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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Po stwierdzeniu pierwszych przypadków zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) w Wuhan  
w Chinach w grudniu 2019 r., doszło do błyskawicznego rozprzestrzenienia się go i przeciążenia systemów ochrony zdrowia 
na całym świecie. Wobec braku wiedzy o wirusie odpowiedzialnym za COVID-19 i niewielkiej liczby doniesień na temat 
wyników operacji chirurgicznych przeprowadzanych w tym czasie, szpitale wstrzymały wykonywanie planowych zabiegów, 
natomiast zabiegi w trybie pilnym przeprowadzano jedynie po wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego.  

Cel: W niniejszej pracy przedstawiamy nasze doświadczenia w zakresie wyników chirurgicznego leczenia zapalenia 
wyrostka robaczkowego w okresie pandemii.

Metody: Prospektywnie zgromadzono dane z leczenia 132 pacjentów w szczytowym okresie pandemii, tj. od 1 marca do  
5 czerwca 2020 r. Następnie porównano je z danymi z leczenia 206 chorych w analogicznym czasie w 2019 r. Analizą objęto: 
dane demograficzne pacjentów, objawy przy przyjęciu, zdarzenia przedoperacyjne, rodzaj leczenia chirurgicznego oraz 
wyniki i powikłania pooperacyjne. 

Wyniki: Zmienne demograficzne i stan ogólny wg ASA w obu grupach były porównywalne. Appendektomię laparoskopową 
wykonano u 84,4% pacjentów w grupie badanej i 96,7% w grupie kontrolnej. Podczas gdy odsetek pierwotnych operacji 
techniką otwartą w grupie badanej to 13,6%, w grupie kontrolnej wynosił on 5,3%. Średnia długość hospitalizacji i odsetek 
wczesnych powikłań pooperacyjnych (<30 dni) były podobne w obu grupach, z wyjątkiem zakażenia miejsca operowanego 
(P = 0.02) oraz jednego zgonu w grupie badanej.   

Wniosek: Choć w okresie pandemicznego przeciążenia jedną z opcji terapeutycznych w przypadkach ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego stanowi leczenie zachowawcze, u pewnego odsetka pacjentów nadal wymagana jest operacja 
chirurgiczna. Wyniki naszego badania wskazują, że przy starannym planowaniu i ścisłych protokołach obowiązujących 
na bloku operacyjnym możliwe jest bezpieczne wykonywanie zabiegów pilnej appendektomii przy minimalnym ryzyku 
transmisji COVID-19. Obserwacje te uzasadniają przeprowadzenie dalszych, randomizowanych badań. 

SŁOWA KLUCZOWE: appendektomia, COVID-19, koronawirus, laparoskopia, operacje pilne

ABSTRACT:      Introduction: In December 2019 we witnessed an outbreak of a novel coronavirus infection (COVID-19) in Wuhan, China, 
which spread rapidly overwhelming the healthcare systems globally. With little knowledge of COVID-19 virus and very few 
published reports on surgical outcomes, hospitals stopped elective surgeries, whilst emergency surgery was offered only 
after exhausting all conservative treatment modalities. 

Aim: This study presents our experience of emergency appendectomies performed during the pandemic and their outcomes.

Methods: Prospectively we collected data on 132 patients in the peak pandemic period, i.e. from 1st March to 5th June 2020 and 
we compared it with data of 206 patients operated on in a similar period in 2019. Patient demographics, presenting symptoms, 
pre-operative events, investigations, surgical management, postoperative outcomes and complications were analysed. 

Results: Demographics and ASA grades of both cohorts were comparable. Laparoscopic appendicectomy was performed 
in 84.4% of the study cohort and 96.7% of the  control cohort. Whilst the study cohort had 13.6% primary open operations, 
the control cohort had 5.3%. Mean length of stay and early post-operative complications (< 30 days) were similar in both 
cohorts apart from surgical site infections (P = 0.02) and one death in the study cohort.   

Conclusion: In these overwhelming pandemic times, although conservative treatment of acute appendicitis is an option, 
some patients will still need surgery. Our study shows that with careful planning and strict theatre protocols, emergency 
appendicectomy can be safely offered with a minimal risk of spreading COVID-19 infection. These observations warrant 
further prospective randomised studies. 
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WYKAZ SKRÓTÓW

ASGBI – Towarzystwo Chirurgów Wielkiej Brytanii i Irlandii 
GB – grupa badawcza 
GK – grupa kontrolna 
NICE – National Institute for Health and Care Excellence 
OIT – oddział intensywnej terapii 
RT-PCR – reakcja łańcuchowej polimerazy  
z odwrotną transkrypcją 
SSI – zakażenie miejsca operowanego 
TK – tomografia komputerowa 
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia 
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

