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hospitalization in patients after amputation of the lower limb above 
the knee joint
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StreSzczenie:  Wstęp: Amputacja kończyny dolnej jest operacją wykonywaną w ostateczności, gdy wszelkie inne możliwości terapeutyczne 
uległy wyczerpaniu. Czas leczenia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i jest zależny od: rozległości amputacji, ogólnego sta-
nu zdrowia pacjenta oraz przebiegu procesu gojenia kikuta. 

  Materiały i metody: Wykonano retrospektywną analizę, korzystając z bazy danych Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Badano pacjentów, u których w 2017 r. wykonano ampu-
tację kończyny dolnej na poziomie uda. Zakwalifikowano do pracy 92 chorych poddanych leczeniu operacyjnemu. Podzielono 
ich na dwie grupy: bez powikłań gojenia oraz z powikłaniami gojenia kikuta. Przeanalizowano dokumentację medyczną obu 
grup pod kątem czynników ryzyka zaburzeń gojenia. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.

  Wyniki: Pacjenci z zaburzeniami gojenia kikuta najczęściej mieli minimalne krwawienie oraz wyższe wyniki w skali ASA 
w porównaniu do pacjentów bez powikłań gojenia. Dla pozostałych parametrów nie wykazano różnic pomiędzy obiema gru-
pami. Osoby z powikłaniami potrzebowały średnio 28 dni na zagojenie rany oraz spędzali średnio 40 dni w szpitalu, w porów-
naniu do odpowiednio 14 i 21 dni dla pacjentów bez powikłań. Odsetek zgonów w grupie osób z powikłaniami był również 
istotnie wyższy (35%) niż w grupie osób bez powikłań (5%).

  Wnioski: Do istotnych statystycznie czynników zwiększających ryzyko zaburzeń gojenia kikuta należą: wysoki stopień skali 
ASA oraz minimalne krwawienie z mięśni podczas wykonywania zabiegu. Chorzy, u których wystąpiło to powikłanie, nara-
żeni są na większe ryzyko przedłużonej hospitalizacji oraz zgonu w okresie pooperacyjnym. W pracy tej wykazano istotne 
statystycznie czynniki ryzyka zaburzeń gojenia kikuta po amputacji oraz potwierdzono negatywny wpływ tego powikłania na 
długość hospitalizacji i ryzyko zgonu.

SłoWa kluczoWe:  amputacja, czynniki ryzyka, kikut, zaburzenie gojenia

abStract:   introduction: Lower limb amputation is a surgery performed as a last resort, when all other therapeutic options have been ex-
hausted. The duration of treatment lasts from a few to several months and depends on the extent of amputation, the patient's 
overall health and the course of the stump healing process.

  Materials and methods: A retrospective analysis was performed using the database of the General and Vascular Surgery 
Ward of the Nikolay Pirogov Regional Specialist Hospital in Łódź. Patients who underwent lower limb amputation at the 
transfemoral level in 2017 were analyzed. 92 patients undergoing surgery were qualified for the study. Patients were divided 
into two groups: those with no healing complications and those with stump healing complications. Medical records of both 
groups were analyzed for risk factors for impaired healing. The obtained data were subjected to statistical analysis.

  results: Patients with impaired stump healing most often had minimal bleeding and higher ASA scores compared to patients 
without healing complications. No differences between the two groups were found for the remaining parameters. Patients 
with complications needed an average of 28 days to heal the wound and spent an average of 40 days in hospital, compared to 
14 and 21 days, respectively, for patients without complications. The percentage of deaths in the group of patients with com-
plications was also significantly higher (35%) than in the group of patients without complications (5%).

  conclusions: Statistically significant factors increasing the risk of impaired stump healing include high ASA scale and minimal 
muscle bleeding during surgery. Patients who experienced this complication are at greater risk of prolonged hospitalization and 
death in the postoperative period. This study showed statistically significant risk factors for impaired stump healing following 
amputation and confirmed the negative impact of this complication on the length of hospitalization and risk of death.
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W dostępnej literaturze przyczyny wczesnego niepowodzenia po 
amputacjach rzadko stanowią temat pracy badawczej. Do najczę-
ściej wymienianych należą: nagły tryb operacji, sepsa, schyłkowa 
niewydolność nerek, BMI >30, wykonywanie zabiegu przez re-
zydenta, palenie tytoniu. Celem tej pracy jest identyfikacja czyn-
ników ryzyka zaburzeń gojenia kikuta w okresie pooperacyjnym 
oraz długości hospitalizacji pacjenta. 

