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Celem pracy była prezentacja wstrząsu septycznego o piorunującym przebiegu w trakcie drenażu 
przezskórnego dużego ropnia wątroby u 18-letniej chorej po przebytej przed 3 miesiącami appendek-
tomii techniką laparoskopową z powodu jego ropowiczo-zgorzelinowego zapalenia. Przebieg poopera-
cyjny powikłany był nasilonym ropieniem miejsc po trokarach. Po wdrożeniu antybiotykoterapii do-
żylnej, pod kontrolą USG, wykonano drenaż przezskórny ropnia. W trakcie wycofywania prowadnicy 
z zestawu drenującego wystąpiły objawy wstrząsu septycznego. Wdrożono leczenie farmakologiczne 
i kontynuowano antybiotykoterapię do uzyskania ujemnego wyniku badania mikrobiologicznego i nor-
malizacji parametrów życiowych. Chora nie została zakwalifikowana do leczenia na OIT. W stanie 
ogólnym dobrym w 24 dobie hospitalizacji została wypisana do domu. U prezentowanej chorej mogło 
dojść do kontaktu drenu pokrytego zawartością ropnia z okolicznymi drobnymi naczyniami krwiono-
śnymi, co przyczyniło się do rozwoju ogólnoustrojowej reakcji zapalnej połączonej z szybko rozwijającym 
się wstrząsem septycznym.
Słowa kluczowe: ropień wątroby, wstrząs septyczny, drenaż przezskórny

This study presented a septic shock occurring with striking speed during the percutaneous drainage 
of a large abscess of the liver in an 18-year-old female patient after an appendectomy performed 3 
months earlier using the laparoscopic method because of its phlegmonous and gangraenosus inflam-
mation. The post-operative course was complicated by increased suppuration in places after removal 
of the trocars. After including the intravenous antibiotic therapy and under the USG control, the per-
cutaneous drainage of the abscess was performed. While withdrawing the guide of the drainage cath-
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Liver abscesses (LA) are a rare health prob-
lem but associated with high mortality rates.

The liver is highly-vascularized and is 
therefore the most common site of abscess 
development in the course of acute diseases of 
the peritoneal cavity and other organs. The 
incidence of LA is estimated at 8-15 cases per 
100,000 persons/year. Studies have shown that 
the male/female ratio of LA incidence is 2:1. 
LA usually occur in patients between the 2nd 
and 4th decade of life (1, 2, 3). LA etiology 
includes among others: bile ducts diseases 
(21-30% of cases, usually extrahepatic bile duct 
obstruction usually associated with choledo-
cholithiasis; benign or malignant neoplastic 
tumour or postoperative adhesions), portal 
vein infections (portal pyemia), blood-borne 
infections (through the hepatic artery) and 
idiopathic infections. Liver abscesses may be 
of various origin: bacterial, amoebic, fungal, 
parasitic or tuberculous (2, 4, 5). In Poland 
liver abscesses are usually caused by bacterial 
infection.

CASE REPORT

The presented 18-year old female patient 
was admitted to Clinic of General Surgery, 
Faculty of Medical Sciences at the University 
of Warmia and Mazury in Olsztyn for the treat-
ment of a large liver abscess in the right lobe 
diagnosed in abdominal ultrasonography and 
CT at the district hospital. On admission to 
the hospital without significant clinical symp-
toms, in general good condition. Biochemical 
tests: inflammatory markers CRP 69.34 mg/l, 
PCT 0.089 ng/ml; slightly elevated coagulation 
parameters PT 17.3 s, INR 1.58, APTT 43.7 s; 
fibrinogen 569 mg/dl. Medical interview re-
vealed that 3 months earlier the patient un-
derwent laparoscopic appendectomy due to 

eter set, the symptoms of septic shock occurred. The pharmacological treatment was applied with 
continuation of the antibiotic therapy till a negative result of microbiological tests was obtained and 
the normalization of life parameters. The patient was not qualified for treatment in the ICU. She was 
discharged in a generally good condition after 24 days of hospitalization. In the case of this patient, 
the drain covered with the content of the abscess may have contact with the adjacent tiny blood ves-
sels, which may have contributed to the systemic inflammatory response syndrome that was linked 
with fast-developing sceptic shock.
Key words: liver abscess, septic shock, percutaneous drainage

Ropnie wątroby są rzadkim, ale wysoce 
śmiertelnym problemem zdrowotnym.

