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Ostra choroba chirurgiczna w wyniku
dysfunkcji przewodu pokarmowego pod postaci¹ ostrego zapalenia otrzewnej lub niedro¿noci to schorzenia obarczone znaczn¹
miertelnoci¹, zw³aszcza u pacjentów w podesz³ym wieku. Ilustracj¹ tego problemu sta³a
siê obserwacja i wyniki leczenia grupy 111
pacjentów w podesz³ym wieku (65 - 97 lat) w
II Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie w okresie 2008
- 2009 roku z powodu wstrz¹su hipowolemicznego, septycznego. Stan pacjentów oceniano
w oparciu o powszechnie stosowane skale w
intensywnej terapii SAPS 2, LODS i POSSUM. Tê analizê przeprowadzano retrospektywnie z podzia³em na dwie grupy chorych: a) tych, którzy prze¿yli - grupa 1 i b)
tych, którzy zmarli - grupa 2. W obu grupach wyliczano prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu (PDR): po przyjêciu (w SAPS 2
18,8% w 1 grupie vs 31,2% w 2 grupie, w
skali LODS 11,1% vs 23,1% odpowiednio),
po dobie leczenia po wykonanym zabiegu
leczniczym (w skali SAPS2 28,9% w 1 grupie vs 61,5% w 2 grupie, w skali LODS 18,9%
vs 49,1% odpowiednio i w skali POSSUM
39,5% vs 77,7% i po pierwszej pe³nej dobie
leczenia w oddziale intensywnej terapii (w
skali SAPS2 43,9% w 1 grupie vs 67,3% w 2
grupie, w skali LODS 28,1% vs 56,5% odpowiednio); p<0,001. Podobnie, punktacja okrelaj¹ca iloæ wykonanych zabiegów leczniczych w skali TISS 28 by³a znamiennie statystycznie ró¿na miêdzy grupami: 38,3 w 1 grupie vs 44,6 w 2 grupie i zabiegów pielêgnacyjnych w skali TISS 76: 36,1 vs 42,5, odpowiednio p<0,001. W skalach niewydolnoci
narz¹dowych MODS i SOFA, jakkolwiek
punktacja w grupach by³a niska, to jednak
w 2 grupie uleg³a podwojeniu w okresie po
zabiegu w stosunku do wartoci uzyskanej w
chwili przyjêcia.

Wstêp
Wiek podesz³y zawsze zwi¹zany jest
z postêpuj¹c¹ inwolucj¹ narz¹dów, czêstszym wystêpowaniem chorób wspó³istniej¹cych. Ka¿da ostra choroba, w tym

An acute surgery disease after dysfunction of digestive tract has been recognized as
one of the major risk factors in mortality of
surgical patients. 0A group of 111 elderly ICU
patients with hipovolemic, septic shock (aged
65 - 97 yrs) was observed. The patients were
evaluated according to commonly used severity-of-illness scoring systems: SAPS2, LODS
and POSSUM. A retrospective analysis was
based on two groups: a) survivors, and b) nonsurvivors. In both groups there was calculated
predicted death rate (PDR): on hospital admittance (in SAPS 2 18,8% in survivors vs
31,2% in non-survivors, in LODS 11,1% vs
23,1%, respectively), one day after surgery
(in SAPS 2 28,9% in survivors vs 61,5% in
non-survivors, in LODS 18,9% vs 49,1%, and
in POSSUM 639,5% vs 77,7%, respectively),
and after the first day of ICU treatment (in
SAPS 2 43,9% in survivors vs 67,3% in nonsurvivors, in LODS 28,1% vs 56,5% respectively); p<001. Similarly, numbers of collected
points in Therapeutic Intervention Scoring
system (TISS-28) were statistically significant
between the groups: 38,3 in survivors vs 44,6
in non-survivors, and in TISS-76: 36,1 vs 42,5,
respectively p<0,001. The difference was also
noticed during collecting points in severity
scoring systems: MODS and SOFA; a number of collected points was twice higher when
measured after the surgery, than when comparing the MODS and SOFA values, calculated on hospital admittance in non-survivor
group.

