek 
powikłań jest niewielki.
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TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNANIU 
CHŁONIAKA LIMFOBLASTYCZNEGO T-KOMÓRKOWEGO 

U MŁODEGO MĘŻCZYZNY – OPIS PRZYPADKU
Weronika Misiąg1, Jakub Staś1, Aleksandra Pender1, Paweł Gajdzis2, 

Eleonora Mess3, Maciej Nowicki4, Mariusz Chabowski4,5

1Studenckie Koło naukowe nr 180, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

3Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

4Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
5Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie 

Guzy śródpiersia są stosunkowo rzadkie i odpowiadają 
za mniej niż 1% wszystkich nowotworów. Są one istot-
nym problemem diagnostycznym z uwagi na nieswo-
iste i pozostające w ścisłej korelacji z rozmiarem guza 
objawy. Około 10–15% guzów śródpiersia to zmia-
ny rozrostowe układu limfatycznego, z czego jedynie 
niewielki odsetek stanowią T-komórkowe chłoniaki 
limfoblastyczne.

Cel pracy 

Celem było omówienie trudności diagnostycznych 
w rozpoznaniu guza śródpiersia.

Metodologia

Opisano przypadek 31-letniego mężczyzny, który był 
hospitalizowany z powodu duszności i płynu w jamie 
opłucnej oraz osierdziu po przebytym urazie. Nawraca-
jący wysięk w lewej jamie opłucnej o nieznanej etiologii 
wymusił poszerzoną diagnostykę. Badanie za pomocą 
tomografii komputerowej klatki piersiowej ujawniło 
obecność masy guzowatej o wymiarach 12x9x20 cm, 
z cechami centralnego rozpadu w śródpiersiu, która 
przemieszczała ku tyłowi łuk aorty oraz żyłę głów-
ną górną. Zobrazowano również znaczną ilość płynu 

w osierdziu z cechami objawowej tamponady, którego 
nie udało się odbarczyć przez nakłucie worka osier-
dziowego (perikardiocentezę) z powodu przeszkody 
w postaci zamostkowych mas guzowatych. Ze względu 
na trudności w ustaleniu charakteru zmiany wykona-
no badanie PET-CT oraz powtórzono TK klatki pier-
siowej, w której podejrzewano współistnienie krwia-
ka z chłoniakiem. Pacjent został zakwalifikowany do 
zwiadowczego zabiegu operacyjnego (sternotomii 
podłużnej), w trakcie której uwidoczniono ogromny, 
nieruchomy, nieresekcyjny guz śródpiersia. Podczas za-
biegu pobrano jedynie wycinki do badania histopatolo-
gicznego oraz wykonano drenaż płynu z osierdzia. Na 
podstawie wykonanego badania wycinków ustalono 
etiologię guza: rozpoznano T-komórkowego chłonia-
ka limfoblastycznego / ostrą białaczkę limfoblastyczną 
(LBL/T-ALL). Po zabiegu pacjent przebywał 12 dni na 
OIT, a następnie otrzymał pierwszy kurs chemiotera-
pii, po czym przerwał leczenie.

Wnioski

1.  Chłoniaki nieziarnicze z limfocytów T są rzadkimi 
guzami w lokalizacji śródpiersiowej.

2.  Szybkie postawienie właściwego rozpoznania jest 
niezbędnym warunkiem dalszego skutecznego le-
czenia hematologicznego.
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
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DWA EPIZODY OSTREGO NIEDOKRWIENIA JELIT W PRZEBIEGU 
ZAMKNIĘCIA TĘTNICY KREZKOWEJ GÓRNEJ U PACJENTKI 

Z NADPŁYTKOWOŚCIĄ I INFEKCJĄ COVID-19
Natalia Moskwa

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie

Ostre niedokrwienie jelit jest rzadką jednostką cho-
robową (0,1% hospitalizacji), ale wiąże się z niezwykle 
wysoką śmiertelnością (60–90%). Do choroby docho-
dzi najczęściej w wyniku zamknięcia tętnicy krezkowej 
górnej w mechanizmie zatoru lub zakrzepicy zmienio-
nego miażdżycowo naczynia. Zakrzepica w naczyniu 
niezmiażdżycowanym występuje wyjątkowo rzadko 
i  zwykle jest to związane z  wieloczynnikowo uwa-
runkowanym stanem nadkrzepliwości. Przedstawio-
no pracę typu „opis przypadku” na podstawie analizy 
dokumentacji i  rozmowy z pacjentką oraz lekarzem 
prowadzącym.

Cel pracy

Przedstawienie nietypowego przypadku dwukrotnego 
epizodu okluzyjnego ostrego niedokrwienia jelit u pa-
cjentki z nadpłytkowością i współistniejącą infekcją 
COVID-19, która przeżyła mimo skrajnie niekorzyst-
nych rokowań.

Zwrócenie uwagi na infekcję COVID-19 jako 
czynnik ryzyka istotnych powikłań zakrzepowo -
-zatorowych.

Opis przypadku

U  48-letniej pacjentki obciążonej nadpłytkowością 
i przebytym trzy lata wcześniej zawałem mięśnia serco-

wego w dniu 03.04.2021r. wystąpił nagły ból brzucha. 
Wykonane badanie tomograficzne wykazało zamknię-
cie tętnicy krezkowej górnej. Pacjentka została przeka-
zana do ośrodka naczyniowego, gdzie w trybie pilnym 
wykonano udrożnienie tętnicy. Jednocześnie stwier-
dzono dodatni wynik badania w kierunku COVID-19 
oraz nadpłytkowość rzędu 800 tys./ml. Ze względu na 
niepewne ukrwienie jelit, w kolejnej dobie wykonano 
zabieg second look, podczas którego wyresekowano 
około 60 cm niedokrwionego jelita krętego z pierwot-
nym zespoleniem. W kolejnych dniach u pacjentki nie 
wystąpiły powikłania i  kobietę wypisano do domu 
w dobrym stanie w 7. dobie pooperacyjnej. 

Kolejne przyjęcie z analogicznymi objawami i wy-
nikami badania TK nastąpiło w dniu 22.04.2021r. Pa-
cjentkę ponownie operowano dwuetapowo (rewasku-
laryzacja i następowa resekcja kolejnych 60 cm jelita 
cienkiego). W 5. dobie pooperacyjnej wystąpiła niesz-
czelność zespolenia jelitowego i konieczność reoperacji. 
Ze względu na zastane warunki, możliwe było jedynie 
wykonanie zespolenia czczo-poprzeczniczego, co po-
zostawiło funkcję zaledwie 30–40 cm jelita cienkiego 
i połowy okrężnicy. Dzięki wdrożonej farmakotera-
pii (w tym podwójna terapia przeciwpłytkowa i prze-
ciwzakrzepowa) oraz żywieniu pozajelitowemu uzy-
skano prawidłowe gojenie się i względną normalizację 
wskaźników odżywienia. Po konsultacji w  ośrodku 
żywienia klinicznego pacjentka została wypisana do 
domu, po ponad 7 tygodniach od pierwszej operacji.
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OCENY CHIRURGÓW ONKOLOGICZNYCH STOSUJĄCYCH ZIELEŃ 
INDOCYJANINOWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU W SALACH OPERACYJNYCH

Radek Kolecki, Tomasz Rogula, Tomasz Kruszyna, Marek Sierżęga, Antoni Szczepanik, Piotr Richter
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Wprowadzenie

Indocyanine Green (ICG) jest stosowana śródopera-
cyjnie oraz podczas przygotowań przedoperacyjnych 
w celu ułatwienia lokalizacji unaczynienia, oceny ilo-
ściowej perfuzji, identyfikacji węzłów chłonnych i gu-
zów, by ułatwić resekcję i zminimalizować powikłania 
pooperacyjne z powodu niedokrwienia. Światło bliskiej 
podczerwieni wizualizuje ICG jako czynnik obrazują-
cy jest używane w wybranych przypadkach. Używając 
dwóch urządzeń – przenośnego ręcznego obrazowania 
fluorescencyjnego SPY firmy Stryker (PHI) i systemu 
obrazowania fluorescencyjnego NIR/ICG Karl Storz 
(KS) – staraliśmy się ocenić przydatność ICG w ruty-
nowej praktyce.

Cel pracy

Ocena tego, czy śródoperacyjna ICG może być stoso-
wana do zmiany rutynowej praktyki klinicznej, a nie 
tylko do wybranych wcześniej zaplanowanych operacji.

Metodologia

Szesnaścioro chirurgów wykonało dwanaście ruty-
nowo zaplanowanych zabiegów chirurgicznych on-
kologicznych, obejmujących przypadki przewodu 
pokarmowego, jelita grubego, wątrobowo-żółciowe-
go i neuroendokrynnego. PHI i KS zastosowano po 6 
razy. ICG stosowano na różnych etapach zabiegu, np. 
podczas sprawdzania zespoleń, ilościowego określe-
nia perfuzji w celu wybrania miejsca cięcia, badania 
przesiewowego pod kątem aktywnego krwawienia po 

resekcji masy. Celem była ocena, czy operatorzy odnie-
śliby korzyści z rutynowego stosowania ICG. Pacjenci 
byli obserwowani przez maksymalnie 30 dni po opera-
cji w celu zbadania powikłań związanych z zabiegiem. 
Chirurdzy wypełnili 20 pytań w skali Likerta, obejmu-
jącą 4 kategorie: użyteczność, łatwość użycia, łatwość 
uczenia się i użyteczność przyszłości.

Wyniki

Chirurdzy z dłuższym stażem pracy (CDZP) uznali 
kategorie łatwości uczenia się i użyteczności na przy-
szłość znacznie wyżej niż respondenci rezydenci (5,8 vs 
4,7; Mann-Whitney p < 0,01; 5,9 vs 4,9; Mann-Whitney 
p < 0,001) i ogólnie uznali ICG za bardziej przydatne 
(5,8 vs 4,7). Doświadczeni chirurdzy wskazali rów-
nież, że ICG zapewniał większą kontrolę (5,7 vs 4,7), 
upraszczał ich pracę (4,8 vs 3,7), był mniej podatny na 
błędy (3,6 vs 5,0; sformułowanie „związane z wysokim 
prawdopodobieństwem błędu”), częściej zalecali kon-
tynuację śródoperacyjnego ICG (5,8 vs 4,7) i wierzyli, 
że ICG będzie łatwe do włączenia do ich praktyki (5,9 
vs 4,7). CDZP zauważyli, że decydujące znaczenie ma 
czas wstrzyknięcia ICG w zależności od etapu zabie-
gu, ponieważ dyfuzja zieleni indocynaninowej w polu 
może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich, np. 
dobrej perfuzji tam, gdzie jest ona słaba.

Wniosek

Fluorescencja ICG to dyskretne narzędzie, które można 
zintegrować z rutynową praktyką chirurgiczną.
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ZNACZENIE CHARLSON COMORBIDITY INDEX JAKO CZYNNIKA 
PROGNOSTYCZNEGO POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH 
W GRUPIE PACJENTÓW STARSZYCH, OPEROWANYCH 
W TRYBIE DORAŹNYM W ZAKRESIE JAMY BRZUSZNEJ

Urszula Skorus, Kamil Rapacz, Daromir Godula, Jakub Kenig
I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej 

i Transplantologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wprowadzenie

Coraz większy odsetek zabiegów operacyjnych wy-
konywanych w oddziałach chirurgii ogólnej, w tym 
procedur wykonywanych w trybie doraźnym, dotyczy 
pacjentów w wieku podeszłym. Wiąże się to z wysokim 
ryzykiem śmiertelności i powikłań. Wiedza na temat 
narzędzi, które pozwalają na obiektywną ocenę tego 
ryzyka, jest istotna w kontekście wyboru metod lecze-
nia i sprawowania kompleksowej opieki okołooperacyj-
nej w tej grupie chorych. 

Cel pracy

Celem badania była ocena przydatności skali Charlson 
Comorbidity Score (CCI) oraz Age-adjusted Charlson 
Comorbidity Index (ACCI) w przewidywaniu wystąpie-
nia ciężkich powikłań i zgonu w pierwszych 30 dniach 
po zabiegach chirurgicznych wykonywanych w  try-
bie doraźnym w zakresie jamy brzusznej u pacjentów 
w wieku podeszłym. 

Metodologia

Do badania włączono kolejnych pacjentów w wieku 65 
lat i starszych, zakwalifikowanych do laparotomii lub 
laparoskopii w trybie doraźnym w latach 2013–2019. 
Na podstawie danych uzyskanych przed zabiegiem 
operacyjnym obliczono wynik w skali CCI oraz ACCI. 
Ciężkość powikłań oceniono w skali Clavien-Dindo. 
Przydatność skali w przewidywaniu ryzyka wystąpie-
nia powikłań pooperacyjnych oceniono za pomocą 

analizy krzywych ROC oraz analizy regresji logistycz-
nej skorygowanej o płeć, wiek oraz rodzaj zabiegu. 

Wyniki

Do badania włączono 985 pacjentów (57% kobiet, 43% 
mężczyzn). Średni wiek wynosił 77 lat (65–102). Naj-
częstszym powodem zabiegu było ostre zapalenie pę-
cherzyka żółciowego (24%), powikłania nowotworów 
jelita grubego (18%), niedrożność mechaniczna z przy-
czyn nienowotworowych (17%), ostre zapalenie wy-
rostka robaczkowego (9%). W okresie do 30 dni od za-
biegu operacyjnego u 30% pacjentów wystąpiły ciężkie 
powikłania pooperacyjne. Śmiertelność wyniosła 22%. 
Obie oceniane skale okazały się istotne w przewidywa-
niu pooperacyjnych powikłań (CCI – OR : 1,39, AUC : 
0,56; ACCI – OR : 1,64, AUC : 0,59) oraz śmiertelności 
(CCI – OR : 1,68, AUC : 0,61; ACCI – OR : 2,98, AUC 
: 0,68). 

Wnioski

Age-adjusted Charlson Comorbidity Index oraz Charl-
son Comorbidity Index okazały się być istotnymi pre-
dyktorami wystąpienia pooperacyjnej śmiertelności 
i powikłań u starszych pacjentów operowanych w try-
bie doraźnym w zakresie jamy brzusznej. Skala z po-
prawką na wiek okazała się być czulszym i bardziej 
swoistym narzędziem. 

Autorzy oświadczają, że nie występuje konf likt 
interesów. 
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ZNACZENIE CHORÓB TOWARZYSZĄCYCH ORAZ SKAL ICH OCENY 
JAKO CZYNNIKA RYZYKA POWIKŁAŃ PACJENTÓW STARSZYCH 

OPEROWANYCH Z POWODÓW ONKOLOGICZNYCH
Urszula Skorus, Tomasz Jędrychowski, Jakub Kenig

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej 
i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Wprowadzenie

Pomimo coraz większej świadomości chirurgów na 
temat konieczności przedoperacyjnej oceny starszych 
pacjentów pod kątem chorób współistniejących, nie 
ma wypracowanego jednolitego stanowiska dotyczą-
cego ich znaczenia oraz sposobu klasyfikacji. W tym 
celu opracowane zostały często używane skale, takie 
jak Charlson Comorbidity Index (CCI), Cumulative 
Illness Rating Scale (CIRS) czy Satariano Index (SI), 
oraz nowsze narzędzia – Elixhauser Comorbidity Point 
System (ECI), Comorbidity-Polypharmacy Score (CPS), 
C3 Administrative data-based comorbidity index (C3), 
Pharmacy-based comorbidity index (PBCI).

Cel pracy 

Celem badania była ocena przydatności powyższych 
skali i  indeksów w  przewidywaniu pooperacyjnej 
śmiertelności i powikłań u starszych pacjentów opero-
wanych z powodu nowotworów jamy brzusznej w try-
bie planowym. 

Metodologia

Kolejni pacjenci w wieku ≥ 65 lat zostali włączeni do 
retrospektywnej analizy. Do wyliczenia wyników uży-
te zostały dane uzyskane od pacjentów przed zbiegiem 
operacyjnym. Przydatność skali oceniona została przy 

pomocy krzywej ROC oraz analizy wyników regresji 
logistycznej. 