Wątroba, z powodu bogatego jej unaczynie-
nia, jest najczęstszym miejscem występowania 
ropni w przebiegu ostrych schorzeń jamy 
otrzewnej i innych narządów. Częstość ich 
występowania szacuje się na 8-15 przypadków 
na 100 tys. osób/rok. Badania wykazują, że 
występowanie ropni u mężczyzn w stosunku 
do kobiet wynosi jak 2:1. Ropnie wątroby ujaw-
niają się najczęściej u osób między 2. a 4. de-
kadą życia (1, 2, 3). Etiologia uwzględnia 
między innymi: choroby dróg żółciowych 
(21-30% przypadków, najczęściej niedrożność 
dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych zazwy-
czaj związana z kamicą przewodową; łagodnym 
czy złośliwym guzem nowotworowym lub zro-
stami pooperacyjnymi), infekcje szerzące się 
żyłą wrotną (portal pyemia), drogę krwiopo-
chodną (przez tętnicę wątrobową) oraz idiopa-
tyczną. W wątrobie mogą występować ropnie 
różnego pochodzenia: bakteryjne, amebowe, 
grzybicze, pasożytnicze lub w przebiegu gruź-
licy (2, 4, 5). W Polsce najczęściej stwierdza się 
ropnie wątroby o etiologii bakteryjnej.

WŁASNE SPOSTRZEŻENIE

Chora, lat 18, przyjęta do Kliniki Chirurgii 
Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
celem leczenia dużego ropnia płata prawego 
wątroby rozpoznanego w badaniach obrazo-
wych USG i TK jamy brzusznej w szpitalu 
rejonowym. W momencie przyjęcia bez istot-
nych objawów klinicznych, w stanie ogólnym 
dobrym. Badania biochemiczne: parametry 
stanu zapalnego CRP 69,34 mg/l, PCT 0,089 
ng/ml; nieco podwyższone parametry krzep-
nięcia PT 17,3s, INR 1,58, APTT 43,7s; fibry-
nogen 569 mg/dl. Z badania podmiotowego 
wynikało, że przed 3 miesiącami była wykona-
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na appendektomia techniką laparoskopową 
z powodu ropowiczo-zgorzelinowego zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Przebieg pooperacyj-
ny powikłany dość znacznym ropieniem miejsc 
po trokarach. W tym okresie do momentu 
przyjęcia do kliniki chora leczona zmianą opa-
trunków w warunkach ambulatoryjnych. 
Z powodu towarzyszącej choroby Gravesa 
i Basedowa leczona również w Poradni Endo-
krynologicznej – przy przyjęciu chora klinicz-
nie i biochemicznie w stanie eutyreozy.

W badaniu USG i TK jamy jamy brzusznej 
w prawym płacie wątroby w segmencie V/VI 
wg Couinauda  uwidoczniono ropień 
64x73x94 mm z otoczką do 12 mm (ryc. 1). 
Wdrożono antybiotykoterapię dożylną empi-
ryczną – Augmentin. Po premedykacji, w znie-
czuleniu miejscowym 1% roztworem lignoka-
iny, pod kontrolą USG wykonano punkcję 
przezskórną ropnia, uzyskując 50 ml gęstej, 
cuchnącej treści ropnej z dalszym jej wypły-
wem przez umiejscowiony w jamie ropnia dren 
typu Cystofix CH 10. W momencie wycofywa-
nia prowadnicy wystąpiły objawy wstrząsu 
septycznego: spadek RR do 60-70 mm Hg, 
przyspieszenie czynności serca do 120/min 
i bladość powłok z zasinieniem czerwieni war-
gowej. Chora zaczęła zgłaszać trudności w od-
dychaniu, pojawiły się zaburzenia świadomości 
z okresowo bardzo trudnym kontaktem, na-
stępnie pobudzenie i spadek saturacji do 
70-80%. Zastosowano bierną tlenoterapię 
i wdrożono intensywną płynoterapię, podano 

phlegmonous and gangrenous appendicitis. 
The postoperative course was complicated with 
significant trocar site purulence. During this 
period the patient received dressing changes 
in an outpatient setting until she was admitted 
to the Clinic. Due to coexisting Graves-Base-
dow disease the patient was also treated at the 
Endocrinology Outpatient Clinic – on admis-
sion the patient was in clinical and biochemi-
cal euthyreosis.