ta powsta³a w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego, pod postaci¹ jego niedro¿noci lub rozlanego zapalenia
otrzewnej, szybko prowadzi do niestabilnoci istotnych ¿yciowo uk³adów, i czêsto zgonu [1-3]. Rokowanie pogarsza
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fakt, ¿e grupa pacjentów w zaawansowanym wieku, z trudem decyduje siê na leczenie szpitalne w pocz¹tkowym okresie
choroby, licz¹c, ¿e schorzenie ust¹pi, nawet, jeli towarzyszy im silny ból. Skutkiem jest spadek przep³ywu tkankowego
ró¿nie d³ugo utrzymuj¹cy siê i to stymuluje rozwój niewydolnoci wielonarz¹dowej [4,5]. Postêpowanie, wiêc z chorym
w chwili przyjêcia wymaga dynamicznego dzia³ania diagnostycznego. Celem jest
jak najwczeniejsza identyfikacja pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Jak najszybsze rozpoczêcie intensywnego leczenia mo¿e ograniczyæ istniej¹ce w tej grupie chorych wysokie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu [6-8]. Stworzono wiele skal dedykowanych chorym z
okrelonymi klinicznymi postaciami dysfunkcji przewodu pokarmowego. Przyk³adem s¹ skale oceniaj¹ce stan chorego
z krwawieniem do wiat³a przewodu pokarmowego, rozlanym zapaleniem
otrzewnej. Maj¹ one s³u¿yæ identyfikacji
tych z grupy wysokiego ryzyka. Zawieraj¹ zawsze proste parametry patofizjologiczne, m.in. okrelaj¹ce stopieñ stabilnoci uk³adu kr¹¿enia na podstawie pomiaru cinienia têtniczego, têtna oraz ocenê chirurgiczn¹ - endoskopow¹, potwierdzaj¹c¹ aktywne lub przebyte krwawienie, lub operacyjn¹ o jakoci p³ynu wewn¹trzotrzewnowego. S¹ to skale: Rockalla (1996 r), Blatchworda (2000 r.),
Baylor-College-Index (1995 r.), CedarsSinai Medical Centre predictive index
(1996 r.) i najstarsza stosowana od 1976
roku Forrestera [9,10,11,12,13], dedykowane chorym z krwotokiem do wiat³a
przewodu pokarmowego, lub skala Manheim dla chorych z rozlanym zapaleniem
otrzewnej, czy skala Baltazara, Ransona
dla chorych z ostrym zapaleniem trzustki. Czêæ z nich, uwzglêdnia wiek pacjenta (np. skala Baylora i Rockalla, Manheim). Aktualnej oceny stanu pacjenta,
przyjêtego w trybie nag³ym, w zakresie
rozwijaj¹cej siê u niego niewydolnoci
wielonarz¹dowej, wraz z ryzykiem wyst¹pienia zgonu, dokonaæ mo¿na w oparciu o ró¿ne skale powszechnie stosowane w oddzia³ach intensywnej terapii. Od
1981 roku, kiedy Knaus i wspó³pracownicy zaprezentowali skalê APACHE powsta³o wiele skal obiektywizuj¹cych bie¿¹cy stan chorych leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii: SAPS 2, SAPS
3, APACHE 2, APACHE 3, LODS,
MODS, SOFA, POSSUM, MPM,
TRIOS, ODIN. Czêæ z nich jest ze
wspó³czynnikiem prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia zgonu - PDR [4,14-19].
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Cel pracy
Celem pracy by³o wykazanie przydatnoci skal, powszechnie stosowanych w
oddzia³ach intensywnej terapii, do oceny
stanu chorych w podesz³ym wieku z ostr¹
chorob¹ chirurgiczn¹ zwi¹zan¹ z dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego i okrelenie
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu
na poszczególnych etapach leczenia. Oceny dokonywano, wiêc, 1. bezporednio po
przyjêciu do szpitala, 2. w pierwszej dobie po leczniczym zabiegu operacyjnym
i 3. po pierwszej dobie hospitalizacji w
oddziale intensywnej terapii.
Materia³
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 z powodu wstrz¹su w wyniku
ostrej choroby chirurgicznej zwi¹zanej z
dysfunkcj¹ przewodu pokarmowego pod
postaci¹ niedro¿noci i rozlanego zapalenia otrzewnej o ró¿nej etiologii.
U tych chorych po przyjêciu do szpitala wykonywano badania kliniczne i biochemiczne. S³u¿y³y one:
 zobiektywizowanej ocenie stanu
ogólnego pacjenta wg skal patofizjologicznej SAPS 2 i niewydolnoci narz¹dowych: LODS, MODS i SOFA [4,1618],
 okreleniu prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia zgonu - PDR - w skali SAPS
2, LODS,
 kwalifikacji do leczenia w oddziale intensywnej terapii.
Wykonywane czynnoci lecznicze i
pielêgnacyjne u chorych kwalifikowano
w skali TISS-28 i TISS-76.
Zobiektywizowany stan ka¿dego pacjenta wg w/w skal, konfrontowano z ocen¹ patofizjologiczn¹ i operacyjn¹ w skali
POSSUM-Porthsmoth [14].
Ka¿d¹ z wymienionych ocen stanu
pacjenta powtarzano po pierwszej dobie
po zabiegu operacyjnym i po up³ywie
pierwszej, pe³nej doby leczenia w oddziale intensywnej terapii.
W chwili przyjêcia, u ka¿dego chorego dynamikê rozwijaj¹cej siê ostrej choroby chirurgicznej oceniano na podstawia
objawów hemodynamicznych i zaburzeñ
przep³ywu tkankowego. Uwzglêdniono
nastêpuj¹ce objawy:
 hemodynamiczne: SBP (skurczowe cinienie têtnicze) < 90 mmHg, HR

(têtno) > 140/min,
 wynikaj¹ce z zaburzeñ przep³ywu
narz¹dowego: kwasica z HCO3 < 15 mEq/
l, zaburzenia wiadomoci w skali Glasgow < 12 punktów, paO2 < 60 mmHg,
diureza godzinowa < 20 ml.
Jeli chory spe³nia³ powy¿sze kryteria, tj. wystêpowa³y u niego, co najmniej
2 parametry, po jednym z ka¿dej z powy¿szych grup objawów, kwalifikowano
go do grupy badawczej.
Analizy statystycznej dokonywano z
podzia³em na dwie grupy chorych, które
obejmowa³y: grupa 1, którzy prze¿yli i
grupa 2, którzy zmarli, w oparciu o nastêpuj¹ce testy [20,21]:
1./ wartoci rednie wystêpuj¹cego
zjawiska, z poziomem istotnoci, co najmniej p<0,05
2. wartoæ procentowa wystêpowania
zjawiska w stosunku do ca³oci materia³u lub jednej z grup.
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%.
U pacjentów w chwili przyjêcia z powodu ostrej choroby przewodu pokarmowego w wyniku dysfunkcji przewodu
pokarmowego pod postaci¹ niedro¿noci
i rozlanego zapalenia otrzewnej, stwierdzano (tabela II):
 w zakresie objawów hemodynamicznych:
1. SBP (skurczowe cinienie têtnicze)
poni¿ej 90 mmHg u 19,80% chorych,
2. HR (têtno) powy¿ej 140/min u
11,70% chorych,
· w zakresie zaburzeñ przep³ywu narz¹dowego:
1. kwasica z HCO3 < 15 mEq/l
u 14,41% chorych,
2. zaburzenia wiadomoci oceniane
w skali Glasgow < 12 punktów
u 45,04% chorych,
3. paO2 < 60 mmHg u 38,20%
chorych,
4. diureza godzinowa < 20 ml
u 7,20% chorych,
5. poziom mocznika > 20 mmol/l
u 47,75%,
6. leukocytoza > 20 000/mm3 lub
< 3 000/mm3 u 13,51%
Wyjciowy stan pacjentów, tj. przed
zaistnieniem ostrego schorzenia ocenia-
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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 okresie 2008 - 2009 roku.
Zgon