Wyniki

Do badania włączono 356 pacjentów (57% mężczyzn, 
43% kobiet). Średni wiek wynosił 74 lata (65–95). Naj-
częstszą przyczyną zabiegu były nowotwory: okrężnicy 
(38%), odbytnicy (30%), żołądka (12%), trzustki (10%), 
pęcherzyka żółciowego (4%). Żadna ze skali nie okazała 
się być istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia cięż-
kich powikłań pooperacyjnych. Tylko trzy z nich oka-
zały się być istotnymi czynnikami ryzyka 30-dniowej 
śmiertelności: ECI (OR: 1,6), CPS (OR: 1,7), CCI (OR: 
1,7). Skale te charakteryzowały się średnią do dobrej 
zdolnością dyskryminacyjną (CPS – AUC 0,56; CCI – 
AUC 0,57; ECI – AUC 0,65). 

Wnioski 

Elixhauser Comorbidity Point System, Charlson Comor-
bidity Index, Comorbidity-Polypharmacy Score okazały 
się być przydatne w przewidywaniu 30-dniowej śmier-
telności u starszych pacjentów operowanych z powodu 
nowotworów jamy brzusznej w trybie planowym. Żad-
na z analizowanych skali nie okazała się być przydat-
na w przewidywaniu wystąpienia ciężkich powikłań 
pooperacyjnych. 

 Autorzy oświadczają, że nie występuje konflikt 
interesów. 
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ZAAWANSOWANA EGZOSTOZA PODPAZNOKCIOWA – OPIS 
SERII TRZECH PRZYPADKÓW U NASTOLATKÓW. DIAGNOSTYKA, 

LECZENIE, PROWADZENIE POOPERACYJNE
Urszula Staszek-Szewczyk, Dominika Bilik
Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy we Wrocławiu

Wprowadzenie

Egzostoza podpaznokciowa (subungual exostosis – 
SE) jest łagodnym histopatologicznie, rzadkim typem 
chrzęstniako-kostniaka, wychodzącego z kości palców 
stóp, rzadziej dłoni. Najczęściej spotykana jest u nasto-
latków i dzieci. Etiologia nie jest do końca poznana, 
jednakże w wywiadzie najczęściej wymieniane są mi-
krourazy. Zmiana rozwija się skrycie i rozpoznawana 
jest najczęściej z powodu bólu, narastających defor-
macji i destrukcji płytki paznokciowej. Nierzadko jest 
przyczyną zaburzeń motoryki palców.

Opis przypadków

Przestawiono serię 3 zaawansowanych przypadków SE 
u chłopców w wieku 8–12 lat. Dwukrotnie zmiana zlo-
kalizowana była na paluchu, w jednym przypadku na 
II palcu stopy. Wszystkie SE związane były z guzowa-
tością paznokciową, a w przypadku palca II – również 
z  powierzchnią stawową międzypaliczkową dalszą. 
Wszystkie powodowały deformację i różnego stopnia 
destrukcję paznokci.

Przed kwalifikacją do zabiegu pacjenci mieli wy-
konane RTG stopy. Oceniano stopień destrukcji pa-
znokcia. Operację przeprowadzano w  znieczuleniu 
przewodowym, w niedokrwieniu. Po usunięciu znisz-
czonej płytki (w  dwóch przypadkach) odsłaniano 
podstawę zmiany i usuwano cęgami podologicznymi 
bocznymi. Miejsce przyczepu do zdrowej kości wy-
gładzano łyżeczką kostną lub narzędziem rotacyjnym 
wysokoobrotowym. Materiał przesyłano do badania 
mikroskopowego.

Rany częściowo zaopatrywano szwami, a w miejscu 
ubytków tkankowych gojono na otwarto opatrunka-
mi aktywnymi. We wszystkich przypadkach uzyska-
no całkowite wygojenie. Każdy dokumentowany był 
fotograficznie. 

Z uwagi na opóźnienie rozpoznania w wyżej opi-
sanych przypadkach zaistniało ryzyko przetrwałej de-
formacji paznokci, a przypadku palca II także ryzyko 
zaburzeń wzrostu palca. Należy zwrócić uwagę na ko-
nieczność precyzyjnej diagnostyki chirurgiczno-podo-
logicznej w przypadkach przebiegających z narastającą 
deformacją i destrukcją płytki paznokciowej.

Brak konfliktu interesów.
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MIĘDZYZWIERACZOWE PODWIĄZANIE KANAŁU PRZETOKI 
ODBYTU (LIFT) – OCENA WYNIKÓW LECZENIA 20 PACJENTÓW 
Z WYSOKIMI PRZETOKAMI PRZEZZWIERACZOWYMI ODBYTU
Przemysław Ciesielski1, Małgorzata Kołodziejczak2, Piotr Diuwe3, Martyna Rydzek4

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 
2Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital Św. Elżbiety w Warszawie 

3Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
4Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital w Wołominie

Wprowadzenie

Podwiązanie międzyzwieraczowego odcinka przetoki 
przezzwieraczowej jest uznaną metodą leczenia prze-
tok odbytu. Autorzy przedstawiają wyniki leczenia 20 
pacjentów z wysokimi przetokami odbytu. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena wyników leczenia pacjentów 
z wysokimi przetokami przezzwieraczowymi operowa-
nych sposobem LIFT.

Metodologia

Analizie poddano 20 pacjentów (16 mężczyzn, 4 ko-
biety) w wieku od 28 do 70 lat (mediana wieku: 50), 
operowanych z powodu wysokich przezzwieraczowych 
przetok odbytu, pierwotnych i nawrotowych w okresie 
od 2016 do 2021 r. Kryterium kwalifikacji stanowi-
ła potwierdzona badaniem USG przezodbytniczym 
przetoka, obejmująca więcej niż 30% objętości zwiera-
cza odbytu. U wszystkich pacjentów wykonano opera-
cję sposobem LIFT. Okres obserwacji wynosił od 3 do 
51 miesięcy (średnio 12 miesięcy). Wizyty kontrolne 
odbyły się po jednym i czterech tygodniach oraz po 
trzech miesiącach od operacji. W okresie pooperacyj-

nym zebrano dane dotyczące wyleczenia oraz nawrotu 
przetoki przezzwieraczowej, obecności powikłań oraz 
kontynencji przy użyciu skali Wexnera. 

Wyniki

Wyleczono 16 pacjentów (80%). Nawrót choroby za-
obserwowano u 4 pacjentów (20%). Nawrót pod po-
stacią płytkiej przetoki międzyzwieraczowej – przez 
ranę z dojścia operacyjnego – dotyczył 2 pacjentów 
(10%). U pozostałych 2 pacjentów (10%) obserwowano 
nawrót przetoki przezzwieraczowej wysokiej. Zabu-
rzenia kontynencji stwierdzono u 2 pacjentów (10%), 
(w skali Wexnera średnio 3 pkt.) i były one nieistotne 
klinicznie.

Wnioski

Operacja podwiązania międzyzwieraczowego odcinka 
przetoki jest skutecznym sposobem leczenia przetok 
wysokich. 

Niepowodzenie leczenia (nawrót) pod postacią 
wytworzenia przetoki międzyzwieraczowej stanowi 
znaczne uproszczenie choroby w porównaniu do stanu 
wyjściowego i ułatwia dalsze etapy leczenia. 

W badanej grupie nie stwierdzono istotnego kli-
nicznie pogorszenia kontynencji po operacji sp. LIFT. 
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ROLA CHIRURGA W LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
Andrzej Komorowski1, Krzysztof Korneta1, Sławomir Bednarz2, Paweł Blecharz3

1Zakład Chirurgii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski 
2II Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie 

3Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii w Krakowie

Wprowadzenie

Współczesne leczenie zaawansowanego raka jajnika 
u dużej części chorych wymaga wykonania rozległych 
zabiegów cytoredukcyjnych, obejmujących (oprócz 
narządów miednicy mniejszej) również narządy śród 
i nadbrzusza.

Cel pracy

Przedstawienie taktyki i techniki chirurgicznej w roz-
ległych cytoredukcjach brzusznych u chorych na platy-
nowrażliwego raka jajnika.

Metodologia

Przegląd piśmiennictwa i  wytycznych dotyczących 
cytoredukcji u chorych na raka jajnika z prezentacją 
techniki chirurgicznej w obrębie miednicy mniejszej, 
śród- i nadbrzusza.

Wyniki

Tradycyjne szkolenie w chirurgii ginekologicznej po-
zwala na bezpieczne wykonywanie rozległych zabie-

gów operacyjnych w miednicy mniejszej, obejmujących 
także odbytnicę. W sytuacjach wymagających resek-
cji narządów nadbrzusza, resekcji przepony, resekcji 
wątroby oraz limfangiektomii więzadła wątrobowo-
dwunastniczego niezbędny jest udział odpowiednio 
przeszkolonego zespołu chirurgicznego w  zabiegu 
operacyjnym. Oprócz czysto technicznych umiejętno-
ści chirurgicznych, pozwalających na swobodne po-
ruszanie się w polu operacyjnym, niezbędne jest dla 
chirurga zrozumienie patofizjologii raka jajnika, jego 
dynamiki i całej filozofii leczenia. Kluczowym elemen-
tem warunkującym skuteczność leczenia jest ścisła 
współpraca ginekologiczno-chirurgiczna, począwszy 
od kwalifikacji do zabiegu, poprzez samą operację, aż 
do leczenia powikłań. 

Wnioski

Leczenie operacyjne zaawansowanego raka jajnika 
powinno odbywać się w  wyspecjalizowanych i  ści-
śle współpracujących zespołach ginekologiczno -
-chirurgicznych.

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów
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OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W CZASIE PANDEMII COVID-19
Aleksander Wardęszkiewicz1, Alicja Majos2, Szymon Markowiak3, Adam 

Durczyński2, Piotr Hogendorf2, Janusz Strzelczyk2

1Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. 
N. Barlickiego w Łodzi 

2Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19 zauważalnie zmieniła życie lu-
dzi oraz wydolność opieki zdrowotnej w Polsce i na 
świecie. SARS-CoV-2 oraz pandemiczna rzeczywistość 
stworzyła na niespotykaną skalę w ostatnim stuleciu 
przestrzeń do ponownego przeanalizowania wielu 
zbadanych już tematów z uwagi na nowe okoliczności. 
Przebieg leczenia chorych z ostrymi schorzeniami jamy 
brzusznej, w tym leczenia ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego, jest dziedziną z wciąż niewielką liczbą 
badań i danych ze świata, a także z Polski.

Cel pracy

W prezentowanej pracy za cel postawiono porównanie 
przebiegu choroby i leczenia pacjentów z ostrym zapa-
leniem wyrostka robaczkowego przed pandemią CO-
VID-19 oraz w jej trakcie.

Metodologia

Do badania zakwalifikowano retrospektywnie chorych 
hospitalizowanych w USK nr 1 w Łodzi z powodu ostre-
go zapalenia wyrostka robaczkowego w czasie pandemi 
COVID-19, w okresie od marca do grudnia 2020 r. (n = 
79) oraz przed pandemią w okresie od marca do grud-
nia 2019 r. (n = 107). Porównywano wiek, płeć, czas ho-

spitalizacji, sposób wykonania operacji, wstępne i naj-
wyższe osiągnięte parametry zapalne: CRP i WBC oraz 
diagnozę histopatologiczną i śródoperacyjną.

Wyniki

Badane grupy nie różniły się pod względem wieku, 
płci, czasu hospitalizacji, WBC przy przyjęciu czy 
najwyższym osiągniętym, rozpoznaniem śródopera-
cyjnym (p > 0,05). Wykazywali za to istotne różnice 
w wysokości CRP przy przyjęciu (mediana 2020: 50,80 
mg/dl; 2019: 14,80 mg/dl; p = 0,018), najwyższym osią-
gniętym CRP (mediana 2020: 96,30 mg/dl; 2019: 73,80 
mg/dl; p = 0,027), częstości rozpoznawania zgorzelino-
wego zapalenia wyrostka robaczkowego (2020: 31,8%, n 
= 15; 2019: 19,0%, n = 7; p = 0,009).

Wnioski

Analizując powyższe rezultaty można wysunąć wnio-
sek, że chorzy hospitalizowani z powodu ostrego za-
palenia wyrostka robaczkowego w  czasie pandemii 
COVID-19 opóźniali swoje przybycie, zgłaszając się do 
szpitala w bardziej zaawansowanym stadium choroby, 
mimo schorzenia zagrażającego życiu.

Autorzy deklarują brak występowania konfliktów 
interesu.
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STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z ZAMYKANIEM DUŻYCH UBYTKÓW 
POWŁOK BRZUSZNYCH CHORYCH LECZONYCH Z POWODU PRZETOK 

JELITOWO-ATMOSFERYCZNYCH I JELITOWO-SKÓRNYCH
Tomasz Banasiewicz, Adam Bobkiewicz, Jarosław Cwaliński

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej w Poznaniu

Wprowadzenie

Przetoki jelitowo-skórne i  jelitowo-atmosferyczne 
stanowią wciąż duży problem chirurgiczny związany 
z ubytkiem powłok trudnym do pokrycia ze względu 
na wielkość ubytku, kondycję powłok i skażenie pola 
operacyjnego. 

Cel pracy 

Celem pracy było określenie strategii postępowania 
chirurgicznego w wyżej wymienionej grupie chorych.

Metodologia

W latach 2010–2020 w Klinice Chirurgii Ogólnej, En-
dokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 
w Poznaniu leczono łącznie 183 chorych z przetokami 
jelitowo-skórnymi i jelitowo-atmosferycznymi. Ana-
lizie poddano chorych leczonych operacyjnie (102 pa-
cjentów). Chorzy operowani byli z intencją odtworze-
nia ciągłości przewodu pokarmowego (45 pacjentów), 
z  powodu postępujących zaburzeń metabolicznych 
i stanu septycznego (48 pacjentów) oraz z powodu nie-
możności zaopatrzenia przetoki i postępujących zmian 
skórnych powłok brzucha (9 pacjentów). 

Wyniki

W ocenianej grupie każdorazowo wykonano zabieg 
z zamknięciem pierwotnym powłok; 4 chorych zmar-
ło po operacji. U 79 pacjentów dokonano skuteczne-

go zamknięcia powłok, ocenianego bezpośrednio po 
zabiegu i po 6 miesiącach. U 19 pacjentów doszło do 
ewenteracji i rozejścia powłok, leczonego w większości 
zachowawczo. U 11 pacjentów doszło do nieszczelności 
zespolenia i powstania przetoki. W ocenianym okresie 
stosowano różne techniki zamykania powłok oraz tera-
pii podciśnieniowej otwartego brzucha. U 73 operowa-
nych chorych wdrażano żywienie doustne w pierwszej 
dobie po zabiegu.

Wnioski

Analizując efekty prowadzonych zabiegów oraz metody 
ich wykonania stwierdzono, iż istotnymi elementami 
strategii postępowania w tej grupie chorych jest: 1) uni-
kanie kolejnych zabiegów w krótkich odstępach czasu, 
w złym stanie chorego, z aktywnymi niezaopatrzonymi 
przetokami; 2) wczesna intensyfikacja żywienia zarów-
no doustnego, dojelitowego, jak i pozajelitowego, od 
momentu powstania przetoki/pierwszego zabiegu; 3) 
optymalizacji stanu pacjenta przed zabiegiem likwida-
cji przetoki/zamknięcia powłok; 4) wczesne stosowanie 
technik zamykania powłok z unikaniem pozostawania 
otwartej rany; 5) wczesne wprowadzanie technik tera-
pii podciśnieniowej otwartego brzucha z sytuacyjnym 
zbliżaniem powłok; 6) stosowanie dodatkowych tech-
nik zmniejszania napięcia powłok, jak nacinanie po-
więzi, stosowanie taśm do kinezotajpingu; 7) unikanie 
wczesnych interwencji chirurgicznych w przypadku 
niepowodzenia zabiegu (nieszczelność zespolenia); 8) 
wczesne uruchamianie i żywienie doustne pacjentów; 
9) leczenie w specjalistycznych ośrodkach.
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POWIKŁANIA BRZUSZNE W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA 
MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX – STUDIUM PRZYPADKU

Małgorzata Potocka, Agata Trzewik, Maciej Słodkowski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Mycobacterium avium complex (MAC) to prątki nie-
gruźlicze powszechnie występujące w środowisku. Za-
każenia dotyczą głównie osób z nabytymi lub wrodzo-
nymi niedoborami odporności. Najczęściej obejmują 
płuca, węzły chłonne, skórę i tkankę podskórną. Mogą 
wywoływać zapalenie otrzewnej oraz zakażenia uogól-
nione. Przypadki brzusznej postaci zakażenia MAC 
powikłanej perforacją należą do rzadkości.

