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Wstęp

Uchyłek Meckel’a (łac. diverticulum Meckeli) (w skrócie UM) jest 
najczęstszą wrodzoną anomalią przewodu pokarmowego, o często-
ści występowania w ogólnej populacji ocenianej na 1–4%, przy czym 
w piśmiennictwie zazwyczaj występuje dolna liczba z tego przedziału; 
w badaniach sekcyjnych uchyłek jest stwierdzany w 1,2% przypad-
ków [1, 2]. W niektórych podręcznikach anglojęzycznych patologia 
ta była charakteryzowana regułą „dwójek”: częstość występowania 
2%, rozpoznawany najczęściej u dzieci w wieku <2 lat, 2x częściej 
u mężczyzn niż u kobiet i umiejscowiony w jelicie cienkim w odle-
głości 2 stóp (60 cm) od kątnicy [3, 4]. U większości osób uchyłek 
Meckel’a jest ukrytą anomalią, niepowodującą żadnych objawów, 
ale u części może być przyczyną powikłań, które mogą wystąpić 
w każdym okresie życia od niemowlęctwa od starości, jednak najczę-
ściej zdarzają się u dzieci. Objawowy UM manifestuje się najczęściej 
jako: niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego, krwawienie 
z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nieswoisty ból brzucha 

i ostry stan zapalny. Wyjątkową rzadkością jest uwięźnięcie uchyłka 
Meckel’a w przepuklinie pachwinowej (przepuklina Littre’go). Ob-
jawowe UM zdarzają się częściej u dzieci, szczególnie młodszych 
niż 4 lata, objawiając się jako niedrożność mechaniczna jelita cien-
kiego lub krwawienie z przewodu pokarmowego. U dorosłych po-
wikłania są rzadsze. Zwykle jest to krwawienie z dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego, rzadziej stan zapalny i przedziurawienie. 

U dorosłych większość (70–80%) stanowią niezmienione uchyłki 
Meckel’a, znalezione przypadkowo przy okazji operacji brzusznej 
wykonywanej z innej przyczyny. Postępowanie z przypadkowo zna-
lezionym, niezmienionym uchyłkiem Meckel’a jest przedmiotem 
kontrowersji. Najczęściej rozpoznaje się go przy wykonywaniu 
appendektomii, ponieważ po wycięciu wyrostka robaczkowego 
sprawdza się końcowy odcinek jelita cienkiego, gdzie znajduje się 
uchyłek. W takiej sytuacji większość chirurgów podejmuje decyzję 
o wycięciu niezmienionego uchyłka, aby uniknąć ew. przyszłych 
powikłań. Postępuje się z nim tak samo, jak z niezmienionym 
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cechy przemawiające za „profilaktycznym” wycięciem przypadkowo znalezionego, niezmienionego uchyłka Meckel’a. 
Są to: wiek <50 lat, płeć męska, długość uchyłka >2 cm, makroskopowe cechy wskazujące na obecność ektopowej błony 
śluzowej i wąska szyja uchyłka. W przypadkach niespełniających tych kryteriów ryzyko powstania powikłań jest minimalne. 
Pozostawienie uchyłka jest zalecane w sytuacjach zapalenia otrzewnej, dużego urazu narządów jamy brzusznej i w podeszłym 
wieku. Jednak wskazania do wycinania lub pozostawiania go są względne; chirurg może bezpiecznie wybrać jedną z dwóch 
możliwości, zależnie od danego przypadku.
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abstract:   Meckel’s diverticulum is the most common congenital malformation of the gastrointestinal tract, with its incidence estimated 
at 1–4% in the general population. In most cases Meckel’s diverticulum is a latent, asymptomatic anomaly, but in some cases, 
it may lead to complications such as intestinal obstruction, bleeding and inflammation. The literature provides no precise 
recommendations for the management of accidentally diagnosed, unaffected Meckel’s diverticulum. The aim of this study 
was to review the literature on the subject to determine the current state of knowledge. Based on an analysis of 17 papers, the 
following criteria (risk factors) were identified justifying ‘preventive’ resection of an accidentally found, unaffected Meckel’s 
diverticulum: age <50 years, male gender, length >2 cm, macroscopic abnormalities suggesting the presence of ectopic 
gastric mucosa as well as narrow neck of the diverticulum. When the criteria are not met, there is a minimal lifetime risk of 
complications. Leaving diverticulum intact is recommended in cases of peritonitis, major abdominal trauma and at older 
age. Nevertheless, indications or contraindications for resection are relative, and surgeons are safe to make their decision 
depending on individual patient’s situation.
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uchyłek jako źródło krwawienia, to: arteriografia 
t. krezkowej górnej, scyntygrafia i angioTK [1];