N

redni wiek

p³eæ - K

p³eæ - M

p-value

Nie

61 = 54,95%

77,8 ± 7,6

38 = 62,30%

23 = 37,70%

ns

Tak

50 = 45,05%

79,3 ± 8,4

38 = 76,00%

12 = 24,00%

ns

Razem

111 = 100,00%

78,9 ± 8,1

76 = 68,47%

35 = 31,53%

ns

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.
Parametry

Liczba chorych

Odsetek procentowy

hemodynamiczne:
SBP < 90 mmHg
HR > 140/min

22

19,80%

13

11,70%

zaburzonego przep³ywu tkankowego:
HCO3 < 15 mEq/l

16

14,41%

skala Glasgow<12 punktów

50

45,05%

PaO2 < 60 mmHg

42

38,20%

8

7,20%

mocznik > 20 mmol/mm

53

47,75%

leukocytoza > 20 tys/mm3

15

13,51%

diureza < 20 ml/godz
3

Tabela III
Czêstoæ wystêpowania schorzenia wspó³istniej¹cego u chorych w podesz³ym wieku leczonych z
powodu ostrej choroby chirurgicznej w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego w okresie 2008
- 2009 roku.
Schorzenie wspó³istniej¹ce
Uk³ad oddechowy POCHP III/IVo
Uk³ad kr¹¿enia NYHA III/IVo
Uk³ad kr¹¿enia zaburzenia rytmu
Niewydolnoæ nerek
(mocznik > 20 mmol/l)
Zaburzenia krzepniêcia (INR > 2,2)
Choroby przewlek³e (nowotwory)

Zgon

Liczba
pacjentów

nie
tak

n

%

61

19

31,15

50

31

62,00

nie

61

12

19,67

tak

50

28

56,00

nie

61

33

54,10

tak

50

38

76,00

nie

61

27

44,26

tak

50

31

62,00

nie

61

3

4,92

tak

50

8

16,00

nie

61

18

29,51

tak

50

11

22,00

no parametrami czêci fizjologicznej skali Porthsmoth-POSSUM. Ró¿nice miêdzy
analizowanymi grupami chorych: 1 (prze¿yli) i 2 (zmarli) w wystêpowaniu wspó³istniej¹cych schorzeñ w wysokim stopniu ich zaawansowania, by³y znamienne
statystycznie w zakresie (tabela III):
 niewydolnoci oddechowej z
dusznoci¹ spoczynkow¹, pod postaci¹
POCHP w III i IV stopniu zaawansowania z FEV1 < 50% u 45,05% z wszystkich chorych (50), tj. u 31,15% (19) cho-
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Czêstoæ wystêpowania

p
0,001
<0,001
0,017
0,063
0,052
0,371

rych grupy 1 vs 62,00% (31) chorych
grupy 2 (p<0,001);
 niewydolnoci kr¹¿enia w stopniu
III i IV skali NYHA wymagaj¹cej stosowania leków inotropowych, odwadniaj¹cych z powodu obrzêków, wysokiego cinienia ¿ylnego, kardiomiopatii u 36,04%
z wszystkich chorych (40), tj. 19,67%
(12) chorych 1 grupy vs 56,00% (28) chorych 2 grupy (p<0,001),
 niewydolnoci kr¹¿enia ze zmianami w zapisie elektrokardiograficznym