Liver abscess measuring 64x73x94 mm 
with the rim around the abscess of up to 12 
mm in the right lobe (Couinaud segments V/
VI) was visualized in abdominal ultrasonog-
raphy and CT (fig. 1). Intravenous empirical 
antibiotic therapy with Augmentin was intro-
duced. Following premedication an ultra-
sonography guided percutaneous abscess 
puncture was performed under topical anaes-
thesia with 1% solution of lignocaine to obtain 
50 ml of thick, fetid purulent content with its 
further discharge through a Cystofix CH 10 
punction set placed in the abscess cavity. On 
removal of the guidewire symptoms of septic 
shock have occurred: decrease of RR to 60-70 
mm Hg, heart rate increased to 120 bpm and 
skin paleness with lip cyanosis. The patient 
began to report difficulty swallowing, con-
sciousness disturbances have developed peri-
odically with a very impaired contact with the 
patient, later with agitation and saturation 
reduced to 70-80%. Passive oxygen therapy 
and intensive fluid therapy have been initi-
ated, 200 ml of hydrocortisone was adminis-
tered. An additional intravenous access was 
performed and the hospital resuscitation team 
was called due to worsening of respiratory 
failure. A follow-up ultrasound examination 
of the drainage system placed in the abscess 
cavity has demonstrated its correct location 
without leakage of the purulent matter or 
blood into the peritoneal cavity (fig. 2). Treat-
ment of septic shock with fluid therapy was 
instituted with catecholamines and antibi-
otic therapy with Augmentin was maintained 
until microbiological test results were 
achieved. The RR parameters were main-
tained at 80-90 mm Hg, heart rate up to 
100-110 bpm, diuresis – initially none, then 
30-40 ml/h with normalization to 60 ml/h 
within over ten hours. The patient did not 
require treatment at the ICU.

Immediately following the procedure an 
increase in inflammatory parameters in bio-

Ryc. 1. TK jamy brzusznej z widocznym dużym 
ropniem w prawym płacie wątroby 

Fig. 1. Abdominal CT with visible large liver abscess in 
the right lobe
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200 mg hydrokortyzonu. Wykonano dodatkowe 
wkłucie dożylne i wezwano ze względu na po-
głębiającą się niewydolność oddechową Szpi-
talny Patrol Resuscytacyjny. Badanie kontro-
lne USG założonego drenu do jamy ropnia 
wykazało prawidłowe jego położenie bez obec-
ności wycieku treści ropnej lub krwi do jamy 
otrzewnej (ryc. 2). Rozpoczęto leczenie wstrzą-
su septycznego płynoterapią z włączeniem 
amin katecholowych i utrzymaniem podawa-
nia antybiotyku Augmentin do uzyskania 
wyniku badania mikrobiologicznego. Parame-
try RR utrzymywały się na poziomie 80-90 mm 
Hg, częstość serca do 100-110/min, diureza – 
początkowo brak, następnie 30-40 ml/h z nor-
malizacją do 60 ml/h w ciągu kilkunastu go-
dzin. Chora nie została zakwalifikowana do 
leczenia na OIT. 

Bezpośrednio po zabiegu obserwowano pod-
wyższenie parametrów zapalenia w badaniach 
biochemicznych: leukocytoza 28 330/mm3, PCT 
>100 ng/ml, CRP 191,03 mg/l. Z treści ropnej 
wyhodowano Streptococcus β-hemolizujący 
z grupy C i Bacteroides stercoris. Antybiotyko-
terapię od 3 doby stosowano zgodnie z bada-
niami mikrobiologicznymi i wrażliwością obu 
drobnoustrojów na Tazocin i Sulperazon. Kil-
kukrotne posiewy krwi i moczu oraz wydzieliny 
z drzewa oskrzelowego nie wykazały obecności 
bakterii. Już od 3 doby obserwowano zmiany 
w miąższu płuc i jamach opłucnej, a w 5 dobie 
stwierdzono masywne zlewające się zagęszcze-
nia miąższowe w obrębie płuc i obecność płynu 
w jamach opłucnej. Z jamy ropnia wypływała 