WPROWADZENIE

Epidemia COVID-19, której pierwszym ogniskiem było chińskie mia-
sto Wuhan, szybko rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty. Glo-
balna pandemia COVID-19 została ogłoszona przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO) 11 marca 
2020 r. [1]. W okresie rozprzestrzeniania się wirusa na całym świe-
cie doszło do przeciążenia systemów ochrony zdrowia, które stanęły 
przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak np.: podjęcie decyzji o dal-
szym wykonywaniu planowych i pilnych zabiegów chirurgicznych. 
Ogromny napływ pacjentów w stanie krytycznym, wymagających 
izolacji, wentylacji i intensywnej opieki medycznej, doprowadził do 
przepełnienia szpitali oraz niedoborów łóżek i personelu medyczne-
go. To z kolei spowodowało wzrost obaw o bezpieczeństwo pracow-
ników ochrony zdrowia i pacjentów cierpiących na inne schorzenia. 
Choć pierwszy przypadek COVID-19 w Wielkiej Brytanii zgłoszono 
29 stycznia 2020 r., do przeciążenia wszystkich szpitali w kraju doszło 
dopiero na początku marca 2020 r. W okresie tego krajowego kryzy-
su, naznaczonego brakiem wyraźnych wytycznych i obawami o roz-
przestrzenianie się zakażenia w szpitalach, wstrzymano wszystkie 
operacje planowe. Sytuacja ta w znacznym stopniu wpłynęła również 
na operacje wykonywane w trybie pilnym. Choć odraczanie opera-
cji planowych w przypadku zdrowych pacjentów stanowiło decyzję 
dość łatwą, znacznie trudniejsze było decydowanie o odkładaniu na 
przyszłość operacji pół-pilnych lub pilnych. Dodatkowo, na całym 
świecie pojawiły się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zabiegów 
laparoskopowych w związku z doniesieniami o ryzyku transmisji wi-
rusa poprzez przecieki powietrza lub systemy odciągania dymu [2].

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest częstą patologią jamy 
brzusznej, w większości przypadków wymagającą pilnej interwen-
cji chirurgicznej. Operacje wyrostka są jednocześnie jednymi z naj-
częściej wykonywanych przez chirurgów lub rezydentów zabiegów. 
Choć za „złoty standard” uznaje się operację otwartą, od czasu pierw-
szej appendektomii laparoskopowej, wykonanej przez Kurta Semma 
w 1983 r. [3], również ta technika stała się powszechnie akceptowana 
jako element standardowej opieki. Podejście laparoskopowe pozwala 
na osiągnięcie wszystkich znanych korzyści ze stosowania operacji 
małoinwazyjnych, w tym: zmniejszenia bólu pooperacyjnego, szyb-
kiej rekonwalescencji, skrócenia czasu hospitalizacji, zmniejszenia 
ryzyka zakażenia ran i wymagań w zakresie analgezji w stosunku do 
podejścia otwartego. Zmniejszony zakres ingerencji w tkanki i zwią-
zanych z nią urazów obniżają częstość występowania zrostów poope-
racyjnych, natomiast zmniejszenie bólu, wczesna mobilizacja i krót-
szy czas hospitalizacji ułatwiają wcześniejszy powrót do codziennej 
aktywności i pracy. Dodatkową zaletą laparoskopii jest umożliwienie 

łatwej oceny innych chorób brzucha lub miednicy. Mniejsze rozmia-
ry nacięcia zapewniają również lepszy efekt kosmetyczny i większe 
zadowolenie pacjenta [4–6].

Zgodnie z wytycznymi NICE (National Institute for Health and Care 
Excellence), zapalenie wyrostka robaczkowego jest nagłym przypad-
kiem medycznym, kwalifikującym się do natychmiastowego zbadania 
i leczenia w szpitalu [7]. Wiadomo, że im dłuższy czas trwania ob-
jawów, tym wyższy odsetek zgłaszanych powikłań. Z tego powodu 
szybkie rozpoznanie i leczenie stanowią podstawową zasadę w dąże-
niu do poprawy wyników [8, 9]. Należy utrzymywać niski próg kwa-
lifikacyjny dla przyjmowania osób z grup wysokiego ryzyka, w tym: 
pacjentów w bardzo młodym i bardzo zaawansowanym wieku, kobiet 
w ciąży i pacjentów z powikłaniami, np. perforacją, ropniem itp. Per-
forację wyrostka uznaje się za najistotniejszy czynnik odpowiedzial-
ny za zwiększenie odsetka powikłań. Ogólny wskaźnik umieralności 
wynoszący 0,2–0,8% jest przypisywany w większym stopniu powi-
kłaniom zapalenia wyrostka robaczkowego niż samej operacji [9]. 

