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SKRÓTY 

BMI – wskaźnik masy ciała 
C-D – klasyfikacja Clavien-Dindo 
NSS – operacja usunięcia guza oszczędzająca miąższ nerkowy 
PCNL – przezskórna nefrolitotomia 
pT1 – pierwszy stopień zaawansowania nowotworu 
pT2 – drugi stopień zaawansowania nowotworu 
RCC – rak jasnokomórkowy 
TNM – klasyfikacja stopnia zaawansowania nowotworów 
TURP – elektroresekcja przezcewkowa stercza  

UM – Uniwersytet Medyczny 
USK im. WAM-CSW – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

WSTĘP

Rak nerki był w ostatnich latach siódmym z najczęściej wystę-
pujących nowotworem złośliwym i stanowił około 3,3% wszyst-
kich nowo zdiagnozowanych nowotworów. Rak jasnokomórkowy 
(ang. Renal Cell Carcinoma; RCC) stanowi około 90–95%  
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STRESZCZENIE:  Wstęp: Zabiegi chirurgiczne są uznaną, podstawową metodą leczenia nowotworów złośliwych nerek. 

  Cel: Celem pracy była ocena powikłań pooperacyjnych wg klasyfikacji Clavien-Dindo po zabiegach laparoskopowych w prze-
biegu leczenia nowotworów złośliwych nerek. 

  Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 112 chorych. Badania oparto o analizę danych z dokumentacji me-
dycznej kliniki oraz dokumentacji poradni urologicznej. Klasyfikację powikłań pooperacyjnych wg Claviena i Dindo u opero-
wanych oceniono w 7-stopniowej skali. 

  Wyniki: Powikłania o mniejszym nasileniu wystąpiły u 24 (21,4%) pacjentów. Wszystkie w/w powikłania opanowano w spo-
sób zachowawczy podażą leków i przetaczaniem krwi. Powikłanie w stopniu IIIb wystąpiło u 1 (0,9%) pacjenta i wymagało 
usunięcia nerki. 

  Wnioski: Zastosowanie klasyfikacji Clavien-Dindo w ocenie powikłań pooperacyjnych zabiegów laparoskopowych na nerce 
jest prostym i obiektywnym narzędziem diagnostycznym stanu pooperacyjnego chorych. Uzyskane wyniki przeprowadzo-
nego przez nas badania oceny powikłań po operacjach laparoskopowych nerek wg klasyfikacji Clavien-Dindo są zbliżone do 
wyników uzyskanych w renomowanych ośrodkach urologicznych.

SŁOWA KLUCZOWE:  guzy nerek, klasyfikacja Clavien-Dindo, zabiegi laparoskopowe

ABSTRACT:   Introduction: Surgical procedures are accepted, basic method of treating kidney cancer.

  Aim: The aim of the study was to assess postoperative complications according to the Clavien-Dindo classification after 
laparoscopic procedures in the treatment of kidney cancer.

  Material and methods: A retrospective study involved 112 patients. The research was based on the analysis of data from the 
medical records of the clinic and the documentation of the urological polyclinic. Classification of postoperative complications 
according to Clavien and Dindo in the operated patients was assessed on a 7-point scale.

  Results: Less severe complications occurred in 24 patients (21.4%). All the above-mentioned TNMtransfusions. Grade IIIb 
complication occurred in one patient (0.9%) and required kidney removal.

  Conclusions: The use of the Clavien-Dindo classification in the assessment of postoperative complications of laparoscopic 
renal procedures is a simple and objective diagnostic tool for establishing the postoperative condition of patients. The results 
of our examination of complications after laparoscopic renal surgery according to the Clavien-Dindo classifications are similar 
to those obtained in renowned urological centers.
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MATERIAŁ I METODY