•	 Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego zdarza się 
u 14–40% chorych z rozpoznanym, objawowym uchyłkiem 
Meckel’a. Podobnie jak u dzieci, uchyłek zwykle jest 
powodem wgłobienia jelita cienkiego, skrętu lub 
przewieszenia na taśmie łączącej szczyt uchyłka z pępkiem 
[11]. Powodem niedrożności może być także uwięźnięcie 
UM w przepuklinie pachwinowej lub pępkowej wraz 
z fragmentem jelita;

•	 Zapalenie uchyłka jest stosunkowo częstym powikłaniem 
UM u dorosłych, zdarzającym się u 30–58% chorych 
z rozpoznanym, objawowym uchyłkiem. Zaobserwowano 
większą częstość zapalenia UM u osób z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna [1, 11]. Rozpoznanie tylko 
w wyjątkowych sytuacjach udaje się ustalić przed operacją, 
wykonywaną zwykle z powodu ostrej choroby zapalnej 
jamy brzusznej o niejasnej etiologii;

•	 Przedziurawienie jest bardzo rzadkim powikłaniem 
zapalenia lub owrzodzenia UM. Jeżeli się zdarza, to zwykle 
jest wywołane kamieniem kałowym, formującym się 
w uchyłku i powodującym odleżynę, lub ciałem obcym, 
które utkwiło w świetle uchyłka (ość rybia, fragment kości, 
wykałaczka, itp.);

•	 Nowotwory. Obecność ektopowej błony śluzowej 
w uchyłku może być powodem powstania nowotworów. 
Prace kazuistyczne opisują obecność: rakowiaków, guzów 
podścieliskowych (GIST-ów), gruczolakoraków i mięsaków 
[1]. Weinstein i wsp. przedstawili największy materiał 
nowotworów wykrytych w wyciętych uchyłkach Meckel’a; 
wśród 80 przypadków najczęściej występowały: mięsaki 
(n = 35), rakowiaki (n = 29) i gruczolakoraki (n = 16) [12].

Przegląd piśmiennictwa (w ujęciu chronologicznym)
StVill i wsp. (1991) przedstawili wyniki retrospektywnej analizy 164 
przypadków uchyłka Meckel’a rozpoznanych u dzieci, 120 chłop-
ców (73%) i 44 dziewczynek (27%), w ciągu 20 lat, w jednym ośrod-
ku. U 47 pacjentów (29%) niezmieniony uchyłek został znaleziony 
przypadkowo w trakcie laparotomii wykonanej z innej przyczyny 
i wycięty u 25, a pozostawiony u 22. U 117 osób (71%) uchyłek był 
przyczyną choroby brzusznej, najczęściej niedrożności mecha-
nicznej jelita cienkiego – u 49 (42%), z czego u 20 wokół uchyłka 
dokonał się skręt jelita, u 19 wgłobienie, a u 10 stwierdzono śród-
operacyjnie taśmę łączącą szczyt uchyłka z pępkiem. U 45 dzieci 
(38%) uchyłek powodował krwawienie z przewodu pokarmowego, 
a u 16 (14%) był zmieniony zapalnie. Wszystkie wycięte uchyłki 
były badane histopatologicznie i w świetle 71 z 117 przypadków 
(61%) objawowych uchyłków stwierdzono obecność ektopowej 
błony śluzowej, najczęściej żołądkowej. Ektopową błonę śluzową 
znaleziono w 7 z 25 (28%) wyciętych, znalezionych przypadkowo 
i niezmienionych uchyłków. Powikłania związane z operacją uchył-
ka (zakażenie rany, niedrożność zrostowa, przeciek zespolenia) 
wystąpiły u 12 pacjentów (8%). Autorzy nie podają jednoznacz-
nych zaleceń co do postępowania z przypadkowo znalezionym, 
niezmienionym uchyłkiem Meckel’a u dzieci [13].    

