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Skróty

BBPS – skala Boston Bowel Preparation Score 
BMI – wskaźnik masy ciała 
CRP – białko c-reaktywna  
DCS – strategia postępowania z pacjentem 
z mnogimi obrażeniami ciała 

ESD – endoskopowa dysekcja śluzówki 
FCS – kolonoskopia 
OTSC – klipsy nitynolowe wprowadzane na endoskopie 
PCT – prokalcytonina 
RTG – radiogram 
SEMS – stenty samorozprężalne 
TK – tomografia komputerowa 

Wolny gaz w jamie otrzewnej po kolonoskopii. 
Wskazanie do natychmiastowego działania czy 
przypadkowe znalezisko w badaniach obrazowych 
po niepowikłanej kolonoskopii? 
Przegląd piśmiennictwa
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StreSzczenie:  Kolonoskopia jest rutynową procedurą diagnostyczną i terapeutyczną. Wraz ze wzrostem złożoności wykonywanych procedur 
zabiegowych, rośnie ryzyko wystąpienia powikłań. WSES (World Society of Emergency Surgery) w 2017 roku opublikowało zasady 
bezpiecznego wykonywania kolonoskopii. Do najczęstszych powikłań należy przedziurawienie przewodu pokarmowego. 
Ryzyko przedziurawienia w przypadku zabiegów leczniczych, takich jak mukozektomia czy dysekcja endoskopowa, jest 
znacząco większe od ryzyka kolonoskopii diagnostycznej. Podstawową zasadą postepowania w sytuacji podejrzenia 
przedziurawienia jest ścisły nadzór nad stanem chorego oraz możliwe szybkie zaopatrzenie uszkodzenia. Rola endoskopisty 
nie sprowadza się tylko do rozpoznania, ale także do wczesnego zapatrzenia uszkodzenia. Natychmiastowe leczenie 
endoskopowe uszkodzeń jest skuteczną, ostateczną i akceptowalną strategią postepowania. U pacjentów po kolonoskopii, 
których poddano diagnostyce obrazowej z innego powodu, można rozpoznać wolny gaz w jamie otrzewnej. Nie musi to 
jednak oznaczać konieczności pilnej interwencji chirurgicznej. Chorych z bezobjawową odmą otrzewnową po kolonoskopii 
należy traktować jak pacjentów z podejrzeniem przedziurawienia jelita grubego i poddawać starannej obserwacji klinicznej, 
zgodnie z zaleceniami WSES. Kolonoskopia jest zabiegiem obarczonym ryzykiem powikłań, o czym należy informować 
chorych kwalifikowanych do endoskopii, jednak właściwe postępowanie zmniejsza ryzyko zachorowalności i śmiertelności 
związanych z tą procedurą.

Słowa kluczowe:  bezobjawowa odma otrzewnowa, dysekcja, kolonoskopia, mukozektomia, powikłania, przedziurawienie

abStract:   Colonoscopy is a routine diagnostic and therapeutic procedure. Along with the increase in the complexity of the procedures 
performed, the risk of complications increases. In 2017, WSES (World Society of Emergency Surgery) published the principles of 
safe colonoscopy. Intestinal perforation is one of the most common complications. The risk of perforation in treatment procedures 
such as mucosectomy or endoscopic dissection is significantly greater than the risk of diagnostic colonoscopy. The basic rule 
of the procedure in case of suspected perforation is close supervision over the patient’s condition and the soonest possible 
repair of damage. The role of the endoscopist is not only early recognition, but also early treatment of damage. Immediate 
endoscopic treatment of lesions is an effective, final and acceptable management strategy. In patients who have undergone 
imaging diagnostics for another reason, free gas in the peritoneal cavity can be recognized. It does not have to mean the need 
for urgent surgical intervention. Patients with asymptomatic pneumoperitoneum after colonoscopy should, however, be treated 
as patients with suspected perforation of the large intestine and undergo careful clinical observation in accordance with WSES 
recommendations. Colonoscopy is a procedure with a risk of complications, which should be reported to patients qualified for 
endoscopy, but appropriate management reduces the risk of morbidity and mortality associated with this procedure.
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grubego, przyjęcie na oddział intensywnej terapii, niewielkie do-
świadczenie badającego, wykonywanie badań w małych ośrodkach, 
historię przebytych zabiegów chirurgicznych, objawy niedrożno-
ści jelit, a także terapię Bevacizumabem (Avastin). Pacjenci le-
czeni tym lekiem są narażeni na zwiększone ryzyko samoistnych 
przedziurawień i przetok jelitowych [8]. Zaburzone jest również 
gojenie po wykonanych resekcjach zmian jelita grubego u osób 
poddanych tej terapii [9]. 