W I Klinice Urologii UM w Łodzi, USK im. WAM-CSW, badaniem 
retrospektywnym objęto 112 chorych z guzem nerki poddanych od 
stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku zabiegom laparoskopo-
wym. Radykalną nefrektomię laparoskopową wykonano w 42 przy- 
padkach, a operację usunięcia guza z oszczędzeniem narządu (NSS) 
u 70 chorych. Obydwie metody laparoskopowe przeprowadzano 
z dostępu przezotrzewnowego. Wszystkie operacje laparoskopowe 
wykonywane były w znieczuleniu ogólnym przez dwóch doświad-
czonych urologów. Badania oparto o analizę danych z dokumen-
tacji medycznej kliniki oraz dokumentacji poradni urologicznej 
naszego szpitala, gdzie kierowani są wszyscy pacjenci na kontrolę 
po zabiegach operacyjnych w ciągu miesiąca od operacji. Ocenia-
no dane kliniczne i patologiczne operowanych pacjentów, które 
obejmowały: wiek, płeć, klasyfikację TNM z 2002 roku, rodzaj wy-
stępującego nowotworu, a w przypadku RCC określano: stopień 
Fuhrmana, rozmiar guza pierwotnego i choroby współistniejące. 
W momencie wystąpienia kilku powikłań u tego samego pacjen-
ta wszystkie zostały ocenione niezależnie. Klasyfikację powikłań 
pooperacyjnych wg Claviena i Dindo u operowanych oceniono 
w 7-stopniowej skali przedstawionej w Tab. I. Dane szpitalne 
z postępowań pooperacyjnych zawartych w historii chorób uzupeł-
niono obserwacjami w okresie miesiąca po wypisaniu ze szpitala. 

WYNIKI

Wszyscy operowani dobrze znieśli znieczulenie ogólne i zabieg 
operacyjny, natomiast tylko w jednym przypadku wystąpiło po-
wikłanie śródoperacyjne pod postacią krwawienia z loży w nerce 
po wyciętym guzie i konieczności wykonania konwersji z tego po-
wodu. Jeśli powikłanie było możliwe jako spodziewane w przebie-
gu pooperacyjnym, np. przemijający po NSS wzrost stężenia kre-
atyniny w surowicy, nieprowadzący do dializy u chorego z jedyną 
nerką, nie zostało wówczas uwzględnione w skali C-D. Nowotwory 
o charakterze złośliwego guza w nerce stwierdzono u 109 opero- 
wanych, zaś u 3 o charakterze łagodnym. Dominującym nowotwo-
rem był rak jasnokomórkowy nerki (70% rozpoznań patomorfo-
logicznych). Stan zaawansowania miejscowego nowotworu pT2 
stwierdzono w 12 przypadkach, u pozostałych oceniono jako pT1. 
U jednego chorego z powodu współistnienia przerzutów odległych 
wykonano zabieg cytoredukcyjnej nefrektomii. Uzyskane wyniki 

wszystkich nowotworów nerek [1]. W Polsce zachorowania na no-
wotwory złośliwe nerki występują głównie po 55. roku życia (80%), 
przy czym występowanie nowotworów nerki zarówno u kobiet 
(2,4%), jak i u mężczyzn (3,9%) obserwuje się najczęściej w ósmej 
dekadzie życia [2]. Zabiegi chirurgiczne są uznaną, podstawową 
metodą leczenia nowotworów złośliwych nerek. Do akceptowanych 
metod leczenia chirurgicznego raka nerki, wg zaleceń towarzystw 
naukowych, należą zabiegi radykalne lub oszczędzające nerkę 
z zastosowaniem metody otwartej, laparoskopowej lub z pomocą 
robota Da Vinci. Metody ablacyjne guzów nerek są akceptowane 
wg bardzo ściśle określonych precyzyjnych wskazań i w więk-
szości są metodami eksperymentalnymi. Wybór metody lecze-
nia nowotworu nerki zależy od wielu czynników przedoperacyj-
nych: wieku, ogólnego stanu chorego, wielkości i zaawansowania 
miejscowego guza. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze meto-
dy leczenia bierzemy pod uwagę możliwość wystąpienia rozma-
itych powikłań po wykonanym zabiegu. Dla oceny tych powikłań 
w ostatnich latach w chirurgii i urologii stosuje się skalę zapropo-
nowaną przez Claviena w 1992 roku [3]. Zmodyfikowana wersja 
systemu Clavien-Dindo (C-D) została opublikowana w 2004 roku, 
w której przeanalizowano terapeutyczne konsekwencje klasyfi-
kacji możliwych powikłań [4]. Ten zmodyfikowany system po-
dzielono na siedem klas (stopnie od I do V) z dwiema podgrupa-
mi dla stopnia III i IV oraz oceną V dla zgonu pacjenta. System 
ten jest prosty, wygodny, powtarzalny, wszechstronny i logicz-
ny oraz był stosowany w wielu dziedzinach chirurgicznych. Jest 
stosowany w wielu procedurach urologicznych i został zapro-
ponowany jako obecny standard oceny powikłań operacyjnych 
dla dowolnego zabiegu endoskopowego czy otwartego, aby od-
powiednio porównać techniki chirurgiczne w operacjach ne-
rek i ocenić wyniki leczenia oraz powikłania. Warto podkreślić, 
że istotna jest implikacja tego systemu w chirurgii nerek [8]. 
W praktyce urologicznej klasyfikacja C-D została z powodzeniem 
zastosowana w ocenie zabiegów: elektroresekcji przezcewkowej 
stercza (TURP), przezskórnej nefrolitotomii (PCNL), radykalnej 
prostatektomii czy nefrektomii [5, 6, 7, 9]. 

CEL PRACY 

Celem pracy jest ocena powikłań pooperacyjnych wg klasyfikacji 
Clavien-Dindo po zabiegach laparoskopowych w przebiegu lecze-
nia nowotworów złośliwych nerek. 

Tab. I.  Zmodyfikowana klasyfikacja powikłań pooperacyjnych wg Clavien-Dindo.

STOPIEŃ DEFINICJA

Stopień I Jakiekolwiek odchylenia od standardowego pooperacyjnego przebiegu leczenia, bez konieczności włączenia leczenia 
farmakologicznego lub zastosowania interwencji chirurgicznej, endoskopowej i radiologicznej. Dopuszczalna jest farmakoterapia 
z użyciem leków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, diuretyków i elektrolitów oraz fizjoterapia. 
Zakażenie rany pooperacyjnej niewymagające zaopatrzenia chirurgicznego.

Stopień II Powikłania wymagające farmakoterapii z użyciem leków innych niż wymienione w przypadku powikłań w stopniu I. 
Konieczność przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych lub włączenia żywienia pozajelitowego

Stopień III Powikłania wymagające interwencji chirurgicznej, endoskopowej lub radiologicznej

Stopień IIIa Powikłania wymagające interwencji chirurgicznej, endoskopowej lub radiologicznej bez znieczulenia ogólnego

Stopień IIIb Powikłania wymagające interwencji chirurgicznej, endoskopowej lub radiologicznej w znieczuleniu ogólnym

Stopień IV Powikłania bezpośrednio zagrażające życiu, w tym powikłania związane z centralnym układem nerwowym

Stopień IVa Niewydolność jednonarządowa, w tym niewydolność nerek z koniecznością hemodializ

Stopień IVb Niewydolność wielonarządowa

Stopień V Zgon pacjenta
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Tab. II.  Uzyskane wyniki badanych chorych po przeprowadzonych zabiegach.

ZMIENNA LICZBA %

Liczba pacjentów, n 112 100

Średni wiek, lata 64

Średnia wielkość guza, mm 39

PŁEĆ

Kobiety 40 36

Mężczyźni 72 64

WYNIK HISTOPATOLOGICZNY

Rak jasnokomórkowy 78 70

Rak brodawkowaty 14 12

Rak chromofobowy 8 7

Onkocytoma 6 5

Rak przejściowokomórkowy 3 3

Inne typy złośliwe 0 0

Inne typy łagodne 3 3

CEL LECZENIA CHIRURGICZNEGO

Wyleczenie 111 99

Cytoredukcja 1 1

RODZAJ ZABIEGU LAPAROSKOPOWEGO

Nefrektomia 42 37

NSS 70 63

SKALA FUHRMANA

1 4 5

2 61 78

3 11 14

4 2 3

KLASYFIKACJA TNM

pT1 100 89

pT2 12 11

pT3 0 0

pT4 0 0

PRZERZUTY

Mx/M0 111 99

M1 1 1

ŚREDNICA GUZA

<4 cm 67 60

>4 cm 45 40

POWIKŁANIA WG ZMODYFIKOWANEJ SKALI CLAVIEN-DINDO

Stopień I 8 29

Stopień II 19 68

Stopień IIIa 0 0

Stopień IIIb 1 3

Stopień IVa 0 0

Stopień IVb 0 0

Stopień V 0 0

NSS – nephron sparing surgery, operacja oszczędzająca miąższ nerkowy

i 36,6% ze 187 zabiegów otwartych, z tą różnicą, że nie zaobser-
wowano ciężkich powikłań w podgrupie laparoskopowej i 3,7%  
w podgrupie otwartej. Stwierdzili zależność zwiększenia często-
tliwości powikłań II stopnia od śródoperacyjnej utraty krwi i oty-
łości. Reifsnyder i wsp. [11] w swoim ostatnim prospektywnym 

badań wraz z charakterystyką kliniczno-patologiczną u 112 pa-
cjentów podsumowano w Tab. II. 

W analizowanym materiale wykonano również zabiegi oszczędza-
jące nerkę u 25 chorych, kiedy wielkość usuwanej zmiany guzo-
watej przekraczała średnicę 45 mm. W ciągu 30 dni obserwacji po 
przeprowadzonych zabiegach wystąpiło 28 powikłań u 25 opero-
wanych chorych. Odsetek powikłań pooperacyjnych według C-D 
wynosił 22,3%, tzn. 25 ze 112 pacjentów. Powikłania o mniejszym 
nasileniu wystąpiły u 24 (21,4%) pacjentów, w tym 7,1% stopnia I, 
i 15,2% stopnia II. Powikłania z tego zakresu obejmowały w szcze-
gólności: infekcje, problemy kardiologiczne, pulmonologiczne, za-
burzenia neurologiczne, krwiomocz i niedokrwistość. Wszystkie 
w/w powikłania opanowano w sposób zachowawczy podażą leków 
i przetaczaniem krwi. Powikłanie C-D w stopniu IIIb wystąpiło 
u 1 (0,9%) pacjenta. Była to interwencja chirurgiczna w znieczu-
leniu ogólnym z powodu krwawienia pooperacyjnego po NSS 
i wymagała usunięcia nerki. Dokładną specyfikę występujących 
powikłań przedstawiono w Tab. III.

OMÓWIENIE

Ocena powikłań pooperacyjnych jest ogólnie przyjętym sposo-
bem porównywania wyników leczenia chirurgicznego, ale nale-
ży podkreślić, że wystąpienie powikłań śródoperacyjnych wpły-
wa również na późniejszy przebieg pooperacyjny u operowanego. 
W przypadku zabiegów chirurgicznych na nerce nie było kon-
sensusu co do sposobu ich zgłaszania, powodując tym samym 
szeroki zakres zgłaszanych rodzajów i częstotliwości powikłań. 
Ponadto wiele rozmaitych technik operacyjnych stosowanych 
w chirurgii nerek oraz ciągły rozwój nowych wymagają znormali-
zowanego sposobu zgłaszania powikłań dla ułatwienia ich porów-
nania. Kryteria wprowadzone przez chirurgów Claviena i Dindo 
są wykorzystywane w codziennej praktyce od wielu lat jako obiek-
tywna metoda dokładnego i kompleksowego raportowania powi-
kłań pooperacyjnych również po zabiegach urologicznych [8, 17]. 
W ramach tych kryteriów jest stosowany obiektywny, ale już zmo-
dyfikowany system oceny występujących powikłań pooperacyjnych. 
W badaniu oceniającym powikłania wg C-D w otwartej chirurgii 
nowotworów nerek Autorzy wykazali znaczną liczbę tych powi-
kłań w obserwacji 198 chorych operowanych radykalnie lub z za-
stosowaniem NSS [7]. Lżejsze powikłania w stopniu I i II wystąpiły 
u 22% i dotyczyły głównie infekcji oraz problemów neurologicz-
nych. Cięższe powikłania w stopniu III i IV obserwowano u 8% 
oraz u 4% zgony, czyli stopień V klasyfikacji C-D. Nie stwierdzono 
zależności między występowaniem powikłań a rodzajem zabie-
gu radykalnego czy NSS. Autorzy zwrócili uwagę na statystyczną 
zależność występowania powikłań od współistniejących poważ-
nych schorzeń ogólnoustrojowych i miejscowego zaawansowania 
nowotworu [7]. W następnych publikacjach porównywano zabie-
gi otwarte na nerce z zabiegami wykonywanymi metodami lapa-
roskopowymi [10, 11]. Xu i wsp. [10] w swoim retrospektywnym 
przeglądzie 843 operowanych mniejszą liczbę powikłań stwier-
dził, wykonując nefrektomię po zabiegu laparoskopowym tylko 
u 19,3% z 88, w porównaniu do otwartego sposobu aż u 30,4% 
z 526. Lżejsze powikłania stanowiły zdecydowaną większość i do-
tyczyły aż 18,2%, a III stopnia tylko 1,1% w grupie laparoskopowej 
z dużą różnicą w stosunku do zabiegów otwartych 27,2% i 2,9% od-
powiednio co do stopnia powikłań. Liczba powikłań po NSS była 
podobna w obu grupach: 35,7% z 42 zabiegów laparoskopowych 
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odlewowej kamicy lub gruźlicy ze zrostami i zmianami okołoner-
kowymi. Ciekawym doniesieniem jest praca Khana i wsp. [15], 
którzy przedstawili ocenę powikłań C-D dla otwartych i laparo-
skopowych nefrektomii oraz nefroureterektomii u chorych po 75. 
roku życia. W tym retrospektywnym badaniu u 54 operowanych 
stwierdzono występowanie aż 39 (72%) powikłań. 10 w stopniu I, 
16 w II i 13 w III oraz IVa. Najczęściej dotyczyły one problemów 
sercowo-naczyniowych, neurologicznych i zakażenia ran. Czyn-
nikami ryzyka występowania powikłań był wysoki indeks masy 
ciała (BMI), pT guza ≤ 3 oraz współistniejące poważne schorze-
nia. Ocena powikłań C-D po operacjach NSS z asystą robota Da 
Vinci była też przedmiotem wieloośrodkowych badań Spana i wsp. 
u 450 pacjentów [16]. Autorzy zaobserwowali stosunkowo małą 
liczbę powikłań, bo tylko u 71 (15,8%) pacjentów, i w większości 
były to krwawienia oraz przetoki moczowe. Wśród nich 76% to po-
wikłania I i II stopnia oraz 34% w stopniu III i IV, a w tych ostatnich 
obserwowano 3 (0,6%) konwersje i 7 (1,6%) nefrektomii. Powyższe 
doniesienia wykazują, że zastosowanie tej klasyfikacji jest łatwe 
w wykonaniu i zastosowaniu w ocenie wszystkich powikłań po 
operacjach nerek w przypadku leczenia nowotworów. Wyniki na-
szych badań – 22,3% powikłań po zabiegach laparoskopowych 
– są zbliżone w swych granicach do bardzo dobrych wyników uzy-
skanych przez Xu  – 19,3%, Falkowskiego – 25% czy Reifsnyder 
– 17,8%, a zdecydowanie lepsze od uzyskanych przez Agrawala 
– 46% czy Xu – 35,7% po wykonanym NSS. Z danych piśmiennictwa 
wynika również, że zdecydowanie występuje wyższa liczba powi-
kłań C-D po zabiegach na nerce z otwarciem powłok brzusznych. 
U Hennus wynosiła odpowiednio 34%, u Xu – 30,4% i 36,6% w za-
leżności od rodzaju zabiegu nefrektomia czy NSS. Wspomniane 
wcześniej badanie Reifsnydera ze znakomitego ośrodka potwier-
dza zdecydowanie wyższą częstotliwość tych powikłań w grani-
cach 26,8% w porównaniu do zabiegów laparoskopowych. Zaletą 
tej klasyfikacji jest to, że ocenia ona konsekwencje terapeutyczne 
powikłań, które są szczególnie ważne dla późniejszych efektów 
leczonego schorzenia u pacjenta. W związku z tym, że zmodyfi-
kowana klasyfikacja Clavien-Dindo obiektywnie ocenia związek 
pomiędzy współwystępowaniem i powikłaniami pooperacyjnymi 
po zabiegach w leczeniu raka nerki, została ona oficjalnie zareko-
mendowana do codziennego użycia już w 2018 roku przez Euro-
pejskie Towarzystwo Urologiczne dla oceny metod operacyjnych 
wykonywanych na nerce [17].