Demartines i wsp. (1992) przedstawili wyniki retrospektywnej 
analizy 91 przypadków uchyłka Meckel’a u dorosłych, stwierdzo-
nych w okresie 20 lat w jednym ośrodku. Grupę stanowiło 57 męż-
czyzn (63%) i 34 kobiety (37%) w wieku śr. 47 lat (zakres 14–89). 
Większość uchyłków – 54 (60%) – była niezmieniona i znalezio-

wyrostkiem robaczkowym w czasie operacji z powodu podejrze-
nia jego zapalenia. Jednak wycięcie uchyłka Meckel’a, szczegól-
nie dużego, o szerokiej podstawie, w niektórych okolicznościach 
może być ryzykowne i powodować powikłania pooperacyjne, które 
zdarzają się częściej niż kiedy się go pozostawia [2, 5]. Warto tak-
że pamiętać, że większość powikłań uchyłka Meckel’a występuje 
w okresie dziecięcym i młodzieńczym, a u dorosłych znacznie rza-
dziej. Choć większość chirurgów w Polsce usuwa tę rzadką pato-
logię w razie przypadkowego jej zaobserwowania, to w piśmien-
nictwie nie ma jednoznacznych zaleceń do takiego postępowania. 

Celem tej pracy jest przegląd piśmiennictwa na temat postępo-
wania z przypadkowo znalezionym, niezmienionym uchyłkiem 
Meckel’a w celu ustalenia aktualnego stanu wiedzy w tej kwestii. 

Materiał i Metodyka

Analizie poddano artykuły znalezione w bazie PubMed pod ha-
słem „Meckel’s diverticulum”. Wzięto pod uwagę dostępne w Pol-
sce publikacje w języku angielskim, które prezentowały wieloletnie 
doświadczenia ośrodków w leczeniu uchyłków Meckel’a, oparte na 
co najmniej kilkudziesięciu przypadkach. Ze zrozumiałych wzglę-
dów wszystkie teksty były wynikami prac retrospektywnych. Do 
przeglądu włączono także trzy metaanalizy piśmiennictwa na ten 
temat [1, 2, 6]. Kilka artykułów, które mogły być źródłem dodatko-
wych, istotnych informacji nie było dostępnych w Polsce [7–10]. 
Łącznie analizie poddano dane z 17 prac.

Wyniki

Wyniki przestawiono w następującym porządku: omówienie po-
wikłań powodowanych przez uchyłek Meckel’a, przegląd piśmien-
nictwa, podsumowanie danych na temat postępowania z nie-
zmienionym, przypadkowo znalezionym uchyłkiem i wynikające 
z tego zalecenia. 

Powikłania (choroby) uchyłka Meckel’a opisywane 
w piśmiennictwie
Powikłania uchyłka Meckel’a powodują pojawienie się objawów 
klinicznych (objawowy UM). Wymienione we wstępie powikłania 
występują z różną częstotliwością w różnym wieku. Ogólnie, praw-
dopodobieństwo zachorowania z powodu uchyłka jest największe 
w wieku wczesnodziecięcym (<2 lat) i wynosi ok. 4%. Z czasem 
ryzyko zachorowania maleje tak, że u 40 latków wynosi tylko 1%, 
a u 70 latków praktycznie nie zdarza się [1]. Jak już wspominano, 
u dzieci objawowy UM zazwyczaj manifestuje się w formie nie-
drożności mechanicznej jelita cienkiego, krwawienia i zapalenia. 
U dorosłych najczęstsze manifestacje kliniczne są następujące:

•	 Krwawienie z uchyłka (z dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego) zdarza się u 8–63% chorych 
z rozpoznanym, objawowym uchyłkiem Meckel’a. Jego 
powodem jest ektopowa, żołądkowa błona śluzowa 
zagnieżdżona w uchyłku i powodująca owrzodzenie 
trawienne. Taka manifestacja kliniczna UM jest trudna 
do diagnostyki i często, po samoistnym ustąpieniu 
krwawienia, chorzy są wypisywani do domu bez określenia 
jego źródła. Badania obrazowe, pomagające rozpoznać 
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na przypadkowo w trakcie laparotomii wykonywanej z innego 
powodu, natomiast u 37 osób (40%) uchyłek był zmieniony i sta-
nowił przyczynę objawów brzusznych (zapalenie, niedrożność, 
krwawienie i perforacja). U 35 chorych (38%) UM znaleziono 
w trakcie operacji wykonywanej z powodu podejrzenia ostrego za-
palenia wyrostka robaczkowego, co daje średnio 1 przypadek na 
50 appendektomii. W 36 przypadkach (39%) badanie histopato-
logiczne wykazało zmiany w wyciętym uchyłku: stan zapalny, ek-
topową błonę śluzową, krwawiące nadżerki i łagodne nowotwo-
ry. Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 8 z 36 pacjentów (22%), 
u których w UM wykryto zmiany patologiczne i tylko u 1 z 55 (2%), 
u których uchyłek był niezmieniony. 7chorych (8%) zmarło. Au-
torzy uważają, że przypadkowo znalezione w trakcie laparotomii 
niezmienione uchyłki powinny być resekowane, jeżeli nie ma ku 
temu istotnych przeciwwskazań [14]. 

Peoples i wsp. (1995) przedstawili wyniki retrospektywnej anali-
zy 90 przypadków uchyłka Meckel’a przypadkowo znalezionych 
i wyciętych u dorosłych osób w trakcie laparotomii. U 4 pacjentów 
(4%) wycięty uchyłek był zmieniony, u 2 osób wystąpiły powikłania 
związane z operacją. Na podstawie obliczeń statystycznych, autorzy 
określili ryzyko powikłań chirurgicznych przy wycięciu zmienio-
nego uchyłka na 0,2%, a niezmienionego na 4,6%, co – w ich opinii 
– wskazuje na niezasadność jego „profilaktycznego” wycinania [5]. 

Matsagas i wsp. (1995) przedstawili wyniki retrospektywnej ana-
lizy przypadków uchyłka Meckel’a, znalezionych przypadkowo 
w trakcie laparotomii wykonanej z powodu ostrego zapalenia wy-
rostka robaczkowego i z innej przyczyny. Dodatkowo zanalizo-
wali przypadki laparotomii z powodu objawowego, zmienionego 
patologicznie uchyłka Meckel’a. Wśród 2074 chorych, u których 
wykonano appendektomię, u 33 (1,6%) znaleziono niezmieniony 
UM (1 przypadek na 62 appendektomie). Wśród pacjentów ope-
rowanych z innych przyczyn, zaobserwowano go u 15 osób. Także 
15 chorych operowano z powodu objawów brzusznych, których 
przyczyną był zmieniony uchyłek. W większości przypadków roz-
poznanie nie było ustalone przed operacją [15]. 

