PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ma³gorzata Zaj¹c1
Krzysztof Zaj¹c1
Waldemar H³adki2

Czynniki ryzyka u chorych w podesz³ym wieku
leczonych w oddziale intensywnej terapii z powodu
ostrej choroby chirurgicznej w zakresie jamy
brzusznej spowodowanej dysfunkcj¹ przewodu
pokarmowego
The risk factors in elderly intensive care unit (ICU) patients
admitted after dysfunction of gastrointestinal tract induces
an acute surgical disease

Katedra i Zak³ad Anestezjologii
i Intensywnej Terapii CMUJ
Kierownik: Prof. dr hab. Janusz Andres

1

Klinika Medycyny Ratunkowej
i Obra¿eñ Wielonarz¹dowych
II Katedry Chirurgii Ogólnej CMUJ
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Wysocki
2

S³owa kluczowe:
wiek podesz³y
wstrz¹s hipowolemiczny
czynniki ryzyka u chorych w podesz³ym wieku
z rozlanym zapaleniem otrzewnej
miertelnoæ pacjenta w wieku podesz³ym
skale ryzyka w oddziale intensywnej terapii
Key words:
geriatric patients
hypovolemic shock
risk factors geriatric patients with diffusse
peritonitis
mortality geriatric patients
risk score in intensive care unit

Adres do korespondencji:
Dr med. Ma³gorzata Zaj¹c
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
31-504 Kraków, ul. Kopernika 17
Tel.: 12 424 77 98, 48-503116665.
e-mail: mszajac@cyf-kr.edu.pl
OSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

Ostra choroba chirurgiczna zwi¹zana z
dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego, u chorych w podesz³ym wieku prowadzi do niestabilnoci istotnych ¿yciowo uk³adów i czêsto
zgonu, tym szybciej im wiêkszy jest zanik
uk³adów, czêstsze wystêpowanie schorzeñ
wspó³istniej¹cych u pacjenta. Analizie poddano materia³ 111 chorych przyjêtych w latach 2008-2009 roku do Oddzia³u Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego. Dokonano sekwencyjnej oceny stanu chorych w
oparciu o powszechnie stosowane skale w oddzia³ach intensywnej terapii: SAPS2, LODS,
MODS, SOFA i POSSUM, z okreleniem
prawdopodobieñstwa zgonu (PDR). Analizy
materia³u dokonano z uwzglêdnieniem podzia³u na grupy chorych: 1 grupa (prze¿yli bezporednio po przyjêciu do szpitala PDR
w SAPS2 18,8%, po zabiegu w OIT 43,9%, i
PDR w LODS 11,1% vs 28,1%) i 2 grupa
(zmarli - bezporednio po przyjêciu PDR w
SAPS2 31,2% vs po zabiegu w OIT 67,3% i
PDR w skali LODS 23,1% vs 56,5%). W skali
POSSUM w grupie 1 (prze¿yli), PDR wynosi³ 39,5% i 77,7% w grupie 2 (zmarli). Stwierdzono, ¿e podwojenie punktacji w skalach
niewydolnoci wielonarz¹dowych w grupie 2
(zmarli): MODS (3,2 vs 7,2), LODS (4,5 vs
9,0), SOFA (4,1 vs 9,9) w okresie po leczniczym zabiegu w pierwszej dobie leczenia w
oddziale intensywnej terapii, w stosunku do
wartoci uzyskanej z chwili przyjêcia do szpitala wskazuje na prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu (p<0,001). Wartoci patologiczne parametrów klinicznych, biochemicznych i leczniczych uwzglêdnianych w w/w
skalach stanowi³y czynniki ryzyka wyst¹pienia zgonu (SBP < 90 mmHg, têtno > 140/min,
GCS < 12 punktów, diureza < 20ml/godz, leukocytoza > 20tys/ml lub < 1000/ml, kreatynina > 350 µmol/l, mocznik > 20 mmol/l, pa02
< 60 mmHg, HC03 < 15 mEq/l, INR > 2,2,
aminy katecholowe > 1godz, sztuczna wentylacja od chwili przyjêcia, zabieg operacyjny < 2godz od przyjêcia). Wspó³istnienie
dwóch i wiêcej schorzeñ w III i IV stopniu
zaawansowania wystêpuje znamiennie czêciej (p<0,001) w grupie 2 (zmarli - 52,0%
chorych) ni¿ w grupie 1 (prze¿yli - 19,6% chorych).

