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STRESZCZENIE:    Cel pracy: Analiza możliwości przeprowadzenia oraz wyników operacji robotowej w nowotworze odbytnicy u otyłych pacjentów.

  Metody: Od 2005 do 2012 roku do rejestru prospektywnej bazy danych wpisano 101 kolejnych przypadków nowotworów od-
bytnicy operowanych metodą chirurgii robotowej. Pacjentów rozdzielono do grup z otyłością (BMI≥30 kg/m2) oraz bez oty-
łości (BMI<30 kg/m2). Porównano parametry operacyjne, okołooperacyjne oraz wyniki patologiczne. Dane analizowano przy 
użyciu programu SPSS 22.0, zaś istotność statystyczną zdefiniowano jako wartość p≤0,05.

  Wyniki: W badaniu uczestniczyło 33 otyłych pacjentów (średnia wartość BMI – 33,8 kg/m2). Pacjentów porównano, biorąc 
pod uwagę płeć, stopień zaawansowania nowotworu (faza T) oraz typ operacji. Czas trwania zabiegu i utrata krwi były więk-
sze w grupie pacjentów otyłych; jedynie czas trwania zabiegu był istotny statystycznie. Częstotliwość konwersji, czas trwania 
hospitalizacji oraz częstotliwość występowania przecieków zespolenia były podobne. Dodatni margines obwodowy oraz licz-
ba usuniętych węzłów chłonny były porównywalne. Odsetek pacjentów wolnych od choroby oraz odsetek przeżyć po okresie 3 
lat wyniosły odpowiednio w grupach z otyłością i bez: 75,8% vs 80,9% oraz 84,8% vs 92,6%.

  Wnioski: Zabieg chirurgii robotowej w leczeniu nowotworu odbytnicy u osób otyłych jest bezpieczny i możliwy do przepro-
wadzenia. W zabiegach z użyciem zautomatyzowanej platformy BMI nie wpływało na częstotliwość konwersji, czas trwania 
hospitalizacji, powikłania pooperacyjne oraz jakość preparatu lub przeżywalność. 

SŁOWA KLUCZOWE:   otyłość, nowotwór odbytnicy, chirurgia robotowa, wskaźnik masy ciała, całkowite wycięcie mezorektum 

ABSTRACT:   Purpose: To analyze the feasibility and outcomes of robotic rectal cancer surgery in obese patients. 

  Methods: From 2005 to 2012, 101 consecutive rectal cancers operated robotically were enrolled in a prospective database. Pa-
tients were stratified into obese (BMI ≥ 30 kg/m2) and non-obese (BMI < 30 kg/m2) groups. Operative, perioperative parameters, 
and pathologic outcomes were compared. Data was analyzed using SPSS 22.0, while statistical significance was defined as a p 
value ≤ .05.

  Results: There were 33 obese patients (mean BMI 33.8 kg/m2). Patients were comparable regarding gender, T stage, and type of 
operation. Operative time and blood loss were higher in the obese group; only operative time was statistically significant. The 
conversion rate, length of stay, and anastomotic leak rates were similar. Circumferential margin positivity and lymph node yield 
were comparable. Disease free and overall survivals at 3 years were 75.8% versus 80.9% and 84.8% versus 92.6%, respectively for 
obese and non-obese subgroups.

  Conclusions: Robotic surgery for curative treatment of rectal cancer in the obese is safe and feasible. BMI does not influence conversion 
rates, length of stay, postoperative complications, and quality of the specimen or survival when the robotic platform is used.
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WPROWADZENIE

Otyłość, definiowana przez Światową Organizację Zdrowia jako 
wskaźnik masy ciała (BMI)>30 kg/m2, jest gwałtownie wzrastają-
cą epidemią krajów rozwiniętych, z szacunkowym odsetkiem 36% 

osób otyłych w populacji amerykańskiej. Podobne przyrosty zo-
stały odnotowane na przestrzeni kilku ostatnich dekad w innych 
częściach świata. W przeprowadzonym w latach 2009–2010 ba-
daniu National Health and Nutrition Examination Survey (NHA-
NES) stwierdzono występowanie otyłości, skorygowane względem 
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czolakiem odbytnicy. Wykluczono osoby z nowotworem w stopniu 
zaawansowania T4 po chemioradioterapii, a także te, które nie nada-
wały się do minimalnie inwazyjnego zabiegu. W tym samym czasie 
108 innych pacjentów poddano operacji otwartej, laparoskopowej lub 
wspieranej manualnie operacji hybrydowej, gdzie całkowite usunięcie 
mezorektum przeprowadzono z otwartym dostępem poprzez małe 
cięcie metodą Pfannenstiela, zaś kontroli naczyń krwionośnych i wy-
cięcia węzłów chłonnych oraz mobilizacji odbytnicy dokonano laparo-
skopowo. Tym samym w okresie przeprowadzania badania zabiegowi 
chirurgicznemu poddano łącznie 209 pacjentów z rakiem odbytnicy. 
Certyfikowany komisyjnie specjalista w zakresie chirurgii kolorektalnej 
ocenił wszystkich pacjentów za pomocą kolonoskopii oraz wewnątrz-
odbytniczego badania ultrasonograficznego [ERUS]. Obrazowanie klat-
ki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy metodą tomografii komputero-

wieku, na poziomie 35,5% (95% CI, 31,9–39,2%) wśród dorosłych 
mężczyzn, a wśród dorosłych kobiet na poziomie 35,8% (95% CI 
34,0–37,7%) [1].

