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Szpitalne zapalenie p³uc jest najczêciej wystêpuj¹cym zaka¿eniem
szpitalnym w Odzia³ach Intensywnej
Terapii (OIT). Czêstoæ wystêpowania
tego zaka¿enia jest zale¿na od ró¿nych czynników. W badanym materiale klinicznym oceniano wp³yw na czêstoæ wystêpowania zapalenia p³uc:
czasu stosowania wentylacji mechanicznej, czasu pobytu na OIT, rodzaju
stosowanego leczenia chirurgicznego,
obecnoci sondy ¿o³¹dkowej, zaburzeñ stê¿enia glukozy we krwi. Badaniem objêto 233 chorych leczonych na
OIT I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UJCM w czasie 1 roku.
Chorych podzielono na dwie grupy:
grupê badan¹ 92 chorych ze szpitalnym zapaleniem p³uc i kontroln¹ 141
chorych bez szpitalnego zapalenia
p³uc. Stê¿enie glukozy powy¿ej 6
mmol/l stwierdzono znamiennie czêciej w grupie ze szpitalnym zapaleniem p³uc ni¿ u chorych z grupy kontrolnej (OR=2,23). Monitorowanie i zmiana stê¿enia glukozy we krwi jest czynnikiem ryzyka szpitalnego zapalenia
p³uc stosunkowo prosto poddaj¹cym
siê modyfikacji w porównaniu z wieloma innymi czynnikami, na które nie
mo¿na mieæ wp³ywu w toku terapii.

Hospital acquired-pneumonia is
the most frequently occurring hospital-acquired infection in Intensive Care
Units (ICU). The study group consisted
of 233 patients treated over 12 months
in the ICU of the Ist Department of General Surgery and Gastroenterological
Surgery Clinics, University Hospital in
Krakow. Patients were divided in two
groups: experimental - consisting of
92 patients with hospital-acquired
pneumonia, and control - consisting of
141 patients without the disease. The
following risk factors of hospital-acquired pneumonia risk were analysed
for both groups: length of stay in the
ICU, duration of mechanical ventilation, kind of treatment applied, presence of a gastrointestinal tube, blood
glucose levels. Significantly more patients with hospital-acquired pneumonia than controls had blood glucose
level above 6 mmol/l (OR=2,23). Monitoring and maintainment of glucose
level within the normal ranges is an
important element of successful treatment. In fact, glucose level is the only
risk factor that can be easily modified
compared with other analyzed factors.

Wstêp
Szpitalne zapalenie p³uc jest drugim co
do czêstoci wystêpowania zaka¿eniem
szpitalnym [16]. Wród chorych leczonych
w oddzia³ach intensywnej terapii jest to najczêstsza postaæ zaka¿enia szpitalnego
[1,2,7,13,17,20]. Wyst¹pienie tego powik³ania pogarsza rokowanie, wyd³u¿a czas pobytu w OIT oraz znacznie zwiêksza koszty
leczenia. Zainteresowanie czynnikami ryzyka, które mo¿na modyfikowaæ aby zmniejszyæ czêstoæ szpitalnego zapalenia p³uc
jest du¿e. Mo¿na je sklasyfikowaæ na czynniki zwi¹zane z chorym, stosowan¹ terapi¹ oraz dzia³aniem personelu. Wiêkszoæ
tych czynników jak na przyk³ad: czas pobytu na OIT, czasokres wentylacji mechanicznej, koniecznoæ stosowania instrumentacji dróg oddechowych, za³o¿enie sondy do¿o³¹dkowej, rodzaj stosowanego le-

