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Wykaz skrótóW

CT – tomografia komputerowa 
GDT – płyny ukierunkowane na cele  
NLPZ – niesterydowe leki zapalne 
PPPP – pooperacyjna przetoka przewodu pokarmowego 
SIRS – zespół systemowej odpowiedzi zapalnej

Wstęp

Pragniemy przedstawić doświadczenia w stosowaniu szwu jednowar-
stwowego w chirurgii jamy brzusznej od 1986 r. do grudnia 2016 r. 
w Oddziałach Chirurgicznym i Urologicznym. Praca prezentuje 
niezwykle istotną kwestię używania tego rodzaju szwu oraz zapo-
biegania, rozpoznania i leczenia przetok jelitowych.
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streszczenie:  Analizie poddano 4210 chorych, u których wykonano operacje otwarte w zakresie jamy brzusznej z użyciem szwów: 
jednowarstwowych, wchłanianych, pojedynczych lub ciągłych. Przedstawiono sposoby zespoleń (surowicówkowo-
mięśniówkowe bez śluzówki). Zaprezentowano leczenie płynami, podkreślając znaczenie GDT i zero-balance GDT. 
Stwierdzono rozejście zespoleń u 6 chorych. Byli oni leczeni przez wytworzenie przetoki w miejscu zespolenia; jednocześnie 
leczono wstrząs septyczny. Re-anostomozy wykonano w trybie odroczonym. Ponowne zespolenie wykonywano po 
opanowaniu sepsy. Przedstawiono wyniki leczenia chorych z użyciem szwu dwuwarstwowego, którego używano przed 
rokiem 1978. Analizie poddano 536 chorych; u 53 osób wystąpiło rozejście zespolenia. Z tej grupy leczonych przeżyło 
2 chorych. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono sposoby wykonania zespoleń. Zwrócono uwagę na przewagę 
zespoleń jednowarstwowych nad wielowarstwowymi: skuteczność, prostotę wykonania oraz znaczne obniżenie kosztów 
leczenia. Obserwowano rzadsze występowanie niedrożności mechanicznej od czasu zaprzestania perytonizacji otrzewnej 
oraz złagodzenie przebiegu pooperacyjnego u chorych po przygotowaniu przedoperacyjnym przewodu pokarmowego. 
Omówiono sposoby rozpoznawania powikłań pooperacyjnych, głównie na podstawie badań dodatkowych, takich jak: 
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Zwrócono uwagę na niezwykle istotne obserwację i badanie kliniczne 
przez doświadczonego chirurga w celu poszukiwania powikłań pooperacyjnych. Przedstawiono leczenie antybiotykami 
w przypadku powikłań pooperacyjnych oraz leczenie płynami GDT i zero-balance GDT i sposoby postępowania w przypadku 
powikłań, takich jak: rozejście zespolenia, niedrożność mechaniczna, ropnie wewnątrz jamy brzusznej. Nie występowało 
zwężenie zespoleń.

słoWa kluczoWe:  leczenie powikłań, powikłania, sposoby wykonania, szew jednowarstwowy, terapia płynami

abstract:   The aim of our study was to evaluate of short-term outcomes of 4210 patients who underwent open abdominal surgery 
with used either single-layer, absorbable, or continuous sutures. Seromuscular anastomosis were presented (without 
mucosa). Fluid therapy: GDT and zero-balance GDT were also discussed. Anastomosis leakage developed in 6 patients. 
They were treated by creating a stoma. Simultaneously, septic shock was treated. Re-anastomoses were performed after 
some time and after sepsis was suppressed. Results of treatment with use of double-layer sutures, which was is use 
before 1978, were presented. Analysis of 536 patients treated at the same time was conducted and 53 patients with 
anastomosis leakage was identified. Out of this group, 2 patients survived. Based on the literature review, the methods 
for performing anastomosis. Attention was paid to the advantages of single layer over multi-layer sutures: effectiveness, 
simplicity and lower cost of treatment. The occurrence of mechanical ileus was less frequently observed since ceasing to 
employ peritoneoplasty, and preoperational preparation of gastrointestinal tract in patients had a beneficial influence 
on their postoperative course. Postoperative complications were discussed mainly based on additional examinations 
such as TC and MRI. The attention was focused on the importance of medical observation and clinical examination by 
an experienced surgeon in order to identify postoperative complications. Antibiotic treatment in cases of postoperative 
complications was presented, as well as fluid therapy: GDT, zero-balance GDT and the procedures employed in cases of 
complications such as: anastomosis leakage, mechanical ileus, inter-peritoneal abscess. Anastomotic stenosis was not 
observed in this group of patients.
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torów: trzyma ich w napięciu, które rośnie w miarę postępowania 
do końca zespolenia i kilkanaście dni później – w obawie, czy nie 
dojdzie do powikłań. 

Do szycia stosowano szwy pojedyncze lub ciągłe jedwabne, na-
stępnie: deksonowe, ketgut chromowany, dekson, polisorb. Szwów 
jednowarstwowych używano od 1978 r. Również od tego czasu za-
przestano szycia otrzewnej ściennej i trzewnej. Nie wykonywano 
perytonizacji zespoleń, czasem pokrywano je siecią. Od 1998 r. 
przed cystektomiami wykonywano płukanie przewodu pokarmo-
wego (wash out) doustnymi preparatami z fosforanami i antybio-
tykami (Neomycyna, Tetracyklina), które następnie zamieniono 
na płukanie preparatami Fortrans Cytra Fleet. Powłoki zamykano 
szwami bez zszywania szczelnego otrzewnej, zszywano pochewki 
mięśni prostych szwami 1,2 ciągłymi długowchłanialnymi. Zakłada-
no szwy przez wszystkie warstwy, które usuwano w 6.–8. dobie po-
operacyjnej. Dreny w okolicy zespolenia były usuwane w 4.–6. dobie 
lub gdy ilość drenażu spadła do 100 ml. Bardzo wcześnie uruchamia-
no chorego (2. doba). Picie płynów wdrażano wcześnie, jeśli nie było 
nudności i wymiotów. Po powrocie perystaltyki wdrażano karmienie 
chorego. Od czasu zaniechania perytonizacji i wdrożenia płukania 
przewodu pokarmowego stwierdzano znacznie łagodniejszy prze-
bieg pooperacyjny (szybki powrót perystaltyki, około 10% chorych 
po operacjach wymagało założenia sondy do żołądka). 