Otyłość jest czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworów okrężnicy 
i odbytu oraz choroby uchyłkowej (coraz więcej pacjentów z tymi 
chorobami przedstawianych chirurgowi jest otyła lub ma nadwagę). 
Doskonale znany jest związek otyłości z cukrzycą, chorobami serco-
wo-naczyniowymi, udarem i przedwczesną śmiercią. Otyli pacjenci 
są również w grupie zwiększonego ryzyka pooperacyjnych powikłań 
sercowo-naczyniowych, płucnych i zakrzepowo-zatorowych [2]. 

Zabieg chirurgiczny nowotworu odbytnicy stanowi podstawo-
wą opcję terapeutyczną i jest operacją technicznie wymagającą, 
szczególnie u pacjentów otyłych. Dwa najczęściej cytowane bada-
nia wykazały niższe wskaźniki zachowania zwieracza oraz wyższe 
wskaźniki nawrotu choroby u otyłych pacjentów z nisko położo-
nym rakiem odbytnicy [3, 4]. Jednakże badania te przeprowadzo-
no przed nastaniem ery chemioterapii neoadiuwantowej, która 
mogłaby ograniczyć zakres zastosowania przedstawionych w nich 
wniosków. Dzisiaj większość pacjentów operuje się po uprzednim 
leczeniu przedoperacyjnym [3, 4]. 

Chociaż zasadność przeprowadzania zabiegu laparoskopowego 
w nowotworach okrężnicy i odbytnicy potwierdzono w szerokim 
zakresie w dużych randomizowanych badaniach wieloośrodko-
wych, to jednak z wielu z nich otyli pacjenci zostali wyłączeni 
z powodu negatywnych skojarzeń oraz dostrzegania trudności 
technicznych u tego typu chorych [5, 6, 7]. Literatura jest podzie-
lona w odniesieniu do rezultatów laparoskopowej operacji odbyt-
nicy u otyłych, mało jest badań szczegółowo skupiających się na 
krótko- i długoterminowych rezultatach w podgrupie pacjentów 
z nowotworami odbytnicy.     

Mimo że chirurdzy z większych ośrodków, doświadczeni w ope-
rowaniu jelita grubego, donoszą o równorzędności wyników on-
kologicznych po zabiegu laparoskopowym nowotworu odbytnicy 
u otyłych, wciąż jest ich niewielu [8, 9, 10]. Większość chirurgów 
w tej grupie preferuje operację otwartą.  

Robot – z jego trójwymiarowym układem optycznym wysokiej 
rozdzielczości, stabilną retrakcją i instrumentami przegubowymi 
– zapewnia przewagę w wąskiej i ograniczonej przestrzeni mied-
nicy, która charakteryzuje chirurgię odbytnicy. We wcześniejszej 
publikacji podzieliliśmy się naszym doświadczeniem związanym 
z potencjalną przewagą wykorzystania robota u otyłych pacjentów 
z rakiem odbytnicy, a ostatnio przedstawiliśmy, uzyskane w na-
szym instytucie, długoterminowe rezultaty wspieranego przez ro-
bota całkowitego usunięcia mezorektum (RTME). Próbowaliśmy 
rozwinąć tę przesłankę poprzez przyjrzenie się okołooperacyjnym, 
kliniczno-patologicznym oraz onkologicznym wynikom w gru-
pie pacjentów z nowotworem odbytnicy pogrupowanych według 
wartości BMI, aby określić, czy platforma robota była w stanie za-
pewnić równe warunki, w istocie umożliwiając taką samą jakość 
zabiegu i podobne wyniki niezależne od BMI [11, 12].

METODY

Pomiędzy sierpniem 2005 roku a październikiem 2012 roku zabiegowi 
resekcji odbytnicy z użyciem robota poddano 101 pacjentów z gru-

Tab. I. Dane demograficzne pacjentów, charakterystyka guza oraz wyniki operacyjne.

ZMIENNA PACJENCI 
NIEOTYLI                
N=68

PACJENCI 
OTYLI
N=33

WARTOŚĆ 
P

Wiek (lata), średnia ± SD 63,4 ± 10,5 57,7 ± 11,3 0,014*

Płeć, n (%)  
Męska
Żeńska                      

45 (66,2)
23 (33,8)

18 (54,5)
15 (45,5) 0,258

BMI (kg/m2) 25,2 ± 3,2 33,8 ± 3,4 <0,001**

Klasa wg skali ASA, n (%)   
1
2    
3

5 (7,5)
47 (70,1)
15 (22,4)

4 (12,1)
24 (72,7)
5 (15,2) 0,568

Położenie guza (od krawędzi odbytu), n (%)
Wysokie (10,1–15 cm)
Średnie (5,1–10 cm)
Niskie (0–5 cm)