czenia, zale¿ny od choroby zasadniczej i
stanu chorego s¹ czynnikami nie podlegaj¹cymi modyfikacji [17].
Organizm zdrowego cz³owieka w ci¹gu
doby zu¿ywa oko³o 4-5 g glukozy na kilogram masy cia³a, pozosta³a czêæ dostarczonych wêglowodanów ulega przetworzeniu i jest gromadzona w postaci substancji
zapasowych - glikogenu oraz t³uszczu. Mechanizm ten, zale¿ny miêdzy innymi od hormonów hipo- i hiperglikemizuj¹cych, chroni
nas przed nadmiernymi wahaniami stê¿enia glukozy we krwi oraz zabezpiecza na
wypadek g³odzenia. W warunkach stresu,
jakim dla ustroju cz³owieka jest rozleg³y zabieg operacyjny, ciê¿ka infekcja, uraz, oparzenie dochodzi do zaburzenia tej równowagi i rozwoju metabolizmu stresowego.
Stan ten, po okresie przejciowego, trwaj¹cego do 24 godzin, zwolnienia metabolizmu
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charakteryzuje trwaj¹cy do kilku tygodni hiperkatabolizm. Zapotrzebowanie energetyczne w tym okresie znacznie wzrasta, co
z kolei zwiêksza zapotrzebowanie na podstawowe ród³o energii, jakim jest glukoza.
Uwalniane masowo hormony stresowe: katecholaminy, kortyzon, glukagon, hormon
wzrostu, poprzez aktywacje glikogenolizy i
glukoneogenezy zwiêkszaj¹ stê¿enie glukozy we krwi, przy równoczenie narastaj¹cej insulinoopornoæ tkanek obwodowych.
Po³¹czenie tych dwóch torów dzia³ania prowadzi do spadku wykorzystania glukozy
przez tkanki obwodowe, a tym samym do
nadmiernego wzrostu stê¿enia glukozy we
krwi. Przedstawiony proces dotyczy zarówno chorych z wczeniej wystêpuj¹c¹ cukrzyc¹, jak i pacjentów, u których nigdy wczeniej nie obserwowano zaburzeñ glikemii
[6,14,22].
Celem pracy jest okrelanie zwi¹zku
stê¿enia glukozy z czêstoci¹ wystêpowania szpitalnego zapalenia p³uc u chorych
leczonych w OIT po zabiegach chirurgicznych w zakresie jamy brzusznej oraz okrelenie mo¿liwoæ zmniejszenia dziêki temu
czêstoci wystêpowania zaka¿enia dróg
oddechowych w trakcie pobytu w OIT.
Materia³ i metoda

Badaniem objêto 233 chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) I Katedry Chirurgii Ogólnej
i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej UJ CM w okresie 12 miesiêcy i podzielono na dwie grupy:
- grupa badana - 92 chorych leczonych w OIT, u
których rozpoznano zapalenie p³uc;
- grupa kontrolna (porównawcza) - 141 chorych, u
których nie stwierdzono zapalenia p³uc w trakcie leczenia w OIT.
W materiale badawczym mê¿czyni stanowili
50,2% chorych (117 osób) rednia wieku dla mê¿czyzn
wynosi³a 64,7 ± 12,9 lat. Kobiety leczone w OIT stanowi³y 49,8% (116 chorych), rednia wieku dla kobiet wynosi³a 68,7 ± 13,5 lat.
Wiêkszoæ chorych w badanym materiale by³a leczona chirurgicznie w trybie planowym - 161 chorych
(69%), 72 chorych (31%) przyjêto do kliniki w trybie doranym, w ramach ostrych dy¿urów chirurgicznych. Sporód 233 chorych 213 (91,4%) by³o leczonych chirurgicznie a 20 (8,6%) leczono zachowawczo. W badanym
materiale u 133 chorych (57,1%) stwierdzono chorobê
nowotworow¹ przewodu pokarmowego. Leczenie z jednorazowym otwarciem jamy brzusznej by³o stosowane
u 176 chorych (82,6%). U 15 chorych (7%) z powodu
powik³añ chirurgicznych konieczne by³o ponowne otwarcie jamy brzusznej. U 22 chorych (10,4%) z ostrym zapaleniem trzustki stosowane by³o leczenie metod¹
otwartego brzucha. Czas pobytu chorych w OIT by³
zró¿nicowany (od 1 dnia do 111 dni), redni czas wynosi³ 8,2 ± 12,6 dnia. Do 72 godzin w OIT pozostawa³o
102 chorych (43,8%) a 131 (56,2%) leczonych by³o d³u¿ej ni¿ 72 godziny. Sporód wszystkich 233 chorych 68
(29,1%) wymaga³o wentylacji mechanicznej, u 165 chorych (70,9%) nie by³a ona stosowana. redni czas stosowania tego typu terapii wynosi³ 8,7 ± 12,5 dnia. U 20
chorych (8,6%) stosowano wentylacjê mechaniczn¹
przez okres krótszy ni¿ 48 godzin a u 48 chorych (20,6%)
przez czas d³u¿szy ni¿ 48 godzin. ¯ywienie dojelitowe
stosowano u 89 chorych (51%), a 74 chorych (31,7%)
otrzymywa³o ¿ywienie pozajelitowe. U pozosta³ych 70
leczonych chorych (30%) stosowano kroplówkê uzupe³niaj¹c¹. W badanym materiale analizowano stê¿enie
glukozy na czczo w dniu przyjêcia do OIT oraz w trzeciej dobie pobytu na OIT. Za wartoæ graniczn¹ sygnalizuj¹c¹ zaburzenia metaboliczne przyjêto stê¿enie glukozy powy¿ej 6 mmol/l. W tabeli I przedstawiono rednie wartoci stê¿enia glukozy w kolejnych obserwacjach.
W analizowanym materiale klinicznym oceniano czêstoæ zgonów. Sporód 233 chorych zmar³o 60 choPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

