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WSTĘP

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (AA) jest najczęstszym 
wskazaniem do operacji w trybie nagłym [1]. Ryzyko wystąpienia 
AA wynosi 7–8% i dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet (odpo-
wiednio: 68,8–88,0 vs 55,3 na 100 000 osób) [2, 3]. Stosunkowo czę-
ściej występuje ono u dzieci i młodych dorosłych niż u pacjentów 
w wieku podeszłym (w tej grupie dotyczy 5–10% populacji) [2, 3]. 

Laparoskopowa appendektomia (LA) jest obecnie złotym stan-
dardem leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego [4]. 

Postęp w medycynie przyniósł wydłużenie życia całej populacji. 
Najnowsze badania epidemiologiczne wykazały, że 11% ludzi na 
świecie ma w tej chwili więcej niż 60 lat, a do 2050 r. wskaźnik ten 
wzrośnie do prawie 30% [5]. 

Wydłużenie życia jest – paradoksalnie – wyzwaniem i dla lekarzy, 
i dla zarządzania leczeniem chirurgicznym. Podeszły wiek wiąże 
się ze zwiększonymi czynnikami ryzyka oraz wyższymi wskaźni-
kami zachorowalności i umieralności z powodu chorób współist-
niejących, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie i zespół kruchości 
(ang. Frailty syndrome) [6–9]. 
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STreSzczenie:  Wprowadzenie: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (AA) jest najczęstszym wskazaniem do nagłych operacji. 
Występuje częściej u dzieci i młodych dorosłych niż u pacjentów w wieku podeszłym. U starszych osób stanowi problem 
chirurgiczny ze względu na jego nietypową prezentację. Nasze badanie przeprowadziliśmy w celu ustalenia: 1) czy 
wiek pacjenta wpływa na wyniki leczenia, 2) czy laparoskopowa appendektomia (LA) jest bezpieczną metodą leczenia 
pacjentów powyżej 65. roku życia. 

  Materiał i metody: Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie 355 chorych z AA, którzy byli pacjentami kliniki w latach 
2014–2017. Chorzy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: 18–40 lat, 41–65 lat i powyżej 65. roku życia. Rozpoznania 
histopatologiczne podzielono na trzy typy: prosty AA, ropowiczy AA i zgorzelinowy AA. Wyniki LA przeanalizowano u 96% 
młodszych pacjentów i u 67% starszych. Osoby w wieku powyżej 65. roku życia mieli wyższą przedoperacyjną liczbę białych 
krwinek, wyższe poziomy białka C-reaktywnego (CRP) i byli dłużej hospitalizowani niż młodsi pacjenci (p = 0,05; p = 0,03 
i p = 0,03). Odkryliśmy dodatnią korelację pomiędzy poziomami CRP, otwartą appendektomią (OA) i zgorzelowym zapaleniem 
wyrostka robaczkowego. 

  Wnioski: Pacjenci powyżej 65. roku życia częściej byli poddawani otwartej appendektomii niż laparoskopowej appendektomii, 
mieli wyższy przedoperacyjny poziom CRP i byli dłużej hospitalizowani niż chorzy młodsi. Wyższe wartości CRP wiązały się 
z większym ryzykiem zgorzelinowego zapalenia wyrostka robaczkowego. Laparaskopowa appendektomia jest bezpieczną 
metodą leczenia pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia.

SłoWa kluczoWe:  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pacjenci w wieku starszym, pacjenci w wieku podeszłym, laparoskopowa appendektomia

abSTracT:   introduction: Acute appendicitis (AA) is the most common indication for emergency surgery and it occurs more often in 
children and young adults than in patients of advanced age. AA in older patients is a challenging surgical problem because 
of its atypical presentation. This study was performed to determine whether the age of a patient impacts the outcomes and 
whether laparoscopic appendectomy (LA) is a feasible method for treatment of patients > 65 years. 