Ostatni punkt, jeśli chodzi o grupy narażone na perforację, wydaje 
się być najbardziej dyskusyjny. Mowa tu o znieczuleniu chorego 
do badania. Powszechnie panuje przekonanie, że niezastosowanie 
analgosedacji zmniejsza ryzyko przedziurawienia poprzez aktyw-
ną współpracę ze strony pacjenta. Chociaż takie wytłumaczenie 
wydaje się logiczne, to jednak w badaniach na dużych grupach nie 
stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania przedziu-
rawienia u osób znieczulanych lub nie [10, 11]. Zwraca się także 
uwagę na wzmożone napięcie powłok jamy brzusznej w czasie 
dolegliwości bólowych, które nie dość, że nie ułatwia wykonania 
badania, to samo w sobie może być czynnikiem zwiększającym 
ryzyko przedziurawienia [12].

Lekarze uczący się wykonywania kolonoskopii powinni przepro-
wadzać badanie z asystą doświadczonego endoskopisty, a każ-
de trudności w przejściu esicy, szczególnie u kobiet, pacjentów 
w starszym wieku czy z uchyłkami jelita grubego, powinny nakła-
niać do przejęcia badania przez nauczyciela lub do jego przerwania. 
Wprowadzanie endoskopu powinno się odbywać w sposób łagod-
ny, z unikaniem tworzenia pętli. W przypadku występowania bólu, 
należy stosować adekwatne do sytuacji klinicznej manewry (np. 
ucisk przeciwdziałający wypętlaniu aparatu), a w sytuacji wystę-
powania dalszych trudności, trzeba przerwać badanie. Powietrze 
stosowane do insuflacji powinno być podawane ostrożnie, celem 
uniknięcia urazu ciśnieniowego – szczególnie, gdy podejrzewamy 
możliwość wystąpienia niedrożności jelita. Według zaleceń, użycie 
do insuflacji dwutlenku węgla zmniejsza: napięcia jelita, dyskom-
fort w czasie badania i ryzyko przedziurawienia. 

Kolejne zalecenia dotyczą endoskopii zabiegowych. W przypadku 
polipektomii płaskich zmian usuwanych en-bloc rozmiar tkanek 
objętych pętlą nie powinien przekraczać 2 cm, szczególnie gdy 
zmiana znajduje się proksymalnie do zgięcia śledzionowego okręż-
nicy. Podniesienie zmiany poprzez ostrzyknięcie podśluzówkowe 
roztworem soli fizjologicznej (lub soli z barwnikiem) zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia termicznego (elektrokoagulacją) mięśniówki 
właściwej jelita. Zastosowanie elektrokoagulacji w trybie miesza-
nym zmniejsza głębokość uszkodzenia tkanek, zaś dla małych po-
lipów (poniżej 5 mm) zaleca się stosowanie pętli „na zimno”. Za-
stosowanie endoskopowej dysekcji śluzówki (ESD) powinno być 
ograniczone do dobrze dobranych (przebadanych) przypadków 
i wykonywane przez operatorów przeszkolonych w tej technice. 
Ryzyko przedziurawienia w czasie zabiegu jest wyższe i oceniane 
na ok. 3% w ocenie śródoperacyjnej i ok. 4% przedziurawień wy-
stępujących z opóźnieniem [13]. Należy jednak nadmienić, że tak 
dobre wyniki osiągają jedynie doświadczone ośrodki japońskie. 

Pacjentom z chorobą nowotworową należy odradzać stentowa-
nie zwężeń, gdy przyjmują bevacizumab. U chorych z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna, w przypadku aktywnej fazy choroby lub 
podejrzenia przetoki po założeniu stentu, nie zaleca się wykonywa-
nia rozszerzania długich zwężeń. W każdym przypadku zabiegów 

WBC – wskaźnik białych krwinek  
WSES – Światowe Towarzystwo Chirurgii Ratunkowej

wStęp

Kolonoskopia (FCS; ang. fiberocolonoscopy) od wielu lat stano-
wi rutynową procedurę diagnostyczną schorzeń jelita grubego. 
Wraz z rozwojem techniki, poszerza się także zakres możliwo-
ści terapeutycznych. Złożoność wykonanych w czasie badania 
procedur zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań, z których jed-
nym z najpoważniejszych jest niebezpieczne i często wymagają-
ce pilnej interwencji chirurgicznej przedziurawienie przewodu 
pokarmowego. Podstawowy objaw radiologiczny to obecność 
wolnego gazu w jamie otrzewnowej w radiogramie (RTG) prze-
glądowym jamy brzusznej i/lub tomografii komputerowej (TK) 
jamy brzusznej. Czy jego obecność zawsze jest wskazaniem do 
pilnej interwencji chirurgicznej?