Park i wsp. (2005) przedstawili wyniki retrospektywnej analizy 1476 
przypadków uchyłka Meckel’a, zoperowanych w jednym ośrodku 
w okresie 52 lat. Znaczna większość (1240, 84%) była bezobjawo-
wa, przypadkowo zaobserwowana w trakcie laparotomii. Tylko 
236 uchyłków (16%) było zmienionych i powodowało objawy. Naj-
częstszą manifestację kliniczną u dorosłych stanowiło krwawienie 
z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a u dzieci niedrożność 
jelita cienkiego. W przypadkach objawowych, zmieniony uchyłek 
częściej znajdowano u mężczyzn niż u kobiet (proporcja 3:1). Au-
torzy określili cechy związane z większym prawdopodobieństwem 
wystąpienia objawów. Były to: wiek <50 lat, płeć męska, długość 
uchyłka >2 cm i obecność patologicznej tkanki (w badaniu hist-
-pat). Autorzy – na podstawie swoich badań – nie podają jedno-
znacznych zaleceń co do postępowania z przypadkowo znalezio-
nym, niezmienionym uchyłkiem Meckel’a, choć stwierdzają, że 
jego wycięcie nie jest związane z dużym ryzykiem powikłań [11].

Ruscher i wsp. (2011) przedstawili wyniki analizy bazy danych kra-
jowego systemu informacji zdrowotnej dotyczącej dzieci, które 
w latach 2007–2008 w całych Stanach Zjednoczonych miały wycięty 
uchyłek Meckel’a. W bazie zarejestrowano łącznie 850 przypadków 
resekcji UM. Częściej wykonywano ją u chłopców niż u dziewcząt 
(proporcja 2,3:1), a ponad połowa dzieci była operowana w wieku 

ryc. 1.  Zmieniony zapalnie uchyłek Meckel’a.

<4 lat. Więcej (60%) operacji przeprowadzono z powodu objawowe-
go niż znalezionego przypadkowo, niezmienionego UM (40%). Naj-
częstszą manifestacją objawowego uchyłka była niedrożność jelita 
cienkiego (30%), potem krwawienie (27%) i wgłobienie (19%). Au-
torzy klasyfikują wgłobienie osobno od niedrożności, choć prawdo-
podobnie powodowało ono niedrożność jelita. W grupie 365 dzieci, 
u których wycięto przypadkowo znaleziony uchyłek, operację wy-
konywano najczęściej z następujących powodów: podejrzenie lub 
obecność wady wrodzonej w jamie brzusznej (51%), ostre zapalenie 
wyrostka robaczkowego (24%), choroba zapalna jelita (5%), choro-
ba ginekologiczna lub urologiczna (4%) i inne przyczyny (9%). Po-
nieważ praca była analizą danych dotyczących wyciętych UM, nie 
zawierała ona informacji na temat przypadków pozostawienia tej 
anomalii ani ew. zaleceń, co do takiego postępowania [4].

Lin i wsp. przedstawili wyniki retrospektywnej analizy 102 przy-
padków uchyłka Meckel’a u dzieci, 65 chłopców (64%) i 37 dziew-
cząt (36%), w wieku śr. 5,6 roku, zoperowanych w jednym ośrod-
ku w okresie 15 lat. W 91 przypadkach (89%) UM był objawowy, 
a w 10 (11%) – niezmieniony i został znaleziony przypadkowo 
w trakcie operacji wykonywanej z innego powodu, najczęściej ap-
pendektomii. W 8 z tych 10 przypadków uchyłek nie został wy-
cięty. Najczęstszą manifestacją kliniczną objawowego UM było 
krwawienie z przewodu pokarmowego – u 41 dzieci (40%), nie-
drożność mechaniczna przewodu pokarmowego spowodowa-
na wgłobieniem jelita – u 32 (31%) i zapalenie otrzewnej – u 12 
(12%), spowodowane zapaleniem (n = 4) lub przedziurawieniem 
(n = 8) zapalnie zmienionego uchyłka. W większości z wyciętych 
uchyłków stwierdzono histopatologicznie obecność ektopowej 
błony śluzowej, najczęsciej żołądkowej i trzustkowej. Powikłania 
w formie niedrożności mechanicznej na tle zrostowym wystąpiły 
w okresie pooperacyjnym u 2 pacjentów. Autorzy są zwolennikami 
wycinania tylko zmienionych uchyłków Meckel’a [16]. 

