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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Ostre niedokrwienie krezki (ang. acute mesenteric ischaemia; AMI) jest katastrofalnym w skutkach  
i wymagającym natychmiastowej pomocy stanem jamy brzusznej, będącym następstwem nagłego, krytycznego przerwania 
dopływu krwi do jelit i często prowadzącym do zawału jelita i zgonu.  AMI wciąż charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem, 
ze wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym 50–69% wśród pacjentów hospitalizowanych. Ten wysoki wskaźnik śmiertelności 
jest związany z opóźnieniem w rozpoznaniu, które często nastręcza trudności i może zostać niewłaściwie postawione. 
Wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie dla zachowania żywotności jelit.

  Metody: Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji klinicznej 140 pacjentów z AMI leczonych od maja 1997 r. do 
sierpnia 2013 w Klinice Chirurgii Ogólnej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Ege. Parametry demograficzne i kliniczne, 
decydujące o najlepszych rokowaniach w zakresie chorobowości i śmiertelności, określono w analizie regresji logistycznej 
metodą wprowadzania (Enter) po uwzględnieniu poprawek na wpływ wszystkich możliwych czynników zakłócających.

  Wyniki: W grupie 140 pacjentów 77 osób stanowili mężczyźni (55%), zaś 63 kobiety (45%). Średnia wieku wyniosła 66,6 ± 14,5  
(16–94) lat. Podsumowano: dane demograficzne, dane o chorobach współistniejących, wyniki w skali ASA, dane nt. 
stosowania leków związanych z niedokrwieniem krezki oraz materiały z badań diagnostyki obrazowej. Najczęstszymi 
chorobami współistniejącymi były problemy kardiologiczne (42,9%). U 27 (19,3%) pacjentów stwierdzono cukrzycę. Średni 
wynik w skali ASA wynosił 3. Najczęściej stosowaną metodą obrazowania była tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej, 
którą wykonano u 119 (85%) pacjentów. U 25 (17,9%) chorych stwierdzono wstrząs, zaś u 48 (34,3%) – kwasicę. Zwłoka 
między wystąpieniem ostrego bólu brzucha a zabiegiem wyniosła <12 godzin u 14 pacjentów (10,0%), od 12 do 24 godzin 
u 46 pacjentów (32,9%) i >24 godziny u 80 pacjentów (57,1%). Najczęstszą etiologią AMI był zakrzep (69 pacjentów, 49,3%). 
Najbardziej dotkniętymi bądź zajętymi narządami były jednocześnie jelito cienkie i grube (80 pacjentów, 57,1%). Najczęściej 
wykonywaną operacją była resekcja jelita cienkiego (42 pacjentów, 30%). Operacji chirurgicznej poddano 127 (90,7%) 
pacjentów, zaś 18 (12,9%) poddano laparotomii sprawdzającej. W przypadku 46 chorych (32,9%) stwierdzono jelito cienkie  
o długości poniżej 100 cm. Średni czas hospitalizacji wynosił 7 dni (1–90 dni). Wystąpienie chorób odnotowano u 51 pacjentów 
(36,4%), zaś wystąpienie zgonu u 74 pacjentów (52,9%).

  Wniosek: Celem niniejszego badania była ocena czynników prognostycznych AMI, mająca prowadzić do lepszego 
zrozumienia AMI, optymalizacji metod leczenia zarówno niechirurgicznego, jak i chirurgicznego, oraz poprawy wyników 
leczenia. Sugerujemy, że diagnostykę AMI należy wykonywać w oparciu o samo podejrzenie, oraz że w przypadkach 
takich konieczne jest niezwłoczne wykonanie laparotomii, w miarę możliwości przed wystąpieniem klinicznych 
objawów zapalenia otrzewnej. Wśród pacjentów z obrazem klinicznym obejmującym wstrząs i kwasicę najważniejszymi 
parametrami prognostycznymi śmiertelności są wiek i zwłoka między wystąpieniem ostrego bólu brzucha a zabiegiem 
wynosząca więcej niż 24 godziny.  

SŁOWA KLUCZOWE: jelito cienkie, kolektomia, kwasica, modele logistyczne, niedokrwienie krezki, wstrząs, zespół krótkiego jelita

ABSTRACT:    Background: Acute mesenteric ischemia (AMI) is a catastrophic abdominal emergency characterized by sudden critical 
interruption to the intestinal blood flow which commonly leads to bowel infarction and death. AMI still has a poor prognosis 
with an in-hospital mortality rate of 50–69%. This high mortality rate is related to the delay in diagnosis which is often difficult 
and overlooked. Early intervention is crucial and gives a chance for intestinal viability.

  Methods: The charts of 140 patients who were hospitalized with AMI between May 1997 and August 2013 in Ege University 
Faculty of Medicine, Department of General Surgery were retrospectively reviewed. Demographical and clinical features of 
patients constituting the best predictors of morbidity and mortality were evaluated with Multiple Logistic Regression analysis by 
Enter method after adjustment for all possible confounding factors.
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WYKAZ SKRÓTÓW

AMI – ostre niedokrwienie krezki 
LR – regresja logiczna 
NOMI – niedokrwienie nieokluzyjne 
SD – odchodzenie standardowe 
TK – tomografia komputerowa 
TPN – leczenie pozajelitowe 

WPROWADZENIE

Ostre niedokrwienie krezki (ang. acute mesenteric ischaemia; AMI) 
jest katastrofalnym w skutkach i wymagającym natychmiastowej 
pomocy stanem jamy brzusznej, będącym następstwem nagłego, 
krytycznego przerwania dopływu krwi do jelit i często prowadzą-
cym do zawału jelita i zgonu [1]. 

