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STRESZCZENIE:    Cel: Celem badania jest analiza czynników związanych z nieszczelnością zespolenia (NZ) po niskiej resekcji przedniej i całkowi-
tym wycięciu mezorektum (LAR-TME) oraz określenie przydatności wczesnego pomiaru białek C-reaktywnych (CRP) i prokalcy-
toniny (PCT).

  Materiał i metody: Przeanalizowano przypadki 100 pacjentów w latach 2013–2016 poddanych LAR-TME z proksymalną stomią 
odprowadzającą. Pooperacyjne poziomy CRP i PCT mierzono w 3. i 6. dniu po zabiegu. 

  Wyniki: Wystąpiło 11 klinicznych przypadków nieszczelności o negatywnym wpływie na jednoczynnikową analizę NZ u męż-
czyzn, z większymi i zwężonymi guzami, śródoperacyjną utratą krwi >200 ml, koniecznością okołooperacyjnej transfuzji krwi, 
niedokrwistością pooperacyjną i czasem zabiegu przekraczającym 180 minut. Po analizie wieloczynnikowej jedynie transfuzja 
krwi w okresie okołooperacyjnym była niezależnym czynnikiem ryzyka NZ. Zarejestrowane CRP było wyższe u pacjentów z NZ w 
porównaniu z przypadkami innymi niż AL w 3. dobie po operacji (odpowiednio 152,4 mg/L w porównaniu do 93 mg/L, p <0,0001) 
i 6. dobie po operacji (130,5 mg/L w porównaniu z 68,2 mg)/L; p <0,0001). Poziomy PCT również znacząco różniły się pomiędzy 
przypadkami AL i nie-AL w 3. dobie pooperacyjnej (odpowiednio: 0,5 ng/ml w porównaniu z 0,2 ng/ml; p <0,0001) i 6. dnia po 
operacji (1,16 ng/ml w porównaniu z 0,1 ng/ml, odpowiednio: p <0,0001). Zarówno CRP, jak i PCT wykazały wysokie wartości pre-
dykcyjne ujemne (NPV) w diagnozowaniu NZ w oba dni po operacji.

  Wniosek: Wysoki poziom NPV pomiarów CRP i PCT w diagnostyce nieszczelności zespolenia po przeprowadzeniu niskiej prok-
tektomii odtwórczej może stanowić pomoc w podjęciu decyzji o wczesnym wypisaniu ze szpitala.

SŁOWA KLUCZOWE:   nieszczelność zespolenia, niska przednia resekcja, białko C-reaktywne, prokalcytonina, biomarkery

ABSTRACT:   Background: This study aims to examine the factors involved in anastomotic leak (AL) following low anterior resection and 
total mesorectal excision (LAR-TME) and to determine the usefulness of early measurement of the inflammatory biomarkers 
C-Reactive Protein (CRP) and Procalcitonin (PCT).  

  Methods: One hundred patients undergoing LAR-TME with proximal diverting stoma were analysed between 2013 and 2016. 
Postoperative CRP and PCT levels were measured on the 3rd and 6th postoperative days. 

  Results: There were 11 clinical leaks with a negative impact in univariate analysis on AL of male gender, larger and stenotic tu-
mours, intraoperative blood loss > 200 mL, need for perioperative blood transfusion, postoperative anaemia and operating 
time exceeding 180 minutes. Upon multivariate analysis, only perioperative blood transfusion was an independent AL risk 
factor. Recorded CRP was higher in AL patients when compared with non-AL cases on both the 3rd postoperative day (152.4 
mg/L vs 93 mg/L, respectively; P < 0.0001) and the 6th postoperative day (130.5 mg/L vs 68.2 mg/L; P < 0.0001). PCT levels also 
significantly differed between AL and non-AL cases on the 3rd postoperative day (0.5 ng/mL vs 0.2 ng/mL, respectively; P < 
0.0001) and the 6th postoperative day (1.16 ng/mL vs 0.1 ng/mL, respectively; P < 0.0001). Both CRP and PCT showed high ne-
gative predictive values (NPV) for the diagnosis of AL on both postoperative days.

  Conclusion: Following low restorative proctectomy, high NPV of CRP and PCT measurements for the diagnosis of anastomotic 
leaks may assist decision-making for early hospital discharge. 

