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STRESZCZENIE:    Cel: Laparoskopia z oceną zaawansowania (ang. staging laparoscopy; SL) pozwala na wdrożenie leczenia paliatywnego, 
terapii neoadjuwantowej przed leczeniem operacyjnym lub na bezpośrednią resekcję radykalną oraz na ustalenie strategii 
postępowania, co pozwala ograniczyć śmiertelność poprzez uniknięcie niepotrzebnych laparotomii. W naszym badaniu 
retrospektywnie oceniliśmy znaczenie laparoskopii z oceną zaawansowania w oparciu o dane kliniczne i histopatologiczne.

  Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano dane 70 z 350 pacjentów poddawanych diagnostycznej laparoskopii  
z powodu raka żołądka w Klinice Chirurgii Onkologicznej od sierpnia 2013 do stycznia 2020 roku.

  Wyniki: Biopsja otrzewnej była dodatnia na obecność komórek nowotworowych u 41 (58,5%) pacjentów i ujemna u 29 (41,5%) 
pacjentów poddawanych SL. Cytologia płynu z otrzewnej była ujemna u 32 (45,7%) pacjentów i dodatnia u 38 (54,3%) pacjentów. 
Wyniki biopsji i cytologii były równocześnie dodatnie u 35 pacjentów i jednocześnie ujemne u 26 pacjentów.

  Wnioski: Podsumowując, nawet najbardziej zaawansowane metody obrazowania nie pozawalają w 100% ocenić 
zaawansowania procesu nowotworowego, tym samym SL odgrywa istotną rolę w leczeniu pacjentów z rakiem żołądka. 
Laparoskopowa ocena zaawansowania, jako zabieg prosty, tani, bezpieczny i dobrze tolerowany, powinna stanowić podstawę 
postępowania u pacjentów z podejrzeniem zajęcia otrzewnej, u których nie udaje się w pełni ocenić zaawansowania choroby 
badaniami przedoperacyjnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: biopsja otrzewnej, cytologia, gastrektomia, laparoskopowa ocena zaawansowania

ABSTRACT:    Aim: Staging laparoscopy enables us to perform palliative treatment, neo-adjuvant therapy for curative resection or direct 
curative resection and making a decision with minimal morbidity by avoiding from unnecessary laparotomies. In the present 
study, the importance of staging lapafoscopy was retrospectively investigated by using clinical and pathologic data.

  Material and methods: Data of 70 out of 350 patients who underwent diagnostic laparoscopy due to gastric cancer at Surgical 
Oncology department between August 2013 and January 2020 were retrospectively analyzed. 

  Results: Peritoneal biopsy was positive for malignity in 41 (58.5%) and negative in 29 (41.5%) of the patients who underwent 
SL. Peritoneal cytology (PC) results were negative in 32 (45.7%) patients and positive in 38 (54.3%) patients. Peritoneal biopsy 
and cytology results were concurrently positive in 35 patients and concurrently negative in 26 patients.

  Conclusions: In conclusion, even the most developed imaging methods cannot provide 100% staging, therefore SL plays an 
important role in treatment of gastric cancer and laparoscopic staging is essential as a simple, inexpensive, safe and well 
tolerated method in patients who have the suspicion of peritoneal disease and who cannot be clearly evaluated with pre-
operative methods.
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SL – laparoskopia z oceną zaawansowania 
TK – tomografia komputerowa 
UICC – Międzynarodowa Unia Walki z Rakiem

WPROWADZENIE

Rak żołądka jest czwartym najczęstszym nowotworem złośli-
wym na świecie i drugą najczęstszą przyczyną zgonu z powodu 
nowotworu [1]. Otrzewna stanowi najczęstsze miejsce wzno-
wy, a średnie przeżycie w przypadku nawrotu choroby wynosi  

WYKAZ SKRÓTÓW

CEA – antygen karciembrionalny 
EUS – ultrasonografia endoskopowa 
HİPEC – hipertermiczna chemioterapia  
dootrzewnowa 
JCOG – Japońska Grupa Kliniczna ds. Onkologii 
P – biopsja otrzewnej 
PC – cytologia płynu otrzewnowego 
PET – pozytonowa tomografia emisyjna 
RTG – rentgenogram 
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około roku [2]. Rozsiew dootrzewnowy występuje w 4% wcze-
snych raków żołądka i w ok. 25% w przypadku guzów zaawanso-
wanych lokalnie [3].

Tomografia komputerowa, ultrasonografia endoskopowa i pozy-
tronowa tomografia emisyjna są wykorzystywane w wykrywaniu 
przerzutów odległych, oceny wielkości masy nowotworowej i w 
przedoperacyjnej ocenie zaawansowania, jednak zwykle nie udaje 
się uwidocznić w badaniach obrazowych wszczepów do otrzew-
nej, powierzchownych przerzutów w wątrobie i nacieczenia krezki [4].  
Laparoskopia z oceną zaawansowania (ang. staging laparoscopy; SL) 
jest małoinwazyjną metodą ułatwiającą wykrycie rozsiewu w ob-
rębie otrzewnej ukrytych przerzutów, których nie udało się uwi-
docznić w badaniach obrazowych, oraz ocenę cytologiczną i po-
winna być wykonana u wszystkich pacjentów kwalifikowanych do 
zabiegu radykalnego.