22 (32,4)
29 (42,6)
17 (25,0)

4 (12,1)
17 (51,5)
12 (36,4) 0,086

Chemioradioterapia przedoperacyjna, n (%)  46 (67,6) 29 (87,9) 0,029*

Typ operacji, n (%)  
APR
LAR /uLAR

14 (20,6)
54 (79,4)

8 (24,2)
25 (75,8) 0,676

POMIARY OPERACYJNE I OKOŁOOPERACYJNE 

Całkowity czas trwania operacji (min.), 
średnia ± OS

335 ± 84 367 ± 58 0,048*

Czas dokowania robota (min.), średnia ± OS 10 ± 5 12 ± 6 0,178

Czas robotowego TME (min), średnia ± OS 95 ± 40 110 ± 35 0,096

EBL (ml), średnia ± OS 175 ± 111 220 ± 154 0,102

LOS (dni), średnia ± OS 6,8 ± 5,2 6,4 ± 2,4 0,689

Czas do wprowadzenia czystych 
płynów, średnia ± OS

1,7 ± 2 2,1± 2 0,360

Czas do wznowienia przepływu gazów 
jelitowych/funkcjonowania stomii, 
średnia ± OS

2,8 ± 1,9 2,7 ± 1,1 0,840

Ileostomia odprowadzajaca, n (%)  41 (60,3) 22 (66,7) 0,535

Konwersje, n (%)  3 (4,4) 1 (3,0) 1,000

OS – odchylenie standardowe
BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała
ASA (American Society of Anesthesiologists) – Amerykańskie Towarzystwo 
Anesezjologii
APR (Abdominoperineal Resection) – resekcja brzuszno-kroczowa
LAR (Low Anterior Resection) – niska przednia resekcja
uLAR (Ultralow Anterior Resection) – bardzo niska przednia resekcja
TME (Total Mesorectal Excision) – całkowite wycięcie mezorektum
EBL (Estimated Blood Loss) – szacunkowa utrata krwi
LOS (Length of Stay) – czas trwania hospitalizacji
*p < .05; *p < .001
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porównania wyników w obu grupach BMI przeprowadzono testy 
t-Studenta dla danych ciągłych oraz testy: chi-kwadrat lub dokład-
ny test Fishera dla danych kategorycznych. Krzywe Kaplana-Ma-
iera oraz 95-procentowe przedziały ufności wyliczono dla przeży-
cia całkowitego oraz przeżycia wolnego od choroby przez 3 lata.  
W celu porównania wskaźników przeżycia pomiędzy grupami, 
przeprowadzono testy Log Rank (Mantel-Cox). Dwuśladową war-
tość p≤0,05 uznano za istotną statystycznie dla wszystkich analiz. 
Wszystkie dane analizowano za pomocą oprogramowania SPSS 
na platformę Windows, wersja 22 (SPSS, Chicago IL). 

WYNIKI

1. Dane demograficzne pacjentów 
O ile obie grupy BMI były porównywalne pod względem płci, 
z przeważającą liczbą mężczyzn w obu grupach, pacjenci w gru-
pie bez otyłości byli statystycznie starsi (63,4 lata vs 57,7 lat, 
p=0,014). Średni wskaźnik BMI w grupie osób nieotyłych wy-
nosił 25,2 kg/m2 ± 3,2 kg/m2, a wśród otyłych 33,8 kg/m2 ± 3,4 
kg/m2. Zaobserwowano podobne rozmieszczenie guzów w po-
szczególnym położeniu (wysokim, średnim i niskim od krawę-

wej było obligatoryjne dla klasyfikacji według stadiów zaawansowania.  
U pacjentów z guzami o dużej masie, trudno dostępnymi i niedają-
cymi się zbadać metodą ERUS, przeprowadzono obrazowanie meto-
dą rezonansu magnetycznego [MRI]. Badanie zostało zatwierdzone 
przez komisję bioetyczną szpitala. 

Wszystkie przypadki zostały omówione przez multidyscyplinarną 
komisję ds. guzów, a pacjentów z naciekiem krezki lub powięk-
szeniem węzłów chłonnych leczono przedoperacyjnie jednocze-
snym długim kursem chemioradioterapii. Operację przeprowa-
dzano średnio w ciągu 8–10 tygodni po terapii neoadiuwantowej.