KEYWORDS:  Anastomotic Leak; Low Anterior Resection; C-Reactive Protein; Procalcitonin; Biomarkers

WPROWADZENIE

Anastomotyczny wyciek (NZ) jako następstwo operacji okrężni-

cy i odbytnicy może być pustoszącym, niekorzystnym zdarzeniem 
pooperacyjnym, z ogólną częstością występowania wynoszącą od 
3 do 39% [1]. W systematycznej analizie zidentyfikowano liczbę 
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Ryc. 1.  Porównanie średnich wartości CRP w populacjach AL i innych niż AL w 3. i 6. 
dobie pooperacyjnej.

Ryc. 3.  Krzywe ROC dla białka C-reaktywnego (mg/L) (obraz z lewej strony) oraz Prokalcytoniny – PCT (ng/mL) (obraz z prawej strony) w diagnostyce nieszczelności zespolenia (AL) 
w 3. i 6. dniu pooperacyjnym.

Ryc. 4.  Porównawcze krzywe ROC dla białka C-reaktywnego (mg/L) oraz Prokalcytoniny – PCT (ng/mL) w diagnostyce nieszczelności zespolenia (AL) w 3. dniu pooperacyjnym 
(obraz z lewej strony) i 6. dniu pooperacyjnym (obraz z prawej strony).

Ryc. 2.  Porównanie mediany stężenia PCT w populacjach AL i innych niż AL w 3. i 6. 
dobie pooperacyjnej.
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pooperacyjnych markerach stanu zapalnego jako wczesnych pre-
dykatorów NZ [10]. Jednym z przykładów jest białko C-reaktywne 
(CRP) – reagent surowicy w ostrej fazie indukowany przez zwięk-
szoną pooperacyjną kaskadę prozapalnych cytokin. W tym kon-
tekście metaanalizy wykazały wysoką dodatnią i ujemną wartość 
predykcyjną podwyższonego CRP we wczesnym okresie poope-
racyjnym dla identyfikowania szerokich powikłań infekcyjnych po 
operacji jelita grubego [11], a także dla konkretnej predykcji NZ 
[12]. Prokalcytonina (PCT) okazała się wrażliwym wskaźnikiem 
w diagnostyce i monitorowaniu sepsy [13]. Wykazano również jej 
dużą wartość predykcyjną ujemną dla NZ we wczesnym okresie 
pooperacyjnym [14]. Celem badania jest określenie czynników ry-
zyka wystąpienia NZ w niewyselekcjonowanej kohorcie pacjentów 
poddawanych niskiej proktektomii odtwórczej z proksymalnym 
odprowadzeniem po całkowitym usunięciu mezorektum (TME), 
a także zbadanie wartości diagnostycznej pooperacyjnych pomia-
rów CRP i PCT w przewidywaniu NZ.

MATERIAŁ I METODY

Od lokalnych komitetów ds. etyki w szpitalach uzyskano zgodę 
etyczną na przeprowadzenie badania i analizę jego wyników – pro-
spektywne zestawienie danych i pobranie próbek krwi od pacjen-
tów. Dane do analizy pozyskano od 100 niewyselekcjonowanych 
chorych z rejestru Państwowego Naukowego Centrum Koloprok-
tologii w Moskwie, którzy okurokubyli poddani niskiej resekcji 
przedniej z całkowitym wycięciem mezorektum (LAR-TME). 
Niskie anastomozy zostały zdefiniowane jako wykonane <6 cm 
od krawędzi odbytu mierzonej za pomocą sztywnej rektoskopii. 
Standardowe przedoperacyjne postępowanie obejmowało: sztywną 
proktoskopię oraz biopsję, pełną kolonoskopię, badanie TK piersi i 
brzucha oraz rezonans magnetyczny miednicy (MRI). Nowotwory, 
których nie udało się zaobserwować za pomocą kolonoskopu, zo-
stały oznaczone jako obstrukcyjne w stadium początkowym. Tam, 
gdzie było to właściwe, stosowano leczenie neoadiuwantowe przy 
średniej dawce napromieniania 40 cGy w połączeniu z dożylnym 
podaniem 5-fluorouracyly lub kapecytabiny. Zespolenia wykonano 
w konfiguracji niskiej koniec do końca, lub jako konfigurację typu 
bok do końca, stosując zszywacz CONTOUR® (Ethicon, NJ USA) 