Metody i Materiał kliniczny

Wykonano retrospektywną analizę, korzystając z bazy danych 
oraz dokumentacji medycznej (historie chorób) Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Badano pacjentów, u których 
w 2017 r. wykonano amputację kończyny dolnej na poziomie uda. 
Wszystkie amputacje zostały wykonane z powodu niedokrwienia 
kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy naczyń obwodowych. Na-
stępnie przeanalizowano uzyskane dane. Zakwalifikowano do pra-
cy 92 chorych poddanych leczeniu operacyjnemu. Podzielono ich 
na dwie grupy: bez powikłań gojenia oraz z powikłaniami gojenia 
kikuta. Zaburzenie gojenia kikuta zostało zdefiniowane jako zaka-
żenie rany pooperacyjnej lub inna patologia wymagająca leczenia 
operacyjnego (krwiak, martwica tkanek, rozejście się rany). Przy 
pomocy samodzielnie skonstruowanej ankiety przeanalizowano 
dokumentację medyczną obu grup pod kątem czynników ryzyka 
zaburzeń gojenia kikuta, zależnych od chorego oraz związanych 
z okresem okołooperacyjnym. Następnie zbadano zależność po-
między wystąpieniem tego powikłania a czasem hospitalizacji oraz 
śmiertelnością w okresie pooperacyjnym w badanych grupach.

analiza StatyStyczna

Analizę statystyczną przeprowadzono w pakiecie statystycznym 
R, wersja 3.4.4 (http://cran.r-project.org). Dane nominalne zo-
stały opisane jako n (%), zaś dane ilościowe: jako średnia arytme-
tyczna (± SD) w przypadku zmiennych o rozkładzie normalnym 
lub jako mediana (Q1-Q3) dla zmiennych niemających rozkładu 
normalnego. Normalność rozkładów w podgrupach sprawdzono 
przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Porównanie grup dla zmien-
nych nominalnych wykonano przy użyciu testu chi-kwadrat lub 
dokładnego testu Fishera, gdy liczebność grup nie pozwalała na 
użycie testu chi-kwadrat. Zmienne ilościowe porównano pomię-
dzy obiema grupami testem t-studenta dla zmiennych niezależ-
nych, mających rozkład normalny lub nieparametryczny, testem 
U Manna-Whitneya w innych przypadkach. Wszystkie testy były 
dwustronne, przy poziomie istotności 0,05. 

Druga część analizy polegała na zbudowaniu wielowymiarowego 
modelu regresji logistycznej w celu zidentyfikowania zmiennych 
istotnie wpływających na wystąpienie powikłań po amputacji. 
W modelu wykorzystano zmienne, dla których analiza porównaw-
cza grup wykazała istotne statystycznie różnice. Przy budowie mo-
delu przekształcono zmienne o liczbie kategorii powyżej dwóch 
na zmienne binarne, przyjmując jako sukces wartość zmiennej 
o największej częstości w grupie z powikłaniami, zaś jako porażkę 
pozostałe wartości danej zmiennej. Dopasowanie modelu regre-
sji logistycznej oceniono za pomocą: testu ilorazu wiarygodności 
chi-kwadrat, testu Hosmera–Leweshowa oraz współczynnika de-
terminacji R2 Nagelkerkego.

WStęp

Duże amputacje kończyn są jednymi z najbardziej rozległych i oka-
leczających operacji wykonywanych przez chirurga. Procedura ta 
wiąże się z ogromnym urazem dla chorego zarówno w sferze psy-
chicznej, jak i fizycznej. Często w początkowym okresie pacjenci 
reagują zaprzeczeniem i nie wyrażają zgody na wykonanie zabie-
gu. Chirurg powinien wykazać się dużym zrozumieniem dla ich 
obaw oraz wytłumaczyć im możliwości funkcjonowania po za-
biegu, uwzględniając proces rehabilitacji i protezowania. Pomi-
mo rozwoju technik wewnątrznaczyniowych oraz zwiększonej 
dostępności do wyspecjalizowanych procedur, liczba amputacji 
wykonywanych w Polsce wzrasta. W ciągu 4 lat liczba dużych 
nieurazowych amputacji kończyn dolnych u chorych z cukrzycą 
zwiększyła się z 7703 w 2009 r. do 8111 w 2012 r. [1]. Niekorzyst-
ny trend może być spowodowany starzeniem się społeczeństwa 
oraz wzrostem liczby zachorowań na cukrzycę.