PODEJŚCIE CHIRURGICZNE

Do resekcji wykorzystano system chirurgiczny da Vinci (Intuitive sur-
gical, Sunnyvale, CA, USA). Wszyscy pacjenci otrzymali preparaty 
przygotowujące jelita do zabiegu oraz – profilaktycznie –antybioty-
ki. Kontrolę naczyń krwionośnych, wycięcie węzłów chłonnych oraz 
mobilizację okrężnicy od zgięcia śledzionowego do wchodu miednicy 
przeprowadzono albo przy użyciu robota, albo laparoskopowo (ope-
racja hybrydowa). Całkowitego wycięcia mezorektum zawsze dokony-
wano przy użyciu robota. Wyodrębnienie preparatu oraz zespolenie 
wykonywano poprzez 5–6-centymetrowe cięcie Pfannenstiela, z wy-
jątkiem resekcji brzuszno-kroczowej (APR), w której wycięcia doko-
nywano przez krocze. W przypadku preparacji kroczowej, najczęściej 
stosowana była pozycja na brzuchu, ze zgiętym tułowiem. APR prze-
prowadzono metodą extralevator, która obejmuje całkowite usunięcie 
dźwigacza odbytu. W przypadkach zabiegów odtwórczych, zespolenie 
tworzono techniką dwustaplerową, w dystalnej niższej jednej trzeciej 
odbytnicy oraz techniką jednostaplerową w jej odcinku środkowym.  
W przypadku bardzo niskich przednich resekcji, odtworzenia ciągłości 
przewodu pokarmowego dokonywano poprzez zespolenie okrężniczo-
-odbytnicze. Zespolenia koniec do boku, zespolenia ze zbiornikiem je-
litowym typu J-pouch oraz plastyki jelita grubego dokonywano zgodnie  
z uznaniem operującego chirurga. U wszystkich napromieniowanych 
pacjentów, oraz u tych z zespoleniem poniżej załamka otrzewnej (wy-
czuwalnym palpacyjnie w badaniu rektalnym), wykonano odprowa-
dzenie przez ileostomię. 

OKRES OBSERWACJI

Pacjenci podlegali specyficznej dla nowotworów obserwacji zgodnej 
z wytycznymi National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 
Przez pierwsze 2 lata co 3–4 miesiące, a przez kolejne 3 lata co pół 
roku poddawani byli badaniu klinicznemu, badaniu na krew uta-
joną w kale i testowi na obecność antygenu rakowo-zarodkowe-
go. Corocznie wykonywano u nich także kolonoskopię oraz kon-
trolę obszarów jamy brzusznej, miednicy i klatki piersiowej przy 
pomocy tomografii komputerowej (CT). Przeżywalność liczono 
od czasu operacji do ostatniej kontroli lub do czasu zgonu. Śmier-
telność pooperacyjną zdefiniowano jako zgon w ciągu 30 dni od 
zabiegu lub jako śmiertelność wewnątrzszpitalną. 

ANALIZA STATYSTYCZNA

Statystykę opisową – obejmującą średnie ± odchylenia standardo-
we – przedstawiono dla wszystkich danych ciągłych, podczas gdy 
liczby (%) podano dla wszystkich danych kategorycznych. W celu 

Tab. II. Powikłania pooperacyjne.

ZMIENNA PACJENCI NIE-
OTYLI         N=68

PACJENCI 
OTYLI                      
N=33

WAR-
TOŚĆ P

Powikłania łagodne, n (%)
Zakażenie rany w obrębie jamy brzusznej
Zakażenie rany w obrębie krocza
SBO (zachowana)
Gorączka
Zatrzymanie moczu
Pooperacyjna niedrożność jelita
Krwiak rany

6 (8,8)
1
0
1
0
1
2
1

8 (24,2)
1
2
2
1
0
2
0

0,062

Powikłania umiarkowane, n (%)
DVT (związana z położeniem PICC)
Pooperacyjna neuropatia obwodowa
Udar naczyniowy mózgu
Zgorzel płuc
Migotanie przedsionków
Opadanie stopy (po częściowym wycięciu  
kości krzyżowej)
Zator tętnicy płucnej

8 (11,8)
0
1
1
3
2
 
1
0

4 (12,1)
1
2
0
0
0
 
0
1

1,000

Powikłania ciężkie, n (%)
Przecieki zespolenia
Zapalenie okrężnicy wywołane C.difficile 
Wstrząs septyczny
Perforacja żołądka
Zawał mięśnia sercowego
Obrzęk płuc wymagający reintubacji 
Martwica sieci uszypułowanej – zbadana  
ponownie
Krwotok rany krocza – zbadany ponownie
Martwica rany krocza – oczyszczona

9 (13,2)
2
3
1
1
1
1

0
0
0

6 (18,2)
3
0
0
0
0
0

1
1
1

0,557

Zgon w przeciągu 30 dni, n (%) (1,4) 0

* Dane nie uwzględaniają pacjentów po resekcji brzuszno-kroczowej
SBO (Small Bowel Obstruction) – niedrożność jelita cienkiego
DVT (Deep Vein Thrombosis) – zakrzepica żył głębokich
PICC (Peripherally Inserted Central Venous Catheter) – cewnik żylny centralny 
wprowadzony obwodowo
SNS (Sacral Nerve Stimulator) – stymulator nerwów krzyżowych
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zaś 3-letni czas przeżycia wolny od choroby (disease free survival; 
DFS) wyniósł dla wszystkich pacjentów 79,2% (95% CI 63,4–83%). 
DFS dla grupy otyłej wyniósł z kolei 75,8% (95% CI 60,9–92,2%), 
zaś dla nieotyłej 80,9% (95% CI 50,9–64,0%) (p=0,688) (ryc. 1). 
OS dla otyłych pacjentów wyniósł 84,8% (95% CI 76,7–97,5%), 
a dla nieotyłych 92,6% (95% CI 63,2–72,2%) (p = 0,355) (ryc. 2).