Brak wyraźnych wytycznych i niewystarczające dane na temat opty-
malnego postępowania w przypadkach wymagających pilnej inter-
wencji chirurgicznej w okresie pandemii COVID-19 były przyczyną 
znacznego niepokoju w populacji pacjentów i obaw wśród pracowni-
ków ochrony zdrowia. Ponadto, duże obawy wiązano z możliwością 
generowania aerozoli w trakcie operacji laparoskopowych. W marcu 
2020 r. opublikowano dokument Intercollegiate General Surgery Gu-
idance, w którym zaproponowano unikanie zabiegów laparoskopo-
wych w przypadkach, gdy jest to możliwe. Laparoskopia miała być 
wykonywana tylko w indywidualnych sytuacjach, w których korzy-
ści kliniczne dla pacjenta znacznie przewyższały ryzyko potencjalnej 
transmisji wirusa na zespół operacyjny. W tych samych wytycznych 
sugerowano również rozważenie leczenia nieoperacyjnego w przypad-
kach wczesnego zapalenia wyrostka robaczkowego [2]. Niemniej jed-
nak, nadal istnieje znaczna grupa pacjentów wymagających operacji. 

Celem niniejszego badania było dokonanie przeglądu objawów, wy-
ników badań laboratoryjnych, podejścia chirurgicznego i wyników 
operacji pacjentów przyjmowanych z ostrym zapaleniem wyrostka 
robaczkowego i leczonych appendektomią w okresie szczytu pande-
mii COVID-19 w szpitalu uniwersyteckim w Wielkiej Brytanii.

MATERIAŁ I METODY

Niniejsze badanie było prospektywnym badaniem obserwacyjnym. 
Wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę na udział w nim. 
W procesie pozyskiwania zgody uwzględniono ryzyko szpitalnego 
zakażenia COVID-19 przy przyjęciu. Do badania zostali włączeniu 
wszyscy pacjenci poddawani zabiegom appendektomii otwartej 
lub laparoskopowej między 1 marca 2020 a 5 czerwca 2020, speł-
niający wymienione poniżej kryteria.

Kryteria włączenia do badania
Do badania włączono pacjentów:

• z klinicznym lub radiologicznym rozpoznaniem ostrego 
zapalenia wyrostka robaczkowego poddawanych 
appendektomii,

• ze wszystkich grup wiekowych,
• objętych co najmniej 30-dniową obserwacją kontrolną.
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POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE

Przed operacją pacjentów poddano szczegółowym badaniom fi-
zykalnym i rutynowym badaniom krwi. Zgodnie ze szpitalnymi 
wytycznymi, we wszystkich przypadkach – z wyjątkiem osób już 
w trakcie antybiotykoterapii – profilaktycznie podano pojedynczą 
dawkę antybiotyku. W wybranych sytuacjach, w oparciu o ocenę 
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), zastoso-
wano profilaktykę przeciwzakrzepową. 

PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA NA BLOKU 
OPERACYJNYM

W trakcie intubacji i ekstubacji anestezjologicznej utrzymy-
wano minimalną obsadę bloku, unikając wentylacji z dodatnim 
ciśnieniem. Wszyscy pracownicy bloków mieli obowiązek sto-
sowania pełnych środków ochrony indywidualnej, z zachowa-
niem oddzielnych stref ich zakładania i zdejmowania. W opiece 
nad wszystkimi pacjentami stosowano te same środki ostroż-
ności, niezależnie od tego, czy byli oni przyjęci do oddziału 
COVID-19, czy innego.

PODEJŚCIE I TECHNIKA CHIRURGICZNA

W pierwszej połowie marca 2020 r. niektórych pacjentów pod-
dawano domyślnie appendektomii otwartej w celu obniżenia do-
mniemanego ryzyka związanego z generowaniem aerozoli w trak-
cie zabiegu laparoskopowego. W późniejszym okresie, wraz ze 
wzrostem szpitalnej dostępności systemów uszczelniania powie-
trza, preferowanym podejściem stało się podejście laparoskopowe.  
Appendektomię otwartą preferowano u bardzo młodych pa-
cjentów pediatrycznych lub w przypadkach, gdy przebieg cho-
roby uzasadniał zastosowanie zabiegu otwartego metodą Lanza 
w związku z powikłaniami ostrego zapalenia wyrostka robacz-
kowego. We wszystkich laparoskopowych operacjach wyrost-
ka robaczkowego zastosowano technikę otwartego dojścia  
(Hassona) z wytworzeniem odmy otrzewnowej. Stosowano stan-
dardową technikę trójportową. Pierwszym etapem było wykona-
nie laparoskopii diagnostycznej i wykluczenie wszelkich współ-
istniejących patologii. Po zakończeniu operacji wycięty wyrostek 
usuwano w ewakuatorze endoskopowym. 

