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Czy badanie ultrasonograficzne jest 
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STRESZCZENIE:    Wstęp: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą ostrą chorobą jamy brzusznej. Mimo postępu diagnostyki 
u około 20% chorych w badaniu histopatologicznym nie stwierdza się zmian zapalnych w wyrostku robaczkowym. Celem pra-
cy jest określenie przydatności USG w rozpoznaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. 

  Materiał i metody: Analiza retrospektywna 326 przypadków chorych operowanych z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrost-
ka robaczkowego, u których wykonano USG. O ostatecznym rozpoznaniu decydował wynik histopatologiczny. Przyjęto dwa 
warianty dodatniego badania USG: w wariancie pierwszym – za dodatni wynik USG uznano uwidoczniony zmieniony zapal-
nie wyrostek robaczkowy, w wariancie drugim – za dodatni wynik USG uznano uwidoczniony zapalnie wyrostek robaczkowy 
lub jeden z objawów sugerujących zapalenie wyrostka, tj. płyn w prawym dole biodrowym, poszerzone węzły krezki, posze-
rzone lub pogrubiałe pętle jelit w prawym dole biodrowym. Następnie obliczono i porównano czułość, swoistość, wartość pre-
dykcyjną dodatnią (PPV) i ujemną (NPV) dla obu wariantów wyników USG. 

  Wyniki: U 83,74% chorych w badaniu histopatologicznym stwierdzono zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy. W 39,53% 
badaniach USG uwidoczniono zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy. W 65,95% uwidoczniono zmiany sugerujące proces 
zapalny w prawym dole biodrowym. W pierwszym wariancie badania czułość, swoistość, PPV oraz NPV wyniosły odpowied-
nio 47,99%, 79,25%, 92,25% i 22,83%. W drugim wariancie – odpowiednio 67,77%, 43,40%, 86,05% i 20,72%. W wariancie 
drugim uzyskano istotny wzrost czułości (p <0,001) przy jednoczesnym obniżeniu swoistości (p <0,001). 

  Wnioski: Ograniczona czułość i swoistość badania USG nie pozwala jednoznacznie potwierdzić rozpoznania ostrego zapale-
nia wyrostka robaczkowego. Ujemny wynik badania przy typowych dolegliwościach nie powinien opóźnić prawidłowego roz-
poznania oraz wdrożenia wczesnego leczenia operacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE:   zapalenie wyrostka robaczkowego, ultrasonografia, USG

ABSTRACT:   Introduction: Acute appendicitis is the most common acute abdominal illness. Despite progress in diagnosis, there is still a 
20% negative appendectomy rate. The aim of the study was to determine the usefulness of abdominal sonography in the dia-
gnosis of acute appendicitis. 

  Materials and methods: Data were collected retrospectively from 326 patients operated with suspected appendicitis, who 
had undergone abdominal ultrasound prior to surgery. Appendicitis was confirmed by pathology reports. There were two 
variants of positive abdominal sonography. In the first, positive ultrasound was visualized inflamed appendix. In the second 
variant, the sonographic diagnosis of appendicitis was based on a visualized inflamed appendix or one of indirect signs of ap-
pendicitis – localized periappendiceal fluid collection, enlarged lymph nodes, thickening of the intestinal wall in the right iliac 
fossa. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were defined and compared. 

  Results: 83.74% patients have appendicitis in their pathologic report. In 39.53% cases, the appendix was visualized via abdo-
minal ultrasound. In 65.95% cases of sonography, there occurred indirect signs. In the first variant, sensitivity, specificity, PPV 
and NPV amounted to 47.99%, 79.25%, 92.25% and 22.83%, respectively. In the second variant, they amounted to 67.77%, 
43.40%, 86.05% and 20.72%, respectively. In the second variant, sensitivity was significantly higher (p<0.001), however speci-
ficity was significantly lower (p<0.001). 

  Conclusion: Limited sensitivity and specificity cannot be a confirmation of appendicitis. The typical clinical course with a ne-
gative ultrasound should not delay correct diagnosis and early surgical treatment. 