Liczba przypadków AMI wzrasta w krajach o rosnącej populacji 
osób starszych [2]. Pomimo dokonanych w ostatnich dziesięcio-
leciach postępów w diagnostyce medycznej i terapii, AMI wciąż 
charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem, ze wskaźnikiem 
śmiertelności wynoszącym 50–69% wśród pacjentów hospita-
lizowanych [3]. AMI występuje głównie w populacji osób star-
szych, a wiek ma negatywny wpływ na rokowanie. W poddanej 
przeglądowi literaturze czynniki ryzyka związane ze wskaźnika-
mi chorobowości i śmiertelności zostały słabo przeanalizowane 
z uwagi na brak badań perspektywicznych i niewielkie liczby 
pacjentów [4]. Tak wysoki wskaźnik śmiertelności jest związany 
z opóźnieniem w rozpoznaniu, które często nastręcza trudności 
i może zostać niewłaściwie postawione [5, 6]. Wczesna interwen-
cja ma kluczowe znaczenie, a potencjał zachowania żywotności 
jelit wynosi 100%, gdy objawy trwają krócej niż 12 godzin, 56% 
jeśli objawy trwają od 12 do 24 godzin i tylko 18% w przypadku 
nieleczenia objawów przez ponad 24 godziny przed postawie-
niem rozpoznania [7, 8]. Tak więc, pomyślne wyniki zależą od 
szybkiego podejrzenia i podjęcia odpowiedniego postępowania. 
Podstawą odpowiedniego postępowania są: wczesne rozpozna-
nie, resekcja jelita dotkniętego zawałem, przywrócenie przepły-
wu krwi, laparotomia sprawdzająca oraz podtrzymująca inten-
sywna opieka medyczna [4, 9]. 

ZMIENNE N = 140

Wiek (lata)
Zakres wieku (lata)
Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Choroby współistniejące
Miażdżyca
Cukrzyca
Kardiologiczne
Inne
Stosowanie leków predysponujących
ASA
Czas opóźnienia między wystąpieniem 
ostrego bólu brzucha a operacją
<12 godzin
12–24 godzin
>24 godziny
Kwasica
Wstrząs
Metody obrazowania
Tomografia komputerowa (CT)
Ultrasonografia dopplerowska
Angiografia
Tomografia komputerowa (CT)  
+ ultrasonografia dopplerowska
Ultrasonografia dopplerowska + angiografia
Etiologia
Zatorowa
Zakrzepowa
Żylna
Nieokluzyjne ostre niedokrwienie krezki 
(NOMI)
Zakrzepowa + żylna
Dotknięte narządy
Jelito cienkie
Jelito grube
Jelito cienkie i grube
Rodzaj leczenia (niechirurgiczne lub 
chirurgiczne)
Leczenie niechirurgiczne
Chirurgia eksploracyjna
Resekcja jelita cienkiego
Resekcja jelita grubego
Resekcja jelita cienkiego i grubego
Embolektomia
Laparotomia sprawdzająca
Długość jelita cienkiego poniżej 100 cm
Długość hospitalizacji (dni)
Chorobowość
Śmiertelność

66,6 ± 14,5
(16–94)

77 (55,0%)
63 (45,0%)
109 (77,9%)
8 (5,7%)
27 (19,3%)
60 (42,9%)
69 (49,3%)
14 (10,0%)
3 (1–5)

14 (10,0%)
46 (32,9%)
80 (57,1%)
48 (34,3%)
25 (17,9%)

119 (85,0%)
9 (6,4%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)

2(1,4%)

41 (29,3%)
69 (49,3%)
11 (7,9%)
17 (12,1%)

2 (1,4%)

51 (36,4%)
9 (6,4%)
80 (57,1%)

13 (9,3%)
39 (27,9%)
42 (30,0%)
8 (5,7%)
34 (24,3%)
4 (2,9%)
18 (12,9%)
46 (32,9%)
7 (1-90)
51 (36,4%)
74 (52,9%)

Tab. I.  Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów.

  Results: Out of 140 patients, 77 were men (55%) and 63 were women (45%). The mean age was 66.6 ± 14.5 (16–94) years. 
Demographical findings, comorbidities, ASA scores, drugs used for mesenteric ischemia and diagnostic imaging materials 
were summarized. The most common comorbidities were cardiac problems (42.9%). Twenty-seven (19.3%) patients had 
diabetes mellitus. The median ASA score was 3. Abdominal computed tomography (CT) was the most commonly used 
imaging modality and it was performed in 119 (85%) patients. Twenty-five (17.9%) patients were in shock and 48 (34.3%) had 
acidosis. The time of delay between the onset of acute abdominal pain to surgery was <12 hours in 14 patients (10.0%), 12 to 
24 hours in 46 patients (32.9%), and >24 hours in 80 patients (57.1%). The most common etiology in AMI was thrombus, in 69 
patients (49.3%). The most affected or involved organ was both small and large bowel –  in 80 patients (57.1%) in total. The 
most commonly performed surgery was small bowel resection –  in 42 patients (30%). As many as 127 (90.7%) of all patients 
underwent surgery and 18 (12.9%) patients underwent a second-look laparotomy. Small bowel length of less than 100 cm 
was recorded in 46 patients (32.9%). The length of hospital stay was 7 days (1–90 days). Morbidities were found in 51 patients 
(36.4%) and death in 74 patients (52.9%).