The acute surgery disease with dysfunction of the digestive tract, as a diffuse peritonitis, in elderly patients leads directly to multiorgan instability and failure. Analysis of 111
ICU patients, treated in 2008 - 2009 proved
interdependence between presenting co-existing diseases, including reduction of vital
organ reserve, and multiorgan dysfunction.
Each patient was evaluated consecutively
according to four commonly accepted severity-of-illness scoring systems (severity models): SAPS2, LODS, MODS, SOFA and POSSUM. The assessment was displayed in numbers (predicted death rate, PDR) and in binary system of survivors (54,95%) and nonsurvivors (45,05%). The group was divided
into two subgroups: a/. those, who survive
(their average PDR calculated in SAPS 2 on
admittance was 18,8% vs after surgery on
ICU was 43,9%, and respectively computed
in LODS on admittance was 11,1% vs after
surgery on ICU was 28,1%), and b/. those,
who died shortly after hospital admittance,
or following surgery in the ICU (their average PDR calculated on admittance in SAPS2
was 31,2% vs after surgery on ICU was
67,3%, and respectively computed in LODS
on admittance was 23,1% vs after surgery
on ICU was 56,5%). In POSSUM average
PDR calculated for survivors was 39,5% vs
for non-survivors was 77,7%. The difference
was also noticed during collecting points in
severity scoring systems: in MODS for nonsurvivors (3,2 on admittance vs 7,2 calculated in ICU after surgery), in LODS (4,5 vs
9,0, respectively), and SOFA (4,1 on admittance vs 9,9 after surgery in ICU) p<0,001.
The main risk factors were systolic blood
pressure < 90 mmHg, HR > 140/min, Glasgow Coma Scale < 12, urine output < 20ml/h,
creatinine > 350 µmol/l, BUN > 20 mmol/l,
pa02 < 60 mmHg, HCO3 < 15mEq/l, leukocytosis > 20000/mm3 or < 1000/mm3, INR >
2,2, catecholamine i.v. administration > 1h,
mechanical ventilation, surgery < 2h following patients hospital admittance. In nonsurvivor group there were more than two coexisting diseases in 3rd or 4th degree of advancement (p<0,001).
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Wstêp
Ka¿da ostra choroba wymagaj¹ca
operacyjnego postêpowania wp³ywa na
stan ogólny pacjenta, zw³aszcza tego w
podesz³ym wieku. Czêsto prowadzi to do
niestabilnoci i ograniczenia funkcji wielu
istotnych ¿yciowo uk³adów, wstrz¹su, a
tak¿e zgonu [1-3]. Ograniczenie funkcji
dotyczy w pierwszej kolejnoci uk³adów,
które ju¿ s¹ objête schorzeniem wspó³istniej¹cym, upoledzaj¹cym ich wydolnoæ jeszcze przed zaistnieniem ostrego
stanu.
Ostra choroba chirurgiczna zwi¹zana
z dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego to
jego niedro¿noæ i rozlane zapalenie
otrzewnej o ró¿nej przyczynie. Szybko
rozwija siê endotoksemia, migracja bakteryjna, zaburzenia krzepniêcia z wykrzepianiem ródnaczyniowym, postêpuje
wstrz¹s i rozwija siê niewydolnoæ wielonarz¹dowa. Istotne jest, wiêc wczesne
rozpoznanie, wczesne leczenie chirurgiczne wspomagane leczeniem zachowawczym obejmuj¹cym m.in. antybiotykoterapiê, stymulacjê immunologiczn¹,
skuteczne ¿ywienie [4].
Postêpowanie z chorym od chwili
przyjêcia, obok wstêpnych dzia³añ diagnostyczno-leczniczych, obejmuje identyfikacjê tych z grupy wysokiego ryzyka, u których prawdopodobieñstwo zgonu jest wysokie [2, 3, 5]. Stworzono wiele skal na podstawie, których, w czasie
prowadzonego leczenia, identyfikuje siê
chorych z ryzykiem wyst¹pienia zgonu
poprzez okrelenie m.in. wskanika prawdopodobieñstwa jego wyst¹pienia (PDR).
Wskanik ten jest rezultatem kalkulacji z
uzyskanych punktów i dotyczy skal m.in.:
SAPS 2, LODS, POSSUM-Porthsmoth
[5-10].
Skale, stosowane w celu identyfikacji chorych wysokiego ryzyka skonstruowane s¹ w oparciu o proste parametry
patofizjologiczne. Czeæ z nich równie¿
identyfikuje schorzenia wspó³istniej¹ce.
Obiektywizacja, na ich podstawie, stanu
leczonego chorego, pozwala ustaliæ wskazanie do kontynuacji leczenia w ró¿nych
oddzia³ach szpitala, w tym w oddziale
intensywnej terapii [7-10].
Skala patofizjologiczna SAPS 2 (Simplified Acute Physiology Score II) [9,10]
stosowana od 1993 roku, jest jedn¹ z nadal najpowszechniej stosowanych. Podstaw¹ jest, dokonany w oparciu o logistyczne równanie regresji, wybór z parametrów charakteryzuj¹cych ostry stan i
wspó³istniej¹ce przewlek³e schorzenia u
13152 pacjentów chirurgicznych leczo-
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Tabela I
Dane demograficzne pacjentów w podesz³ym wieku leczonych w II Oddziale Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego, z powodu ostrej choroby chirurgicznej
spowodowanej dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego w 2008 - 2009 roku.
Demographic parameters geriatric patients, who were treated in the II Department Anesthesiology and
Intensive Therapy University Hospital after dysfunction of gastrointestinal tract induces an acute surgical
disease during 2008 - 2009 years.

Wiek (lata)

Liczba
pacjentów

P³eæ

SD

min

max

77,8

7,6

65

94

35

M

31,53%
76

K

68,47%

Razem

Prze¿ycia
Zgony

Zgon

rednia

111
100,00%

79,3

8,4

65

97

78,9

8,1

65

97

61
50

nie

tak

23

12

37,7%

24,0%

38

38

62,3%

76,0%

61

50

54,95%

45,05%

< 80 lat

> 80 lat

36

25

61

59,02%

40,98%

54,95%

25

25

50

50,00%

50,00%

45,05%

Tabela II
Parametry stanu klinicznego u chorych w podesz³ym wieku leczonych z powodu ostrego
chirurgicznego schorzenia w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego w okresie 2008 - 2009
roku.
Clinical parameters geriatric patients, who were treated after dysfunction gastrointestinal tract induces an
acute surgical disease during 2008 - 2009 years.

Parametry

Liczba chorych

Odsetek procentowy

zaburzonego przep³ywu tkankowego:
SBP < 90 mmHg

22

19,80%

HR > 140/min

13

11,70%

zaburzonego przep³ywu tkankowego:
skala Glasgow < 12 punktów

50

45,04%

PaO2 < 60 mmHg

42

38,20%

Diureza < 20 ml/godz

8

7,20%

HCO3 < 15 mEq/l

16

14,41%

mocznik > 20 mmol/l

53

47,75%

leukocytoza > 20 tys/mm3

15

13,51%

nych w oddzia³ach intensywnej terapii
USA i krajów Europy Zachodniej. Jest ich
12, klinicznych, biochemicznych w szerokich granicach zmian patofizjologicznych. Ocenie podlega tryb przyjêcia,
wiek. Logistyczne równanie regresji pos³u¿y³o te¿ wyznaczeniu wspó³czynnika
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu
w okresie hospitalizacji.
Podobnie, zmiany wartoci 12 czynników charakteryzuj¹cych ostry stan pacjenta, s¹ podstaw¹ skali PorthsmothPOSSUM (Porthsmoth - Physiological
and Operative Severity Score for enUmeration of Mortality and Morbidity) w jej
czêci "fizjologicznej" [11]. Uzupe³nia j¹,
ocena stanu wyjciowego pacjenta, czyli
przed zaistnieniem ostrego schorzenia,
przez okrelenie stopnia wydolnoci uk³adu kr¹¿enia i oddechowego. W czêci

operacyjnej skala analizuje uraz zabiegu na podstawie jego trybu, wielkoci i
wielokrotnoci wykonania, oraz iloci
utraconej w czasie jego trwania krwi.
Skalê POSSUM wprowadzi³ w 1991 roku
Copeland [11] ze wspó³pracownikami w
celu oceny ryzyka wyst¹pienia zgonu
oko³ooperacyjnego (wskanik PDR) w
okresie 30 dni po zabiegu u pacjentów w
Wielkiej Brytanii. Zmodyfikowana zosta³a w 1996 roku jako Porthsmoth-POSSUM
przez Whiteleya [12] ze wspó³pracownikami dla okrelenia ryzyka wyst¹pienia
zgonu pooperacyjnego, ale tylko w okresie hospitalizacji.
Wskanik PDR jest równie¿ uwzglêdniany w skali LODS (Logistic Organ
Dysfunction Score). Skala ta obejmuje
3stopniowe zmiany parametrów 6 uk³adów, tj. kr¹¿enia, oddechowego, funkcji
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Tabela III
Czynniki ryzyka u chorych w podesz³ym wieku leczonych z powodu ostrej choroby chirurgicznej
zwi¹zanej z dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego w okresie 2008 - 2009 roku.
Risk factors after dysfunction of gastrointestinal tract induces an acute surgical disease geriatric patients,
who were treated during 2008 - 2009 years.
Grupa 1 (prze¿yli)