Tabela I
Wartoci stê¿enia glukozy u chorych w OIT.
Blood glucose levels in the patients of the ICU.
Stê¿enie glukozy
Doba oznaczenia

N

poni¿ej 6 m m ol/l

pow y ¿ej 6 m m ol/l

N

%

N

%

Przy przy jêciu na OIT

233

45

19,3

188

80,7

3. doba poby tu na OIT

233

76

32,6

157

67,4

Tabela II
Zaburzenia stê¿enia glukozy w 1 i 3 dobie pobytu w OIT.
Blood glucose levels on the 1st and 3rd day of hospitalization in the

Wartoci stê¿enia glukozy

Doba oznaczenia
stê¿enia glukozy

Przy jêcie na OIT
Trzecia doba poby tu

Grupa

poni¿ej 6 m m ol/l

pow y ¿ej 6 m m ol/l

N

%

N

%

Badana (N=92)

12

13

80

87,0

Kontrolna (N=141)

33

23,4

108

76,5

Badana (N=92)

18

19,7

74

80,4

Kontrolna (N=141)

58

41,1

83

58,9

P

NS
p=0,016

Tabela III
Wieloczynnikowa metaanaliza czynników ryzyka szpitalnego zapalenia p³uc w czasie pobytu w OIT.
Multifactor meta-analysis of the hospital-acquired pneumonia risk factors in the ICU patient .
Wy brane czy nniki

Iloraz szans (OR)

95% przedzia³ ufnoci

zw iêkszaj¹ce ry zy ko w y st¹pienia zapalenia p³uc
Wenty lacja m echaniczna > 48 godz.

34,37

11,28 - 137,11

Poby t w OIT > 72 godz.

11,76

5,64 - 25,75

Leczenie m etod¹ "otw artego brzucha"

6,40

2,13 - 23,00

Obecnoæ zg³êbnika ¿o³¹dkow o-jelitow ego

6,05

3,25 - 11,30

Glukoza > 6m m ol/l w 3 dobie poby tu w OIT

2,23

1,11 - 4,62

Glukoza > 6m m ol/l w 1 dobie poby tu w OIT

1,85

0,85 - 4,22

Tabela IV
Analiza czynników ryzyka zgonów.
Analysis of mortality risk factors.
Czy nnik ry zy ka zgonu
Zapalenie p³uc
Glukoza > 6 m m ol/l 1doba
Glukoza > 6 m m ol/l 3 doba