Vaos i wsp. w przeglądzie piśmiennictwa dotyczącym uchyłka 
Meckel’a stwierdzają, że u dorosłych najczęstszą manifestacją kli-
niczną (powikłaniem) jest niedrożność mechaniczna jelita cien-
kiego, spowodowana wgłobieniem, skrętem, zrostami zapalnymi, 
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wycięciu UM, a u osób, u których uchyłek pozostawiono, powikła-
nia wystąpiły u 1,3% (różnica statystycznie istotna). Zakażenie było 
ponad dwukrotnie częstsze (2,1% vs 0,9%), niedrożność zrostowa 
ponad 7 razy częstsza (1,5% vs 0,2%), a inne powikłania ponad 6 razy 
częstsze (1,9% vs 0,3%) u pacjentów po wycięciu uchyłka. W 4 pra-
cach oceniono, jaka jest historia naturalna niezmienionych, przy-
padkowo rozpoznanych UM, których nie wycięto przy operacji. 
Zebrano łącznie dane 64 pacjentów obserwowanych przez okres 
od 2 do 20 lat (śr. 10) od operacji, nie stwierdzając w tym okre-
sie żadnych powikłań wywołanych obecnością uchyłków. Obec-
ność ektopowej błony śluzowej w uchyłku jest związana z 3,6 razy 
większym ryzykiem wystąpienia powikłań. Inaczej rzecz ujmu-
jąc, zmieniona błona śluzowa występuje istotnie częściej w po-
wikłanych (objawowych) UM (43%) niż w niezmienionych (12%). 
Problemem jest duża trudność śródoperacyjnego rozpoznania 
oglądaniem i dotykiem obecności w uchyłku atopowej błony ślu-
zowej. Wyraźne pogrubienie ściany uchyłka jest argumentem za 
jego usunięciem. Zani i wsp. obliczyli, że aby zapobiec jednemu 
zgonowi z powodu fatalnego powikłania wywołanego uchyłkiem 
Meckel’a, trzeba wykonać jego „profilaktyczną” resekcję u 758 pa-
cjentów. Ta liczba jest zbliżona do tej podanej we wcześniej cyto-
wanej pracy [18]. Autorzy obliczyli także, że ryzyko hospitaliza-
cji z powodu powikłania uchyłka Meckel’a wynosi 4%, a operacji 
3% w ciągu całego życia „właściciela” tej anomalii anatomicznej. 
W podsumowaniu swojej analizy autorzy stwierdzają, że wyniki 
badań naukowych (aktualna wiedza medyczna) wskazują raczej 
na pozostawienie przypadkowo znalezionego, niezmienionego 
makroskopowo uchyłka Meckel’a, ponieważ ryzyko powstania 
w przyszłości powikłań jest mniejsze niż związane z jego wycię-
ciem. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci [2].  

W 3 pracach autorzy zaproponowali zestaw kryteriów, którymi 
można się kierować przy podejmowaniu decyzji o wycięciu lub 
pozostawieniu niezmienionego uchyłka Meckel’a. Mackey i wsp. 
(1983), na podstawie analizy 402 przypadków UM, określili ce-
chy przemawiające za jego wycięciem: wiek < 40 lat, płeć męska, 
wielkość >2 cm i makroskopowe cechy wskazujące na obecność 
ektopowej błony śluzowej. Niewystąpienie żadnej z tych cech 
wskazuje na minimalne ryzyko rozwinięcia się powikłań w przy-
szłości i przemawia za pozostawieniem uchyłka [3]. Podobne kry-
teria określili inni autorzy ponad 20 lat później: wiek <50 lat, płeć 
męska, długość uchyłka >2 cm i obecność patologicznej tkanki 
(w badaniu hist.-pat.) [2, 11]. 