pod postaci¹ zaburzeñ rytmu w wyniku
zmian przewodnictwa ródkomorowego
i ukrwienia miênia sercowego (za³amek
Q, zmiany odcinka ST) u 63,96% chorych z obu grup (71), tj. 54,1% (33) chorych 1 grupy vs 76,00% (38) chorych 2
grupy (p=0,17),
 niewydolnoci nerek z poziomem
kreatyniny > 350 µmol/l i mocznika > 20
mmol/l u 52,25% chorych z obu grup
(58), tj. u 44,26% (27) chorych 1 grupy
vs. 62,00% (31) chorych 2 grupy (p =
0,063),
 przewlek³ych schorzeñ pod postaci¹ choroby nowotworowej z rozsiewem,
bia³aczki lub marskoci w¹troby u
26,13% chorych z obu grup (29), tj.
29,51% (18) chorych 1 grupy vs 22,00%
(11) chorych 2 grupy (p=0,371),
 zaburzeñ krzepniêcia ze wskanikiem INR >2,2 u 9,91% chorych z obu
grup (11) tj. 4,92% (3) chorych w i grupie vs 16,00% (8) chorych 2 grupy
(p=0,052).
W tabeli IV przedstawiono punktacjê uzyskan¹ w skali Porthsmoth-POSSUM:
1. w czêci tzw. fizjologicznej rednia punktacja wynosi³a w 1 grupie - 32,7
± 9,4 punktów, w 2 grupie - 43,5 ± 11,8
punktów i by³a wynikiem oceny parametrów: stanu wyjciowego pacjenta przed
zadzia³aniem ostrego schorzenia i stanu
bie¿¹cego na podstawie parametrów hemodynamicznych, biochemicznych,
2. w czêci operacyjnej, rednia punktacja w 1 grupie wynosi³a 18,9 ± 5,3, za
w 2 grupie 24,6 ± 5,6, (p<0,001), a ocenia³a wielkoæ i czas wykonania niezbêdnego zabiegu od momentu przyjêcia, wielokrotnoæ jego wykonania, oraz jakoæ
treci stwierdzanej wewn¹trzotrzewnowo
podczas wykonywanego zabiegu operacyjnego.
Skutkiem by³o okrelenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu - PDR znamiennie ró¿ne miêdzy obu grupami
(p<0,001), w 1 - 39,5% ± 31,1 i w 2 77,7% ± 26,7.
Obie grupy, istotnie statystycznie, ró¿ni³y siê w iloci punktów okrelaj¹cych
wykonanie czynnoci (tabela IV ):
 leczniczych w skali TISS-28: w 1
grupie bezporednio po zabiegu by³o to
38,3 ± 8,8 punktów, po 1 dobie hospitalizacji w OIT (Oddziale Intensywnej Terapii) 40,8 ± 6,9 punktów i w 2 grupie
odpowiednio 44,6 ± 7,2 punktów i 46,8
± 7,2 punktów (p<0,001),
 pielêgnacyjnych w skali TISS 76:
po zabiegu by³o to 36,1 ± 9,1 punktów i
po pierwszej dobie na OIT 38,8 ± 7,0
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punktów w grupie 1 i odpowiednio 42,5
± 7,3 punktów i 44,7 ± 7,3 punktów w 2
grupie (p<0,001).
W tabeli V przedstawiono ocenê patofizjologiczn¹ w skali SAPS 2 i niewydolnoci narz¹dowej w skali LODS,
MODS i SOFA w okresie po przyjêciu,
po leczniczym zabiegu i po pierwszej
dobie leczenia w oddziale intensywnej
terapii.
Przy przyjêciu stan chorych w grupie
1 w skali SAPS 2 wynosi³ 34,3 ± 10,7
punktów i ró¿ni³ siê znamiennie od tego
w grupie 2, który oceniano na 41,6 ± 11,4
punktów (p=0,001). Po zabiegu punktacja przedstawia³a siê w grupie 1 - 40,4 ±
11,1 i w 2 - 57,5 ± 12,3 punktów
(p<0,001). Z kolei podczas hospitalizacji w OIT punktacja w skali SAPS 2 w 1
grupie wynosi³a 48,2 ± 12,1 punktów i
ró¿ni³a siê znamiennie statystycznie (p <
0,001) od tej w 2 grupie - 61,8 ±12,2
punktów (tabela V).
Stopieñ rozwijaj¹cej siê niewydolnoci wielonarz¹dowej w czasie prowadzonego leczenia oceniono skalami LODS,
MODS i SOFA. W pierwszym okresie,
bezporednio po przyjêciu, wynosi³a w 1
grupie 2,4 ± 2,3 punktów, w 2 grupie 4,5
± 3,1 punktów (p<0,001) w skali LODS,
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
(p<0,001). Po zabiegu leczniczym stan
niewydolnoci wielonarz¹dowej w w/w
skalach ró¿ni³ siê istotnie (p<0,001) miêdzy obu grupami i wynosi³ w skali LODS
w 1 grupie 3,9 ± 2,6 punktów, w 2 grupie
7,7 ± 3,6 punktów, w skali MODS odpowiednio 3,0 ± 2,5 punktów i 6,1 ± 2,9
punktów i w skali SOFA w 1 grupie 5,2 ±
3,0 punktów, w 2 grupie 8,9 ± 3,3 punktów. Z kolei podczas leczenia w OIT
punktacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co
w skalach: LODS w 1 grupie 5,2 ± 2,9, w
2 grupie 9,0 ± 3,2; MODS 4,2 ± 3,0 w 1
grupie, w 2 grupie 7,2 ± 2,8 i SOFA 6,3 ±
2,8 punktów w 1 grupie, 9,9 ± 2,8 punktów w 2 grupie. Po 1 dobie leczenia w
oddziale intensywnej terapii ró¿nica
punktacji miedzy grupami by³a istotna
statystycznie ( p<0,001, tabela V).
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
zgonu oceniane wskanikiem PDR by³o
ró¿ne i znamiennie statystycznie miêdzy
obu grupami: w 1 grupie wynosi³o w
okresie po przyjêciu SAPS 2 PDR 18,8%
± 16,8; LODS PDR 11,1% ± 12,0, po
leczniczym zabiegu odpowiednio 28,9%
± 19,3; 18,19% ± 16,9 i w czasie leczenia na OIT 43,9% ± 23,3; 28,1% ± 23,3.
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Tabela IV
Ocena stanu chorych na podstawie punktacji skali POSSUM, TISS 28 i TISS 76 leczonych z powodu
krwotoku do wiat³a przewodu pokarmowego w okresie 2007 - 2008 roku.
Prze¿yli

Skale

Zmarli

p-value

rednia

SD

min-max

rednia

SD

min-max

POSSUM fizjolog.

32,7

9,4

17,0 - 53,0

43,5

11,8

20,0 - 70,0

<0,001

POSSM operacyj.

18,9

5,3

11,0 - 32,0

24,6

5,6

14,0 - 40,0

<0,001

PDR (%)

39,5

11,1

3,3 - 67,9

77,7

16,7

22,1 - 99,8

<0,001

Po leczniczym zabiegu
TISS28
TISS76

38,3

8,8

15,0 - 54,0

44,6

7,2

24,0 - 62,0

0,001

36,1

9,1

12,0 - 52,0

42,5

7,3

21,0 - 60,0

0,001

Po pierwszej dobie hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii
TISS28

40,8

6,9

21,0 - 54,0

46,8

7,2

19,0 - 60,0

<0,001

TISS76

38,8

7,0

18,0 - 52,0

44,7

7,3

16,0 - 58,0

0,001

Tabela V
Ocena stanu pacjentów na podstawie punktacji w skali SAPS 2, LODS, MODS, SOFA leczonych z
powodu ostrej choroby chirurgicznej w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego w 2008 - 2009
roku.
Skale