Zgodnie z wytycznymi American Joint Committee on Cancer 
Sevnth and Eighth Edition on Staging System, wykrycie komó-
rek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu jest uzna-
ną metodą diagnostyczną potwierdzającą obecność przerzutów 
(cecha M1), nawet w przypadku nieuwidocznienia wszczepów do 
otrzewnej lub przerzutów odległych. Z drugiej strony, pacjenci, 
u których nie stwierdza się przerzutów do otrzewnej lub narzą-
dów litych i u których wynik cytologii jest ujemny, są kwalifiko-
wani do operacji radykalnej [5]. Popova i wsp. po raz pierwszy 
wskazali na istotność SL już w latach 80. ubiegłego wieku i za-
sugerowali, że u prawie połowy pacjentów można było uniknąć 
niepotrzebnej laparotomii [6]. Podstawową kwestią pozostaje 
pytanie, u których pacjentów należy wykonywać SL. W litera-
turze brakuje przejrzystych informacji na ten temat [7], jednak-
że wg zaleceń Japanese Clinical Oncoloy Group (JCOG) zajęcie 
otrzewnej należy podejrzewać u pacjentów z T3–T4 i/lub do-
datnią biopsją węzła chłonnego, dużym guzem typu 3 (> 8 cm) 
lub guzem typu 4 według Bormanna – w takich przypadkach 
należy wykonać SL [8, 9]. SL pozwala wykryć odległe przerzuty 
i niewidoczne wszczepy do otrzewnej [10]. Laparoskopia z oce-
ną zaawansowania pozwala na wdrożenie leczenia paliatywne-
go, terapii neoadjuwantowej w przypadkach resekcyjnych oraz 
na bezpośrednią radykalną resekcję, a także podjęcie decyzji 
zmniejszającej śmiertelność poprzez uniknięcie niepotrzebnej 
laparotomii [11]. W naszym badaniu zasadność SL oceniliśmy 
w oparciu o dane kliniczne i histopatologiczne. Badanie miało 
charakter restrospektywny i uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej 
naszego instytutu (04-317-19 / 25.02.2019). Uczestnicy badania 

(lub ich rodzice bądź opiekunowie) wyrazili świadomą zgodę 
w formie pisemnej. Zbiory danych wykorzystane i/lub analizo-
wane w czasie badania mogą być udostępnione przez autora do 
korespondencji w uzasadnionych przypadkach.

MATERIAŁ I METODY

Dobór pacjentów

Retrospektywnie przeanalizowano dane 70 z 350 pacjentów podda-
wanych diagnostycznej laparoskopii z powodu raka żołądka w Kli-
nice Chirurgii Onkologicznej od sierpnia 2013 do stycznia 2020 r. 
Kryteria wykluczenia obejmowały: odległe przerzuty uwidocznio-
ne w badaniach obrazowych przedoperacyjnych, brak możliwo-
ści resekcji R0, wcześniejsze zabiegi operacyjne, guz T1, obecność 
guzów synchronicznych, choroby współistniejące, mogące prowa-
dzić do powikłań okołooperacyjnych, zabieg ze wskazań pilnych 
(krwawienie, niedrożność, perforacja) oraz wiek poniżej 18. roku 
życia. Wskazaniami do SL były: rozpoznanie histopatologiczne 
gruczolakoraka, T3-4 N0-3 M0, podejrzenie zajęcia otrzewnej, 
guz typu 3 według Bormanna (> 8 cm), pakiety lub powiększenie 
węzłów chłonnych okołoaortalnych [8].

Zbieranie danych
Analizie poddano opisy zabiegów operacyjnych, wyniki badań 
histopatologicznych, wyniki morfologii i badań biochemicznych 
przed zabiegiem, poziom markerów nowotworowych, dane de-
mograficzne, cytologię i biopsję otrzewnej, obecność przerzutów 
odległych, zaawansowanie i zmniejszenie wielkości guza. Wyniki 
badań obrazowych (RTG klatki piersiowej, tomografii kompute-
rowej, endoskopii, EUS, PET) uzyskiwano retrospektywnie z elek-
tronicznej dokumentacji medycznej.

Celem badania była ocena wpływu SL na zmianę strategii postę-
powania. Oceny zaawansowania dokonano na podstawie 14. edy-
cji Japońskiej Klasyfikacji Raka Żołądka Japanese Gastric Can-
cer Association oraz w oparciu o klasyfikację TNM [17]. Jako typ  
3 wg Bormanna przyjęto owrzodzenie z naciekiem, natomiast typ 
4 – jako rozlany rak żołądka. Powiększenie węzłów chłonnych 
zdefiniowano jako węzły chłonne większe niż 3 cm (Ryc. 1.) lub 
węzły chłonne większe niż 1,5 cm w obszarze centralnym [12]. 
Wielkość guza mierzono w czasie endoskopii i TK, przyjmując 
wartość największą.

 
Ryc. 1.  Powiększone węzły chłonne. Ryc. 2.  Wszczep do otrzewnej.
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ZMIENNA

Wiek 
Średnia ± SD 59,50 ± 13,69

Mediana (Min.–Max.) 63,00 (22,00–80,00)

Płeć, n (%)
Kobieta 21 (30,0)

Mężczyzna 49 (70,0)

Lokalizacja, n (%)

Wpust 14 (20,0)

Trzon 37 (52,9)

Antrum 16 (22,9)

Linitis Plastica 3 (4,2)

Zaawansowanie – cecha T , n (%)

Nieoperowany 42 (60,0)

T3 12 (17,2)

T4a 15 (21,4)

T1 1 (1,4)

Zaawansowanie – cecha N, n (%)

0 6 (8,6)

1 4 (5,7)

2 9 (12,9)

3a 8 (11,4)

3b 1 (1,4)

Nieoperowany 42 (60,0)

Leczenie, n (%)

Paliatywne 42 (60,0)

Operacja po leczeniu neoadjuwantowym 15 (21,4)

Jednoczasowe 13 (18,6)

Przeżycie, n (%) 
Zgon 46 (65,7)

Przeżycie 24 (34,3)

Przerzuty do otrzewnej, n (%)
Brak 29 (41,4)

Obecne 41 (58,6)

Cytologia płynu otrzewnowego, n (%) 
Ujemna 32 (45,7)

Dodatnia 38 (54,3)

CA19–9, n (%)
Norma 46 (65,7)

Zwiększony 24 (34,3)

CEA, n (%)
Norma 53 (75,7)