Liczba chory ch

Zgon
N

%

NI E

141

28

19,9

TAK

92

32

34,8

NI E

42

9

21,4

TAK

188

50

26,6

NI E

56

12

21,4

TAK

157

39

24,8

rych (25,7%) a u 173 (74,2%) uzyskano poprawê stanu
zdrowia. U 32 chorych (13,7%) przed zgonem rozpoznano szpitalne zapalenie p³uc; u pozosta³ych 28 (12%)
zmar³ych nie rozpoznano tego powik³ania.
Metody statystyczne
Analizê statystyczn¹ uzyskanych wyników opracowano opieraj¹c siê na porównywaniu obu grup w zakresie wystêpowania wybranych czynników mog¹cych
zwiêkszaæ ryzyko szpitalnego zapalenia p³uc w OIT.
Czynniki wp³ywaj¹ce na wystêpowanie zapalenia p³uc
w czasie pobytu w OIT porównywano testem niezale¿noci Chi2 oraz testem frakcji. Wielowymiarowa metaanaliza metod¹ Peto pozwoli³a na obliczenie ilorazu
szans (OR) dla wybranych czynników ryzyka, w tym zaburzeñ metabolizmu glukozy w przyjêtym modelu ryzyka wyst¹pienia zapalenia p³uc. Iloraz szans (OR) przedstawiono razem z 95% przedzia³em ufnoci (95% CI) oraz

P
p=0,011
NS
NS

poziomem istotnoci. Weryfikacjê hipotez statystycznych
przeprowadzono na poziomie istotnoci < 0,05.

Wyniki
W analizowanym materiale klinicznym
obejmuj¹cym 233 chorych leczonych przez
okres 12 miesiêcy w OIT szpitalne zapalenie p³uc wyst¹pi³o u 92 chorych (39,5%).
Zapalenie by³o rozpoznawane na podstawie
badania fizykalnego chorych, badania radiologicznego klatki piersiowej i potwierdzane
badaniem mikrobiologicznym.
Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce czêsto u
chorych leczonych w OIT zaburzenia stê¿enia glukozy analizowano wp³yw tych zaburzeñ jako potencjalnego czynnika ryzyka
137

wp³ywaj¹cego na czêstoæ wystêpowania
szpitalnego zapalenia p³uc oraz potencjalnego czynnika zwiêkszaj¹cego miertelnoæ
chorych leczonych w OIT.
Podwy¿szone stê¿enie glukozy ( powy¿ej 6 mmol/l) w dniu przyjêcia do OIT obserwowano u 80 chorych (87%) z grupy
badanej oraz u 108 (76,5%) z grupy kontrolnej. W odniesieniu do tych wartoci stwierdzono brak statystycznie znamiennych ró¿nic pomiêdzy grupami. W 3 dobie pobytu w
OIT podwy¿szone powy¿ej 6 mmol/l stê¿enie glukozy obserwowano u 74 chorych
(80,4%) z grupy badanej oraz u 83 (58,9%)
z grupy kontrolnej. Stwierdzono, ¿e istnieje
statystycznie znamienna ró¿nica pomiêdzy
grup¹ kontroln¹ i grup¹ badan¹ na poziomie istotnoci (p = 0,016). Podniesione powy¿ej 6 mmol/l stê¿enie glukozy w 3 dobie
pobytu w OIT w grupie badanej ze szpitalnym zapaleniem p³uc by³ znamiennie czêciej stwierdzany ni¿ u chorych z grupy kontrolnej (tabela II).
Czynniki ryzyka szpitalnego zapalenia
p³uc jak czas pobytu w OIT, czasokres wentylacji mechanicznej, rodzaj stosowanego
leczenia chirurgicznego, obecnoæ zg³êbnika ¿o³¹dkowego poddane zosta³y wieloczynnikowej metaanalizie, której wyniki przedstawiono w tabeli III. Zawiera ona wy¿ej
wymienione czynniki ryzyka wyst¹pienia
szpitalnego zapalenia p³uc uszeregowane
od najwy¿szego do najni¿szego ilorazu
szans.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami okrelaj¹cymi czynniki ryzyka wystêpowania
szpitalnego zapalenia p³uc w analizowanym
materiale klinicznym, chorych leczonych w
chirurgicznym OIT nale¿y stwierdziæ, ¿e
najistotniejsze znaczenie dla wyst¹pienia
tego powik³ania mia³a przed³u¿ona powy¿ej
48 godzin wentylacja mechaniczna, która
zwiêksza³a ponad trzydzieci razy ryzyko
wyst¹pienia szpitalnego zapalenia p³uc
(OR=34,37). Przed³u¿ony powy¿ej 72 godzin pobyt w OIT zwiêksza³ ryzyko dwunastokrotnie (OR=11,76). Szeciokrotnie ryzyko wyst¹pienia szpitalnego zapalenia p³uc
wzrasta³o przy stosowaniu leczenia chirurgicznego metod¹ otwartego brzucha
(OR=6,40) oraz przy za³o¿eniu zg³êbnika
¿o³¹dkowo-jelitowego (OR=6,05). Wzrost
stê¿enia glukozy powy¿ej 6 mmol/l zwiêksza³y w badanej grupie ryzyko szpitalnego
zapalenia p³uc dwukrotnie (OR=2,23).
Szpitalne zapalenie p³uc jest równie¿
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wystêpowanie czêstsze zgonów w czasie pobytu w OIT o poziomie istotnoci (p=0,011).
Sporód 92 chorych ze szpitalnym zapaleniem p³uc zmar³o 32 (34,8%), za z grupy
141 chorych przebywaj¹cych w OIT, u których leczenie nie by³o powik³ane szpitalnym
zapaleniem p³uc zmar³o jedynie 28 (19,9%).
Stê¿enie glukozy w badanym materiale nie
wykaza³o znamiennego statystycznie wp³ywu na wystêpowanie zgonów podczas pobytu chorych w OIT (tabela IV).
Omówienie
Szpitalne zapalenie p³uc jest drug¹ co
do czêstoci wystêpowania postaci¹ kliniczn¹ zaka¿eñ szpitalnych. Wród chorych leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii
jest to najczêstsza postaæ zaka¿enia szpi138