  Material and methods: We performed a retrospective study of 355 patients with AA who were admitted to the Department of 
General, Minimally Invasive and Elderly Surgery in Olsztyn from 2014 to 2017. The patients were divided into three age groups: 
18 to 40, 41 to 65 and >65 years. The histopathological diagnoses were divided into three types: simple AA, phlegmonous AA, 
and gangrenous AA. Results. LA was performed in 96% of young adults and in 67% of older patients. The patients older than 
65 years had higher preoperative white blood cell counts, higher C-reactive protein (CRP) levels and had a longer length of 
stay (LOS) than younger patients (P = 0.05, P = 0.03, and P = 0.03, respectively). We found a positive correlation among the 
CRP levels, open appendectomy (OA), and gangrenous appendicitis. 

  conclusions: Patients older than 65 years more frequently underwent OA than LA, had higher preoperative CRP levels and 
had a longer LOS than younger patients. Higher CRP levels were associated with a greater risk of gangrenous appendicitis. LA 
is a safe and feasible treatment method for patients older than 65 years.
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Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u starszych pacjentów 
jest również trudnym problemem chirurgicznym z powodu jego 
nietypowej prezentacji i opóźnionej diagnozy [10, 11]. Badania 
laboratoryjne takie jak: określenie liczby białych krwinek (WBC) 
i pomiar poziomu białka C-reaktywnego (CRP), są powszechnie 
stosowane w celu potwierdzenia rozpoznania AA [12, 13].

cel

Badanie zostało przeprowadzone w celu ustalenia, czy istnieje 
zależność pomiędzy wiekiem pacjenta a wynikami przedopera-
cyjnych badań laboratoryjnych, postępowaniem i rozpoznaniem 
histopatologicznym AA. Ocenialiśmy, czy LA jest dobrą metodą 
leczenia pacjentów powyżej 65. roku życia.

MaTeriał i MeTody

Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie 355 chorych z AA, któ-
rzy byli pacjentami kliniki w latach 2014–2017. Podzielono ich na 
trzy grupy wiekowe: 18–40 lat, 41–65 lat i powyżej 65. roku życia. 
Dane dla każdego chorego zostały zebrane podczas hospitalizacji. 
Przeanalizowaliśmy: rodzaj procedury (laparaskopowa appendek-
tomia; LA lub otwarta appendektomia; OA), przedoperacyjny po-
ziom CRP, liczbę WBC, czas pobytu w szpitalu (LOS), diagnozy hi-
stopatologiczne, reoperacje i readmisje. 

Rozpoznania histopatologiczne podzielono na trzy typy: prosty 
AA, ropowiczy AA i zgorzelinowy AA. Analizy statystyczne prze-
prowadzono za pomocą programu Microsoft Excel 2013 (Micro-
soft Corp., Redmond, WA, USA) i GraphPad Prism 7 (GraphPad 
Software, San Diego, CA, USA). Dane przedstawiono jako: średnie, 
minimalne, maksymalne i odchylenie standardowe. Do zmiennych 
ciągłych zastosowano t-test niezależnych próbek. Analizę wariancji 
– test ANOVA – użyto do porównania zmiennych w obrębie grup 
wiekowych. Wartość p poniżej 0,05 uznano za istotną statystycznie.

Wyniki

Laparoskopowa appendektomia była najpowszechniejszą metodą 
operacji ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Procedurę tę 
wykonano u 96% młodszych i 67% starszych pacjentów (Tab. I.). 
Otwarta appendektomia była częściej wykonywana u osób powy-
żej 65. roku życia niż u tych młodszych (Tab. I.). Najczęstszą przy-
czynę konwersji stanowił naciek okołowyrostkowy.

Tab. i.  Charakterystyka pacjentów. 

18–40 yearS 41–65 yearS 65+ yearS

Female 90 (45.7) 15 (55.6) 15 (55.6)

Male 107 (54.3) 12 (44.4) 12 (44.4)

LA 189 (96) 18 (67) 18 (67)

OA
Primary 6 (3) 4 (14.7) 4 (14.7)

Conversion 2 (1) 5 (18.3) 5 (18.3)

Dane przedstawione jako liczba n (%).

Tab. ii.  Związek pomiędzy CRP, WBC oraz LOS a rozpoznaniem histopatologicznym 
pomiędzy trzema grupami wiekowymi.