WYNIKI

Grupa badawcza (GB) składała się z 132 pacjentów, u których ap-
pendektomię wykonywano w okresie pandemii w 2020 r., nato-
miast grupę kontrolną (GK) stanowiło 206 pacjentów leczonych 
w 2019 r. Dane demograficzne pacjentów, prezentowane objawy 
i wyniki analiz biochemicznych podsumowano w Tab. I. Średnia 
wieku w GB i GK była mniej więcej zbliżona i wynosiła odpowied-
nio 32,9 lat (zakres 4–83 lat) i 32 lata (zakres 7–87 lat) (p = 0,7). 
W obu grupach występowała nieznaczna przewaga kobiet – odpo-
wiednio 72 (54.5%) w GB i 119 (57.7%) w GK. Średni wynik ASA 2 
(zakres: 1–4) był podobny w obu grupach (p = 0,74).

U większości pacjentów objawy prezentacyjne obejmowały: ból (97,7% 
w GB i 99,5% w GK), jadłowstręt (20,4% w GB i 5,3% w GK), gorącz-
kę (9% w GB i 10,6% w GK) oraz wymioty (32,5% w GB i 8,2% w GK). 

Kryteria wykluczenia z badania 

Z badania wykluczono pacjentów leczonych nieoperacyjnie, z wcze-
sną postacią ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Dane
Badane zmienne obejmowały: dane demograficzne pacjentów, pre-
zentowane objawy, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań 
COVID-19, dane nt. przebiegu operacji oraz wyniki pooperacyjne. 
Zgromadzone dane porównano z podobnymi danymi uzyskany-
mi u pacjentów poddawanych appendektomii od 1 marca 2019 r. 
do 30 czerwca 2019 r. 

ANALIZA STATYSTYCZNA

Analizy statystyczne wykonano przy użyciu oprogramowania 
SPSS (IBM), wersja 23. W celu uproszczenia zdecydowaliśmy się 
podsumować rozkład zmiennych, używając wartości średnich. 
Zmienne ciągłe porównywano przy użyciu testu t-Studenta dla 
prób niezależnych. Analizę zmiennych dwuwartościowych prze-
prowadzono w oparciu o test chi-kwadrat. Wyniki przedstawiono 
w postaci dwustronnych przedziałów ufności. Za granicę istotno-
ści statystycznej przyjęto wartość p < 0,05. 

PROTOKÓŁ OBSERWACJI KONTROLNEJ

Mimo że w naszym szpitalu nie stosujemy rutynowej obserwacji 
kontrolnej po pilnych zabiegach appendektomii, wszystkim wypi-
sywanym pacjentom wydawano pismo upoważniające do otwar-
tego dostępu do szpitalnego oddziału oceny chirurgicznej przez  
2 tygodnie. Pacjentów poinformowano o bardzo niskim progu 
objawów klinicznych wymaganych do skontaktowania się z od-
działem. Wykaz objawów obejmował: gorączkę, trudności z od-
dychaniem, utrzymujący się lub nowo występujący ból brzucha, 
biegunkę, zaczerwienienie lub wysięk z rany, ogólne osłabienie lub 
podejrzenie objawów COVID-19.

PROTOKÓŁ BADAŃ POD KĄTEM COVID-19

W początkowym okresie pandemii, w marcu 2020 r. i pierwszej 
połowie kwietnia 2020 r., badań pod kątem COVID-19 nie wy-
konywano u wszystkich pacjentów z uwagi na brak szczegóło-
wych wytycznych i ograniczoną dostępność testów. Nie badano  
pacjentów bezobjawowych, a jedynie tych z objawami budzący-
mi podejrzenie COVID-19 oraz z kontaktem z osobą zarażoną lub  
z podróżą zagraniczną w wywiadzie. Badanie wykonywano techniką 
reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) 
w celu wykrycia wirusa RNA w wymazach z nosa i jamy ustno-gar-
dłowej. W przypadku, gdy pacjenta poddawano badaniu TK jamy 
brzusznej w celach diagnostycznych, wykonywano również TK klatki 
piersiowej. W drugiej połowie badania, począwszy od połowy kwiet-
nia 2020 r., testy w kierunku COVID-19 wykonywano u wszystkich 
pacjentów. W charakterze uniwersalnego środka ostrożności przyję-
to, że wszyscy pacjenci są pozytywni, niezależnie od wyniku badania, 
zaś w celu ochrony personelu bloku operacyjnego i pacjentów, zasto-
sowano pełne środki ostrożności (środki ochrony indywidualnej). 
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w objętym stanem zapalnym wyrostku. Jedyną istotną różnicą 
między obiema grupami była liczba stwierdzonych śródoperacyj-
nie prawidłowych wyrostków, która wyniosła 6 w GB i 29 w GK  
(p = 0,004). Wyniki obserwacji śródoperacyjnych podano w Tab. II.  