Opis przypadku

56-letniego chorego diagnozowano z powodu wystę-
pującej od 3 miesięcy utraty masy ciała (około 40 kg), 
bólu brzucha oraz braku apetytu. Morfologia wykaza-
ła limfopenię oraz leukopenię. Wykluczono zakażenie 
HIV. W kolonoskopii uwidoczniono mnogie kratero-
wate owrzodzenia, a w CT – guzowatą masę w polu 
nadnercza prawego, obejmującą VCI oraz naczynia 
nerkowe prawe, pętle jelita cienkiego o  pogrubiałej 
ścianie oraz pakiety węzłów chłonnych z rozpadem. 
Chorego operowano – śródoperacyjnie obraz rozsiewu 
nowotworowego. W badaniach histopatologicznych –
komórki histiocytarno-makrofagalne. Ze względu na 
podniedrożność oraz ropnie w przebiegu pooperacyj-
nym, chorego reoperowano, nie stwierdzono wówczas 
cech perforacji jelita. Po reoperacji nastąpiło pogorsze-
nie stanu chorego oraz zauważalne były cechy przetoki 
jelitowej. Chorego ponownie operowano – stwierdzono 
dwie perforacje jelita cienkiego oraz masywny naciek 

zapalny jelita czczego i jego krezki. Usunięto ok. 80 cm 
jelita czczego (z wyłonieniem jejunostomii końcowej 
ok. 20 cm od więzadła Treitza) oraz ok. 15 cm jelita 
krętego (z wyłonieniem ileostomii końcowej ok. 30 cm 
przed zastawką Bauhina). Chory otrzymywał celowaną 
antybiotykoterapię oraz był leczony modą „otwartego 
brzucha” (open abdomen). W badaniach nie potwier-
dzono TBC. W kolejnych biopsjach z jamy brzusznej 
potwierdzono zakażenie MAC. Standardowe leczenie 
MAC jest doustne. Ze względu na brak możliwości 
podawania leków tą drogą, po ocenie odbytnicy (brak 
owrzodzeń) włączono przygotowane dla chorego lecze-
nie doodbytnicze. Po początkowej poprawie nastąpiło 
pogorszenie wskutek toczących się zakażeń bakteryj-
nych, co doprowadziło do zgonu chorego.

Dyskusja

Pomimo znacznego spadku zachorowań na myko-
bakteriozy, zakażenia wciąż się zdarzają. Ze względu 
na rzadkość i mało swoiste objawy są one rozpozna-
wane w znacznym zaawansowaniu choroby, co wiąże 
się z mniejszą szansą na skuteczne leczenie. W przy-
padku brzusznej postaci leczenie może być utrudnione 
przez zaburzenia wchłaniania lub wyłonione stomie. 
Przy braku możliwości doustnego leczenia przeciw-
prątkowego, podawanie leków do innej części prze-
wodu pokarmowego wydaje się być jedyną dostępną 
alternatywą.

Nie zgłaszam konfliktu interesów.
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NEFREKTOMIE W MATERIALE ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W JAŚLE W LATACH 2014–2019

Paweł Szudy, Szymon Niemiec
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Wprowadzenie

Nefrektomia / resekcja nerki jako procedura chirur-
giczna głównie wykonywana jest ze wskazań plano-
wych bądź – znacznie rzadziej – pilnych, szczególnie 
urazowych.

Cel pracy

Celem pracy jest analiza przypadków chorych, u któ-
rych wykonano nefrektomię w latach 2014–2019 w Od-
dziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu 
Specjalistycznym w Jaśle. Analiza uwzględniała: wiek, 
płeć, rodzaj wskazań do wykonania resekcji nerki oraz 
śmiertelność pooperacyjną.

Metodologia

W latach 2014–2019 w Oddziale Chirurgii 29 pacjentów 
poddano nefrektomii. Operowano 17 mężczyzn i 12 
kobiet, co stanowi 0,42% ogólnej liczby procedur ope-
racyjnych wykonanych w analizowanym czasie. Wiek 
pacjentów wahał się od 19 do 90 roku życia (średnia: 
63,5 lat). 25 pacjentów operowano w trybie planowym 
z powodu nieprawidłowej masy w obrębie nerki, a 4 
chorych – w trybie doraźnym: trzech pacjentów z po-
wodu tępego urazu jamy brzusznej, jedna chora z po-
wodu powikłań septycznych kamicy nerki i moczowo-
du. Niemal wszyscy operowani z powodu guza nerki 
byli między 6. a 8. dekadą życia, a operowani z powodu 
urazu – w 2. i 3. Czas hospitalizacji wynosił od 4 do 20 
dni, średnio 11,6 dnia. 

Wyniki

Stwierdzona histopatologia zmian: rak jasnokomórko-
wy nerki – 21 przypadków, onkocytoma – 2 przypadki, 
gruźlica nadnercza z naciekiem na nerkę – 1 przypa-
dek, synchroniczny rak jasnokomórkowy i brodawko-
waty nerki – 1 przypadek. Wśród pacjentów podda-
nych leczeniu z powodu guza nerki nie odnotowano 
zgonu w czasie hospitalizacji. U 1 pacjenta leczonego 
po urazie nastąpił zgon w dniu operacji, co było zwią-
zane z towarzyszącymi uszkodzeniami ciała (uraz wie-
lonarządowy). Zabiegi były wykonywane u 27 chorych 
z dostępu przezbrzusznego, z cięcia pośrodkowego lub 
przyprostnego, a w dwóch przypadkach – z cięcia Berg-
mana-Israela (pacjentka operowana z powodu urosepsy 
w przebiegu kamicy odlewowej nerki lewej, z rotosko-
liozą kręgosłupa piersiowego i deformacją klatki pier-
siowej oraz pacjent zakwalifikowany z powodu izo-
lowanego urazu nerki, bez innych obrażeń w obrębie 
jamy otrzewnej).

Wnioski

Pomimo że nefrektomia jako procedura chirurgiczna 
to obecnie domena oddziałów urologicznych, jest ona 
nadal wykonywana ze wskazań planowych oraz pil-
nych w oddziałach ogólnochirurgicznych. Każdy chi-
rurg, a szczególnie chirurg pracujący w oddziale ostro-
dyżurowym, powinien umieć ją wykonać. Rak nerki 
jest najczęstszym wskazaniem do nefrektomii i wystę-
puje znamiennie częściej w grupie ludzi starszych. Ura-
zy nerki są domeną młodszej grupy wiekowej.
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PRZEDOPERACYJNA OCENA OSÓB STARSZYCH PODDAWANYCH 
PLANOWYM ZABIEGOM OPERACYJNYM POD KĄTEM RYZYKA 
WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH

Joanna Rogala1, Daromir Godula1, Lucyna Ścisło2, Elżbieta Walewska2, Piotr Richter1, Antoni Szczepanik1

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
2Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

W związku z rosnącą liczbą osób starszych leczonych 
operacyjnie, seniorów powinno się oceniać wieloaspek-
towo, by wyodrębnić tych z wysokim ryzykiem powi-
kłań pooperacyjnych i zapewnić im optymalną opiekę. 
Ocena przedoperacyjna, służąca stworzeniu systemu 
prognostycznego, szacującego ryzyko powikłań, może 
poprawić jakość opieki i ułatwić podejmowanie decyzji 
klinicznych.

Cel pracy

Celem pracy było określenie skutecznych, powszech-
nie znanych, łatwych i szybkich do przeprowadzania 
testów mogących służyć w codziennej praktyce kli-
nicznej do oceny ryzyka istotnych powikłań poopera-
cyjnych w przypadku pacjentów w wieku podeszłym, 
operowanych planowo.

Metodologia

Do prospektywnego badania włączono grupę pa-
cjentów ≥ 65 r.ż., operowanych w  trybie planowym 
w dwóch oddziałach chirurgicznych. Pacjenci zostali 
przy przyjęciu poddani ocenie przy pomocy powszech-
nie używanych testów oceniających funkcje poznaw-
cze, stan czynnościowy i stan odżywienia. Do przedo-
peracyjnej ewaluacji chorych wykorzystano: skalę 
Charlsona (CCI), Skrócony Test Sprawności Umysłowej 
(AMTS), skalę Katza (ADL), kwestionariusz oceny sta-
nu odżywienia MNA oraz test „Wstań i idź”. Poddano 
analizie oznaczane rutynowo badania laboratoryjne. 

Zebrano dane dotyczące rodzaju operacji i powikłań 
na podstawie dokumentacji medycznej. Za pierwszo-
rzędowy punkt końcowy uznano wystąpienie poważ-
nych powikłań pooperacyjnych określanych jako III-V 
stopień w skali Clavien-Dindo.

Wyniki

Ocenie poddano 371 pacjentów (średnia wieku: 71 
lat). Istotne powikłania pooperacyjne wystąpiły u 71 
chorych (19,14%), wśród których 14 (3,77%) zmarło. 
Zdecydowana większość pacjentów, u których wystą-
piły poważne powikłania, była operowana z powodu 
choroby nowotworowej (85,92%). Analiza wykazała, 
że poziom hemoglobiny < 12g/dl u kobiet i < 13 g/dl 
u mężczyzn (OR 2,43; 95% CI [1,34–4,42]), hipoprote-
inemia < 60g/L (OR 5,33; 95% CI [1,53–17,93]) i hipoal-
buminemia < 35 g/L (OR 10,0; 95% CI [1,69–59,31])) są 
czynnikami ryzyka wystąpienia poważnych powikłań 
pooperacyjnych. Spośród wykorzystanych skal i testów 
TUG ≥ 14 s (OR 1,96; 95% CI [1,14–3,35]), MNA < 12 
pkt (OR 1,91; 95% CI [1,22–3,25]) i CCI > 4 (OR 2,05; 
95% CI [1,03-4,1]) były związane w istotnie większym 
ryzykiem powikłań.

Wnioski

Praca przedstawia cechy pacjenta w wieku podeszłym 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań poope-
racyjnych oraz użyteczne w dokładniejszym oszaco-
waniu ryzyka operacyjnego testy, które mogą pomóc 
we wdrożeniu strategii leczenia dostosowanej do indy-
widualnych potrzeb.
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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TELEMEDYCZNYCH DO MONITOROWANIA 
GOJENIA U PACJENTÓW OPEROWANYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19

Kinga Zastawna, Łukasz Krokowicz, Tomasz Banasiewicz
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19, szczególnie w okresie swojego 
nasilenia, zaburzyła dotychczasowe funkcjonowanie 
ośrodków opieki zdrowotnej, ograniczając dostępność 
do wizyt stacjonarnych. Oczywiste jest, że operowani 
chorzy szczególnie wymagają kontroli w okresie po-
szpitalnym. Zwiększa to powodzenie całkowitego za-
kończenia leczenia chirurgicznego, a także poprawia 
komfort i poczucie bezpieczeństwa tych pacjentów. Te-
lemedycyna, choć z różnym skutkiem, znalazła swoje 
szerokie zastosowanie w okresie pandemii. Zaintereso-
wanie aplikacją iWound wśród chorych operowanych 
w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Onkologii Gastroenterologicznej w Poznaniu w tym 
czasie znacznie wzrosło. 

Cel pracy

Porównanie zainteresowania pacjentów aplikacją iWo-
und, wykorzystywaną do monitorowania miejsca ope-
rowanego, w okresie sprzed i na początku trwającej 
pandemii. 

Metodologia

Pacjenci Kliniki, u których w trakcie pobytu wyko-
nano nacięcie skórne, przy wypisie otrzymali kod do-
stępu do aplikacji iWound oraz instrukcję jej obsługi. 
Wszyscy pacjenci, którzy zarejestrowali się w aplikacji, 

otrzymali ankietowe pytania po 30 dniach od operacji, 
dotyczące poczucia bezpieczeństwa i komfortu gojenia. 
Porównano liczbę pacjentów, którzy zarejestrowali się 
w aplikacji odpowiednio w marcu 2019 i 2020 r. 

Wyniki

Spośród pacjentów, którzy otrzymali kod dostępu do 
aplikacji w marcu 2019 (x1 = 32) zarejestrowało się pięć 
osób (n1 = 5), co stanowi 15,6%. Odpowiednio w mar-
cu 2020 spośród czterdziestu ośmiu pacjentów (x2 = 
48), w aplikacji zarejestrowało się 35 osób (n2 = 35), 
co stanowi 72,9%. Spośród wszystkich pacjentów, któ-
rzy się zarejestrowali (n1 + n2 = 40) 95,0% osób, odpo-
wiadając na pytania ankietowe, zadeklarowało, że ko-
rzystanie z aplikacji dała im poczucie bezpieczeństwa 
w kontekście gojenia miejsca operowanego.

Wnioski

Telemedycyna znajduje swoje zastosowanie w  opie-
ce poszpitalnej i może odciążyć pracowników służby 
zdrowia, szczególnie gdy wystąpią okoliczności wy-
jątkowe, takie jak pandemia COVID-19. Wart uwagi 
pozostaje fakt, że pacjenci operowani preferują bez-
pośredni kontakt z lekarzem, o czym świadczy niski 
odsetek pacjentów rejestrujących się w aplikacji przed 
okresem pandemii. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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WPŁYW PIERWSZEJ FALI PANDEMII SARS-COV-2 NA ZMIANĘ PROFILU 
PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH PILNYCH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

Andrzej Kluciński1, Radosław Wołos1, Agnieszka Siwek1, Bartosz Witkowski2, Piotr Paluszkiewicz3

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 
2Instytut Analiz Ekonomicznych, Zakład Metod Probabilistycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
3Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Wprowadzenie

Pierwsza fala pandemii COVID-19 w 2020 r. spowo-
dowała odwołanie lub znaczne ograniczenie planowa-
nych zabiegów chirurgicznych, a także przyczyniła się 
do zmniejszenia liczby pacjentów wymagających pilnej 
interwencji chirurgicznej.

Cel pracy

Analiza porównawcza pomiędzy pacjentami wyma-
gającymi pilnej interwencji chirurgicznej po pierwszej 
fali pandemii COVID-19 w 2020 r. a pacjentami w tym 
samym okresie w 2019 r.

Metodologia

Badanie miało charakter retrospektywny. Włączono 
do niego 150 pacjentów hospitalizowanych w Oddziale 
Chirurgii Ogólnej PCM w Grójcu. Grupę I stanowiło 
84 chorych z ujemnym wynikiem testu PCR SARS-
CoV-2, wymagających w okresie od maja do września 
2020 r. pilnej interwencji chirurgicznej. Do grupy II 
włączono 66 pacjentów operowanych w trybie ostrego 
dyżuru w analogicznym okresie 2019 r. 

Wyniki

Badane grupy pacjentów nie różniły się pod względem 
wieku, płci oraz chorób współistniejących. W grupie 
I ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego występowało 
istotnie statystycznie częściej niż w grupie II (16,7% vs. 
6,1%; p = 0,047). Chorzy na skutek pandemii czekali 
dłużej przed zgłoszeniem się do szpitala, tj. więcej pa-

cjentów przyjęto pomiędzy pierwszym a trzecim dniem 
(32,8% vs. 20,3%; p = 0,057), a istotnie mniej w pierw-
szych 24 godzinach od pojawienia się objawów (40,3% 
vs. 54,2%; p = 0,058). Czas pomiędzy przyjęciem na 
Oddział a wykonaniem operacji był istotnie dłuższy 
w grupie I w porównaniu z pacjentami z grupy II (13 
vs. 5,3; p = 0,032). W grupie I wykonano więcej am-
putacji, laparotomii z resekcją jelita oraz cholecystek-
tomii, natomiast znacząco mniej pacjentów poddano 
appendektomii (11,9% vs. 25,85%; p = 0,028). W grupie 
badanej stwierdzono także wydłużenie czasu operacji 
(64 min vs. 50 min; p = 0,043) oraz zwiększone ryzy-
ko okołooperacyjne, wyrażone liczbą punktów w ska-
li POSSUM (19 vs. 15; p = 0,042). Ciężkie powikłania 
występowały u 25 (29,8%) chorych w grupie I  i u 14 
(21,2%) w grupie II (p = 0,236). Łącznie odnotowano 14 
(9,3%) zgonów, z czego 10 (11,9%) w grupie I i 4 (6,1%) 
w grupie II (p = 0,222).