Zwiększony 17 (24,3)

Rozmiar guza
Średnia ± SD 6,80 ±2,30

Mediana (Min.–Max.) 7,00 (1,50–11,00)

Okres przeżycia
Średnia ± SD 17,37 ±15,73

Mediana (Min.–Max.) 13,25 (1,00–75,00)

Zmniejszenie rozmiarów guza
Średnia ± SD 36,00 ±9,67

Mediana (Min.–Max.) 40,00 (20,00–50,00)

Zmniejszenie rozmiarów węzłów chłonnych
Średnia ± SD 33,67 ±6,67

Mediana (Min.–Max.) 30,00 (20,00–40,00)

Czas do operacji
Średnia ± SD 23,86 ±47,50

Mediana (Min.–Max.) 0,00 (0,00–180,00)

Tab. I.  Charakterystyka grupy badanej.
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Badanie zwiadowcze rozpoczęto w prawym górnym kwadrancie 
i kontynuowano zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Próbki po-
brano w przypadku obecności nietypowych węzłów chłonnych 
oraz biopsje w przypadku, gdy pełna resekcja okazała się niemoż-
liwa. Bioptaty otrzewnej wysłano na śródoperacyjne badanie pato-
morfologiczne (kriosekcję) w celu określenia dalszego postępowa-
nia. Ograniczono elektrokateuryzację w przypadku wykonywania 
biopsji, ze względu na zmniejszoną wartość diagnostyczną biop-
tatów w wyniku urazu termicznego. Kontynuowano laparoskopo-
wą gastrektomię, gdy badanie śródoperacyjne dało wynik ujemny, 
a resekcja R0 była możliwa do przeprowadzenia; terapię neoadju-
wantową wdrażano, gdy resekcja R0 była niemożliwa. Do leczenia 
paliatywnego kwalifikowano chorych w przypadku zajęcia otrzew-
nej i dodatniego wyniki cytologii płynu. Algorytm postępowania 
przyjęty w naszym ośrodku przedstawiono na Ryc. 3.

Analiza statystyczna
Dane przeanalizowano z wykorzystaniem oprogramowania SPSS 
11.5. Dla opisu danych ilościowych posłużono się statystykami 
opisowymi wyrażonymi jako średnia ± odchylenie standardowe 
oraz mediana (minimum–maksimum), natomiast dane jakościowe 
wyrażono jako procent pacjentów. Dla oceny czynników, ryzyka 

Technika laparoskopowej oceny zaawansowania

Oczyszczenie jelita grubego uzyskano przez podanie środków prze-
czyszczających, wykonanie lewatywy wieczorem w dniu poprze-
dzającym zabieg, ponadto 8 godzin przed zabiegiem nie podawano 
pokarmów doustnie. Przedoperacyjnie podano profilaktykę anty-
biotykową (pojedyncza dawka cefazoliny 1 g). Wszyscy pacjenci 
znajdowali się w ułożeniu w odwróconej pozycji Trendelenburga 
i w pozycji francuskiej ze złożonymi ramionami. Nad pępkiem wpro-
wadzono trokar kamery 12 mm (PT00015248, Medtronic, Dublin, 
Ireland), w lewym górnym kwadrancie wprowadzono trokar 5 mm 
oraz w prawym górnym kwadrancie wprowadzono trokar 12 mm.

Jamę brzuszną przepłukano w tym miejscu 350–400 cm3 roztworu 
soli fizjologicznej w przypadku obecnego wodobrzusza. W przy-
padku nieobecnego wodobrzusza okolicę podprzeponową, oko-
łowątrobową, sieć większą i okolicę przyokreżniczą przepłukano  
350– 400 cm3 soli fizjologicznej, ponadto pacjenta ułożono w pozy-
cji Trendellenburga i aspirowano 50 cm3 płynu z zatoki Douglasa. 
Po powyższym zabiegu zrewidowano jamę brzuszną w poszuki-
waniu odległych przerzutów, nacieku błony surowiczej i przyle-
gających tkanek, zajęcia otrzewnej, pakietów węzłów chłonnych, 
przerzutów do wątroby, żołądka, sieci i krezki (Ryc. 2.).

Rozpoznanie
raka żołądka

Badanie 
przedmiotowe

/ Wywiad / RTG klp

Przerzuty
(kliniczne)

Nie

TK / EUS / PET-TK

Tak

Opieka
paliatywna

Opieka
paliatywna

Terapia
neoadjuwantowaGastrektomia

Bez przerzutów
/ podejrzenie nacieku

otrzewnej / zaawansowany 
guz (T2 -3-4)

Opieka paliatywna Laparoskopia 
diagnostyczna

Zajęcie otrzewnej
/ Dodatnia cytologia

Bez zajęcia otrzewnej
/ Ujemna cytologia

Przerzuty odległe
/ zmiana nieresekcyjna

Ryc. 3.  Algorytm postępowania.
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rozpoznano zaawansowanie T1 po leczeniu neoadjuwantowym. 
Prawie istotną korelację zaobserwowano w odniesieniu do prze-
rzutów do otrzewnej, w szczególności w przypadku guzów T4a (p 
= 0,051). Powyższa zależność nie była istotna statystycznie dla po-
zostałych stadiów zaawansowania, ze względu na niewielką liczbę 
chorych oraz fakt, że we wszystkich przypadkach rozpoznawano 
stadium T3–T4. Pakiety węzłów chłonnych stwierdzono u 45 pa-
cjentów, zaobserwowano przy tym istotną statystycznie korelację 
z przerzutami do otrzewnej (p = 0,021). U 20 pacjentów nie stwier-
dzono zajęcia węzłów N(-), natomiast u 50 pacjentów węzły były 
zajęte procesem chorobowym N(+). W odniesieniu do markerów 
nowotworowych – obserwowano jedyne podwyższony poziom 
CEA, który korelował z dodatnim wynikiem cytologii (p = 0,042). 
U 33 pacjentów (47,13%) w przedoperacyjnych badaniach obra-
zowych nie uwidoczniono zajęcia otrzewnej, błony surowiczej, 
wszczepów do sieci ani przerzutów odległych, co potwierdzono 
dopiero w laparoskopii diagnostycznej.