Prze¿yli
rednia

SD

Zmarli
min-max

p-value

rednia

SD

min-max

20,0 - 80,0

41,6

11,4

20,0 - 69,0

<0,001

Po przyjêciu
SAPS 2

34,3

10,7

PDR

18,8%

16,8

3,7 -92,5

31,2%

21,2

3,7 - 82,6

<0,001

LODS

2,4

2,3

0,0 - 12,0

4,5

3,1

0,0-14,0

<0,001

PDR

11,1%

12,0

3,2 - 83,2

23,1%

22,0

3,2 -92,0

<0,001

MODS

1,4

2,1

0,0 - 13,0

3,2

2,6

0,0 - 12,0

<0,001

SOFA

2,1

2,3

0,0 - 12,0

4,1

3,2

0,0 - 12,0

<0,001

SAPS2

40,4

11,1

23,0 - 76,0

57,5

12,3

26,0 - 86,0

<0,001

PDR

28,9%

19,3

5,2 - 89,7

61,5%

22,3

7,2 - 95,4

<0,001

Po zabiegu leczniczym

LODS

3,9

2,6

0,0 - 11,0

7,7

3,6

1,0 - 15,0

<0,001

PDR

18,9%

16,9

3,2 - 76,6

49,1%

27,7

4,8 - 94,6

<0,001

MODS

3,0

2,5

0,0 - 9,0

6,1

2,9

0,0 - 13,0

<0,001

5,2

3,0

1,0 - 11,0

8,9

3,3

0,0 - 16,0

0,028

SOFA

Po pierwszej dobie leczenia w oddziale intensywnej terapii
SAPS 2

48,2

12,1

29,0 - 80,0

61,8

12,2

41,0 -97,0

<0,001

PDR

43,9%

23,3

9,7 - 92,5

67,3%

20,0

26,6 - 98,1

<0,001

LODS

5,2

2,9

0,0 - 12,0

9,0

3,2

2,0 - 15,0

<0,001

PDR

28,1%

23,3

3,2 - 83,2

56,5%

25,3

7,1 - 94,6

<0,001

MODS

4,2

3,0

0,0 - 12,0

7,2

2,8

2,0 - 14,0

<0,001

SOFA

6,3

2,8

1,0 - 13,0

9,9

2,8

3,0 - 18,0

<0,001

W grupie 2-giej odpowiednie wartoci
przedstawia³y siê po przyjêciu: 31,2% ±
21,2; 23,1% ± 22,0, w okresie pooperacyjnym: 61,5% ± 22,3; 49,1% ± 27,7 i w
OIT: 67,3% ± 20,0, 56,5% ± 25,3. Poziom ufnoci w ka¿dym okresie wynosi³
p<0,001. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu (PDR) oceniane na podstawie
stanu pacjenta wynikaj¹cego ze schorzeñ
wspó³istniej¹cych, ostrego stanu i prowadzonego leczenia zabiegowego w skali

zbiorczej POSSUM wynosi³o w 1 grupie
39,5% ± 31,1 i w 2 grupie 77,7% ± 26,7.
Wartoci te ró¿ni³y siê istotnie przy poziomie ufnoci p<0,001. Wyniki przedstawiono w tabeli IV i V.
Omówienie wyników i dyskusja
miertelnoæ u chorych w podesz³ym
wieku, tj. powy¿ej 65 roku ¿ycia, leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii z
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przyczyn chirurgicznych, ulega podwojeniu, co ka¿de 10 lat i wzrasta wg ró¿nych autorów od 8 nawet do 51%. Wzrost
tej miertelnoci nie wynika z samego,
zaawansowanego wieku, ale z czêstszego wspó³istnienia w tym okresie schorzeñ
w zakresie istotnych ¿yciowo uk³adów
[2,3,22-24]. Ilustruje to analiza materia³u chorych w podesz³ym wieku z Massachusetts General Hospital w Bostonie
poddanych zabiegom wewn¹trz brzusznym 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,
co by³o wynikiem znamiennego statystycznie obni¿enia siê czêstoci wystêpowania schorzeñ wspó³istniej¹cych w tym
przedziale wiekowym. Z kolei w grupie
chorych powy¿ej 85 lat miertelnoæ nie
uleg³a zmianie porównuj¹c oba okresy.
Spowodowane by³o to brakiem ró¿nicy
w iloci i jakoci schorzeñ wspó³istniej¹cych w tej grupie wiekowej chorych miêdzy obu analizowanymi okresami. [24].
W naszym materiale prawie po³owa chorych, bo 50-ciu by³o powy¿ej 85 roku
¿ycia i to jest prawdopodobieñstwo wysokiej miertelnoci, bo 45,05%. Zaawansowany wiek naszych chorych wi¹za³ siê
z wystêpowaniem licznych schorzeñ
wspó³istniej¹cych. Najczêciej, bo u
63,96% chorych wystêpowa³a niewydolnoæ kr¹¿enia ze zmianami w zapisie elektrokardiograficznym pod postaci¹ zaburzeñ rytmu w wyniku zmian przewodnictwa ródkomorowego i ukrwienia miênia
sercowego, u 45,05% chorych przewlek³a niewydolnoæ oddechowa w III i IV
stopniu zaawansowania, u 44,26% chorych niewydolnoæ nerek z poziomem
kreatyniny powy¿ej 350 umol/l lub mocznika powy¿ej 20 mmol/l, u 36,04% chorych niewydolnoæ kr¹¿enia w III i IV
stopniu skali NYHA, za u 29,51% chorych przewlek³e schorzenia, m.in. choroba nowotworowa i u 9,91% chorych zaburzenia krzepniêcia (tabela III).
Autorzy Martinez-Serrano M., Pereira J., Rancho J. z wsp. ze Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie Oddzia³u
Chirurgii Ogólnej [25] 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, ale i stanem ogólnym zdrowia okrelanym w skali
ASA jako III i IV stopieñ. miertelnoæ
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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).
Obserwacje dokonane na podstawie 4letnich badañ w Uniwersyteckim Szpitalu w Barcelonie, Oddziale Przewodu Pokarmowego i Chorób Nag³ych u 254 chorych przez autorów: Martinez-Casas I.,
Rancho J., Nve E. ze wspó³pracownikami [26] wykaza³y miertelnoæ 22% w
ca³ej grupie chorych, operowanych doranie. redni wiek chorych tej grupy wynosi³ 62 ± 17 lat, redni wiek zmar³ych chorych wynosi³ 73 ± 11 i by³ znamiennie
wy¿szy ni¿ tych, którzy prze¿yli - 59±17
lat (p<0,0001. W tej grupie chorych 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 [25], 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 Panhofer P., Izay B.,
Redl M., Ferenc V., Ploder M., Jakesz R.,
Gotzinger P. [27] 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).
W naszej analizie, jak wykazano w
tabeli III, zaawansowane schorzenia znamiennie statystycznie czêciej dotyczy³y
chorych 2 grypy, zmar³ych. Ró¿nice te
obejmowa³y schorzenia uk³adu oddechowego o charakterze POCHP w III i IVo
zaawansowania, niewydolnoæ nerek.
Chorzy te¿ mieli w wysokim stopniu niewydolnoæ kr¹¿enia NYHA III i IVo, oraz
zaburzenia rytmu wraz cechami niedokrwienia miênia sercowego w zapisie
elektrokardiograficznym. Wyj¹tek stanowi³y przewlek³e schorzenia pod postaci¹
marskoci w¹troby lub choroby nowotworowej, które czêciej wystêpowa³y w gru-