talnego [7,3,10,28]. W analizowanym materiale klinicznym obejmuj¹cym 233 chorych
leczonych przez okres 12 miesiêcy w OIT
szpitalne zapalenie p³uc wyst¹pi³o u 92 chorych (39,5%). Pomimo, ¿e odsetek chorych
leczonych w OIT stanowi tylko 5-7 % ogó³u
chorych hospitalizowanych, to zaka¿enia w
tego typu oddzia³ach wystêpuj¹ 5-10 razy
czêciej [8]. Szpitalne zapalenie p³uc stwierdzono u 47,8% chorych grupy badanej poddawanych wentylacji mechanicznej przez
ponad 48 godzin. W badanym materiale klinicznym analiza wieloczynnikowa ryzyka
szpitalnego zapalenia p³uc wykaza³a, ¿e
wentylacja mechaniczna powy¿ej 48 godzin
jest najpowa¿niejszym czynnikiem ryzyka
zwiêkszaj¹cym czêstoæ wyst¹pienia szpitalnego zapalenia p³uc trzydziestokrotnie
(OR=34,37). W ró¿nych publikacjach czêstoæ wystêpowania respiratorowego zapalenia p³uc mieci siê w szerokich granicach
od 13% do 70% u chorych hospitalizowanych w OIT [10,13,15,25]. Wed³ug Lynch
[19] czynniki ryzyka respiratorowego zapalenia p³uc s¹ zwi¹zane z warunkami stosowania wentylacji mechanicznej (intubacja,
toaleta drzewa oskrzelowego, aspiracja, leki
seduj¹ce, reanimacja). Wynika z tego, ¿e w
chwili obecnej nie mo¿na w du¿ym stopniu
zmniejszyæ ryzyka szpitalnego zapalenia
p³uc zwi¹zanego z wentylacj¹ mechaniczn¹. W analizowanym materiale klinicznym
pobyt chorych w OIT powy¿ej 72 godzin by³
kolejnym czynników maj¹cych znaczny
wp³yw na wyst¹pienie szpitalnego zapalenia p³uc. Czas pobytu powy¿ej 72 godzin
zwiêksza³ czêstoæ szpitalnego zapalenia
p³uc dwunastokrotnie (OR=11,76), u 87%
chorych przebywaj¹cy w OIT powy¿ej 72
godzin wyst¹pi³o szpitalne zapalenie p³uc.
Wed³ug Szulca [28] czêstoæ zapalenia p³uc
ronie linearnie o 1% na ka¿dy dzieñ pobytu w OIT. Wed³ug Bontena [3] pobyt chorego w OIT powinien byæ ograniczony do niezbêdnego minimum, poniewa¿ potencjalnie
patogenne szczepy bakteryjne doprowadzaj¹ do kolonizacji 96% pacjentów w czasie 3
do 7 dni. OIT to w szpitalu miejsce szczególne, gdzie dziêki wyszkolonemu personelowi, stosowanym sposobom leczenia przy
u¿yciu specjalistycznego sprzêtu mo¿liwe
jest ratowanie ¿ycia chorym, którzy na zwyk³ych oddzia³ach nie mieliby szans na prze¿ycie. Specyfika tych oddzia³ów mo¿e t³umaczyæ szczególne zagro¿enie zaka¿eniami szpitalnymi chorych tutaj leczonych. Bardzo istotne jest ustalenie wskazañ do leczenia w OIT, poniewa¿ ka¿da niew³aciwa
kwalifikacja niesie ryzyko zaka¿enia nieuzasadnionego stanem schorzenia podstawowego.
Wród czynników ryzyka szpitalnego
zapalenia p³uc u chorych leczonych w OIT
w analizowanym materiale istotny wp³yw
wykazywa³o stosowanie leczenia chirurgicznego, a szczególnie stosowanie metody
otwartego brzucha". Stosowanie tej metody leczenia u chorych z OIT zwiêksza³o czêstoæ wystêpowania szpitalnego zapalenia
p³uc szeæ razy (OR=6,4). Chorzy leczeni
t¹ metod¹ mieli jednoczenie szpitalne zapalenie p³uc w 77,3%. Leczenie chirurgiczne metod¹ otwartego brzucha polega na
wykonywaniu codziennie interwencji chirurgicznej w zakresie jamy otrzewnej. D³ugoæ