WSTĘP

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą ostrą 
chorobą jamy brzusznej, która występuje głównie u osób mło-

dych. Ryzyko zachorowania w ciągu życia wynosi ok. 7–8% [1]. 
Może być spowodowane niedrożnością światła wyrostka wywołaną 
przez kamień kałowy, przerost tkanki chłonnej oraz rzadziej przez 
guz wyrostka lub kątnicy. Przyczyną wywołującą ostre zapalenie 
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ujemną (negative predictive value; NPV) dla 95% przedziału uf-
ności. Następnie porównano czułości i swoistości przy pomocy 
testu zgodności McNemara. Za istotne statystycznie uznano war-
tości dla p <0,05 

Wartości te obliczono w zależności od przyjętego dodatniego kry-
terium rozpoznania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w 
badaniu ultrasonograficznym. Ze względu na opisywane przez 
różnych autorów różnice w interpretacji wyniku badania ultra-
sonograficznego badanie przeprowadzono dla dwóch wariantów 
tej interpretacji [4]. 

Wariant I

•	 Dodatni wynik USG – uwidoczniony zmieniony wyrostek 
robaczkowy, tj. nieruchomy, o średnicy powyżej 6 mm, 
niepoddający się kompresji podczas ucisku sondą. 

wyrostka robaczkowego mogą również być czynniki zakaźne, ge-
netyczne i środowiskowe [2]. Rokowanie we wcześnie rozpozna-
nym zapaleniu wyrostka robaczkowego jest dobre i pogarsza się 
wraz z trwaniem nieleczonej choroby, dlatego ważne jest wczesne 
postawienie prawidłowego rozpoznania i wycięcie zmienionego 
zapalnie wyrostka. O ostatecznym rozpoznaniu decyduje wynik 
badania histopatologicznego. Mimo postępu diagnostyki – uży-
wania skal diagnostycznych, USG, CT jamy brzusznej – odsetek 
preparatów operacyjnych wykazujących brak zmian zapalnych w 
wyrostku robaczkowym wynosi średnio ok. 20% i jest wyższy u 
kobiet [3]. Celem pracy jest określenie przydatności USG w roz-
poznaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w codzien-
nej praktyce klinicznej. 

MATERIAŁ I METODY

Praca ma charakter retrospektywny. W badaniu uwzględniono 
chorych operowanych z powodu podejrzenia ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego na Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Trans-
plantacyjnej oraz Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej 
i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi po-
między 1 stycznia 2014 roku a 31 grudnia 2016 roku, u których 
przed zabiegiem wykonano USG jamy brzusznej. Badanie USG 
wykonywał specjalista radiolog lub lekarz w trakcie specjalizacji 
z radiologii. O ostatecznym rozpoznaniu ostrego zapalenia wy-
rostka decydował wynik histopatologiczny wyciętego preparatu.

Analiza statystyczna została wykonana w programie Statistica 13.1, 
w którym obliczono czułość, swoistość, wartość predykcyjną do-
datnią (positive predictive value; PPV) oraz wartość predykcyjną 

Tab. I. Populacja.

KOBIETY MĘŻCZYŹNI WSZYSCY

Ilość 172 (52.76%) 154 (47.24%) 326

Średnia wieku 35.1 35.79 35.4

Tab. II. Zmiany w USG.

CAŁA POPULACJA KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Ilość % Ilość % Ilość %

Uwidocznienie wyrostka 
robaczkowego

156 47.85% 76 44.19% 80 51.95%

Zapalnie zmieniony 
wyrostek

142 43.56% 68 39.53% 74 48.05%

Płyn w prawym dole 
biodrowym

132 40.49% 75 43.60% 57 37.01%

Powiększenie węzłów 
chłonnych krezkowych

24 7.36% 17 9.88% 7 4.55%

Poszerzenie/pogrubie-
nie pętli jelitowych pra-
wego dołu biodrowego

20 6.13% 10 5.81% 10 6.49%

Tab. III. Wynik histopatologiczny.

WYROSTEK NIEZMIENIONY OSTRE ZAPALENIE ROPOWICZE ZAPALENIE ZGORZELINOWE ZAPALENIE ENDOMETRIOZA

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość %

Kobiety 33 19.19% 38 22.09% 75 43.60% 24 13.95% 2 1.16%

Mężczyźni 20 12.99% 24 15.58% 80 51.95% 30 19.48% 0 0.00%

Wszyscy 53 16.26% 62 19.02% 155 47.55% 54 16.56% 2 0.61%

Tab. IV. Czułość, swoistość, PPV i NPV USG.

WARIANT I WARIANT II

Cała 
populacja

Kobiety Mężczyźni Cała 
populacja

Kobiety Mężczyźni

Czułość 47.99% 43.88% 52.24% 67.77% 66.91% 68.66%

Swoistość 79.25% 78.79% 80.00% 43.40% 39.39% 50.00%

PPV 92.25% 89.71% 94.59% 86.05% 82.30% 90.20%

NPV 22.83% 25.00% 20.00% 20.72% 22.03% 19.23%

PPV – wartość predykcyjna dodatnia; NPV – wartość predykcyjna ujemna
Wariant I – dodatnie USG – uwidoczniono zmieniony zapalony wyrostek
Wariant II – dodatnie USG – uwidoczniono zmieniony zapalnie wyrostek lub 
przynajmniej jeden objaw sugerujący proces zapalny w prawym dole biodrowym

Ryc. 1.  Struktura wiekowa populacji.
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dziami diagnostycznymi są badanie kliniczne z wykorzystaniem 
skal diagnostycznych Alvorado, Eskelinen oraz badania dodat-
kowe – laboratoryjne i obrazowe. Mają one na celu zmniejszenie 
odsetka negatywnych appendektomii, która wynosi ok. 20% [3]. 
Najprostszym i najtańszym badaniem obrazowym pomagającym 
w rozpoznaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest 
USG. Badanie to zastosowane łącznie ze skalami diagnostyczny-
mi zwiększa odsetek prawidłowych rozpoznań ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego wobec użycia samych skal diagnostycz-
nych z 62,8% do 86,2% [5]. Badanie USG cechuje się subiektyw-
nością oceny przez radiologa. Innym ograniczeniem jest grubość 
tkanki podskórnej u osób otyłych. W naszym badaniu uzyskaliśmy 
czułość badania USG wynoszącą 48% (wariant I) i 67,8% (wariant 
II – z objawami sugerującymi ostre zapalenie wyrostka robacz-
kowego). W piśmiennictwie czułość USG waha się od 34% [6] do 
99,3% [7], a swoistość od 68,1% [6] do 97% [8]. Tak duże różnice 
i tak wysokie wartości mogą wynikać z przyjętych kryteriów roz-
poznania choroby, a także wykonywania badania wyłącznie przez 
bardzo doświadczonego radiologa, co w codziennej praktyce nie 
zawsze jest osiągalne. W metaanalizie sporządzonej przez Doria 
(2006) osiągnięto czułość i swoistość odpowiednio 83% i 93% dla 
dorosłych [9]. W starszej metaanalizie – z 1995 roku – uzyskano 
odpowiednio wyniki: 84,7% i 92,1% [10] W tym badaniu autorzy 
uważają, że USG jest najbardziej korzystne u osób z nietypowym 
obrazem klinicznym. U osób z typowymi dolegliwościami wynik 
badania USG charakteryzuje się wysokim odsetkiem wyników 
fałszywie negatywnych (12,5%). Doprowadza to do opóźnionego 
rozpoznania choroby, dlatego autorzy sugerują, by w tym wypad-
ku od razu podjąć leczenie operacyjne [10].

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje tomogra-
fia komputerowa (TK). Głównym ograniczeniem tego badania jest 
ekspozycja chorego na promienie jonizujące oraz konieczność po-
dania kontrastu. Ponadto badanie TK jest droższe niż USG, nie 
jest także jeszcze powszechnie dostępne i jego użycie opóźnia mo-
ment decyzji o rozpoczęciu zabiegu [11, 12]. Opóźnienie to nie 
wpływa jednak na śródoperacyjną ilość stwierdzonych perforacji 
wyrostka robaczkowego [13]. Czułość i swoistość tego badania 
wynosi odpowiednio 76% [14] –100% [15] i 83% [14]  97% [16], w 
metaanalizie Doria 94% i 94% [9]. Odsetek negatywnych appen-
dektomii po użyciu TK zmalał z 21,5% do 10,0% [12]. Te wyniki 
przekonują niektórych autorów o konieczności wykonywania TK 
jako podstawowego narzędzia diagnostycznego w rozpoznaniu 
ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego [6]. 

Zmniejszenie odsetka negatywnych appendektomii można osią-
gnąć, wykonując laparoskopię diagnostyczną i w razie stwierdze-
nia niezmienionego zapalnie wyrostka, podjęcie decyzji o nie 
wycinaniu go. Większe korzyści z takiego postępowania stwier-
dzono u kobiet [17]. Inni autorzy sugerują wycięcie niezmie-
nionego makroskopowo wyrostka, gdyż w takich przypadkach 
stwierdza się zmiany zapalne w badaniu mikroskopowym nawet 
u 25% chorych [18 ].

