
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

 

lek. Magdalena Bącik-Donica 

 

 

PORÓWNANIE WPŁYWU NISKIEGO I STANDARDOWEGO CIŚNIENIA WEWNĄTRZBRZUSZNEGO 

PODCZAS LAPAROSKOPOWEJ CHOLECYSTEKTOMII NA WYBRANE PARAMETRY REAKCJI ZAPALNEJ I 

PRZEBIEG OKRESU POOPERACYJNEGO U PACJENTÓW Z NIEPRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA 

 

 

Praca na stopień doktora nauk medycznych – streszczenie  

 

PROMOTOR: dr hab. n. med. Anna Torres 

 

KATEDRA ANATOMII CZŁOWIEKA 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

KIEROWNIK: prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski 

 

 

LUBLIN 2016  

 

Obecnie w dziedzinie chirurgii dominuje trend do jak najmniejszego śródoperacyjnego uszkadzania 

tkanek. Dzięki dobrze udowodnionym zaletom laparoskopii, technika ta stała się powszechna na 

całym świecie. Coraz więcej zabiegów jest wykonywanych przy jej zastosowaniu, a w leczeniu kamicy 

pęcherzyka żółciowego, szybko została ona uznana za złoty standard. Mimo szeregu korzyści 

laparoskopia nie jest pozbawiona negatywnego wpływu na organizm. Szereg działań niepożadanych 

jest następstwem wytworzenia pneumoperitoneum koniecznego do stworzenia przestrzeni roboczej. 

Z tego względu trwają ciągłe badania nad poprawą efektywności wykonywanych zabiegów. Redukcja 

ciśnienia gazu służacego do wytwarzania odmy jest jednym z trendów mającym na celu zredukować 

inwazyjność zabiegów i zmniejszyć liczbę powikłań pooperacyjnych. Ma to szczególnie znaczenie dla 

grupy pacjentów szczególnie narażonych na negatywny wpływ odmy wewnątrzotrzewnowej. Do 

jednej z tych grup należą pacjenci otyli, których liczba wciąż wzrasta. Tkanka tłuszczowa jest 

miejscem syntezy adipokin powiązanych z funkcją układu odpornościowego, a jej nadmierne 

nagromadzenie przyczynia się do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasileniu. Wpływ 

różnych wartości ciśnień wewnątrzbrzusznych na stan układu odpornościowego i przebieg okresu 



pooperacyjnego u pacjentów z nieprawidłową masą ciała nie został do chwili obecnej w pełni 

wyjaśniony. 

Celem badania była ocena stężenia wybranych markerów reakcji zapalnej i przebiegu okresu 

pooperacyjnego u pacjentek z nadmierną masą ciała poddawanych laparoskopowej cholecystektomii 

z zastosowaniem standardowych i niskich wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Cele szczegółowe 

badania obejmowały: 

1.      Ocenę zmian stężeń INF- γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 i TNF-α w surowicy pacjentek z 

otyłością lub nadwagą poddanych zabiegom laparoskopowej cholecystektomii z zastosowaniem 

standardowego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 (12 mmHg) w okresie 48 godzin od początku 

zabiegu, 

2.      Ocenę zmian stężeń INF- γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 i TNF-α w surowicy pacjentek z 

otyłością lub nadwagą poddanych zabiegom laparoskopowej cholecystektomii z zastosowaniem 

niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 (8 mmHg) w okresie 48 godzin od początku zabiegu, 

3.      Porównanie stężeń INF- γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 i TNF-α w surowicy pacjentek w 

grupach operowanych z wykorzystaniem standardowego i niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego 

CO2, 

4.      Porównanie bólu pooperacyjnego, ilości przyjmowanych analgetyków, procesu gojenia rany 

oraz częstości występowania epizodów pooperacyjnych nudności i wymiotów w grupach 

operowanych z wykorzystaniem standardowego i niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2. 

 

Do badań zakwalifikowano pacjentki z nieprawidłowo wysoką masą ciała (BMI>25kg/m2), w wieku 

między 18 a 65 rokiem życia, z bezobjawową kamicą żółciową stwierdzoną w badaniu 

ultrasonograficznym. Pacjentki zakwalifikowane do badania zostały podzielone na dwie grupy, w 

zależności od zastosowanych podczas operacji ciśnień wewnątrzbrzusznych. Grupa pierwsza (Grupa 

OS) - 25 pacjentek, (BMI ≥ 25kg/m2), operowanych metodą laparoskopową przy zastosowaniu 

standardowych wartości ciśnienia wewątrzbrzusznego (12-15mmHg). Grupa druga (Grupa OL) – 15 

pacjentek, (BMI≥25kg/m2), operowanych metodą laparoskopową przy zastosowaniu niskich wartości 

ciśnienia wewnątrzbrzusznego (6-8mmHg). Materiał do badań stanowiło osocze krwi żylnej 

pobierane od pacjentek w trzech wyznaczonych punktach czasowych: punkt 0 – 24 godziny przed 

rozpoczęciem zabiegu operacyjnego; punkt 24– w dwudziestej czwartej godzinie od momentu 

rozpoczęcia zabiegu; punkt 48 – w czterdziestej ósmej godzinie od momentu rozpoczęcia zabiegu 

operacyjnego. W osoczu oznaczano stężenie następujących substancji: INF-γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-12, TNF-α. Stężenie powyższych substancji w osoczu zostało oznaczone metodą 

fluorescencyjną. 