pie I, czyli tych, którzy prze¿yli (tabela
III).
Kwalifikacjê chorych do naszej analizy i leczenia w oddziale intensywnej terapii, dokonano na podstawie bie¿¹cego
stanu klinicznego z objawami rozwiniêtego wstrz¹su hipowolemicznego, septycznego (tabela II), [1,8,28-31] i poprzez zobiektywizowanie stanu w oparciu o liczne skale powszechnie stosowane w oddzia³ach intensywnej terapii
[4,14,15-18]. By³y to nastêpuj¹ce skale:
patofizjologiczna SAPS 2 [17,32], patofizjologiczno-operacyjna PorthsmothPOSSUM [14,19,33] i niewydolnoci
uk³adowych rozwijaj¹cych siê wraz z
postêpem choroby i czasem hospitalizacji LODS [16], MODS i SOFA [4,18].
Wybór tych w³anie skal do oceny pacjentów wynika³ z parametrów, którymi
te skale pos³uguj¹ siê, charakterystycznymi tak¿e dla analizowanego wstrz¹su.
Skala patofizjologiczna SAPS 2
(Simplified Acute Physiology Score II,
[17, 32] wprowadzona do klinicznego
u¿ytku w 1993 roku, sta³a siê jedn¹ z najpowszechniej stosowanych do chwili
obecnej skal intensywnej terapii w Europie. Podstaw¹ w jej tworzeniu by³ dokonany w oparciu o logistyczne równanie regresji dobór parametrów charakterystycznych dla ostrego stanu i wspó³istniej¹cych przewlek³ych schorzeñ u
13152 pacjentów chirurgicznych leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii
USA i krajów Europy Zachodniej. Wybrano 12 parametrów klinicznych, biochemicznych w szerokich granicach
zmian fizjopatologicznych: poziom cinienia têtniczego i têtna, wielkoæ przecieku p³ucnego na podstawie ró¿nicy pêcherzykowo-têtniczej prê¿noci tlenu u
chorych wentylowanych 100% tlenem,
stan wiadomoci w skali Glasgow, diureza dobowa, poziom mocznika, potasu
i sodu, bilirubiny i leukocytozy w surowicy, obecnoæ kwasicy metabolicznej w
oparciu o poziom dwuwêglanów. Ocenie
podlega tryb przyjêcia planowy i nag³y,
wiek, i wystêpowanie jednego z nastêpuj¹cych przewlek³ych schorzeñ: marskoæ w¹troby, choroba nowotworowa z
rozsiewem, nowotwory hematologiczne,
nabyte zaburzenia odpornoci. Logistyczne równanie regresji pos³u¿y³o te¿
wyznaczeniu wspó³czynnika prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu w okresie hospitalizacji. Punktacja i wspó³czynnik PDR w skali SAPS 2 waha siê w granicach 6 do 160 punktów z 0,5% do
100,0% prawdopodobieñstwem wyst¹pienia zgonu. Najwy¿sza punktacja z
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prawdopodobieñstwem równym pewnoci wyst¹pienia zgonu dotyczy chorych
w wieku powy¿ej 80 lat, przyjêtych w trybie nag³ym, niestabilnych kr¹¿eniowo z
cinieniem < 70 mmHg i têtnem > 140/
min lub < 40/min, z PaO2/FiO2 < 100
mmHg mimo sztucznej wentylacji 100%
tlenem, z dobow¹ diurez¹ < 0,5L z powodu ciê¿kiej niewydolnoci nerek (poziom mocznika > 30 mmol/l, poziom K+
w surowicy > 5,0 mmol/l, HCO3 < 15
mEq/l), leukocytoz¹ < 1000/mm3 i niewydolnoci¹ w¹troby (poziom bilirubiny
> 102,6 umol/l). W naszym badaniu w
grupie 1 wskanik PDR wyliczony w
oparciu o skalê SAPS 2, by³ na ka¿dym z
etapów leczenia znacznie poni¿ej 50%, z
punktacj¹ poni¿ej 1 maksymalnej, mo¿liwej wartoci punktów do uzyskania (po
przyjêciu 18,8%, i 34,3 punktów, po zabiegu 28,9% i 40,4 punktów, po pierwszej dobie w oddziale intensywnej terapii 43,9% i 48,2 punktów). W 2 grupie
wskanik PDR by³ znamiennie wy¿szy na
ka¿dym z etapów leczenia, przy czym
dwukrotnie wy¿szy w okresie po przyjêciu i po zabiegu operacyjnym ni¿ w 1 grupie. Wynosi³ on w kolejnych etapach leczenia odpowiednio: 31,2% i 41,6 punktów vs 61,5% i 57,5 punktów vs 67,3% i
61,8 punktów) wskazuj¹c na wysokie
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu,