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stosowania tej metody przez kolejne dni
zale¿y od warunków chirurgicznych i decyzji operatora. Wed³ug Kollef [17] d³ugie
skomplikowane procedury chirurgiczne w
zakresie jamy brzusznej i klatki piersiowej
zwiêkszaj¹ czêstoæ szpitalnego zapalenia
p³uc, ta metoda leczenia nale¿y zarówno do
procedury d³ugotrwa³ej jak i skomplikowanej. Przez ca³y czas jej stosowania chory
pozostaje zaintubowany, wentylowany mechanicznie, w g³êbokiej sedacji i pod wp³ywem leków zwiotczaj¹cych miênie.
Wszystkie te czynniki stanowi¹ elementy
zwiêkszaj¹ce ryzyko rozwoju szpitalnego
zapalenia p³uc.
Kolejnym analizowanym czynnikiem ryzyka zapalenia p³uc by³ wp³yw obecnoci
zg³êbnika ¿o³¹dkowo-jelitowego. Obecnoæ
zg³êbnika za³o¿onego przez nos zwiêksza³a w badanym materiale klinicznym czêstoæ
wystêpowania zapalenia p³uc szeciokrotnie (OR=6,04). W analizowanym materiale
klinicznym wskazaniami do za³o¿enia zg³êbnika by³a koniecznoæ prowadzenia leczenia ¿ywieniowego i dekompresja przewodu
pokarmowego. Najlepsz¹ form¹ leczenia
¿ywieniowego jest ¿ywienie dojelitowe [26].
U chorych operowanych z powodu schorzenia przewodu pokarmowego, poddawanych
jednoczenie wentylacji mechanicznej mo¿liwe jest prowadzenie ¿ywienia dojelitowego tylko przez zg³êbnik. Aktualnie ¿ywienie
dojelitowe stosowane jest w oddzia³ach chirurgicznych ju¿ w dobie zabiegu. Takie postêpowanie hamuje translokacjê bakterii
dziêki zapobieganiu atrofii nab³onka jelitowego i kosmków jelitowych oraz poprawia
lub utrzymuje stan od¿ywienia chorego.
Wed³ug Szczyg³a [27] zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi zasadami ¿ywienie dojelitowe powinno byæ stosowane zamiast pozajelitowego u wszystkich chorych, u których leczenie ¿ywieniowe jest wskazane.
Jako czynnik ryzyka zapalenia p³uc analizowano tak¿e zaburzenia stê¿enia glukozy. Nieprawid³owe stê¿enie glukozy powy¿ej 6 mmol/l w pierwszej (OR=1,85) i trzeciej (OR=2,23) dobie leczenia na OIT ³¹czy³
siê z dwukrotnym zwiêkszeniem czêstoci
wystêpowania szpitalnego zapalenia p³uc.
Wed³ug van den Berghe [29] hiperglikemia
wystêpuj¹ca u chorych leczonych w OIT
prowadziæ mo¿e do ciê¿kich powik³añ w tym
do zaka¿eñ. Wed³ug autora hiperglikemia
by³a czynnikiem wystêpuj¹cym niezale¿nie
od wczeniej stwierdzanej cukrzycy. Dziêki
zastosowanej intensywnej insulinoterapii i
osi¹gniêciu prawid³owych wyników uzyskiwano wed³ug cytowanej pracy zmniejszenie ryzyka zgonu u chorych leczonych w
OIT. Nie stwierdzono skrócenia czasu leczenia w OIT ale chorzy wymagali przez krótszy czas wentylacji mechanicznej. W badaniu Krinsleya [18] obserwowano statystycznie znamienny trend wzrostu miertelnoci
chorych leczonych w wieloprofilowym OIT
wraz ze wzrostem redniego stê¿enia glukozy w surowicy. Monitorowanie stê¿enia
glukozy i utrzymywanie go w granicach prawid³owych u ciê¿ko chorych jest wa¿nym
elementem skutecznego leczenia [27]. W³aciwa kontrola stê¿enia glukozy jest wed³ug
autorów wa¿niejsza ni¿ ca³kowita dawka
insuliny zastosowanej do uzyskania normoglikemii [30]. Hiperglikemia wywo³ana streA. Kubisz i wsp.