czynników związanych chorobą, chirurgiem i pacjentami, u któ-
rych stwierdzono NZ [2–4]. Długotrwałe następstwa NZ po ze-
spoleniu odbytnicy lub odbytu obejmują: ogólnie gorszy wynik 
czynnościowy [5], sporadyczne zapotrzebowanie na trwałą stomię 
i potencjalnie wyższy odsetek nawrotów miejscowych w przypad-
kach raka odbytnicy [6]. Wczesne rozpoznanie i leczenie NZ ma 
kluczowe znaczenie dla zmniejszenia prawdopodobieństwa wy-
stąpienia zarówno niekorzystnego wyniku, jak i następstw struk-
turalnych, takich jak przetoka, tworzenie się zatok i zwężenie, z 
których każde może wpłynąć na jakość życia pacjenta [7].

Analiza potencjalnych czynników ryzyka związanych z NZ po cał-
kowitym wycięciu mezorektum wpływa na podejmowanie decyzji 
operacyjnych, w tym – co najważniejsze – na wyłonienie stomii 
odprowadzającej. Wiele badań, które analizują te zmienne, jest 
ograniczonych zarówno retrospektywnym ich charakterem, jak 
i brakiem konsensusu dotyczącego definicji samego NZ oraz za-
kresu postępowania po diagnozie [8]. W erze szybkich procedur 
postępowania po zespoleniach jelita grubego, duże opóźnienia 
w diagnozowaniu potencjalnie zagrażającego życiu NZ znacząco 
wydłużają czas pobytu w szpitalu, co wiąże się z odsetkami po-
nownych hospitalizacji i wpływa na ostateczne koszty leczenia [9]. 
Oczekiwana odpowiedź zapalna po operacji okrężnicy i odbytnicy 
skłoniła niektóre grupy badaczy do skupienia się na określonych 

Tab. I. Charakterystyka badanej populacji.

PARAMETR WYNIK

Średnia wieku ± SD lat 62.4 ± 9.2

Płeć, n (%)
Mężczyźni
Kobiety

46 (46.0)
54 (54.0)

Mediana BMI (zakres) kg/m2 26.0 (18.4-39.4)

Palacze, n (%) ¥ 32 (32.0)

Przedoperacyjna chemioradioterapia, n (%) 27 (27.0)

Histologia nowotworu, n (%)
Rak
Gruczolak

88 (88.0) 
12 (12.0)

Stadium guza TNM*
Faza 0 pT0N0M0 
Faza I pT1-2N0M0 
Faza II pT3-4N0M0 
Faza III pT1-4N1-2M0 
Faza IV pT1-4N0-2M1

2 (2.3) 
22 (25.0) 
33 (37.5) 
24 (27.3) 
7 (7.9)

Guz nieobstrukcyjny, n (%) 23 (23.0)

Mediana czasu pracy (zakres w minutach) 153 (90 – 420)

Metoda chirurgiczna, n (%)
Otwarta
Laparoskopiczna

88 (88.0) 
12 (12.0)

Mobilizacja zagięcia śledziony, n (%) 43 (43.0)

Typ stomii profilaktycznej, n (%)
Transwersostomia
Ileostomia

65 (65.0) 
35 (35.0)

Typ zespolenia jelita grubego, n
Proste 
Koniec do końca

81 (81.0) 
19 (19.0)

Wzmocnienie zespolenia 31 (36.0)

Płukanie na stole w LBO 9 (9.0)

Przetaczanie składników krwi 17 (17.0)

*Procent jest obliczany na podstawie liczby gruczolakoraków (n = 88)
¥ Średnia palaczy = 17,2 paczki papierosów rocznie
Legenda:  BMI – wskaźnik masy ciała, LBO – duża niedrożność jelit, 

SD – odchylenie standardowe

Tab. II. Powikłania pooperacyjne (16).