 Conclusion: The purpose of this study was to evaluate the prognostic factors of AMI to better understand it and optimize both  
 medical and surgical management with improvement of treatment results. We suggested that the diagnosis of AMI should be  
 based on suspicion of a clinician only and that laparotomy should be performed as soon as possible, before the onset of the  
 clinical signs of peritonitis. Age and time of delay between the onset of acute abdominal pain and surgery longer than 24 hours  
 are the most important prognostic factors for mortality in patients presenting with shock and acidosis.  

KEYWORDS:  acidosis, colectomy, logistic models, mesenteric ischemia, shock, short bowel syndrome, small intestine
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ZMIENNE BRAK 
CHOROBOWOŚCI CHOROBOWOŚĆ WARTOŚĆ P OR (95% CI)

Wiek (lata) 66,0 ± 15,4 67,8 ± 12,7 0,463 1,009 (0,895–1,034)

Płeć męska 48 (%53,9) 29 (%56,9) 0,737 1,126 (0,563–2,252)

Choroby współistniejące 65 (%82,3) 44 (%95,7) 0,031 4,738 (1,026–21,888)

Miażdżyca 6 (%7,6) 2 (%4,3) 0,709 0,553 (0,107–2,861)

Cukrzyca 15 (%19,0) 12 (%26,1) 0,352 1,506 (0,634–3,579)

Kardiologiczne 36 (%45,6) 24 (%52,2) 0,476 1,303 (0,629–2,700)

Inne 44 (%55,7) 25 (%54,3) 0,884 0,947 (0,456–1,966)

Stosowanie leków predysponujących 10 (%11,2) 4 (%7,8) 0,520 0,672 (0,200–2,265)

ASA 3 (1-5) 3 (1-4) 0,238 1,190 (0,830–1,707)

Czas opóźnienia między wystąpieniem 
ostrego bólu brzucha a operacją

<12 godzin 10 (11,2%) 4 (7,8%) - 1

12–24 godzin 30 (33,7%) 16 (31,4%) 0,667 1,333 (0,360–4,935)

>24 godzin 49 (55,1%) 31 (60,8%) 0,470 1,482 (0,456–5,486)

Kwasica 26 (40,6%) 22 (55,0%) 0,153 1,786 (0,804–3,968)

Wstrząs 13 (19,4%) 12 (30,8%) 0,184 1,846 (0,743–4,589)

Etiologia

Zatorowa 24 (27,0%) 17 (33,3%) 0,426 1,354 (0,642–2,858)

Zakrzepowa 45 (50,6%) 24 (47,1%) 0,761 0.899 (0,451–1,790)

Żylna 1 (1,1%) 1 (2,0%) 1,000 1,101 (0,340–3,562)

Nieokluzyjne ostre niedokrwienie krezki 
(NOMI) 7 (7,9%) 4 (7,8%) 0,521 0,697 (0,231–2,107)

Dotknięte narządy

Jelito cienkie 33 (37,1%) 18 (35,3%) 0,833 0.926 (0,452–1,897)

Jelito grube 7 (7,9%) 2 (3,9%) 0,487 0.478 (0,095–2,394)

Jelito cienkie i grube 49 (55,1%) 31 (60,8%) 0,510 1,265 (0,628–2,549)

Rodzaj leczenia

Leczenie medyczne 12 (13,5%) 1 (2,0%) 0,052 0,128 (0,016–1,018)

Chirurgia eksploracyjna 29 (32,6%) 10 (19,6%) 0,099 0,505 (0,222–1,147)

Resekcja jelita cienkiego 24 (27,0%) 18 (35,3%) 0,301 1,477 (0,704–3,099)

Resekcja jelita grubego 5 (5,6%) 3 (5,9%) 1,000 1,050 (0,240–4,588)

Resekcja jelita cienkiego i grubego 17 (19,1%) 17 (33,3%) 0,059 2,118 (0,965–4,649)

Embolektomia 2 (2,2%) 2 (3,9%) 0,622 1,776 (0,242–13,002)

Laparotomia sprawdzająca 12 (13,5%) 6 (11,8%) 0,770 0,856 (0,300–2,437)

Długość jelita cienkiego poniżej 100 cm 26 (40,0%) 20 (43,5%) 0,714 1,154 (0,537–2,481)

Długość hospitalizacji (dni) 7 (1–52) 9,5 (1–90) 0,018 1,049 (1,018–1,081)

OR – iloraz szans, CI – przedział ufności.

Tab. II.  Charakterystyka demograficzna i kliniczna oraz analiza statystyczna (wartość p) pacjentów w grupach chorobowości i braku chorobowości.
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zwiększenie ryzyka zatorowości. Badanie otrzymało zgodę komisji  
etycznej Tajskiego Rejestru Badań Klinicznych, do którego zosta-
ło wpisane pod numerem identyfikacyjnym: TCTR20180517006.