Amputacja kończyny dolnej jest operacją wykonywaną w osta-
teczności, gdy wszelkie inne możliwości terapeutyczne uległy 
wyczerpaniu. Najczęściej zabieg ten jest przeprowadzany u cho-
rych z miażdżycą tętnic obwodowych oraz cukrzycą. Dla osób po 
nieudanej rewaskularyzacji, z zakażeniem lub ubytkiem tkanek 
kończyny, oraz dla tych, u których brak jest możliwości wykona-
nia procedury rekonstrukcyjnej, jedyną formą leczenia pozostaje 
amputacja. Czas leczenia jest zależny od: rodzaju i rozległości am-
putacji, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i ewentualnego wystą-
pienia powikłań [2, 3]. Należy pamiętać, iż pacjenci wymagający 
amputacji zazwyczaj posiadają liczne choroby towarzyszące oraz 
reprezentują populację ludzi bardzo chorych. W 5-letniej obser-
wacji śmiertelność w grupie amputacji powyżej kolan waha się 
w przedziale od 40% do 90%. Najbardziej narażeni są starsi pacjen-
ci z: niewydolnością nerek, miażdżycą tętnic obwodowych oraz 
po proksymalnej amputacji [4].

Obecnie podejście chirurgów opiera się nie tylko na wykonaniu 
sprawnej amputacji, ale także na zaplanowaniu jej pod kątem 
gojenia rany oraz wytworzeniu kikuta, który za pomocą pro-
tezy kończyny zapewni jak najlepsze możliwości lokomocyjne 
pacjenta. Amputacje powyżej stawu kolanowego charakteryzu-
ją się wyższym odsetkiem pierwotnego zagojenia oraz mniej-
szym ryzykiem reoperacji [5]. Z drugiej strony wielu autorów 
wykazało negatywną zależność pomiędzy wysokością amputa-
cji a możliwością rehabilitacji chorego. Im wyższy poziom am-
putacji, tym mniejsza mobilność. Jest to niezmiernie ważne dla 
dalszego funkcjonowania chorego oraz wpływa na jakość jego 
życia po zabiegu [6].

Konsekwencją każdej amputacji jest powstanie kikuta oraz rany 
pooperacyjnej, które podlegają procesom gojenia. Czynniki nega-
tywnie wpływające na proces gojenia możemy podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza z nich to czynniki lokalne, do których zaliczamy: 
utlenowanie tkanek, stan zapalny, ciało obce w ranie oraz niewy-
dolność żylną. W drugiej grupie znajdują się czynniki działające 
ogólnoustrojowo. Wymienić tu możemy: wiek, płeć, hormony 
płciowe, niedokrwienie, otyłość, choroby towarzyszące, palenie 
tytoniu, nadużywanie alkoholu, niektóre leki [7]. Wiele z tych 
czynników a priori wpływa na proces gojenia kikuta u chorych 
z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych i/lub cukrzycą. 
Zjawisko to powinno skłaniać chirurgów do szczególnej czujności 
oraz wzmożonego nadzoru nad takimi ranami.
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Wyniki

Badaniem objęto 92 pacjentów o średniej wieku 70 lat (SD = 9,3), 
38 kobiet (41%) i 54 mężczyzn (59%). Powikłania po amputacji 
pojawiły się u 29 osób (32%), nie było ich zaś u 63 osób (68%). 
Zmienne demograficzne (wiek oraz płeć) nie różniły się istotnie 
pomiędzy grupami z powikłaniami i bez. Analizując dane zwią-
zane z wywiadem i badaniami przed operacją (Tab. I.), wykazano 
istotną statystycznie różnicę pomiędzy obiema grupami jedynie dla 
częstości występowania różnych wyników badania przepływu tęt-
nicy biodrowej zewnętrznej (p = 0,047). Pacjenci, u których wystą-

piły późniejsze powikłania po operacji, cechowali się przepływem 
dwufazowym rzadziej niż ci bez powikłań: odpowiednio n = 14 
(50,0%) dla pacjentów z powikłaniami oraz n = 44 (74,6%) dla grupy 
bez powikłań. Nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy grupami 
dla pozostałych rodzajów badania przepływu tętnic, jak również 
dla obciążeń, takich jak: cukrzyca, otyłość, palenie, przyjmowanie 
NLPZ, CHNS, przebyte interwencje, przebyty udar czy amputacja 
kończyny dolnej po stronie przeciwnej.