WNIOSKI

Ograniczona czułość i swoistość badania ultrasonograficznego nie 
pozwala jednoznacznie ani potwierdzić rozpoznania ostrego zapa-
lenia wyrostka robaczkowego, ani gowykluczyć. Przy uwzględnieniu 
dodatkowych zmian sugerujących proces zapalny czułość badania 

•	 Ujemny wynik USG – uwidoczniony niezmieniony 
wyrostek robaczkowy lub brak uwidocznienia wyrostka.  

Wariant II

•	 Dodatni wynik USG – uwidoczniony zmieniony wyrostek 
robaczkowy lub zaobserwowany jeden z objawów 
sugerujących zapalenie wyrostka, tj. płyn prawym dole 
biodrowym, poszerzone węzły krezki, poszerzone lub 
pogrubiałe pętle jelit w prawym dole biodrowym 

•	 USG ujemne – uwidoczniony wyrostek robaczkowy 
niespełniający powyższych kryteriów lub brak 
uwidocznienia wyrostka. 

WYNIKI

Do badania zostało zakwalifikowanych 326 pacjentów, którzy byli 
operowani z powodu podejrzenia ostrego zapalenia wyrostka ro-
baczkowego oraz mieli wykonane USG w trakcie diagnostyki bó-
lów brzucha. Charakterystyka badanej grupy przedstawiona jest w 
tabeli I. Strukturę wiekową populacji obrazuje wykres 1. Najmłod-
szy chory miał 18 lat, najstarszy 84 lat. Zaobserwowano przewagę 
płci żeńskiej. Populacja kobiet była nieznacznie młodsza niż męska 
(p = 0,4; wartość nieistotna statystycznie). U 16,26% chorych wy-
cięto niezmieniony wyrostek robaczkowy, w 83,74% przypadkach 
w badaniu mikroskopowym stwierdzono zmieniony zapalnie wy-
rostek. U kobiet stwierdzono wyższy odsetek wyciętych niezmie-
nionych wyrostków robaczkowych (19,19%) niż u mężczyzn 
(12,99%); p=0,13, co stanowi wartość nieistotną statystycznie. U 156 
chorych w badaniu USG zidentyfikowano wyrostek robaczkowy, 
z czego u 142 wyrostek z cechami zapalenia (39,53% badanych).  
W 215 badaniach USG (65,95% przypadków) uwidoczniono zmia-
ny sugerujące toczący się proces zapalny w prawym dole biodrowym 
lub zmieniony wyrostek robaczkowy (tab. II). Zaobserwowano także 
dwa przypadki zapalenia wyrostka w przebiegu endometriozy (tab. III).

W pierwszym badanym wariancie za USG dodatnie uznano uwi-
doczniony zmieniony wyrostek robaczkowy, za USG ujemne brak 
uwidocznionego wyrostka lub wyrostek prawidłowy. Czułość, 
swoistość, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna badania ultra-
sonograficznego wyniosły odpowiednio: 47,99% (95% CI 41,93%–
54,09%), 79,25% (65,89%–89,16%); 92,25% (87,40%–95,34%) i 22,83% 
(19,83%–26,13%) (tab. IV.) . Wartości te dla kobiet były nieznacz-
nie niższe, poza wartością predykcyjną ujemną. 

W drugim wariancie – za USG dodatnie przyjęto uwidoczniony 
zmieniony wyrostek robaczkowy lub przynajmniej jeden z objawów 
sugerujących proces zapalny w prawym dole biodrowym. Czułość, 
swoistość, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna wyniosły odpo-
wiednio: 67,77% (95% CI 61,87%–73,27%), 43,40% (29,84%–57,72%), 
86,05% (82,77%–88,78%), 20,72% (15,52%–27,10%). Również w 
tym przypadku – poza wartością predykcyjną ujemną – wartości 
te były niższe dla kobiet niż mężczyzn. W wariancie drugim zaob-
serwowano istotny wzrost czułości (p<0,001) przy jednoczesnym 
istotnym obniżeniu swoistości (p <0,001) badania USG. 

DYSKUSJA

Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego – mimo 
postępu diagnostyki – jest wyzwaniem. Podstawowymi narzę-
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z badaniem klinicznym wykonanym przez doświadczonego chi-
rurga. Ujemny wynik badania przy typowych dolegliwościach nie 
powinien opóźniać prawidłowego rozpoznania oraz wdrożenia 
wczesnego leczenia operacyjnego. 

istotnie wzrasta przy jednoczesnym istotnym spadku swoistości. 
USG może wykryć inną patologię jamy brzusznej, dlatego bada-
nie to powinno być rutynowo wykonane przy podejrzeniu ostrego 
zapalenia wyrostka robaczkowego, a jego wynik skonfrontowany 
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