Czynniki ryzyka

Grupa 2 (zmarli)

po przyjêciu po zabiegu po przyjêciu

po zabiegu

p - value

kliniczne:
SBP < 90 mmHg

24,59%

32,0%

88,0%

p<0,001

têtno > 140/min

14,75%

14,0%

56,0%

p<0,001

24,59%

68,0%

78,0%

p<0,001

10,0%

58,0%

p<0,001

24,0%

24,0%

p=0,003

14,75%

28,0%

74,0%

p<0,001

GCS < 12 pkt

26,23%

laboratoryjne:
INR > 2,2

24,59%

leukocytoza>20 tys/mm3
lub <1000/mm3
HCO3 < 15 mEq/l

3,28%

kreatynina > 350 µmol/l

13,11%

14,75%

20,0%

36,0%

p<0,001

mocznik> 20 mmol/l

34,43%

34,43%

64,0%

78,0%

p<0,001

w zakresie ryzyka operacyjnego:
ASA IV i V "E"

13,11%

52,0%

p<0,001

w zakresie stosowanego leczenia:
aminy > 1h
sztuczna wentylacja

24,59%

49,18%

16,0%

86,0%

p<0,001

63,93%

36,0%

98,0%

p<0,001

w zakresie chorób wspó³istniej¹cych:
uk³ oddechowy w III i IVo
niewydolnoci POCHP
uk³ kr¹¿enia - cechy rekompensacji
III i IVo NYHA
uk³ kr¹¿enia - zaburzenia rytmu
komorowe >5/min

31,15%

62,0%

p=0,001

19,67%

56,0%

p<0,001

54,1%

76,0%

p=0,017

niewydolnoæ nerek

44,26%

62,00%

p=0,063

zaburzenia krzepniêcia protrombina
>2,2 INR

4,92%

16,00%

p=0,052

nerek, centralnego systemu nerwowego,
w¹troby i krzepniêcia o wadze od 1 - 5
punktów [8]. Maksymalna iloæ punktów
w tej skali to 22, przy której wskanik
PDR wynosi 99,7%.
Szereg skal stosuje siê do codziennego monitorowania skutecznoci prowadzonego leczenia w oddzia³ach intensywnej terapii na podstawie zmian w wydolnoci istotnych ¿yciowo uk³adów. Przyk³adem jest skala MODS i SOFA [13, 14].
Skala MODS stosowana od 1995
roku [13] ocenia narastaj¹c¹ dysfunkcjê
6 uk³adów - sercowo-naczyniowego, oddechowego, centralnego systemu nerwowego, krzepniêcia, nerek i w¹troby w
zakresie zmian od 0 - prawid³owy do 4
punktów - krañcowo patologiczny. Granice zmian parametrów wybra³ zespó³
ekspertów. Wzrost punktacji w czasie leczenia, wi¹¿e siê z narastaniem niewydolnoci uk³adowej i wzrostem miertelnoci, ale nie wyliczono wskanika prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu, dla
¿adnego progu punktów. Maksymalna
iloæ punktów wynosi 24. Na tej samej

OSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

zasadzie opiera siê skala SOFA [14], stworzona pierwotnie dla chorych z niewydolnoci¹ wielonarz¹dow¹ w przebiegu stanu
septycznego.
Z kolei najpowszechniej stosowan¹
skala do oceny zmian stanu wiadomoci
u chorych hospitalizowanych jest skala
Glasgow [15, 16]. Pierwotnie powsta³a
dla chorych po urazie, wykorzystywana
jest w innych sytuacjach klinicznych. Skala Glasgow jest sk³adnikiem wszystkich
skal oceniaj¹cych stan patofizjologiczny:
SAPS 2, SAPS 3, APACHE II, APACHE
III, niewydolnoci uk³adowych LODS,
MODS, SOFA, oraz wskaników prognozowanego zgonu MPM 2, POSSUM-Porthsmouth, ODIN, TRIOS [7-15].
Cel pracy
Celem pracy jest wybór, na podstawie
analizy statystycznej, czynników ryzyka
klinicznych, laboratoryjnych, odpowiedzialnych za ciê¿ki stan chorego, w przebiegu ostrej choroby chirurgicznej zwi¹zanej z dysfunkcj¹ przewodu pokarmo-