Dane są przedstawione jako n (%), średnia arytmetyczna (±SD) 
lub mediana (Q1-Q3). Grupy porównano testem chi-kwadrat lub 

tab. i.  Charakterystyka porównawcza grup przed operacją.

zMienna n łącznie n Grupa  
z poWikłaniaMi

n Grupa bez 
poWikłań

pozioM p

Wiek 92 70,0 (±9,3) 29 71,1 (±10,1) 63 69,5 (±8,5) 0,468

Płeć

Kobieta, n(%) 92 38 (41,3%) 29 11 (37,9%) 63 27 (42,9%) 0,656

Mężczyzna, n(%) 54 (58,7%) 18 (62,1%) 36 (57,1%)

Otyłość, n(%) 59 17 (28,8%) 17 5 (29,4%) 42 12 (28,6%) >0,999

Cukrzyca, n(%) 92 38 (41,3%) 29 10 (34,5%) 63 28 (44,4%) 0,367

NLPZ, n(%) 91 33 (36,3%) 29 8 (27,6%) 62 25 (40,3%) 0,239

Palenie, n(%) 89 39 (43,8%) 29 10 (34,5%) 60 29 (48,3%) 0,217

CHNS, n(%) 89 50 (56,2%) 29 18 (62,1%) 60 32 (53,3%) 0,436

Przepływ tętnicy biodrowej zewnętrznej

Dwufazowy, n(%) 58 (66,7%) 14 (50,0%) 44 (74,6%)

Jednofazowy, n(%) 87 14 (16,1%) 28 8 (28,6%) 59 6 (10,2%) 0,047

Brak przepływu, n(%) 15 (17,2%) 6 (21,4%) 9 (15,3%)

Przepływ tętnicy udowej

Dwufazowy, n(%) 33 (37,9%) 10 (35,7%) 23 (39,0%)

Jednofazowy, n(%) 87 35 (40,2%) 28 11 (39,3%) 59 24 (40,7%) 0,882

Brak przepływu, n(%) 19 (21,8%) 7 (25,0%) 12 (20,3%)

Przepływ TGU

Dwufazowy, n(%) 26 (29,9%) 8 (28,6%) 18 (30,5%)

Jednofazowy, n(%) 87 36 (41,4%) 28 10 (35,7%) 59 26 (44,1%) 0,593

Brak przepływu, n(%) 25 (28,7%) 10 (35,7%) 15 (25,4%)

Przepływ TUP

Dwufazowy, n(%) 2 (2,3%) 1 (3,6%) 1 (1,7%)

Jednofazowy, n(%) 87 5 (5,7%) 28 3 (10,7%) 59 2 (3,4%) 0,319

Brak przepływu, n(%) 80 (92,0%) 24 (85,7%) 56 (94,9%)

Interwencje

Pomost żylny, n(%) 11 (12,0%) 2 (6,9%) 9 (14,3%)

PTA z stentem, n(%) 5 (5,4%) 1 (3,4%) 4 (6,3%)

Tromboliza, n(%) 5 (5,4%) 0 (0,0%) 5 (7,9%)

Pomost, n(%) 10 (10,9%) 4 (13,8%) 6 (9,5%)

Embolektomia, n(%) 92 7 (7,6%) 29 2 (6,9%) 63 5 (7,9%) 0,246

TEA, n(%) 11 (12,0%) 7 (24,1%) 4 (6,3%)

Brak, n(%) 42 (45,7%) 13 (44,8%) 29 (46,0%)

PTA, n(%) 1 (1,1%)  (0,0%) 1 (1,6%)

Amputacje po stronie przeciwnej, n(%) 92 15 (16,3%) 29 3 (10,3%) 63 12 (19,0%) 0,374

Udar, n(%) 91 18 (19,8%) 29 4 (13,8%) 62 14 (22,6%) 0,406

Dane są przedstawione jako średnia arytmetyczna (±SD) lub n(%). Grupy porównano testem t-studenta dla wieku oraz testem chi-kwadrat lub dokładnym testem Fishera dla pozostałych 
zmiennych. NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, CHNS – choroba niedokrwienna serca, TGU – tętnica, TUP – tętnica udowa powierzchowna, PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty) 
– przezskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń, TEA – tromendarterektomia.
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modelowane ryzyko wystąpienia powikłań w analizie wielowymia-
rowej, wykonano dla wszystkich zmiennych jednowymiarowe re-
gresje logistyczne i na ich podstawie zdecydowano o wzięciu pod 
uwagę w budowie modelu wielowymiarowego również zmiennych, 
dla których poziom istotności w teście Walda był <0,25, zgodnie 
z rekomendacją Hosmera i Leweshowa [15]. Były to zmienne: przyj-
mowanie NLPZ (β = -0,57; p = 0,242), palenie (β = -0,58; p = 0,219), 
przepływ TUP – brak przepływu (β = -1,14; p = 0,157) oraz trans-
fuzja w trakcie zabiegu (β = -0,77; p = 0,106).

