
DOI:  10.5604/01.3001.0012.1751POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (5), 27-35

artykuł oryginalny / original article

27

Zamykanie ran z pomocą próżni (VAC) we wtórnym 
pooperacyjnym zapaleniu otrzewnej: jego wpływ 
na obciążenie bakteryjne oraz na miejscową 
i ogólnoustrojową odpowiedź cytokinową 
(wstępne wyniki)
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STRESZCZENIE:  Cel: Zbadanie wpływu zamknięcia rany z pomocą próżni (VAC) w porównaniu do relaparotomii na żądanie (ROD). Badane 
parametry: 1) ciężkość i przebieg choroby, 2) wyniki chirurgiczne, 3) wewnątrzotrzewnowe obciążenie bakteryjne, 4) miejs-
cowa / ogólnoustrojowa reakcja zapalna i immunologiczna w pooperacyjnym wtórnym zapaleniu otrzewnej.

  Metody: Każdy pacjent zgłaszający się na oddział chirurgiczny z wtórnym zapaleniem otrzewnej (i oceniany według Indeksu 
Zapalenia Otrzewnej Mannheima; MPI, a także w skali APACHE II) został włączony do systematycznego jednoośrodkowego 
klinicznego prospektywnego obserwacyjnego badania pilotażowego. Wyselekcjonowani chorzy – w zależności od indywidu-
alnej decyzji chirurga podczas pierwotnego zabiegu chirurgicznego mającego na celu oczyszczenie źródła infekcji – zostali 
podzieleni na dwie grupy VAC i ROD. Wczesne wyniki pooperacyjne były oceniane na podstawie 30-dniowej obserwacji we-
wnątrzszpitalnej śmiertelności. Obciążenie bakteryjne określano za pomocą hodowli bakteryjnej z płynu z jamy otrzewnej 
pobranego w czasie zabiegu chirurgicznego, a potem w 1. , 4., 7., 10. oraz 13. dobie po operacji przy użyciu opisu spektrum 
mikrobiologicznego obejmującego ocenę półilościową obciążenia bakteryjnego. Miejscowa / ogólnoustrojowa odpowiedź 
zapalna i immunologiczna były określane za pomocą badania CRP, PCR i reprezentatywnych cytokin, takich jak TNF-α/ IL-1α/
IL-6/IL-8/IL-10 przy użyciu metody ELISA w surowicy i płynie z jamy otrzewnej.

  Wyniki: Przez 26 miesięcy okresu badawczego 18 pacjentów (9 mężczyzn, 9 kobiet) spełniło kryteria kwalifikacji do badania: 
n = 8 zostało przydzielonych do grupy VAC, a n = 10 do grupy ROD. Obie grupy pacjentów nie różniły się znacząco w odnie-
sieniu do wczesnej śmiertelności pooperacyjnej. Pomimo małej liczby przypadków objętych badaniem można było zaobser-
wować poważniejsze skutki związane z grupą VAC w oparciu o skalę MPI. Istnieje również tendencja do wyższej punktacji 
w skali APACHE II w grupie VAC w 7. dobie po zabiegu, a ponadto pacjenci z tej grupy dłużej przebywali w szpitalu. U pacjen-
tów z przetrwałą infekcją nie obserwowano istotnych różnic między terapią VAC i ROD. Wykazano wyższe stężenie uwal-
nianych cytokin o cechach prozapalnych w płynie z jamy otrzewnej (zwłaszcza na początku kaskady zapalnej), natomiast 
stężenia CRP i PCT były wyższe w surowicy.

  Wnioski: Porównując dane dotyczące różnych miejscowych / ogólnoustrojowych parametrów zapalnych i immunologicznych, 
można zaobserwować kilka zależności. Mogą one wskazywać na kompartymentację procesu zapalnego w jamie brzusznej. W 
oparciu o obserwowaną zmienność indywidualną danych z badania pilotażowego, korzyść kliniczna wydaje się niejasna. W 
tym kontekście wiarygodny wpływ terapii VAC na zmniejszenie obciążenia bakteryjnego wewnątrz jamy brzusznej nie może 
być wyraźnie stwierdzony.

SŁOWA KLUCZOWE:   leczenie za pomocą próżni, pooperacyjne wtórne zapalenie otrzewnej, obciążenie bakteryjne, miejscowa i ogólnoustrojowa 
odpowiedź cytokinowa

ABSTRACT:   Aim: To investigate the effects of vacuum-assisted closure (VAC) vs. relaparotomy on demand (ROD) onto the i) severity and 
course of disease, ii) surgical outcome, iii) intraperitoneal bacterial load as well as iv) local/systemic inflammatory and im-
mune response in postoperative secondary peritonitis.

  Methods: Over a defined time period, all consecutive patients of the reporting surgical department with a secondary perito-
nitis (assessed by Mannheim’s Peritonitis Index [MPI] and APPACHE II score) were enrolled in this systematic unicenter clini-
cal prospective observational pilot study. Patients were subclassified into VAC or ROD group according to surgeon’s individual 
decision at the time point of primary surgical intervention with the intent to sanitize the source of infection. Early postopera-
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WSTĘP

Wtórne zapalenie otrzewnej jest najczęstszym rodzajem zapa-
lenia otrzewnej (odpowiada za około 80% przypadków). Poope-
racyjne wtórne zapalenie otrzewnej jest jednym z najczęstszych 
zakażeń szpitalnych i w ogóle specyficznym powikłaniem chi-
rurgii przewodu pokarmowego (GI). Pomimo postępu zarówno 
diagnostyki, jak i leczenia charakteryzuje się znaczną chorobo-
wością i śmiertelnością [1]. Postępowanie terapeutyczne w tym 
przypadku jest oparte na:

•	 eliminacji źródła zakażenia,
•	 zmniejszeniu obciążenia bakteryjnego wewnątrz jamy 

otrzewnej,
•	 leczeniu obecnej infekcji oraz prewencji nawracających 

infekcji.
 