Średnia długość hospitalizacji wyniosła 5,2 dni (zakres 1–34) w GB 
i 4,2 dni (zakres 1–33) w GK (p = 0,31). Częstość występowania 
pooperacyjnych wysięków w jamie brzusznej była podobna w obu 
grupach (4,5% w GB i 4,3% w GK, p = 0,76). Większość wysięków 
leczono zachowawczo antybiotykami, z wyjątkiem 1 przypadku 
w każdej z grup, który potrzebował drenażu z kontrolą radiolo-
giczną. Pomimo niskiego progu kwalifikacyjnego do ponownego 
przyjęcia, 30-dniowe wskaźniki readmisji były porównywalne (5,8 
% w GB i 10,6 % w GK, p = 0,93), zaś najczęstszą przyczyną ponow-
nego przyjęcia do szpitala w obu grupach był ból brzucha, który 
udało się wyleczyć prostymi środkami przeciwbólowymi. Różni-
ca w 30-dniowych wskaźnikach reoperacji nie była istotna staty-
stycznie (p = 0,25). U 1 pacjenta w GB obserwowano krwawienie  

W grupie badanej 18 (13,6%) pacjentów poddano pierwotnej ap-
pendektomii otwartej, natomiast 114 (86,3%) – operacji laparo-
skopowej. Z tej liczby w 5 przypadkach konieczna była konwersja 
do appendektomii otwartej. W grupie kontrolnej appendektomię 
otwartą wykonano u 11 pacjentów (5,3%), zaś appendektomię la-
paroskopową u 195 (94,6%). U 2 chorych poddanych operacji la-
paroskopowej przeprowadzono konwersję do zabiegu otwartego. 
Konwersje do zabiegu otwartego były wynikiem: obecności twar-
dych zrostów, perforacji wyrostka i braku progresji. 

Najczęstszymi obserwacjami śródoperacyjnymi były: ostry stan za-
palenia wyrostka (82 w GB i 119 w GK), a następnie martwica lub 
zgorzel wyrostka, perforacja wyrostka, tworzenie ropni/wydzieliny 
ropnej i zapalenie otrzewnej. Obecność masy okołowyrostkowej 
obserwowano odpowiednio u 2 i 6 pacjentów w GB i GK. Obser-
wacje w obu grupach były porównywalne i nie stwierdzono zna-
czących różnic między nimi (P > 0,05). W GK zaobserwowano po 
jednym przypadku torbieli śluzówkowej i pasożytów jelitowych 

GRUPA 
BADANA APPENDEKTOMII  
W OKRESIE COVID-19 2020 (SC)

GRUPA  KONTROLNA 
APPENDEKTOMII 2019 (CC) P

Wiek (lata) Średnia 32,9 32 p = 0,66

Zakres 4–83 7–87

Stan w skali ASA Mediana 2 2 p = 0,74

Zakres 1–4 1–3

Objaw (liczby) Ból 129 (97,7%) 205 (99,5%) p = 0,13

Jadłowstręt 27 (20,4%) 11 (5,3%) p > 1

Gorączka 12 (9%) 22 (10,6%) p = 0,49

Wymioty 43 (32,5%) 17 (8,2%) p = 1,05

Żółtaczka 3 (2,2%) 0 p = 0,7

Leukocyty Średnia 142 140 p = 0,63

Neutrofile Średnia 12 10,6 p = 0,7

Hemoglobina Średnia 142 140 p = 0,67

CRP Średnia 87 73 p = 0,22

GRUPA 
BADANA APPENDEKTOMII  
W OKRESIE COVID-19 2020 (GB)

GRUPA  KONTROLNA 
APPENDEKTOMII 2019 (GK) P

Obserwacje 
śródoperacyjne

Ostre zapalenie wyrostka 
robaczkowego 82 119 p = 0,4

Martwica lub zgorzel wyrostka 15 27 p = 0,6

Perforacja wyrostka 17 19 p = 0,2

Zapalenie otrzewnej 2 2 p = 0,6

Wydzielina ropna lub ropień 8 12 p = 0,9

Masa okołowyrostkowa 2 6 p = 0,4

Torbiel śluzowa 0 1 p = 0,42

Pasożyty jelitowe 0 1 p = 0,42

Prawidłowy obraz wyrostka 6 29 p = 0,004

Histologia Prawidłowa histologia wyrostka 9 (6,81%) 37 (17,09%) p = 0,003

Tab. I.  Charakterystyka populacji badanej.