Dla w/w zmiennych zbudowano wielowymiarowy model regre-
sji logistycznej metodą krokową postępującą (Tab. III.). Do mo-
delu wczytane zostały 4 zmienne: przepływ w tętnicy biodro-
wej zewnętrznej dwufazowy, przepływ TUP – brak przepływu, 
krwawienie minimalne oraz ASA, przy czym jedynie minimalne 
krwawienie oraz ASA okazały się być istotne statystycznie przy 
p < 0,05, podnosząc ryzyko wystąpienia powikłań po amputacji. 
NLPZ, palenie oraz transfuzja okazały się nie poprawiać dopaso-
wania modelu, więc się w nim nie pojawiły. 

Minimalne krwawienie w trakcie zabiegu powodowało ponad 
8-krotne zwiększenie ryzyka wystąpienia powikłań po zabiegu, 
exp β = 8,776, CI95 [2,077, 48,357]. Zwiększenie poziomu ASA 
o jeden zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań 3-krotnie exp 
β = 3,172, CI95 [1,109, 10,679]. 

W celu weryfikacji poprawności modelu przeprowadzono test ilora-
zu wiarygodności χ2, na podstawie którego stwierdzono, że łącznie 
wszystkie zmienne w modelu są istotne, χ2(4) = 24,78, p < 0,0001. 
Dopasowanie modelu ocenione współczynnikiem determinacji R2 
Nagelkerkego wskazuje, że zmienne objaśniające w modelu wy-

dokładnym testem Fishera dla zmiennych nominalnych oraz te-
stem t-studenta lub testem U Manna-Whitneya dla zmiennych 
ilościowych [15].

Porównując różne zmienne związane z operacją (Tab. II.), wy-
kazano istotną różnicę pomiędzy obiema grupami dla wielkości 
krwawienia w trakcie operacji (p = 0,001). Pacjenci z powikłania-
mi mieli najczęściej minimalne krwawienie, n = 12 (41%), w po-
równaniu do pacjentów bez powikłań, gdzie minimalna wielkość 
krwawienia pojawiła się najrzadziej – n = 4 (6%). Również poziom 
ASA istotnie różnił się pomiędzy grupami z powikłaniami i bez. 
Dla pozostałych parametrów okołooperacyjnych nie wykazano 
różnic pomiędzy obiema grupami. 

Analiza zmiennych pooperacyjnych wykazała, że zarówno czas 
od amputacji do zagojenia rany, czas hospitalizacji oraz częstość 
wystąpienia zgonu po operacji istotnie różniły się między grupa-
mi (p < 0,001 dla każdej z w/w zmiennych). Pacjenci z powikła-
niami potrzebowali średnio 28 dni na zagojenie rany oraz spędzali 
średnio 40 dni w szpitalu, w porównaniu do odpowiednio 14 i 21 
dni dla osób bez powikłań. Odsetek zgonów w grupie pacjentów 
z powikłaniami był również istotnie wyższy (35%) niż w grupie 
pacjentów bez powikłań (5%).

Kolejnym krokiem w analizie było zbudowanie modelu wielowy-
miarowej regresji logistycznej zmiennych wpływających na wystą-
pienie powikłań po amputacji. W modelu wykorzystano istotne 
statystycznie zmienne z analizy porównawczej między grupami 
o poziomie istotności <0,05: przepływ w tętnicy biodrowej ze-
wnętrznej, wielkość krwawienia oraz ASA. W trosce o to, aby nie 
pominąć innych zmiennych, które mogą mieć istotny wpływ na 

tab. ii.  Charakterystyka porównawcza grup w trakcie oraz po operacji.

zMienna n łącznie n Grupa z 
poWikłaniaMi

n Grupa bez 
poWikłań

pozioM p

Operator

Specjalista, n(%) 92 37 (40,2%) 29 10 (34,5%) 63 27 (42,9%) 0,447

Rezydent, n(%) 55 (59,8%) 19 (65,5%) 36 (57,1%)