Wartość pH krwi tętniczej poniżej 7,34 uznawano za oznakę 
kwasicy. Niskie ciśnienie tętnicze (<90 mmHg), częstoskurcz 
(>100/min), splątanie i odwodnienie pacjenta uznawano za 
objawy wstrząsu. Zwłokę między wystąpieniem ostrego bólu 
brzucha a zabiegiem podzielono na kategorie obejmujące czas:  
<12 godzin, od 12 do 24 godzin i >24 godziny. Zarejestrowano 
również dane nt. metod obrazowania (ultrasonografia dopple-
rowska, tomografia komputerowa jamy brzusznej, angio-TK 
i angiografia). Pacjentów, którzy przeszli operację, podzielono 
na pięć grup: (1) operacja eksploracyjna (rozległa martwica je-
lita), (2) resekcja tylko jelita cienkiego, (3) resekcja tylko jelita 
grubego, (4) resekcja jelita cienkiego i grubego oraz (5) resekcja 
w połączeniu z zabiegami chirurgii naczyniowej. 

Etiologię niedokrwienia rejestrowano w oparciu o obserwacje 
z operacji chirurgicznych oraz badań klinicznych i histopato-
logicznych. 

Zarejestrowano również przypadki pacjentów, których podda-
no laparotomii sprawdzającej oraz pacjentów, u których długość  
jelita cienkiego wynosiła poniżej 100 cm.

MATERIAŁY I METODY

Pacjenci

Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji klinicznej 
140 pacjentów z AMI leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Ege od maja 1997 r. do 
sierpnia 2013. Gromadzone dane dotyczyły: wieku, płci, cho-
rób współistniejących, spożywania alkoholu, palenia, wyniku 
w skali ASA, zwłoki w wykonaniu operacji, kwasicy, wstrząsu 
w momencie przyjęcia, metod diagnostyki przedoperacyjnej, 
etiologii niedokrwienia, lokalizacji niedokrwiennego segmen-
tu jelitowego, zabiegu chirurgicznego, potrzeby wykonania la-
parotomii sprawdzającej, długości pozostałego odcinka jelita, 
długości hospitalizacji, wskaźnika chorobowości i śmiertelno-
ści szpitalnej. Do branych pod uwagę chorób współistnieją-
cych należały: problemy kardiologiczne (niewydolność serca, 
choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków), cu-
krzyca, nadciśnienie tętnicze i inne choroby współistniejące 
(przewlekła choroba wątroby, przewlekła niewydolność nerek, 
choroba naczyń obwodowych, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc i zaburzenia neurologiczne). Wcześniejsze przyjmowanie 
digoksyny, leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych 
uznawano, zwłaszcza w odniesieniu do migotania przedsion-
ków, za stosowanie leków predysponujących ze względu na  

Tab. III. Analiza statystyczna wszystkich możliwych czynników wpływających na chorobowość (w tym wstrząsu i kwasicy jako czynników ryzyka).

Tab. IV.  Analiza regresji logistycznej metodą Enter z zastosowaniem poprawek na wpływ wszystkich możliwych czynników zakłócających wskaźnik chorobowości  
(z wyłączeniem szoku i kwasicy jako czynników ryzyka).

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Wstrząs 7,713 1,726–34,465 7,155 0,007

Chirurgia (eksploracyjna) 0,215 0,052–0,894 4,468 0,035

Długość hospitalizacji (dni) 1,064 1,024–1,105 10,086 <0,001

(z wyłączeniem wstrząsu i kwasicy jako czynników ryzyka)

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Choroby współistniejące 3,557 0,692–18,288 2,307 0,129

ASA 1,173 0,709–1,942 0,387 0,534

Rodzaj operacji

Chirurgia eksploracyjna 0,564 0,195–1,633 0,291 0,291

Resekcja jelita cienkiego i grubego 1,213 0,460–3,201 0,696 0,696

Długość hospitalizacji (dni) 1,049 1,016–1,083 8,633 0,003

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Choroby współistniejące 3,557 0,692–18,288 2,307 0,129

ASA 1,173 0,709–1,942 0,387 0,534

Rodzaj operacji

Chirurgia eksploracyjna 0,564 0,195–1,633 0,291 0,291

Resekcja jelita cienkiego i grubego 1,213 0,460–3,201 0,696 0,696

Długość hospitalizacji (dni) 1,049 1,016–1,083 8,633 0,003
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Tab. V.  Charakterystyka demograficzna i kliniczna oraz analiza statystyczna (wartość p) pacjentów w grupach przeżycia i śmiertelności.