podsuMoWanie 

Na podstawie przedstawionego przeglądu piśmiennictwa można 
określić zestaw cech i sytuacje przemawiające za „profilaktycznym” 
wycięciem przypadkowo znalezionego, niezmienionego uchyłka 
Meckel’a. Są to: 

•	 wiek <50 lat, 
•	 płeć męska, 
•	 długość uchyłka >2 cm, 
•	 makroskopowe cechy wskazujące na obecność ektopowej 

błony śluzowej,
•	 wąska szyja uchyłka, co stwarza ryzyko zatkania przez 

resztki pokarmowe,
•	 połączenie szczytu uchyłka z pępkiem pasmem 

łącznotkankowym (względne wskazanie). 

zwężeniem jelita przy uchyłku, kamieniem kałowym i uwięź-
nięciem w przepuklinie. Zapalenie jest – według tych autorów 
– drugą co do częstości (w ok. 30% przypadków) przyczyną po-
wikłanego UM. Krwawienie z uchyłka stanowi jego najczęstszą 
manifestację kliniczną u dzieci (w ok. 50% przypadków), nato-
miast znacznie rzadszą u dorosłych (w ok. 12%). Krwawienie 
zwykle ma charakter przewlekły, wywołując niedokrwistość, 
a rzadziej manifestuje się obecnością makroskopowej krwi w stol-
cu [16]. Informacje prezentowane w tym artykule są nieco inne 
niż we wcześniej cytowanych tekstach i – jak się wydaje – mniej 
przekonywujące. Należy jednak pamiętać, że większość danych 
na temat manifestacji klinicznych uchyłka Meckel’a pochodzi 
z doświadczeń jednego ośrodka.

Postępowanie z przypadkowo znalezionym, niezmienionym 
chyłkiem Meckel’a
Reguły postępowania z przypadkowo rozpoznanym, niezmie-
nionym UM nie są jednoznacznie ustalone. W ocenie zasadności 
jednego z dwóch możliwych wyborów (wyciąć lub pozostawić) 
bierze się pod uwagę dwie zmienne: ryzyko powikłań związanych 
z (1)  wycięciem i (2) pozostawieniem uchyłka. W jednej z publika-
cji obliczono, że średnie ryzyko wystąpienia powikłań u nosiciela 
uchyłka Meckel’a wynosi 4,2% w okresie całego życia [2]. 

Argumenty za „profilaktycznym” wycinaniem uchyłka

We wcześniejszym akapicie wspomniano o autorach dwóch prac, 
którzy zalecają profilaktyczne wycinanie niezmienionego uchyłka, 
argumentując tę opinię minimalnym ryzykiem związanych z tym 
powikłań, mniejszym niż ryzyko choroby UM w przyszłości [11, 14]. 
Cullen i wsp. (1994) sugerowali wycinanie niezmienionych, przy-
padkowo spotkanych uchyłków, z wyjątkiem okoliczności zwięk-
szających ryzyko powikłań (np. rozlane zapalenie otrzewnej, wiek 
> 80 lat). Autorzy stwierdzili w swoim materiale, że powikłania 
występowały statystycznie istotnie częściej po wycięciu objawo-
wego (12%) niż niezmienionego uchyłka (2%) [17]. 

Argumenty przeciwko „profilaktycznemu” wycinaniu uchyłka  

Solerto i wsp. na podstawie oceny wyników leczenia 202 pacjen-
tów z UM stwierdzili, że ryzyko pooperacyjnych powikłań po 
profilaktycznym wycięciu niezmienionego uchyłka jest znacznie 
większe niż ryzyko ew. przyszłych powikłań spowodowanych po-
zostawionym uchyłkiem. Autorzy obliczyli, że aby zapobiec jed-
nemu zgonowi z powodu fatalnego powikłania UM, trzeba wyko-
nać jego resekcję u 800 pacjentów z przypadkowo rozpoznanym, 
niezmienionym uchyłkiem [18].   