SiMPle aa 
(n = 140)

PhleGMonouS aa 
(n = 178)

GanGrenouS aa 
(n = 32)

P

CRP, mg/dL 49.44±73.55 56.00±70.00 151.26±114.81 <0.05

18-40 y 44.88±71.96 42.18±57.34 116.69±142.25 0.01

41-65 y 49.85±63.74 70.88±77.92 161.91±101.49 <0.05

>65 y 126.88±141.71 73.11±87.77 188.02±88.43 0.07

WBC, 1000/µL 12.06±4.40 14.90±12.67 14.71±5.12 0.03

18-40 y 11.8±4.34 14.28±4.37 15.13±5.52 <0.05

41-65 y 12.84±4.41 14±4.26 13.56±3.59 0.37

>65 y 9.6±4.93 22.35±40.36 16.81±7.47 0.07

LOS, days 2.49±3.03 2.14±1.79 3.9±4.10 <0.05

18-40 y 2.02±1.31 1.89±1.43 2.45±1.92 0.66

41-65 y 3.36±4.86 2.13±1.82 3.67±1.4 0.07

>65 y 3.20±2.95 3.56±2.83 6.5±8.87 0.4

Wartości prezentowane jako średnia ± odchylenie standardowe.

ryc. 1.  Przedoperacyjny poziom CRP [mg/dl].

ryc. 2.  Przedoperacyjny poziom WBC [1000/ug].

ryc. 3.  Czas hospitalizacji [dni].
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czyny wykonywania tego zabiegu. Chociaż nie znaleźliśmy istot-
nej korelacji pomiędzy wyborem procedury a przedoperacyjną 
liczbą krwinek białych lub poziomami CRP, zaobserwowaliśmy 
trend w wyborze OA u pacjentów starszych, z wysokimi parame-
trami zapalnymi. Jest to zgodne wynikami innych badań [15, 16]. 
Najczęstszym powodem konwersji, według naszych protokołów 
chirurgicznych, był rozległy naciek zapalny w otrzewnej, chociaż 
tylko 20% rozpoznań histopatologicznych było zgorzelinowym 
AA. Otwarta appendektomia stała się procedurą pierwszego wy-
boru u 44,4% pacjentów powyżej 65. roku życia. Decyzja chirur-
giczna dotycząca zabiegu wiązała się z doświadczeniem chirurgów 
i krzywą uczenia się. Operatorzy, którzy od początku swojej karie-
ry byli uczeni laparoskopowej appendektomii, wybierali tę metodę 
jako procedurę pierwszego wyboru i rzadziej wykonywali zabiegi 
otwartej appendektomii. Natomiast chirurdzy, którzy rozpoczęli 
naukę otwartej appendektomii, częściej wybierali właśnie tę tech-
nikę. Zaawansowany wiek pacjentów powodował również dłuż-
szy pobyt w szpitalu. Okazało się, że przedłużona hospitalizacja 
była związana z: ogólnym stanem chorych, decyzją chirurgów 
o ich dłuższej obserwacji, a także różnymi względami społecznymi. 
Co więcej starsi pacjenci częściej przechodzili otwartą appendek-
tomię, co było kolejnym powodem dłuższego pobytu w szpitalu 
[18]. Poprzednie badania wykazały, że wyższy poziom CRP od-
zwierciedla wzrost występowania zgorzelinowego AA i dłuższego 
LOS, co jest zgodne z naszymi ustaleniami [18, 19].

Zgodnie z prospektywnym randomizowanym badaniem prze-
prowadzonym przez Mantoglu i wsp., laparaskopowa appendek-
tomia jest skuteczną metodą leczenia ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego. Skutkuje szybszym powrotem do zdrowia i mniej-
szym bólem pooperacyjnym [19, 20]. Niemniej jednak nie stwier-
dziliśmy różnic w częstości powikłań między pacjentami, którzy 
przeszli laparaskopową appendektomię w porównaniu z otwartą 
appendektomią. Wcześniejsze badania wykazały, że LA zmniej-
sza śmiertelność i chorobowość [21–23]. Nasza analiza wykazała, 
że młodsi chorzy poddawani OA mieli znacznie dłuższy LOS niż 
osoby, które przeszły LA.

Ograniczenia tego badania obejmują jego retrospektywny charakter 
i brak długoterminowej operacji. Wszystkie dane dotyczące powikłań 
pooperacyjnych i readmisji uzyskaliśmy tylko przy użyciu oprogra-
mowania szpitalnego. Niektórzy pacjenci mogli wybrać inny ośrodek 
leczenia, dlatego informacje te mogą nie być wystarczające. Niemniej 
jednak nasze wyniki są zgodne z danymi podawanymi na świecie.