Zwężenia podmiedniczkowe. 
Operacja sposobem Hynesa Andersona
Po wycięciu nadmiaru miedniczki nerkowej w kształcie „kija ho-
kejowego” sposobem Hynesa Andersona, po zwężeniu przekro-
jów miedniczki szwami ciągłymi 2/0, zespolenie moczowodowo-
-miedniczkowe wykonywano szwami wchłanianymi 4/0. Najpierw 
eksponowano ścianę tylną zespolenia, odwracając o 180° szwy kie-
runkowe. Zespolenie wykonywano po rozcięciu strony przyśrod-
kowej moczowodu na przestrzeni 3–4 cm poza zwężenie. Należy 
bardzo starannie nakładać szwy miedniczkowo-moczowodowe, 
kontrolując przy każdym nałożeniu drożność moczowodu w celu 
uniknięcia zwężenia. Zespolenia wykonywano początkowo bez 
zabezpieczenia cewnikiem, a następnie pozostawiano w miednicz-
ce i w zespoleniu cewnik Nelatona lub DJ o średnicy 4 do 6 Ch, 
wyprowadzone z osobnego cięcia lub do pęcherza moczowego 
i usuwane po 3–4 tygodniach przy pomocy cystoskopu. Wytwa-
rzano przetokę nerkową. Dreny wyprowadzono przez tylną ścia-
nę miedniczki nerkowej. Drenaż miejsca zespolenia, warstwowe 
zeszycie rany powłok. Dziewiątego dnia, po zmierzeniu ciśnienia 
w miedniczce nerkowej, jeżeli nie pozostawiono w niej cewnika 
podwójnie zagiętego, usuwano pielostomię, gdy ciśnienie wyno-
siło 15 cm słupa wody. Przy wysokich wartościach ciśnienia pie-
lostomię pozostawiano i kontrolowano ilość zalegającego moczu 
w miedniczce nerkowej. Przy utrzymującym się wysokim ciśnie-
niu w miedniczce nerkowej powyżej trzech tygodni uzasadnione 
jest założenie wstecznego szynowania moczowodu przez cewnik 
typu PIG-TAIL na jeden miesiąc.

Szczelne zbiorniki jelitowe wiążą się z koniecznością wyłonienia 
dużego odcinka jelita powyżej 60 cm w odległości od 15 do 20 cm 
od zastawki krętniczo-kątniczej. Rozcinano brzegi przeciwkrez-
kowe jelita, zmniejszając ciśnienie wewnątrzjelitowe. Wytworze-
nie zbiornika zwykle wiąże się z koniecznością wytworzenia kil-
ku zespoleń. Zbiornik moczowy odtwarzano przy pomocy szwów 
ciągłych surowicówkowo-mięśniówkowych bez śluzówki, szwami 

Materiał i Metody

W tym okresie wykonano: 

Łącznie wykonano 4 210 zespoleń jednowarstwowych. Rozpiętość 
wieku leczonych chorych wynosiła od 3 do 85 lat, średnia: 69 lat. 
65% analizowanego materiału stanowili mężczyźni.

sposób Wykonania

Zespolenia wykonywano szwami pojedynczymi lub ciągłymi. Nie 
mogą być one wykonywane pod napięciem, na niedokrwionych 
fragmentach jelita; muszą mieć jednakową średnicę. W przypad-
ku różnicy średnic jelito rozcinano po stronie przeciwkrezkowej, 
zespolone przekroje zwężano szwami pojedynczymi lub ciągły-
mi. Najpierw poszukiwano dobrze ukrwionego fragmentu jeli-
ta, zaopatrzonego w naczynia tętnicze i żylne, a miejsce podziału 
wykonywano w krezce o najmniejszym unaczynieniu. Przy wy-
borze słabo unaczynionych miejsc doskonale sprawdza się lam-
pa operacyjna, której światło kierowane od strony głowy chorego 
dobrze uwidacznia naczynia, gdy patrzy się od strony przeciw-
krezkowej. Pragniemy przedstawić przede wszystkim zespolenia 
jelitowe, które wymagają szczególnej precyzji, kiedy w przebiegu 
pooperacyjnym mogą wystąpić powikłania zagrażające zdrowiu 
i życiu pacjenta. Zespolenia wykonywano jedną warstwą szwów 
wchłanialnych, obejmujących surowicówkę i błonę mięśniową 
jelita bez śluzówki. Zakładano szwy kierunkowe po stronie krez-
kowej i przeciwkrezkowej 2/0. Następnie odwracano dolne szwy 
w kierunku górnym w celu wykonania zespolenia od strony krez-
ki. Zespalano najpierw tylną ścianę jelita, a następnie odwracano 
szwy kierunkowe i wykonywano zespolenie ściany przedniej jelita. 
Szwy 4/0 zakładano w odległości jeden od drugiego 3–4 mm i od 
brzegu jelita 4 do 9 mm. Były to szwy surowicówkowo-mięśniów-
kowe. Jest niezwykle ważne, żeby był to szew jednowarstwowy. 
Szczelność zespolenia można sprawdzić przez masowanie ścian 
jelita zanurzonego pod wodą w pewnej odległości od brzegu ze-
spolenia, obserwując, czy nie są widoczne pęcherzyki powietrza 
przepuszczane przez zespolenie. Albo – najpraktyczniej – spraw-
dzić je przy pomocy najmniejszych kleszczyków Peana: jeżeli ostra 
końcówka nie przechodzi przez zespolenie, to jest ono wykonane 
prawidłowo. Gdy istnieją przecieki gazu, można je zszyć szwami 
5/0. Brzegi naciętej krezki zszywano szwami pojedynczymi. Nale-
ży zakładać je powierzchownie. Przekłucie naczynia krezkowego 
może powodować powstanie dużego krwiaka krezki, często bar-
dzo trudnego do opanowania, niweczącego cały wysiłek włożony 
w zespolenie. Zespolenie jest ogromnym wyzwaniem dla opera-

tab. i.  Rodzaje operacji.

lp. rodzaj operacji z użycieM szWu 
jednoWarstWoWeGo

liczba %

1. Zespolenia moczowodowo-jelitowe 1600 38,0

2. Szwy pęcherza moczowego 1100 26,1

3. Cystektomie 680 16,1

4. Zespolenia cewkowo-pęcherzowe 210 4,9

5. Zespolenia jelita cienkiego 250 5,9

6. Zespolenia jelitowo-cewkowe 190 4,5

7. Zespolenia jelita grubego 110 2,6

8. Zespolenia żołądkowo-jelitowe 70 1,6
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2/0 wchłanianymi. Zbiornik zespalano z cewką moczową 4, 5 lub 
6 szwami 2/0. W pęcherzu pozostawiano cewnik Foleya 20 Ch 
i zwykle przetokę nadłonową. Moczowody zespalano ze śluzówką 
jelita szwami 4/0 na cewnikach szynujących. 

Odprowadzenia nadpęcherzowe moczu sposobem Brickera
Długość pętli jelitowej wynosiła poniżej 20 cm. Wszczepiano mo-
czowody na cewnikach szynujących do brzegu przyśrodkowego 
przetoki moczowej. Koniec zamykano szwami ciągłymi 2/0 i wy-
łaniano odcinek dystalny w postaci przetoki moczowej na skórę. 
Przewód pokarmowy odtwarzano przy pomocy szwów pojedyn-
czych 4/0 izoperystaltycznie. 

Pęcherz moczowy zszywano szwami ciągłymi 2/0 bez śluzówki pę-
cherza. Przez cewkę moczową wprowadzano cewnik, najczęściej 
Foleya, zwykle wytwarzano przetokę nadłonową. 

Zespolenia pęcherzowo-cewkowe, po prostatektomii radykalnej z po-
wodu raka stercza, wytwarzano 4, 5 lub 6 szwami wchłanianymi 2/0. 