RODZAJ KOMPLIKACJI KLASYFIKACJA CLAVIEN-DINDO N (%)*

Przedłużony limfotok ¥ ( >10 dni) I 1 (1.0)

Przedłużona niedrożność ( >5dni) II 18 (18.0)

Zapalenie okrężnicy C. difficile II 11 (11.0)

Reaktywny wysięk opłucnowy IIIa 1 (1.0)

Zatrzymanie moczu IIIa 7 (7.0)

Ropień okołoustny IIIa 1 (1.0)

Niedrożność jelita cienkiego IIIb 2 (2.0)

W następstwie nacięcia IIIb 1 (1.0)

Wyciek z zespolenia (stopień B) IIIa 7 (7.0)

Wyciek z zespolenia (stopień C) IIIb 4 (4.0)

Zapalenie otrzewnej IVb 3 (3.0)

Śmierć V 2 (2.0)

* Procent obliczony ze 100 pacjentów.
¥  Wydłużony drenaż limfatyczny poprzez dren po rozszerzonej limfadenektomii 

miednicznej.
Infekcja w miejscu operacyjnym -– ropień podskórny.
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Tab. III. Czynniki ryzyka wycieku z zespolenia (analiza jednoczynnikowa i wieloczynnikowa).

PARAMETR AL (%) OR 95%CI P (UVA) P (MVA)

Wiek
≤62 lat
>62 lat 

11/54 (20)
9/46 (20)

1.01 0.39–2.83 1.00

Płeć
mężczyźni
kobiety

15/46 (32.6)
5/54 (9.3)

4.74 1.57–14.35 0.005 0.61

Nikotynizm
tak
nie

8/32 (28)
12/68 (18.8)

1.56 0.56–4.29 0.43

BMI (kg/m2)
≥30
<30

2/10 (20)
18/90(20)

1.00 0.20–5.12 1.00

Przedoperacyjne CRT
tak
nie

6/27 (22.2)
14/73 (19.2)

1.20 0.41–3.54 0.78

Histologia nowotworu
rak
gruczolak

18/91 (19.8)
2/9 (22.2)

0.84 0.17–4.51 1.00

Stadium guza pTNM
0, II
III, IV

9/48 (18.8)
11/43 (25.6)

1.83 0.68–4.92 0.46

Rozmiar guza, cm
 ≥ 4.0
< 4.0 

18/56(32.1)
2/44(4.5)

9.94 2.16–45.73 0.0007 0.96

Guz nieobstrukcyjny
tak
nie

11/23(47.8)
9/77(11.6)

6.93 2.34–20.26 0.0005 0.09

Wysokość guza powyżej DL, cm 
≤ 6.0 
> 6.0

10/35(28.6)
10/65 (15.4)

2.20 0.81–5.96 0.13

Przedoperacyjna hemoglobina g/L
≤90 
>90 

1/7 (14.3)
19/93 (20.4)

2.05 0.22–19.48 1.00

Przedoperacyjna albumina, g/L
<35
≥35

1/6 (16.6)
19/94 (20.2)

0.79 0.09–7.16 1.00

Czas zabiegu, min
≥180
<180

11/35 (31.4)
9/65 (18.1)

2.85 1.05-7.77 0.048 0.37

Śródoperacyjna utrata krwi, ml
≥200
<200

15/54 (27.8)
5/46 (10.9)

3.15 1.05–9.50 0.045 0.15

Mobilizacja zagięcia śledzionowego
tak
nie

13/57 (22.3)
7/43 (16.3)

1.52 0.55–4.21 0.46

Wysokie wiązanie IMA
tak
nie

3/15 (20)
17/85 (20)

1.00 0.25–3.94 1.00

Zespolenie
proste
koniec z końcem

14/81 (17.3)
6/19 (31.5)

0.45 0.15–1.00 0.20

Wzmocnienie zespolenia
tak
nie

3/36 (8.3)
17/64 (26)

0.15 0.07–0.3 0.002
0.21

Średnica okrągłego zszywacza, mm
29
31

5/36 (13.9)
15/64 (23.4)

0.58 0.19–1.78 0.43

Płukanie na stole dla LBO
tak
nie

16/86 (18.6)
4/14(28.6)

0.62 0.16–2.06 0.47

Typ stomii profilaktycznej, 
transwersostomia
ileostomia

7/35 (20)
7/65 (10.8)

2.07 0.66–6.48 0.24

Przetaczanie składników krwi 
tak
nie

10/27(37.0)
10/73 (13.7)

3.71 1.33–10.35 0.02 0.034

Hemoglobina na POD3 g/L
≤90
>90

4/11(36.4)
16/89 (17.8)

2.61 0.69–9.98 0.22

Albumina na POD3, g/L 
<35
≥35

19/82(23.2)
1/18 (5.6) 3.71 1.33–10.35 0.11

Legenda:   UVA – analiza jednoczynnikowa, MVA – analiza wieloczynnikowa, Al. – anastomotyczny wyciek, OR –iloraz szans, CI – przedziały ufności, POD – dzień 
pooperacyjny, LBO –niedrożność jelita grubego, IMA –tętnica krezkowa dolna, CRT – chemioradiacja,
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(NPV) oraz względnych obszarów pod krzywą (AUC). Wartości 
p <0,05 uznano za znaczące statystycznie. 