WnioSki

Pacjenci powyżej 65. roku życia częściej przechodzili otwartą ap-
pendektomię niż laparaskopową appendektomię, mieli wyższy 
przedoperacyjny poziom CRP i dłużej przebywali w szpitalu niż 
chorzy w młodszym wieku. Decyzja o wykonaniu OA zależała od 
doświadczenia i nawyków chirurgów. Ponadto wyższe poziomy CRP 
wiązały się z większym ryzykiem zgorzelinowego zapalenia wyrost-
ka robaczkowego. Laparaskopowa appendektomia jest bezpieczną 
metodą leczenia pacjentów powyżej 65. roku życia. 

Pacjenci powyżej 65. roku życia mieli wyższe poziomy CRP niż 
młodsi (p < 0,05). Chorzy w wieku 41–65 lat, którzy przeszli OA 
mieli znacząco wyższe poziomy CRP niż ci, którzy przeszli LA 
(p = 0,01). Tę samą tendencję odnotowano w starszych grupach wie-
kowych, chociaż różnice te nie były istotne statystycznie (Ryc. 1.).

Pacjenci powyżej 65. roku życia mieli wyższe wskaźniki WBC niż 
młodsi (p = 0,03). Nie było istotnej różnicy w innych analizowanych 
danych, chociaż OA była związana z wyższą liczbą WBC (Ryc. 2.).

Pacjenci powyżej 65. roku życia dłużej przebywali w szpitalu niż 
młodsi (p = 0,03). Chorzy w przedziałach wiekowych 18–40 lat 
i 41–65 lat, którzy przeszli OA, znacznie dłużej przebywali 
w szpitalu niż pacjenci, którzy przeszli LA (odpowiednio: p = 0,01 
i p = 0,01) (Ryc. 3.).

Pacjenci z pooperacyjną diagnozą zgorzelinowego AA mieli zna-
cząco wyższe poziomy CRP, wyższą liczbę WBC i dłużej przeby-
wali w szpitalu niż chorzy z AA prostym i ropnym (Tab. II.). Pię-
ciu wymagało readmisji. Czterech z nich (odpowiednio w wieku: 
20, 35, 64 i 68 lat) przeszło LA. Jeden (33 lata) przeszedł OA. Ża-
den z chorych nie wymagał ponownej operacji.

dySkuSJa

Przeanalizowaliśmy charakterystykę przypadków ostrych zapaleń 
wyrostka robaczkowego, przedoperacyjne wyniki badań labora-
toryjnych oraz wyniki kliniczne zebrane w trzech grupach wie-
kowych. Okazało się, że pacjenci powyżej 65. roku życia: częściej 
przechodzili OA niż LA, mieli wyższy przedoperacyjny poziom 
CRP i dłuższy LOS niż pacjenci młodsi. Dodatkowo znaleźliśmy 
dodatnią korelację pomiędzy poziomami CRP, przeprowadzeniem 
OA a zgorzelowym zapaleniem wyrostka robaczkowego.

Ponad połowa badanych miała mniej niż 40 lat (55,5%), a tylko 
7,6% więcej niż 65, co jest zgodne z ogólnoświatową epidemiolo-
gią AA [14]. Nasza ocena przedoperacyjnej liczby białych krwi-
nek i poziomów CRP wykazała, że liczba WBC nie różniła się ani 
w poszczególnych grupach wiekowych, ani pomiędzy LA i OA, ale 
poziomy CRP były jednak znacznie wyższe u pacjentów starszych 
oraz poddanych OA. Podobne wnioski odnotowano w literaturze 
[11, 15–17]. Cohen-Arazi i wsp. zgłaszali, że nietypowa prezen-
tacja kliniczna u starszych pacjentów może opóźnić rozpoznanie 
[11]. Starsi pacjenci często chorują na wiele chorób, w tym na cu-
krzycę, zaburzenia neurologiczne lub zespół kruchości, co może 
minimalizować objawy AA lub powodować szybki początek sta-
nu zapalnego [6–11]. Epidemiologicznie AA występuje częściej 
w młodszym wieku, dlatego nawet chirurdzy, którzy podejmują 
decyzje dotyczące operacji, mimowolnie opóźniają postawienie 
diagnozy i sam zabieg [11, 17].

Nasze badanie pokazuje, że otwarta appendektomia była czę-
ściej wykonywana u pacjentów starszych niż młodszych. Zabieg 
ten przeszła jedna trzecia chorych powyżej 65. roku życia i tylko 
4% pacjentów poniżej 40. roku życia. Przeanalizowaliśmy przy-
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