Wyniki leczenia

poWikłania

Stwierdzono rozejście się 53 zespoleń w grupie szwu wielowar-
stwowego. Średnia wieku pacjentów wynosiła 59 lat. Grupa ta 
była niejednorodna. Wspólną cechą chorych z rozejściem zespo-
lenia było dwuwarstwowe wykonanie zespolenia i przetoki jelito-
we pooperacyjne. Z grupy tej przeżyło 2 pacjentów. U 18 chorych 
stwierdzono zwężenie zespolenia, najczęściej poddające się lecze-
niu zachowawczemu. Rozejście zespolenia stwierdzono u 6 osób 
w grupie zespoleń jednowarstwowych. Chorzy byli reoperowani 
w trybie nagłym w trakcie opanowywania wstrząsu septycznego. 
Zwężeń zespolenia jelitowego nie obserwowano.

oMóWienie

Zespolenia w obrębie przewodu pokarmowego stanowią nieodzow-
ny element w chirurgii gastroenterologicznej. Można przyjąć, że 
jest to stały etap operacji planowych i doraźnych. Mimo że zespo-
lenia jelitowe wykonuje się bardzo często, nie ma jednoznacznie 
ustalonych zasad przeprowadzania tego typu operacji. Wciąż wy-
chodzimy z założenia, że wybór techniki zespolenia powinien zale-
żeć od chirurga, jego umiejętności i przyzwyczajeń. Powszechnie 

wiadomo, że przy zespoleniu końców jelita należy zadbać o: jego 
prawidłowe ukrwienie, brak napięcia między kikutami i odpowied-
nią geometrię samego zespolenia, a w razie wątpliwości odnośnie 
zagojenia się zespolenia, powinno się wykonać stomię. To stoi 
w sprzeczności z zasadami współczesnej chirurgii. Dziś środowi-
sko chirurgiczne z dumą odwołuje się do danych pochodzących 
z badań klinicznych. Uważa się, że wszelkie decyzje kliniczne po-
winny być podejmowane w oparciu o wiarygodne dane, pocho-
dzące z badań naukowych najwyższej jakości. W natłoku różnych, 
stale aktualizowanych wytycznych postępowania, w których można 
znaleźć szczegółowe informacje (często niepraktyczne z kliniczne-
go punktu widzenia) i dokładne zalecenia na temat rodzaju, zakre-
su i sposobu operacji, brakuje danych na temat techniki zespoleń, 
a zatem podstawowego etapu każdego zabiegu. 

Można wyróżnić następujące typy zespoleń: jedno- lub dwuwar-
stwowe, szwy pojedyncze lub ciągłe, w zależności od typu użytego 
szwu: niewchłaniane oraz długo- lub krótkowchłanialne, zespole-
nia ręczne lub wykonywane za pomocą szwu mechanicznego [1]. 

Zespolenie jedno- czy dwuwarstwowe?
Pierwsze zespolenia jelitowe wykonano niemal przed 200 laty. Na 
początku XIX wieku Lambert przedstawił swoje doświadczenia 
z zastosowaniem nici jedwabnych (niewchłanialnych) do zespoleń 
w obrębie przewodu pokarmowego. Technikę zmodyfikował Czer-
ny, który zaproponował wykonanie zespolenia dwoma warstwa-
mi szwów pojedynczych w przekonaniu, że warstwa wewnętrzna 
umożliwi odpowiednie zbliżenie błony śluzowej, a zewnętrzna za-
pewni dobre przyleganie warstwy surowicówkowej i dodatkowo 
uszczelni zespolenie. Technika ta przez długie lata była „złotym 
standardem”, a w wielu ośrodkach chirurgicznych stosowana jest 
do dziś. Później zmodyfikowano ją na różne sposoby: szwy poje-
dyncze zastąpiono szwem ciągłym, w dalszej kolejności zaczęto 
zespalać jelito, stosując tylko jedną warstwę szwów. Użycie szwu 
ciągłego jednowarstwowego opisał Hautefeuille w 1976 r., a więc 
150 lat po doświadczeniach Lamberta [2].

Badania nad zaletami szwu jednowarstwowego nad dwuwar-
stwowym wykazały, że w pierwszym zespolenie już po 3 dniach 
przerasta mikronaczyniami, a ten drugi wywołuje bardziej nasi-
loną reakcję zapalną (po 2–3 tygodniach stwierdzono tylko zlepy 
tkankowe) i istotnie zmniejsza krążenie w okolicy zespolenia. Jest 
to oczywiście wynikiem wprowadzania większej ilości materiału 
allogenicznego, który wywołuje reakcje wokół ciała obcego. Upo-
śledzenie ukrwienia tłumaczy się tym, że do wykonania zespolenia 
dwiema warstwami konieczne jest oczyszczenie ścian jelita z krezki 
na dłuższym odcinku, co może upośledzać ukrwienie. Zasadnicze 
pytanie brzmi, czy obserwacje te, pochodzące z badań doświad-
czalnych, w jakikolwiek sposób wpływają na przebieg kliniczny 
i powikłania pooperacyjne, a zwłaszcza odsetek nieszczelności ze-
spoleń? Przegląd piśmiennictwa z metaanalizą Cochrane, do któ-
rego włączono siedem badań z randomizacją, przeprowadzonych 
w latach 1973–2000, obejmujących łącznie 842 chorych, nie wykazał 
przewagi zespoleń jednowarstwowych nad dwuwarstwowymi. Nie 
stwierdzono różnic w obrębie odsetka powikłań pooperacyjnych 
ani czasu trwania hospitalizacji. Autorzy przeglądu zwrócili jednak 
uwagę, że zespolenie jedną warstwą szwów wykonuje się szybciej 
i przyczynia się do skrócenia czasu trwania zabiegu. Na uwagę za-
sługuje także to, że jakość badań była umiarkowana i obejmowa-
ły one stosunkowo nieliczne grupy chorych. Jak stwierdzili Burch 

tab. ii.  Wyniki leczenia. Powikłania.

lp. szeW dWuWarstWoWy liczby szeW 
jednoWarstWoWy 
od 1986 r.

1. Leczonych 536 4210

2. Powikłania pooperacyjne 53 (100%) 6

3. Z tej grupy zmarło 51 0

4. Z tej grupy przeżyło 2 100%

5. Niedrożność mechaniczna 4 (bez zgonów) _

6. Z grupy 53 przetok pooperacyjnych przeżyło około 4% Z grupy 
leczonych 100% 
przeżyło (0,25% 
reoperowano)
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szczelności zespoleń był mniejszy w grupie zespoleń staplerowych, 
to różnica ta stała się nieistotna, gdy do analizy włączono tylko 
przypadki objawowe. Nie było różnic między grupami w zakresie 
pozostałych punktów końcowych. Okazuje się, że użycie staplera, 
chociaż wygodne (a nierzadko konieczne), wiąże się z większym 
ryzykiem zwężenia w odległej obserwacji. Wydaje się jednak, że 
zespolenie staplerowe może mieć zalety w razie, gdy jest zmuszo-
ny je wykonać mniej doświadczony chirurg. Jak zauważyli Friend 
i współpracownicy, odsetek nieszczelności zespoleń był większy 
wśród pacjentów po zespoleniu ręcznym w podgrupie chorych 
operowanych przez rezydentów. Podsumowując: dane na ten temat 
pozwalają na uzasadnione stwierdzenie, że żadna z metod nie ma 
przewagi klinicznej i o użyciu określonego materiału do zespoleń 
powinien decydować chirurg, kierując się lokalizacją zespolenia, 
swoimi umiejętnościami, stanem chorego (zwłaszcza jeśli jest ko-
nieczne skrócenie czasu trwania operacji) oraz względami eko-
nomicznymi. Doskonale wiemy, że w ostatnich latach zmianom 
uległa nie tylko technika operacyjna, ale także postępowanie oko-
łooperacyjne, co może mieć wpływ na wyniki. Jeżeli jednak nale-
żałoby wybrać konfigurację, która wydaje się najrozsądniejsza, to 
do zespoleń najlepiej wybrać szew długowchłanialny. Ze względu 
na krótszy czas trwania zabiegu oraz aspekty ekonomiczne, lepiej 
zastosować szew ciągły. Poprzestanie na jednej warstwie jest bez-
pieczne i nie powinno się wiązać z gorszymi wynikami leczenia. 
Zespolenie lepiej wykonać ręcznie niż przy użyciu staplera, ale 
tylko w dogodnej lokalizacji. W innym przypadku można skorzy-
stać z udogodnień współczesnej medycyny. 