ZMIENNE PRZEŻYCIE ŚMIERTELNOŚĆ WARTOŚĆ P OR (95% CI)

Wiek (lata) 61,6 ± 15,3 71,1 ± 12,2 <0,001 1,053 (1,024–1,082)

Płeć żeńska 24 (36,4%) 39 (52,7%) 0,052 1,950 (0,990–3,842)

Choroby współistniejące 46 (83,6%) 63 (90,0%) 0,290 1,761 (0,611–5,074)

Miażdżyca 5 (9,1%) 3 (4,3%) 0,299 0,448 (0,102–1,962)

Cukrzyca 8 (14,5%) 19 (27,1%) 0,089 2,189 (0,876–5,471)

Kardiologiczne 19 (34,5%) 41 (58,6%) 0,008 2,679 (1,289–5,567)

Inne 31 (56,4%) 38 (54,3%) 0,817 0,919 (0,452–1,871)

Stosowanie leków predysponujących 9 (13,6%) 5 (6,8%) 0,176 0,459 (0,146–1,447)

ASA 2 (1–4) 3 (1–5) <0,001 3,108 (1,969–4,906)

Czas opóźnienia między wystąpieniem 
ostrego bólu brzucha a operacją

<12 godzin 13 (19,7%) 1 (1,4%) – 1,000

12–24 godzin 27 (40,9%) 19 (25,7%) 0,040 9,148 (1,101–75,981)

>24 godzin 26 (39,4%) 54 (73,0%) 0,002 27,000 (3,349–217,653)

Kwasica 13 (26,0%) 35 (64,8%) <0,001 5,243 (2,256–12,185)

Wstrząs 4 (7,4%) 21 (40,4%) <0,001 8,468 (2,656–26,993)

Etiologia

Zatorowa 15 (22,7%) 26 (35,1%) 0,107 1,842 (0,872–3,890)

Zakrzepowa 31 (47,0%) 40 (54,1%) 0,403 1,328 (0,683–2,584)

Żylna 9 (13,6%) 4 (5,4%) 0,094 0,362 (0,106–1,236)

Nieokluzyjne ostre niedokrwienie krezki 
(NOMI) 11 (16,7%) 6 (8,1%) 0,122 0,441 (0,153–1,269)

Dotknięte narządy

Jelito cienkie 30 (45,5%) 21 (28,4%) 0,036 0,475 (0,236–0,958)

Jelito grube 7 (10,6%) 2 (2,7%) 0,084 0,234 (0,047–1,170)

Jelito cienkie i grube 29 (43,9%) 51 (68,9%) 0,003 2,829 (1,416–5,651)

Rodzaj leczenia

Leczenie medyczne 12 (18,2%) 1 (1,4%) <0,001 0,062 (0,008–0,489)

Chirurgia eksploracyjna 11 (16,7%) 28 (37,8%) 0,005 3,043 (1,368–6,772)

Resekcja jelita cienkiego 22 (33,3%) 20 (27,0%) 0,416 0,741 (0,359–1,529)

Resekcja jelita grubego 6 (9,1%) 2 (2,7%) 0,148 0,278 (0,054–1,427)

Resekcja jelita cienkiego i grubego 12 (18,2%) 22 (29,7%) 0,112 1,904 (0,856–4,236)

Embolektomia 3 (4,5%) 1 (1,4%) 0,343 0,288 (0,029–2,835)

Laparotomia sprawdzająca 9 (13,6%) 9 (12,2%) 0,795 0,877 (0,326–2,360)

Długość jelita cienkiego poniżej 100 cm 16 (31,4%) 30 (50,0%) 0,047 2,188 (1,004–4,764)

Długość hospitalizacji (dni) 9 (1–67) 4,5 (1–90) 0,318 0,988 (0,966–1,011)

OR – iloraz szans, CI – przedział ufności.
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z niedokrwieniem krezki oraz materiały z badań diagnostyki ob-
razowej. U 109 (77,9%) stwierdzono współistniejącą cukrzycę. 
Najczęstszymi chorobami współistniejącymi były problemy kar-
diologiczne (42.9%). U 27 (19,3%) stwierdzono cukrzycę. Średni 
wynik w skali ASA wynosił 3 (1–5). Najczęściej stosowaną meto-
dą obrazowania była tomografia komputerowa (TK) jamy brzusz-
nej, którą wykonano u 119 (85%) pacjentów. U 25 (17,9%) chorych 
stwierdzono wstrząs, zaś u 48 (34,3%) – kwasicę. Zwłoka pomię-
dzy wystąpieniem ostrego bólu brzucha a zabiegiem wyniosła <12 
godzin u 14 pacjentów (10,0 %), od 12 do 24 godzin u 46 pacjen-
tów (32,9 %) i >24 godziny u 80 pacjentów (57,1 %). Najczęstszą 
etiologią AMI był zakrzep (69 pacjentów, 49,3%). Najbardziej do-
tkniętymi bądź zajętymi narządami były jednocześnie jelito cienkie 
i grube (80 pacjentów, 57,1%). Najczęściej wykonywaną operację 
stanowiła resekcja jelita cienkiego (42 pacjentów, 30%). Operacji 
chirurgicznej poddano 127 (90,7%) pacjentów, zaś 18 (12,9%) pod-
dano laparotomii sprawdzającej. W przypadku 46 chorych (32,9%) 
stwierdzono jelito cienkie o długości poniżej 100 cm. Średni czas 
hospitalizacji wynosił 7 dni (1–90 dni). Pojawienie się chorób od-
notowano u 51 pacjentów (36,4%), zaś wystąpienie zgonu u 74 
(52,9%). Obecność co najmniej jednej choroby współistniejącej 
miała znaczący wpływ na chorobowość (p = 0,031). Ponadto obser-
wowano statystyczny związek między długością pobytu w szpitalu 
a wskaźnikiem chorobowości (p = 0,018) (Tab. II.). Po wielokrot-
nej analizie LR metodą wprowadzania (Enter) po uwzględnieniu 
poprawek na wszystkie możliwe czynniki zakłócające wskaźnik 
chorobowości, parametr wstrząsu okazał się być istotny staty-
stycznie z wartością p = 0,07. Operacja eksploracyjna okazała się 
charakteryzować istotnością statystyczną z wartością p = 0,035. 
Długość pobytu w szpitalu charakteryzowała się istotnością staty-
styczną z wartością p < 0,001 (Tab. III.). W przypadku wykluczenia 
pacjentów z wstrząsem i kwasicą jako czynnikami zakłócającymi  