Wnioski

Pierwsza fala pandemia COVID-19 w sposób istotny 
zmieniła profil i charakterystykę pacjentów operowa-
nych w trybie ostrego dyżuru w Oddziale Chirurgii 
w Grójcu. Większa liczba pacjentów wymagała pilnego 
zabiegu, który wiązał się z wyższym ryzykiem powi-
kłań pooperacyjnych. 

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani fi-
nansowych zależności wobec żadnej organizacji lub 
kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy 
wkład w przedmiot badań lub materiały badane w da-
nej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posia-
danie akcji, honoraria).
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MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ – PRZYPADKOWA DIAGNOZA 
W TRAKCIE DIAGNOSTYKI GUZA PŁUCA

Jakub Klekowski1, Jakub Staś1, Paweł Gajdzis2, Zbigniew Podgajny3, Mariusz Chabowski4,5

1Studenckie Koło Naukowe nr 180, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Zakład Patomorfologii, 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu  
3Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia PET-CT, Affidea Wrocław 

4Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
5Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

Międzybłoniaki są sporadycznie spotykanymi nowo-
tworami. Najczęściej występują w obrębie opłucnej, 
a bardzo rzadko w otrzewnej. Częstość występowania 
międzybłoniaków szacuje się na 0,2–3 przypadki na 
milion populacji w ciągu roku. Ten typ nowotworu 
rzadko daje objawy we wczesnym stadium, dlatego jest 
zazwyczaj diagnozowany już w zaawansowanej posta-
ci. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka dla międzybło-
niaka jest ekspozycja na azbest. Leczenie opiera się na 
radykalnej resekcji guza lub na paliatywnej chemiote-
rapii, a rokowanie jest zwykle bardzo poważne.

Opis przypadku

60-letni pacjent zgłosił się do poradni chirurgicznej 
z wynikiem badania RTG oraz TK klatki piersiowej, 
wskazującym na guz lewego płuca. Pacjent był w do-
brym stanie ogólnym, badanie fizykalne nie ujawniło 
nieprawidłowości, a chory nie podawał dolegliwości. 
W celu dalszej diagnostyki zlecono badanie PET-CT, 
które ujawniło obecność guza o wymiarach 82 x 38 
mm w obrębie sieci większej z patologicznym wychwy-
tem 18-FDG. Badanie wykazało także wiele mniej-
szych zmian rozsianych w obrębie jamy otrzewnej oraz 
patologiczne węzły chłonne podobojczykowe i przy-

mostkowe. Niespodziewanie, wcześniej uwidoczniony 
w badaniach obrazowych guz płuca nie prezentował 
nieprawidłowego wychwytu 18-FDG. W celu pobra-
nia wycinka do badania histopatologicznego wyko-
nano laparotomię zwiadowczą. Badanie immunohi-
stochemiczne potwierdziło diagnozę międzybłoniaka 
otrzewnej. Pacjent nie miał w przeszłości narażenia 
na azbest. W związku z rozsianym stadium choroby 
wdrożono paliatywną chemioterapię pemetreksedem 
i cisplatyną. Chory otrzymał 7 kursów chemioterapii, 
po których nie zgodził się na terapię HIPEC. Po lecze-
niu pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy, lecz TK nie 
ujawniło nieprawidłowości w OUN.

Wnioski

Prezentowany przypadek ukazuje, jak zwodniczym no-
wotworem jest międzybłoniak otrzewnej. Chory mógł 
pozostać niezdiagnozowany przez długi czas z rozsia-
nym nowotworem, ponieważ choroba nie dawała obja-
wów. W związku z rzadkością, z jaką występują mię-
dzybłoniaki otrzewnej, są one bardzo rzadko brane 
pod uwagę w codziennej diagnostyce. Międzybłoniak 
otrzewnej, wywodzący się z sieci większej, jest wyjąt-
kowo rzadką manifestacją tej choroby, z bardzo skąpą 
reprezentacją w piśmiennictwie. 
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MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ 
W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM PRZED OPERACJĄ 

U PACJENTÓW CHIRURGICZNYCH I ONKOLOGICZNYCH
Radek Kolecki, Klaudia Proniewska, Natalia Plawiak, Anna Grochowska, 

Jakub Kenig, Piotr Richter, Tomasz Rogula
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wprowadzenie

Stres przedoperacyjny jest skorelowany z wyższym ry-
zykiem powikłań pooperacyjnych, tj. niepożądanych 
zdarzeń sercowych, bólu i długości pobytu, co skut-
kuje większym wykorzystaniem zasobów instytucji 
i większym obciążeniem psychologicznym dla pacjen-
tów. Dlatego każda strategia ilościowego określenia 
i zmniejszenia tego stresu może potencjalnie przynieść 
korzyści ekonomiczne i fizyczne. Jedną z takich dróg 
jest edukacja pacjentów, a konkretnie zastosowanie 
holograficznych modeli rzeczywistości rozszerzonej do 
wizualizacji skanów radiologicznych.

Cel pracy

Edukacja pacjenta poprzez modelowanie roz-
szerzoną rzeczywistością może zmniejszyć stres 
przedoperacyjny.

Metodologia

13 pacjentów chirurgii onkologicznej (4 mężczyzn, 
średnia wieku 50 lat; 9 kobiet, średnia wieku 65,1 lat) 
z przedoperacyjnym TK. Wszyscy otrzymali standar-
dowe leczenie. Niezidentyfikowane zdjęcia DICOM zo-
stały podzielone na segmenty pod kątem odpowiedniej 
anatomii, przy użyciu częściowo zautomatyzowanych 
algorytmów uczenia maszynowego w 3D Slicer – opro-
gramowania do przetwarzania i analizy obrazów me-
dycznych. Segmentacje 3D zostały przekonwertowa-
ne na modele STL i poddane obróbce końcowej przy 

użyciu algorytmu dziesiątkowania, w celu zmniejsze-
nia liczby wielokątów powierzchni i rozmiaru pliku. 
Modele były wizualizowane za pomocą pary gogli 
Microsoft HoloLens 2 jako interaktywne hologramy 
rzeczywistości rozszerzonej, w której lekarz kontrolu-
je, a pacjent jest odbiorcą. Przed prezentacją oceniano 
wyjściowy poziom stresu, lęku i rozumienia na dwóch 
skalach Likerta: Amsterdam Preoperative Anxiety and 
Information Scale (APAIS) plus dodatkowe pytania do-
tyczące rozumienia oraz Brief Measure of Emotional 
Preoperative Stress (BMEPS). Następnie przeprowadzo-
no sesję i powtórnie podano APAIS.

Wyniki

Średnie BMEPS przed hologramem (PH) wyniosło 
20,2/36 ogółem. Średnia wielkość stresu PH wyno-
siła 4,5 vs. 3,6 po hologramie (AH), (mediana 5 vs. 3, 
przed vs. po; test rang znaków Wilcoxona p < 0,001*, 
TTest p < 0,001*). Średnia całkowita redukcja punktów 
w kwestionariuszu APAIS wyniosła 10,7 z 72 ogółem, 
z największym wzrostem w zrozumieniu raportów ra-
diologicznych (średnia 1,8 vs. 5,8, przed vs. po, TTest p 
< 0,001*). Średnia redukcja APAIS wyniosła 0,9 punktu 
(z 6 na kategorię) we wszystkich kategoriach.

Wnioski

Wyświetlanie skanów radiologicznych pacjentom 
chirurgii onkologicznej w  kolorowym formacie 3D 
w rozszerzonej rzeczywistości zwiększa zrozumienie 
i zmniejsza poziom stresu przedoperacyjnego.



181Varia

Typ sesji: PS – sesja plakatowa

PERFORACJA W PRZEBIEGU GRUŹLICY PRZEWODU POKARMOWEGO
Agata Trzewik, Małgorzata Potocka, Dominika Karkocha, Maciej Słodkowski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie

Gruźlica przewodu pokarmowego występuje rzadko 
w krajach rozwiniętych. Postać ta może się objawiać 
bólami brzucha, biegunką, utratą masy ciała lub wy-
niszczeniem. Zmiany najczęściej lokalizują się w oko-
licy krętniczo-kątniczej, co utrudnia różnicowanie 
ze znacznie częstszą chorobą Leśniowskiego-Crohna. 
Leczenie jest wielomiesięczne, terapią skojarzoną, sku-
teczną w większości przypadków. Przyczyną zgonów są 
powikłania brzuszne, takie jak perforacja czy krwawie-
nie oraz niewydolność oddechowa związana z zakaże-
niem płuc.

Metodologia

36-letni mężczyzna nieleczący się przewlekle został 
przyjęty z powodu silnego, nagłego, rozlanego bólu 
brzucha trwającego od 3 dni oraz zatrzymania gazów 
i stolca. Od 3 miesięcy osłabienie, stany podgorączko-
we, kaszel, utrata masy ciała o ok. 20 kg, brak apetytu. 
Od ok. roku nadużywanie alkoholu, nieleczona depre-
sja. We wcześniejszym RTG klatki piersiowej widoczne 
zmiany wskazujące na gruźlicę. W trakcie oczekiwa-
nia na leczenie w ośrodku specjalistycznym wystąpiły 
ostre objawy brzuszne. Przy przyjęciu chory w stanie 
ogólnym średnio-ciężkim, kachektycznym. W badaniu 
jamy brzusznej uwidoczniono rozlane objawy otrzew-
nowe. W RTG – podejrzenie perforacji przewodu po-
karmowego. Chory został operowany. 

Wyniki

Na długości ok. 80 cm jelita krętego stwierdzono 5 
miejsc perforacji. Jelito cienkie oraz częściowo jelito 
grube zmienione, z okrągłymi zmianami ziarniniako-
wymi. Wykonano odcinkową resekcję jelita z wyłonie-
niem końców w postaci stomii. Potwierdzono mikro-
biologicznie TBC w preparatach z BAL oraz wycinkach 
z jelita. Po operacji włączono dietę doustną oraz do-
ustne leczenie przeciwprątkowe. W 4. dobie poopera-
cyjnej nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego, rozlane 
objawy otrzewnowe, treść jelitowa w drenie. Pacjenta 
reoperowano – stwierdzono 2 nowe miejsca perforacji. 
Wycięto klinowo jedno z nich oraz odcinek ok. 50 cm 
jelita – koniec dystalny wyłoniono w postaci stomii. 
Chory w stanie skrajnie ciężkim, przeniesiony do OIT 
z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Po-
mimo intensywnej terapii nastąpił zgon w 3. dobie po 
reoperacji.

Wnioski

Gruźlica przewodu pokarmowego stanowi problem 
diagnostyczny. U chorego wyniszczonego, z objawami 
z układu oddechowego należy brać pod uwagę to roz-
poznanie, wykonać wstępną diagnostykę, a następnie 
jak najszybciej skierować chorego do ośrodka referen-
cyjnego. Śmiertelność w  przypadkach powikłanych 
zakażeń przewodu pokarmowego jest bardzo wyso-
ka, a czynnikami ją zwiększającymi są zaawansowane 
zmiany w płucach i wyniszczenie związane z niewy-
dolnością przewodu pokarmowego.

Brak konfliktów interesów do zgłoszenia.
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OCENA STĘŻEŃ W SUROWICY I ŚLINIE ADIPOKINY PROZAPALNEJ – CHEMERYNY 
W RAKU JELITA GRUBEGO U OSÓB OTYŁYCH I Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA

Dariusz Waniczek1, Elżbieta Świętochowska2, Zbigniew Lorenc3

1Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 

2Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
3Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Wydział 

Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie

Rak jelita grubego (RJG) jest najczęściej występują-
cym nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego.
Wzrost dobrobytu, zmiany w charakterze wykonywa-
nej pracy zawodowej, nowe nawyki w żywieniu i spę-
dzaniu wolnego czasu doprowadziły, także i w Polsce, 
do powstania rosnącego problemu otyłości. Otyłość to 
stan nadmiaru ustrojowej tkanki tłuszczowej, jest ona 
czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju wielu no-
wotworów złośliwych przewodu pokarmowego. Stąd, 
obok procesu starzenia się społeczeństwa, nadmierna 
kaloryczność diety to główna przyczyna stałego zwięk-
szania się liczby zachorowań na RJG. Otyłości towarzy-
szy również wzrost śmiertelności związanej z rakiem. 
Chemeryna jest hormonem wydzielanym przez adipo-
cyty, ostatnio podkreślane są jej właściwości prozapal-
ne i związane z karcynogenezą. 

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie stężeń chemeryny w suro-
wicy oraz ślinie chorych z rakiem jelita grubego, po-
równanie ich z poziomami u osób zdrowych, ocena 
związku uzyskanych wartości z otyłością oraz wybra-
nymi parametrami kliniczno-patologicznymi.

Metodologia

Do badania zakwalifikowano 52 osoby podzielone na 
grupę kontrolną i badaną z nowotworem w II stopniu 

zaawansowania TNM z cechą No i III stopniu z cechą 
N + (N1a, N1b). Wewnątrz grup wyróżniono podgrupy 
osób o prawidłowej masie ciała 18,5 ≤ BMI < 25 oraz 
osoby otyłe i z nadwagą BMI ≥ 25. Badania wykonano 
metodami immunoenzymatycznymi.

Wyniki

Mediany stężeń chemeryny były istotnie wyższe w gru-
pie badanej w porównaniu z grupą kontrolną zarówno 
w surowicy (384,36 ng/ml wobec 170,53 ng/ml), jak 
i  ślinie (15,45 ng/ml wobec 4,57 ng/ml, p < 0,0001). 
W podgrupach z BMI powyżej i poniżej 25 nie znaleź-
liśmy istotnych różnic w stężeniach badanej adipokini-
ny w obu grupach. Nie odnotowaliśmy również w suro-
wicy i ślinie istotnych różnic stężeń chemeryny między 
nowotworami w II i III stopniu zaawansowania TNM 
(p = 0,82 i p = 0,52).

Wnioski

Ocena stężeń chemeryny w  surowicy i  ślinie u  pa-
cjentów z RJG sugeruje, że badana adipokina może 
stanowić cenny biomarker wczesnej diagnostyki tego 
nowotworu. Wpływ BMI na uzyskane wyniki stężeń 
chemeryny w surowicy i ślinie wydaje się nieistotny 
u chorych z RJG. Wydaje się, że w pewnych przypad-
kach łatwo akceptowane przez chorych badanie śliny 
może zastąpić badanie surowicy. 

Konflikt interesów – nie dotyczy.
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MANIFESTACJA PŁUCNA ZIARNINIAKOWATOŚCI 
Z ZAPALENIEM NACZYŃ: OPIS PRZYPADKU

Alena Vasileuskaya1, Bartosz Tomczyk1, Zuzanna Janeczko1, Adrianna Kruczkowska1, 
Beata Maciążek-Chyra2, Wojciech Tański3, Mariusz Chabowski4

1Studenckie Koło Naukowe nr 180, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu 
3Klinika Chorób Wewnętrznych, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

4Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Wprowadzenie

Ziarniniakowatość z  zapaleniem naczyń (granulo-
matosis with polyangiitis – GPA) jest chorobą rzadką 
o nieznanej etiologii, związaną z martwiczym zapale-
niem małych i średnich naczyń oraz tworzeniem ziar-
niniaków. W literaturze opisywanych jest wiele róż-
nych przypadków pacjentów z rozmaitymi objawami 
klinicznymi. 