bezpieczna kolonoSkopia. 
poStępowanie w przypadku podejrzenia 
przedziurawienia przewodu 
pokarmoweGo w czaSie kolonoSkopii [1] 
na podStawie rekomendacji world 
Society oF emerGency SurGery (wSeS, 2017)

Częstość występowania przedziurawienia okrężnicy w dobrych 
pracowniach nie powinna przekraczać 0,1% wykonywanych ba-
dań. Zwiększone ryzyko przedziurawienia dotyczy zwykle badań 
z zabiegami przeprowadzanymi w czasie endoskopii. W przypad-
ku polipektomii czy mukozektomii, częstość występowania prze-
dziurawienia nie powinna przekraczać 1%, a w przypadku SEMS 
(ang. Self-Expandable Metalic Stent) – 7%.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że chociaż ramy tego opra-
cowania skupiają się na tym jednym powikłaniu, to kolonoskopia 
obarczona jest również ryzykiem innych, poważnych, lecz rzadko 
występujących powikłań, np. krwawień. W piśmiennictwie znajdzie-
my więc opis uszkodzenia śledziony pod postacią jej krwiaka czy 
rozerwania [2, 3]. Powikłanie to wymaga niemalże natychmiastowej 
reakcji chirurgicznej i często może mieć związek z jatrogennymi 
(celowa farmakoterapia) bądź związanymi ze schorzeniami towarzy-
szącymi zaburzeniami krzepnięcia. Odma opłucnowa w czasie ko-
lonoskopii może mieć również burzliwy przebieg. Szczególnie nara-
żeni są chorzy na przewlekłą obturacyjna chorobę płuc [4, 5]. Warto 
także nadmienić, że zrosty wewnątrzotrzewnowe mogą doprowa-
dzić do przedziurawienia w mechanizmie rozerwania odległych, 
nieobjętych zakresem badania odcinków przewodu pokarmowego, 
takich jak jelito cienkie [6]. Interesujące są również doniesienia doty-
czące zapalenia wyrostka robaczkowego, występującego w związku 
z wykonaną fiberokolonoskopią [7]. Cechują się one większą skłon-
nością do perforacji i najpewniej mają związek z urazem ciśnie-
niowym oraz okluzją ujścia wyrostka przez wtłoczone w trakcie 
kolonoskopii masy stolca. 

Wśród czynników zwiększonego ryzyka przedziurawienia w cza-
sie kolonoskopii przyjmuje się: wiek powyżej 65. roku życia, płeć 
żeńską, niskie BMI (ang. Body Mass Index), hipoalbuminemię, 
występowanie chorób towarzyszących ze szczególnym uwzględ-
nieniem choroby Leśniowskiego-Crohna i uchyłkowatości jelita 
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przedziurawienia nie stanowi właściwego rozwiązania problemu, 
także w aspektach legalno-prawnych.

Do metod zaopatrzenia endoskopowego zaliczamy [16]:

1.  Klipsy metalowe wprowadzane przez endoskop. Zbliżają one 
śluzówkę i warstwę podśluzową jelita. Pierwotnie stosowane 
jako hemostatyczne;

2.  Klipsy nitynolowe wprowadzane na endoskopie (over-the-sco-
pe clip; OTSC). Zbliżają one tkanki całej grubości ściany jelita. 
Zalecane są do większych przedziurawień, nawet do 3 cm dłu-
gości [17]. Opisano jednak przypadek zaklipsowania sąsiedniej 
pętli jelita cienkiego jako powikłanie tej procedury;

3.  Opaskowanie przedziurawienia. Zabieg technicznie analogiczny 
do opaskowania żylaków przełyku. Ze względu na niewielkie roz-
miary, zalecany jest dla małych przedziurawień, których brzegi 
daje się wessać do nasadki nałożonej na endoskop;

4.  Technika łącząca zastosowanie pętli endoloop i klipsów hemo-
statycznych. Wymaga użycia kolonoskopu z dwoma kanałami 
roboczymi. Przez jeden wprowadzamy pętle endoloop, którą 
fiksujemy do ściany jelita wokół przedziurawienia klasycznymi 
klipsami hemostatycznymi, a następnie ściągamy, dopinając 
kolejne uszczelniające klipsy. Zalecana w przypadku przedziu-
rawienia o średnicy 2–3 cm [18]; 

5.  Stenty samorozprężalne (SEMS) – istnieje niewiele doniesień 
dotyczących zastosowania tego rodzaju rozwiązania w dolnym 
docinku przewodu pokarmowego. W przypadku zaopatrzenia 
przedziurawienia stosuje się stenty powlekane. Problem stano-
wi jednak duża skłonność do ich migracji, szczególnie w przy-
padkach przedziurawienia bez zwężeń jelita;

6.  Techniki z zastosowaniem płatków z kwasu poliglikolowego 
i kleju fibrynowego – opisane jako skuteczne w leczeniu prze-
dziurawienia po ESD [19].