Obserwowano istotną statystycznie zależność między zaawan-
sowaniem w odniesieniu do cechy T i N oraz przeżyciem – war-
tości p wyniosły odpowiednio 0,007 i 0,039. Stwierdzono rów-
nież istotną statystycznie w odniesieniu do przeżycia u pacjentów  
P/PS ujemnych i P/PS dodatnich (p = 0,008) (Ryc. 5.).

DYSKUSJA

Laparoskopia jest metodą zapewniającą 90% dokładność w ocenie 
resekcyjności [13]. Rodzaj leczenia może ulec zmianie w zależności 
od wyniku SL, co pozwala zmniejszyć śmiertelność i chorobowość 
poprzez uniknięcie niepotrzebnej operacji [14]. Strategia lecze-
nia uległa zmianie u 55,7% pacjentów poddawanych SL. Pomimo 
przedoperacyjnie planowanej resekcji u 33 pacjentów (47,14%), 
SL wykazała zajęcie otrzewnej, a pacjenci zostali zakwalifikowani 
do dalszego leczenia paliatywnego, co jest zgodne z danymi lite-
raturowymi [15, 16]. W większości badań dostępnych w literatu-
rze wskazania nie są jasno sprecyzowane, podobnie jak kryteria 
włączenia i wykluczenia. W naszym ośrodku wykonywaliśmy SL 
u pacjentów z nowotworami T3-4 N0-3 M0, podejrzeniem zajęcia 
otrzewnej, guzem typu 3 według Bormanna (> 8 cm) – typ 4, ze 
znacznie powiększonymi węzłami chłonnymi i/lub powiększeniem 
węzłów chłonnych okołoaortalnych. Wykonywaliśmy SL w przy-
padku dużych guzów, gdyż u tych chorych prawdopodobieństwo 
zajęcia otrzewnej jest większe, a rokowanie gorsze – naszym zda-
niem w tych przypadkach SL przynosiła najwięcej korzyści [8, 
17]. Z drugiej strony obecność pakietów węzłów chłonnych lub 
powiększonych węzłów okołoaortalnych nie koreluje z zajęciem 
otrzewnej tak silnie, jak rozmiar guza. W dostępnej literaturze wy-
kazywano wręcz odwrotną zależność [18]. Częstość przerzutów 
do otrzewnej była wysoka u pacjentów z pakietami węzłów chłon-
nych, a różnica była istotna statystycznie (p = 0,021).

U części pacjentów udaje się uniknąć niepotrzebnych operacji dzię-
ki SL. W naszym badaniu 42 pacjentów zostało skierowanych do 
opieki paliatywnej i uniknęło niepotrzebnej interwencji zabiego-
wej i związanej z nią śmiertelności i chorobowości. W literaturze 
opisywano brak różnicy w korzyściach między paliatywną resekcją 
i chemioterapią, a obecne badanie pokazuje, że pacjentów z nacie-
kaniem błony surowiczej i przylegających tkanek należy kierować 
do leczenia neoadjuwantowego, co może umożliwić resekcję R0 
nawet w przypadku braku zajęcia otrzewnej [19].

wpływających na jakościowe zmienne zależne, posłużono się mo-
delem regresji logistycznej. Analizę przeżycia z użyciem danych 
jakościowych i ilościowych wykonano w oparciu o metodę Kapla-
na-Meiera. Dla oceny istotności różnic pomiędzy grupami użyto 
testu log-rank. Za poziom istotności przyjęto wartość p < 0,05.

WYNIKI

Siedemdziesięciu pacjentów poddano diagnostycznej laparoskopii 
z powodu raka żołądka. Spośród nich 21 (30%) stanowiły kobiety, 
a 49 (70%) mężczyźni. Średni czas zabiegu wynosił 52,8 minuty, 
wliczając czas oczekiwania na wynik. Nie zaobserwowano poope-
racyjnej śmiertelności i powikłań, a całkowity odsetek przeżyć wy-
nosił 34,3%. Charakterystykę pacjentów przedstawiono w Tab. I.

Biopsja otrzewnej dała wynik pozytywny w 41 (58,5%) przypad-
kach, natomiast ujemny u 29 (41,5%) pacjentów poddawanych SL. 
Cytologia płynu otrzewnowego była ujemna u 32 (45,7%) pacjen-
tów, dodatnia u 38 (54,3%). Wynik biopsji i cytologii był jednocze-
śnie dodatni u 35 pacjentów i jednocześnie ujemny u 26 pacjentów. 
Dodatni wynik biopsji przy ujemnym wyniku cytologii obserwo-
wano jedynie u 6 pacjentów, natomiast ujemny wynik biopsji przy 
dodatnim wyniku cytologii – u 3 pacjentów.