sem jest powszechnym zjawiskiem wród
chorych hospitalizowanych w OIT. Czynnikami dzia³aj¹cymi synergistycznie z procesami sprzyjaj¹cymi jej wyst¹pieniu s¹ stosowana sterydoterapia czy wysokokaloryczne leczenie ¿ywieniowe, zarówno do- jak i
pozajelitowe. Hiperglikemia mo¿e stanowiæ
wskanik oceny ciê¿koci stanu chorego.
Kontrolowanie stê¿enia glukozy i w razie
koniecznoci stosowanie intensywnej insulinoterapii wp³ywa na poprawê wyników leczenia chorych w OIT [23]. Zaburzenia stê¿enia glukozy mo¿na korygowaæ odpowiedni¹ dawk¹ insuliny, dziêki czemu mo¿na spodziewaæ siê obni¿enia czêstoci wystêpowania zapalenia p³uc w OIT. Mo¿na staraæ siê
usun¹æ lub zminimalizowaæ czynnik ryzyka
zwi¹zany z chorym i stosowan¹ terapi¹ [12].
W dotychczasowych obserwacjach
stwierdzono równie¿ zwi¹zek wystêpowania hiperglikemii ze wzrostem miertelnoci w okrelonych grupach chorych leczonych w OIT. Zjawisko takie stwierdzano u
chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi,
zawa³em mózgu lub krwawieniem podpajêczynówkowym [31,32], zawa³em serca
[4,21,24] a tak¿e wród niejednorodnych
grup chorych leczonych w OIT [11,16]. W
analizowanym materiale klinicznym nie
stwierdzono istotnego statystycznie zwi¹zku zaburzeñ stê¿enia glukozy ze wzrostem
miertelnoci. Jednoczenie stwierdzono
znamienn¹ statystycznie (p=0,011) wiêksz¹
miertelnoæ w szpitalnym zapaleniu p³uc
wynosz¹c¹ 34,8% w grupie badanej.
Patomechanizm wi¹¿¹cy powik³ania u
krytycznie chorych z obecnoci¹ hiperglikemii nie jest jednorodny. Sk³adaj¹ siê na niego prawdopodobnie efekty glikozylacji bia³ek tkankowych i bia³ek osoczowych np. immunoglobulin. Hiperglikemia mo¿e równie¿
wywo³ywaæ zaburzenia funkcji ródb³onka,
zaburzenia funkcji komórek uk³adu odpornociowego, a tak¿e generacjê wolnych rodników. Obserwowane s¹ równie¿ zaburzenia funkcji motorycznej przewodu pokarmowego utrudniaj¹ce adekwatne ¿ywienie dojelitowe [5,6].
Osi¹gniêcie zamierzonego stê¿enia glukozy wymaga zarówno adekwatnej insulinoterapii jak i stosowania odpowiednio dostosowanego leczenia ¿ywieniowego oraz
uwzglêdnienia stosowanych leków wywo³uj¹cych hiperglikemiê. W badaniu van den
Berghe [29] po³o¿ono nacisk na czêste pomiary stê¿enia glukozy, które wykonywano
pobieraj¹c krew têtnicz¹ w odstêpach 1-4
godziny, w zale¿noci od stabilnoci stê¿enia glukozy i stanu chorego. Czêsto wykonywane pomiary stê¿enia glukozy s¹ zwi¹zane z wiêksz¹ iloci¹ czasu powiêcanego pacjentowi przez personel medyczny.
Wed³ug Fahy [9] nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie tego typu terapii jest zwi¹zane ze
wzrostem ryzyka hipoglikemii, szczególnie
niebezpiecznej u chorych leczonych w OIT.
Niebezpieczeñstwo to wymaga odpowiedniego monitorowania stê¿enia glukozy. Brak
jest jasnych i jednoznacznych wytycznych
praktycznego postêpowania w celu utrzymania normoglikemii u chorych leczonych w
OIT. Niebawem mo¿na siê spodziewaæ og³oszenia praktycznego algorytmu postêpowania u tych chorych opartego na wynikach
aktualnie prowadzonego miêdzynarodowePrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

