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Ostre nie ka mi cze za pa le nie pę che rzy ka żół cio we go to stan za pal ny te go
na rzą du przy nie obec no ści zło gów. W od róż nie niu od ostre go za pa le nia
pę che rzy ka żół cio we go, w prze bie gu któ re go za sad ni czą przy czy nę sta -
nu pa to lo gicz ne go sta no wi nie droż ność ana to micz na spo wo do wa na
obec no ścią ka mie ni żół cio wych, nie droż ność nie sta no wi tu przy czy ny
za sad ni czej i nie stwier dza się jej u wszyst kich pa cjen tów. Pa to fi zjo lo gia
ostre go nie ka mi cze go za pa le nia pę che rzy ka żół cio we go nie zo sta ła jak
do tąd jed no znacz nie okre ślo na, lecz uwa ża się, że waż ną ro lę od gry wa -
ją w niej łącz nie ukła do we me dia to ry re ak cji za pal nych, za stój żół ci oraz
nie do krwie nie. Cho ciaż w 60–90% wszyst kich po ope ra cyj nych lub po -
ura zo wych przy pad ków za pa le nia pę che rzy ka żół cio we go nie stwier dza
się obec no ści zło gów, ogól na czę stość wy stę po wa nia nie ka mi cze go za -
pa le nia pę che rzy ka żół cio we go na OIT wy no si je dy nie 0,2%.

o OZNAKI I OBJAWY o

Roz po zna wa nie nie ka mi cze go za pa le nia pę che rzy ka żół cio we go czę -
sto by wa trud ne i opóź nio ne. Czę ścio wo dzie je się tak ze wzglę du na
du żą czę stość wy stę po wa nia oma wia ne go scho rze nia u trud nych do
oce ny kry tycz nie cho rych pa cjen tów z po waż ny mi cho ro ba mi współ -
ist nie ją cy mi. Szyb kie roz po zna nie wy ma ga wcze sne go uwzględ nie nia
tej cho ro by w dia gno sty ce róż ni co wej i za cho wa nia wy so kie go stop nia
po dejrz li wo ści. Opóź nie nie roz po zna nia i po pu la cja w złym sta nie
ogól nym pro wa dzą do wy so kie go od set ka po wi kłań, np. zgo rze li lub
per fo ra cji (40–60%). Ob ja wy i ozna ki kli nicz ne naj czę ściej są nie swo -
iste i obej mu ją go rącz kę, ból w pra wym gór nym kwa dran cie brzu cha,
leu ko cy to zę, pod wyż szo ne wy ni ki prób wą tro bo wych oraz pod wyż szo -
ny po ziom bi li ru bi ny. Ból brzu cha to naj czę ściej stwier dza ny ob jaw, lecz
nie za wsze jest zlo ka li zo wa ny do pra we go gór ne go kwa dran tu. Leu ko -
cy to za i pod wyż szo ne wy ni ki prób wą tro bo wych są obec ne w ok. 75%
przy pad ków.

De fi ni tyw ne go roz po zna nia oma wia nej cho ro by moż na do ko nać
na pod sta wie wy ni ków wie lu róż nych ba dań. U pa cjen tów, u któ rych
po dej rze wa się nie ka mi cze za pa le nie pę che rzy ka żół cio we go, zwy kle
naj pierw wy ko nu je się ba da nie USG brzu cha, po nie waż moż na je
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