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Celem pracy by³o oznaczenie poziomu ¿elaza w surowicy w porównaniu z ca³kowit¹
liczb¹ krwinek bia³ych, krwinek obojêtnoch³onnych i limfocytów oraz wskanikiem
neutrofilowo/leukocytarnym (N/L) u chorych
nas zapalenie otrzewnej. Badanie przeprowadzono na 58 osobowej grupie chorych (mê¿czyni) hospitalizowanych z powodu zapalenia otrzewnej (z.o.), potwierdzonego ródoperacyjnie. Grupê kontroln¹ stanowi³o 38
chorych przyjêtych do planowych zabiegów
operacyjnych. Krew do oznaczeñ w obydwu
grupach pobierano przed rozpoczêciem procedur medycznych. W grupie z z.o. stwierdzono znamiennie podwy¿szony poziom leukocytów, limfocytów i wskanika N/L oraz
bardzo znamiennie obni¿ony poziom ¿elaza
w porównaniu do grupy kontrolnej. W zapaleniu otrzewnej znacz¹co zwiêksza siê
wskanik N/L, który wraz z kilkakrotnie ni¿szym poziomem ¿elaza w surowicy mo¿e mieæ
wartoæ diagnostyczn¹.

The aim of this study was to show the level
of iron in blood serum compared to the entire
amount of white blood cells, granulocytes, lymphoticytes, and N/L index in cases with patients
with peritonitis. Studies done on 58 patients
hospitalized with peritonitis confirmed intraoperative. The control group was made up of 38
people admitted to planned operations. Blood
samples were taken from both groups before the
start of the medical procedures. In patients with
peritonitis, the level of white blood cells, lymphocytes, and N/L index was significantly increased. The level of iron was significantly decreased, in comparison to the control group. In
the case of peritonitis, N/L index and decrease
in iron levels may be of diagnostic value.

W nastêpstwie szeroko pojêtego urazu, w tym tak¿e ciê¿kich zaka¿eñ, takich
jak zapalenie otrzewnej, dochodzi do
obni¿enia poziomu ¿elaza w osoczu. Nie
jest jasne znacznie biologiczne tego zjawiska, ani te¿ jego wartoæ diagnostyczna. Natomiast szeroko wykorzystywanym elementem diagnostyki ostrych zapalnych chorób narz¹dów jamy brzusznej jest liczba krwinek bia³ych. Ze wzglêdu jednak na nisk¹ specyficznoæ jej przydatnoæ kliniczna jest ograniczona. Pewn¹ wagê przywi¹zywano do przesuniêæ w
sk³adzie odsetkowym krwinek bia³ych.
Obliczenie wzajemnej proporcji krwinek
obojêtnoch³onnych do limfocytów u³atwia interpretacjê tego zjawiska i obliczony w ten sposób wskanik (N/L) mo¿e
mieæ znaczenie praktyczne. Badania dotycz¹ce jego klinicznej przydatnoci s¹
jednak bardzo nieliczne, a bli¿sze poznanie jego przydatnoci oraz porównanie z
wartociami poziomu ¿elaza mo¿e mieæ
wartoæ diagnostyczn¹.

chorych na zapalenie otrzewnej.

Cel pracy
Ocena poziomu ¿elaza w surowicy w
porównaniu z ca³kowit¹ liczb¹ krwinek
bia³ych, krwinek obojêtnoch³onnych i
limfocytów oraz wskanikiem N/L u