chemical tests was observed: leucocytosis 
28,330/mm3, PCT > 100 ng/ml, CRP 191.03 
mg/l. From the purulent matter group C 
β-hemolytic Streptococcus and Bacteroides 
stercoris have been cultured. Antibiotic ther-
apy from day 3 was administered according to 
microbiological tests and sensitivity of both 
microorganisms to Tazocin and Sulperazon. 
Several blood and urine cultures and bron-
chial tree secretion did not show presence of 
bacteria. Already from day 3 pulmonary pa-
renchymal and pleural cavity lesions and on 
day 5 a massive parenchymal density within 
the lungs and presence of fluid in the pleural 
cavity were observed. On day 5 a small amount 
of sero-purulent and sanguineous matter was 
discharged from the abscess cavity. Drainage 
systems were placed in both pleural cavities 
due to worsening symptoms of respiratory 
failure. Nutrition of the patient was partially 
provided by the enteral route due to inflam-
matory reaction in the pancreas and liver. 
During therapy a slow improvement and nor-
malization was observed of clinical condition, 
biochemical parameters and in imaging tests. 
The patient was discharged home on hospi-
talisation day 24 in good overall condition 
without complaints. A 3 months post-discharge 
follow-up abdominal and chest CT did not re-
veal significant morphological lesions (fig. 3). 
A few months later the patient underwent 
surgery at the Clinic of General Surgery for 
Graves’ goitre. The postoperative course was 
uneventful.

Ryc. 3. TK jamy brzusznej wykonane 3 miesiące po 
zabiegu 

Fig. 3. Abdominal CT 3 months postoperatively

Ryc. 2. TK jamy brzusznej po drenażu 

Fig. 2. Abdominal CT following drainage
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w 5 dobie już niewielka ilość treści surowiczo-
ropno-krwistej. Założono drenaże obu jam 
opłucnej ze względu na narastające objawy 
niewydolności oddechowej. Chora żywiona 
częściowo pozajelitowo ze względu na odczyn 
zapalny ze strony trzustki i wątroby. W trakcie 
leczenia obserwowano powolną poprawę i nor-
malizację stanu klinicznego, parametrów bio-
chemicznych i w badaniach obrazowych. W 24 
dobie chorą w stanie ogólnym dobrym bez do-
legliwości wypisano do domu. Badanie kontro-
lne TK jamy brzusznej i klatki piersiowej w 3 
miesiącu od momentu wypisania bez istotnych 
zmian morfologicznych (ryc. 3). W kilka mie-
sięcy później operowana w Klinice Chirurgii 
Ogólnej z powodu wola Gravesa i Basedowa. 
Przebieg pooperacyjny bez powikłań.

OMÓWIENIE

Ropnie wątroby są zwykle następstwem 
ciężkich powikłań ostrych stanów zapalnych 
jamy brzusznej. Najczęściej do powstania rop-
nia wątroby dochodzi drogą krwio- lub żółcio-
pochodną: wstępujące zapalenia dróg żółcio-
wych, szerzące się drogą żyły wrotnej w prze-
biegu zapalenia uchyłków okrężnicy lub zapa-
lenia wyrostka robaczkowego, zapalenia płuc, 
powikłanie ropne zapalenia trzustki, przeno-
szące się z sąsiednich narządów i w stanach 
pourazowych. Ostre zapalenie wyrostka ro-
baczkowego niektórzy uważają za schorzenie 
stosunkowo banalne, jednakże nie jest to opi-
nia prawdziwa, ponieważ może być ono przy-
czyną wielu powikłań wczesnych w postaci 
zakażenia miejsca operowanego powierzchow-
nego, głębokiego, czy też narządowego i odle-
głych (5). Zabieg chirurgiczny u prezentowanej 
pacjentki był powikłany dość znacznym ropie-
niem miejsc po trokarach, a leczony ambula-
toryjnie tylko opatrunkami. W randomizowa-
nych badaniach prospektywnych wykazano 
następującą częstość infekcji miejsca operowa-
nego po laparoskopowym usunięciu wyrostka 
robaczkowego: 3,81% Li X i wsp. (6), 4% Mar-

tin i wsp. (7). Przytoczone przez nas piśmien-
nictwo potwierdza, że należy zawsze liczyć się 
z możliwością wystąpienia powikłań poopera-
cyjnych również tak rzadkich, jak infekcja 
narządowa miejsca operowanego, a w konse-
kwencji ropnia lub ropni wątroby (8). Obraz 
kliniczny ropnia wątroby jest często niespecy-
ficzny i duży odsetek podejrzeń wymaga badań 