Tab. II.  Obserwacje śródoperacyjne i wyniki badań histopatologicznych.
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bezpieczeństwa, takich jak: filtry, wychwytywacze gazów i ostroż-
ność przy spuszczaniu gazu [2]. Z uwagi na to, że systemy ochrony 
zdrowotnej zostały przytłoczone nasileniem pandemii, przedsta-
wione mechanizmy bezpieczeństwa uznano za konieczne [12]. 

Appendektomia jest jednym z najczęstszych zabiegów chirur-
gicznych jamy brzusznej, wykonywanym w większości placówek 
medycznych na całym świecie. W trakcie pandemii COVID-19 
opublikowane zostały tylko dwa doniesienia nt. zabiegów wycię-
cia wyrostka robaczkowego [13, 14]. Jak pokazują wyniki naszego 
badania, odsetki większości powikłań, takich jak: wysięki do jamy 
brzusznej, ponowne przejęcia  i reoperacje oraz krwawienie, były 
podobne w obu grupach pacjentów. W związku z tym, zarówno 
appendektomie laparoskopowe, jak i appendektomie otwarte, wy-
dają się zabiegami bezpiecznymi i wykonalnymi pod warunkiem 
podjęcia wystarczających środków ostrożności. Interesująca w na-
szym badaniu była obserwacja, że odsetek zakażeń miejsca ope-
rowanego był wyższy dla operacji wykonywanych w okresie pan-
demii niż w grupie kontrolnej z 2019 r. Jest to prawdopodobnie 
spowodowane nieco większym odsetkiem zabiegów otwartych 
wykonywanych w okresie pandemii w 2020 r. (13,6% vs 5,3%). 
Odsetki powikłań zapalenia wyrostka robaczkowego, definiowa-
nych jako perforacja, zgorzel, ropnie czy ropniaki, były w naszym 
badaniu podobne w obu grupach pacjentów, w przeciwieństwie 
do wyników badań Dreifussa i wsp. z Argentyny [13]. Autorzy ci 
w badanej przez siebie grupie 15 pacjentów stwierdzili znacznie 
wyższe odsetki przypadków ciężkiego zapalenia otrzewnej i po-
wikłań zapalenia wyrostka robaczkowego w porównaniu z grupą 
kontrolną z lat wcześniejszych. 

Według autorów, mogło to wynikać z faktu opóźnienia konsulta-
cji w związku z lockdownem i istniejącymi w społeczeństwie oba-
wami przed warunkami szpitalnymi. Mimo że w sprawozdaniu 
z badania argentyńskiego nie stwierdzono istotnych różnic w za-
kresie obserwacji pooperacyjnych, co jest wynikiem podobnym 
do uzyskanego w naszym badaniu, autorzy w swojej pracy nie po-
dali danych dotyczących odsetka zakażeń miejsca operowanego. 

W naszym badaniu stwierdziliśmy niższy odsetek ujemnych ap-
pendektomii u pacjentów poddawanych pilnej appendektomii 
w okresie pandemii COVID – 6,8% – w porównaniu z 17,1% w gru-
pie kontrolnej z 2019 r. Wynikało to po części z: surowszej polity-
ki postępowania, włączenia leczenia antybiotykowego we wcze-
snych stadiach zapalenia wyrostka oraz z wykonywania zabiegów 
operacyjnych jedynie u pacjentów z nieustępującymi objawami 
i powikłaniami. 

z portu (p = 0,93), prowadzące do krwiaka pochewki mięśnia pro-
stego brzucha, którą leczono zachowawczo (Tab. III.).

Odsetek pacjentów z histologicznie prawidłowym wyrostkiem ro-
baczkowym (odsetek appendektomii ujemnych) był znacznie niż-
szy (p = 0,003) w GB (6,81% w GB i 17,09% w GK). Odsetek zaka-
żeń miejsca operowanego (SSI) był znacznie wyższy (p = 0,02) w GB 
(6,9% w GB i 1,9% w GK). W GB u jednego z pacjentów powyżej  
80. r.ż. z istotnymi chorobami współistniejącymi i ujemnym wy-
nikiem wymazu w kierunku COVID-19 stwierdzono zapalenie 
otrzewnej na tle perforacji wyrostka; po operacji pacjent zmarł  
(p = 0,21). Przyczyną śmierci była niewydolność serca w mecha-
nizmie dekompensacji na tle wywiadu obejmującego: migotanie 
przedsionków, zastoinową niewydolność serca z niską frakcją wy-
rzutową i nadciśnienie płucne. 