Analiza statystyczna
Analizę danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) w wersji 11.5 dla systemu Windows. 
Zgodność rozkładów zmiennych ciągłych z rozkładem normalnym 
zbadano testem Kołmogorowa-Smirnowa. Zmienne ciągłe przed-
stawiono jako wartości średnie ± odchylenie standardowe (SD) lub 
mediany (min-max), stosownie do przypadku. Podczas gdy wartości 
średnie dla grup porównywano przy użyciu testu t Studenta, media-
ny porównywano przy użyciu testu U Manna-Whitneya. Zmienne 
kategorialne analizowano stosując test chi-kwadrat Pearsona lub 
dokładny test Fishera, w zależności od przypadku. Predyktory o naj-
większym związku ze wskaźnikiem śmiertelności określono w ana-
lizie regresji logistycznej (LR) metodą wprowadzania (Enter) po za-
stosowaniu poprawek na wpływ wszystkich możliwych czynników 
zakłócających. Rozróżnienia między przypadkami przeżyć i zgonów 
dokonano metodą regresji liniowej z selekcją postępującą. Wraz ze 
wszystkimi zmiennymi o znanym znaczeniu klinicznym, do mode-
lu z wieloma zmiennymi przyjmowano jako zmienną kandydacką 
każdą zmienną, dla której test pojedynczej zmiennej dał wartość  
p < 0,25. Obliczono również ilorazy szans i 95-procentowe prze-
działy ufności dla każdej zmiennej niezależnej.

Wartości p mniejsze niż 0,05 (p < 0,05) uznawano za odpowiada-
jące istotności statystycznej.

WYNIKI

W grupie 140 pacjentów było 77 mężczyzn (55%) i 63 kobiety (45%). 
Średnia wieku wyniosła 66,6 ± 14,5 (16–94) lat. W Tab. I. podsu-
mowano: dane demograficzne, dane o chorobach współistnieją-
cych, wyniki w skali ASA, dane nt. stosowania leków w związku  

Tab. VI.  Analiza statystyczna wszystkich możliwych czynników wpływających na śmiertelność (w tym wstrząsu i kwasicy jako czynników ryzyka).

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Wiek (lata) 1,098 1,029–1,172 8,060 0,005

Czas opóźnienia między wystąpieniem 
ostrego bólu brzucha a operacją

 < 12 godzin 1,000 – – –

 12–24 godzin 8,019 0,660–97,485 2,269 0,102

 > 24 godziny 101,890 6,634–1564,789 11,007 <0,001

(z wyłączeniem wstrząsu i kwasicy jako czynników ryzyka)

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Wiek (lata) 1,090 1,034–1148 10,370 <0,001