WYNIKI

Tabela I przedstawia charakterystykę demograficzną badanych, 
która obejmowała 54 kobiety (średnia wieku: 62,4 ± 9,2 lat). Po-
nad 25% pacjentek zostało poddanych terapii neoadiuwantowej, 
z czego 23% przypadków miało opisane guzy jako obstrukcyjne 
lub prawie obstrukcyjne. Dziewięć chorych poddano płukaniu 
okrężnicy w celu całkowitego lub początkowego udrożnienia, z 
17 pacjentek poddanych transfuzji okołooperacyjnej. 81 pacjen-
tów poddano prostemu zespoleniu jelitowo-okrężniczemu, u19 
pacjentów zastosowano proktektomię odtwórczą Bakera typu 
koniec do końca, a 31 chorych – wymagało wzmocnienia szwów 
zespalających. W 7 przypadkach wykonano synchroniczne nie-
anatomiczne resekcje klinowe przerzutów wątrobowych. Tabela 
II przedstawia pooperacyjną klasyfikację według Clavien-Dindo 
dla grupy 27 pacjentów, u których zaobserwowano 58 kompli-
kacji. Większość powikłań miała charakter I i II stopnia i wyma-
gała podstawowej interwencji farmakologicznej oraz prostych 
nieoperacyjnych terapii. U dwóch pacjentów wystąpiła wczesna 
niedrożność jelita cienkiego, wymagająca powtórnej laparoto-
mii i adhezjolizy. W jednym przypadku potrzebna była powtór-
na laparotomia z powodu cofnięcia ileostomii, które wywołało 
miejscowe zapalenie otrzewnej. Wspomniany pacjent wymagał 
drenażu, płukania otrzewnej i powtórnego wyłonienia stomii. 
Wystąpiły także dwa zgony pooperacyjne. W jednym przypadku 
stwierdzono znaczny przeciek od końca kikuta zespolenia typu 
bok do końca z towarzyszącą sepsą miednicy. Wykonana w 9. 
dobie po resekcji anastomotycznej i wyłonieniu stomii powtór-
na laparotomia nie powiodła się, pacjent zmarł z powodu niewy-
dolności wielonarządowej. W drugim przypadku u pacjenta roz-
winęła się niewydolność wielonarządowa i ogólna sepsa, której 
przyczyną była najprawdopodobniej głęboka infekcja rany przy 
braku klinicznych lub radiologicznych objawów NZ.

U 9 pacjentów lewatywa z rozpuszczalnego w wodzie kontrastu 
pozwoliła wykryć wynaczynienie środka kontrastowego. Przebieg 
pooperacyjny przebiegał u tych chorych bez powikłań i w żadnym 
przypadku nie dawał widocznego wycieku radiologicznego oraz 
cech klinicznych sugerujących NZ, gdy występował jakikolwiek 
wymóg terapeutyczny. Klinicznie znaczące NZ rozwinęło się u 11 
pacjentów, z których u 7 zaobserwowano komplikację stopnia B, a 
u 4 z nich komplikację typu C. Wszyscy chorzy, mające komplikacje 
w stopnia B, przeszli pomyślne dożylną antybiotykoterapię oraz do-
odbytowy, przezanastomotyczny drenaż i irygację. Dwóch pacjen-
tów ze stopniem C poddano resekcji zespolenia za pomocą operacji 
Hartmanna - zamknięcia kikuta odbytnicy i wyłonienia kolostomii 
końcowej. Pozostałych dwóch chorych poddano powtórnej lapa-
rotomii z płukaniem jamy brzusznej i drenażem dootrzewnowym, 
bez konieczności usunięcia zespolenia. 