W grupie badanej tylko 64 na 132 pacjentów zostało przetestowa-
nych pod kątem COVID-19 przy użyciu wymazów; wszystkie wy-
niki testów były ujemne. Pomimo ujemnych wyników testów, stan 
54 pacjentów uznano za nieokreślony lub stanowiący podejrzenie 
COVID-19 w oparciu o wyniki badań TK klatki piersiowej. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W marcu 2020 r. WHO nadała chorobie COVID-19 status pandemii 
[1] dotyczącej milionów ludzi na całym świecie. Wielka Brytania była 
jednym z najbardziej dotkniętych chorobą krajów w Europie [10].  
Towarzystwa chirurgiczne z całego świata wydały wytyczne doty-
czące wstrzymania operacji planowych i zalecające nieoperacyjne 
leczenie niektórych rutynowych pilnych stanów chirurgicznych  
[2, 11]. W wytycznych Towarzystwa Chirurgów Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii (ASGBI) zalecono zespołom chirurgicznym wyko-
nywanie pilnych operacji w oparciu o warunki i zasoby lokalne 
przy wdrożeniu wyjątkowych okoliczności opieki nad chorymi 
[2]. Rekomendacje ASGBI obejmowały nieoperacyjne leczenie 
wczesnego zapalenia wyrostka robaczkowego w sytuacjach, gdy 
zostanie to uznane za możliwe i uzasadnione. W przypadku pa-
cjentów wymagających appendektomii, z uwagi na domniema-
ne ryzyko transmisji zakażenia przez wytwarzany aerozol, jako 
alternatywę dla laparoskopii zaproponowano podejście otwarte. 
Zalecenia dotyczące operacji laparoskopowych obejmowały se-
lektywne stosowanie tej metody w indywidualnych przypadkach, 
w których korzyść kliniczna dla pacjenta znacznie przewyższa-
ła potencjalne ryzyko transmisji. W przypadkach wykonywania 
zabiegów laparoskopowych zalecano stosowanie mechanizmów 

GRUPA BADANA APPENDEKTOMII  
W OKRESIE COVID-19 2020 (GB)

GRUPA KONTROLNA 
APPENDEKTOMII 2019 (GK) P

Wysięk w jamie brzusznej % (liczba) 4,5 % (6) 4,3 % (9) p = 0,76

Krwawienie % (liczba) 0,7 % (1) 0 p = 0,93

Zakażenie miejsca operowanego % (liczba) 6,9 % (9) 1,9 % (4) p = 0,02

Śmiertelność % (liczba) 0,7 % (1) 0 p = 0,21

Czas trwania hospitalizacji Średnia 5,2 (zakres 1–34) 4,2 (zakres 1–33) p = 0,31

Ponowna hospitalizacja w okresie 30 dni % (liczba) 5,8 % (12) 10,6 % (22) p = 0,93

Reoperacja w okresie 30 dni % (liczba) 0,7 % (1) 2,91 % (6) p = 0,25

Tab. III.  Obserwacje i powikłania pooperacyjne.
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W 3 badaniach donoszono o wysokich wskaźnikach chorobowości 
i śmiertelności okołooperacyjnej u pacjentów z dodatnim wynikiem 
badania w kierunku COVID-19 poddawanych różnym operacjom 
chirurgicznym. Gangakhedkar i wsp. sugerowali wskaźnik śmier-
telności na poziomie 27,5% wraz z wysokim odsetkiem ciężkich 
powikłań płucnych [15]. Lei i wsp. donosili o śmiertelności na po-
ziomie 20% i odsetku przyjęć na oddział intensywnej terapii (OIT) 
wynoszącym 44%. W tej samej serii przypadków stwierdzono 100% 
ryzyko pooperacyjnego zapalenia płuc u poddawanych planowym 
operacjom bezobjawowych pacjentów z dodatnim wynikiem badania 
w kierunku COVID-19 [16]. W kolejnej serii przypadków Li i wsp. 
opisali wyniki zabiegów chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej, 
donosząc o odsetku zgonów pooperacyjnych sięgającym 38,5% [17]. 

Jednak studia przypadków, jakie opublikowali Kim i wsp. [18] oraz 
Ngaserin i wsp. [19], wskazują, że laparoskopowa appendektomia 
u pacjentów COVID-19-dodatnich jest zabiegiem bezpiecznym. 
W dużej serii 520 planowych operacji onkologicznych wykonywa-
nych w Tata Memorial Hospital w Indiach wykazano, że planowe 
operacje wycięcia nowotworów są bezpieczne pod warunkiem 
prawidłowo przeprowadzonej selekcji przypadków i zastosowa-
nia odpowiednich środków ostrożności [20]. 