Czas (min) 92 45,0 (35,0–60,0) 29 45,0 (35,0–60,0) 63 45,0 (36,5–60,0) 0,519

Krwawienie

Bardzo dobre, n(%) 36 (39,1%) 9 (31,0%) 27 (42,9%)

Dobre, n(%) 92 22 (23,9%) 29 5 (17,2%) 63 17 (27,0%) 0,001

Średnie, n(%) 18 (19,6%) 3 (10,3%) 15 (23,8%)

Minimalne, n(%) 16 (17,4%) 12 (41,4%) 4 (6,3%)

Znieczulenie

Przewodowe, n(%) 92 8 (8,7%) 29 1 (3,4%) 63 7 (11,1%) 0,428

Ogólne, n(%) 84 (91,3%) 28 (96,6%) 56 (88,9%)

ASA 92 3,0 (3,0–3,0) 29 3,0 (3,0–3,0) 63 3,0 (2,0–3,0) 0,003

HCT (%) 92 31,8 (±3,9) 29 31,9 (±3,6) 63 31,8 (±3,9) 0,885

HGB (mg/dl) 92 10,2 (9,4–11,7) 29 10,5 (9,4–11,5) 63 10,2 (9,4–11,9) 0,863

Transfuzja, n(%) 92 40 (43,5%) 29 9 (31,0%) 63 31 (49,2%) 0,159

Martwica, n(%) 92 65 (70,7%) 29 21 (72,4%) 63 44 (69,8%) 0,996

Czas od amputacji do zagojenia, dni 92 15,0 (14,0–20,8) 29 28,0 (23,0–35,0) 63 14,0 (14,0–15,5) <0,001

Czas hospitalizacji, (dni) 92 24,5 (16,0–34,3) 29 40,0 (30,0–53,0) 63 21,0 (15,0–26,5) <0,001

Zgon, n(%) 92 13 (14,1%) 29 10 (34,5%) 63 3 (4,8%) <0,001

ASA (American Society of Anesthesiologists) – skala Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego, HCT – hematokryt, HGB – hemoglobina.
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jest logicznym następstwem pojawienia się powikłania pod posta-
cią zaburzenia gojenia i nie wymaga dalszego omówienia. Według 
Cruza CP i wsp., najczęstszą przyczyną zgonu w okresie poope-
racyjnym była niewydolność krążeniowo-oddechowa [12]. Wielu 
autorów wskazuje na istotność poziomu amputacji jako czynnika 
zwiększonej śmiertelności po dużych amputacjach. Ablacje po-
wyżej stawu kolanowego wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością 
w okresie pooperacyjnym, jak i w dłuższym okresie obserwacji 
[10, 11]. Thorud JC i wsp. w swej metaanalizie opartej na 31 ba-
daniach wykazali, iż w obserwacji 5-letniej chorzy po amputacji 
powyżej stawu kolanowego charakteryzują się śmiertelnością od 
40% do 90%, a poniżej stawu kolanowego od 40% do 82% [4]. Moż-
liwe zatem jest działanie synergistyczne poziomu amputacji oraz 
zaburzeń gojenia kikuta. Tłumaczyłoby to wysoki odsetek zgonów 
w okresie okołooperacyjnym w grupie chorych z powikłaniami.

W chwili obecnej brak jest zgodności wśród autorów co do czyn-
ników ryzyka zaburzeń gojenia kikuta po dużych amputacjach. 
Wiąże się to z niewielką ilością badań zajmujących się tym za-
gadnieniem oraz podziałem dużych amputacji na dwie odręb-
ne grupy: powyżej i poniżej stawu kolanowego. Sama różnica 
w lokalizacji anatomicznej wykonywanego zabiegu może stanowić 
istotną zmienną, która będzie modulować czynniki ryzyka zabu-
rzeń gojenia. W pracy tej udało się zidentyfikować jedynie dwa 
istotne statystycznie czynniki ryzyka zaburzeń gojenia kikuta po 
amputacjach na poziomie uda. Minimalne krwawienie w trakcie 
zabiegu powodowało ponad 8-krotne zwiększenie ryzyka wystą-
pienia powikłań po zabiegu, exp β = 8,776, CI95 [2,077, 48,357]. 
Zwiększenie poziomu ASA o jeden zwiększa ryzyko wystąpienia 
powikłań 3-krotnie exp β = 3,172, CI95 [1,109, 10,679]. Brak jest 
podobnych prac, z którymi można by było porównać uzyskane 
wyniki. Większość autorów łączy amputacje powyżej i poniżej 
kolana w jedną grupę badawczą. Dla przykładu we wspomnianej 
wcześniej pracy O’Brien PJ i wsp. wykazali jako czynniki ryzyka 
wczesnego niepowodzenia amputacji następujące zmienne: nagły 
tryb operacji, sepsa, schyłkowa niewydolność nerek, BMI >30, wy-
konywanie zabiegu przez rezydenta, palenie tytoniu [9]. Z kolei 
Stone PJ i wsp. zidentyfikowali poziom amputacji powyżej stawu 
kolanowego, hematokryt >30% w okresie przedoperacyjny, sta-
łe przebywanie chorego w placówce opiekuńczej oraz znieczule-
nie przewodowe jako czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia 
tego powikłania [11]. Do innych wymienianych w piśmiennictwie 
czynników możemy zaliczyć: bóle spoczynkowe kikuta w okresie 
pooperacyjnym, cukrzycę, zaawansowany wiek chorego >80 lat 
oraz używanie podczas zabiegu drenażu typu Redona i metalo-
wych zszywek do zamknięcia rany [5, 13, 14]. 