wego. Stanowi¹ one podstawê do okrelenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
zgonu na kolejnych etapach leczenia tj.
bezporednio po przyjêciu do szpitala, po
leczniczym zabiegu operacyjnym w czasie hospitalizacji w oddziale intensywnej
terapii.
Materia³ i metodyka
W okresie dwóch lat: 2008 i 2009
roku poddano analizie 111 chorych w podesz³ym wieku tj. powy¿ej 65 roku ¿ycia, leczonych w II Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie w stanie bezporedniego zagro¿enia ¿ycia z powodu ostrej choroby chirurgicznej zwi¹zanej z dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego. Przyczyn¹ tej dysfunkcji by³a niedro¿noæ przewodu pokarmowego lub rozlane zapalenie otrzewnej o ró¿nej etiologii.
U tych chorych po przyjêciu do szpitala wykonywano ocenê:
1. bie¿¹cego stanu klinicznego pacjenta i
2. stanu przed zaistnieniem ostrego
schorzenia, oraz
3. badania biochemiczne. Stanowi³o
to podstawê:
 zobiektywizowanej kalkulacji stanu ogólnego pacjenta wg skal patofizjologicznej SAPS 2 [9,10], niewydolnoci
uk³adowych: LODS [8], MODS [13] i
SOFA [14], oraz Porthsmoth-POSSUM
[11,12] zwi¹zanej ze wskanikiem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu,
 wyboru, po analizie statystycznej,
czynników ryzyka wyst¹pienia zgonu .
Stan pacjenta wg w/w skal konfrontowano z ocen¹ urazu operacyjnego na
podstawie czêci operacyjnej w skali
POSSUM-Porthsmoth. Okrela³a ona:
 rozleg³oæ zabiegu (ma³y, redni,
du¿y, bardzo du¿y, ródoperacyjna utrata krwi i obecnoæ ró¿nej jakociowo treci wewn¹trzotrzewnowo - p³yn surowiczy, ropny, ka³owy), czas jego wykonania od momentu przyjêcia (w trybie
ostrym: poni¿ej, lub powy¿ej 2 godzin).
Ocenê stanu pacjenta powtarzano po
up³ywie 1 doby po zabiegu, w pierwszej
dobie leczenia w oddziale intensywnej
terapii.
Analizy statystycznej dokonywano z
podzia³em retrospektywnym na dwie grupy chorych, grupa 1 = tych, którzy prze¿yli i grupa 2 = tych, którzy zmarli. Stosowano testy [17, 18] :
1. logistyczne równanie regresji dla
wyboru czynników ryzyka,
2. wartoci rednie, z poziomem istot-
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noci zjawiska p<0,005,
3. wartoæ procentowa wystêpowania zjawiska w stosunku do ca³oci materia³u lub jednej z grup,
4. wartoæ dodatnia predykcyjna dla
zgonów: odsetek osób zmar³ych, u których wystêpuje dany czynnik ryzyka w
badanym materiale, z przedzia³em ufnoci dla pokrywaj¹cej wartoæ predykcyjn¹ w populacji z 95% prawdopodobieñstwem z weryfikacj¹ testem t-Studenta.
Wyniki badañ
Dane demograficzne analizowanych
chorych (tabela I):
 111 chorych, wród których by³o
35 (31,53%) mê¿czyzn i 76 (68,47%) kobiet,
 wiek redni 78,9 lat ± 8,1 (65 - 97
lat = x min - x max),
 zmar³o 50 chorych - 45,05%.
W chwili przyjêcia u ka¿dego chorego oceniano dynamikê zmian jego stanu
na podstawie obecnoci objawów hemodynamicznych, zaburzeñ przep³ywu tkankowego. Stwierdzono u chorych (tabela
II) objawy:
 hemodynamiczne:
1. SBP (skurczowe cinienie têtnicze)
poni¿ej 90 mmHg u 19,80% chorych,
2. HR (têtno) powy¿ej 140/min u
11,70% chorych,
 wynikaj¹ce ze zmian przep³ywu
tkankowego:
1. zaburzenia wiadomoci w skali
Glasgow poni¿ej 12 punktów u 45,04%
chorych,
2. paO2 (prê¿noæ tlenu we krwi têtniczej) poni¿ej 60 mmHg u 38,20% chorych,
3. diureza godzinowa poni¿ej 20 ml
u 7,20% chorych,
4. kwasica z HCO3 (poziom dwuwêglanów) poni¿ej 15 mEq/l u 14,41% chorych,
5. poziom mocznika powy¿ej 20
mmol/l u 47,75% chorych,
6. leukocytoza powy¿ej 20 000/mm3
u 13,51% chorych.
Na podstawie analizy statystycznej,
stosuj¹c logistyczne równanie regresji,
wybrano patologiczne parametry kliniczne i biochemiczne, elementy intensywnego leczenia, i schorzenia wspó³istniej¹ce, które zwiêksza³y ryzyko wyst¹pienia
zgonu. Uznano je za czynniki ryzyka (tabela III). Oto one:
 w zakresie parametrów
klinicznych:
1. SBP (skurczowe cinienie têtnicze)
poni¿ej 90 mmHg po przyjêciu w 1 gru-
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Tabela IV
Ocena stanu chorych w podesz³ym wieku w skali POSSUM leczonych z powodu ostrej choroby
chirurgicznej w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego w okresie 2008 - 2009 roku.
The evaluation of the health state geriatric patients by POSSUM score after dysfunction gastrointestinal
tract induces an acute surgical disease during 2008 - 2009 years.
Grupa 1 (prze¿yli)

Skala

Grupa 2 (zmarli)

rednia

SD

min-max

rednia

SD

min-max

P-value

POSSUM fizjolog.

32,7

9,4

17,0 - 53,0

43,5

11,8

20,0 - 70,0

p<0,001

POSSUM operacyj.

18,9

5,3

11,0 - 32,0

24,6

5,6

14,0 - 40,0

p<0,001

PDR

39,5%

11,1

3,3 - 67,9

77,7%

16,7

22,1 - 99,8

p<0,001

Tabela V
Rodzaj p³ynu w jamie brzusznej i wielokrotnoæ wykonywanego zabiegu leczniczego u chorych w
podesz³ym wieku leczonych z powodu ostrej choroby chirurgicznej spowodowanej dysfunkcj¹
przewodu pokarmowego w okresie 2008 - 2009 roku.
The type of intraabdominal fluid and the number of surgical procedures geriatric patients, who were
treated after dysfunction of gastrointestinal tract induces an acute surgical disease during 2008 - 2009
years.
p³yn w jamie brzusznej
zgon

n

Nie
grupa 1

61

Tak
grupa 2

50

surowiczy

ropny

wielokrotnoæ zabiegu

Ka³owy

p-value

1

2

3 i wiêcej

34

26

1

59

2

0

55,2%

43,1%

1,7%

96,6%

3,4%

0,0%

10

40

0

25

14

11

20,0%

80,0%

0,0%

50,0%

28,0%

22,0%

p<0,001

p-value

p<0,001

Tabela VI
Ocena stanu pacjentów w podesz³ym wieku w skali SAPS 2, LODS i MODS leczonych z powodu
ostrej choroby chirurgicznej spowodowanej dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego w 2008 - 2009
roku.
The evaluation of the health state geriatric patients by SAPS 2, LODS, MODS, score, who were treated
after dysfunction of gastrointestinal tract induces an acute surgical disease during 2008 - 2009 years.
Skale

Grupa 1 ((prze¿yli)
rednia

SD

min-max

SAPS 2

34,3

10,7

PDR

18,8%

Grupa 2 (zmarli)

p-value

rednia

SD

min-max

20,0 - 80,0

41,6

11,4

20,0 - 93,0

p<0,001

16,8

3,7 -62,1

31,2%

21,2

3,7 - 97,4

p<0,001

po przyjêciu

LODS

2,4

2,3

0,0 - 12,0

4,5

3,1

0,0-14,0

p<0,001

PDR

11,1%

12,0

3,2 - 83,2

23,1%

22,0

3,2 -92,9

p<0,001

MODS

1,4

2,1

0,0 - 13,0

3,2

2,6

0,0 - 12,0

p<0,001

SOFA

2,1

2,3

0,0 - 4,0

4,1

3,2

0,0 - 12,0

P<0,001

po zabiegu leczniczym w czasie leczenia na oddziale intensywnej terapii
SAPS2

48,2

12,1

29,0 - 80,0

61,8

12,2

41,0 - 97,0

p<0,001

PDR

43,9%

23,3

9,7 - 82,5

67,3%

20,0

26,6 - 98,1

p<0,001

LODS

5,2

2,9

0,0 - 12,0

9,0

3,2

2,0 - 15,0

p<0,001

PDR

28,1%

23,3

3,2 - 83,2

56,5%

25,3

7,1 - 94,6

p<0,001

MODS

4,2

3,0

0,0 - 12,0

7,2

2,8

2,0 - 14,0

p<0,001

SOFA

6,3

2,8

1,0 - 13,0

9,9

2,8

3,0 - 18,0

P<0,001

pie (prze¿yli) u 9,84% chorych i w 2 grupie (zmarli) u 32,00% (p<0,001), vs po
zabiegu w 1 grupie u 24,59% chorych i
w 2 grupie u 88,00% (p<0,001),
2. HR (têtno) powy¿ej 140/min po
przyjêciu w 1 grupie w 9,84% chorych i
w 2 grupie u 14,00% (ns) vs po zabiegu
w 1 grupie u 14,75% chorych i w 2 grupie u 56,00% (p<0,001),