Gastrektomii poddano łącznie 28 pacjentów włączonych do ba-
dania. Gastrektomię kontynuowano po uzyskaniu negatywnego 
wyniku cytologii i biopsji u 13 pacjentów, natomiast u 15 pacjen-
tów stwierdzono lokalnie zaawansowaną chorobę i zakwalifiko-
wano ich do terapii neoadjuwantowej. Tylko u jednego pacjen-
ta wykonano resekcję R1 z następczą terapią neoadjuwantową, 
u pozostałych uzyskano resekcję R0. Wśród pacjentów otrzymu-
jących leczenie neoadjuwantowe zaobserwowano zmniejszenie 
się masy guza średnio o 36 ± 9,67% z medianą 40% (20–50%) 
oraz zmniejszenie się masy węzłów chłonnych średnio o 33,67 
±6,67% z medianą 30% (20–40%). Średni czas od rozpoznania do 
leczenia operacyjnego po leczeniu neoadjuwantowym wynosił 
3,6 miesięcy. U 42 pacjentów odstąpiono od leczenia zabiego-
wego i chorych skierowano do opieki paliatywnej. Zaobserwo-
wano istotną statystycznie korelację między strategią leczenia 
i przeżyciem (p = 0,011) (Ryc. 4.). U prawie wszystkich pacjen-
tów zaobserwowano zaawansowanie kliniczne guza T3/T4, tylko 
u jednego pacjenta w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym  

Ryc. 4.  Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera w zależności od strategii leczenia.
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W literaturze przerzuty dzieli się na dwie grupy: z dodatnim wy-
nikiem cytologii (ang. peritoneal cytology; PC) i z dodatnim wy-
nikiem biopsji otrzewnej (ang. peritoneal biopsy; P) [21]. Zatem 
zaawansowanie lokalne można podzielić na cztery grupy i są to 
odpowiednio: PC(+)P(+), PC(-) P(-), PC(+) P(-), PC(-) P(+). Pa-
cjenci P(+) są kierowani do opieki paliatywnej, co pozwala uniknąć 
niepotrzebnej operacji [22]. Dyskusyjną kwestią pozostaje postę-
powanie u pacjentów P(-)PC(+). Zgodnie z klasyfikacją Międzyna-
rodowej Unii Walki z Rakiem (UICC), odpowiada to przerzutom 
odległym [23]. Niektórzy autorzy nie zalecają operacji radykalnej 
u pacjentów PC(+), u których nie stwierdza się istotnych przerzu-
tów odległych [22]. W swoim badaniu Lee i wsp. udowodnili, że 
rokowanie u pacjentów P(-) PC(+) jest lepsze niż u pacjentów P(+) 
PC(+) [24]. W innym badaniu opisano, że status części pacjentów 
P(-) PC(+) ulegał konwersji do P(-) PC(-) po leczeniu neoadjuwan-
towym, co przekładało się na dłuższe przeżycie w porównaniu do 
pacjentów PC(+), których status nie uległ zmianie [25]. Badgwell 
i wsp. donosili, że pacjenci P(-) PC(+) stawali się P(-) PC(-) po le-
czeniu neoadjuwantowym, co przekładało się na korzyści onko-
logiczne [26]. W innym badaniu nie wykazano różnicy między 
terapią neoadjuwantową i pooperacyjną terapią adjuwantową 
u pacjentów P(-) PC(+) [27]. W literaturze częstość dodatniego 
wyniku cytologii mieści się w zakresie 4–40%, podczas gdy czę-
stość zajęcia otrzewnej wynosi 26–70% w przypadku dodatnie-
go wyniku cytologii przy swoistości w zakresie 70–100% [22, 28]. 
Częstość PC(+) szacowano na 54,3% w naszym badaniu. Wysoka 
zmienność wyniku badania cytologicznego doprowadziła do jego 
krytyki. Wykonaliśmy zabieg radykalny u 3 pacjentów P(-) PC(+) 
spośród chorych, u których wykonywaliśmy SL. Pacjenci pozostają 
wciąż w obserwacji po zabiegu i dotąd nie zauważyliśmy nawrotu 
choroby. Uważamy, że pozwala to na lepsze porównanie leczenia 
radykalnego z następczą chemioterapią z opieką paliatywną u pa-
cjentów z dodatnim wynikiem badania cytologicznego, co może 
przełożyć się na większą ilość tego typu badań.

Niedawne postępy w chemioterapii nowotworów poprawiły wyniki 
leczenia u części pacjentów z dodatnim wynikiem cytologii do tego 
stopnia, że chorzy przeżywają nawet 5 lat po operacji radykalnej 
z chemioterapią. Zastosowanie różnych chemioterapeutyków wraz 
z zabiegiem radykalnym jest obiecującą strategią nawet u pacjen-
tów z przerzutami do otrzewnej o niskiej gęstości [29]. Czy można 
stosować hipertermiczną dootrzewnową chemioterapię (HIPEC) 
u pacjentów z dodatnim wynikiem cytologii? Skuteczność HIPEC 
u pacjentów z dodatnim wynikiem cytologii udowodnili w swo-
im badaniu Ishigami i wsp. [30]. Wynik cytologii był ujemny u 24 
z 82 pacjentów w badaniu fazy drugiej przeprowadzonym przez 
ten sam zespół [31]. Powyższe wyniki są dla nas obiecujące, gdyż 
HIPEC może okazać się korzystną strategią u pacjentów z dodat-
nim wynikiem cytologii. 

W badaniu Bentrema i wsp. resekcję R0 i badanie cytologiczne 
przeprowadzono u pacjentów bez widocznych przerzutów w przed-
operacyjnych badaniach obrazowych. Dodatni wynik cytologii był 
częstszy wraz ze wzrostem zaawansowania guza (cecha T). Loka-
lizacja guza i zajęcie węzłów nie korelowały z dodatnim wynikiem 
cytologii [32]. Benevolo i wsp. donosili, że wynik cytologii może być 
dodatni we wczesnych stadiach T u pacjentów z zajęciem węzłów 
[33]. W naszym badaniu nie stwierdziliśmy istotności statystycznej 
między wynikiem cytologii płynu otrzewnowego w odniesieniu do 
lokalizacji guza, zajęcia węzłów i stadium T. Przyczyną, dla której 
nie stwierdziliśmy istotnego związku ze stopniem zaawansowania 
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Ryc. 5.   (A–C) Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera w odniesieniu do stadium 
zaawansowania u pacjentów P/PS ujemnych i P/PS dodatnich.