Podsumowując: można stwierdzić, że wybór techniki zespolenia 
w dużej mierze powinien zależeć od chirurga, jego umiejętności i przy-
zwyczajeń, tak, aby mógł on zawsze wykonać je w perfekcyjny sposób.

Porównanie szwów z triklosanem ze zwykłymi szwami
Szwy powlekane lub nasączane triklosanem mogą zmniejszyć czę-
stość występowania zakażeń ran pooperacyjnych. W badaniach na 
modelach zwierzęcych w warunkach in vitro wykazano, że szwy 
powlekane triklosanem zmniejszają przyleganie bakterii do szwów, 
żywotność bakterii oraz wydzielanie cytokin prozapalnych, które 
zapobiegają zakażeniom ran pooperacyjnych. Szwy z triklosanem 
należy zastosować u 36 operowanych chorych, dla zapobieżenia 
jednemu zakażeniu rany pooperacyjnej. Chorzy w grupie szwów 
z triklosanem rzadziej wymagali rewizji rany, odbyli mniej wizyt 
u lekarzy, rzadziej byli ponownie hospitalizowani i leczeni lekami 
przeciwbakteryjnymi w porównaniu z grupą kontrolną. Postęp 
techniczny ograniczający uraz powoduje dalszą redukcję liczby 
komplikacji. Stosowano szwy rozpuszczalne jednowłókowe (Vi-
cryl + monocryl, PDS). W badaniach używano zarówno szwów 
wielo-, jak i jednowłókowych powlekanych triklosanem oraz bez 
powłoki antybakteryjnej. Grupy badane są liczne i upoważniają 
autorów do wyciągnięcia wniosków o dużej skuteczności zasto-
sowania związku chemicznego w redukcji zakażeń miejsca ope-
rowanego. Stężenie triklosanu nie przekracza 0,3%, a rozpuszczal-
ne szwy ograniczają w czasie ekspozycję organizmu na składniki 
materiału szewnego [7]. 

Leczenie płynami w okresie okołooperacyjnym
Dożylna podaż płynów jest integralnym i ratującym życie elemen-
tem postępowania z chorymi wymagającymi leczenia chirurgiczne-
go. Hipowolemia skutkuje: zaburzeniami perfuzji, zmniejszeniem 

i współpracownicy, aby jednoznacznie wykazać klinicznie istotną 
różnicę pod względem nieszczelności zespoleń, konieczne byłoby 
przeprowadzanie badania obejmującego przynajmniej 1500 cho-
rych. Z badań wynika, że zespolenia surowicówkowo-mięśniówko-
we są bezpieczne i charakteryzują się małym odsetkiem powikłań 
[3, 4]. Jak łatwo sobie wyobrazić, badanie tak dużej grupy pacjen-
tów w jednym ośrodku byłoby bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe 
do przeprowadzenia. Z kolei obserwacja wieloośrodkowa wiązała-
by się z ryzykiem wprowadzania wielu zmiennych zakłócających 
(różnica techniki zespoleń, różne doświadczenia operujących chi-
rurgów, inna opieka okołooperacyjna itp.). Podsumowując: nie ma 
jednoznacznych dowodów na zasadność stosowania szwów dwu-
warstwowych, ponieważ zespolenie jednowarstwowe wiąże się 
z podobnymi wynikami leczenia, a biorąc pod uwagę krótszy czas 
wykonania zespolenia oraz niższy koszt, stanowi dobrą alternaty-
wę dla tradycyjnej techniki Lamberta.

Rodzaj materiału szewnego 
Obecnie zdecydowanie preferuje się szwy wchłaniane wielowłók-
nowe typu Vicryl (poliglaktyna 910) lub dłużej wchłanialne wie-
lowłóknowe typu PDS (polidioksanon). Okazuje się, że stopień 
nasilenia reakcji zapalnej jest odwrotnie proporcjonalny do czasu 
wchłaniania. Największą obserwowano po wykonaniu zespolenia 
krótkowchłanialnymi nićmi. Niektórzy uważają nawet, że degra-
dacja szwów wchłanianych następuje zbyt szybko, co niekorzy-
stanie wpływa na siłę zespolenia. Nie ulega wątpliwości, że nici 
monofilamentowe powodują mniejsze uszkodzenie tkanek i z tego 
powodu są chętniej wybierane przy zespoleniach szwem ciągłym. 
Badania porównujące różne rodzaje szwów prowadzono wiele lat 
wcześniej. Obejmowały one bardzo nieliczne grupy chorych, nie 
pozwalając na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wydaje 
się, że długowchłanialny szew monofilamentowy stanowi najroz-
sądniejsze rozwiązanie, ponieważ: zmniejsza uraz podczas prze-
ciągania nici, wywołuje mniejszą reakcję zapalną i wchłania się po 
dłuższym czasie (co ma znaczenie np. w przypadku choroby Croh-
na). Nie dysponujemy dobrej jakość danymi z badań klinicznych, 
uzasadniającymi tego rodzaju stwierdzenie [1, 5]. 

Zespolenia ręczne czy szew mechaniczny (stapler)?
Nie ulega wątpliwości, że zespolenia staplerowe są wygodniejsze, 
a w niektórych sytuacjach klinicznych (np.: ultraniska przednia 
resekcja odbytnicy, zespolenie przełykowe po gastrektomii, więk-
szość zespoleń po zabiegach laparoskopowych), dzięki zastoso-
waniu staplera, wykonanie zespolenia jest w ogóle technicznie 
możliwe. Zaletą szwu mechanicznego jest krótszy czas trwania. 
Większy jest natomiast koszt w porównaniu z zespoleniem ręcznym. 
Prawdopodobnie z tego powodu w naszym kraju wciąż preferuje 
się zespolenia ręczne (oczywiście z wyłączeniem wymienionych 
wyżej sytuacji szczególnych). Dotychczas przeprowadzono wiele 
badań z randomizacją, porównujących wyniki leczenia obydwo-
ma technikami. Analizowano zarówno kwestie zespoleń w obrę-
bie jelita grubego, jak i jelita cienkiego oraz grubego. W jednym 
z przeglądów dotyczących zespoleń w obrębie jelita grubego, obej-
mujących 1233 chorych (9 badań z randomizacją), Neutzling nie 
wykazał różnic względem: śmiertelności, odsetka nieszczelności, 
zwężeń, konieczności reoperacji pomiędzy szwem ręcznym i me-
chanicznym. Z kolei Choy i współpracownicy analizowali wyniki 
wytwarzania zespoleń po prawostronnej hemikolektomii (7 ba-
dań z randomizacją, 1125 chorych). Mimo że ogólny odsetek nie-
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W celu zmniejszenia ryzyka powstania przetoki jelitowej w trak-
cie operacji należy: stosować zasadę delikatnego preparowania, 
nie dopuszczać do uszkodzenia ścian jelita, unikać napięcia li-
nii zespolenia, wystrzegając się wykonania zespolenia w obrębie 
niedokrwionych odcinków jelit, unikać skażenia jamy otrzewno-
wej (wskazane płukanie jamy otrzewnej przed jej zamknięciem). 
Nie można kwalifikować do planowych operacji chorych niedo-
żywionych, z hipoalbuminemią, niedokrwistością, w złym stanie 
ogólnym. Chorych z tych grup powinno się operować po uprzed-
nim przygotowaniu. Nie wykazano przewagi szycia ręcznego nad 
szwem mechanicznym (stapler) ani przewagi szwów pojedyn-
czych nad ciągłymi i odwrotnie [14]. Jeżeli przetoka wystąpiła do 
72 godzin po operacji, to najczęściej jej przyczyną jest błąd tech-
niczny, jeżeli później, jest ona raczej wynikiem zaburzeń ukrwie-
nia zespolenia [14]. 