3. zaburzenia wiadomoci w skali
Glasgow poni¿ej 12 punktów po przyjêciu w 1 grupie 26,23% chorych i w 2 grupie u 68,00% (p<0,001) vs po zabiegu w
1 grupie u 24,59% chorych i w 2 grupie u
78,00% (p<0,001),
 w zakresie parametrów
laboratoryjnych:
1. leukocytoza powy¿ej 20 000/mm 3
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100%

3,20%

90%

16,4%

34,00%

80%
70%

27,9%

4 schorzenia uk³adowe

60%

18,0%

50%
40%

31,2%

22,0%

30%
20%
10%

3 schorzenia uk³adowe
2 schorzenia uk³adowe
1 schorzenie uk³adowe
bez schorzeñ uk³adowych

22,0%

21,3%

4,0%

0%

grupa 1

grupa 2

Rycina 1
Liczba niewydolnoci/schorzeñ wspó³istniej¹cych wystêpuj¹cych u chorych w podesz³ym wieku
leczonych z powodu ostrej choroby chirurgicznej w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego w
okresie 2008 - 2009 roku.
Number of chronic disease/ systemic failure geriatric patients, who were treated after dysfunction
gastrointestinal tract induces an acute surgical disease during 2008 - 2009 years.

lub poni¿ej 1000/mm3 po przyjêciu w 1
grupie u 4,92% chorych i w 2 grupie u
24,00% (p=0,003) vs po zabiegu w 1 grupie u 0,00% chorych i w 2 grupie w
24,00% (p<0,001),
2. HCO3 (poziom dwuwêglanów) poni¿ej 15 mEq/l po przyjêciu w 1 grupie u
3,28% chorych i w 2 grupie u 28,0%
(p<0,001) vs po zabiegu w 1 grupie u
14,75% chorych i w 2 grupie u 74,0%
(p<0,001),
3. mocznik powy¿ej 20mmol/l po
przyjêciu w 1 grupie u 34,43% chorych i
w 2 grupie u 64,00% (p=0,007) vs po zabiegu w 1 grupie u 34,43% chorych i w 2
grupie u 78,00% (p<0,001),
4. kreatynina powy¿ej 350 µg/l po
przyjêciu w 1 grupie u 13,11% chorych i
w 2 grupie u 20,0% (ns) vs po zabiegu w
1 grupie u 14,75% chorych i w 2 grupie u
36,00% (p=0,009),
5. poziom protrombiny powy¿ej 2,2
INR po przyjêciu w 1 grupie u 6,56%
chorych i w 2 grupie u 10,0% (ns) vs po
zabiegu w 1 grupie u 24,59% chorych i
w 2 grupie u 58,00% (p<0,001)
 w zakresie stosowanego
intensywnego leczenia:
1. aminy katecholowe powy¿ej 1 godziny po przyjêciu w 1 grupie u 4,92%
chorych i w 2 grupie u 16,00% (p=0,005)
vs po zabiegu w 1 grupie u 49,18% chorych i w 2 grupie u 86,00% (p<0,001),
2. sztuczna wentylacja stosowana od
czasu przyjêcia w 1 grupie u 24,59% chorych i w 2 grupie u 36,00% (ns) vs po
zabiegu w 1 grupie u 63,93% chorych i w
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2 grupie u 98,00% (p<0,001),
 w zakresie ryzyka operacyjnego
w skali ASA:
1. w IV i V "E" (emergency) stopniu
w 1 grupie u 13,11% chorych i w 2 grupie
u 52,00% (p<0,001),
 w zakresie chorób
wspó³istniej¹cych
1. uk³ad oddechowy - POCHP w III i
IV stopniu zaawansowania w 1 grupie u
31,15% chorych i w 2 grupie u 62,00%
chorych (p=0,001)
2. uk³ad kr¹¿enia - niewydolnoæ kr¹¿enia z obrzêkami obwodowymi, kardiomiopati¹, podwy¿szonym cinieniem w
¿y³ach szyjnych w 1 grupie u 19,67% chorych i w 2 grupie u 56,00% (p<0,001), a
zmiany w zapisie elektrokardiograficznym
pod postaci¹ pobudzeñ komorowych > 5.
min lub obecnoæ fali Q, zmian w odcinku ST - T w 1 grupie u 54,1% chorych i w
2 grupie u 76,0% (p=0,017)
3. uk³ad wydalniczy - niewydolnoæ
nerek w 1 grupie u 44,26% chorych i w 2
grupie u 62,00% (p=0,063),
4. zaburzenia krzepniêcia - w 1 grupie u 4,92% chorych i w 2 grupie u 16,00%
(p=0,052).
Obie grupy ró¿ni³y siê znamiennie statystycznie punktacj¹ w czêci fizjologicznej (ocena stanu wyjciowego i aktualnego pacjenta, p<0,001) i operacyjnej (rozleg³oæ + czas wykonania zabiegu po przyjêciu, p<0,001) skali Porthsmoth-POSSUM (tabela IV). W 1 grupie wynosi³a
ona w czêci fizjologicznej" 32,7 ± 9,4
punktów i w 2 grupie 43,5 ± 11,8 punk-