W celu oszacowania częstotliwości wznów miejscowych oraz od-
ległych wykluczono pacjentów posiadających przerzuty w mo-
mencie przyjęcia, a także tych, u których nastąpił postęp choroby 
po resekcji. Łączna częstość występowania wznów miejscowych 
kształtowała się na poziomie 4% (95% CI 0–8%], z kolei łączna 
częstość występowania wznowy systemowej dla wszystkich stop-
ni rozwoju choroby osiągnęła wartość 17% (95% CI 9–24%). Czę-
stość występowania wznów miejscowych u pacjentów z grupy 
otyłej oszacowano na 6,1% (95% CI 1,6–19,6%) w porównaniu do 
wartości 2,9% (95% CI 0,8–10%) odnotowanej w grupie nieotyłej 
(p=0,668). Częstość występowania wznowy systemowej w grupie 
otyłej oszacowano natomiast na poziomie 21,2% (95% CI 12,8–
41%), a wśród pacjentów bez otyłości na poziomie 13,2% (95% CI 
7,1–23,3%) (p=0,741).

Porównanie wyników robotowego TME pacjentów otyłych 
z uwzględnieniem płci przedstawiono w tabeli 4. W przypad-

dzi odbytu). Odsetek pacjentów przyjmujących przedopera-
cyjną chemioradioterapię, odpowiednio w grupach z otyłością 
i bez, wynosił 87,9% oraz 67,6% (p=0,029). Pozostałe parametry 
przedstawiono w tabeli 1.

2. Wyniki okołooperacyjne 
Całkowicie zrobotyzowaną operację przeprowadzono w 24 przy-
padkach, zaś operację hybrydową w 77. Wykonano 80 opera-
cji oszczędzających zwieracz (bardzo niskie – uLAR; ultra-Low, 
oraz niskie – LAR; Low, przednie resekcje, anterior resections) 
i 21 resekcji brzuszno-kroczowych (APR; abdominoperineal re-
sections). Odsetki operacji oszczędzających zwieracz w grupie 
pacjentów otyłych oraz pacjentów bez otyłości wyniosły odpo-
wiednio 75,8% i 79,5% (p=0,676). Średni całkowity czas trwania 
operacji wyniósł 345 min ± 78 min, zaś zabieg TME wykonany 
za pomocą robota trwał 100 min ± 39 min. Średni czas trwa-
nia operacji był wyższy w grupie pacjentów z otyłością (367 min 
± 58 min) niż w grupie nieotyłej (335 min ± 84 min, p = 0,048), 
natomiast nie odnotowano różnic w czasie operacji TME robo-
towej. Wprawdzie średnia szacunkowa utrata krwi okazała się 
wyższa (zgodnie z oczekiwaniami) w grupie otyłej, jednak różni-
ca ta nie była istotna statystycznie (220 ml vs 175 ml, p=0,102).  
Nie stwierdzono różnic dotyczących innych pomiarów operacyj-
nych. Średni czas do wprowadzenia diety czystych płynów wyniósł 
1,7 dnia ± 2 dni w przypadku pacjentów bez otyłości oraz 2,1 dnia 
± 2 dni u pacjentów otyłych (p=0,360)/ Natomiast czas do wzno-
wienia przepływu gazów jelitowych / funkcjonowania stomii wy-
niósł 2,8 dnia ± 1,9 dnia oraz 2,7 dnia ± 1,1 dnia, odpowiednio dla 
otyłych i nieotyłych pacjentów (p=0,840). Z kolei czas trwania ho-
spitalizacji ogólnie wyniósł 6,7 dnia ± 4,5 dnia. W grupie bez oty-
łości – 6,8 dnia ± 5,2 dnia oraz 6,4 dnia ± 2,4 dnia w grupie z oty-
łością (p=0,689) (tab. 1). Czterech pacjentów wymagało konwersji 
nie w trybie pilnym, a związanej z większym zaawansowaniem 
choroby niż stwierdzono przed operacją. Średnie BMI osób pod-
danych konwersji wynosiło 31,2 kg/m2 ± 5,4 kg/m2. 

Profil powikłań, które wystąpiły w obu grupach przedstawiono w tabeli 
2. Odnotowano 42 powikłania u 30 pacjentów (29,7%), które zakwali-
fikowano jako łagodne, umiarkowane i poważne, zgodnie z systemem 
stopniującym Accordion. Wprawdzie w grupie pacjentów z otyłością 
stwierdzono więcej łagodnych powikłań (8,8% vs  24,2%), jednak różni-
ca ta okazała się nieistotna statystycznie (p=0,062). Nie zaobserwowano 
również statystycznych różnic w przypadku powikłań umiarkowanych  
i poważnych (odpowiednio p=1,000 i p=0,557). Łącznie odnotowano 
5 przypadków (6,3%) nieszczelności zespolenia, z których 2 wystą-
piły w grupie pacjentów bez otyłości, a 3 w grupie pacjentów z oty-
łością (p=0,327).