Znaczna ilość infekcji wewnątrzbrzusznych nie może zostać wy-
leczona za pomocą pojedynczego zabiegu operacyjnego. Dlatego 
w 20% przypadków dochodzi do rozwoju trzeciego z kolei zapa-
lenia otrzewnej.

Istnieją trzy sposoby chirurgicznego leczenia zapalenia otrzewnej 
rozwijającego się po pierwotnym zabiegu operacyjnym:

•	 planowa relaparotomia,
•	 relaparotomia na żądanie (ROD),
•	 leczenie metodą „otwartego brzucha”.

 
Nie udowodniono, by korzyści płynące z którejś z tych procedur 
przeważały nad innymi. Istnieje jednak tendencja, by w najcięższych 
przypadkach stosować leczenie metodą „otwartego brzucha” [2]. 
Może to wynikać z zagrażającego zespołu przedziału brzusznego 
lub niemożności zamknięcia jamy brzusznej. Temu sposobowi le-
czenia towarzyszy zwykle (tymczasowe lub częściowe) zamknięcie 
jamy brzusznej. Opracowano kilka metod, takich jak:

•	 łata Wittmanna,
•	 dynamiczne szwy retencyjne,
•	 zamykanie ran z pomocą próżni (VAC), która daje 

najkorzystniejsze efekty [3, 4]. 

Wybór określonej procedury powinien opierać się również na do-
świadczeniu ośrodka [5].

Etiologia zapalenia otrzewnej pierwotnie wynika z bezpośrednie-
go toksycznego działania patogenów i reakcji organizmu, który 
aktywuje mediatory zapalne. Jedną z najwcześniej uwalnianych 
cytokin prozapalnych jest TNF-α. Stymuluje ona ekspresję in-
nych – prozapalnych (IL-6) i przeciwzapalnych (IL-10). W obni-
żaniu poziomu TNF-α istotną rolę odgrywa IL-10. Nadekspresja 
cytokin prozapalnych lub zbyt mała ekspresja cytokin przeciw-
zapalnych, przyczynia się do sprowokowania wczesnej choro-
by septycznej i śmierci septycznej [6]. Kilka badań wskazuje na 
wyższe stężenie cytokin w płynie z jamy otrzewnej w porówna-
niu do stężeń we krwi [7–11], co może wskazywać na barierową 
funkcję otrzewnej.

Nie ma wystarczającej ilości danych dotyczących efektów lecze-
nia VAC we wtórnym pooperacyjnym zapaleniu otrzewnej, jak też 
jego wpływu na obciążenie bakteryjne oraz poziomy cytokin. W 
związku z tym nasze badanie ma na celu analizę efektów leczenia 
VAC w porównaniu do ROD we wtórnym pooperacyjnym zapa-
leniu otrzewnej i wpływu VAC na:

•	 efekty chirurgiczne,
•	 relacje między miejscowymi i ogólnoustrojowymi 

poziomami cytokin,
•	 zmiany obciążenia bakteryjnego wewnątrz jamy brzusznej.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci

Przez 2 lata każdy pacjent Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Jamy 
Brzusznej, Naczyniowej i Transplantacyjnej został przebadany pod 
kątem możliwości włączenia do jednoośrodkowego klinicznego 
obserwacyjnego badania pilotażowego reprezentatywnego dla 
praktyki klinicznej. Kryterium kwalifikującym było występowanie 
wtórnego pooperacyjnego zapalenia otrzewnej po zabiegu opera-
cyjnym jamy brzusznej wykonanym w okresie ostatnich 3 tygodni. 
Jako kryterium wykluczające przyjęto występowanie poważnych 
zaburzeń krzepnięcia oraz wiek poniżej 18 lat.

tive result was assessed by 30-d and in-hospital mortality. Bacterial load was characterized by microbiological culture of intra-
peritoneal fluid collection obtained on postoperative days (POD) 0 (primary surgical intervention), 1,4,7,10,13 and following 
description of the microbial spectrum including semiquantitative assessment of bacterial load. Local/systemic inflammatory 
and immune response was determined by ELISA-based analysis of CrP, PCT and the representative cytokines such as TNF-α/
IL-1α/IL-6/IL-8/IL-10 of serum and peritoneal fluid samples. 

  Results: Over a 26-month investigation period, 18 patients (male:female=9:9) were eligible for study criteria: n=8 were en-
rolled in the VAC and n=10 in the ROD group. With regard to early postoperative results represented by mortality, there is no 
significant difference between both patient groups. Despite the relatively low number of cases enrolled, a tendency for more 
severe findings associated with the VAC group could be detected based on the MPI score. There was also a tendency for higher 
APACHE II scores in the VAC group from the 7th POD on and, in addition, patients of this group had a longer hospital stay. For 
patients with persisting infection, there were no relevant differences comparing VAC therapy and ROD. Cytokines released in 
particular at the beginning of the inflammation cascade with proinflammatory characteristics showed higher values within 
the peritoneal fluid whereas CrP and PCT were found to be higher within the serum samples. 

  Conclusion: Comparing data of various local/systemic inflammatory and immune parameters, there were only a few correla-
tions. This may indicate compartmentation of the inflammatory process within the abdominal cavity. Based on the observed 
inter-individual variation of this pilot study data, the clinically applicable benefit appears questionable. In this context, reli-
able effects of VAC therapy on the reduction of bacterial burden within the abdominal cavity could not clearly be detected.