Materia³ i metodyka

Badania przeprowadzono u 58 mê¿czyzn o
redniej wieku 41,05 lat (rozpiêtoæ 18-90 lat),
chorych na zapalenie otrzewnej. U wszystkich ostateczne rozpoznanie ustalono podczas doranie wykonanej operacji. Grupê t¹ tworzy³o 21 chorych z
ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, siedmiu z przedziurawionym wrzodem trawiennym, 10
z ostrym zapaleniem pêcherzyka ¿ó³ciowego oraz
20, u których przyczynami zapalenia otrzewnej by³y
inne ostre choroby takie jak ostre zapalenie trzustki, przedziurawienie jelita oraz inne, rzadsze przyczyny. Krew do badania pobierano bezporednio
po przyjêciu, przed rozpoczêciem operacji. Poziom
¿elaza oznaczano metod¹ kolorymetryczn¹ przy
u¿yciu zestawów diagnostycznych Cormay. W surowicy oznaczano ca³kowit¹ liczbê krwinek bia³ych, krwinek obojêtnoch³onnych i limfocytów w
1 w mm3.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 38 chorych o redniej wieku 52,57 lat (rozpiêtoæ 16-78) przyjêci do
Kliniki z powodu niepowik³anej kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego, ¿ylaków koñczyn dolnych lub przepukliny. Chorym tym krew do badañ pobierano
rano, na czczo, przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Wyniki
U chorych na zapalnie otrzewnej rednia liczba krwinek bia³ych wynosi³a
11,10 x 103 krwinek bia³ych w mm3 (SD
4,21) i by³a blisko dwukrotnie wy¿sza ni¿
w grupie kontrolnej, w której wynosi³a
5,70 x103 krwinek bia³ych w mm3 (SD
0,62). Ró¿nica ta by³a znamienna przy
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poziomie istotnoci p< 0,0005.
rednia liczba krwinek obojêtnoch³onnych wynosi³a w grupie zapalenia
otrzewnej 8,9 x103 krwinek bia³ych w
mm3 (SD=4,11) i by³a znamiennie wy¿sza (p< 0,005) ni¿ w grupie kontrolnej,
w której wynosi³a 3,57 x103 krwinek bia³ych w mm3 (SD= 1,01).
rednia bezwzglêdnej liczby limfocytów w zapaleniu otrzewnej wynosi³a 1,16
x103 krwinek bia³ych w mm3 (SD=0,47)
i by³a znamiennie ni¿sza(p<0,02) ni¿ w
grupie kontrolnej, w której mia³a wartoæ
2,05 x103 krwinek bia³ych w mm3 (SD=
0,60).
rednia wskanika N/L u chorych z
zapaleniem otrzewnej wynosz¹ca 9,01
(SD=6,56) by³a piêciokrotnie wy¿sza ni¿
w grupie kontrolnej (1,74 ; SD=1,68).
Ró¿nica ta by³a znamienna przy poziomie istotnoci p<0,005.
Poziom ¿elaza w surowicy krwi wynosi³ rednio u chorych z zapaleniem
otrzewnej 6,06 µmol/l (SD=4,79). W grupie kontrolnej rednia poziomu ¿elaza
by³a blisko czterokrotnie wy¿sza i wynios³a 22,16 µmol/l (SD=6,61), a ró¿nice
miêdzy badanymi grupami by³y bardzo
wysoce znamienne, przy poziomie istotnoci p<0,000000000000001.
Omówienie
W osoczu, znajduje siê bardzo ma³a,
wynosz¹ca oko³o 0,2% czêæ ¿elaza
ustrojowego w ca³oci zwi¹zana z transferyn¹, polipeptydem, transportujacym
¿elazo do komórek. Transferyna tylko
czêciowo, bo w oko³o 1/3 jest wysycona ¿elazem,.
Wród licznych przyczyn zmian poziomu ¿elaza w surowicy wymienia siê
obra¿enia cia³a, ostre choroby, uraz operacyjny i zaka¿enia. Przejciowy spadek
jego stê¿enia jest elementem metabolicznej odpowiedzi ustroju na szeroko pojêty uraz [ 1- 7]. Po urazie ju¿ w ci¹gu kilku godzin spada poziom ¿elaza w surowicy, przy zachowaniu niezmienionej zawartoci w tkankach. Obserwowano to po
operacjach w jamie brzusznej, kardiochirurgicznych, ortopedycznych i to nawet
po niedu¿ych, z minimaln¹ utrat¹ krwi jak
np. korekcja kolawych paluchów czy
artroskopia stawu kolanowego [2,3,6,8].
By³ to przejciowy, trwaj¹cy kilka dni
spadek, po czym nastêpowa³ stopniowy
powrót do wartoci wyjciowych [7]. Poziom ¿elaza po urazie operacyjnym zale¿a³ od przedoperacyjnego stê¿enia i by³
tym wiêkszy im wy¿szy by³ poziom wyjciowy [2,3,7]. D³ugotrwa³y spadek poziomu ¿elaza w surowicy mia³ równie¿
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Tabela I

Chorzy z zapaleniem
otrzewnej

WBC1)
[103/m l]
11,1
(sd 4,21)

Chorzy z grupy kontrolnej 5,7 (sd 0,62)
p<0,0005
1)
3)

NEUT2)
[103/m l]
8,9
(sd 4,11)
3,57
(sd 1,01)

LYMPH3)
[103/m l]
1,16
(sd 0,47)
2,05
(sd 0,60)

9,01
(sd 6,56)
1,74
(sd 1,68)

Fe5)
[µmol/l]
6,06
(sd 4,79)
22,16
(sd 6,61)

p<0,005

p<0,002

p<0,005

p<1/1015

N/L4)

Poziom bia³ych cia³ek krwi; 2) Poziom granulocytów obojetnoch³onnych
Liczba limfocytów; 4) Wskanik neutrofile/limfocyty; 5) Poziom ¿elaza w surowicy krwi