3. Wyniki patologiczne 
Stopnie patologicznego zaawansowania – według klasyfikacji 
AJCC – przedstawiono w tabeli 3. Średnia liczba usuniętych gu-
zów u wszystkich pacjentów wyniosła 15 ± 7. Liczba usuniętych 
węzłów chłonnych pomiędzy grupami była podobna. Dodatni 
margines obwodowy resekcji (CRM) zaobserwowano u 5 pacjen-
tów (5%), spośród których 2 było nieotyłych i 3 otyłych (p=327).

4. Wyniki onkologiczne 
Z wartością środkową czasu obserwacji wynoszącą 33 miesiące 
(zakres 1–100 miesięcy) oraz średnim czasem obserwacji wyno-
szącym 34,9  miesięcy ± 18,4 miesięcy, 3-letni okres całkowitego 
przeżycia (overall survival; OS) wyniósł 90,1% (95% CI 84–96%), 

Tab. III. Wyniki patologiczne.

ZMIENNA SUMA
N=101

PACJENCI 
NIEOTYLI                 
N=68

PACJENCI 
OTYLI                       
N=33

WARTOŚĆ 
P

Stopień patologicznego 
zaawansowania wg 
klasyfikacji AJCC, n (%)
Stopień 0 (pCR)
Stopień I
Stopień II
Stopień III
Stopień IV

 
 

19 (18,8)
32 (31,7)
18 (17,8)
23 (22,8)
9 (8,9)

 
 

15 (22,1)
21 (30,9)
13 (19,1)
12 (17,6)
7 (10,3)

 
 

4 (12,1)
11 (33,3)
5 (15,2)
11 (33,3)
2 (6,1)

 
 

0,517

Liczba usuniętych węzłów 
chłonnych, n (%)

15 ± 7,4 14,5 ± 7,5 15,9 ± 7,2 0,378

Marginesy
CRM (cm), średnia ± OS
CRM dodatni (≤ 1 mm), 
n (%)
DRM (cm), średnia ± OS
DRM dodatni, n (%)

1,8 ± 1,6
 
5 (5)
3,5 ± 2,7 
2 (2)

2 ± 1,8
 
2 (2,9)
3,6 ± 2,8
2 (2,9)

1,4 ± 1,3
 
3 (9,1)
3,1 ± 2,4
0

0,129
 
0,327
0,438
1,000

Zróżnicowanie guza 
i histologia, n (%)
Dobrze zróżnicowany 
gruczolak
Umiarkowanie 
zróżnicowany gruczolak
Słabo zróżnicowany 
gruczolak

 

 
25 (24,8)

65 (64,4)
 
11 (10,9)

 

 
15 (22,1)

47 (69,1)
 
6 (8,8)

 

 
10 (30,3)

18 (54,5)
 
5 (15,2)

 

 

 
0,340

Ocena mezorektum, n (%)
Stopień I
Stopień II
Stopień III

1 (1)
2 (2)
98 (97)

0
2 (2,9)
66 (97,5)

0
0
33 (100)

0,100

OS – odchylenie standardowe
pCR (Pathologic Complete Response) – całkowita odpowiedź patologiczna
CRM (Circumferential Resection Margin) – margines radialny resekcji
DRM (Distal Resection Margin) – margines dystalny resekcji
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Szczególną kwestię zależności wyników operacji laparoskopowej od-
bytnicy od BMI podniesiono w dwóch badaniach. Bege i wsp. [8] za-
uważyli, że gdy przyjrzeć się rezultatom krótkoterminowym, otyłość 
zmienia wykonalność (częstotliwość konwersji oraz czas trwania za-
biegu), jednak nie współczynniki powikłań czy wyniki onkologiczne 
laparoskopowego zabiegu TME. Spostrzeżenia te zostały potwierdzo-
ne przez Denosta i wsp. [10], którzy w swoim badaniu dotyczącym 
laparoskopowej resekcji nowotworu odbytnicy odnotowali wpływ 
BMI na ryzyko konwersji, natomiast nie stwierdzili jego rzutowania 
na powikłania pooperacyjne, jakość zabiegu oraz przeżycie pacjentów.

Biorąc z kolei pod uwagę konwersje w robotowych TME nowo-
tworu odbytnicy, Hellan i wsp. [22] odnotowali jeden przypadek 
konwersji do operacji otwartej u pacjenta z BMI wynoszącym 44 
kg/m2; Pigazzi i wsp. [23] donieśli z kolei o 7 konwersjach, z któ-
rych 4 były spowodowane otyłością (4,9%), a średnie BMI pa-
cjentów poddanych konwersji do operacji otwartej wynosiło 31,9 
kg/m2 (zakres 25,8–44). We wcześniejszym naszym doniesieniu 
udokumentowane zostały 2 konwersje u 44 pacjentów (4,5%), obie 
spowodowane otyłością (średnie BMI pacjentów poddanych kon-
wersji wynosiło 41,5 kg/m2) [11]. W niniejszym badaniu średnie 
BMI osób z grupy nieotyłej, u których przeprowadzono konwer-
sję, wyniosło 28,7 kg/m2, zaś BMI jedynego otyłego pacjenta pod-
danego konwersji miało wartość 39 kg/m2. Zwiększone BMI nadal 
wywiera wpływ na konwersję, jednak jego oddziaływanie wydaje 
się być mniejsze w przypadku zabiegu z wykorzystaniem robota.