go badania. Profilaktyka zaka¿eñ szpitalnych jest najlepszym sposobem zmniejszenia czêstoci ich wystêpowania. Wed³ug
Kollef [17] wszystkie czynniki ryzyka szpitalnego zapalenia p³uc mo¿na podzieliæ na
trzy grupy: zwi¹zane z pacjentem, ze stosowanym postêpowaniem terapeutycznym
oraz z kontrol¹ infekcji wewn¹trzszpitalnych.
Wobec wystêpowania w OIT kliniki chirurgicznej du¿ej iloci czynników ryzyka szpitalnego zapalenia p³uc nie poddaj¹cych siê
modyfikacji, konieczne jest podejmowanie
wielokierunkowych dzia³añ profilaktycznych,
które obejmuj¹ przede wszystkim edukacjê
personelu szpitalnego w zakresie wczesnej
identyfikacji czynników ryzyka ciê¿kich zaka¿eñ, przestrzegania zasad postêpowania
higienicznego i kontroli stanu epidemiologicznego. Mo¿liwoci zmniejszenia czêstoci szpitalnego zapalenia p³uc mo¿na i nale¿y szukaæ w grupie czynników zwi¹zanych
ze stosowan¹ terapi¹ i pielêgnacj¹ chorych
leczonych w OIT kliniki chirurgicznej. Utrzymywanie prawid³owego stê¿enia glukozy
poprzez stosowanie adekwatnych dawek
insuliny, pod cis³ym nadzorem uzyskiwanego efektu leczniczego celem unikniêcia
hipoglikemii, nale¿y do czynników, które s¹
zwi¹zane z terapi¹ i mog¹ byæ stosunkowo
³atwo kontrolowane przyczyniaj¹c siê do
zmniejszenia czêstoci wystêpowania szpitalnego zapalenia p³uc. Takie proste sposoby jak kontrola stê¿enia glukozy i edukacja
w tym zakresie personelu medycznego
mog¹ byæ jednym z czynników zmniejszaj¹cym czêstoæ zaka¿eñ szpitalnych uk³adu oddechowego.
Wnioski
1. U chorych leczonych w OIT po zabiegach chirurgicznych, z powik³aniem w postaci
szpitalnego zapalenia p³uc zaburzenia stê¿enia glukozy wystêpuj¹ dwukrotnie czêciej.
2. Utrzymanie normoglikemii przez stosowania adekwatnego leczenia insulin¹ jest
stosunkowo ³atwym sposobem modyfikuj¹cym ryzyko wyst¹pienia szpitalnego zapalenia p³uc.
3. Próba eliminacji czynników ryzyka
szpitalnego zapalenia p³uc w OIT kliniki chirurgicznej jest bardzo trudna ze wzglêdu na
nie poddaj¹cy siê modyfikacji charakter
wiêkszoci z nich.
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