Nieszczelność zespoleń w chirurgii jelita grubego
Przed podjęciem decyzji odnośnie do bezpiecznego wykonania 
zespolenia lub konieczności wyłonienia stomii odbarczającej bądź 
definitywnej, należy zwrócić szczególną uwagą na czynniki ryzyka 
operacyjnego. Czynniki ryzyka nieszczelności zespolenia można po-
dzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Czynniki poddające 
się modyfikacji: alkohol – spożycie powyżej 105 g na tydzień, niko-
tynizm – palenie powyżej 40 paczek papierosów rocznie, otyłość 
– miernik otyłości brzusznej (obwód talii lub wskaźnik wyrażony 
stosunkiem obwodu talii do obwodu bioder – waist hip ratio) jest 
lepszy niż sam wskaźnik masy ciała. Nieszczelność zespolenia jest 
większa u chorych poddanych przeszczepowi narządów, zwłaszcza 
nerek, co ma związek z przyjmowaniem leków immunosupresyj-
nych, takich jak: mykofenolan mofetylu, cyklosporyna A, takroli-
zmus, ewerolimus, azotiopryna, długotrwałe stosowanie kortyko-
sterydów, buwacyzumab (inhibitor czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyniowego). Zaleca się odstawienie w/w leków na 28 dni przed 
operacją. Niedożywienie (utrata powyżej 10% masy ciała w ciągu 
6 miesięcy), hipoalbuminemia < 35g/L zwiększają ryzyko nieszczel-
ności zespoleń. Często przyczyną hipoalbuminemii nie jest niepra-
widłowe odżywienie lecz sepsa, martwica lub przedziurawienie guza. 
Przed operacją należy wdrożyć działania, mające na celu poprawę 
stanu odżywienia, a także leczenie innych przyczyn hipoalbumi-
nemii. Jeżeli nie jest możliwe wyrównanie istotnego niedożywienia 
(niezamierzona utrata powyżej 10% masy ciała i hipoalbuminemia 
< 32 g/L), należy przyjąć taką taktykę operacyjną, aby nie wykony-
wać zespolenia, jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Mechaniczne przygotowanie jelita to procedura uciążliwa dla pa-
cjentów. W badaniu Greccar III wykazano zmniejszenie ryzyka 
powikłań septycznych u chorych operowanych po mechanicznym 
przygotowaniu jelita; nie stwierdzono różnic pod względem czę-
stości nieszczelności zespoleń. Radioterapia – zwłaszcza miednicy 
(w wywiadzie) – wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nieszczelno-
ści zespoleń w obrębie miednicy. 

Antybiotyki i selektywna dekontaminacja 
przewodu pokarmowego
Dożylne podawanie antybiotyku o szerokim zakresie działania 
jest rutynowym postępowaniem w chirurgii jelita grubego, zarów-
no w przypadku operacji planowych, jak i doraźnych. Celem jest 
ograniczenie powikłań infekcyjnych w okresie pooperacyjnym. 
Podawane są antybiotyki doustne, niewchłaniające się z przewo-

ilości tlenu dostarczanego do narządów i wstrząsem. Przewodnie-
nie: prowadzi do obrzęku śródmiąższowego i miejscowego zapa-
lenia, upośledza regenerację kolagenu, przez co spowalnia proces 
gojenia i zwiększa ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej, rozejścia 
się rany oraz rozejścia się zespolenia. Przewodnienie upośledza 
czynność układu krążenia [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Strategie stosowa-
ne podczas dużych operacji, mające na celu jego zapobieganie, to: 
strategia zerowego bilansu płynów 0 Balance Therapy, czyli stra-
tegia restrykcyjna oraz leczenie płynami ukierunkowane na cele 
(Goal-Directed Therapy – GDT) [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Nieszczelność zespoleń w chirurgii
PPPP po operacji w obrębie jelit to nieszczelność lub rozerwanie 
zespolenia wytworzonego w obrębie przewodu pokarmowego 
z towarzyszącym przeciekiem poza jelito, w przypadku dwunast-
nicy treści żółciowej zmieszanej z sokiem dwunastniczym. Czę-
stość przetok jelitowych waha się pomiędzy 0 a 4%, dwunastni-
czych – od 1,5 do 5,4%. Śmiertelność pacjentów w zewnętrznych 
przetokach jelita sięga od 10 do 15%, dlatego niezwykle istotne jest 
prawidłowe postępowanie w razie ogólnoustrojowych zaburzeń 
powstałych w wyniku tego powikłania. Niezwykle ważna jest rów-
nież znajomość specyfiki problemów technicznych związanych 
z leczeniem poszczególnych rodzajów przetok. Trzy główne przy-
czyny powikłań i zgonów chorych z przetoką jelitową to: zabu-
rzenia elektrolitowe, niedożywienie oraz zakażenia. Zaburzenia 
elektrolitowe zależą głównie od lokalizacji przetoki i jej wielkości, 
określanej na postawie ilości wypływającej z niej treści. Przetoka 
niskowydzielająca – jeżeli wydostaje się przez nią mniej niż 200 ml 
treści na dobę, średniowydzielająca – przy 200 do 500 ml wydzieli-
ny, wysokowydzielająca – jeśli wypływa z niej powyżej 500 ml tre-
ści w ciągu doby. Rodzaj zaburzeń elektrolitowych jest zależny od 
umiejscowienia przetoki. Najczęściej dochodzi do utraty potasu, 
sodu, magnezu, wodorowęglanów, cynku. Odpowiednie uzupeł-
niania niedoborów elektrolitowych mogą zapobiec wystąpieniu: 
zaburzeń rytmu serca (hipokaliemia, hipomagnezemia), zaburzeń 
psychicznych (hiponatremia) oraz zaburzeń równowagi kwasowo-
-zasadowej. Przetokę w zespoleniu można podejrzewać jeżeli: przez 
dren wydziela się ropa lub treść jelitowa, utrzymuje się niedrożność 
porażenna, chory odczuwa bóle brzucha, chory nie oddaje stolca, 
występuje gorączka, leukocytoza, wzrost poziomu CRP, prokalcy-
toniny. Stwierdza się zaburzenia krążeniowo-oddechowe w ciągu 
7–10 dni po operacji. Wyciek świadczący o przetoce powinien być 
potwierdzony klinicznie lub za pomocą badań radiologicznych. Naj-
dokładniejszym wydaje się badanie z użyciem wodnego środka cie-
niującego, zawierającego związki jodu. Potwierdzeniem obecności 
przetoki jest jego wyciek poza przewód pokarmowy do jamy otrzew-
nej lub pozaotrzewnowo. Objawem pośrednim jest pojawienie się 
wolnego płynu i gazu w jamie otrzewnowej. Najczęstsze przyczyny 
to: błąd techniczny (nieprawidłowo wykonane zespolenie, w kon-
sekwencji jego nieszczelność), niedokrwienie zespolenia z powodu 
zaburzeń ukrwienia okolicy zespolenia, wytworzenia zespolenia 
pod napięciem w wyniku nieprawidłowej oceny ruchomości pętli 
jelitowej, nieprawidłowe ułożenie warstwy śluzówkowej (interpo-
zycja błony śluzowej), ropień wewnątrzbrzuszny (w tym mechani-
zmie najczęściej powstaje przetoka zewnętrzna). 