mimo skutecznego zabiegu operacyjnego rozwi¹zuj¹cego przyczyny ciê¿kiej
choroby i prowadzonego uzupe³niaj¹cego intensywnego leczenia zachowawczego (tabela V).
Wskanik PDR jest równie¿ uwzglêdniany w skali LODS [16]. Skala Logistic
Organ Dysfunction System (LODS) obejmuje 3stopniowe zmiany w zakresie parametrów 6 uk³adów, tj. kr¹¿enia, oddechowego, nerek, centralnego systemu
nerwowego, w¹troby i hematologicznego, o wadze od 1 - 5 punktów [18]. Maksymalna iloæ punktów w tej skali to 22,
przy której wskanik PDR wynosi 99,7%.
W naszej analizie prowadzonej w oparciu o skalê LODS, punktacja w 2 grupie
chorych, zmar³ych, by³a na ka¿dym z etapów leczenia prawie dwukrotnie wy¿sza
ni¿ w 1 grupie chorych i równie¿ wzrastaj¹ca w ka¿dym kolejnym okresie w stosunku do wartoci uzyskanej po przyjêciu. Wynosi³a ona odpowiednio po przyjêciu 4,5 vs 2,4; po zabiegu leczniczym
7,7 vs 3,9 i w oddziale intensywnej terapii 9,0 vs 5,2. Skutkowa³o to wzrostem
wskanika PDR do 50% i wiêcej w 2giej
grupie, zmar³ych, po zabiegu leczniczym
49,1% i po dobie leczenia w intensywnej
terapii 56,5%, za w 1 grupie w tych okre-
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sach wynosi³ odpowiednio 18,9% i
28,1%. Ró¿nice te zawsze by³y znamienne statystycznie (p<0,001) i potwierdza³y ostateczne wyniki leczenia naszych
chorych z ostrym schorzeniem w wyniku
dysfunkcji przewodu pokarmowego. Skale te, s¹ przydatne w wyznaczeniu grupy
wysokiego ryzyka wyst¹pienia zgonu i
kwalifikacji do dalszego leczenia w oddziale intensywnej terapii, pod warunkiem sekwencyjnego ich stosowania,
przynajmniej w dwóch okresach tj po
przyjêciu i wykonanym zabiegu leczniczym, ze znamiennym wzrostem punktacji (tabela V), [4,8,15,16,21].
Z kolei skala Porthsmoth-POSSUM
(Porthsmoth - Physiological and Operative Severity Score for enUmeration of
Mortality and Morbidity), [14,19,33]
uwzglêdnia w czêci fizjologicznej, podobnie jak skala SAPS 2 [17,32], 12 czynników charakteryzuj¹cych: 1. ostry stan
pacjenta, w tym poziom cinienia têtniczego, têtna, iloæ oddechów, aktualny
stan wiadomoci w skali Glasgow i parametry biochemiczne okrelaj¹ce funkcjê nerek, gospodarkê wodno-elektrolitow¹, morfologiê, 2. wyjciowy stan, czyli
przed zaistnieniem ostrego schorzenia,
uwzglêdniaj¹cy stopieñ wydolnoci uk³adu kr¹¿enia z obecnoci¹ obrzêków obwodowych, powiêkszeniem sylwetki serca, wzrostem cinienia ¿ylnego, potwierdzeniem arytmii komorowej, zmian w zakresie odcinka ST-T, uk³adu oddechowego ze stopniem zaawansowania POCHP.
W czêci operacyjnej skala ta ocenia z
kolei stopieñ urazu zabiegowego na podstawie trybu zabiegu, jego wielkoci i wielokrotnoci wykonania, iloci utraconej w
tym czasie krwi, oraz jakoci stwierdzanego p³ynu w jamie otrzewnej podczas
laparotomii. Skalê POSSUM wprowadzi³
w 1991 roku Copeland [14] ze wspó³pracownikami w celu oceny wyst¹pienia ryzyka zgonu oko³ooperacyjnego w okresie 30 dni po zabiegu u pacjentów w Wielkiej Brytanii. Zmodyfikowana zosta³a nastêpnie w 1996 roku jako PorthsmothPOSSUM przez Whiteleya [19] ze wspó³pracownikami dla oceny ryzyka wyst¹pienia zgonu pooperacyjnego, ale ju¿ w okresie hospitalizacji. Wynosi ono 0,22% u
pacjentów w wieku poni¿ej 65 lat, bez
obci¹¿eñ uk³adowych, z parametrami biochemicznymi w granicach fizjologicznych, kwalifikowanych do ma³ego zabiegu operacyjnego, wykonanego jednorazowo w trybie planowym, z utrata krwi
poni¿ej 100 ml, z p³ynem surowiczym w
jamie otrzewnej. W naszej analizie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zgonu 2giej