PODSUMOWANIE

Zastosowanie zmodyfikowanej klasyfikacji Clavien-Dindo 
w ocenie powikłań pooperacyjnych zabiegów laparoskopowych 
na nerce jest prostym i obiektywnym narzędziem diagnostycz-
nym stanu pooperacyjnego chorych. Uzyskane wyniki przepro-
wadzonego przez nas badania oceny powikłań po operacjach 
laparoskopowych nowotworów nerek wg klasyfikacji Clavien-
-Dindo są zbliżone do wyników uzyskanych w renomowanych 
ośrodkach urologicznych.

badaniu porównali w ocenie klasyfikacji C-D 107 operowanych 
z oszczędzeniem nerki laparoskopowo i 82 poddanych operacji 
NSS otwartej. Nie stwierdzili statystycznej różnicy w częstotliwości 
powikłań między tymi metodami, mimo że obserwowali różnicę 
w ich występowaniu u 17,8% po laparoskopowym zabiegu i u 26,8% 
po otwartej interwencji. Garg i wsp. [12] przeprowadzili również 
prospektywne, randomizowane badanie porównujące nefrektomię 
laparoskopową z dostępu przezotrzewnowego z dostępem poza-
otrzewnowym w przypadkach pozbawionej funkcji nerki. Spośród 
62 przypadków, 3 zostały wykluczone z obserwacji, a u pięciu wy-
konano konwersję. Zgłoszono łącznie 11 (17,7%) powikłań po-
operacyjnych w klasyfikacji C-D i nie stwierdzono różnic w ich 
występowaniu w zależności od zastosowanego dostępu. Wyniki 
te są kontrowersyjne, bo w przeciwieństwie do innych badań, nie 
zgłaszano żadnych powikłań wymagających interwencji z powodu 
dolegliwości kardiologicznych czy neurologicznych, gorączki, za-
trzymania moczu itp. W następnych prospektywnych badaniach 
oceny powikłań po zabiegach laparoskopowych na nerce z pomo-
cą klasyfikacji C-D Autorzy prezentują w swoich pracach znacznie 
różniące się wyniki [13, 14]. Falkowski i wsp. [13] uzyskali mniejszą 
liczbę powikłań – 25,5% po zabiegach laparoskopowych w stopniu 
lżejszym (I° i II°) i nie obserwowano żadnego powikłania w stop-
niach cięższych. Natomiast Agrawal [14] przedstawił w swoim ba-
daniu zdecydowanie gorsze wyniki, obserwując 45 (46%) powikłań 
u 103 operowanych, w tym powikłania w stopniu lżejszym (I° i II°) 
u 35% oraz w stopniu ciężkim (III° i IV°) u 11% operowanych. Au-
torzy wyjaśniają tę sytuację kwalifikacją znacznej części pacjentów 
do zabiegu w sytuacji przewlekłych zmian zapalnych w przebiegu 
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Tab. III.  Stwierdzone powikłania wg zmodyfikowanej skali Clavien-Dindo.

POWIKŁANIA 
WG SKALI CLAVIEN-DINDO

LICZBA PACJENTÓW, 
N (%)

POSTĘPOWANIE

STOPIEŃ I

Zakażenie rany 2 (1,8) Leczenie zachowawcze

Gorączka 5 (4,5) Leczenie zachowawcze

Ból biodra 1 (0,9) Leczenie zachowawcze

STOPIEŃ II

Epizod neurologiczny 4 (3,6) Leczenie zachowawcze

Epizod kardiologiczny 2 (1,8) Leczenie zachowawcze

Wzrost BP 3 (2,7) Leczenie zachowawcze

Duszność 2 (1,8) Leczenie zachowawcze

Krwiomocz 2 (1,8) Leczenie zachowawcze

Anemizacja 3 (2,7) Przetoczenie KKCZ
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STOPIEŃ IIIB

Krwawienie po NSS 1 (0,9) Nefrektomia

NSS – nephron sparing surgery, operacja oszczędzająca miąższ nerkowy
BP – blood pressure, ciśnienie krwi
KKCZ – koncentrat krwinek czerwonych
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