Rozejściu zespolenia sprzyjają: niedrożność jelita w odcinku poni-
żej zespolenia, rozsiany proces nowotworowy, choroba Leśniew-
skiego-Crohna, stan po radioterapii, ciężka postać ostrego zapa-
lenia trzustki. 
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szczelnością. Inne czynniki zwiększające ryzyko nieszczelności, to: 
czas operacji powyżej 4 godzin, skażenie pola operacyjnego, utrata 
powyżej 100 ml krwi, przetaczanie krwi, hipoksja. Konieczność za-
stosowania leków obkurczających naczynia krwionośne jest zwią-
zana z trzykrotnie większym ryzykiem nieszczelności zespolenia. 

Inne postępowania
Ryzyko nieszczelności mogą również zmniejszać testy szczelności 
zespolenia, niskie, a nie wysokie, podwiązanie szypuł naczynio-
wych, zabieg otwarty, a nie laparoskopowy. Wszystkie zespolenia 
w obrębie odbytnicy (wszystkie zespolenia w obrębie lewej połowy 
okrężnicy), pod warunkiem, że nie wykonuje się stomii odbarcza-
jącej, były rutynowo badane w kierunku defektów technicznych 
za pomocą insuflacji powietrza. 

Stomia odbarczająca lub omentoplastyka
Ich zastosowanie w celu uszczelnienia zespolenia może zreduko-
wać negatywne następstwa nieszczelności, jednak techniki te nie 
zmniejszają samego ryzyka nieszczelności zespolenia. W chirurgii 
jelita grubego wykorzystywano dreny w celu identyfikacji i ogra-
niczenia powikłań pooperacyjnych. Obszerne przeglądy systema-
tyczne – przegląd Cochrane – nie wykazały, aby ich zastosowanie 
wiązało się z mniejszym ryzykiem nieszczelności. Należy podkre-
ślić, że drenaż nie jest wymagany w przypadku zespoleń w obrębie 
jelita cienkiego i okrężnicy. Aby ocenić jego wartość w przypad-
ku niskich zespoleń w obrębie odbytnicy, niezbędne jest badanie 
kliniczne z randomizacją o odpowiedniej mocy statystycznej. De-
cyzja o pozostawieniu drenu w takich okolicznościach pozostaje 
przedmiotem osobistego wyboru chirurga. 

okres pooperacyjny

Niesterydowe leki przeciwzapalne NLPZ

Coraz większa liczba doniesień wskazuje zachowanie ostrożno-
ści w stosowaniu NLPZ w okresie pooperacyjnym. W metaana-
lizie wykazano, że podanie nieselektywnych NLPZ wiązało się ze 
zwiększonym ryzykiem nieszczelności zespolenia. 

Rozpoznanie nieszczelności zespolenia
Szybkie rozpoznanie nieszczelności zespolenia ma zasadnicze zna-
czenie dla skutecznej terapii. Opóźnione rozpoznanie nieszczelno-
ści wiąże się z gorszymi wynikami leczenia. Klinicyści muszą być 
wyczuleni na wczesne i subtelne objawy nieszczelności zespole-
nia, w tym niecharakterystyczne, takie jak zaburzenia rytmu serca 
(m.in. migotanie przedsionków). Pooperacyjna niedrożność pora-
żenna nie jest typowa po operacjach kololateralnych. Jej wystąpie-
nie skłania do oceny stanu pacjenta pod względem nieszczelności 
zespolenia. Krwawienie z odbytu lub oddawanie śluzu ze stolcem 
powinno wzmóc czujność pod względem ewentualnej nieszczel-
ności zespolenia w zakresie odbytnicy. Należy podkreślić, że wszel-
kie odstępstwa od przewidywanego przebiegu pooperacyjnego 
u każdego chorego z zespoleniem w zakresie jelita grubego muszą 
budzić podejrzenie nieszczelności zespolenia. W razie odstępstw 
od prawidłowego przebiegu pooperacyjnego, najbardziej warto-
ściowym sposobem wczesnego rozpoznania nieszczelności jest 
powtarzalna ocena stanu chorego przez doświadczonego klini-

du pokarmowego (tobramycyna, amfoterycyna B). Wykazano, że 
selektywna dekontaminacja zmniejsza ryzyko nieszczelności ze-
spoleń z 7,4% do 3,3%. Podobne wnioski wyciągnięto na podstawie 
przeprowadzonego badania wyników 8000 operacji jelita grubego. 
Odnotowano mniej zakażeń miejsca operowanego i nieszczelności 
zespoleń u chorych poddanych dekontaminacji. 

Czynniki niepoddające się modyfikacji: płeć męska i wiek po-
wyżej 65 lat mogą zwiększać ryzyko nieszczelności zespolenia. 
Wpływ wieku na nieszczelność zespolenia nie został potwierdzo-
ny we wszystkich doniesieniach. Prawdopodobnie jest związany 
z chorobami współistniejącymi. Dane przemawiające za zwięk-
szonym ryzykiem nieszczelności zespoleń u chorych na cukrzycę 
są sprzeczne. Wykazano, że cukrzyca zwiększa śmiertelność oko-
łooperacyjną i czas trwania hospitalizacji. Większa częstość po-
wikłań okołooperacyjnych wiąże się również z powikłaniami, do 
których doszło w przebiegu cukrzycy, takimi jak: angiopatia cu-
krzycowa, obejmująca naczynia mózgowia, nefropatia cukrzycowa 
oraz choroby sercowo-naczyniowe. Autorzy wytycznych zalecają 
optymalne leczenie cukrzycy w okresie okołooperacyjnym. Wyka-
zano, że ryzyko nieszczelności zespolenia jest większe u chorych 
z chorobami płuc, naczyń, niewydolnością nerek, poddanych im-
munosupresji, po przeszczepieniu narządów. Hemodializa w okre-
sie okołooperacyjnym zmniejsza ryzyko powikłań chirurgicznych 
ogółem, ale nie wpływa na ryzyko nieszczelności zespoleń. U pa-
cjentów z punktacją powyżej 2 w skali ASA również stwierdza się 
zwiększone ryzyko nieszczelności zespolenia [15].