Mezorektum osób otyłych jest kruche, podatne na krwawienie 
i trudno jest się z nim obchodzić, a ponadto jeszcze bardziej zmniej-
sza zamkniętą przestrzeń miednicy, przez co czyni zabieg laparo-
skopowy szczególnie wymagającym [11]. Dodatkowo – otrzewna 
jest delikatna i trudna do uchwycenia, a pod powięzią wewnątrz-
miedniczną występuje zwiększona ilość tkanki tłuszczowej oraz 
tkanki przedkrzyżowej. To wszystko zaś rzutuje na obszar roboczy 
w obrębie miednicy. W przypadku pacjentów otyłych polepszo-
ne – dzięki wykorzystaniu robota – pole widzenia i efektywność 
pracy zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia operacji, co 
potwierdził odnotowany przez nas niski współczynnik konwersji 
o wartości 4%, pomimo iż odsetek osób otyłych w naszym badaniu, 
ze średnim BMI w zakresie 33,8 kg/m2 ± 3,4 kg/m2, wynosił 33%.

ku żadnego z analizowanych wyników nie odnotowano istot-
nych statystycznie różnic pomiędzy mężczyznami a kobieta-
mi (p>0,05).

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Nasze badanie jest pierwszym tak szczegółowo skupiającym się na 
wynikach robotowych resekcji rektalnych w odniesieniu do BMI. 
Ostatnio zaprezentowaliśmy nasze dane dotyczące wyników on-
kologicznych z dłuższym czasem obserwacji i odnotowaliśmy po-
dobne wyniki onkologiczne w przypadku operacji otwartej oraz 
laparoskopowej z 3-letnim czasem obserwacji, potwierdzając tym 
samym, że zautomatyzowany zabieg TME jest bezpieczny, moż-
liwy do przeprowadzenia oraz że robot jest ważnym – chociaż 
kosztownym – narzędziem dla chirurga operującego nowotwór 
odbytnicy [12].

Postrzegając sam tylko wpływ otyłości jako chorobę pacjentów 
poddawanych operacjom nowotworów kolorektalnych, w oparciu 
o duże prospektywne badania, przeglądy systematyczne oraz ana-
lizy retrospektywne, doskonale wiadomo, że wyniki onkologiczne 
nie są w tym przypadku zagrożone [9, 13, 14].

Ponieważ nie ma istotnych danych na temat rezultatów robotowego 
TME u osób  otyłych, dokonaliśmy przeglądu literatury poświęco-
nej efektom zabiegów laparoskopowych przeprowadzonych w tej 
grupie pacjentów. Większość danych związanych z laparoskopową 
resekcją kolorektalną nowotworów jest jednak ukierunkowana na 
resekcje w obrębie okrężnicy, tak więc nie można z nich w sposób 
wiarygodny wyciągać wniosków odnośnie resekcji rektalnych. Wąska 
i zamknięta przestrzeń miednicy, szczególnie u mężczyzn, potrzeba 
zlokalizowania i zachowania nerwów, jak również trudności tech-
niczne związane z bezpiecznym rozdzieleniem poniżej guza oraz 
wykonaniem niskiego zespolenia miednicznego znacznie odbiegają 
od trudności występujących w przypadku operacji okrężnicy. Warto 
jednak odnotować, że wszystkie operacje robotowe mogą obejmo-
wać zarówno laparoskopową mobilizację lewej połowy okrężnicy 
(zabieg hybrydowy), jak i wykorzystanie w tym samym celu robota. 
Jest to trudne u osób otyłych i często stanowi część zabiegu, którą 
chirurg musi konwertować. W badaniu obejmującym blisko 6000 
resekcji okrężnicy Scheidbach i wsp. [15] wysnuli wniosek, że otyłość 
wydłuża czas trwania operacji, wpływa na konwersję oraz wiąże się 
z większą częstotliwością występowania powikłań wewnątrzbrzusz-
nych. Jest to zgodne z danymi opublikowanymi ponad 11 lat temu 
przez Tekkisa i wsp. [16] z Cleveland Clinic, którzy w przypadku 
laparoskopowej operacji kolorektalnej ujawnili wzrost liniowy czę-
stotliwości konwersji wraz ze wzrastającym BMI.

Stwierdzono wyższy odsetek konwersji do operacji otwartej w serii 
zabiegów laparoskopowych niż w serii operacji robotowych, zróż-
nicowany na poziomie od 7,3% do 34% [5, 17–19]. Konwersja zwią-
zana jest z wyższym współczynnikiem powikłań okołooperacyj-
nych, wzrostem kosztów oraz dłuższym czasem hospitalizacji, jak 
również z gorszym długoterminowym wynikiem onkologicznym, 
niezależnie od doświadczenia chirurga [6, 17, 20]. Częstotliwość 
konwersji sięgającą 44% odnotowywano w laparoskopowych za-
biegach TME osób otyłych i powszechnie uznaje się, że zaraz po 
zaawansowaniu choroby, otyłość jest głównym czynnikiem pro-
wadzącym do konwersji w przypadku laparoskopowych zabiegów 
w obrębie odbytnicy [5, 9, 21].  