Ocenę przebiegu okresu pooperacyjnego przeprowadzano trzykrotnie w wyznaczonych punktach 

czasowych: punkt 0, punkt 24, punkt 48. Każdorazowo oznaczano nasilenie bólu pooperacyjnego, 

ilości przyjmowanych analgetyków, procesu gojenia rany oraz częstości występowania epizodów 

pooperacyjnych nudności i wymiotów. Natężenie bólu oceniano za pomocą wzrokowo-analogowej 

skali VAS (ang. Visual Analogue Scale).  

Dane otrzymane podczas badania poddano opisowej i porównawczej analizie statystycznej. Analizę 

danych przeprowadzono przy użyciu testu nieparametrycznego Mann’a-Whitney’a (Mann Whitney 

„U” test), testu Friedmana w celu oceny różnic stężeń badanych cytokin w wyznaczonych punktach 

czasowych. Za statystycznie istotną uznawano wartość współczynnika p < 0,05. 



1.      W grupie pacjentek z nadmierną masą ciała poddanych zabiegom laparoskopowej 

cholecystektomii z zastosowaniem standardowego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 występuje 

istotny wzrost stężenie IL-6 w surowicy krwi w 24 i 48 godzinie po zabiegu operacyjnym.  

2.      U pacjentek z nadmierną masą ciała zabieg laparoskopowej cholecystektomii z zastosowaniem 

standardowego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 nie modyfikuje ocenianego w surowicy poziomu 

INF-γ, IL-1, IL-2, IL-8, IL-10, IL-12 i TNF-α. 

3.      W grupie pacjentek z nadmierną masą ciała poddanych zabiegom laparoskopowej 

cholecystektomii z zastosowaniem niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 występuje istotny 

wzrost stężenia IL-6 w surowicy krwi w 24  i 48 godzinie po zabiegu operacyjnym oraz istotny wzrost 

stężenia IL-8 w 24 godzinie pooperacyjnej z jej następowym istotnym obniżeniem odnotowanym w 

48 godzinie po zabiegu operacyjnym. 

4.      W grupie pacjentek z nadmierną masą ciała poddanych zabiegom laparoskopowej 

cholecystektomii z zastosowaniem niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 dochodzi do 

istotnego spadku INF-γ, IL-1 i IL-12 w surowicy krwi w 24 godzinie pooperacyjnej. 

5.      Zabieg laparoskopowej cholecystektomii z zastosowaniem niskiego ciśnienia 

wewnątrzbrzusznego CO2 nie powoduje istotnych zmian w zakresie stężenia IL-10 i TNF-α w surowicy 

krwi pacjentek z nadmierną masą ciała . 

6.      Oceniane w surowicy krwi stężenia INF- γ, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 i TNF-α nie różnią się 

istotnie w grupach pacjentek z nadmierną masą ciała poddawanych zabiegom laparoskopowej 

cholecystektomii z zastosowaniem standardowych i niskich wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego. 

7.      Zastosowanie niskiego ciśnienia wewnątrzbrzusznego CO2 w zabiegach laparoskopowej 

cholecystektomii nie zmienia istotnie nasilenia bólu pooperacyjnego, ilości przyjmowanych 

analgetyków, procesu gojenia rany oraz częstości występowania epizodów pooperacyjnych nudności 

i wymiotów w porównaniu do zabiegów standardowych.  

 

Podsumowując, otrzymane wyniki wskazują, że w grupie pacjentek z nadmierną masą ciała zabiegi 

niskociśnieniowe nie wiążą się z korzystniejszym efektem w zakresie systemowej odpowiedzi zapalnej 

wyrażonej poziomem badanych cytokin, ani z łagodniejszym przebiegiem okresu pooperacyjnego 

ocenianego w zakresie odczuwania bólu pooperacyjnego, gojenia ran oraz  występowania wymiotów 

i nudności. Wyniki te wskazują ponadto, że w grupie pacjentek z nadmierną masą ciała wczesna 

odpowiedź w zakresie swoistej i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej wyrażona stężeniem IL-12 i 

INF-γ jest bardziej upośledzona w grupie niskociśnieniowej. Brak istotnych różnic pomiędzy grupami 

w zakresie bólu, gojenia ran i PONV może pośrednio wynikać z obserwowanego braku różnic w 

stężeniach badanych substancji prozapalnych. 

 