Zabiegi planowe i doraźne
Zabiegi w trybie planowym generują mniejsze ryzyko nieszczelno-
ści zespoleń. Operacje w trybie pilnym nie stanowią bezwzględ-
nego przeciwwskazania do zespolenia, gdyż w wielu badaniach 
wykazano, że zespolenie ze stomią odbarczającą jest bezpiecznym 
sposobem postępowania u chorych z przedziurawieniem jelita 
w następstwie zapalenia uchyłków. Rozważając wykonanie zespole-
nia i stomii odbarczającej, należy wziąć pod uwagę czynniki, takie 
jak: niestabilność hemodynamiczna chorego, wstrząs, hipoalbu-
minemia, konieczność podawania leków obkurczający naczynia 
krwionośne. Zalety i ryzyko związane z pierwotnym zespoleniem 
oraz alternatywne sposoby leczenia powinny być przedyskutowa-
ne z pacjentem przed zabiegiem. 

Czynniki związane z guzem
Zespolenia dystalne, zwłaszcza w zakresie odbytnicy, poniżej za-
łamka otrzewnej, są obciążone większym ryzykiem nieszczelno-
ści. Odległość od połączenie odbytowo-odbytniczego stanowi 
niezależny czynnik ryzyka nieszczelności zespolenia. Inne czyn-
niki zwiększające ryzyko nieszczelności, to: guz wielkości powy-
żej 3 cm, guz miejscowo zaawansowany, przerzuty odległe. Wiele 
czynników ryzyka może być ze sobą powiązanych, np. u chorego 
z późno rozpoznanym, zaawansowanym nowotworem stwierdza 
się zwykle niski stan socjo-ekonomiczny, niedożywienie, nikoty-
nizm i liczne choroby współistniejące. 

Postępowanie podczas operacji, technika operacyjna
Nieprawidłowa technika operacyjna (np.: zespolenie pod napię-
ciem, niedostateczne unaczynienie zespolonego odcinka jelita) 
wpływa negatywnie na gojenie zespolenia, może skutkować nie-
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Postępowanie definitywne – ogólne zasady

Postępowanie wymaga starannej oceny stanu hemodynamicznego 
chorego. Jeżeli jest on stabilny, początkowo postępowanie może 
mieć charakter zachowawczy, a składa się na to płyno-antybio-
tyko-tlenoterapia i uważna obserwacja kliniczna. Chory z ciężką 
sepsą lub we wstrząsie septycznym wymaga pilnych działań, ma-
jących na celu opanowanie źródła zakażenia. Chory z nieszczel-
nością zespolenia powinien być hospitalizowany w warunkach 
odpowiednich do nasilenia choroby ogólnoustrojowej i pozwala-
jących na monitorowanie jego stanu. Optymalny czas interwencji 
chirurgicznej zależy od ciężkości sepsy. Jeśli nie doszło do niewy-
dolności narządowej, interwencję chirurgiczną lub radiologiczną 
należy przeprowadzić tak szybko, jak jest to możliwe, ale zawsze 
w ciągu 18 godzin od rozpoznania. Celem takiej interwencji jest 
opanowanie źródła zakażenia. Jeżeli doszło do niewydolności na-
rządowej, interwencję w celu opanowania źródła zakażenia należy 
przeprowadzić tak szybko, jak jest to możliwe, ale zawsze w ciągu 
6 godzin od rozpoznania. W przypadku wstrząsu septycznego trze-
ba niezwłocznie podjąć próbę opanowania źródła zakażenia – nie 
później niż w ciągu 3 godzin, aby zapobiec zgonowi chorego. Opa-
nowanie źródła zakażenia związanego z nieszczelnością zespolenia 
w niektórych przypadkach okazuje się niekonieczne. Dotyczy to 
stabilnych chorych, w dobrym stanie ogólnym, bez sepsy, u któ-
rych mogą występować: zlokalizowany ból brzucha, zwiększenie 
stężenia markerów stanu zapalnego (zaburzenia czynności prze-
wodu pokarmowego, np. biegunka lub niedrożność porażenna). 
Badania obrazowe nie wykazują zwykle przerwania ciągłości ze-
spolenia, a wykazują niewielki zbiornik płynu w okolicy zespole-
nia (co jest równoważnikiem klinicznym nieszczelności zespolenia 
w takim przypadku). Całkowite ustąpienie dolegliwości można 
uzyskać w większości przypadków za pomocą leczenia zachowaw-
czego, które obejmują: dożylne podawanie antybiotyków, wyłącze-
nie diety doustnej i dojelitowej (dopuszczalne są tylko klarowne 
płyny doustne, żywienie pozajelitowe) oraz ścisłe monitorowanie 
pod kątem oznak sepsy. W przypadku niewielkiej, ograniczonej 
nieszczelności zespolenia u stabilnego hemodynamicznie chore-
go, bez radiologicznych objawów przerwania ciągłości zespole-
nia, na leczenie może się składać: drenaż pod kontrolą badań ob-
razowych, płukanie i wytworzenie stomii odbraczającej zamiast 
rozdzielenia zespolenia i wytworzenia stomii, pod warunkiem, że 
chory ma zapewnioną ścisłą opiekę i są widoczne oznaki poprawy 
stanu klinicznego. Drenażu pod kontrolą radiologiczną nie należy 
wykonywać, gdy w badaniach obrazowych uwidoczniono całko-
wite rozejście zespolenia, a zatem nieszczelność jest adekwatna, 
kontrola źródła sepsy, zagojenie zespolenia, liczne ogniska zaka-
żenia wewnąrzbrzuszne związane z nieszczelnością, nie nadają się 
do drenażu przezskórnego i w takich przypadkach konieczna jest 
laparotomia. W nieszczelności nisko położonego zespolenia od-
bytnicy efektywny może być drenaż przez odbyt. Korzystne może 
być również endoskopowe wprowadzenie opatrunków podciśnie-
niowych w okolicy podkrzyżowej, np. Endo-Sponge. Rozwój sepsy 
lub nasilenie zaburzeń septycznych u chorych leczonych zacho-
wawczo bądź za pomocą drenażu należy traktować jako niepo-
wodzenie leczenia. Chory wymaga pilnej reoperacji i rozdziele-
nia zespolenia. Nie należy podejmować naprawy nieszczelności 
zespolenia w przypadku ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego 
u osób wymagających leków ammnipresyjnych i tych z istotną al-
buminemią (poniżej 32g/L). Nie wolno podejmować prób naprawy 
zespolenia, gdy w jego miejscu uformował się ropień. Prawidłowe 
gojenie w takich okolicznościach wydaje się mało prawdopodob-

cystę. Żaden chirurg nie może pozostawać w pełni obiektywny w 
przypadku wykonanego przez siebie zespolenia. Szczególnie cenna 
i rekomendowana jest w takim przypadku opinia lekarza posia-
dającego podobne doświadczenie kliniczne. Zwiększone stężenie 
białka C-reaktywnego (CRP) i prokalcytoniny są użyteczne (ale nie 
stanowią charakterystycznych markerów nieszczelności zespole-
nia), zwłaszcza, gdy pierwszy z wymienionych parametrów osiąga 
bardzo dużą wartość (CRP >150 ml/L w ciągu 3. do 5. doby poope-
racyjnej) oraz gdy stężenie albumin zmniejsza się lub nie osiąga 
normalizacji w okresie pooperacyjnym. Wartość predykcyjna wy-
niku – ujemnego oznaczenia CRP (czyli prawidłowe stężenie CRP) 
w tym kontekście może być szczególnie użyteczne. Stężenie białych 
krwinek w odróżnieniu od CRP, jest mniej wiarygodnym miernikiem 
nieszczelności zespolenia. Badania obrazowe nie odgrywają istot-
nej roli, gdy stan chorego jest zły, a nieszczelność jest oczywista w 
ocenie klinicznej. W takich okolicznościach diagnostyka obrazowa 
może prowadzić tylko do opóźnienia właściwego leczenia. Czyn-
ność powszechnie wykonywana, taka jak: CT, wlew doodbytniczy 
środka kontrastowego, rozpuszczalnego w wodzie, zależy od czasu 
wykonania badania, jakości technicznej aparatury i doświadczenia 
oceniającego radiologa. Dokładność diagnostyczną CT wykonanej 
z powodu podejrzenia nieszczelności zespolenia w zakresie dystal-
nej części jelita grubego można zwiększyć przez podanie kontra-
stu doodbytniczo i dożylnie. Badań obrazowych nie powinno się 
wykonywać u chorego niestabilnego hemodynamicznie, chyba że 
możliwe jest zapewnienie opieki przez zespół oddziału intensywnej 
terapii, który może wdrożyć natychmiastowe wsparcie dla ukła-
du krążeniowo-oddechowego. Kontrast należy podawać dożylnie 
ostrożnie u chorych odwodnionych, z niskim ciśnieniem i ostrym 
uszkodzeniem nerek lub odstąpić od podawania.