Tab. IV.  Porównanie wyników robotowego TME pacjentów otyłych z uwzględnieniem  płci.

ZMIENNA MĘŻCZYŹNI
N=18

KOBIETY
 N=15

WARTOŚĆ 
P

BMI (kg/m2), średnia ± OS 34,1 ± 3,3 33,3 ± 3,5 0,495

EBL (ml), średnia ± OS 227,8 ± 148,7 210 ± 163,9 0,746

Czas robotowego TME (min.), 
średnia ± OS

110,2  ± 30,6 109,3 ± 40,5 0,947

LOS (dni), średnia ± OS 6,1 ± 2,4 6,7± 2,5 0,471

Konwersja, n (%) 1 (5,6) 0 1,000

Dodatniość CRM, n (%) 3 (16,7) 0 0,233

Liczba usuniętych guzów, średnia 
± OS  

14,4 ± 4,9 17,9 ±  9,1 0,233

OS – odchylenie standardowe
BMI (Body Mass Index) –wskaźnik masy ciała
EBL (Estimated Blood Loss) – szacunkowa utrata krwi
TME (Total Mesorectal Excision) – całkowite wycięcie mezorektum
LOS (Length of Stay) – czas trwania hospitalizacji
CRM (Circumferential Resection Margin) – margines radialny resekcji
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przez nas dane sugerują, że chirurgia robotowa wykorzystywana 
w nowotworach odbytnicy u osób otyłych może być całkowicie bez-
pieczna, ze współczynnikami powikłań oraz wynikami okołoope-
racyjnymi, patologicznymi i średnioterminowymi onkologicznymi 
podobnymi do tych uzyskanych u pacjentów z populacji nieotyłej. 

WNIOSKI

Operacja całkowitego wycięcia mezorektum metodą chirurgii robo-
towej RTME jest bezpieczna nawet u otyłych pacjentów i – pomimo 
iż wiąże się z dłuższymi czasami trwania zabiegu oraz utratą krwi 
– umożliwia uzyskanie wyników kliniczno-patologicznych, czasu 
przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całkowitego porówny-
walnych do tych u osób nieotyłych. Niska częstotliwość konwersji,  
w porównaniu do zabiegów laparoskopowych u osób z wysokim 
BMI, stanowi szczególnie istotną przewagę, która wymaga jednak 
potwierdzenia w prospektywnych, randomizowanych badaniach 
wieloośrodkowych. Obecnie może być u pacjentów otyłych opcją 
preferowaną przez chirurgów doświadczonych w posługiwaniu się 
platformami laparoskopowymi i robotowymi.
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Umiejętność uzyskania ujemnego marginesu obwodowego re-
sekcji (CRM) jest niczym Święty Graal chirurgii nowotworów 
odbytnicy, a fakt, że chirurgia robotowa pozwala otrzymać pre-
parat z mniejszą dodatniością CRM, jest doskonale znany [24].  
W niniejszym badaniu nie odnotowano różnicy w dodatniości 
CRM w zależności od BMI.

Nie stwierdziliśmy żadnej różnicy w czasie trwania hospitaliza-
cji, czasie wznowienia funkcji jelita lub we współczynnikach po-
wikłań pomiędzy badanymi grupami pacjentów. W szczególno-
ści nie zaobserwowaliśmy wzrostu częstotliwości zakażenia rany.  
Powikłania w naszych badaniach są rozdzielone zgodnie z system 
stopniującym Accordion (tab. 2), a współczynnik powikłań w przy-
bliżeniu wyniósł 30%.

Rozważenia wymaga fakt, że BMI jest prostą jednostką miary 
otyłości. Wskaźnik talia-biodra lub ocena otyłości trzewnej me-
todą tomografii komputerowej (Visceral Adipose Assessment; 
VAA), którą praktykują chirurdzy japońscy, mogą być bardziej 
wiarygodne i lepiej korelować z wynikami przyszłych badań. Ishii 
i wsp. [25] odnotowali lepszą współzależność współczynników 
powikłań po laparoskopowej operacji kolorektalnej, gdy różni-
cując pacjentów na otyłych i nieotyłych, posłużyli się parame-
trem VAA >100 cm2.

Ograniczenia naszego badania wiążą się z faktem, że jest to do-
świadczenie pojedynczej instytucji, a liczba pacjentów w każdej 
z grup jest mała. Z tego względu, zanim wysnuje się wiarygodne 
wnioski, wymagane jest podjęcie badań zakrojonych na szerszą 
skalę, wykorzystujących wzorce badania prospektywnego i prze-
prowadzonych w większej liczbie ośrodków. Niemniej uzyskane 
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