Leczenie endoskopowe można uzupełnić drenażem przezskórnym 
jamy otrzewnej [20, 21]. Drenaż odbarczy treść gazową z otrzew-
nej i – o ile jest dobrze założony – powinien odbarczyć zbiorniki 
płynowe z okolicy miejsca przedziurawienia. 

Zaopatrzenie uszkodzeń śluzówki po rozległych resekcjach, nawet 
przy braku jawnego przedziurawienia, może mieć także walory 
profilaktyczne. Zaobserwowano, że zmniejsza ryzyko jej wystą-
pienia, szczególnie w przypadku polipektomii płaskich, dużych, 
zlokalizowanych w prawej okrężnicy zmian [22]. 

Jaki jest aktualnie przyjęty algorytm postepowania w przypadku po-
dejrzenia przedziurawienia przewodu pokarmowego po kolonoskopii?

Po pierwsze – obserwacja kliniczna. Wszyscy pacjenci manifestu-
jący ból brzucha lub tkliwość, wzdęcie brzucha, gorączkę czy krwa-
wienia z odbytu powinni być obserwowani w kierunku przedziura-
wienia przewodu pokarmowego poprzez testy laboratoryjne, m.in.: 
liczbę białych krwinek w badaniu morfologicznym krwi (WBC), 
stężenie CRP (C-Reactive Protein) czy prokalcytoniny (PCT) i bada-
nia obrazowe. Ze względu na to, że poszukujemy wolnego gazu, nie 
tylko wewnątrzotrzewnowo, ale także pozaotrzewnowo, tomografia 

endoskopowych o podwyższonym ryzyku dostęp do wielodyscy-
plinarnych zespołów terapeutycznych poprawia wyniki leczenia. 

W przypadku podejrzenia przedziurawienia podczas kolonoskopii, 
ważne jest precyzyjne opisanie  zaistniałej sytuacji w dokumenta-
cji medycznej pacjenta. W opisie takim powinny znaleźć się: opis 
wskazania do zabiegu (kolonoskopia diagnostyczna vs. zabiego-
wa), stwierdzonych patologii (zwężenia, polipy, guzy), leki podane 
w czasie badania ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i czasu 
znieczulenia, opis stanu ogólnego chorego i chorób towarzyszących, 
rodzaj gazu użytego do insuflacji, jakość przygotowania do badania 
(ocenionej wg skali BBPS; Boston Bowel Preparation Score), mo-
ment wystąpienia objawów lub podejrzenia przedziurawienia, naj-
bardziej prawdopodobna przyczyna (uraz mechaniczny, termiczny) 
i – wreszcie – informacja, czy zamierzano, podjęto próbę i wykonano 
naprawę endoskopową oraz jakim sposobem. Należy także opisać, 
czy po zakończonym zabiegu obserwuje się objawy wzmożonego 
ciśnienia wewnątrzbrzusznego lub zapalenia otrzewnej. 

Kliniczne rozpoznanie przedziurawienia w czasie kolonoskopii 
wydaje się proste. W przypadku dużych przedziurawień, objawy 
zapalenia otrzewnej występują nagle i są bardzo nasilone, ze znacz-
nym wzdęciem brzucha gazem. Obraz endoskopowy nie budzi 
wątpliwości, kiedy endoskopista zaobserwuje na ekranie monito-
ra wewnątrzotrzewnowe położenie końcówki aparatu. Lokalizacja 
miejsca przedziurawienia nie zawsze jest taka oczywista. Zdarza 
się bowiem, że do przedziurawienia dochodzi w wyniku napięcia 
na zrostach wewnątrzotrzewnowych bądź na wypętlonym apara-
cie, w wyniku działania urazu ciśnieniowego w czasie insuflacji je-
lita, w czasie przejścia przez zmianę patologiczną (guz, uchyłek), 
czy w wyniku aplikacji prądu elektrokoagulacji w czasie zabiegów 
terapeutycznych (polipektomia, mukozektomia, dysekcja podślu-
zówkowa). W tym ostatnim przypadku objawy przedziurawienia 
mogą wystąpić natychmiast lub w sposób odroczony. Statystycznie 
w czasie endoskopii rozpoznaje się ok. ⅔ przedziurawień. 

Najczęstszym miejscem wystąpienia przedziurawienia jest esica 
(53–65%) – najbardziej ruchoma część jelita grubego, gdzie w cza-
sie badania endoskopowego powstają pętle endoskopu. W drugiej 
kolejności to: cienkościenna kątnica (14–24%), ufiksowane więza-
dłami zgięcia wątrobowe (9–17%) i śledzionowe (5–8%). Odbytnica 
jest najrzadszym miejscem przedziurawienia (ok. 1%). Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że ryzyko jej uszkodzenia wzrasta wraz z wy-
konaniem manewru inwersji [14]. O ile to możliwe, technika ta po-
winna być wykonywana niezwykle ostrożnie, z dużym wyczuciem 
i raczej przez doświadczonych endoskopistów. Jej niewłaściwe i si-
łowe przeprowadzenie może doprowadzać do rozdarcia odbytni-
cy i jest kolejnym mechanizmem powstawania przedziurawienia. 

Dotychczas dominował pogląd, że w przypadku przedziurawie-
nia jelita w czasie kolonoskopii wskazana jest szybka chirurgiczna 
naprawa uszkodzenia jako najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza 
metoda postępowania, ale czy jedyna [15]?

W literaturze coraz więcej miejsca poświęca się metodom mało-
inwazyjnym, także w kontekście leczenia powikłań. Możliwość 
leczenia laparoskopowego jest oczywistym następstwem rozwo-
ju wideochirurgii. Miejsce chirurgia jest jednak tam, gdzie en-
doskopia nie radzi sobie – z natury rzeczy – ze swoim powikła-
niem. Endoskopista (nawet jeśli nie jest chirurgiem) nie jest już 
osobą bezbronną i szybkie usunięcie endoskopu po rozpoznaniu 
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brzegów przedziurawienia można rozważać, gdy jego wykona-
nie nie będzie wywoływać zwężenia światła jelita. Resekcje jeli-
ta grubego należy rozważyć, gdy przedziurawienie jest za duże 
na zaopatrzenie miejscowe, brzegi przedziurawienia mają ce-
chy zdewitalizowanej tkanki lub gdy obserwuje się uszkodzenia 
w obrębie sąsiadującej krezki jelita. Należy jednak zaznaczyć, że 
w przypadku operacyjnego leczenia stabilnych hemodynamicznie 
pacjentów preferowane są raczej techniki odtwarzające ciągłość 
przewodu pokarmowego niż operacja sposobem Hartmana [23]. 
Zwraca się uwagę na możliwość użycia pierwotnej ileostomii pro-
tekcyjnej jako zabezpieczenia (odbarczenia) zespolenia. 

Drenaż jamy otrzewnej zaleca się, gdy zaopatrzenie chirurgiczne 
nastąpiło później niż 24 godzin od uszkodzenia jelita, przy złym 
przygotowaniu jelita do kolonoskopii i przy rozległym skażeniu 
otrzewnej. W innych przypadkach WSES nie rekomenduje ruty-
nowego drenażu jamy otrzewnej. 

W grupie pacjentów wysokiego ryzyka zaleca się strategię analo-
giczną do chirurgii urazowej – demage control strategy (DCS). Do 
czynników wysokiego ryzyka zalicza się: wiek powyżej 67. roku ży-
cia, opóźnione powyżej 24 godzin rozpoznanie przedziurawienia, 
niestabilność hemodynamiczną (konieczność stosowania amin pre-
syjnych przed zabiegiem), przedziurawienie spowodowane nadmier-
ną insuflacją w czasie procedury diagnostycznej, przewlekłą terapię 
glikokortykosteroidami, zapalenie otrzewnej z objawami niewydol-
ności narządowej, ASA III lub IV w ocenie przedoperacyjnej. Mniej 
rozległe zabiegi z proksymalnym wytworzeniem stomii protekcyjnej, 
uzupełnione skutecznym drenażem jamy otrzewnej, są akceptowal-
ną i stosowaną w praktyce klinicznej, celem stabilizacji stanu chore-
go, alternatywą leczenia przedziurawienia przewodu pokarmowego 
podczas kolonoskopii. Śródoperacyjna ocena przez doświadczone-
go chirurga uwzględniająca stan pacjenta, podłoże patologii jelita 
grubego i stan miejscowy jelita są kluczowe dla podjęcia właściwej 
decyzji o rodzaju zastosowanego postępowania chirurgicznego. 

Po leczeniu przedziurawienia przewodu pokarmowego w trak-
cie kolonoskopii kontrolne badanie można wykonać po od 3 do 
6 miesiącach. Dotyczy to zarówno kolonoskopii diagnostycznych, 
gdy badanie pierwotnie nie zostało wykonane do końca lub gdy 
przygotowanie do jelita w czasie pierwszego badania było niedo-
stateczne. W tym czasie można wykonać badania kontrolne po 
polipektomii pod kątem doszczętności resekcji (nadzór endo-
skopowy) wymaganych zgodnie z zobowiązującymi wytycznymi. 
W przypadku masywnego krwawienia, do światła dolnego odcin-
ka przewodu pokarmowego lub w innych przypadkach, kiedy ist-
nieje konieczność wykonania kolonoskopii ze wskazań życiowych, 
należy upewnić się przed zabiegiem, że przedziurawienie jest wy-
gojone (np. badaniami obrazowymi) i samo w sobie nie stanowi 
przyczyny krwawienia. 

Omówiony algorytm postępowania w postaci schematu przedsta-
wia Ryc. 1. (na podstawie wytycznych WSES).

„Obraz radiologiczny sugeruje perforację”, klinika nie potwierdza 
– mikroprzedziurawienie czy norma po zabiegu endoskopowym?

Sięgając do literatury, można znaleźć opisy przypadków pacjentów, 
u których wolny gaz w jamie otrzewnowej występuje po niepowikła-
nej kolonoskopii. Pierwsze doniesienia pochodzą z roku 1977 [24], 
gdzie pojawia się opis łagodnego pneumoperitoneum, które nie 

komputerowa (TK) wydaje się być bardziej czułym badaniem niż kla-
syczny radiogram (RTG) przeglądowy jamy brzusznej. W przypadku 
występowania zlokalizowanych objawów otrzewnowych, wskazane 
jest wykonanie TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem, 
celem oceny możliwości leczenia zachowawczego przedziurawienia. 

Leczenie zachowawcze zaleca się pacjentom hemodynamicz-
nie stabilnym, bez objawów sepsy i obecności wolnego płynu 
w badaniach obrazowych. Terapię endoskopową można rozważać 
w przypadku zmian małych. Decyzję o jej podjęciu warunkuje się 
przyczyną przedziurawienia i doświadczeniem endoskopisty. Pro-
cedurę taką należy wykonać najlepiej w czasie tego samego zabie-
gu lub w przeciągu pierwszych 4 godzin od kolonoskopii, szcze-
gólnie w przypadku przedziurawień nieprzekraczających 2–3 cm 
długości. Jeżeli pacjent rozwija objawy zapalenia otrzewnej, przy 
podejrzeniu dużego przedziurawienia, pogorszeniu stanu ogól-
nego chorego, wobec nieskuteczności leczenia zachowawczego, 
gdy w jelicie wcześniej rozpoznano zmianę wymagającą leczenia 
chirurgicznego (np. guz), a także przy kiepskim przygotowaniu do 
badania, gdy istnieje duże ryzyko kontaminacji otrzewnej, należy 
rozważyć leczenie chirurgiczne ze wskazań pilnych.

Po wdrożeniu leczenia zachowawczego u pacjenta z podejrzeniem 
przedziurawienia jelita po kolonoskopii nadzór powinien być spra-
wowany przez wielodyscyplinarny zespół z udziałem chirurgów. 
Nie istnieją zalecenia co do długości nadzoru nad pacjentem. De-
cyzje dotyczące jego zakończenia zależą głownie od stanu ogólne-
go chorego. Nadzór ten należy przeprowadzać poprzez: badanie 
kliniczne, badania laboratoryjne (WBC, PCT, CRP) i obrazowe 
(TK). Pacjenci tacy powinni być poddani antybiotykoterapii pokry-
wającej spektrum bakterii Gram ujemnych i beztlenowych, nawet 
gdy nie występują objawy zapalenia otrzewnej. Po endoskopowym 
zamknięciu przedziurawienia, kurs antybiotykoterapii powinien 
trwać 3–5 dni. W przypadku braku objawów zapalenia otrzewnej 
lub objawów uogólnionej reakcji zapalnej może być przerwany. 
W celu wczesnego wykrycia ropnia lub zapalenia otrzewnej, zaleca 
się badanie TK. U osób leczonych chirurgicznie z właściwą kon-
trolą źródła zakażenia zaprzestanie antybiotykoterapii powinno 
następować po ustąpieniu objawów chorobowych. 