Nasze obserwacje wskazują, że pacjentów z ostrym zapaleniem 
wyrostka robaczkowego można bezpiecznie leczyć chirurgicznie, 
jeśli jest to wskazane w oparciu o wytyczne NICE i inne wyniki 
badań [7–9]. Wbrew początkowym obawom dotyczącym poten-
cjalnie wysokiego ryzyka transmisji wirusa podczas zabiegu la-
paroskopowego, wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że 
przy stosowaniu pełnych środków ochrony indywidualnej ryzy-
ko to może zostać zminimalizowane. Ngaserin i wsp. [19] oraz 
Flemming i wsp. [21] nie wykryli RNA wirusa w płynie otrzew-
nowym i próbkach żółci pobranych od chorych z dodatnim wy-
nikiem testu w kierunku COVID-19 poddawanych odpowiednio 
appendektomii i cholecystektomii, choć z kolei Coccolini i wsp. 
wyizolowali RNA wirusa z płynu otrzewnowego u pacjentów 
z niedrożnością jelita cienkiego [22]. W oparciu o powyższe ob-
serwacje, w okresie pandemii COVID-19 istnieje możliwość bez-
piecznego oferowania pacjentom operacji laparoskopowych pod 
warunkiem dysponowania odpowiednimi zasobami. 

O ile jest to możliwe, radzimy preferencyjne wykonywanie ap-
pendektomii laparoskopowej w miejsce appendektomii otwartej. 
Brak jest ostatecznych dowodów na rozprzestrzenianie się wirusa 
odpowiedzialnego za COVID-19 w toku operacji laparoskopo-
wych [11, 23]. Dzięki zastosowaniu systemów Airseal oraz urzą-
dzeń do odprowadzania dymu z filtrami lub odsysaniem, istnieje 
możliwość łatwego i kontrolowanego odprowadzenia wprowa-
dzonego do wnętrza jamy brzusznej CO2 i dymu wytwarzanego 

w trakcie zabiegu [23]. W charakterze środka zapobiegawczego 
sugerujemy stosowanie niskich ciśnień insuflacji i opowiadamy 
się za wykonywaniem małych nacięć pod porty laparoskopowe, 
tak aby uniknąć ulatywania gazu z odmy otrzewnowej przy jed-
noczesnym czerpaniu wszelkich dostępnych korzyści z podejścia 
laparoskopowego. Ostateczna appendektomia przy pierwotnym 
przyjęciu z rozpoznaniem zapalenia wyrostka robaczkowego 
zmniejsza ryzyko powikłań ostrego stanu zapalnego, tj.: perfo-
racji, tworzenia ropnia i zapalenia otrzewnej, zmniejszając po-
nadto ryzyko wielokrotnych readmisji i związanego z tym zuży-
wania kosztownych zasobów. 

Nasze badanie przeprowadzone w szczytowym okresie pandemii 
COVID-19 pokazuje, że dokonana na czas ocena, restrykcyjna poli-
tyka wyboru przypadków oraz stosowanie się do najlepszych praktyk 
medycznych i chirurgicznych przez doświadczone zespoły chirur-
giczne prowadzą do uzyskania dobrych wyników i niskich wskaź-
ników powikłań. Chociaż w naszym badaniu przedstawiliśmy naj-
większą serię przypadków pilnych appendektomii wykonywanych 
w okresie trwającej pandemii, uznajemy ograniczenia tego badania, 
do których należy fakt niepoddania badaniom w kierunku COVID-19 
około 50% pacjentów. Fakt ten pozostawia pole do obaw o transmisję 
choroby przez nosicieli bezobjawowych. Niemniej jednak, do dzisiaj 
żaden z naszych pacjentów nie został przyjęty ponownie z objawa-
mi COVID-19 lub powikłaniami po przejściu tej choroby. Z tego 
powodu uzyskane do tej pory wyniki należy uznać za zachęcające. 

WNIOSEK

Wciąż trwająca bezprecedensowa pandemia COVID-19 praw-
dopodobnie będzie miała długotrwałe konsekwencje wraz  
z pojawianiem się kolejnych fal choroby w większości krajów do 
momentu opracowania i wdrożenia ostatecznych środków za-
pobiegawczych. Wyniki naszego badania mają na celu utwier-
dzenie wiary w to, że przy zastosowaniu najlepszych praktyk 
chirurgicznych, wspomaganych rygorystyczną oceną pacjentów 
dokonywaną przez starszych chirurgów oraz przy wdrożeniu ry-
gorystycznych protokołów postępowania i stosowania środków 
ochrony indywidualnej na bloku operacyjnym, możliwe jest bez-
pieczne wykonywanie zabiegów appendektomii laparoskopowej 
w okresie pandemii COVID-19. 
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