Stosowanie leków predysponujących 0,105 0,017–0638 5,997 0,014

ASA 3,308 1,487–7356 8,606 0,003

Czas zwłoki między wystąpieniem ostrego 
bólu brzucha a operacją

 < 12 godzin 1,000 – – <0,001

 12–24 godzin 7,933 0,746–84399 2,947 0,086

 > 24 godziny 48,195 4,256–545712 9,795 0,002

Resekcja z uwzględnieniem jelita grubego 0,035 0,003–0364 7,902 0,005
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niskiego przepływu [11, 9]. Wczesne rozpoznanie zależy zasadniczo 
od uważności i podejrzliwości klinicznej [10]. Z uwagi na wyso-
ki wskaźnik śmiertelności w związku z agresywnym charakterem 
zaburzenia, znajomość wszystkich przyczyn, obrazów klinicznych 
i sposobów leczenia AMI przed wystąpieniem zawału jelita może 
diametralnie wpływać na przeżycie pacjentów [1]. W przypadku 
podejrzeń dotyczących rozpoznania należy jak najszybciej rozpo-
cząć resuscytację [12].  Zaproponowano szereg badań laborato-
ryjnych mogących służyć za narzędzia wczesnej diagnostyki, jed-
nak charakteryzujących się ograniczoną wartością predykcyjną  
[2, 10, 13]. Najbardziej przydatnymi markerami niedokrwienia jelit 
są stężenia mleczanów i D-dimerów w surowicy. W wytycznych 
ESTES zaleca się, by stwierdzenie normalnego stężenia mlecza-
nu w surowicy nie wykluczało ostrego niedokrwienia krezki i by 
parametr ten nie był stosowany w diagnostyce; może on być sto-
sowany tylko w ocenie progresji choroby [3, 14]. Najbardziej uży-
tecznymi markerami są: jelitowe białko wiążące kwas tłuszczowy 
(i-FABP) i D-dimery, przy czym i-FABP charakteryzuje się więk-
szą swoistością niż D-dimery ze względu na większą swoistość 
tkankową [14]. Niemniej, choć uzyskiwane wyniki są obiecujące, 
kliniczne stosowanie i-FABP jest niepraktyczne [15]. Wykazano, 
że w wyniku krezkowej niedrożności naczyń dochodzi do rozwo-
ju kwasicy, jednak jest to wskaźnik o niskiej swoistości [2]. Zmia-
ny radiologiczne nie są swoiste przed wystąpieniem zawału, zaś 
czynnikiem o najwyższej wartości predykcyjnej jest obecność gazu 
w żyle wrotnej w badaniach tomografii komputerowej [10]. W na-
szym badaniu wiek miał statystycznie istotny wpływ na śmiertel-
ność. Jak stwierdziliśmy, statystycznie istotnym czynnikiem ryzyka 
zgonu były choroby serca w wywiadzie [2, 12]. Obecność wstrzą-
su podczas wstępnej oceny ma silny związek ze śmiertelnością [2]. 
Również w naszym badaniu wiek miał statystycznie istotny wpływ 
na śmiertelność. W niektórych badaniach stwierdzono statystycz-
nie istotny związek między kwasicą a wskaźnikiem śmiertelności. 
Miało to miejsce również w naszym badaniu. Niemniej jednak, wy-
niki dotyczące kwasicy uzyskuje się w badaniu próbek krwi tętni-
czej, a w przypadkach ciężkich stanów są one rzadko pobierane [4]. 
Wykorzystanie angiografii i jej potencjalnych zalet nadal nastręcza 
trudności. Metoda ta pozwala na zidentyfikowanie i leczenie nie-
których możliwych przyczyn AMI [4, 10]. Niemniej jednak, pewne 
trudności związane z wykonaniem angiografii u pacjentów w sta-
nie krytycznym mogłyby opóźniać operację. Najpoważniejszą po-
tencjalną wadą angiografii jest krytyczna zwłoka w skorygowaniu 
niewydolności naczyniowej z powodu wykonywania badania [11]. 

z uwagi na dotyczącą tych przypadków utratę danych na poziomie 
30%, sama długość pobytu w szpitalu charakteryzowała się istotno-
ścią statystyczną z wartością p = 0,003 (Tab. III.). Wiek, kardiolo-
giczne choroby współistniejące, wyniki w skali ASA, zwłoka między 
wystąpieniem ostrego bólu brzucha a operacją, obecność kwasicy 
i wstrząsu, zajęte narządy (jelito cienkie i oba jelita), rodzaj opera-
cji i leczenia niechirurgicznego (nawadnianie dożylne i antybio-
tykoterapia) oraz długość jelita cienkiego poniżej 100 cm okazały 
się parametrami istotnymi statystycznie dla wskaźnika śmiertel-
ności (Tab. IV.). W zakresie leczenia niechirurgicznego możemy 
zasugerować wczesne włączenie nawadniania i antybiotykoterapii 
przed potwierdzeniem rozpoznania. Po dokonaniu analizy regresji 
logistycznej metodą wprowadzania (Enter) z zastosowaniem po-
prawek na wpływ wszystkich możliwych czynników zakłócających 
wskaźnik śmiertelności stwierdzono istotność statystyczną dla pa-
rametrów wieku i czasu zwłoki między wystąpieniem ostrego bólu 
brzucha a zabiegiem, wynoszącego >24 godziny z wartościami  
p wynoszącymi odpowiednio: 0,005 i <0,001 (Tab. V.). W przypad-
ku wykluczenia pacjentów ze wstrząsem i kwasicą jako czynnikami 
zakłócającymi z uwagi na dotyczącą tych przypadków utratę danych 
na poziomie 30%, parametrami istotnymi statystycznie były: wiek, 
stosowanie leków, wynik w skali ASA, czas zwłoki między wystą-
pieniem ostrego bólu brzucha a zabiegiem wynoszący >24 godzi-
ny oraz operacja chirurgiczna obejmująca resekcję jelita grubego 
(Tab. III.); (w Tab. VI. i VII. nie uwzględniono kardiologicznych 
chorób współistniejących z uwagi na fakt, że w obu tabelach jako 
parametry wykorzystano wyłącznie kwasicę i wstrząs).

OMÓWIENIE WYNIKÓW

AMI jest katastrofalnym w skutkach stanem, który w przypadku 
braku natychmiastowego leczenia prowadzi do wysokiej śmier-
telności o wskaźniku 50–69% [5, 4, 10, 3]. W przypadku braku ja-
kiegokolwiek leczenia lub wykonania samej laparotomii, śmiertel-
ność wynosi niemal 100% [2]. Wczesne rozpoznanie ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony dopływu krwi do jelit i zapobiegnięcia nie-
dokrwieniu [2, 9]. AMI jest często postrzegane jako niezbyt czę-
sty stan nagły. Szacuje się, że częstość jego występowania wynosi 
1/1000 przyjęć do szpitala, dlatego też nie jest ono traktowane prio-
rytetowo w diagnostyce różnicowej ostrego bólu brzucha [1, 10]. 
AMI może być wynikiem zatoru, zakrzepu tętniczego lub żylnego 
albo niedokrwienia nieokluzyjnego (NOMI) wtórnego względem  

Tab. VII.  Analiza regresji logistycznej metodą Enter z zastosowaniem poprawek na wpływ wszystkich możliwych czynników zakłócających śmiertelność (z wyłączeniem szoku 
i kwasicy jako czynników ryzyka).