tów a w czêci "operacyjnej" w 1 grupie
18,9 ± 5,3 punktów i w 2 grupie 24,6 ±
5,6 punktów. Skutkiem by³ uzyskany
wskanik miertelnoci - PDR skali POSSUM - znamiennie statystycznie ró¿ny
miêdzy obu grupami (p<0,001). W 1 grupie wynosi³ 39,5% ± 11,1 i w 2 grupie
77,7 % ± 16,7.
Wykazano istotn¹ statystycznie zale¿noæ miêdzy iloci¹ zaawansowanych,
wspó³istniej¹cych schorzeñ uk³adowych
u chorych leczonych z powodu ostrej
choroby chirurgicznej zwi¹zanej z dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego a zgonem: w grupie 1 (prze¿yli), u 52,5% chorych albo nie wystêpowa³o ¿adne zaawansowanie schorzenie (21,3%) albo
tylko jedno (31,2%) upoledzaj¹ce objêty nim uk³ad, za tylko u 19,6% trzy
(16,4%) lub cztery (3,20%) zaawansowane schorzenia obejmuj¹ce trzy lub
cztery uk³ady. Pozosta³e 27,9% chorych
mia³o dwa schorzenia istotnie upoledzaj¹ce funkcjonowanie. W grupie 2 (zmarli) z kolei u 26,0% chorych nie wystêpowa³o ¿adne schorzenie (4,0%) lub tylko
jedno (22,0%), u 52% trzy (18,0%) lub
cztery (34,0%) ciê¿kie schorzenia wspó³istniej¹ce, pozosta³e 22,0% chorych mia³o dwa schorzenia (rycina 1).
W tabeli V przedstawiono rodzaj p³ynu stwierdzanego ródoperacyjnie w jamie brzusznej w czasie laparotomii z podzia³em na grupy: w 1-szej (prze¿yli) u
55,2% pacjentów p³yn surowiczy, u
43,1% ropny, a u 1,7% ka³owy, z kolei w
2giej (zmarli) u 20,0% pacjentów surowiczy, u 80,0% ropny. W grupie 1 u
96,6% (59 chorych) wykonano tylko 1
zabieg leczniczy, u pozosta³ych 3,4% (2
chorych) dwa; natomiast w 2giej grupie
jedn¹ operacjê wykonano u 50,0% (25
chorych), wielokrotne zabiegi wykonano za u pozosta³ych 50,0%, przy czym
u 28% =14 chorych - 2 zabiegi, a 22,0%
= 11 chorych - 3 zabiegi.
W tabeli VI przedstawiono ocenê patofizjologiczn¹ w skali SAPS 2 i niewydolnoci narz¹dowej w skali LODS,
MODS i SOFA w okresie po przyjêciu i
po up³ywie doby po leczniczym zabiegu
ju¿ w okresie leczenia w oddziale intensywnej terapii. Po przyjêciu stan chorych
w grupie 1 w ocenie skali SAPS 2 wynosi³ 34,3 ± 10,7 punktów i ró¿ni³ siê znamiennie od tej w grupie 2, wynosi³ 41,6
± 11,4 punktów (p<0,001). Po zabiegu
leczniczym punktacja wynosi³a w 1 grupie 48,2 ± 12,1 i w 2 grupie 61,8 ± 12,2
(p<0,001). Niewydolnoæ narz¹dowa
oceniana skal¹ LODS, MODS i SOFA
ró¿ni³a siê znamiennie miêdzy grupami.
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Wynosi³a ona w 1 grupie bezporednio
po przyjêciu w skali LODS 2,4 ± 2,3
punktów i w 2 grupie 4,5 ± 3,1 punktów
(p<0,001), w skali MODS w 1 grupie 1,4
± 2,1 punktów i w 2 grupie 3,2 ± 2,6 punktów (p<0,001) i w skali SOFA w 1 grupie
2,1 ± 2,3 punktów i w 2 grupie 4,1 ± 3,2
punktów (p<0,001). Po zabiegu leczniczym stan niewydolnoci narz¹dowej w
w/w skalach tak¿e ró¿ni³ siê istotnie
(p<0,001) i wynosi³ w skali LODS w 1
grupie 5,2 ± 2,9 punktów w 2 grupie 9,0
± 3,2 punktów, w skali MODS odpowiednio 4,2 ± 3,0 punktów i 7,2 ± 2,8 punktów, za w skali SOFA równie¿ odpowiednio 6,3 ± 2,3 punktów i 9,9 ± 2,8 punktów.
Wskanik prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu oceniany skal¹ SAPS 2,
po przyjêciu wynosi³ w 1 grupie 18,8% ±
16,8, a w 2 grupie 31,2% ± 21,2, skal¹
LODS w 1 grupie 11,1% ± 12,0, a w 2
grupie 23,1% ± 22,0. Natomiast po zabiegu operacyjnym wskanik ten w skali
SAPS 2 wynosi³ w 1 grupie 43,9% ± 23,3
a w 2 grupie 67,3% ± 20,0, za w skali
LODS w 1 grupie 28,1% ± 23,3, i w 2
grupie 56,5% ± 25,3%.
Omówienie wyników i dyskusja
miertelnoæ u chorych w podesz³ym
wieku, leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii, równie¿ z przyczyn chirurgicznych, wzrasta systematycznie z wiekiem
chorego i wynosi wg ró¿nych róde³ od 8
do 51%, ale i 25 do 53% [1, 3, 5, 6].
Wspó³istnienie licznych schorzeñ w zakresie istotnych ¿yciowo uk³adów ma
istotny wp³yw na tê wartoæ [1,5,6]. Potwierdza to analiza materia³u chorych w
podesz³ym wieku z Massachusetts General Hospital w Bostonie poddanych zabiegom wewn¹trzbrzusznym wykonanym
z powodu schorzeñ przewodu pokarmowego w okresie 2ch dziesiêcioleci tj.
1985-1995 i 1995-2005, w trybie planowym i nag³ym. W grupie chorych poni¿ej 85 lat miertelnoæ obni¿y³a siê o ponad 10% w drugim dziesiêcioleciu w porównaniu z pierwszym, i by³o to wynikiem znamiennie statystycznie rzadszego wystêpowania schorzeñ wspó³istniej¹cych w tym przedziale wiekowym. Z
kolei w grupie chorych powy¿ej 85 lat
miertelnoæ nie uleg³a zmianie porównuj¹c oba okresy. By³o to wynikiem braku ró¿nicy w iloci i jakoci schorzeñ
wspó³istniej¹cych w tej grupie wiekowej
chorych miêdzy obu analizowanymi okresami. Wykazano tak¿e, ¿e wy¿sz¹ miertelnoci¹ obarczona by³a grupa chorych
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operowanych w trybie nag³ym, ale i z
przyczyn nowotworowych [19].
Podobne obserwacje dokonali na podstawie 4-letnich badañ w Uniwersyteckim
Szpitalu w Barcelonie, Oddziale Przewodu Pokarmowego i Chorób Nag³ych u 254
chorych autorzy Martinez-Casas I., Rancho J., Nve E. ze wspó³pracownikami
[20]. W ca³ej grupie chorych, operowanych doranie, ze rednim wiekiem 62±17
lat, wykazano miertelnoæ 22%. redni
wiek zmar³ych chorych wynosi³ 73±11 i
by³ znamiennie wy¿szy ni¿ tych, którzy
prze¿yli - 59±17 lat (p<0,0001).
W naszym materiale miertelnoæ analizowanej grupy chorych by³a wysoka i
wynosi³a 45,05%, ale mieci³a siê w granicach okrelonych przez ró¿ne orodki
w pimiennictwie. Niemal po³owa pacjentów, bo 50-ciu (45,04%), by³a powy¿ej
85 roku ¿ycia, przy czym po³owa z nich
zmar³a, wszyscy w IV stopniu skali ASA
(p = ns). Autorzy Martinez-Serrano M.,
Pereira J., Rancho J. z wspó³ ze Szpitala
Uniwersyteckiego w Barcelonie Oddzia³u Chirurgii Ogólnej [21] w grupie 402
pacjentów operowanych z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej w wyniku
uwiêniêtej przepukliny wykazali znamienny statystycznie zwi¹zek ryzyka wyst¹pienia zgonu z wiekiem powy¿ej 80 lat
i stanem ogólnym zdrowia okrelanym w
skali ASA jako III i IV stopieñ. miertelnoæ ta wynosi³a u chorych w wieku 60 70 lat w III stopniu skali ASA 4,4% i
9,9% w IV stopniu, za w grupie chorych
80 - 90 lat w III stopniu ASA 17,3% i
33,5% w IV stopniu ASA (p<0,001).
Na wysok¹ miertelnoæ, przedstawion¹ w naszym materiale, wp³ywa³y
schorzenia wspó³istniej¹ce, ale i ich iloæ
wystêpuj¹ca u chorego. Przewlek³e schorzenie uk³adu oddechowego pod postaci¹ POCHP w wysokim, III i IV stopniu
zaawansowania, okrela³o ryzyko wystêpowania zgonu w 62%, niewydolnoæ
kr¹¿enia w III i IV stopniu skali NYHA
w 56%, zaburzenia rytmu o charakterze
tachyarytmii, wystêpowania pobudzeñ
komorowych o czêstoci powy¿ej 5/min
w 76%, a niewydolnoæ nerek z poziomem kreatyniny > 350umol/l w 62%.
Zdecydowanie ni¿szy wspó³czynnik ryzyka wyst¹pienia zgonu dotyczy³ chorych, z zaburzeniami krzepniêcia i poziomem protrombiny > 2,2 INR bo w 16%,
schorzeniami przewlek³ymi, w tym nowotworowymi w 22% (tabela III, wykres 1).
Obserwacje nasze potwierdza analiza 254 chorych operowanych równie¿ z
powodu wstrz¹su septyczno-hipowolemicznego w przebiegu ostrej choroby