Szansa na resekcję R0 wzrasta przez zmniejszenie zaawansowania 
po leczeniu neoadjuwantowym w przypadku guzów bez zajęcia 
otrzewnej i z ujemną cytologią. Jednakże nie da się jednoznacz-
nie określić granicy zmiany w przypadku wątroby, trzustki i oko-
licznych tkanek, co prowadzi do zrostów lub większego zakresu 
resekcji. Tanizawa i wsp. podawali, że sekcję R0 uzyskali u 20 z 30 
pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka po chemioterapii 
neoadjuwantowej [20]. W naszym badaniu wdrożyliśmy leczenie 
neoadjuwantowe po SL u 15 pacjentów. Resekcję R0 wykonano 
u 14 (93,3%) pacjentów, a resekcję R1 u jednego (6,7%) pacjenta po 
leczeniu neoadjuwantowym. Zwiększeniu resekcji R0 towarzyszyło 
zmniejszenie się częstości powikłań pooperacyjnych w przypadku 
terapii neoadjuwantowej po SL.

A

B
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T, może być fakt, że wszyscy nasi pacjenci wykazywali zaawanso-
wanie T3–T4, ponieważ inne stadia stanowiły kryteria wyklucze-
nia; ponadto populacja badana była niewielka. W oparciu o wyniki 
wszystkich cytowanych wyżej badań najważniejszym czynnikiem, 
wpływającym na dodatni wynik cytologii, wydaje się zaawanso-
wanie T i stadium kliniczne, a znaczenie SL stopniowo zwiększa 
się wraz z zaawansowaniem T u pacjentów z rakiem żołądka, co 
pozawala nam zaplanować właściwe leczenie.

Dostępne w literaturze badania wskazują na czułość SL w wykry-
waniu zajęcia otrzewnej. Laparoskopia pozwala niekiedy wykryć 
jedynie odległe przerzuty. Irin i wsp. oszacowali częstość zajęcia 
otrzewnej na 47% [34], a Hosogi i wsp. na 45% [35], Ikoma [36], 
Miki [37], Ishigami [38] i Yamagata [39] podawali odpowiednio: 
36%, 53,4%, 42,7% i 46%. W naszym badaniu częstość wyniosła 
45,7%. Jedną z najważniejszych przyczyn stwierdzanych różnic były 
różne wskazania, dlatego też uważamy, że współczynniki wzro-
słyby w przypadku przyjęcia wspólnych wskazań. Jednym z głów-
nych ograniczeń SL są wyniki fałszywie ujemne, których częstość 
w odstępnej literaturze sięgała 17% w przypadku SL wykonanych 
z podobnych wskazań [37]. Przeoczone wszczepy wynikają zwykle 
z obecności niewielkiej masy zmian guzowatych w jelicie cienkim 
i śluzówce okrężnicy. W naszym badaniu stwierdziliśmy trzy wy-
niki fałszywie ujemne (10,7%). Odsetek ten musi być brany pod 
uwagę, gdyż znaczenie dokładnego badania narządów w czasie SL 
było podkreślane w licznych publikacjach, w szczególności należy 
zwrócić uwagę na krezkę. Próbki do badania cytologicznego po-
winny być brane z kilku obszarów po płukaniu otrzewnej (z okolicy 
podprzeponowej, okołowątrobowej, miednicy, okołookrężniczej, 
sieci) zamiast z pojedynczego obszaru, co pozwala na zmniejsze-
nie częstości wyników fałszywie ujemnych. Uważamy, że różnice 
między państwami związane są z różnymi przyjętymi wskazania-
mi i różnicami w technice zabiegowej.

W literaturze istnieją również krytyczne doniesienia dotyczące 
SL, w tym wskazań do zabiegu. Mogłyby być one rozszerzone, jed-
nakże stwarzają one ryzyko niepotrzebnych SL, przez co w naszej 
opinii obecne wskazania są wystarczające. Uważamy również, że 
jest to strategia mniej kosztowna w porównaniu z niepotrzebny-
mi laparotomiami, jeśli jest wdrażana we właściwej grupie pacjen-
tów; również krótszy czas hospitalizacji przemawia za SL. Mimo 
że donoszono o zagrożeniu związanym ze wszczepami komórek 
nowotworowych w miejscu wprowadzenia trokarów, nie zaob-
serwowaliśmy tego typu powikłań w naszym ośrodku, a zgodnie  

z danymi dostępnymi w literaturze ryzyko nie jest zwiększone [23]. 
SL jest zabiegiem inwazyjnym, co w opinii części naukowców sta-
nowi problem. Jednak w naszej opinii obawy są nadmierne, gdyż 
jest to zabieg krótki i zwykle nie prowadzi do powikłań.

Naszym zdaniem kliniczne zastosowanie markerów nowotworo-
wych powinno być rozszerzone, ponieważ donoszono o ich związ-
ku z zajęciem otrzewnej [40]. W naszym badaniu poziom CEA > 3 
ng/ml był uznawany za wysoki. Zaobserwowaliśmy istotny związek 
między poziomem CEA i dodatnim wynikiem cytologii (p = 0,042). 
Nie zauważyliśmy istotnej korelacji dla CA 19-9 (p > 0,05). Związek 
między markerami nowotworowymi a zajęciem otrzewnej moż-
na by lepiej zrozumieć, gdyby przeprowadzono więcej badań na 
większej populacji pacjentów. Możliwe, że takie działanie pozwo-
liłoby na zmniejszenie częstości wyników fałszywie ujemnych SL.

Nasze badanie cechują ograniczenia dotyczące małej populacji gru-
py badanej, retrospektywny charakter, brak informacji o protokole 
leczenia neoadjuwantowego oraz uwzględnienie jedynie pacjen-
tów w stadium T3-T4 raka żołądka (wg NCCN istnieje możliwość 
leczenia w stadium T1b i wyżej).