Dietę płynną można wdrożyć pacjentowi po 1 lub 2 dniach terapii 
zachowawczej lub po leczeniu endoskopowym przedziurawienia 
w sytuacji, gdy jego stan ogólny nie budzi wątpliwości. 

U osób poddawanych leczeniu chirurgicznemu zaleca się wdrożenie 
profilaktyki przeciwzakrzepowej adekwatnej do chorób towarzyszą-
cych. Laparoskopia zwiadowcza uznana jest za preferowaną metodę 
postępowania z pacjentem dotkniętym jatrogennym uszkodzeniem 
jelita po kolonoskopii. Decyzja co do jej wykonania powinna opie-
rać się na doświadczeniu chirurga i dostępności sprzętu. W każdej 
sytuacji, gdy doświadczenie operatora nie pozwala na prawidłowe 
uwidocznienie i zaopatrzenie zmiany lub gdy stan pacjenta jest skraj-
nie ciężki (wstrząs), należy rozważyć konwersję do metody otwartej. 

Dobór chirurgicznej metody zaopatrzenia zmiany powinien być 
każdorazowo poprzedzony dokładną oceną narządów jamy otrzew-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych uprzednio 
patologii jelita grubego. Pierwotne zapatrzenie przedziurawienia 
(zeszycie) należy rozważyć, gdy tkanki jelita grubego są w ocenie 
chirurga prawidłowe i dobrze ukrwione. Zeszycie nie powinno wy-
woływać wzmożonego napięcia tkanek. Wycięcie (odświeżenie) 
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Ze względu na naturę badania, niezwykle rzadko wykonuje się diagno-
stykę obrazową po endoskopowej. Dlatego istnieją tylko pojedyncze 
opisy przypadków. Nie wiemy, czy wolny gaz w jamie otrzewnej może 
występować bez przedziurawienia i czy zawsze stanowi patologię.

Czy ma to jakieś implikacje kliniczne? Należy pamiętać o możli-
wości wystąpienia niewielkiej ilości wolnego gazu w wykonanych 
pacjentom z innych wskazań badaniach obrazowych. Ze względu 
na rzadkość pojawiania się tego zjawiska (0–3%), sugeruje się trak-
towanie pacjentów z wolnym gazem w jamie otrzewnowej w bada-
niach obrazowych jako podejrzanych o perforację przewodu pokar-
mowego [27]. Wytyczne stanowią jasno – decydujące do wszczęcia 
obserwacji pacjenta w związku z podejrzeniem przedziurawienia 
przewodu pokarmowego po kolonoskopii, są demonstrowane przez 
niego objawy kliniczne. Postępowanie zgodne z zaleceniami WSES 
wydaje się chronić chirurgów i ich pacjentów przed ryzykiem nie-
potrzebnych ingerencji chirurgicznych poprzez stworzenie jasnych 
kryteriów włączenia do grupy leczonej zachowawczo. 

podSumowanie

Fiberokolonoskopia jest powszechnie wykonywaną, inwazyjną 
procedurą obarczoną ryzykiem powikłań, które w swoich następ-
stwach mogą prowadzić nawet do zgonu pacjenta [28]. Każdora-
zowo należy o tym informować osoby kwalifikowane do zabie-
gu. Badania obrazowe wykonane bezpośrednio po kolonoskopii 
z innych przyczyn mogą sugerować obecność przedziurawienia 
przewodu pokarmowego. Nie każdy chory z obrazem wolnego gazu 
w jamie otrzewnej w badaniach obrazowych wymaga interwencji chi-
rurgicznej. Niezależnie od powodu obecności gazu pozajelitowego, 
właściwa implikacja omówionych zaleceń jest podstawą zapewnie-
nia bezpieczeństwa pacjentowi i opiekującemu się nim lekarzowi. 