grupie, zmar³ych, by³o wysokie, powy¿ej
50% i wynosi³o a¿ 77,7% , podczas gdy
w 1 grupie by³o o po³owê ni¿sze i wynosi³o 39,5% (p<0,001 tabela IV). Granice
punktów czêci fizjologicznej wynosz¹
12 - 88, za czêci operacyjnej 6 - 48.
Chorzy, których punktacja osi¹gnie ponad po³owê wartoci maksymalnej, w
ka¿dej z czêci skali, wskazuj¹ na wysokie ryzyko wyst¹pienia zgonu. W naszym
badaniu dotyczy to 2 grupy chorych: w
czêci fizjologicznej - 43,5 i w czêci operacyjnej 24,6 punktów.
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.(5) i
kolejni Hynninen M., Wennervirta J.,
Leppaniemi A., Pettila V. (34) 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.
Takie zachowanie punktacji potwierdza prowadzona przez nas obserwacja,
dokonana nie tylko w skali SOFA, ale i
MODS. 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 2 "zmar³ych", ale
równie¿ znamienny statystycznie wzrost
punktacji miêdzy wymienionymi okresami, co wi¹za³o siê z rozwojem niewydolnoci narz¹dowej i wysokim prawdopodobieñstwem wyst¹pienia zgonu (tabela
V), mimo relatywnie niskich wartoci
bezporednio po przyjêciu.
Skala SOFA [18] stworzona pierwotnie dla chorych w sepsie i skala MODS
stosowana od 1995 roku [4,35] oceniaj¹
narastaj¹c¹ dysfunkcjê 6 uk³adów - sercowo-naczyniowego, oddechowego, centralnego systemu nerwowego, krzepniêcia, nerek i w¹troby w zakresie zmian od
0 - prawid³owy i 4 punkty - krañcowo
patologiczny. Granice zmian parametrów
wybra³ zespó³ ekspertów. Wzrost punktacji w czasie leczenia, wi¹¿e siê ze wzro-
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stem miertelnoci, ale nie wyliczono
wskanika prawdopodobieñstwa dla ¿adnego progu punktów. Aktualnie skale
SOFA i MODS, jako proste, stosowane
s¹ w oddziale intensywnej terapii do codziennej oceny zmian w wa¿nych ¿yciowo uk³adach i ewentualnej skutecznoci
prowadzonego leczenia. Maksymalna
iloæ punktów wynosi 24. W skali SOFA
najwy¿sz¹ punktacjê osi¹ga chory, u którego stwierdza siê w zakresie centralnego systemu nerwowego stan wiadomoci < 6 punktów Glasgow, stan uk³adu
kr¹¿eniowo-naczyniowego z koniecznoci¹ wlewu leków naczynioaktywnych , a
z nich dopaminy > 15 gamma/kg/min i
adrenaliny/noradrenaliny > 0,1 gamma/
kg/min, zaburzenia oddechowe w oparciu o stosunek prê¿noci tlenu we krwi
têtniczej (pa02) do stê¿enia tlenu w mieszaninie oddechowej (Fi02) < 75 mmHg,
zaburzenia krzepniêcia z poziomem p³ytek < 20 tys/mm3, poziom kreatyniny >
440 µmol/l lub diureza dobowa < 200
ml, poziom bilirubiny > 204 umol/l. W
skali MODS z kolei, maksymaln¹ iloæ
punktów uzyskuje chory, u którego
stwierdza siê: poziom kreatyniny > 500
µmol/l, poziom bilirubiny > 240 µmol/l,
w zakresie uk³adu kr¹¿eniowo-naczyniowego wspó³czynnik uzyskany z HR (têtno) x CVP (w mmHg) / MAP (rednie
cinienie têtnicze w mmHg) > 30; pozosta³e granice parametrów tj. stan wiadomoci, wydolnoæ uk³adu oddechowego,
poziom p³ytek jak w skali SOFA.
Najpowszechniej stosowan¹ skala do
oceny stanu wiadomoci u chorych hospitalizowanych jest skala Glasgow [3537]. Stworzona 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 narz¹dowych LODS, MODS, SOFA,
oraz wskaników prognozowanego zgonu jak MPM 2, POSSUM-Porthsmouth,
ODIN, TRIOS [4,14,16, 17,18,19].
Wobec ciê¿kiego stanu ogólnego pacjentów z 2 grupy, ju¿ wyjciowo, powik³anego g³êbokim wstrz¹sem hipowolemicznym, septycznym (tabela II), stosowano bardziej zaawansowane postêpowanie lecznicze (rednia punktacja TISS28
44,6 punktów, vs 38,3 w grupie chorych
tych, którzy prze¿yli, i zdrowszych wyjciowo, p<0,001), wymagali zdecydowanie bardziej czasoch³onnej pielêgnacji
(rednia punktacja TISS 76 - 42,5 punktów, vs 36,1, p<0,001).
Ocena stanu pacjenta na ró¿nych eta-
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pach leczenia jak wykazano w niniejszym
opracowaniu, ma na celu jak najszybsze
wyizolowanie grupy chorych o najni¿szym i najwy¿szym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia zgonu [1,2,3,5-8,3840]. U pacjentów w tej pierwszej grupie
obawa wyst¹pienia powa¿niejszych powik³añ jest niska. Odmienne postêpowanie dotyczy grupy chorych z wysokim
prawdopodobieñstwem zgonu, bo wymagaj¹ hospitalizacji, zawsze w oddziale
intensywnej terapii z obawy nie tylko
wyst¹pienia zgonu, ale i licznych powik³añ uk³adowych. Klasyfikacji tej dokonaæ mo¿na przez skale powszechnie stosowane w oddzia³ach intensywnej terapii. Pozwalaj¹ na okrelenie stopnia rozwoju u tych pacjentów niewydolnoci
uk³adowych oraz prawdopodobieñstwa
ryzyka wyst¹pienia zgonu. S¹ to skale
patofizjologiczne SAPS 2, POSSUMPorthsmoth i mierz¹ce niewydolnoæ wielonarz¹dow¹ LODS, MODS, SOFA.
Wszystkie one precyzyjnie wnioskuj¹ o
kwalifikacji chorego do grupy ryzyka
wyst¹pienia zgonu, lub bez ryzyka zgonu, do leczenia w oddziale intensywnej
terapii, ale i poza nim. S¹ jednak przydatne dopiero po analizie parametrów
uzyskanych, w co najmniej dwóch okresach, bezporednio po przyjêciu i po wykonaniu zabiegu, a nie w wyniku oceny jednostkowej z wybranego okresu leczenia. Dowodem jest grupa 2 chorych,
zmar³ych, z przedstawion¹ kalkulacj¹ w
oparciu o wszystkie u¿yte w badaniu skale
SAPS 2, LODS i MODS, SOFA, Porthsmoth-POSSUM (tabela IV, V), czêæ z
nich z wspó³czynnikiem ryzyka wyst¹pienia zgonu - PDR. Mimo stosowanego leczenia, tj chirurgicznego rozwi¹zania
ostrej dysfunkcji przewodu pokarmowego, intensywnego postêpowania w oddziale intensywnej terapii (sztuczna wentylacja, przetaczanie p³ynów, krwi, stosowanie leków naczynio-aktywnych, leczenia kwasicy metabolicznej) wzros³a
przynajmniej dwukrotnie punktacja w stosowanych do oceny skalach wraz z ryzykiem prognozowanego zgonu: POSSUM
PDR 77,7%; SAPS 2 PDR 41,6% (po
przyjêciu) vs 57,5% (po zabiegu operacyjnym) vs 67,3% (w oddziale intensywnej terapii) i LODS PDR 23,1% (po przyjêciu) vs 49,1% (po zabiegu) vs 56,5%
(w oddziale intensywnej terapii) w porównaniu do grupy 1 chorych tych, którzy
prze¿yli, odpowiednio w skali POSSUM
39,5%, w skali SAPS 2 w kolejnych okresach 18,8% vs 28,9%, vs 43,9% i skali
LODS 11,1% vs 18,9% vs 28,1% podobnie jak i wyliczona w nich punktacja (ta-

bela IV, V).
Wnioski
U chorych w podesz³ym wieku przyjêtych do leczenia z powodu ostrego schorzenia chirurgicznego w wyniku dysfunkcji przewodu pokarmowego nale¿y przewidywaæ wyst¹pienie zgonu, jeli wystêpuje:
1. obecnoæ schorzeñ wspó³istniej¹cych o wysokim stopniu zaawansowania
przed wyst¹pieniem ostrego schorzenia,
2. podwojenie punktacji w skali patofizjologicznej SAPS 2 i niewydolnoci
uk³adowych LODS, MODS, SOFA w
okresie po zabiegu leczniczym w stosunku do wartoci tej z okresu przyjêcia do
szpitala,
3. zastosowane leczenie po leczniczym zabiegu i w oddziale intensywnej
terapii wyliczone w skali TISS-28 wraz z
zabiegami pielêgnacyjnymi w skali TISS76 powy¿ej 40 punktów.
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