Praca retrospektywna niesie za sobą pewne ograniczenia. Zbie-
ranie danych opartych o dokumentacje medyczną związane jest 

jaśniają 36,4% przynależności pacjentów do jednej z obu grup (z 
zaburzeniami po amputacji i bez). Weryfikacja modelu za pomocą 
testu Hosmera–Lemeshowa również wskazuje na dobre dopaso-
wanie modelu, χ2(8) = 1,616, p = 0,991.

dySkuSja

Duże amputacje kończyn dolnych nadal stanowią w Polsce znaczą-
cy problem. Według dostępnego w naszym kraju piśmiennictwa, 
cały czas mamy do czynienia z tendencją zwyżkową co do ilości 
wykonywanych zabiegów. Należy jednak nadmienić, iż zwiększona 
liczba amputacji wystąpiła tylko u chorych z cukrzycą. U osób nie-
obciążonych tą chorobą zanotowano nieznaczny spadek częstości 
wykonywanych amputacji [1]. Są to oczywiście dane sprzed kliku 
lat, które nie obrazują obecnej sytuacji. Jednakże badania przepro-
wadzone w podobnym okresie w Stanach Zjednoczonych wykaza-
ły zupełnie odmienne wyniki. Na przestrzeni 10 lat (1996–2011) 
liczba dużych amputacji zmniejszyła się o 45%. Głownie jest to 
związane z rozwojem oraz wzrostem wykonywanych procedur 
wewnątrznaczyniowych, wykonywanych celem ratowania nie-
dokrwionych kończyn [8]. W obydwu przypadkach autorzy prac 
zwracali uwagę na niedocenianą rolę edukacji pacjentów odnośnie 
do czynników ryzyka amputacji. Bez modyfikacji stylu życia oraz 
eliminacji szkodliwych zachowań: palenie tytoniu czy zła dieta, 
w kraju takim jak Polska, o ograniczonych nakładach na służbę 
zdrowia, amputacje nadal będą częstą procedurą wykonywaną 
przez chirurgów. Starzenie się społeczeństwa oraz wzrost zacho-
rowalności na cukrzycę będą nasilały to zjawisko.

Wystąpienie powikłania pod postacią zaburzeń gojenia kikuta wią-
że się dla chorego ze znacznym pogorszeniem rokowania. W pracy 
tej wykazano negatywny wpływ zaburzeń gojenia na długość oraz 
śmiertelność w trakcie hospitalizacji. Chorzy z tym powikłaniem 
charakteryzowali się 35% śmiertelnością oraz wydłużoną hospi-
talizacją, sięgającą średnio 40 dni. O’Brien PJ i wsp. doszli do czę-
ściowo odrębnych wniosków. Wykazali oni korelację pomiędzy wy-
dłużoną hospitalizacją a wystąpieniem wczesnego niepowodzenia 
amputacji, natomiast nie znaleźli statystycznie istotnego związku 
ze zwiększoną śmiertelnością w okresie pooperacyjnym [9]. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na istotne różnice w obydwu badaniach. 
Praca ich została oparta na amputacjach w zakresie uda, goleni oraz 
stopy. Drugą istotną różnicą był punkt końcowy badania. Wczesne 
niepowodzenie amputacji zostało zdefiniowane jako potrzeba re-
operacji w okresie 30 dni od pierwotnego zabiegu. Odmienności 
w badaniach mogą w istotny sposób wpływać na uzyskane wyni-
ki. W dostępnym piśmiennictwie wielu autorów wykazało zwięk-
szoną śmiertelność oraz wydłużony czas hospitalizacji u chorych 
po dużych amputacjach [3, 10–12]. Wydłużony czas hospitalizacji 

tab. iii.  Oszacowanie wartości parametrów modelu regresji logistycznej.