wymaga interwencji chirurgicznej. Zwykle objawom towarzyszy 
niewielka tkliwość brzucha, bez objawów otrzewnowych, z niski-
mi lub nieznacznie podniesionymi parametrami stanu zapalnego. 
Obserwuje się także objawy przemijającej niedrożności porażen-
nej jelit. Podobny opis przypadku opublikował zespól Baylor Uni-
versity Medical Center (Texas, USA). U pacjenta w wieku 60 lat, 
u którego wykonywano kolonoskopię z insuflacją dwutlenkiem 
węgla, opisaną jako niepowikłaną, wykonano angio-TK brzucha 
przy braku objawów zapalenia otrzewnej (z innych wskazań). Roz-
poznano wolny gaz, a objawy po zastosowaniu płynoterapii i anty-
biotykoterapii ustąpiły. Zespół postuluje konieczność wykonania 
dalszych badań, celem oceny częstości występowania ww. zjawiska 
[25]. Warto tutaj nadmienić, że TK bywa niewydolna (szczegól-
nie bez kontrastu dożylnego) w lokalizacji miejsca przedziurawie-
nia, a opisane pęcherzyki gazu mogą być jedynym objawem o niej 
świadczącym. Opisywane są jednak przypadki pacjentów, których 
poddano w takiej sytuacji klinicznej laparotomii z powodu podej-
rzenia przedziurawienia. Zespół z Canciri w Turcji opisał przypa-
dek pacjenta poddanego leczeniu operacyjnemu. Nie znaleziono 
miejsca przedziurawienia [26]. Zmiany rozpoznane w badaniach 
obrazowych, z których powodu wykonywano kolonoskopię, oka-
zały się być węzłowymi z przerzutami raka gruczołu krokowego. 

Mężczyznę, lat 85, leczonego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onko-
logicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Kielcach, zakwalifikowano do leczenia endoskopowego 
rozległej zmiany zstępnicy. W czasie zabiegu usunięto zmianę 
obejmującą ok. ¼ obwodu jelita, zlokalizowaną w odległości 35 cm 
od zwieraczy odbytu. Wykonano mukozektomię, usuwając zmianę 
w czterech fragmentach, po 1,5 cm każdy. W czasie zabiegu nie 
stwierdzono cech endoskopowych pełnościennego uszkodzenia 
jelita. Nie obserwowano z miejsca wycięcia zmiany krwawienia 
wymagającego interwencji terapeutycznych. Po wybudzeniu chory 
zgłaszał dolegliwości bólowe brzucha. Włączono leki objawowe, an-
tybiotykoterapię empiryczną. W USG jamy brzusznej stwierdzono 
rozstrzeń pęcherza moczowego. Wykonano cewnikowanie pęche-
rza moczowego. Po zabiegu zaobserwowano całkowite ustąpienie 
dolegliwości bólowych brzucha. Na radiogramie przeglądowym 
jamy brzusznej stwierdzono „(…) rąbek wolnego gazu pod prawą 
kopułą przepony”. Z tego powodu wykonano TK jamy brzusznej, 
gdzie opisano „(…) Niewielka ilość gazu w górnej części otrzew-
nej (…) większa ilość rozproszonych pęcherzyków gazu pomiędzy 
kątnica a lożą pęcherzyka żółciowego. Poszerzone wzdęte gazem 
pętle jelita grubego…”. Po zastosowanym leczeniu dolegliwości nie 
nawróciły. Chory wymiotował, co było objawem niepożądanym 
zastosowanej antybiotykoterapii (Ciprofloksacyna, Metronida-
zol). Po jej odstawieniu wymioty ustąpiły. Ilość białych krwinek 
w morfologii krwi nie przekroczyła 11 K/uL. Pacjenta wypisano 
w 6. dobie po zabiegu w stanie ogólnym dobrym. W wyniku hist.-
-pat. stwierdzono „(…) liczne polipowate fragmenty błony śluzo-
wej do 1,5 cm. Większość wycinków o morfologii gruczolaka ko-
smkowo-cewkowego z dysplazją małego stopnia”. 

Jaki może być mechanizm tego zjawiska? Kątnica i wstępnica, naj-
bardziej podatne na insuflację, ulegają rozciągnięciu i dochodzi do 
ścieńczenia ściany jelita, a w skrajnych przypadkach, do przerwa-
nia jej ciągłości (barotrauma). Rozciągnięte jelito może stać się czę-
ściowo przepuszczalne dla gazu znajdującego się w jego świetle pod 
zwiększonym ciśnieniem. W opisywanym przez nas przypadku zwra-
ca uwagę obecność pęcherzyków gazu wzdłuż wstępnicy i niewiel-
kiej jego ilości w zachyłku Morisona, co sugeruje ww. mechanizm. 

ryc. 1.  Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przedziurawienia przewodu 
pokarmowego po kolonoskopii (na podstawie wytycznych WSES).
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pacjenta po badaniu oraz właściwym, szybkim rozpoznaniu i le-
czeniu powikłań (endoskopowym i chirurgicznym) adekwatnym 
do zaistniałej sytuacji klinicznej.

Proces ten rozpoczyna się od: właściwego szkolenia endoskopi-
stów, właściwej kwalifikacji do kolonoskopii, czujnego wykona-
nia badania endoskopowego, a kończy się na: czujnej obserwacji 
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