DISCUSSION

LA are usually the result of severe compli-
cations of acute inflammatory conditions of the 
abdominal cavity. A liver abscess generally 
develops through blood-borne infections or 
infections of the biliary tract: ascending infec-
tions of the bile ducts, spread via the portal 
vein in the course of diverticulitis or appendi-
citis, pneumonia, purulent pancreatitis, 
spreading from neighbouring organs and in 
post-injury conditions. Acute appendicitis is 
considered by some as a relatively trivial con-
dition, but this is not true. Acute appendicitis 
may cause multiple early complications, such 
as superficial, deep surgical site infection, as 
well as infections affecting distant organs or 
systems (5). The postoperative course in the 
presented patient was complicated with sig-
nificant trocar site purulence and treated only 
with dressings in an outpatient setting. Ran-
domized prospective studies have demon-
strated the following incidence of surgical site 
infection following laparoscopic appendectomy: 
3.81% Li X et al. (6), 4% Martin et al. (7). The 
mentioned literature confirms that postopera-
tive complications should always be taken into 
consideration, also those as rare as organ sur-
gical site infection, and consequently liver 
abscess or abscesses (8). The clinical picture 
of LA is often non-specific and high rate of 
suspected LA requires imaging studies in order 
to make a final diagnosis.

Abdominal ultrasonography and CT is usu-
ally the first imaging study performed in 
clinical practice to evaluate the liver paren-
chyma structure. Approx. 60% of abscess 
cases involve a single abscess located primar-
ily in the right lobe. This is due to portal flow 
and a larger parenchymal volume of the right 
lobe. The treatment of choice in LA is the per-
cutaneous drainage with targeted antibiotic 
therapy with control or search of the primary 
infection source. The studies have demon-
strated that percutaneous abscess drainage is 
both effective and safe (9-12). However as with 
any invasive intervention bacteria from the 
abscess cavity may penetrate into systemic 
circulation, thus potentially resulting in bac-
teremia or development of a septic shock, 
which is the most common complication of this 
type of surgery according to scientific papers 
(11-14). Fine needle aspiration biopsy is per-
formed for bacteriological evaluation. More 
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obrazowych w celu postawienia ostatecznej 
diagnozy. 

Badanie USG i TK jamy brzusznej jest za-
zwyczaj pierwszym badaniem obrazowym 
wykonywanym w praktyce klinicznej do oceny 
struktury miąższu wątroby. Około 60% przy-
padków ropni to ropnie pojedyncze i znajdują 
się one głównie w prawym płacie wątroby. Jest 
to spowodowane przepływem wrotnym oraz 
większą objętością miąższu prawego płata. 
Leczeniem z wyboru ropni wątroby jest jego 
przezskórny drenaż z zastosowaniem antybio-
tykoterapii celowanej z kontrolą czy poszuki-
waniem pierwotnego źródła zakażenia. Bada-
nia wykazały, że drenaż przezskórny ropni jest 
zarówno skuteczny, jak i bezpieczny (9-12). 
Jednak przy każdej interwencji inwazyjnej 
bakterie z jamy ropnia mogą dostać się do 
krążenia ogólnoustrojowego, co może skutko-
wać bakteriemią lub rozwojem wstrząsu sep-
tycznego, który według naukowych opracowań 
jest najczęstszym powikłaniem tego typu za-
biegów (11-14). Biopsję cienkoigłową wykonu-
je się celem oceny bakteriologicznej. Ponad 
60% posiewów z ropnia wątroby zawiera więcej 
niż jeden czynnik chorobotwórczy (15) i często 
są one pochodzenia żółciowego lub jelitowego. 
Najczęstszym bakteryjnym czynnikiem etiolo-
gicznym jest Streptococcus species (29,5%) 
i Escherichia coli (18,1%) (16).

Z dostępnych prac badawczych w latach 
dziewięćdziesiątych częstość występowania 
powikłań po chirurgicznym i przezskórnym 
drenażu ropnia wątroby określano na poziomie 
od 40 do 60% (17, 18), co możemy powiązać 
z wiekiem i ciężkością stanu ogólnego tych 
chorych w momencie wykonywania zabiegu 
(19). W jednym z badań wykazano wystąpienie 
wstrząsu septycznego u 7 z 27 leczonych cho-
rych (26%) po przezskórnym drenażu, pomimo 
stosowania antybiotykoterapii (20). Crass już 
w 1985 r. odnotował 25% ryzyko rozwoju 
wstrząsu septycznego u pacjentów poddanych 
procedurom zabiegowym drenażu ropnia wą-
troby (21).

Przypuszczamy, również za Thomasa i wsp. 
(20), że wstrząs septyczny jest prawdopodob-
nie wtórny do znacznej bakteriemii spowodo-
wanej przedostaniem się drobnoustrojów do 
krążenia ogólnoustrojowego podczas zabiegu 
drenażu przezskórnego. Każdy lekarz wyko-
nujący tę procedurę musi mieć świadomość 
zaistnienia takiej sytuacji oraz znaczenia 
szybkiego włączenia leczenia wstrząsu sep-

than 60% of cultures from LA contain more 
than 1 pathogen (15) and these are often of 
biliary or intestinal origin. The most common 
bacterial etiological factor is Streptococcus 
species (29.5%) and Escherichia coli (18.1%) 
(16).

From the available scientific papers in the 
1990s the incidence of complications following 
surgical and percutaneous LA drainage was 
determined to be from 40% to 60% (17, 18), 
which may be associated with age and severity 
of general condition of these patients at the time 
of surgery (19). One of the studies demonstrat-
ed the occurrence of a septic shock in 7 out of 
27 treated patients (26%) following percutane-
ous drainage despite antibiotic therapy (20). As 
early as in 1985 Crass has reported a 25% risk 
of septic shock development in patients sub-
jected to LA drainage procedures (21).

We suppose, also after Thomas et al. (20) 
that septic shock is probably secondary to 
significant bacteremia resulting from penetra-
tion of microorganisms into systemic circula-
tion during percutaneous drainage. Every 
physician performing this procedure must be 
aware of this situation and of the significance 
of prompt institution of septic shock treatment 
according to guidelines released by the Polish 
Working Group for Sepsis. The activity spec-
trum of antibiotics should be appropriate for 
the microorganism inoculated from the culture 
collected during LA drainage. Mueller et al. 
(22) have already demonstrated that injection 
of a contrast agent or normal saline to abscess 
cavity is associated with the risk of septic 
shock. We believe that these procedures should 
be reduced to absolute minimum, related only 
to administration of antibiotic to the postop-
erative site of the drained liver abscess which 
might constitute an important additional part 
of treatment.

According to our observations in the pre-
sented patient a contact might have occurred 
of the drain covered with abscess contents with 
the surrounding small blood vessels which 
contributed to development of a systemic bac-
teremia combined with promptly progressing 
shock. Therefore particular attention is paid 
to surgeon’s experience in procedures of trans-
dermal LA drainage and appropriate selection 
of equipment, patient monitoring with perma-
nent access to vascular bed and pharmaco-
logical coverage of the patient prior to the 
procedure.
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tycznego zgodnie z wytycznymi Polskiej Gru-
py Roboczej d/s Sepsy. Spektrum działania 
antybiotyków należy dostosować do drobno-
ustroju wyhodowanego z posiewu pobranego 
w trakcie drenażu ropnia. Już Mueller i wsp. 
(22) w swojej pracy wykazali, że wstrzykiwa-
nie kontrastu lub roztworu fizjologicznego soli 
do jamy ropnia wiąże się ze zwiększonym ry-
zykiem wystąpienia wstrząsu septycznego. 
Uważamy, że należy ograniczyć wykonywanie 
takich procedur do niezbędnego minimum, 
związanego wyłącznie z podaniem antybioty-
ku do loży po zdrenowanym ropniu wątroby, 
co może być ważnym dodatkowym elementem 
leczenia.

Według naszych obserwacji u prezentowanej 
chorej mogło dojść do kontaktu drenu pokryte-
go zawartością ropnia z okolicznymi drobnymi 
naczyniami krwionośnymi, co przyczyniło się 
do rozwoju ogólnoustrojowej bakteriemii połą-
czonej z szybko postępującym wstrząsem. Dla-
tego zwracamy też szczególną uwagę na do-
świadczenie chirurga w procedurach drenażu 
przezskórnego ropnia wątroby oraz na odpo-
wiedni dobór instrumentarium, monitorowanie 
chorego ze stałym dostępem do łożyska naczy-
niowego i farmakologiczne zabezpieczenie cho-
rego przed wykonaniem procedury. 

CONCLUSIONS

1.  Treatment with percutaneous abscess 
drainage and targeted antibiotic therapy is 
currently the “gold standard”.

2.  Septic shock should always be taken into 
consideration during the procedure of ab-
scess evacuation by percutaneous drainage 
or laparotomy.

3.  Patients in septic shock should be treated 
at the ICU.

WNIOSKI

1.  Leczenie drenażem przezskórnym ropnia 
wątroby i antybiotykoterapia celowana jest 
aktualnie „złotym standardem”.

2.  Zawsze należy brać pod uwagę wystąpienie 
wstrząsu septycznego w trakcie wykonywa-
nia procedury opróżnienia zbiornika ropne-
go drenażem przezskórnym lub techniką 
poprzez laparotomię.

3.  Chorzy we wstrząsie septycznym powinni 
być leczeni na Oddziale Intensywnej Tera-
pii.
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