Opis przypadku

W  pracy zwróciliśmy uwagę na trudności diagno-
styczne u 54-letniego pacjenta, który trafił do szpita-
la w szybko pogarszającym się stanie, z nietypowymi 
objawami klinicznymi. Tomografia komputerowa wy-
kazała liczne zmiany o charakterze guzków w obu płu-
cach, które różniły się wielkością i kształtem. Badanie 
PET nasunęło podejrzenie choroby limfoproliferacyj-
nej, jednak bez sprecyzowania charakteru czy lokaliza-
cji tej choroby. Po serii diagnostycznych niepowodzeń, 
łącznie z badaniem popłuczyn oskrzelowo-płucnych, 
mediastinoskopią z biopsją węzłów chłonnych przyt-
chawiczych oraz licznymi konsultacjami ze specjalista-

mi różnych dziedzin medycyny, postawiono ostatecz-
nie diagnozę GPA. Pacjent natychmiast został poddany 
terapii dawkami nasycającymi metyloprednizolonu 
i cyklofosfamidu z pozytywnym skutkiem i poprawą 
stanu ogólnego. Mężczyzna został wypisany ze szpitala 
w stanie ogólnym dobrym i pozostaje pod kontrolą. 

Wnioski

GPA jest rzadko spotykaną chorobą i ma niecharak-
terystyczne objawy, co utrudnia proces diagnostyczny 
i zwiększa ryzyko jej przeoczenia. W pracy zwrócili-
śmy uwagę na to, że istnieje potrzeba wypracowania 
algorytmu diagnostycznego dla pacjentów z podejrze-
niem ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. 

Trafna diagnoza jest niezbędna, ponieważ opóźnia-
nie leczenia może prowadzić do postępu choroby w po-
staci niewydolności nerek lub zespołu niewydolności 
wielonarządowej i ostatecznie doprowadzić do śmierci. 
Należy pamiętać, że niespecyficzne zmiany w płucach 
mogą sugerować podejrzenie nowotworu, co należy 
uwzględniać w diagnostyce onkologicznej. 

Konflikt interesów: brak.
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PIERWOTNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC W PRZEBIEGU 
EKTOPOWEGO GRUCZOLAKA PRZYTARCZYC – OPIS PRZYPADKU

Agata Walulik1, Weronika Misiąg1, Paweł Gajdzis2, Mariusz Chabowski3
1Studenckie Koło Naukowe nr 180, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

2Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
3Klinika Chirurgiczna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, 

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Wprowadzenie 

Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest bardzo 
rzadko rozpoznawaną chorobą. Diagnozowana jest 
u około 1% populacji z częstością 30 przypadków na 
100 000 mieszkańców rocznie. Sporadyczna PNP naj-
częściej wywołana jest obecnością pojedynczego gru-
czolaka przytarczyc. Przebieg pierwotnej nadczynności 
przytarczyc u aż 80% pacjentów może być skąpo-, a na-
wet bezobjawowy, toteż często choroba ta rozpoznawa-
na jest przypadkowo.

Opis przypadku

Prezentujemy przypadek 46-letniego mężczyzny le-
czonego w Klinice Chorób Wewnętrznych z powodu 
pojawiających się epizodów hipertensyjnych, z towa-
rzyszącą temu tachykardią, niemiarowością rytmu, 
a także polidypsją, poliurią i osłabieniem siły mięśnio-
wej. Przypadkowo zlecone badanie poziomu wapnia 
we  krwi doprowadziło do rozpoznania gruczolaka 
przytarczyc. W scyntygrafii z kompleksem 99m+ MIBI 
w akwizycji planarnej i SPECT/CT uwidoczniono do-
datkowe ognisko wychwytu znacznika o średnicy 10 
mm, zlokalizowane w śródpiersiu przednim, za ręko-
jeścią mostka. Podczas pierwszej operacji z dostępu 

szyjnego (Kochera) resekowano róg górny prawy i lewy 
grasicy oraz twór średnicy 5–7 mm, który w badaniu 
histopatologicznym okazał się gruczołem przytarczy-
cowym. Jednakże kontrolne badanie śródoperacyjne 
uwidoczniło utrzymywanie się podwyższonego po-
ziomu PTH i wapnia. Powtórne badanie scyntygrafii 
ujawniło utrzymywanie się ogniska wzmożonego wy-
chwytu znacznika w śródpiersiu przednim, zamostko-
wo na wysokości kąta Ludwiga. Podczas drugiej ope-
racji z dostępu sternotomii podłużnej wypreparowano 
oraz usunięto pozostałości grasicy, fragment tłuszczu 
śródpiersiowego, fragment opłucnej ściennej prawej 
i guzek przygrasiczny. W drugiej dobie po zabiegu ob-
serwowano zauważalny spadek stężenia wapnia i PTH 
do prawidłowych wartości. Badanie histopatologiczne 
potwierdziło obecność utkania przytarczyc.

Wyniki

1.  Pierwotna nadczynność przytarczyc jest rzadką cho-
robą endokrynologiczną.

2.  Scyntygrafia z użyciem znacznika MIBI umożliwia 
określenie dokładnej lokalizacji gruczołu przytar-
czycznego, co jest niezwykle istotne przy ektopo-
wym położeniu gruczolaka. 
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
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DAMAGE CONTROL W OBRAŻENIACH KOŃCZYN
Piotr Łukasiewicz

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej SPSK1 w Lublinie

Wprowadzenie

Mnogie obrażenia ciała pozostają jedną z wiodących 
przyczyn zgonów wśród młodszych pacjentów na ca-
łym świecie. Wnikliwa ocena stanu ogólnego pacjen-
ta, często wielospecjalistyczna, potrzebna jest przy 
podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru leczenia 
i określenia, czy poszkodowany będzie w stanie prze-
żyć dłuższy zabieg w warunkach bloku operacyjnego. 
Ostatnie dekady rozwoju medycyny i nauk podstawo-
wych przyniosły wiele spojrzeń na metody najlepszego 
zaopatrzenia pacjentów z urazami wielonarządowymi 
obejmującymi obrażenia kończyn. Odpowiednie po-
stępowanie powinno bazować na zrozumieniu odpo-
wiedzi organizmu na przebyty uraz oraz czynności 
resuscytacyjne i  zastosowane leczenie chirurgiczne. 
Damage control pozostaje jedną z koncepcji leczenia 
pacjentów po przebytych ciężkich urazach z obraże-
niami kończyn, w ciężkim stanie ogólnym. Metoda ta 
opiera się na zastosowaniu pierwotnego zaopatrzenia 
w postaci stabilizatorów zewnętrznych, które umożli-
wiają szybszy i mniej traumatyzujący przebieg zabiegu, 
ograniczając tym samym domniemane zjawisko second 
hit.

Cel pracy

Podsumowanie opcji i wskazań do określonego postę-
powania damage control w obrażeniach kończyn oraz 
jej miejsca w świetle aktualnych doniesień naukowych.

Metodologia

Przegląd piśmiennictwa.

Wyniki

Pacjenci niestabilni bądź w stanie krytycznym mogą 
być w ten sposób zaopatrzeni do czasu wyrównania pa-
rametrów fizjologicznych, ograniczając ryzyko rozwoju 
powikłań, m.in. zespołu ostrej niewydolności oddecho-
wej czy zapalenia płuc. Postępowanie takie poprzedza 
szeroki wachlarz możliwości osteosyntezy ostatecznej, 
która może być wykonana po paru dniach postępującej 
poprawy stanu ogólnego pacjenta.

Wnioski

Kompleksowe spojrzenie na tematykę powinno 
uwzględniać dynamiczny charakter procesów zacho-
dzących miejscowo i ogólnoustrojowo oraz cechy indy-
widualne organizmu pacjenta. Podczas gdy zaopatrze-
nie pierwotne często przeprowadzone jest po dotarciu 
na blok operacyjny i ocenie stanu po przeprowadzonej 
resuscytacji, dalsze decyzje terapeutyczne podejmowa-
ne są w oparciu o ocenę śródoperacyjną.

Autor nie zgłasza konfliktu interesów.
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CHIRURGICZNE LECZENIE POWIKŁAŃ COVID-19 
O CIĘŻKIM PRZEBIEGU – OPIS PRZYPADKU

Sylwia Olczyk1, Wojciech Hap2, Wojciech Kielan2

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 
2Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

COVID-19 jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą 
kropelkową, wywołaną przez wirus z rodziny korona-
wirusów (SARS-CoV-2). Po zakażeniu wirus namnaża 
się w górnych drogach oddechowych, a następnie infek-
cja szerzy się na niższe piętra układu oddechowego, do-
prowadzając do śródmiąższowego zapalenia płuc. Na 
przebieg choroby wpływ ma indukowana przez wirus 
immunotolerancja z  jednoczesną zdolnością do wy-
wołania burzy cytokinowej. Infekcja COVID-19 może 
przebiegać w  sposób łagodny, umiarkowany, ciężki 
oraz krytyczny. Głównymi objawami ze strony ukła-
du oddechowego są: kaszel (50–80%), ból lub dyskom-
fort w klatce piersiowej, zmniejszenie tolerancji wysił-
ku i duszność o różnym stopniu nasilenia (30–40%). 
W  skrajnych przypadkach rozwija się zespół ostrej 
niewydolności oddechowej (acute respiratory distress 
syndrome – ARDS), wymagający leczenia w Oddziale 
Intensywnej Terapii, z wykorzystaniem tlenoterapii 
wysokoprzepływowej oraz wentylacji mechanicznej 
z wysokimi wartościami dodatniego ciśnienia końco-
wo-wydechowego – PEEP. W przypadkach skrajnego 
upośledzenia wydolności płuc konieczne może być 
stosowanie pozaustrojowej oksygenacji membrano-
wej (extracorporeal membrane oxygenation – ECMO). 
Długotrwała wentylacja mechaniczna z zastosowaniem 
wysokich wartości PEEP może powodować mecha-

niczne uszkodzenie płuc, które objawia się m.in. odmą 
opłucnową, odmą śródpiersia, rozedmą śródmiąższo-
wą płuc lub ostrym uszkodzeniem płuc wywołanym 
nadmiernym rozdęciem. Zjawisko to jest potęgowane 
przez zmniejszenie podatności tkanki płucnej w prze-
biegu procesu zapalnego na tle infekcji SARS-CoV-2. 

Opis przypadku

W pracy przedstawiono opis przypadku 62-letniego 
mężczyzny hospitalizowanego w Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Bolesławcu w okresie od listopada 2020 do 
maja 2021 r., u którego, w wyniku wentylacji mecha-
nicznej wysokimi ciśnieniami, w przebiegu COVID-19 
oraz leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii przez 
6 miesięcy, wystąpiły powikłania: wielokrotne odmy 
opłucnowe, wstrząs septyczny, zaburzenia krzepnię-
cia, krwawienie do lewej jamy opłucnowej ze wstrzą-
sem hipowolemicznym oraz destrukcja płuca lewego. 
Przedstawiono proces diagnostyczny, metody leczenia 
zachowawczego oraz ostatecznego zaopatrzenia ope-
racyjnego skutkujące wyleczeniem chorego. W pra-
cy zaznaczono wpływ indywidualnego podejścia do 
leczenia, ścisłej współpracy interdyscyplinarnej oraz 
radykalnych działań chirurgicznych, skutkujących 
powrotem pacjenta do pełnej sprawności fizycznej po 
przebyciu COVID-19 o skrajnie ciężkim przebiegu.
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CHIRURG JAKO KONSULTANT ODDZIAŁU DLA CHORYCH NA COVID-19
Wojciech Gierczak, Tomasz Kruszyna, Antoni Szczepanik, Piotr Richter

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wprowadzenie

Pandemia SARS-CoV-2 dramatycznie zmieniła prio-
rytety działania opieki zdrowotnej, pochłaniając jej 
ograniczone zasoby oraz uniemożliwiając bądź istot-
nie utrudniając dostęp do świadczeń niezwiązanych 
z COVID-19. Powszechnie ograniczono interwencje 
chirurgiczne do stanów nagłych i najpilniejszych cho-
rób onkologicznych. W  nieproporcjonalnie dużym 
stopniu ograniczenia dotknęły więc planowej chirurgii 
ogólnej w porównaniu do szeroko pojętej chirurgii on-
kologicznej. Przeanalizowano udział chirurgii ogólnej 
w opiece nad chorymi na COVID-19, hospitalizowa-
nymi w dużym szpitalu, działającym na zasadach szpi-
tala jednoimiennego, a w późniejszej fazie pandemii 
– na zasadach szpitala referencyjnego dla chorych na 
COVID-19.

Metodologia

Przeanalizowano konsultacje u chorych hospitalizowa-
nych pierwotnie z powodu COVID-19 w okresie mię-
dzy 6.03.2020 r. (data decyzji o przekształceniu w szpi-
tal jednoimienny) a 28.02.2021 r., z zakresu chirurgii 
ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wy-
kluczono z analizy chorych na COVID-19, przyjętych 
pierwotnie w celu leczenia operacyjnego. 

Wyniki

W tym czasie rozpoczęto 4426 hospitalizacji. Ogółem 
liczba chorych hospitalizowanych w tym czasie wynio-
sła 69 535 osobodni. 

Zidentyfikowano następujące scenariusze kliniczne: 
1. powikłania COVID-19 leczone chirurgicznie; 
2.  choroby leczone chirurgicznie lub wymagające 

inwazyjnego zabiegu diagnostycznego ujawnio-
ne podczas hospitalizacji pierwotnie z powodu 
COVID-19; 

3.  zaostrzenie chorób i stanów przewlekłych, mogą-
ce wymagać leczenia operacyjnego; 

4.  kontynuacja leczenia choroby chirurgicznej (na-
stępstw bądź powikłań) na oddziale o  profilu 
niechirurgicznym. 

Podejmowane działania podzielono na następujące 
kategorie: 

A.  interwencja chirurgiczna w celu diagnostycznym 
bądź terapeutycznym przy łóżku chorego; 

B.  zalecenie leczenia zachowawczego bądź diagno-
styki nieinwazyjnej; 

C.  skierowanie do leczenia operacyjnego w czasie tej 
samej hospitalizacji; 

D.  skierowanie do diagnostyki bądź leczenia endo-
skopowego w czasie tej samej hospitalizacji;

E.  kwalifikacja do planowego leczenia chirurgiczne-
go po wyleczeniu COVID-19.

W okresie analizowanym wykonano 307 konsultacji 
chirurgicznych u 135 chorych (3% chorych hospitalizo-
wanych). Przyczyną 94 konsultacji (30,6% wszystkich 
konsultacji chirurgicznych) u 27 chorych były następ-
stwa albo powikłania leczenia chirurgicznego podczas 
tej samej hospitalizacji (kategoria 4.). Ogółem 46 kon-
sultacji chirurgicznych (15%) wykonano u 21 chorych 
z powodu powikłań COVID-19 (kategoria 1.). Kolej-
ne 101 konsultacji chirurgicznych (33%) u 56 chorych 
wykonano z powodu choroby chirurgicznej ujawnio-
nej podczas hospitalizacji z powodu COVID-19 bądź 
rozpoznanej jednocześnie z rozpoznaniem COVID-19 
(kategoria 2.). Powodem 66 konsultacji (21,5%) u 41 
chorych było zaostrzenie choroby przewlekłej, poten-
cjalnie leczone chirurgicznie (kategoria 3.). U niektó-
rych chorych wykonano więcej niż jedną konsultację 
z różnych przyczyn.

Ogółem w 30 przypadkach konsultacji (9,8% wszyst-
kich konsultacji chirurgicznych) u 23 chorych zdecydo-
wano o konieczności operacji. Najczęściej dotyczyło to 
przyczyn kategorii 2. (14 przypadków) i kategorii 3. (9 
przypadków). Jedynie 3 konsultacje kategorii 1. oraz 4 
konsultacje kategorii 4. poskutkowały kwalifikacją do 
leczenia operacyjnego.

W  36 przypadkach zalecono dalszą diagnostykę 
i leczenie endoskopowe (11,7%). Przyczyna większości 
tych konsultacji należała do kategorii 2. (18 konsultacji, 
50%) i kategorii 3. (12 konsultacji, 33,3%).