ZMIENNE ILORAZ SZANS PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 95% WALD WARTOŚĆ P

Wiek (lata) 1,090 1,034–1,148 10,370 <0,001

Stosowanie leków predysponujących 0,105 0,017–0,638 5,997 0,014

ASA 3,308 1,487–7,356 8,606 0,003

Czas zwłoki między wystąpieniem ostrego 
bólu brzucha a operacją

 < 12 godzin 1,000 – – <0,001

 12–24 godzin 7,933 0,746–84,399 2,947 0,086

 > 24 godziny 48,195 4,256–545,712 9,795 0,002

Resekcja z uwzględnieniem jelita grubego 0,035 0,003–0,364 7,902 0,005
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w żadnym z badań nie zaproponowano długości jego stosowania 
[11, 5]. W naszym badaniu wiek i zwłoka między wystąpieniem 
ostrego bólu brzucha a zabiegiem wynoszące więcej niż 24 godzi-
ny były najważniejszymi parametrami prognostycznymi śmier-
telności wśród pacjentów z obrazem klinicznym obejmującym 
wstrząs i kwasicę. W związku z tym, uważność i podejrzliwość 
kliniczna mają istotne znaczenie dla wczesnego rozpoznania.

WNIOSEK

Celem niniejszego badania była ocena czynników prognostycznych 
AMI, mająca prowadzić do lepszego zrozumienia AMI, optymaliza-
cji metod leczenia, zarówno niechirurgicznego, jak i chirurgicznego, 
oraz poprawy wyników leczenia. Wczesne rozpoznanie ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony dopływu krwi do jelit i zapobiegnięcia niedo-
krwieniu. Sugerujemy, że diagnostykę AMI należy wykonywać w opar-
ciu o samo podejrzenie, oraz że w przypadkach takich konieczne jest 
niezwłoczne wykonanie laparotomii, w miarę możliwości przed wy-
stąpieniem klinicznych objawów zapalenia otrzewnej. Wiek, kardio-
logiczne choroby współistniejące, wyniki w skali ASA, zwłoka mię-
dzy wystąpieniem ostrego bólu brzucha a operacją, obecność kwasicy 
i wstrząsu, zajęte narządy (jelito cienkie i oba jelita), rodzaj operacji 
i leczenia niechirurgicznego oraz długość jelita cienkiego poniżej 
100 cm okazały się parametrami istotnymi statystycznie dla wskaź-
nika śmiertelności. W przypadku możliwości wykonania laparotomii 
przed wystąpieniem nieodwracalnego niedokrwienia, embolektomia 
ma korzystny wpływ na wyniki chirurgiczne. Celem operacji chirur-
gicznej jest zachowanie jelita, o ile jest to możliwe, oraz wykonanie 
dokładnej śródoperacyjnej oceny jego żywotności.

W przypadku możliwości wykonania laparotomii przed wystą-
pieniem nieodwracalnego niedokrwienia, embolektomia ma ko-
rzystny wpływ na wyniki chirurgiczne [10]. Niedokrwienie jelita 
grubego oraz jednoczesne niedokrwienie jelita cienkiego i gru-
bego były ujemnymi czynnikami prognostycznymi w zakresie 
śmiertelności [4]. Również w naszym badaniu zajęcie jelita gru-
bego miało statystycznie istotny wpływ na śmiertelność. Resek-
cja jelita dawała efekt ochronny w porównaniu z grupami, w któ-
rych stosowano wyłącznie metody niechirurgiczne i laparotomię. 
Stwierdzono istotny wpływ długości hospitalizacji na wskaźnik 
chorobowości. Czas zwłoki między wystąpieniem ostrego bólu 
brzucha a operacją wynoszący więcej niż 24 godziny ma istotny 
wpływ na śmiertelność. W przypadku wykluczenia pacjentów 
ze wstrząsem i kwasicą jako czynnikami zakłócającymi z uwagi 
na dotyczącą tych przypadków utratę danych na poziomie 30%, 
parametrami mającymi istotny statystycznie wpływ na śmier-
telność były: wiek, stosowanie leków predysponujących i wynik 
w skali ASA. Zespół jelita krótkiego jest bezpośrednio związany 
z długością pozostawionego jelita cienkiego [5]. W przypadku 
postępowania z pacjentami z zespołem krótkiego jelita należy 
opóźnić karmienie doustne, a zamiast tego zastosować leczenie 
pozajelitowe (TPN) i kontynuować je aż do rozpoczęcia adapta-
cji jelit [12]. W naszym badaniu 46 pacjentów (32,9%) cechowało 
się niską długością jelita cienkiego, wynoszącą poniżej 100 cm, 
co miało statystycznie istotny wpływ na śmiertelność. Laparoto-
mię sprawdzającą wykonuje się zwykle po upływie od 12 do 24 
godzin po pierwszej operacji w celu dokonania oceny przepły-
wu krwi w jelitach pod kątem jego ewentualnego dalszego bra-
ku [13]. Po operacji należy wdrożyć leczenie przeciwzakrzepowe 
(z wyjątkiem przypadków, gdy jest to przeciwwskazane), jednak  
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