zMienna oSzacoWanie paraMetru β błąd StandardoWy Se pozioM p or 95% pozioM uFności dla or

Przepływ w tętnicy 
biodrowej zewnętrznej – 
przepływ dwufazowy

-1,133 0,588  0,054 0,322 0,097–1,004

Przepływ TUP – brak 
przeplywu

-1,685 0,993  0,090 0,185 0,024–1,324

Krwawienie – minimalne 2,172 0,783 0,006 8,776 2,077–48,357

ASA 1,154 0,566 0,041 3,172 1,109–10,679

Stała -2,203 1,864  0,237   
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procedurom ablacyjnym z przyczyn nieurazowych jest bardzo ob-
ciążona i obarczona wieloma schorzeniami przewlekłymi. Odpo-
wiednie przygotowanie pacjentów oraz ewentualna diagnostyka 
i leczenie chorób towarzyszących w znacznym stopniu może po-
prawić wyniki tych zabiegów. 

Chorzy kwalifikowani do amputacji powyżej stawu kolanowego 
z wysokim wynikiem skali ASA powinni zwrócić uwagę operato-
ra, który wykazując szczególną staranność i dokładność podczas 
wykonywania zabiegu, może zminimalizować podwyższone ry-
zyko zaburzeń gojenia kikuta. Przebieg pooperacyjny u tych cho-
rych powinien cechować się wzmożoną czujnością i opieką nad 
miejscowym leczeniem rany pooperacyjnej. W trakcie amputacji 
znikome krwawienie śródoperacyjne z tkanek powinno skłonić 
operatora do rozważenia rozszerzenia zakresu amputacji celem 
zwiększenia szans na prawidłowe gojenie kikuta. Ocena przepły-
wów dopplerowskich nie posiada własności predykcyjnych odno-
śnie do ryzyka zaburzeń gojenia rany pooperacyjnej u chory po 
amputacjach powyżej kolana. Uwzględniając jednak wyniki analizy 
jednoczynnikowej, należy zwrócić uwagę na przepływ w tętnicy 
biodrowej zewnętrznej. Pogorszenie tego parametru może nieko-
rzystnie wpływać na proces gojenia. Wystąpienie powikłań gojenia 
kikuta w okresie pooperacyjnym prowadzi do wydłużenia czasu 
hospitalizacji i zwiększenia śmiertelności w trakcie hospitalizacji.

z ewentualnymi lukami oraz brakiem możliwości weryfikacji da-
nych. Powoduje to narażenie wyników na błąd. Kolejną słabą stroną 
pracy jest liczebność grupy. Zależności statystyczne oraz możli-
wości identyfikacji czynników ryzyka zaburzeń gojenia charakte-
ryzują się niską mocą. Należy jednak podkreślić, iż jest to jedna 
z niewielu prac poruszających tematykę zaburzeń gojenia u cho-
rych po dużych amputacjach. Zredukowanie grupy badanej do 
chorych z amputacjami powyżej stawu kolanowego zwiększyło 
homogenność badanej grupy, co uprościło wykonanie obliczeń 
statystycznych. Wydaje się słuszne osobne podejście do grup cho-
rych w zależności od poziomu amputacji. Porównywanie cało-
ściowe różnych poziomów amputacji może powodować błędną 
interpretację danych. Wskazania co do amputacji, odmienności 
w ukrwieniu oraz samej budowie anatomicznej kończyny i tech-
nice przeprowadzanego zabiegu, przemawiają za tym poglądem.

Opublikowano niewiele informacji o czynnikach ryzyka wczesnego 
niepowodzenia amputacji pod postacią zaburzeń gojenia kikuta. 
Wiedza na ten temat pozwoli chirurgom na poprawę wczesnych 
wyników po amputacjach. Stanie się to możliwe poprzez identyfi-
kację i eliminację procedur okołooperacyjnych, zwiększających ry-
zyko zaburzeń gojenia, oraz poprzez wyodrębnienie grupy chorych, 
u których zabieg ablacji będzie obarczony zwiększonym ryzkiem 
powikłań. Należy pamiętać, iż populacja chorych poddawanych 
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