W 98 przypadkach konsultacji konieczne było prze-
prowadzenie pomniejszej interwencji chirurgicznej 
przy łóżku chorego; w 50 przypadkach (51%) dotyczyło 
to kategorii 4., czyli kontynuacji opieki nad chorym po 
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leczeniu chirurgicznym na oddziale o profilu niezabie-
gowym. W kolejnych 21 przypadkach (21,4%) tego ro-
dzaju interwencja była konieczna z powodu powikłań 
chirurgicznych COVID-19 (kategoria 1.).

Ogółem działanie bezpośrednie w postaci interwen-
cji chirurgicznej przy łóżku chorego, zabiegu operacyj-
nego bądź interwencji endoskopowej były uzasadnione 
w 188 przypadkach konsultacji (61%), ale jedynie w 24 
przypadkach możliwe było odroczenie takiej interwen-
cji do czasu po wyleczeniu COVID-19.

Wnioski

Chirurgia ogólna w dobie pandemii pozostaje istotnym 
elementem leczenia chorych hospitalizowanych z po-
wodu COVID-19. Aktywność w tym zakresie wynika 
z konieczności zapewnienia ciągłości leczenia chorych 
po interwencjach zabiegowych, ale w większości przy-
padków dotyczy chorób lub objawów występujących de 
novo podczas hospitalizacji z powodu innego niż chi-
rurgiczny. Potwierdza to konieczność zapewnienia od-
powiednich zasobów w szpitalach przeznaczonych do 
leczenia COVID-19 i jednostkach referencyjnych dla 
chorych na COVID-19.
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WPŁYW POLIMORFIZMU GENU ACE NA EKSTREMALNY WYSIŁEK FIZYCZNY
Krzysztof Szmyt, Jacek Szmeja, Tomasz Banasiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Wiadomo, że odpowiedź hemodynamiczna na wysiłek 
fizyczny zależy od wybranych jego aspektów. Z ada-
ptacją do aktywności fizycznej mogą jednak wiązać 
się również inne czynniki. Czynniki genetyczne mogą 
przyczyniać się do znacznej międzyosobniczej zmien-
ności poziomu aktywności fizycznej. Wspinaczka wy-
sokogórska to jeden z najbardziej ekstremalnych spor-
tów, w którym na wydajność człowieka duży wpływ ma 
aklimatyzacja krążeniowo-oddechowa do zewnętrz-
nych warunków.

Cel pracy

Badanie miało na celu zbadanie związku między po-
limorfizmem genu konwertazy angiotensyny (ACE) 
insercji (I) / delecji (D) a przystosowaniem do ekstre-
malnych ćwiczeń wykonywanych na wysokości.

Metodologia

Grupa badana składała się z 39 zdrowych ochotników 
w wieku 22–58 lat, którzy uczestniczyli w wyprawie 
wysokogórskiej (≥ 3000 m n.p.m.). Pacjentów podzielo-
no na podgrupy według wieku: gr. I stanowiły osoby ≤ 
35 lat, a w gr. II byli pacjenci w wieku > 35 lat. Spośród 
całej badanej grupy wybrano dziesięciu najlepszych 
alpinistów jako dodatkową podgrupę odporną na wy-
siłek – zawodowców, którzy w przeszłości z powodze-
niem pokonywali wysokość 7000 m n.p.m. Polimor-
fizm genu ACE określono przez amplifikację reakcji 
łańcuchowej polimerazy (PCR), a następnie elektro-

forezę w żelu agarozowym. Stopień przystosowania 
do alpejskich warunków środowiskowych oceniono 
na podstawie ankiet. Obejmowały one subiektywną 
i obiektywną ocenę stanu zdrowia podczas wspinaczki 
w towarzystwie lekarza. Kolejnym narzędziem oceny 
była skala Lake Louise dla osób przebywających na du-
żych wysokościach.

Wyniki

Genotyp I/I był obecny u 1 alpinisty, genotyp I/D u 23 
alpinistów, a D/D u 15 alpinistów. Częstości genotypów 
alleli ACE były w równowadze Hardy’ego-Weinberga. 
Nie było istotnej różnicy w samopoczuciu sportowców 
przed alpinizmem pomiędzy podgrupami (p = 0,66). 
Nie było statystycznie istotnej różnicy w samopoczu-
ciu pacjentów po alpinizmie między podgrupami (p 
= 0,86). Również fakt, że alpinista był amatorem lub 
zawodowcem, nie miał wpływu na różnice w samo-
poczuciu sportowców przed i po alpinizmie. Nie było 
istotnych różnic w samopoczuciu sportowców z różny-
mi genotypami ACE zarówno przed (p = 0,22), jak i po 
wspinaczce (p = 0,99).

Wnioski

Nasze badanie nie wykazało istotnej korelacji pomię-
dzy polimorfizmem I/D genu ACE a przystosowaniem 
do ekstremalnego poziomu wysiłku. Postawiliśmy jed-
nak hipotezę, że większe obciążenie wysiłkowe może 
indukować większą aktywność ACE, niezależnie od 
genotypu.

Konflikt interesów: brak
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ZNACZENIE ODCHYLEŃ W WYNIKACH PODSTAWOWYCH BADAŃ 
LABORATORYJNYCH W PRZEWIDYWANIU RYZYKA WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ 
W 30-DNIOWEJ OBSERWACJI U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z I BEZ 

ZESPOŁU KRUCHOŚCI OPEROWANYCH W ZAKRESIE JAMY BRZUSZNEJ
Weronika Lebowa, Paulina Pietrzyk, Urszula Skorus, Jakub Kenig

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej 
i Transplantologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Wraz ze  starzeniem się społeczeństwa rośnie licz-
ba zabiegów operacyjnych wykonywanych u pacjen-
tów w wieku powyżej 65. roku życia. Pacjenci starsi, 
a zwłaszcza osoby z zespołem kruchości, mają zwięk-
szone ryzyko powikłań i pooperacyjnej śmiertelności. 

Cel pracy

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym w więk-
szości ośrodków rutynowo wykonywane są podstawo-
we badania laboratoryjne. Celem badania była ocena 
znaczenia odchyleń w ich wynikach w przewidywaniu 
ryzyka wystąpienia powikłań w 30-dniowej obserwacji 
u pacjentów w wieku podeszłym z i bez zespołu kru-
chości operowanych w zakresie jamy brzusznej w try-
bie planowym.

Metodologia

Kolejni pacjenci powyżej 65. roku życia zostali włą-
czeni do badania. Zespół kruchości rozpoznawano 
u pacjentów z nieprawidłowym wynikiem w trzech lub 
więcej domenach Całościowej Oceny Geriatrycznej. 
Przydatność badań laboratoryjnych (poziom leuko-
cytów – WBC, poziom erytrocytów – RBC, poziom 
hemoglobiny – HGB, sodu, potasu, mocznika, kreaty-
niny, aminotransferazy alaninowej – ALT i asparagi-
nianowej – AST) w przewidywaniu wystąpienia po-
wikłań oceniona została przy pomocy analizy regresji 
logistycznej. 

Wyniki

Do badania włączono 563 pacjentów (48% mężczyzn, 
52% kobiet), w tym 179 (31%) pacjentów z zespołem 
kruchości oraz 374 (67%) pacjentów bez cech tego ze-
społu. Średni wiek wynosił 74 lata (65–95). Odsetek 
pacjentów, u których zaobserwowano nieprawidłowe 
wyniki, w  zależności od rodzaju oznaczenia wahał 
się od 7% (potas) do aż 40% (HGB), a w przypadku 
większości badań (HGB, RBC, WBC, sód, mocznik) 
był istotnie statystycznie wyższy u pacjentów z zespo-
łem kruchości. W grupie osób bez zespołu kruchości, 
po skorygowaniu analizy o wiek, płeć, rodzaj zabiegu 
i obecność choroby nowotworowej, tylko odchylenie 
w poziomie WBC okazało się być istotnym niezależ-
nym czynnikiem ryzyka powikłań (OR: 1,8; 95% CI: 
1,2–2,6). W grupie osób z zespołem kruchości żadne 
z odchyleń nie okazało się być niezależnym czynni-
kiem ryzyka powikłań.

Wnioski

U pacjentów w wieku podeszłym występowanie od-
chylenia w wynikach badań laboratoryjnych wyko-
nywanych rutynowo przed zabiegiem operacyjnym 
jest częste. Zarówno u pacjentów z, jak i bez zespołu 
kruchości w przypadku większości badań laboratoryj-
nych nie zaobserwowano istotnego związku pomiędzy 
występowaniem odchyleń w ich wynikach a ryzykiem 
powikłań w 30-dniowej obserwacji. 

Autorzy oświadczają, że nie występuje konf likt 
interesów. 
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STENTOWANIE ŻYŁY WROTNEJ JAKO METODA LECZENIA 
NIEŻYLAKOWEGO KRWAWIENIA DO ŚWIATŁA PRZEWODU 
POKARMOWEGO. DOŚWIADCZENIE JEDNOOŚRODKOWE

Kaja Śmigielska1, Wojciech Korcz1, Dominika Karkocha1, Joanna Lisowska1, Rafał 
Maciąg1, Krzysztof Lamparski2, Olgierd Rowiński3, Maciej Słodkowski1

1Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego 

2II Klinika Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
3II Klinika Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Wprowadzenie

Krwawienie do światła przewodu pokarmowego z ży-
laków przełyku jest zagrażającym życiu powikłaniem 
nadciśnienia wrotnego. Zwiększenie ciśnienia w ukła-
dzie wrotnym w przypadku bloku przedwątrobowe-
go może być spowodowane przez ucisk zewnętrzny 
na wskazane naczynie, np. przez guz, czy powstawać 
w wyniku obstrukcji wewnątrznaczyniowej w przy-
padku zakrzepicy żylnej. Rzadszą formą krwawienia, 
powstałą w  rezultacie opisanej patologii, jest krwa-
wienie nieżylakowe w postaci krwawienia ze śluzówki 
przewodu pokarmowego.

Cel pracy

Wskazanie protezowania żyły wrotnej jako interwen-
cyjnej metody leczenia nieżylakowego krwawienia do 
światła przewodu pokarmowego. 

Metodologia

W latach 2016–2021 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej i Onkologicznej hospitalizowano 
troje pacjentów, u których stwierdzono nawracające, 
zagrażające życiu krwawienie do światła przewodu po-
karmowego, wynikające z nadciśnienia wrotnego, nie-
spowodowane krwawieniem z żylaków przełyku. 

Wyniki

Dwoje pacjentów zostało przyjętych do Kliniki z po-
wodu objawów krwawienia z dolnego odcinka prze-

wodu pokarmowego w postaci krwistych wypróżnień, 
u trzeciego z chorych obserwowano krwawienie z gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego, objawiające się 
smolistymi wypróżnieniami. Każdy z pacjentów w wy-
wiadzie miał rozpoznaną chorobę trzustki (adenocar-
cinoma, przewlekłe zapalenie trzustki). Po nieudanych 
próbach endoskopowego zaopatrzenia krwawienia 
w toku dalszej diagnostyki wykonywano tomografię 
komputerową z kontrastem, nie diagnozując konkret-
nej lokalizacji wynaczyniania kontrastu do światła 
przewodu pokarmowego. Stwierdzono natomiast za-
krzepicę jednego z naczyń spływu krezkowo-wrotnego 
z masywnym krążeniem obocznym. U pacjentów wy-
konano implantację stentów do żyły wrotnej w II Za-
kładzie Radiologii UCK CSK WUM. W kontrolnych 
badaniach tomograficznych stwierdzono ustąpienie/
zmniejszenie przepływu w naczyniach krążenia obocz-
nego. Nie obserwowano dalszych epizodów krwawie-
nia z przewodu pokarmowego. 

Wnioski

Nieżylakowe krwawienie do światła przewodu pokar-
mowego może stanowić zagrażające życiu, poważne 
powikłanie nadciśnienia wrotnego. Zastosowanie sten-
tów w celu udrożnienia spływu krezkowo-wrotnego 
może stanowić opcję terapeutyczną, redukującą czę-
stość występowania krwawień do przewodu pokarmo-
wego oraz poprawić jakość życia chorych we wskazanej 
grupie pacjentów. 

Konflikt interesów autora/autorów: brak.
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RESUSCYTACJA PACJENTÓW Z CIĘŻKIMI OBRAŻENIAMI CIAŁA
Mariusz Jojczuk

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wprowadzenie

Opieka nad pacjentem z mnogimi obrażeniami cia-
ła to proces o charakterze ciągłym. Ma swój początek 
w  miejscu zdarzenia, kontynuowany jest w  trakcie 
transportu, trwa na szpitalnym oddziale ratunkowym 
(SOR) i znajduje swój finał na oddziale leczenia urazów.

Resuscytacja okołourazowa rozumiana jest jako 
zespół czynności stosowanych u  poszkodowanego, 
u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Opie-
ka nad takim pacjentem wymaga więc zaangażowania 
szerokiej kadry personelu medycznego zarówno z za-
kresu medycyny ratunkowej, ortopedii, chirurgii, jak 
i anestezjologii.

Cel pracy

Wybór optymalnego postępowania w trakcie resuscy-
tacji pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała.

Metodologia

Przegląd piśmiennictwa.

Wyniki

Szczególną uwagę podczas leczenia pacjenta z mnogi-
mi obrażeniami ciała, oprócz zasadniczych procedur 
chirurgicznych i ortopedycznych, wydaje się mieć oce-
na, wykluczenie, a następnie leczenie istniejących od-
wracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia. 
Wśród nich, najważniejszą wydaje się być hipowolemia 

i wystąpienie wstrząsu hipowolemicznego. Według do-
stępnej literatury, niekontrolowany krwotok jest przy-
czyną około 48% zatrzymań krążenia u pacjentów, któ-
rzy doznali urazu. 

Głównym celem postępowania u  tych pacjentów 
jest zatem osiągnięcie „hemostazy bez opóźnienia”, 
zwykle dzięki interwencji chirurgiczno-ortopedycz-
nej oraz pierwotnej resuscytacji płynowej z możliwie 
wczesnym włączeniem preparatów krwiopochodnych. 
Takie postępowanie, określane jako resuscytacja he-
mostatyczna, ma kluczowe znaczenie i stanowi istotną 
część postępowania damage control.

W okresie przedszpitalnym, jak i do momentu osią-
gnięcia hemostazy, zwłaszcza w urazach tępych, została 
wprowadzona metoda hipotensji permisywnej – proto-
kół postępowania, którego celem jest utrzymanie skur-
czowego ciśnienia krwi w przedziale 80–90 mmHg. Ta-
kie postępowanie ma na celu ograniczenie krwawienia, 
jednak nie może być stosowane dłużej niż 60 minut.

Wnioski

Resuscytacja okołourazowa jest procesem złożonym 
i wielodyscyplinarnym. Wybór optymalnego postępo-
wania dotyczącego leczenia chirurgicznego, resuscyta-
cji płynowej oraz preparatami krwiozastępczymi wy-
daje się mieć zasadnicze znaczenie. Właściwe decyzje 
szczególnie we wczesnym etapie leczenia przekładają 
się bezpośrednio na przeżywalność pacjentów z mno-
gimi obrażeniami ciała.

Autor nie zgłasza konfliktu interesów.
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PROMIENICA JAMY BRZUSZNEJ – OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO
Mateusz Biczysko1, Hanna Tomczak2, Adam Bobkiewicz1, Tomasz Banasiewicz1, Łukasz Krokowicz1

1Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

2Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Promienica jest zakażeniem bakteryjnym o charakte-
rze przewlekłym lub podostrym, które wywołane jest 
przez bakterie beztlenowe – promieniowce (Actinobac-
teria). Pierwotnie uważana była za chorobę o etiologii 
grzybiczej. Jak obecnie wiadomo, jest schorzeniem 
bakteryjnym wywoływanym przez drobnoustroje na-
turalnie bytujące w jamie ustnej, w końcowym odcin-
ku przewodu pokarmowego, oraz w drogach rodnych. 
Promieniowce ujawniają swoją zjadliwość tylko i wy-
łącznie w sytuacjach przerwania ciągłości błon śluzo-
wych. Zakażenie szerzy się przez ciągłość na okoliczne 
tkanki, tworząc rozległe ropnie i przetoki wydzielające 
żółto zabarwione ziarnistości. Najczęstszą lokalizacją 
zmian wywołanych przez promieniowce są okolica 

szyjno-twarzowa, klatka piersiowa, jama brzuszna oraz 
(u kobiet) miednica mniejsza. 