miejsce u chorych z przewlek³ymi stanami zapalnymi lub w stanie septycznym
[6,8].
Zjawisko to mo¿na traktowaæ jako
metaboliczn¹ odpowied na uraz, minimalizuj¹c¹ zagro¿enie i rozwój zaka¿enia [8-11]. Dlatego zwrócono uwagê na
mo¿liw¹ rolê ¿elaza w mechanizmach
odpornociowych i przeciwbakteryjnych
w³aciwociach tkanek i p³ynów ustrojowych [8,9]. Przyczyny i sposób, w jaki
do tego dochodzi oraz ewentualna celowoæ nie s¹ w pe³ni wyjanione i stanowi¹ przedmiot dyskusji Ostatnio poznana rola hepcidyny, hormonu polipeptydowego, o silnym dzia³aniu przeciwbakteryjnym, który równie¿ szybko obni¿a
poziom ¿elaza w surowicy [10]. W reakcji zapalnej na zaka¿enie nastêpuje ekspresja prozapalnych cytokin, stymuluj¹cych uwalnianie hepcydyny. Z kolei spadek stê¿enia ¿elaza w surowicy ogranicza dostêp bakterii do tego metalu, niezbêdnego dla ich metabolizmu [10,12].
Z szeregu obserwacji wynika, ¿e obecnoæ ¿elaza sprzyja wzrostowi wirulencji i mno¿eniu siê bakterii, co godzi w
mechanizmy obronne gospodarza [8,13,
14]. Wskazywaæ na to mog¹ dowiadczenia z dootrzewnowym zaka¿eniem bakteriami Escherichia coli, które prze¿ywa³y jedynie te winki morskie, którym nie
podano jednoczenie ¿elaza [13].
Poznanie roli ¿elaza, którego niski
poziom w surowicy jest zjawiskiem stale
towarzysz¹cym ciê¿kim zaka¿eniom ma
istotne znaczenie praktyczne. Sk³ania to
do próby oceny poziomu ¿elaza jako
wskanika diagnostycznego i rokowniczego w zaka¿eniach, jakimi jest zapalenie otrzewnej.
W naszych badaniach poziom ¿elaza
u chorych z zapaleniem otrzewnej by³
czterokrotnie ni¿szy w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Obserwacje te s¹ zgodne z
wczeniejszymi doniesieniami o spadku
stê¿enia ¿elaza w surowicy chorych z
ostrymi stanami zapalnymi narz¹dów
jamy brzusznej [2,3,5]. Wskazuj¹ one, ¿e
tego rodzaju odpowied na uraz, znana

w pimiennictwie jako stress hypoferreamia, jest bardzo wyrana. Obecne badania informuj¹ o istnieniu zjawiska, jednak nie wyjaniaj¹ mechanizmów jego
powstania, ani nie pozwalaj¹ jeszcze na
pe³niejsz¹ ocenê klinicznej wartoci spadku stê¿enia ¿elaza w surowicy u chorych
z zapaleniem otrzewnej.
Powszechnie znany fakt zwiêkszenia
liczby krwinek bia³ych, czy krwinek obojêtnoch³onnych ma ograniczon¹ przydatnoæ kliniczn¹, ze wzglêdu na znaczn¹
liczbê fa³szywie dodatnich wyników [15,
16] Spostrze¿enia dotycz¹ce obni¿onej w
ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego liczby limfocytów, choæ znane, nie
wywo³a³y wiêkszego zainteresowania
[17,18]. Zjawisku temu przypisywano
znaczenie rokownicze w ostrym zapaleniu uchy³ków jelita grubego, ciê¿kich postaciach ostrego zapalenia trzustki, czy
stanach septycznych [19,20]. Mechanizm
limfopenii nie jasny, jednak jak siê przypuszcza pewna rolê mo¿e odgrywaæ sekwestracja limfocytów w ognisku zapalnym [18]. W oparciu o te spostrze¿enia podjêto próby oceny wartoci diagnostycznej relacji granulocytów do limfocytów, zwanego wskanikiem neutrofilowo-limfocytarnym (N/L). Jak siê okaza³o wskanik ten ma wyranie wy¿sz¹
przydatnoæ diagnostyczn¹ ni¿ liczba leukocytów, a wskanik N/L u 88% chorych
na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego by³ wy¿szy od przyjêtej za graniczn¹
wartoci 3,5 [21].
Nasze spostrze¿enia potwierdzaj¹
wartoæ tego prostego wskanika. W ciê¿kim zaka¿eniu jakim jest zapalenie
otrzewnej, we krwi obwodowej, w porównaniu z osobami bez aktywnego procesu
zapalnego, ca³kowita liczba krwinek bia³ych jest dwukrotnie wiêksza, ponad dwa
razy wiêksza jest liczba krwinek obojetnoch³onnych. Zmniejsza siê dwukrotnie
liczba limfocytów, a poziom ¿elaza jest
3,5 razy ni¿szy. Wskanik neutrofilowolimfocytarny jest a¿ piêciokrotnie wy¿szy.
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Wniosek
W zapaleniu otrzewnej zwiêkszona
ca³kowita liczba krwinek bia³ych wynika ze wzrostu liczby krwinek obojetnoch³onnych. Równoczesny spadek liczby
limfocytów powoduje, ¿e znacz¹co
zwiêksza wskanik neutrofilowo-limfocytarny, który wraz z kilkakrotnie ni¿szym poziomem ¿elaza w surowicy mo¿e
mieæ wartoæ diagnostyczn¹.
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