przewodu pokarmowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Barcelonie [20]. Wykazano znamienny statystycznie zwi¹zek
wyst¹pienia zgonu u chorych ze schorzeniami uk³adu kr¹¿enia (p=0,03), nowotworowymi (p=0,03), stosuj¹cymi rodki
przeciwkrzepliwe (p=0,03) i z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (p=0,07). Nie
wykazano natomiast znamiennego statystycznie powi¹zania wyst¹pienia zgonu ze
wspó³istnieniem chorób uk³adu oddechowego. Z kolei inni autorzy [21], tak¿e ze
Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie
Oddzia³u Chirurgii Ogólnej w grupie 402
pacjentów operowanych z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej w wyniku
uwiêniêtej przepukliny wykazali znamienny statystycznie zwi¹zek chorób
uk³adu oddechowego ze zgonem w okresie pooperacyjnym (55,5%, p<0,001).
Podobnie autorzy [22] Panhofer P., Izay
B., Redl M., Ferenc V., Ploder M., Jakesz
R., Gotzinger P. przedstawili wzrost ryzyka wyst¹pienia zgonu u chorych z rozlanym zapaleniem otrzewnej po perforacji przewodu pokarmowego ze wspó³istnieniem schorzeñ uk³adu kr¹¿enia i oddechowego (37% wród przyczyn zgonu,
7,4% zator p³ucny, 3,7% zawa³ serca),
oraz choroby nowotworowej (3,7% przyczyn zgonów).
Skala MODS, LODS i SOFA
oceniaj¹ rozwijaj¹c¹ siê niewydolnoæ
narz¹dow¹ w trakcie leczenia, s¹ proste
w u¿yciu ze wzglêdu na dysponowanie
prostymi parametrami klinicznymi i biochemicznymi, zawsze dostêpnymi, bo
wielokrotnie wykonywanymi w celu codziennej oceny postêpów prowadzonego
leczenia, nie tylko w ramach oddzia³ów
intensywnej terapii. U chorych z objawami rozlanego zapalenia otrzewnej najczêciej stosuje siê skalê SOFA, gdy¿ pierwotnie dedykowana by³a do oceny stanu
chorych z seps¹. Autorzy: Sumi T., Katsumata K., Tsuchida A., Sonda I., Shimazu M., Aoki T.[23] i kolejni Hynninen M.,
Wennervirta J., Leppaniemi A., Pettila V.
[24] wykazali, ¿e wysokoæ punktacji w
skali SOFA w dniu przyjêcia jest dobrym
wskanikiem ciê¿koci stanu pacjenta, im
jest wy¿sza, tym prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia zgonu wy¿sze (2,38 w oparciu o równanie regresji). Stwierdzili te¿,
¿e jeli punktacja w sekwencyjnej ocenie
stanu chorego dokonana w pierwszych
4ch dniach leczenia nie zmienia siê i jest
wysoka to ryzyko wyst¹pienia zgonu jest
wysoce prawdopodobne, natomiast, jeli
punktacja zmniejsza siê znamiennie z ka¿dym dniem, to prawdopodobne jest, ¿e
pacjent wyzdrowieje.
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Takie zachowanie punktacji potwierdza prowadzona przez nas obserwacja,
dokonana nie tylko w skali SOFA, ale i
MODS i LODS. W naszym materiale, na
podstawie oceny dokonanej w chwili
przyjêcia do szpitala i do oddzia³u intensywnej terapii po zabiegu operacyjnym,
wykazano nie tylko znamienn¹ statystycznie wy¿sz¹ punktacjê w grupie zmar³ych,
ale równie¿ znamienny statystycznie
wzrost punktacji miêdzy dwoma wymienionymi okresami, co wi¹za³o siê z wysokim prawdopodobieñstwem wyst¹pienia zgonu (tabela VI).
Poddano analizie stan ogólny chorego i zadano pytanie: czy dynamika zmian
stanu chorego w okresie hospitalizacji
mo¿e stanowiæ tak¿e czynnik ryzyka wyst¹pienia zgonu. Podstawê tej analizy stanowi³o okrelenie stanu ka¿dego chorego na podstawie skali patofizjologicznej
SAPS 2 dokonanego w dwu okresach.
Ocenê stanu chorego w drugim okresie uzupe³niono o skalê Porthsmoth-POSSUM [11,12,25]. Uwzglêdnia³a ona
wszystkie czynniki sk³adaj¹ce siê na obraz wstrz¹su, wielkoæ urazu zabiegowego, ale i stan wyjciowy pacjenta przed
wyst¹pieniem ostrego schorzenia. Wskanik ryzyka prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu (PDR) wg tej skali pozwala³ oceniæ perspektywê chorego w czasie
hospitalizacji i by³ porównywany z takim
wskanikiem uzyskanym na podstawie
punktacji skali SAPS 2. Wykazano, ¿e
znamienny statystycznie wzrost punktacji w toku prowadzonego leczenia stanowi czynnik wysokiego ryzyka wyst¹pienia zgonu (tabela VI). Ilustracj¹ s¹ pacjenci grupy 2, zmarli. W skali SAPS 2
punktacja wynosi³a po zabiegu rednio
61,8 vs 41,6 bezporednio po przyjêciu
(p<0,001). W odró¿nieniu w 1 grupie
chorych, u których leczenie zakoñczy³o
siê wypisem ze szpitala w stanie poprawy zdrowia, punktacja w skali SAPS 2
wynios³a po zabiegu w OIT 48,2 punktów vs 34,3 punktów po przyjêciu. W
skali Porthsmoth-POSSUM wykazano
znamienn¹ ró¿nicê statystycznie miêdzy
grupami tak w czêci fizjologicznej jak i
operacyjnej tej skali, wraz ze wskanikiem ryzyka wyst¹pienia zgonu - PDR.
Wskanik ten wynosi³ w 1 grupie (prze¿yli) 39,5% i znamiennie wy¿szy w grupie 2 chorych (zmarli) 77,7% (p<0,001)
(tabela IV). Ponadto wykazano, jeli
wskanik PDR, w oparciu o skale SAPS
2 i LODS w okresie po zabiegu podwoi³
wartoæ z okresu przyjêcia wskazywa³ na
wysokie prawdopodobieñstwo niepowodzenia w leczeniu (tabela VI) co przed-

OSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

stawia 2 grupa chorych.
Zidentyfikowanie i analiza czynników
ryzyka w krótkim okresie po przyjêciu do
szpitala, u chorego z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej prowadz¹cymi do niedro¿noci przewodu pokarmowego lub
rozlanego zapalenia otrzewnej, ma na
celu, jak najszybsze wyizolowanie grupy
chorych o najni¿szym i najwy¿szym
prawdopodobieñstwie wyst¹pienia zgonu
[20,21,26,27]. U pacjentów w tej pierwszej grupie obawa wyst¹pienia powa¿niejszych powik³añ jest niska. Odmienne postêpowanie dotyczy 2 grupy chorych,
wymagaj¹ hospitalizacji, zawsze w oddziale intensywnej terapii z obawy nie
tylko wyst¹pienia zgonu.
W naszej analizowanej grupie
uwzglêdniono wród czynników ryzyka
tak¿e niezbêdne elementy intensywnego
leczenia, jak sztuczna wentylacja od
chwili przyjêcia, stosowanie amin katecholowych w stymulacji kr¹¿enia powy¿ej 1 godziny (tabela III). Podobny dobór czynników ryzyka przedstawiaj¹
opracowania populacji chorych w wieku
powy¿ej 80 lat leczonych planowo w
orodkach amerykañskich, kanadyjskich
i holenderskich z powodu schorzeñ chirurgicznych wymagaj¹cych zabiegów
wewn¹trzbrzusznych resekcji jelit, na drogach moczowych i du¿ych naczyniach
[19-22, 28].
Zaawansowanie postêpuj¹cej w czasie trwania ostrej choroby przewodu pokarmowego to czynniki ryzyka jak niskie
cinienie têtnicze, szybkie têtno, ropny
lub ka³owy p³yn w jamie otrzewnej z narastaj¹cym poziomem leukocytozy. Prowadz¹ one do zaburzeñ przep³ywu tkankowego i ujawnienia siê kolejnych, ju¿
patofizjologicznych czynników ryzyka z
nisk¹ prê¿noci¹ tlenu we krwi têtniczej,
zaburzeniami wiadomoci ocenianymi
skal¹ Glasgow poni¿ej 12 punktów, z
kwasic¹ metaboliczn¹ HC03 < 15 mEq/l,
narastaj¹cym poziomem kreatyniny > 350
µmol/l, mocznika > 20 mmol/l, z diurez¹
poni¿ej 20 ml/godz. Chorzy ci wymagaj¹
konsekwencji terapeutycznych, m.in. w
postaci leków naczynioaktywnych i
zwiêkszaj¹cych objêtoæ wyrzutow¹ serca stosowanych przez ró¿nie d³ugi czas,
sztucznej wentylacji, i przede wszystkim
szybko (poni¿ej 2 godzin) wykonanego
zabiegu leczniczego operacyjnego
[29,30,31,32]. Te wszystkie czynniki ryzyka przedstawiono w analizowanym
materiale w tabeli III. Wiêkszoæ publikacji wskazuje na zawsze obecne, u chorych z ostr¹ dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego, czynniki ryzyka: wzrost pozio-

mu leukocytozy, spadek cinienia, tachykardia, kwasica metaboliczna [23,26].
U pacjentów chirurgicznych w podesz³ym wieku z zaburzeniami: w zakresie
uk³adu sercowo-naczyniowego, uk³adu
oddechowego bardzo szybko nastêpuje
zmniejszenie przep³ywu tkankowego.
Rozwija siê zespó³ niewydolnoci wielonarz¹dowej [33-36]. Procesy te ulegaj¹
przyspieszeniu, kiedy choroba chirurgiczna jest zaawansowana i wskutek migracji
bakteryjnej rozwija siê sepsa [31, 32]. W
taki sposób toczy siê proces chorobowy,
w 2 grupie chorych, zmar³ych. Przedstawia to kalkulacja w oparciu o skale niewydolnoci wielonarz¹dowych LODS i
MODS i SOFA (tabela VI). Obserwuje
siê podwojenie wartoci punktowej po
zabiegu w stosunku do tej wyjciowej,
mimo zabiegu operacyjnego i stosowanego intensywnego leczenia ( sztuczna wentylacja, przetaczanie p³ynów, krwi, stosowanie leków naczynioaktywnych, wyrównuj¹cych kwasicê metaboliczn¹, antybiotykoterapii). Równie¿ charakterystyczny dla tej grupy jest wzrost przynajmniej dwukrotny wskanika ryzyka prognozowanego zgonu: POSSUM PDR
77,7%, SAPS 2 PDR 67,3% i LODS PDR
56,5% w porównaniu do grupy 1 chorych,
którzy prze¿yli: 39,5%; 43,9% i 18,9%.
Boey ze wsp. stworzy³ prost¹ skalê
ryzyka wyst¹pienia zgonu dotycz¹ca chorych z rozlanym zapaleniem otrzewnej
spowodowanym perforacj¹ wrzodu trawiennego, potwierdzon¹ na analizie kilkunastu tysiêcy pacjentów z orodków
amerykañskich. Uwzglêdniono w niej
nastêpuj¹ce czynniki: 1. wstrz¹s w okresie przyjêcia do szpitala, 2. perforacja
przewodu pokarmowego trwaj¹ca d³u¿ej
ni¿ 24 godziny, 3. zaawansowane schorzenie wspó³istniej¹ce. Jeli u przyjêtego
do leczenia w trybie nag³ym wystêpuje
tylko jeden z powy¿szych czynników,
miertelnoæ wynosi 10,0%, dwa czynniki 45,5% i wszystkie trzy to 100% miertelnoci [27].
Wnioski
U chorych w podesz³ym wieku przyjêtych do leczenia z powodu wstrz¹su
hipowolemiczno-septycznego w przebiegu ostrej dysfunkcji przewodu pokarmowego na wyst¹pienie zgonu ma wp³yw:
1. obecnoæ dwóch lub wiêcej schorzeñ wspó³istniej¹cych o wysokim stopniu zaawansowania przed wyst¹pieniem
ostrego schorzenia,
2. obecnoæ co najmniej dwóch czynników ryzyka sporód klinicznych, labo-
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ratoryjnych i leczniczych w okresie po
zabiegu leczniczym.
3. podwojenie punktacji w skalach
patofizjologicznych i niewydolnoci uk³adowych w okresie po zabiegu leczniczym
w stosunku do wartoci tej z okresu przyjêcia do szpitala.
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