Opis przypadku

Przedmiotem tego przypadku jest promienica jamy 
brzusznej u 35-letniej pacjentki. Typowymi objawami 
prezentowanymi przez pacjentów z tym schorzeniem 
są: gorączka, zmiana rytmu wypróżnień, brak apety-
tu, ból brzucha, nudności i wymioty – symptomy mało 
specyficzne. Co więcej, w procesie diagnostycznym 
przedoperacyjnym lub w trakcie operacji promienica 
jest często mylona ze zmianami o charakterze ostrego 
stanu zapalnego lub guza nowotworowego. W większo-
ści przypadków rozpoznanie zostaje postawione dopie-
ro po zabiegu operacyjnym. 
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OCENA SPECTRUM I WRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WYHODOWANYCH 
Z JAMY OTRZEWNEJ W PRZEBIEGU ROZLANEGO ZAPALENIA OTRZEWNEJ (RZO)
Czesław Osuch, Mirosław Dolecki, Maciej Matyja, Wojciech Serednicki, Agata Czerwińska, Andrzej Matyja

II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wprowadzenie

Rozlane zapalenie otrzewnej (RZO) jest poważnym 
schorzeniem ogólnoustrojowym, obarczonym ciężkim 
przebiegiem i wysokim odsetkiem śmiertelności. Pa-
togeny drobnoustrojów zasiedlających jamę otrzewnej 
w RZO odgrywają znaczącą rolę w przebiegu i rokowa-
niu. Identyfikacja tych patogenów i wczesne wprowa-
dzenie antybiotykoterapii celowanej jest jednym z ele-
mentów właściwego leczenia RZO.

Cel pracy

Celem naszego opracowania jest analiza spektrum 
drobnoustrojów wyhodowanych z jamy otrzewnej pod-
czas laparotomii w przebiegu RZO, ocena wrażliwości 
na antybiotyki oraz ocena przydatności antybiotykote-
rapii empirycznej. 

Metodologia

Badanie objęło 83 pacjentów hospitalizowanych z RZO 
w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządo-
wych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 
2013–2018. Chorym tym w trakcie laparotomii pobie-
rano materiał z jamy otrzewnej do badania mikrobio-
logicznego. Analizę pobranego materiału przeprowa-
dzono z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wyniki 

Z ogólnej liczby 83 pacjentów w 12 przypadkach uzy-
skano jałowy wynik posiewu, a u 71 chorych wyhodo-
wano drobnoustroje. Posiewy monokulturowe wyho-
dowano u 28 pacjentów, posiewy wielokulturowe u 43 
pacjentów. Łącznie wyhodowano 175 patogenów, spo-
śród których bakterie rodzaju Enterococcus stanowiły 
16%, a grzyby rodzaju Candida – 12,6%. Obydwa ro-
dzaje drobnoustrojów są oporne na zastosowaną anty-
biotykoterapię empiryczną. Gatunki alarmowe, a więc 
oporne na antybiotykoterapię szerokospektralną, sta-
nowiły 16,6% ogółu patogenów. 

Wnioski

Terapia empiryczna jest nieskuteczna w  przypadku 
28% naszych pacjentów. Czynniki alarmowe stanowiły 
16,6%, więc w tych przypadkach najwłaściwszą tera-
pią byłaby terapia celowana zamiast szerokospektral-
nej. W naszym materiale trzecim co do częstości wy-
hodowanym patogenem (12,6%) były grzyby rodzaju 
Candida. Aktualnie nie ma zaleceń odnośnie terapii 
empirycznej przeciw tym patogenom, natomiast ob-
serwowane jest stałe zwiększanie częstości występowa-
nia tego patogenu w RZO w kolejnych doniesieniach 
badawczych.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA OBJAWOWEJ MARTWICY OGRANICZONEJ 
TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD ZAKAŻENIA OBSZARÓW MARTWICZYCH.

Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

Leczenie endoskopowe objawowej martwicy ograni-
czonej trzustki jest uznaną metodą leczenia, jednak 
nadal budzi wiele kontrowersji. 

Cel pracy

Ocena wyników endoterapii martwicy ograniczo-
nej trzustki w  zależności od zakażenia obszarów 
martwiczych.

Metodologia

Retrospektywna analiza wyników leczenia endosko-
powego 186 chorych z  objawową martwicą ograni-
czoną trzustki, którzy w latach 2018–2021 byli leczeni 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej, Collegium Medicum im. L.Rydygie-
ra w Bydgoszczy. Chorych podzielono na dwie grupy, 
w zależności od obecności zakażenia treści martwiczej. 
Pierwszą grupę stanowili chorzy z zakażoną objawową 
martwicą ograniczoną trzustki. Drugą grupę stano-
wili chorzy z jałową objawową martwicą ograniczoną 
trzustki. 

Wyniki

Do pierwszej grupy włączono 114 chorych z zakażoną 
martwicą trzustki potwierdzoną dodatnim posiewem 

treści zbiornika. Do drugiej grupy włączono 72 cho-
rych z jałową objawową martwicą trzustki. Pojedyn-
czy endoskopowy dostęp przezścienny był skuteczny 
u 51 na 114 chorych (44,74%) w pierwszej grupie oraz 
u  67 na 72 chorych (93,06%) w  drugiej grupie (p < 
0,05). Średni czas czynnego drenażu endoskopowego 
w pierwszej grupie wynosił średnio 28 (13–96) dni, 
w drugiej grupie średnio 12 (7–22) dni (p < 0,05). Łącz-
na liczba zabiegów endoskopowych u jednego chorego 
wynosiła średnio 9,62 (4–22) w pierwszej grupie i 3,2 
(2–6) w drugiej grupie (p < 0,05). Sukces kliniczny 
uzyskano u 105 na 114 chorych (92,11%) z pierwszej 
grupy i u 70 na 72 chorych (97,22%) z drugiej grupy (p 
< 0,05). Powikłania leczenia endoskopowego w pierw-
szej grupie stwierdzono u 22 na 114 chorych (19,3%) 
oraz u 5 na 72 chorych (32,3%) w drugiej grupie (p < 
0,05). W pierwszej grupie śmiertelność wynosiła 6/114 
(5,26%) chorych, a w drugiej grupie – 1/72 (1,39%) cho-
rych (p < 0,05). Sukces długoterminowy stwierdzono 
u 101 na 114 chorych (88,6%) w pierwszej grupie i u 68 
na 72 (94,44%) chorych w drugiej grupie (p < 0,05). 

Wnioski

Leczenie endoskopowe martwicy organicznej trzustki 
jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia małoin-
wazyjnego. Chorzy z zakażoną martwicą ograniczo-
ną trzustki wymagają zwielokrotnionego dostępu do 
obszarów martwiczych. Zakażenie obszarów martwi-
czych znacząco pogarsza wyniki endoterapii.
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CZY WCZEŚNIEJSZE LAPAROTOMIE MAJĄ WPŁYW NA SPECTRUM I ODSETEK 
CZYNNIKÓW ALARMOWYCH DROBNOUSTROJÓW WYHODOWANYCH Z JAMY 

OTRZEWNEJ W PRZEBIEGU ROZLANEGO ZAPALENIA OTRZEWNEJ (RZO)?
Mirosław Dolecki, Czesław Osuch, Maciej Matyja, Wojciech 

Serednicki, Katarzyna Kołodziejska, Andrzej Matyja
II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wprowadzenie

Właściwie dobrana antybiotykoterapia we wczesnym 
okresie rozlanego zapalenia otrzewnej stanowi jeden 
z zasadniczych elementów właściwej terapii tego cięż-
kiego ogólnoustrojowego schorzenia. Antybiotykote-
rapia empiryczna oparta jest na założeniu, że patoge-
nami wywołującymi RZO są drobnoustroje pospolicie 
występujące w mikrobiomie narządów jamy otrzewnej. 
To założenie nie zawsze jest słuszne, stąd po uzyskaniu 
wyniku posiewu niejednokrotnie należy przeprowa-
dzić korekcję stosowanych antybiotyków. 

Cel pracy

Celem naszego opracowania jest ocena czy wcześniej-
sze laparotomie i interwencje w obrębie jamy brzusznej 
mają wpływ na spektrum i wrażliwość drobnoustrojów 
zidentyfikowanych w przebiegu RZO.

Metodologia

Badanie objęło 80 pacjentów z RZO hospitalizowanych 
w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarzą-
dowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w la-
tach 2013–2018. Chorym podczas laparotomii pobie-
rano materiał do badania mikrobiologicznego z jamy 
otrzewnej. Pacjentów podzielono na dwie grupy: A – 
chorzy, którzy w historii choroby podawali przeby-
te eksploracje jamy otrzewnej, oraz grupę B – chorzy 

pierwotnie operowani podczas bieżącego pobytu. Ana-
lizę pobranego materiału przeprowadzono z użyciem 
arkuszy kalkulacyjnych Excel. Badania statystyczne 
wykonano w oparciu o test t-Studenta i chi-kwadrat.

Wyniki 

Grupę A stanowiło 38 pacjentów, grupę B 42 pacjentów. 
Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w śred-
niej wieku, ocenie stopnia ciężkości choroby (ASA, 
MPI, APACHE 2), wynikach badań laboratoryjnych 
i śmiertelności pomiędzy obiema grupami. W grupie 
A wyhodowano 65 patogenów drobnoustrojów, w gru-
pie B – 83 patogeny. Liczba patogenów alarmowych 
w grupie A wyniosła 21, w grupie B 7 (p < 0,05).W gru-
pie A stwierdzono znamiennie większy odsetek bak-
terii rodzajów enterobakterii, Staphylococcus, Strepto-
coccus, natomiast w grupie B odnotowano znamiennie 
większy odsetek bakterii beztlenowych, stanowiących 
fizjologiczną florę mikrobiomu przewodu pokarmowe-
go człowieka. 

Wnioski

Na podstawie naszego badania można stwierdzić, że 
wcześniejsze eksploracje jamy otrzewnej mają wpływ 
na spektrum patogenów hodowanych z jamy otrzew-
nej w przebiegu RZO oraz odsetek identyfikowanych 
czynników alarmowych. 
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WPŁYW ZASTOSOWANIA PROFILAKTYCZNEJ TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ 
NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO PO 

ZABIEGU LIKWIDACJI ILEOSTOMII PĘTLOWEJ. BADANIE PILOTAŻOWE
Maciej Borejsza-Wysocki1, Adam Bobkiewicz1, Łukasz Krokowicz1, Wojciech 

Francuzik2, Dominik Walczak1, Tomasz Banasiewicz1

1Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2 Oddział Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Szpital Uniwersytecki Charité w Berlinie

Wprowadzenie

Zabieg likwidacji ileostomii pętlowej wiąże się ze sto-
sunkowo wysokim ryzykiem powikłań okołooperacyj-
nych, przy czym najczęstszym jest zakażenie miejsca 
operowanego (ZMO). Jedną z metod pozwalających na 
redukcję występowania ZMO w chirurgii jest zastoso-
wanie profilaktycznej terapii podciśnieniowej (negative 
pressure wound therapy – ciNPWT).

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie wpływu zastosowania 
ciNPWT na częstość występowania ZMO po operacji 
likwidacji ileostomii pętlowej.

Metodologia

Przeprowadzone badanie miało charakter eksplora-
cyjnego, obserwacyjnego badania kohortowego. Po 
wykonaniu zabiegu operacyjnego, na ranę poopera-
cyjną aplikowano ciNPWT (n = 15) albo standardowy 

sterylny opatrunek (SSD; n = 15). Co 3 dni stosowano 
ciNPWT, natomiast SSD zmieniano codziennie. Prze-
analizowano ocenę kliniczną objawów ZMO, poziom 
CRP i ocenę bólu za pomocą wizualnej skali analogo-
wej (visual analogue scale – VAS).

Wyniki

Częstość występowania ZMO wynosiła 13% (2/15) 
w grupie ciNPWT i 26% (4/15) w grupie SSD. Wszyscy 
pacjenci z grupy SSD, u których wystąpiło ZMO, mieli 
zarówno miejscowe, jak i uogólnione objawy infekcji. 
VAS oceniane w 1. i 3. dobie po operacji były istotnie 
niższe w grupie ciNPWT niż w grupie SSD.

Wnioski

Wydaje się, że ciNPWT nie przynosi korzyści w zakre-
sie redukcji występowania ZMO po zabiegu likwidacji 
ileostomii pętlowej. Potrzebne są dalsze badania w celu 
jednoznacznego ustalenia korzyści płynących ze stoso-
wania ciNPWT w tej grupie pacjentów.
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CZYNNIKI RYZYKA POWIKŁAŃ SEPTYCZNYCH U PACJENTÓW Z MNOGIMI 
OBRAŻENIAMI CIAŁA, LECZONYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

Krzysztof Słowiński, Jakub Nowakowski, Agnieszka Ławnicka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie

Urazy są najczęstszą przyczyną zgonów u ludzi mło-
dych – mężczyzn do 45. i  kobiet do 35. roku życia. 
Około 10% do 20% hospitalizowanych w następstwie 
urazu to pacjenci z rozpoznaniem mnogich obrażeń 
ciała. Wśród zgonów szpitalnych 15%–30% następuje 
po upływie dni lub tygodni od urazu i w 80% przypad-
ków są następstwem powikłań wynikających z uogól-
nionego zakażenia i niewydolności wielonarządowej 
w przebiegu sepsy. Bezpośrednio po urazie dominują 
zagrażające życiu mechanizmy wywołane obrażeniami 
OUN czy krwotokiem; w okresie późniejszym, który 
następuje po skutecznych działaniach resuscytacyj-
nych, objawiają się konsekwencje rozwoju tzw. choroby 
urazowej. Dynamika rozwoju tej choroby jest zależna 
od siły urazu, ciężkości obrażeń, osobniczych cech 
uwarunkowanych genetycznie, które decydują o na-
sileniu odpowiedzi zapalnej, oraz od sposobu, czasu 
i skuteczności leczenia chorego po urazie. 

Cel pracy

Celem pracy jest identyfikacja i ocena wpływu czyn-
ników ryzyka wystąpienia powikłań septycznych u pa-
cjentów z mnogimi obrażeniami ciała, leczonych na 
Oddziale Intensywnej Terapii. 

Metodologia

Badaniem objęto 102 pacjentów z mnogimi obrażenia-
mi ciała, leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii, 

na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji 
medycznej. 

Wyniki

W badanej grupie dominowały obrażenia komunika-
cyjne i stanowiły 72,5% wszystkich przyczyn obrażeń. 
Wartość wskaźnika ISS wśród wszystkich pacjentów 
mieściła się w zakresie 16 do 75 punktów z medianą 34 
punkty. Powikłania septyczne potwierdzone dodatnim 
posiewem w postaci zakażenia dróg oddechowych roz-
poznano u 50% pacjentów, zakażenia układu moczo-
wego u 18,6% pacjentów, zakażenia jam ciała (opłuc-
nej lub otrzewnej) u 8,8% pacjentów, a zakażenia ran 
pooperacyjnych lub tkanek miękkich u 9,8% pacjen-
tów. Objawy SIRS wystąpiły u 88,2% pacjentów, sep-
sa u 44,3% pacjentów, niewydolność wielonarządowa 
u 12,7% pacjentów, wstrząs septyczny u 3,9% pacjen-
tów. W badanej grupie zmarło 17 osób (16,7%); wszyscy 
zmarli mieli powikłania septyczne. 