WNIOSKI

Nawet najbardziej zaawansowane metody obrazowe nie pozawa-
lają w 100% wiarygodnie ocenić zaawansowania choroby, dlatego 
SL odgrywa istotną rolę w leczeniu pacjentów z rakiem żołądka. 
Laparoskopowa ocena zaawansowania powinna stanowić pod-
stawę diagnostyki, jako że jest metodą: prostą, tanią, bezpieczną 
i dobrze tolerowaną u pacjentów z podejrzeniem zajęcia otrzew-
nej, u których nie da się jednoznacznie ocenić zaawansowania 
badaniami przedoperacyjnymi. Mimo że SL jest stosowana od lat 
u pacjentów z rakiem żołądka, łączna liczba pacjentów poddanych 
temu zabiegowi jest niewystarczająca i obecne dowody z literatu-
ry nie wspierają takiej strategii postępowania [15, 16]. Oczywiste 
korzyści z SL udowodniono w wielodyscyplinarnych protokołach 
leczenia w przypadku zaawansowanego raka żołądka. W przyszło-
ści SL prawdopodobnie będzie odgrywać istotniejszą rolę w bada-
niach u pacjentów z rakiem żołądka. Tym samym można by unik-
nąć niepotrzebnych laparotomii przy bardziej precyzyjnej selekcji 
pacjentów, a pacjenci mogliby być kierowani do chemioterapii, co 
pozwoliłoby osiągnąć lepsze wyniki leczenia. Kluczową kwestią 
pozostaje standaryzacja doboru pacjentów.

PIŚMIENNICTWO
1. Siegel R., Naishadham D., Jemal A.: Cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin., 

2012; 62(1): 10–29. 

2. D'Angelica M., Gonen M., Brennan M.F.  et al.: Patterns of initial recurrence in 
completely resected gastric adenocarcinoma. Ann Surg., 2004; 240(5): 808–816.

3. Power D.G., Schattner M.A., Gerdes H. et al.: Endoscopic ultrasound can im-
prove the selection for laparoscopy in patients with localized gastric cancer.  
J Am Coll Surg., 2009; 208(2): 173–178.

4. Allum W.H., Blazeby J.M., Griffin S.M. et al.: Guidelines for the management of 
oesophageal and gastric cancer. Gut, 2011; 60(11): 1449–1472.

5. Blackshaw G.R., Barry J.D., Edwards P. et al.: Laparoscopy significantly impro-
ves the perceived preoperative stage of gastric cancer. Gastric Cancer, 2003; 
6(4): 225–229.

6. Popova T., Korzhenskiĭ F., Aleksandrova M.: The use of laparoscopy in the sta-
ging of stomach cancer. Voprosy onkologii, 1987; 33(10): 75–78.

7. Yano M., Tsujinaka T., Shiozaki H. et al.: Appraisal of treatment strategy by sta-
ging laparoscopy for locally advanced gastric cancer. World J Surg., 2000; 24(9): 
1130–1136.

8. Iwasaki Y., Sasako M., Yamamoto S. et al.: Phase II study of preoperative che-
motherapy with S‐1 and cisplatin followed by gastrectomy for clinically resec-
table type 4 and large type 3 gastric cancers (JCOG0210). J Surg Oncol., 2013; 
107(7): 741–745.

9. Nakagawa S., Nashimoto A., Yabusaki H.: Role of staging laparoscopy with pe-
ritoneal lavage cytology in the treatment of locally advanced gastric cancer. Ga-
stric Cancer, 2007; 10(1): 29–34.

10. Burbidge S., Mahady K., Naik K.: The role of CT and staging laparoscopy in the 
staging of gastric cancer. Clin Radiol, 2013; 68(3): 251–255.

11. Gross E., Bancewicz J., Ingram G.: Assessment of gastric cancer by laparoscopy. 
Br Med J (Clin Res Ed), 1984; 288(6430): 1577.

12. Katayama H., Ito S., Sano T. et al.: A Phase II study of systemic chemotherapy 
with docetaxel, cisplatin, and S-1 (DCS) followed by surgery in gastric cancer 



WWW.PPCH.PL8

artykuł oryginalny / original article

27. Makuuchi R., Yamaguchi T., Takashima A. et al.: The impact of pre-operative 
chemotherapy in patients with peritoneal lavage cytology positive or loca-
lized peritoneum metastasis for gastric cancer: A multicenter retrospective 
study. J Clin Oncol 2018; 36(4): 95.

28. Chuwa E.W.L., Khin L.-W., Chan W.-H., Ong H.-S., Wong W.-K: Prognostic 
significance of peritoneal lavage cytology in gastric cancer in Singapore. Ga-
stric Cancer, 2005; 8(4): 228–237.

29. Kodera Y.: Gastric cancer with minimal peritoneal metastasis: is this a sign 
to give up or to treat more aggressively? Nagoya J Med Sci., 2013; 75(1–2): 3.

30. Ishigami H., Kitayama J., Otani K. et al.: Phase I pharmacokinetic study of 
weekly intravenous and intraperitoneal paclitaxel combined with S-1 for ad-
vanced gastric cancer. Oncology, 2009; 76(5): 311–314.

31. Ishigami H., Kitayama J., Kaisaki S. et al.: Phase II study of weekly intravenous 
and intraperitoneal paclitaxel combined with S-1 for advanced gastric cancer 
with peritoneal metastasis. Ann Oncol, 2010; 21(1): 67–70.

32. Bentrem D., Wilton A., Mazumdar M. et al.: The value of peritoneal cytology 
as a preoperative predictor in patients with gastric carcinoma undergoing a 
curative resection. Ann Surg Oncol, 2005; 12(5): 347–353.

33. Benevolo M., Mottolese M., Cosimelli M. et al.: Diagnostic and prognostic 
value of peritoneal immunocytology in gastric cancer. J Clin Oncol, 1998; 
16(10): 3406–3411.

34. Irino T., Sano T., Hiki N. et al.: Diagnostic staging laparoscopy in gastric can-
cer: a prospective cohort at a cancer institute in Japan. Surg Endosc, 2018; 
32(1): 268–275.