Autorzy dwóch wcześniej omawianych prac (Peoples i wsp 1995; 
Lin i wsp. 2017) także nie zalecają „profilaktycznego” wycinania 
niezmienionego, przypadkowo znalezionego UM, motywując to 
określonym ryzykiem powikłań pooperacyjnych i minimalnym 
ryzykiem rozwinięcia się powikłań w przyszłości [5, 16].  

Zani i wsp. opublikowali przegląd danych z piśmiennictwa, ana-
lizując argumenty za i przeciwko wycinaniu uchyłka Meckel’a. 
Podstawę tej analizy stanowiło 49 prac, z których w 33 wycięto 
niezmienione UM u 2300 pacjentów, a w 16 pozostawiono UM – 
u 671 osób. Wczesne powikłania pooperacyjne (zakażenie rany, 
niedrożność zrostowa jelit i inne) wystąpiły u 5,3% pacjentów po 
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we są dwa scenariusze do takich oskarżeń: wystąpienie powikła-
nia pooperacyjnego (nieszczelności szwów, wczesnej niedrożności 
zrostowej) u pacjenta, któremu resekowano niezmieniony uchyłek 
i wystąpienie powikłań (krwawienia, niedrożności jelit, zapalenia) 
u pacjenta, któremu (zwykle przed laty) pozostawiono przypadko-
wo znaleziony uchyłek i odnotowano to w karcie informacyjnej. 
W obu tych sytuacjach możliwe jest oskarżenie chirurga o niekom-
petencję lub brak należytej staranności. W pierwszej zarzut doty-
czyłby zasadności wycinania niezmienionej patologicznie anomalii, 
a w drugim – jej pozostawienia. Należy jednoznacznie stwierdzić, 
że oba sposoby postępowania są prawidłowe i zgodne z aktualną 
wiedzą medyczną, co zostało przedstawione w tym artykule. Wy-
mienione wyżej wskazania do wycinania lub pozostawiania uchyłka 
w niektórych okolicznościach są względne i nie mają rygoru bez-
względnej wykonalności. Każdy chirurg może bezpiecznie wybrać 
jedną z dwóch możliwości, zależnie od napotkanej sytuacji. Wydaje 
się jednak, że większość z nas wycina „profilaktycznie” niezmienione 
uchyłki, co wynika w dużej mierze z tradycji i wyuczonych nawyków. 

W swojej prawie 40-letniej praktyce autor pracy spotkał się tylko 
raz ze zmienionym zapalnie uchyłkiem Meckel’a. Był to przypadek 
30-letniej pacjentki, operowanej z powodu bólu brzucha o niejasnej 
etiologii, któremu towarzyszyło podwyższenie biochemicznych pa-
rametrów stanu zapalnego (Ryc. 1.). 

Wystąpienie chociaż jednej z wymienionych cech uzasadnia wy-
cięcie niezmienionego UM. Dwie ostatnie pochodzą z innych pu-
blikacji niż te cytowane wcześniej [19, 20]. 

Nieobecność żadnej z tych cech pozwala na podjęcie racjonalnej 
decyzji o pozostawieniu niezmienionego uchyłka Meckel’a. Inne 
okoliczności, w których jego wycięcie może być ryzykowne, to:

•	 miejscowe lub rozlane zapalenie otrzewnej (np. w przypadku 
zgorzelinowego, perforowanego wyrostka robaczkowego, 
czy przedziurawienia jelita grubego),

•	 obrażenia innych narządów jamy brzusznej u pacjenta 
z urazem wielonarządowym,

•	 podeszły wiek. 

W takich okolicznościach lepiej nie wycinać uchyłka, tylko od-
notować jego obecność w protokole operacyjnym i karcie infor-
macyjnej pacjenta. 

W żadnej z analizowanych prac nie poruszano zagadnień me-
dyczno-prawnych związanych z wycinaniem lub pozostawia-
niem niezmienionego uchyłka Meckel’a. Wydaje się to istotne 
w dobie powszechnych roszczeń pacjentów z powodu niezgod-
nych z oczekiwaniem wyników operacji lub ich powikłań. Możli-
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