KEYWORDS:  Vacuum-therapy – postoperative secondary peritonitis – bacterial load – local and systemic cytokine response
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ny Zjednoczone). Opatrunek zmieniano co 3 dni, w znieczuleniu 
ogólnym, a następnie wykonano końcowe płukanie przy użyciu 
rozcieńczonego roztworu betaisodony (rozcieńczenie 1:5) aż do 
zamknięcia ścian jamy brzusznej lub śmierci. Każdy zabieg ope-
racyjny obejmował płukanie i, jeśli to było możliwe, zmniejszenie 
obszaru rany przy użyciu szwów.

W przypadku grupy kontrolnej, w której zastosowana została re-
laparotomia na żądanie (ROD), jama brzuszna była zamykana 
przy użyciu dwóch szwów ciągłych (szew otrzewnowy Vicryl 1 
– Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon Deutschland, Nor-
derstedt, Niemcy, szew zewnętrzny PDS 1 – Johnson & Johnson 
Medical GmbH, Ethicon Deutschland, Norderstedt, Niemcy) po 
kontroli miejsca zakażonego i intensywnym płukaniu. Na skó-
rę zakładano staplery, a następnie jałowy opatrunek. Dreny we-
wnątrzbrzuszne usuwano, jeśli ilość płynu z jamy otrzewnej była 
mniejsza niż 20 ml na dobę.

Przypisanie do grupy VAC lub ROD wynikało z decyzji odpo-
wiedzialnego chirurga bez wpływu grupy badaczy, co jest zgodne 
z wytycznymi dotyczącymi badań obserwacyjnych.

Zbieranie próbek
Próbki krwi i płynu z jamy otrzewnej pobierano do 14 dni od zabiegu.

Próbki płynu z jamy otrzewnej zbierano ze specjalnych zbiorni-
ków (zbiornik VAC bez żelu – Kinetic Concepts, Inc. San Antonio/
TX, Stany Zjednoczone) o godzinie 6.30 w 1., 4., 7., 10. i 13. dobie 
po operacji. W grupie ROD próbki zbierano z drenów Robinsona 
i ich urządzenia do zbierania. Czas zbierania wynosił 12 godzin. 
Próbki płynu były pobierane przy użyciu dwóch jałowych 10-mi-
lilitrowych probówek monovette.

Krew była pobierana z wkłucia dotętniczego lub centralnego wkłu-
cia żylnego. Próbki te pobierano również o godzinie 6.30 rano w 
1., 4., 7., 10. i 13. dobie po operacji. Do czasu przetworzenia w la-
boratorium próbki przechowywane były w temperaturze 4°C. Po-
łowa płynu z jamy otrzewnej została użyta do badania mikrobio-

Charakterystyka pacjenta obejmowała: numer identyfikacyjny, 
wiek w momencie przyjęcia do szpitala, płeć, zasadniczą chorobę, 
w powodu której wykonywana była operacja, oraz pilność pier-
wotnego zabiegu (elektywny, nagły).

Wtórne zapalenie otrzewnej zdefiniowano jako infekcję bakteryj-
ną jamy brzusznej spowodowaną nieszczelnością zespolenia, per-
foracją jelita, niedokrwieniem krezki, septyczną martwicą nowo-
tworu, krwiakiem lub zapaleniem trzustki.

Zapalenie otrzewnej występujące u pacjenta klasyfikowano na 
podstawie relacji chirurga w zależności od zasięgu (miejscowe 
lub rozlane) i rodzaju wysięku (włóknikowy, włóknikowo-ropny, 
ropny, kałowy, żółciowy).

Stan chorego został określony przy użyciu skali oceniającej para-
metry życiowe – APACHE II [12] oraz Indeksu Zapalenia Otrzew-
nej opracowanego przez Mannheima.

Ocena w skali APACHE II została przeprowadzona w 1., 4., 7., 10. 
i 13. dobie po operacji. MPI został obliczony podczas początko-
wego zabiegu operacyjnego jako właściwy dla wtórnego poope-
racyjnego zapalenia otrzewnej.

Leczenie pooperacyjne było prowadzone na oddziale intensywnej 
opieki chirurgicznej właściwego oddziału chirurgii (w pełni wy-
posażony 12-łóżkowy odział intensywnej opieki).

Parametry wynikowe to:

•	 długość pobytu na oddziale intensywnej opieki oraz 
w szpitalu,

•	 30-dniowa oraz wewnątrzszpitalna śmiertelność.
 
Leczenie metodą otwartego brzucha zostało zastosowane podczas 
pierwszej operacji z powodu zapalenia otrzewnej. Po kontroli miej-
sca zakażonego i intensywnym płukaniu wykonano tymczasowe 
zamknięcie jamy brzusznej przy użyciu opatrunku piankowego 
i systemu VAC (Kinetic Concepts, Inc. San Antonio / TX, Sta-

Ryc. 1.  Parametr zapalny IL-1β w grupie VAC. Porównanie przedziałowego płynu 
otrzewnowego („otrzewnowy”) z surowicą krwi („surowica”); średnia z 25. i 75. 
percentyla; korelacja Pearsona R = 0,94 (p = 0,022).

Ryc. 2.  Parametr zapalny IL-8 w surowicy. Porównanie pacjentów z grupy VAC i ROD; 
średnia z 25. i 75. percentyla; korelacja Pearsona R = 1 (p = 0,003).
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tech MR 5000 (Dynatech, Guemsey, Channel Islands), a następnie 
liczono stężenie w pg/ml.

Wartości CRP, prokalcytoniny (PCT) i białych krwinek (WBC) 
oznaczano z zastosowaniem standardowych analiz laboratoryj-
nych wykonywanych przez Instytut Chemii Klinicznej i Patobio-
chemii (Wydział Diagnostyki Laboratoryjnej).

W przypadku testów przekraczających standardowy zakres po-
miarowy, próbki były rozcieńczane, a następnie powtarzano po-
miar. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone dwukrotnie. 
W przypadku niejednoznacznych wyników przeprowadzono trze-
ci pomiar kontrolny.

Według producenta, czułości poszczególnych prób wynosiły 
<0,3 mg/l dla CRP, <0,3 ng/l dla PCT, <1,6 pg/ml dla TNF-α, 
<1,0 pg/ml dla IL-1β, <9.38 pg/mL dla IL-6, <15,6 pg/ml dla IL-8, 
<3,0 pg/ ml dla IL-10 i <0,1 x 103 / µl dla białych krwinek.

Analiza mikrobiologiczna
Próbki płynu otrzewnowego pobrano w 1., 4., 7., 10. i 13. dobie po 
operacji do 10-mililitrowej probówki monovette.

Dla patogenów tlenowych próbki posiano na podłożach Columbia 
i MCConkey’a (Becton Dickinson, Heidelberg, Niemcy). Następ-
nie były one inkubowane w temperaturze 37°C przez 24–28 go-
dziny. Po 24 godzinach wykonano pierwszy półilościowy odczyt. 
Różnie ukształtowane kolonie były wyszczególniane za pomocą 
barwienia metodą Grama, izolowane i inkubowane przez kolej-
ne 24 godziny. Następnie kolonie identyfikowano biochemicznie 
przy użyciu specyficznych testów (PhoenixTM Panels) z BD Pho-
enixTM 100 (Becton, Dickinson and Company, Sparks/MD, Stany 
Zjednoczone). Do różnicowania gatunków Candida użyto podłoża 
chromowo-agarowego (Becton Dickinson, Heidelberg, Niemcy). 
Ze względu na różne tworzenie pigmentu można było zidentyfi-
kować C. albicans, C. glabrata, C. krusei i C. tropicalis.

Dla bakterii beztlenowych użyto podłoża Scheedlera (Becton Dic-
kinson, Heidelberg, Niemcy), które przechowywano na specjalnej 
płytce inkubacyjnej (Scholzen – Technik, Kriens, Szwajcaria) przez 
48 godzin. Wszystkie kolonie cechujące się odmienną morfologią 
zostały posiane na podłożach Columbia i inkubowane przez ko-
lejne 48 godzin. Do identyfikacji biochemicznej użyto specjalnych 
zestawów testów (Rapid ID 32 A, bioMerieux SA, Marcy-l’Etoile, 
Francja). Obciążenie bakteryjne określano poprzez kolejne roz-
cieńczenia próbek płynu.

Statystyka
Analizy statystyczne przeprowadzono z użyciem SPSS 18 dla Win-
dows (IBM Corporation, Chicago/Il, Stany Zjednoczone) i Micro-
soft Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond/ WA, Stany 
Zjednoczone). Statystyki opisowe zostały policzone jako częstość, 
średnia z odchyleniem standardowym, mediana z 25. i 75. percen-
tyla, minimalna i maksymalna. Rozkład normalności określono 
przy użyciu testu normalności Shapiro-Wilka. Korelacja między 
kategorycznymi zmiennymi grup pacjentów została obliczona przy 
użyciu dokładnego testu Fishera. Zmienne parametryczne były 
porównywane przy użyciu testu – t dla nierównych wariancji. Dla 
zmiennych nieparametrycznych użyto testu U Manna-Whitneya. 

logicznego. Druga połowa oraz próbki krwi były odwirowywane 
z prędkością 3000 obrotów/min przez 5 minut, a następnie prze-
chowywane w temperaturze -21°C aż do dalszego przetwarzania.

Analiza cytokin
W celu oznaczenia stężeń cytokin w surowicy i płynie z jamy 
otrzewnej użyto dostępnych zestawów ELISA. Do oznaczeń IL-
1β, czynnika martwicy nowotworu TNF-α, IL-6 i IL-8 użyto zesta-
wów R&D Systems, Inc. (Minneapolis/MN, Stany Zjednoczone), 
a do IL-10 zestawów Milena Biotec (Bad Nauheim, Niemcy). Eks-
tynkcję optyczną wykrywano przy użyciu czytnika ELISA Dyna-

Ryc. 3.  Parametr zapalny TNF-α w płynie otrzewnowym. Porównanie pacjentów z grupy 
VAC i ROD; średnia z 25. i 75. percentyla; korelacja Pearsona R = 0,99 (p = 0,016).

Ryc. 4.  Spektrum mikrobiologiczne i względna część izolowanych szczepów (nTotal  
=82; zakres 2–18) w grupie VAC w odniesieniu do doby po operacji.



31POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (5), 27-35

artykuł oryginalny / original article

cjentów, 8 z nich zostało przydzielonych do grupy VAC, 10 do 
grupy kontrolnej (dalsza charakterystyka w tabeli I).

Biorąc pod uwagę wyniki pooperacyjne, nie stwierdzono znaczących 
różnic między obiema grupami, poza czasem hospitalizacji (tab. I).

Do porównania ciężkości zapalenia otrzewnej w obu grupach użyto 
MPI. U pacjentów leczonych VAC zaobserwowano wyższe wartości 
MPI (VAC: 34 [SD ± 7,0]; ROD: 27.1 [SD ± 7,2]; p=0,058 – test t).

Parametry zapalne i skala APACHE II w grupie VAC
Porównanie miejscowych (przedziały otrzewnowe) i ogólnoustro-
jowych parametrów zapalnych (surowica) wykazało wyższe war-
tości CRP i PCT w surowicy w grupie VAC. W płynie otrzewno-
wym stwierdzono wyższe stężenia TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 i IL-10 
niż w surowicy. Za wyjątkiem CRP i PCT parametry zapalne wy-
kazywały większą zmienność osobniczą w płynie z jamy otrzew-
nej. Liniową zależność między surowicą i płynem otrzewnowym 
stwierdzono dla IL-1β (korelacja Pearsona R = 0,94, p = 0,022), co 
pokazano na rycinie 1. Porównanie parametrów laboratoryjnych 
i przebiegu klinicznego nie wykazało liniowej zależności między 

Test korelacji Pearsona użyto do pomiaru zależności linijnej mię-
dzy dwoma czynnikami. Zmienność statystyczną zdefiniowano 
jako dwukierunkową wartość p ≤0,05.

Oświadczenie
Badanie przeprowadzono zgodnie z:

•	 wytycznymi Deklaracji Helsińskiej dla Badań Medycznych 
z 1964 roku, jej uaktualnień i dalszych regulacji,

•	 polityką instytucjonalną Komisji Etyki,
•	 zasadami Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

 
Badanie zostało następnie oficjalnie zatwierdzone przez Komisję 
Etyki i zarejestrowane (Nr 45/05).

Dane zostały zanonimizowane do analizy.

WYNIKI

W trakcie 26 miesięcy trwania badania włączono do niego 18 pa-

Tab. I.  Charakterystyki pacjentów i porównanie grup badawczych.

TEMAT GRUPA ROD GRUPA VAC WARTOŚĆ P

Pacjent nr (n) 10 8 –

Wiek (lata) 64,8 (± 13,2) 66,0 (± 7,8) –

Płeć (n)
żeńska
męska

5
5

4
4

–
–

„Pilność” pierwotnego zabiegu operacyjnego 
(n)

7 (70%) elektywna
3 (30%) nagła

5 (62,5%) elektywna
3 (37,5%) nagła

n.s. **
n.s. **

Przyczyna zapalenia otrzewnej (n):
– nieszczelność zespolenia
– izolowana perforacja jelita
– niedokrwienie krezki
– przetoka jelitowa
– zainfekowana martwica guza
– infekcja krwiaka

6 (60%)
2 (20%)
2 (20%)
–
–
–

3 (37,5%)
2 (25,0%)
--
1 (12,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)

n.s. **
n.s. **
n.s. **
n.s. **
n.s. **
n.s. **

Rozległość zapalenia otrzewnej (n) 5 (50%) miejscowe
5 (50%) rozlane

3 (37,5%) miejscowe
5 (62,5%) rozlane

n.s. **
n.s. **

Jakościowa ocena zapalenia otrzewnej (n):
– włóknikowe
– włóknikowo-ropne
– ropna
– kałowe
– żółciowe

1 (10%)
3 (30%)
2 (20%)
3 (30%)
1 (10%)

–
5 (62,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
1 (12,%)

n.s. **
n.s. **
n.s. **
n.s. **
n.s. **

Czas hospitalizacji (d [SD]) 38,9 (± 25,2)
Zakres: 9–78 d

125,1 (± 71,6)
Zakres: 18–226 d

P = 0,012 *

Pobyt na ICU (d) 20 (±20,5) 46,1 (±32,1) P = 0,051 *

Skala APACHE-II
1. POD
4. POD
7. POD
10. POD
13. POD

18,3 ± 6,3
17,4 ± 8,5
25,3 ± 2,9
22,0 ± 2,6
20,5 ± 4,9

22,4 ± 6,8
23,3 ± 7,9
21,5 ± 7,2
21,7 ± 7,3
22,8 ± 2,5

n.s. *
n.s. *
n.s. *
n.s. *
n.s. *

30-dniowa śmiertelność 1 (10 %) 0 n.s. **

Śmiertelność szpitalna 2 (20%) 2 (25%) n.s. **

Specyficzne aspekty
(średnia [zakres])

Liczba drenaży
1,7 (1–3)

Liczba zmian VAC
6,6 (2–19)

/

Objaśnienia skrótów: Dane statystyczne jako średnia +/- odchylenie standardowe (SD)
* – test t dla nierównych wariancji; ** – test dokładny Fishera
n.s. – bez znaczenia; ROD – relaparotomia na żądanie; VAC – zamykanie ran z pomocą próżni; ICU – oddział intensywnej opieki; POD – doba po operacji
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nej na miejscowe i ogólnoustrojowe zmiany markerów zapalnych 
i patogenów mikrobiologicznych. Niniejsze badanie zostało zapla-
nowane, by wypełnić tę lukę. Niewielka liczba pacjentów, mogą-
cych wziąć w nim udział, wynikała ze znacznych problemów logi-
stycznych i dużych kosztów związanych z rozpoczęciem badania.

Mimo że między obiema grupami nie stwierdzono znaczących 
różnic ani w „pilności” zabiegu operacyjnego, ani przyczynie 
i rozsiewie zapalenia otrzewnej oraz punktacji w skali APACHE 
II w 1. dobie pooperacyjnej, porównanie tych dwóch grup wyda-
je się być uzasadnione. Wybór postępowania zabiegowego przez 
odpowiedzialnego chirurga i zastosowanie odpowiednio VAC lub 
ROD może zależeć również od innych czynników. Obejmują one:

•	 śródoperacyjne krążenie,
•	 planowany czas zabiegu operacyjnego,
•	 wytworzenie zespolenia lub stomii jelitowej,
•	 możliwość zamknięcia powłok jamy brzusznej, 
•	 prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu przedziału 

brzusznego.
 
Część z tych elementów znajduje odbicie w MPI, co zostało do-
wiedzione i zatwierdzone obserwacjami [13]. Nie stwierdzono sta-
tystycznie gorszych wartości w grupie VAC (p = 0,058). Odzwier-
ciedla to przypisanie pacjentów z cięższym zapaleniem otrzewnej 
do leczenia VAC, co można interpretować jako słabą stronę bada-
nia; kolejni pacjenci byli jednak rekrutowani do badania w oparciu 
o praktykę kliniczną.

Śmiertelność była identyczna w obu grupach, jednak u pacjentów 
z grupy VAC czas leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii, jak 
i całkowitej hospitalizacji, był dłuższy. Pacjenci ci mieli również 
wyższą punktację w skali APACHE II w 7., 10. i 13. dobie po ope-
racji (tab. I). Można to wytłumaczyć na dwa sposoby: po pierwsze, 
czynniki, które wpływają na decyzję chirurga o leczeniu metodą 
otwartego brzucha i z pomocą próżni maja wartość prognostycz-
ną, po drugie: leczenie metodą otwartego brzucha samo w sobie 
jest czynnikiem ryzyka.

Co interesujące – od 7. doby po zabiegu u pacjentów odnotowa-
no znacznie wyższą średnią punktację w skali APACHE II, co naj-
prawdopodobniej ma związek z przetrwałym lub nawracającym 
zapaleniem otrzewnej i towarzyszącymi im powikłaniami. Jest 
mało prawdopodobne, że leczenie VAC może być powodem tego 
zjawiska. Praca Jannascha i wsp. wskazuje na występowanie ropni 
śródbrzusznych u 2,1–21% pacjentów leczonych metodą otwarte-
go brzucha. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między róż-
nymi sposobami tymczasowego zamknięcia jamy brzusznej [14]. 
W kontekście tych wyników wydaje się, że nie ma przekonujących 
danych potwierdzających rolę i wpływ czasu trwania przetrwałe-
go zapalenia otrzewnej na leczenie metodą otwartego brzucha. 
Jednym z najważniejszych aspektów jest skuteczność określonych 
czynności wykonywanych w czasie pierwotnego zabiegu opera-
cyjnego, takich jak: płukanie jamy brzusznej i kontrola infekcji.

Biorąc pod uwagę sytuację mikrobiologiczną, możliwe jest prze-
trwanie patogenów podczas leczenia metodą otwartego brzucha, 
także po pierwotnym jej zamknięciu. Dotychczas nie uzyska-
no dowodów na efektywne zmniejszenie liczby drobnoustrojów 
w ranie po leczeniu VAC [15, 16], opisano również negatywne 
skutki leczenia metodą otwartego brzucha [2, 14, 17]. We wcze-

parametrami zapalnymi w płynie otrzewnowym i surowicy oraz 
w skali APACHE II.

Parametry zapalne i skala APACHE II – porównanie 
grupy VAC i ROD
Jak wspomniano powyżej w rozdziale „Materiał i metody: pacjen-
ci”, tylko chorzy z przetrwałym zapaleniem otrzewnej zostali włą-
czeni do analizy. W związku z tym liczba pacjentów do porów-
nania wynosiła w grupie VAC w 1. dobie n = 8, w 4. dobie n = 8, 
w 7. dobie n = 7, a w grupie ROD w 1. dobie n = 10, w 4. dobie n = 6, 
w 7. dobie n = 4. Podsumowując, nie stwierdzono znaczącej róż-
nicy w skali APACHE II między obiema grupami.

Poziomy analizowanych parametrów w surowicy nie różniły się 
znacząco pomiędzy dwoma grupami w 1., 4. i 7. dobie. Występuje 
liniowa zależność między poziomem IL-8 w surowicy w grupach 
VAC i ROD (korelacja Pearsona R = 1, p = 0,003) (ryc. 2).

Jak stwierdzono poziomy analizowanych parametrów zapalnych 
w surowicy i płynie otrzewnowym nie wykazywały statystycznie 
istotnej różnicy między grupą VAC i ROD. Duża zmienność mię-
dzyosobnicza spowodowała nakładanie się 25. i 27. percentyla. Li-
niowa zależność została zaobserwowana tylko dla TNF-α w płynie 
otrzewnowym (korelacja Pearsona, R = 0,99, p = 0,016) (ryc. 3).

Analiza mikrobiologiczna próbek z płynu 
otrzewnowego w grupie VAC
Analiza mikrobiologiczna pobranych śródoperacyjnie próbek z jamy 
brzusznej oraz pobranych pooperacyjnie próbek płynu otrzew-
nowego ze zbiorników VAC pozwoliła wyizolować 16 różnych 
patogenów, z których największą różnorodność zaobserwowano 
w próbkach śródoperacyjnych. U dwóch pacjentów stwierdzono 
do czterech różnych patogenów. Średnia liczba wyizolowanych 
drobnoustrojów była mniejsza podczas leczenia (od 2,5 [SD ± 1,3] 
do 1,1 [SD ± 0,8] patogenów na pacjenta). U niektórych chorych 
stwierdzono jednak wzrastającą liczbę różnych izolowanych pa-
togenów (tab. II i ryc. 4)

DYSKUSJA

Wedle naszej wiedzy nie istnieją prospektywne badania, które oce-
niałyby wpływ leczenia VAC w pooperacyjnym zapaleniu otrzew-

Tab. II.  Liczba izolowanych szczepów drobnoustrojów (nTotal = 82; zakres: 2–18) w 
grupie VAC (pacjenci n = 8).

PACJENT ŚRÓDOPERACJNY 
WYMAZ

DOBA PO OPERACJI Σ
D1 D4 D7 D10 D13

1 4 4 1 1 4 1 15

2 3 2 2 3 2 1 13

3 3 3 1 1 1 1 10

4 2 1 1 2 1 0 7

5 0 1 0 0 0 1 2

6 2 2 2 1 1 1 9

7 4 3 3 3 2 3 18

8 2 2 1 1 1 1 9

Ogółem 20 18 11 12 12 9 82
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Parametry zapalne – porównanie w obu grupach

Jedynie dane uzyskane od pacjentów z przetrwałym zapaleniem 
otrzewnej zostały wykorzystane w analizie porównawczej obu 
grup (dzięki temu ciężkość schorzenia była porównywalna). 
Dla trzech punktów czasowych nie stwierdzono statystycznej 
różnicy w punktacji w skali APACHE II między pacjentami obu 
grup. Może to wskazywać – w przypadku przetrwałego zapalenia 
otrzewnej – na podobny przebieg choroby niezależnie od me-
tody leczenia (VAC lub ROD). Stężenia parametrów zapalnych 
w surowicy nie wykazywały istotnej liniowej zależności pomiędzy 
grupami. Ze względu na małą liczbę pacjentów i znaczną mię-
dzyosobniczą zmienność danych wyciągnięcie jednoznacznych 
wniosków nie było możliwe.

Analizując stężenia TNF-α w płynie otrzewnowym w czasie, można 
zauważyć znaczącą liniową zależność między grupą VAC a grupą 
ROD. Prawdopodobnie indukcja zapalenia jest bardzo podobna 
w obu grupach i charakteryzuje się występowaniem pierwotnego 
markera TNF-α (przed wdrożeniem procedur leczniczych, takich 
jak VAC i ROD). Od tego momentu kaskada zapalna wydaje się 
postępować według indywidualnej specyfiki, lecz mała liczba pa-
cjentów ogranicza możliwość wyciągnięcia końcowych wniosków. 
Nie ma jednak danych w piśmiennictwie na ten temat, zwłaszcza 
tych, które porównują leczenie VAC z innymi metodami leczenia 
zapalenia otrzewnej.

Odkrycia mikrobiologiczne
Przekonujący pozytywny wpływ leczenia VAC na znaczące zmniej-
szenie liczby, a nawet eliminację patogenów z rany, nie został jesz-
cze wykazany. W badaniu na zwierzętach Morykwas i wsp. wykryli 
zmniejszenie liczby drobnoustrojów dla Staphylococcus [27]. Ba-
danie prospektywne 54 pacjentów wykazało zmniejszenie liczby 
bakterii Gram-ujemnych, lecz zwiększenie liczby bakterii Gram-
-dodatnich [15]. Nie stwierdzono związku między leczeniem VAC 
a klirensem bakteryjnym w ostrych i przewlekłych ranach, jak do-
wiedziono tego w badaniu 25 pacjentów przeprowadzonym przez 
Weeda i wsp. oraz badaniu 65 pacjentów przeprowadzonym przez 
Braakenburga i wsp. [16, 28]. Badania nad klirensem bakteryjnym 
podczas leczenia VAC i metodą otwartego brzucha nie są dostępne.

Stwierdzono zmniejszenie liczby izolowanych szczepów u pacjen-
tów poddanych leczeniu VAC. U wszystkich chorych zastosowa-
no antybiotykoterapię o szerokim spektrum. Ponadto co 3 dni 
(podczas zmiany opatrunku próżniowego) wykonywano płukanie 
jamy brzusznej w warunkach sali operacyjnej, a na zakończenie 
płukanie z użyciem rozcieńczonego roztworu betaisodyny (roz-
cieńczenie 1:5). Nie ma jednak możliwości wyraźnego określenia 
przyczyny zmniejszenia liczby izolowanych drobnoustrojów, tzn. 
stwierdzenia, czy był to efekt antybiotykoterapii, płukania jamy 
brzusznej czy leczenia VAC.

W oparciu o rodzaje leczenia VAC (przykrycie półprzepuszczalną 
folią) i jego mechanizmy (usuwanie wysięku z powierzchni rany) 
można przypuszczać, że metoda ta utrudnia rekontaminację rany. 
Podczas badania stwierdzono kolonizację jamy brzusznej nowy-
mi drobnoustrojami. Flora bakteryjna skóry może być uznana za 
pierwsze źródło powtórnej infekcji dla ran kończyn, skóry, tkanki 
tłuszczowej i mięśni, ponowne infekcje związane z ciałami obcymi 
lub rozsiewem drogą krwi są rzadsze. Z kolei głównym źródłem in-

snym okresie pooperacyjnym u pacjentów stwierdza się: zabu-
rzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzenia oddychania 
i trudności w poruszaniu się. Może to prowadzić do wydłużenia 
czasu rekonwalescencji i innych powikłań. Nie ma dostępnych da-
nych pokazujących, że ROD u porównywalnych pacjentów, daje 
lepsze wyniki leczenia.

Porównanie miejscowych i systemowych markerów 
zapalnych w grupie VAC
Zaobserwowano wyższe stężenia prozapalnych cytokin, takich jak 
TNF-α, IL-1β, IL-6 i IL-8, a także IL-10, cytokiny przeciwzapalnej 
i przeciwstawnej w płynie otrzewnowym w porównaniu do suro-
wicy. Wyniki te są spójne z innymi obserwacjami, mimo że różni-
ca stężeń w surowicy była słabiej wyrażona [7–10].

Wysokie stężenia TNF-α i IL-8 w płynie otrzewnowym mogą być 
tłumaczone ich uwalnianiem przez makrofagi i komórki śródbłon-
ka. Inne interleukiny mogą być natomiast uwalniane przez bar-
dziej odległe komórki (IL-1β przez monocyty, IL-6 przez hepato-
cyty i komórki nerek, IL-1 przez monocyty i limfocyty, tak więc 
docierać do jamy brzusznej wraz z krwią i przenikać do niej przez 
ścianę naczynia [18, 21].

Nie stwierdza się liniowej zależności poziomów miejscowych i ogól-
noustrojowych markerów zapalnych w trakcie leczenia, z wyjąt-
kiem IL-1β. Miejscowe i ogólnoustrojowe zapalenie może być więc 
kontrolowane na różne sposoby. Wewnątrzbrzuszna infekcja regu-
larnie prowadzi do kompartymentacji jamy brzusznej. W związku 
z tym lokalnie wyrażone zapalenie wydaje się uzasadnione i możliwe.

Ponieważ indywidualne wartości stężeń różnią się, u pacjentów 
z przetrwałym zapaleniem otrzewnej relatywny wzrost i spadek 
stężeń był porównywany i odnoszony do skali APACHE II. Nie 
zaobserwowano wspólnych tendencji parametrów prozapalnych 
i przeciwzapalnych ani w płynie otrzewnowym, ani w surowicy. 
Może to wskazywać na dużą zmienność z uwzględnieniem indy-
widualnego przebiegu infekcji. Pozwala to na postawienie ogól-
nych wniosków, że liczba pacjentów w naszym badaniu jest zbyt 
mała i stanowi jego ograniczenie. Przykładowo: Gadzhiev wy-
krył zależność między stężeniem IL-6 we krwi, surowicy i płynie 
otrzewnowym, a ciężkim przebiegiem choroby u 60 pacjentów 
z uogólnionym zapaleniem otrzewnej [23]. Gukasjan i wsp. odkryli 
wartość predykcyjną niektórych marketów dla powikłań i śmierci 
przy użyciu jednowymiarowej analizy u 91 pacjentów z wtórnym 
zapaleniem otrzewnej: prokalcytonina (iloraz szans (OR 3,2), IL-6 
(OR 2,8), CRP (OR 1,3), liczba białych krwinek (OR 1,4). Żaden z 
tych markerów nie został uznany za niezależny czynnik predykcyj-
ny śmiertelności przy użyciu analizy wielowymiarowej [24]. Mar-
tineau i Shek wykazali wysokie stężenia IL-1 u zwierząt (badania 
wykonano na modelu szczura z zapaleniem otrzewnej) [25]. Riche 
i wsp. wykryli najwyższe stężenia cytokin w surowicy u najciężej 
chorych pacjentów, lecz nie znalazło to odzwierciedlenia w stęże-
niach cytokin w płynie otrzewnowym [26]. Ponadto Haecker i wsp. 
nie znaleźli zależności między poziomem cytokin prozapalnych 
i przebiegiem klinicznym u dzieci z zapaleniem otrzewnej [11].

Podsumowując: należy rozważyć kompartymentację procesu za-
palnego, choć nadal nie ma jasności, w jaki sposób zastosować tę 
wiedzę w indywidualnej diagnostyce klinicznej, i jak określić jej 
wartość prognostyczną.



WWW.PPCH.PL34

artykuł oryginalny / original article

w grupie VAC. Na tej podstawie zaobserwowaliśmy też wyższą 
punktację w skali APACHE II w grupie VAC w 7. dobie po ope-
racji, a także dłuższy czas hospitalizacji u pacjentów z tej grupy. 
Analizując przypadki pacjentów, zwłaszcza tych z przetrwałą in-
fekcją, nie stwierdziliśmy znaczących różnic w porównaniu wy-
ników leczenia VAC i ROD.

Przy porównaniu różnych miejscowych i ogólnoustrojowych pa-
rametrów zapalnych mogliśmy zauważyć tylko kilka zależności, 
które mogą wskazywać na kompartymentację procesu zapalnego 
wewnątrz jamy brzusznej. Markery uwalniane zwłaszcza na po-
czątku kaskady zapalnej miały wyższe stężenia w płynie otrzew-
nowym, natomiast parametry CRP i PCT miały wyższe stężenia 
w surowicy. W oparciu o zaobserwowaną międzyosobniczą zmien-
ność uzyskanych danych wydaje się, że korzyści mające zastoso-
wanie kliniczne pozostają dyskusyjne. Ponadto wiarygodny wpływ 
leczenia VAC na dostateczną redukcję obciążenia bakteryjnego 
wewnątrz jamy brzusznej nie może zostać potwierdzony.

Niezbędne jest dalsze systematyczne badanie na większej liczbie 
pacjentów, by móc precyzyjnie wyjaśnić wstępne wyniki przepro-
wadzonego przez nas badania pilotażowego.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują za ocenę liczby białych krwinek (WBC) wyko-
naną z użyciem standardowych analiz laboratoryjnych wykona-
nych przez Instytut Chemii Klinicznej i Patobiochemii (kierownik: 
prof. Isermann, wcześniej: prof. Luley).

fekcji jamy brzusznej jest przewód pokarmowy. Dane pochodzące 
z systemu nadzoru zakażeń wewnątrzszpitalnych (Krankenhaus-
-Infektions-Surveillance-System; KISS), w szczególności te z sali 
operacyjnej pokazują wyraźne różnice w spektrum drobnoustro-
jów przyczyniających się do rozwoju zakażenia po zabiegach w 
obrębie jamy brzusznej w porównaniu do chirurgii naczyniowej, 
urazowej i ortopedycznej [29–31]. Na podstawie tego badania nie 
można jasno określić, czy zmiana spektrum drobnoustrojów jest 
związana z powtórną zewnętrzną lub wewnętrzną kontaminacją. 
Na podstawie półilościowej analizy nie można wiarygodnie okre-
ślić, czy doszło do zmniejszenia obciążenia bakteryjnego.

CYTOKINY

Wpływ kontaminacji bakteryjnej jamy brzusznej na pobudzenie 
szerokiej gamy cytokin powinien zostać zweryfikowany [18–21]. 
Ponadto stwierdzono, że bakterie z gatunku Enterococcus mogą 
wywołać większe amplitudy stężeń TNF-α niż inne patogeny 
[32]. Z drugiej strony nie istnieje zależność między obciążeniem 
bakteryjnym jamy brzusznej a przebiegiem klinicznym zapale-
nia otrzewnej [17].

WNIOSKI

Wybór postępowania chirurgicznego powinien korelować z da-
nymi z historii choroby i obserwacjami śródoperacyjnymi. Mimo 
małej liczby pacjentów włączonych do badania – posiłkując się 
danymi z MPI – mogliśmy zaobserwować poważniejsze objawy 
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