35. Hosogi H., Shinohara H., Tsunoda S. et al.: Staging laparoscopy for advan-
ced gastric cancer: significance of preoperative clinicopathological factors. 
Langenbecks Arch Surg., 2017; 402(1): 33–39.

36. Ikoma N., Blum M., Chiang Y.-J. et al.: Yield of staging laparoscopy and la-
vage cytology for radiologically occult peritoneal carcinomatosis of gastric 
cancer. Ann Surg Oncol, 2016; 23(13): 4332–4337.

37. Miki Y., Tokunaga M., Tanizawa Y. et al.: Staging laparoscopy for patients 
with cM0, type 4, and large type 3 gastric cancer. World J Surg., 2015; 39(11): 
2742–2747.

38. Ishigami S., Uenosono Y., Arigami T. et al.: Clinical utility of perioperative 
staging laparoscopy for advanced gastric cancer. World J Surg Oncol, 2014; 
12(1): 350.

39. Yamagata Y., Amikura K., Kawashima Y. et al.: Staging laparoscopy in advan-
ced gastric cancer: usefulness and issues requiring improvement. Hepatoga-
stroenterology, 2013; 60(124): 751.

40. Emoto S., Ishigami H., Yamashita H. et al.: Clinical significance of CA125 
and CA72-4 in gastric cancer with peritoneal dissemination. Gastric Can-
cer, 2012; 15(2): 154–161.

patients with extensive lymph node metastasis: Japan Clinical Oncology Group 
study JCOG1002. Jpn J Clin Oncol. 2012; 42(6): 556–559.

13. Possik R.A., Franco E.L., Pires D.R., Wohnrath D.R., Ferreira E.B.: Sensitivity, 
specificity, and predictive value of laparoscopy for the staging of gastric cancer 
and for the detection of liver metastases. Cancer, 1986; 58(1): 1–6.

14. Leake P.-A., Cardoso R., Seevaratnam R. et al.: A systematic review of the accu-
racy and indications for diagnostic laparoscopy prior to curative-intent resec-
tion of gastric cancer. Gastric Cancer, 2012; 15(1): 38–47.

15. Lehnert T., Rudek B., Kienle P., Buhl K., Herfarth C.: Impact of diagnostic laparo-
scopy on the management of gastric cancer: prospective study of 120 consecutive 
patients with primary gastric adenocarcinoma. Br J Surg, 2002; 89(4): 471–475.

16. Sarela A.I., Miner T.J., Karpeh M.S. et al.: Clinical outcomes with laparoscopic 
stage M1, unresected gastric adenocarcinoma. Ann Surg, 2006; 243(2): 189–195.

17. Roviello F., Marrelli D., de Manzoni G. et al.: Prospective study of peritoneal recur-
rence after curative surgery for gastric cancer. Br J Surg., 2003; 90(9): 1113–1119.

18. Tsuburaya A., Mizusawa J., Tanaka Y. et al.: Neoadjuvant chemotherapy with S1 
and cisplatin followed by D2 gastrectomy with para‐aortic lymph node dissec-
tion for gastric cancer with extensive lymph node metastasis. Br J Surg., 2014; 
101(6): 653–660.

19. Fujitani K., Yang H.-K., Mizusawa J. et al.: Gastrectomy plus chemotherapy 
versus chemotherapy alone for advanced gastric cancer with a single non-cu-
rable factor (REGATTA): a phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol, 
2016; 17(3): 309–318.

20. Tanizawa Y., Terashima M., Tokunaga M. et al.: Conversion therapy of stage IV 
gastric cancer. Gan To Kagaku Ryoho, 2012: 39(13): 2469–2473.

21. Edge S.B., Amin M.B., Greene F. et al.: AJCC cancer staging manual. Springer, 
New York 2010. 

22. Wilkiemeyer M., Bieligk S.C., Ashfaq R. et al.: Laparoscopy alone is superior to 
peritoneal cytology in staging gastric and esophageal carcinoma.  Surg Endosc., 
2004; 18(5): 852–856.

23. Pearlstone D.B., Feig B.W., Mansfield P.F.: Port site recurrences after laparoscopy 
for malignant disease. Semin. Surg. Oncol., 1999; 16(4): 307–312.

24. Lee S., Ryu K.W., Eom B.W. et al.: Prognostic significance of peritoneal washing 
cytology in patients with gastric cancer. Br J Surg., 2012; 99(3): 397–403.

25. Lorenzen S., Panzram B., Rosenberg R. et al.: Prognostic significance of free pe-
ritoneal tumor cells in the peritoneal cavity before and after neoadjuvant che-
motherapy in patients with gastric carcinoma undergoing potentially curative 
resection. Ann Surg Oncol., 2010; 17(10): 2733–2739.

26. Badgwell, B., Cormier J.N., Krishnan S. et al.: Does neoadjuvant treatment for 
gastric cancer patients with positive peritoneal cytology at staging laparoscopy 
improve survival? Ann Surg Oncol., 2008; 15(10): 2684–2691.

Liczba słów: 4835              Liczba stron: 8                 Tabele: 1                Ryciny: 5                 Piśmiennictwo: 40

10.5604/01.3001.0014.7360    Spis treści: https://ppch.pl/issue/13473

Some right reserved: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free 
and limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). 
The full terms of this license are available on: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

Cemil Yüksel MD; University of Health Sciences, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Cebeci, 06590 
Çankaya/Ankara, Turkey; Phone: +90 535 443 1647; E-mail: cemil8537@hotmail.com

Yuksel C., Ersen O., Basceken S.I., Mercan U., Yalkin O., Culcu S., Bakirarar B., Bayar S., Unal A.E., Demirci S.: The role of 
laparoscopic staging for the management of gastric cance; Pol Przegl Chir 2021: 93 (2): 1-8

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:


