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Tabela 1. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (w skrócie OZWR) „w pigułce” 

Objawy podmiotowe

Krótki wywiad, zwykle 1–2 dniowy

Początek dolegliwości zwykle w nad- lub śródbrzuszu, potem przesunięcie bólu do prawego dołu biodro-
wego (PDB)

Nudności, pojedyncze epizody wymiotów

Utrata apetytu,  złe samopoczucie (poczucie choroby)

Objawy przedmiotowe

Ból odczuwalny w prawym dole biodrowym

Bolesność uciskowa w PDB

W bardziej zaawansowanym stadium objaw otrzewnowy Blumberga dodatni w PDB

Nieco podwyższona temperatura, zwykle od 37°C do 38°C

Badania obrazowe

USG – poszerzony wyrostek robaczkowy, niekiedy w nacieku zapalnym, niewielka ilość płynu w PDB 

Może wykazać obecność innych patologii w PDB, np. powiększonych węzłów chłonnych krezki, torbieli
lub zapalenia prawych przydatków

Wynik badania USG przy podejrzeniu OZWR nie jest rozstrzygający

Badania biochemiczne

Podwyższone parametry stanu zapalnego: liczba leukocytów, CRP

Leczenie

Z wyboru operacyjne: wycięcie wyrostka – appendektomia (klasyczna lub laparoskopowa)

W przypadkach wątpliwych, 1–2 dniowa obserwacja szpitalna, po której podejmuje się decyzje o ewen-
tualnej operacji

1. Ostre zapalenie
wyrostka robaczkowego
(łac. appendicitis acuta)
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1111. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (łac. appendicitis acuta)

Pytanie 1. 

Etiopatogeneza OZWR nie jest jednoznacznie poznana. Który z niżej wymienionych mechanizmów
patofizjologicznych powstawania OZWR zdarza się najczęściej (jest najbardziej prawdopodobny): 

A. Zatkanie światła wybujałą tkanką chłonną
B. Zatkanie światła wyrostka przez fragment pokarmu lub pasożyta
C. Zakrzepica krezki wyrostka z jego zgorzelą w następstwie niedokrwienia
D. Zatkanie światła wyrostka kamieniem kałowym
E. Zatkanie światła wyrostka przez guz nowotworowy (np. rakowiak)

Pytanie 2. 

Rozpoznanie OZWR opiera się przede wszystkim na przesłankach klinicznych, doświadczeniu i wie-
dzy chirurga, a ostateczna decyzja jest podejmowana z mniejszym lub większym prawdopodobień-
stwem, a nie z całkowitą pewnością. Ze względu na to, odsetek nieprawidłowych rozpoznań OZWR
jest szacowany na:

A. 1%
B. 5%
C. 10–20%
D. 20–30%
E. 30–40%

Pytanie 3. 

Które z poniższych zdań dotyczących ewolucji OZWR jest całkowicie prawdziwe: 

A. Nieleczone, zawsze prowadzi do perforacji i rozlanego zapalenia otrzewnej
B. Nieleczone, przechodzi w fazę zapalenia przewlekłego
C. Nieleczone, często powoduje posocznicę
D. Nieleczone, często prowadzi do powstania nacieku i ropnia okołowyrostkowego
E. Nieleczone, najczęściej ustępuje samoistnie 

Pytanie 4. 

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego różnicuje się przede wszystkim z:

A. Prawostronną kolką nerkową i chorobami ginekologicznymi u kobiet
B. Ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego i ostrym nieżytem żołądka
C. Ostrym zapaleniem trzustki i zapaleniem uchyłka Meckla
D. Zapaleniem uchyłków jelita grubego i chorobą Leśniowskiego–Crohna
E. Zapaleniem węzłów chłonnych krezki jelita cienkiego i zakażeniem dróg moczowych

Pytanie 5. 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowego rozpoznania ostrego wyrostka robaczkowego i niepo-
trzebnej laparotomii, to:

A. Kolka nerkowa prawostronna i zakażenie dróg moczowych
B. Choroba Leśniowskiego–Crohna i perforacja wrzodu dwunastnicy
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112 IV. Ostre choroby jamy brzusznej  

C. Zapalenie węzłów chłonnych krezki jelita cienkiego i choroby ginekologiczne u kobiet
D. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i ostry nieżyt żołądka
E. Zapalenie węzłów chłonnych krezki jelita cienkiego i zapalenie uchyłka Meckla

Pytanie 6. 

Do powikłań ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i jego leczenia nie zalicza się:

A. Ropnia zatoki Douglasa
B. Ropnia okołowyrostkowego
C. Lokalnego zapalenia otrzewnej
D. Niedrożności mechanicznej jelita cienkiego
E. Zapalenia węzłów chłonnych krezki jelita cienkiego

Pytanie 7. 

40-letnia pacjentka skarży się na ból w prawym dole biodrowym. Od 2 dni nie ma apetytu, wystę-
pują gorączka i częstomocz. W badaniu przedmiotowym – bolesność prawej strony brzucha, po
prawej – dodatni objaw Goldflama. Temperatura wynosi 38,5°C. W badaniach biochemicznych: 
leukocytoza – 14,0 G/l, w moczu leukocyty zalegające pole widzenia. Najbardziej prawdopodobne
rozpoznanie to:

A. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
B. Zakażenie układu moczowego
C. Napad kolki nerkowej prawostronnej
D. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
E. Ostre zapalenie uchyłków jelita grubego

Pytanie 8. 

Które z niżej wymienionych zdań dotyczących diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego (OZWR) są całkowicie prawdziwe?

1. Powinno się unikać niepotrzebnych laparotomii z powodu błędnego rozpoznania OZWR, 
ponieważ po operacji mogą powstać zrosty jelitowe i niedrożność mechaniczna

2. W większości przypadków bólu w prawym dole biodrowym należy wyciąć wyrostek robacz-
kowy, aby uniknąć ewentualnych powikłań

3. W przypadkach wątpliwych, 1–2 dniowa obserwacja szpitalna jest błędem, ponieważ mogą się
rozwinąć niebezpieczne powikłania, np. rozlane zapalenie otrzewnej

4. W przypadkach wątpliwych, 1–2 dniowa obserwacja jest wskazana, ponieważ zwykle pozwala
na ustalenie prawidłowego rozpoznania

5. W przypadkach wątpliwych, badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest USG brzucha 

Poprawne są odpowiedzi:
A. 1, 3, 5
B. 1, 4
C. 3, 4, 5
D. 2, 3, 5
E. 1, 4, 5
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1131. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (łac. appendicitis acuta)

Pytanie 9. 

Przy podejrzeniu OZWR wskazaniem do leczenia operacyjnego nie jest:

A. Pewne rozpoznanie kliniczne ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
B. Wątpliwe rozpoznanie kliniczne ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
C. Naciek okołowyrostkowy
D. Ropień okołowyrostkowy
E. Zapalenie otrzewnej

Pytanie 10. 

Które z poniższych zdań o ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego są niepoprawne? 

1. Typowo w OZWR ból rozpoczyna się w prawym dole biodrowym
2. Najczęściej chorują osoby w podeszłym wieku 
3. Ciąża i podeszły wiek mogą sprawiać trudności z rozpoznaniem OZWR
4. Pomyłki diagnostyczne są najczęstsze u kobiet w wieku rozrodczym
5. Stwierdzenie bólu przy ucisku w prawym dole biodrowym wystarcza do rozpoznania OZWR

i decyzji o operacji 

Wszystkie niepoprawne zdania to:
A. 1, 2, 4
B. 1, 2, 5
C. 2, 3, 4
D. 1, 2, 3
E. 3, 4, 5

Pytanie 11. 

Przyczyną ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego może być:

A. Zatkanie światła wyrostka grudką kałową i następnie rozwój zapalenia wskutek braku drożności 
B. Zatkanie światła wyrostka przerosłą tkanką chłonną, a następnie rozwój zapalenia 
C. Samoistne powstanie zapalenia bez wcześniejszych zaburzeń drożności wyrostka
D. Zaostrzenie przewlekłego stanu zapalnego
E. Wszystkie wymienione okoliczności mogą powodować OZWR

Pytanie 12. 

W diagnostyce różnicowej ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, USG jamy brzusznej może
być pomocne do stwierdzenia:

A. Chorób ginekologicznych, zapalenia węzłów chłonnych krezki, kamicy nerkowej i choroby 
Leśniowskiego–Crohna

B. Perforacji wrzodu żołądka, zapalenia węzłów chłonnych krezki, zakażenia układu moczowego
i choroby Leśniowskiego–Crohna

C. Chorób ginekologicznych, zapalenia węzłów chłonnych krezki, zakażenia układu moczowego 
i choroby Leśniowskiego–Crohna
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114 IV. Ostre choroby jamy brzusznej  

D. Chorób ginekologicznych, uchyłka Meckla, kamicy nerkowej i choroby Leśniowskiego–Crohna
E. Choroby Leśniowskiego–Crohna, chorób ginekologicznych, zapalenia węzłów chłonnych krezki

i perforacji uchyłka jelita grubego

Pytanie 13. 

19-letnia pacjentka z bólem w prawym dole biodrowym trwającym od 12 godzin, z temperaturą wy-
noszącą 37,4°C i dobrym samopoczuciem. W badaniu przedmiotowym wyraźna tkliwość w pra-
wym podbrzuszu, bez objawów otrzewnowych, objaw Goldflama – ujemny, leukocytoza – 10G/l.
Właściwą decyzją jest:

A. Przyjęcie do szpitala i niezwłoczna operacja z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczko-
wego

B. USG brzucha i w razie nieznalezienia żadnej innej patologii odpowiedzialnej za objawy, przyję-
cie do szpitala i wykonanie operacji w tym samym dniu 

C. Przyjęcie do szpitala, TK brzucha, następnie obserwacja przez 1 dobę. Decyzja o ewentualnej
operacji w razie braku poprawy stanu klinicznego

D. Przyjęcie do szpitala i obserwacja przez 1–2 doby. Powtórzenie badań biochemicznych i decyzja
o ewentualnej operacji w razie braku poprawy stanu klinicznego 

E. Odesłanie chorej do domu, ponieważ ten opis nie wygląda na OZWR

Pytanie 14. 

Wskaż choroby/stany, w których rozpoznanie OZWR może być utrudnione i wymaga szczególnej
ostrożności:

1. Podeszły wiek 
2. Ciąża
3. Podejrzenie OZWR u osoby z chorobą Leśniowskiego–Crohna
4. Lokalizacja zakątnicza wyrostka robaczkowego
5. Podejrzenie OZWR u osoby po operacji raka kątnicy

Poprawne są odpowiedzi:
A. 1, 2, 5
B. 2, 3, 5
C. 3, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4
E. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
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