Leczenie nieszczelności zespolenia
Postępowanie wstępne: w wielu krajach podejmuje się wysiłki 
mające na celu poprawę skuteczności leczenia sepsy, pozostają-
cej główną przyczyną powikłań i śmiertelności związanej z nie-
szczelnością zespoleń. Definicje zawarte w niniejszym stanowisku 
odpowiadają definicjom określanym jako: sepsis 1, sepsis 2 (ze-
spół systemowej odpowiedzi zapalnej Systemic Inflamatory Re-
sponse Syndrome – SIRS), sepsa (SIRS + zakażenie), ciężka sepsa, 
wstrząs septyczny. W przypadkach, kiedy mowa o ciężkiej sep-
sie, w zasadzie odpowiada to nowej definicji sepsy sepsis 3, czyli 
zagrażającej życiu dysfunkcji narządów spowodowanej niewła-
ściwą, rozregulowaną reakcją ustroju na zakażenie (nowa sepsa 
to dawna ciężka sepsa). Definicja wstrząsu septycznego dawnej 
w tym znaczeniu, że według sepsis 3, pacjenci we wstrząsie sep-
stycznym stanowią grupę chorych z sepsą, u których zaburzenia 
krążeniowe i metaboliczne są tak nasilone, że znacznie zwięk-
szają śmiertelność. Wczesna, odpowiednia interwencja powinna 
być uważana za obligatoryjną, jeśli u chorego sepsa rozwinie się 
jako następstwo nieszczelności zespolenia. Autorzy opracowań 
polskich zalecają zdefiniowane i wprowadzone na początku lat 
70-tych 4 zasadnicze elementy postępowania, tj.: wyrównanie 
hipowolemii, drenaż ropni, kontrolę wydzielania przetoki oraz 
zabezpieczenie skóry, które pozwoliły na redukcję wskaźników 
śmiertelności do 12–30%. Przełomem w leczeniu pacjentów 
z przetokami przewodu pokarmowego okazało się wprowadze-
nie całkowitego żywienia pozajelitowego oraz wydzielenie od-
działów intensywnej opieki chirurgicznej. Po wprowadzeniu po-
wyższych założeń obserwowano 6,5% wskaźnik śmiertelności 
w grupie 61 chorych z przetokami, według publikacji z 1973 r. [16].
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tych XX w. śmiertelność wynosiła 44%. Zastosowanie antybioty-
ków nie poprawiło wyników leczenia tego typu przetok. 

Powikłania i śmiertelność związana 
z radykalnymi cystektomiami
Pierwsze obserwacje kliniczne w aspekcie powikłań i śmiertel-
ności związanych z radykalną cystektomią były rozczarowujące. 
Brak powszechnego uznania dla tego typu zabiegów przypisywano 
znaczącemu odsetkowi powikłań i potrzebie ulepszenia technik 
odprowadzenia moczu. Przed rokiem 1970 odsetek powikłań oko-
łooperacyjnych dla radykalnej cystektomii wynosił w przybliżeniu 
35%, a śmiertelność sięgała prawie 20%. Współczesna medycyna 
i najnowsze techniki chirurgiczne i anestezjologiczne, jak również 
lepszy dobór pacjentów, znacząco zmniejszyły śmiertelność i od-
setek powikłań. Obecnie wynosi ona około 3% [17].

Od 1986 roku leczono 4200 pacjentów, u których zastosowano 
szew jednowarstwowy. Zgonów nie było. Porównanie statystycz-
ne przedstawionego materiału jest trudne ze względu na niejed-
norodność grup leczonych. Jednowarstwowe szwy ciągłe i poje-
dyncze, prawidłowo założone, są tanim, bezpiecznym sposobem 
zespalania jelit i innych operacji w zakresie jamy brzusznej. Do 
zespoleń najlepiej jest wybrać szew długowchłanialny. Zespole-
nie jest lepiej wykonać ręcznie, ale tylko w dogodnej lokalizacji. 
Wybór techniki zespolenia w dużej mierze powinien zależeć od 
chirurga, jego umiejętności i przyzwyczajeń, tak, aby mógł on 
zawsze wykonać je w perfekcyjny sposób. W pracy podkreślono, 
że perfekcyjne prowadzenie chorego w okresie przed- i poopera-
cyjnym oraz intensywne leczenie powikłań pooperacyjnych ma 
wpływ na wyniki leczenia.

ne, a bezpiecznym rozwiązaniem jest wyłonienie stomii. Wszelkie 
enterotomie – w większości przypadków chodzi o niezamierzone 
uszkodzenie jelita. Jeżeli dochodzi do nieszczelności zespolenia, 
grozi to powstaniem kolejnego źródła skażenia jamy otrzewnej. 
Wtedy nie ma możliwości przywrócenia odżywiania dojelitowego. 
Zaleca się odcinkowe wycięcie z wyłonieniem uszkodzonego od-
cinka. Operowanie chorego z nieszczelnością zespolenia wymaga 
nie tylko umiejętności technicznych, ale może być emocjonalnie 
trudne dla chirurga, który wykonał zespolenie. Znaczące poczucie 
winy może uniemożliwić obiektywne podejmowanie decyzji. Za-
leca się, aby podczas reoperacji obecny był inny specjalista, który 
bezstronnie oceni sytuację w polu operacyjnym. 

Nieszczelność zespolenia poza jamą otrzewnową
Największy odsetek nieszczelności zespoleń dotyczy zespolenia 
w miednicy, poza jamą otrzewnej. Objawy kliniczne tego rodzaju 
nieszczelności mogą być bardziej subtelne, ponieważ nie dochodzi 
do skażenia otrzewnej, a większość chorych ma wytworzoną stomię 
odbarczającą. Leczenie zależy od stanu chorego. Rozdzielenie zespo-
lenia zaleca się u wszystkich osób z ciężką sepsą lub wstrząsem sep-
tycznym na skutek rozejścia zespolenia położonego pozaotrzewnowo.

podsuMoWanie

Do XX w. powstanie przetoki przewodu pokarmowego było rów-
noznaczne ze śmiercią. W pierwszych dwóch doniesieniach na-
ukowych, traktujących o przetokach przewodu pokarmowego, 
opublikowanych w światowym piśmiennictwie na początku ubie-
głego stulecia, śmiertelność wynosiła prawie 100%. W latach 60-
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