Wnioski

Ustalono cechy kliniczne mnogich obrażeń ciała, które 
wpłynęły na wystąpienie powikłań septycznych: wiek 
pacjenta, ciężkość obrażeń oceniona w skali ISS, cięż-
kość obrażeń OUN w skali GCS, objawy wstrząsu przy 
przyjęciu do szpitala, wartość podstawowych para-
metrów krążeniowych (ciśnienie skurczowe, ciśnienie 
rozkurczowe, tętno), stężenie hemoglobiny w 1. dobie, 
przetoczenie masy erytrocytarnej w 1. dobie, wykona-
nie tracheostomii.
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HYDROCYN AQUA JAKO POTENCJALNE ROZWIĄZANIE DO PŁUKANIA 
JAMY OTRZEWNEJ, BADANIE NA MODELU ZWIERZĘCYM

Agnieszka Dworzyńska1, Lech Pomorski2
1Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie

Wiele ostrych chorób jamy brzusznej może powodować 
rozlane zapalenie otrzewnej. Ze względu na rozległość 
infekcji zwykłe leczenie, takie jak wycięcie zaatakowa-
nego narządu, jest często niewystarczające. Rozlane za-
palenie otrzewnej jest poważnym problemem klinicz-
nym ze względu na częstsze występowanie powikłań 
pooperacyjnych.

Od pewnego czasu chirurdzy skłaniają się do stoso-
wania płukania otrzewnej w celu wspomagania proce-
su gojenia u pacjentów z rozlanym zapaleniem otrzew-
nej. Niedostateczne oczyszczenie całej jamy otrzewnej 
może prowadzić do powstania infekcji w miejscu ope-
rowanym, a także ropni i zrostów. Przetestowano różne 
substancje, np. roztwory soli fizjologicznej, powidon – 
wodę jodowaną i płukanie antybiotykami. 

W ostatnich latach roztwory nadtlenkowych znaj-
dują zastosowanie w leczeniu ran, stopy cukrzycowej, 
irygacji śródpiersia oraz procesach zapalnych w jamie 
ustnej.

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie potencjału Hydrocynu, roz-
tworu nadtlenkowego o obojętnym pH, jako ewentual-
nej substancji stosowanej podczas płukania otrzewnej.

Metodologia

Badanie przeprowadzono na 32 szczurach. Zwierzęta 
podzieliliśmy na dwie grupy, w zależności od badanej 
substancji. Wykonano laparotomię, podczas której 
jamę brzuszną przepłukano Hydrocynem Aqua lub 

0,9% NaCl. Po 7 dniach uśmiercono część zwierząt. 
Wykonano ocenę makroskopową oraz pobrano wyci-
nek histopatologiczny. Powyższe procedury powtórzo-
no na pozostałych zwierzętach 21 dni po operacji.

Wyniki

Grupa 7-dniowa:
• Dwoje zwierząt z grupy Hydrocyn Aqua zmarło 

24 godziny po zabiegu. Nie zaobserwowano zro-
stów ani w grupie Hydrocyn, ani w grupie NaCl.

Grupa 21-dniowa:
• W grupie NaCl zrosty otrzewnowe stwierdzono 

u 2 zwierząt, natomiast w grupie Hydrocyn Aqua 
nie zaobserwowano zrostów makroskopowych.

W  badaniu histopatologicznym zidentyfikowano 
pewne procesy patologiczne, takie jak przekrwienie, 
obrzęk, naciek limfocytarno-histiocytarny, uszko-
dzenie nabłonka surowiczego i przerost fibroblastów/
fibrocytów.

Wnioski

Wykazaliśmy, że   istnieje istotnie większa częstość (p = 
0,0233) uszkodzeń nabłonka surowiczego u szczurów 
z grupy Hydrocyn oraz nieco większa (p = 0,0532) czę-
stość występowania uszkodzeń nabłonka limfocytar-
nego (p = 0,0532) w 7. dobie. Zmiany te nie różnią się 
znacząco w 21. dniu. Znacznie większą częstość wystę-
powania (0,0391) przekrwienia obserwuje się w grupie 
Hydrocyn Aqua w dniu 21.
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CZYNNIKI RYZYKA ZAKAŻEŃ RANY POOPERACYJNEJ 
W CHIRURGII RAKA JELITA GRUBEGO

Wojciech Hap, Marcin Zawadzki, Agata Diakun, Wojciech Kielan
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wprowadzenie

Identyfikacja istotnych czynników ryzyka zakażeń 
miejsca operowanego może pozwolić na zmniejszenie 
częstości występowania tego powikłania wśród cho-
rych poddawanych zabiegom operacyjnym z powodu 
raka jelita grubego.

Cel pracy

Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wy-
branymi, znanymi czynnikami ryzyka a występowa-
niem zakażeń rany po operacji z powodu raka jelita 
grubego. 

Metodologia

Retrospektywne, jednoośrodkowe badanie przeprowa-
dzono na grupie 328 chorych poddanych elektywnej 
operacji z powodu pojedynczego raka jelita grubego. 
Dane zebrano dla pacjentów, którzy byli operowani 
w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2018 r. w Uni-
wersyteckim Szpitalu Klinicznym we  Wrocławiu. 

Analizowano wpływ wybranych czynników na czę-
stość występowania powierzchownych zakażeń miej-
sca operowanego w trakcie hospitalizacji po zabiegu 
operacyjnym.

Wyniki

Zakażenia miejsca operowanego rozpoznano u 14,9% 
pacjentów. Zaobserwowano, że większa częstość wystę-
powania zakażeń miejsca operowanego związana jest 
z wcześniej istniejącą cukrzycą, zwiększoną objętością 
płynów dożylnych oraz przedłużoną antybiotykotera-
pią po zabiegu operacyjnym.

Wnioski

Okołooperacyjna kontrola glikemii, celowana płynote-
rapia oraz odpowiednia polityka antybiotykowa, w tym 
rozsądna profilaktyka antybiotykowa i unikanie nad-
używania antybiotyków mogą mieć wpływ na istotne 
zmniejszenie częstości występowania powierzchow-
nych zakażeń miejsca operowanego u chorych podda-
nych operacji raka jelita grubego.
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ROLA ANTYBIOTYKOTERAPII W TRAKCIE DRENAŻU ENDOSKOPOWEGO 
TRZUSTKOWYCH ZBIORNIKÓW PŁYNOWYCH

Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Marek Jackowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie

W ostatnich dekadach obserwujemy stały rozwój tech-
nik leczenia endoskopowego następstw ostrego zapa-
lenia trzustki, w postaci trzustkowych i okołotrzust-
kowych zbiorników płynowych. Pomimo rozwoju 
różnych metod endoterapii, nadal nie jest znana rola 
antybiotykoterapii w trakcie drenażu endoskopowego 
pozapalnych zbiorników płynowych. 

Cel pracy 

Określenie roli antybiotykoterapii w trakcie leczenia 
endoskopowego trzustkowych i  okołotrzustkowych 
pozapalnych zbiorników płynowych. 

Metodologia

Randomizowane badanie obejmujące grupę badawczą 
62 chorych leczonych endoskopowo z powodu poza-
palnych trzustkowych i okołotrzustkowych zbiorni-
ków płynowych w 2020 r. w Klinice Chirurgii Ogól-
nej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Toruniu. 
Pierwszą grupę stanowili chorzy, którzy otrzymywali 
szerokospektralną antybiotykoterapię dożylną w trak-
cie endoterapii. Druga grupa to chorzy bez antybioty-
koterapii w trakcie drenażu endoskopowego.

Wyniki

31 chorych włączono do pierwszej grupy (martwica 
ograniczona trzustki – 51,6%; torbiel rzekoma trzust-

ki – 48,4%) i 31 chorych do drugiej grupy (martwica 
ograniczona trzustki –58,1%, torbiel rzekoma trzust-
ki – 41,9%; p = NS). Zakażenie treści zbiorników 
trzustkowych stwierdzono u 16 z 31 (51,6%) chorych 
w  pierwszej grupie oraz u  14 z  31 (45,2%) chorych 
w grupie drugiej (p = NS). Średni czas czynnego dre-
nażu endoskopowego w pierwszej grupie wynosił 13,0 
(6–21) dni, a w grupie drugiej – 14,0 (7–25) dni (p = 
NS). Łączna liczba zabiegów endoskopowych u jednego 
chorego wynosiła średnio 3,3 (2–5) w pierwszej grupie 
i 3,4 (2–7) w drugiej grupie (p = NS). Sukces kliniczny 
uzyskano u 29 z 31 (93,5%) chorych z pierwszej grupy 
i u 30 z 31 (96,8%) chorych z drugiej grupy (p = NS). 
Powikłania leczenia endoskopowego w pierwszej gru-
pie stwierdzono u 8 z 31 (25,8%) chorych oraz u 10 z 31 
(32,3%) chorych w drugiej grupie (p = NS). Sukces dłu-
goterminowy stwierdzono u 26 z 31 (83,9%) chorych 
w pierwszej grupie i u 24 z 31 (77,4%) chorych w drugiej 
grupie (p = NS). 

Wnioski

Stosowanie antybiotykoterapii w trakcie drenażu endo-
skopowego trzustkowych i okołotrzustkowych zbiorni-
ków płynowych nie wpływa na wyniki leczenia, nawet 
w przypadku zakażonych zbiorników płynowych. Pod-
stawą leczenia endoskopowego w tej grupie chorych 
jest stworzenie skutecznego systemu drenażowego, 
który zapewni swobodny odpływ treści ze zbiornika. 
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PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA OBJAWOWEJ MARTWICY OGRANICZONEJ 
TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD ZAKAŻENIA OBSZARÓW MARTWICZYCH

Mateusz Jagielski1,Wojciech Kupczyk1, Marek Jackowski1
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum 

im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie 

Endoskopia objawowej martwicy ograniczonej trzustki 
jest uznaną metodą leczenia, jednak nadal budzi wiele 
kontrowersji. 

Cel pracy

Ocena wyników endoterapii martwicy ograniczo-
nej trzustki w  zależności od zakażenia obszarów 
martwiczych.

Metodologia

Retrospektywna analiza wyników leczenia endosko-
powego 186 chorych z  objawową martwicą ograni-
czoną trzustki, którzy w latach 2018–2021 byli leczeni 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej, Collegium Medicum im. L.Rydygie-
ra w Bydgoszczy. Chorych podzielono na dwie grupy, 
w zależności od obecności zakażenia treści martwiczej. 
Pierwszą grupę stanowili chorzy z zakażoną objawową 
martwicą ograniczoną trzustki. Drugą grupę stano-
wili chorzy z jałową objawową martwicą ograniczoną 
trzustki. 

Wyniki

Do pierwszej grupy włączono 114 chorych z zakażoną 
martwicą trzustki, potwierdzoną dodatnim posiewem 

treści zbiornika. Do drugiej grupy włączono 72 chorych 
z jałową objawową martwicą trzustki. Pojedynczy en-
doskopowy dostęp przezścienny był skuteczny u 51 na 
114 pacjentów (44,74%) w pierwszej grupie oraz u 67 na 
72 chorych (93,06%) w drugiej grupie (p < 0,05). Śred-
ni czas czynnego drenażu endoskopowego w pierwszej 
grupie wynosił średnio 28 (13–96) dni, a w drugiej 
grupie średnio 12 (7–22) dni (p < 0,05). Łączna liczba 
zabiegów endoskopowych u  jednego chorego wyno-
siła średnio 9,62 (4–22) w pierwszej grupie i 3,2 (2–6) 
w drugiej grupie (p < 0,05). Sukces kliniczny uzyskano 
u 105 (92,11%) chorych z pierwszej grupy i 70 (97,22%) 
chorych z drugiej grupy (p < 0,05). Powikłania leczenia 
endoskopowego w pierwszej grupie stwierdzono u 22 
(19,3%) chorych oraz u 5 (32,3%) chorych w drugiej 
grupie (p < 0,05). W pierwszej grupie śmiertelność wy-
nosiła 5,26% (zmarło 6 chorych), a w drugiej – 1,39% 
(zmarł 1 chory), p < 0,05. Sukces długoterminowy 
stwierdzono u 101 (88,6%) chorych w pierwszej grupie 
i u 68 (94,44%) chorych w drugiej grupie (p < 0,05). 

Wnioski

Leczenie endoskopowe martwicy organicznej trzustki 
jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia małoin-
wazyjnego. Chorzy z zakażoną martwicą ograniczo-
ną trzustki wymagają zwielokrotnionego dostępu do 
obszarów martwiczych. Zakażenie obszarów martwi-
czych znacząco pogarsza wyniki endoterapii.
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APLIKACJA WEBOWA DO WSPOMAGANIA PROCEDUR DOMOWEGO 
ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I PACJENTA 

Marek Krasnouski1, Chimedshirchin Batjargal1, Magdalena Jasionowska-
Skop1, Michał Ławiński2, Maciej Słodkowski2

1Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska 
2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie 

Domowe żywienie dojelitowe to program leczenia pa-
cjentów, którzy wymagają żywienia w sposób sztuczny 
(dietami przemysłowymi), a stan ich zdrowia nie wy-
maga hospitalizacji. W ramach procedury NFZ pacjent 
wymaga kwalifikacji oraz regularnych wizyt kontrol-
nych raz na trzy miesiące, następnie dostaw pokarmu 
oraz sprzętu niezbędnego do jego podawania, a w razie 
konieczności – modyfikacji prowadzonego żywienia 
enteralnego. Wszystkie te etapy związane są z wypeł-
nianiem niezbędnej dokumentacji medycznej, która 
zazwyczaj prowadzona jest w formie klasycznej, czyli 
papierowej. 

Cel pracy

W ramach pracy dyplomowej prowadzonej na Wydzia-
le Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, przy ści-
słej współpracy z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM, została 
utworzona aplikacja webowa, która ma wspomóc za-
równo pracę lekarzy w ramach obowiązków wynikają-
cych z programu domowego żywienia dojelitowego, jak 
i pacjentów podczas codziennego raportowania o sta-
nie zdrowia. Aplikacja usprawnia przepływ informa-
cji pomiędzy lekarzem prowadzącym a pacjentem. To 
platforma monitorująca prowadzone okresowe wizyty 
lekarsko-pielęgniarskie. Optymalizuje koszty oraz czas 
personelu medycznego w zakresie wyznaczania na ma-
pach kontrolnych wizyt lekarsko-pielęgniarskich.

Metodologia 

Aplikacja wspiera trzy typy użytkowników: „lekarz”, 
„pacjent” i  „administrator”. Wśród głównych funk-
cjonalności aplikacji dla użytkownika „lekarz” można 

wymienić m.in. przechowywanie i przetwarzanie in-
formacji o stanie zdrowia pacjentów zakwalifikowa-
nych w ramach programu HEN, generowanie i dru-
kowanie dokumentów zgodnych z  wymaganiami 
NFZ na podstawie tych informacji, planowanie wizyt 
pacjentów czy dostaw, jak również wizualizacja nie-
zbędnych informacji do ustalenia wizyt u pacjentów 
na mapie województwa mazowieckiego (w tym adres 
zamieszkania pacjentów, termin nadchodzących wizyt 
czy dostaw). Natomiast użytkownikom „pacjent” apli-
kacja umożliwia wypełnianie codziennych formularzy 
o stanie zdrowia, które są na bieżąco dostępne z konta 
lekarza prowadzącego. Ostatnia rola, „administrator”, 
jest potrzebna do tworzenia użytkowników systemu, 
zmiany danych osobowych pacjentów oraz przypisy-
wania pacjentów do lekarzy prowadzących. 

Wyniki 

Dzięki aplikacji uzyskuje się pliki gotowe do wydru-
ku, takie jak: karta kwalifikacji pacjenta do leczenia 
żywieniowego, karta autokontroli pacjenta, formularz 
programu żywienia dojelitowego czy historię programu 
leczenia danego pacjenta. 

Wnioski 

Aplikacja przyspiesza wykonywanie codziennych obo-
wiązków personelu medycznego i pacjenta w ramach 
programu HEN. Stworzona mapa wraz z dodatkowy-
mi informacjami o sposobie żywienia pacjenta, termi-
nie jego kolejnych wizyt i adresie zamieszania pacjenta 
może wspomóc w sposób jasny i przejrzysty optymali-
zację trasy wizyt domowych dla danego zespołu perso-
nelu medycznego, a tym samym może pośrednio wspo-
móc optymalizację kosztów w ramach programu HEN. 
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