Tabela III przedstawia wyniki jednoczynnikowej analizy czynników 
zaangażowanych w rozwój pooperacyjny NZ. Zauważono znaczący 
– negatywny – wpływ płci męskiej (OR = 4,74, 95% CI 1,57–14,35; 
p = 0,005) i pomiaru hemoglobiny <90 g/l w 3. dobie pooperacyjnej 
(OR = 2,60, 95% CI 1,07–9,98; p = 0,04). Ryzyko pooperacyjnego 
NZ znacznie zwiększały także: wielkość guza przekraczająca 4 cm w 
maksymalnej średnicy (OR = 9,94, 95% CI 2,16 - 45,73; p = 0,0007), 

do przecięcia, do konstrukcji zespolenia wykorzystano zszywacz 
29-milimetrowy CDH lub 31-milimetrowy EEA™ (Covidien). Tam 
gdzie uznano za stosowne, zespolenia wzmocniono szwami prze-
rywanymi typu Vicryl 3/0 umieszczonymi na końcu przecięcia 
okrągłych lub liniowych linii zszywek. Proksymalne odchylenia 
były wykonywane we wszystkich analizowanych przypadkach z 
wykorzystaniem kolostomii poprzecznej lub ileostomii pętlowej. 

Zastosowano definicję konsensusu i ocenę (A, B i C) NZ zgłoszoną 
przez International Study Group of Rectal Cancer [15]. Do obja-
wów klinicznych NZ należały: wyraźne oznaki zapalenia otrzew-
nej, obecność wydzieliny typu jelitowego z drenu lub rany, klinicz-
ne objawy przetoki odbytniczo-pochwowej i/lub rozejście się linii 
zespolenia wykryte za pomocą cyfrowego badania doodbytnicze-
go lub przez endoskopię. Jeśli okres pooperacyjny był całkowicie 
niepowikłany, w 7. dobie pooperacyjnej wykonano rutynowo ene-
mę z rozpuszczalnego w wodzie kontrastu (Gastrografin® Bracco 
Russia). Wszelkie inne powikłania pooperacyjne zarejestrowano 
zgodnie z klasyfikacją Clavien-Dindo [16]. 

Próbki krwi uzyskane przez nakłucie żyły w celu pomiaru stężenia 
PCT w osoczu odwirowano przy 3000 obrotach/minutę w ciągu 30 
minut od pobrania. Zarówno wyniki PCT, jak i CRP rejestrowano 
w 3. i 6. dniu po operacji. Poziom prokalcytoniny mierzono za po-
mocą minizestawu VIDAS® LUMItest PCT (Brahms Diagnostica 
BioMérieux SA, Francja), który obejmował test immunolumino-
metryczny przeprowadzony zgodnie z instrukcjami producenta 
(granica wykrywalności 0,05 ng/ml). W teście stosuje się podwój-
ny kompleks antygen-przeciwciało, który wiąże się z dwoma róż-
nymi obszarami PCT, gdzie luminescencję po związaniu mierzy 
się za pomocą wbudowanego oprogramowania obliczeniowego 
przez zautomatyzowany Berilux Analyzer 250 (Behring Diagno-
stics, Marburg Niemcy). Poziomy białka C-reaktywnego (CRP) 
oceniano za pomocą ELISA (CX5PRO Beckman Coulter, USA), 
stosując biotynylowane przeciwciała wykrywające i koniugat Avi-
din-Horseradish Peroxidase zgodnie z instrukcjami producenta. 
Gęstość optyczną (OD) reakcji mierzono spektrofotometrycznie 
przy 450 nm z obliczeniem CRP przez porównanie ze standardo-
wą krzywą OD (czułość 0,1 mg/L). 

ANALIZA STATYSTYCZNA

Dane zapisano w arkuszach kalkulacyjnych Excel wraz z anali-
zą wykonaną za pomocą oprogramowania SPSS 22.0 (Chicago, 
Illinois) i GraphPad Prism 6.0 (La Jolla, CA). Zmienne liczbowe 
badano na rozkład normalności w teście D’Agostino-Pearsona z 
użyciem średnich (+ SD) i median (+ zakres) odpowiednio dla 
danych normalnych i odbiegających od normalnych. Test t-Stu-
denta dla zmiennych niepowiązanych lub test U Manna-Whit-
neya zastosowano jako odpowiedni do porównań ze zmiennymi 
kategorycznymi poddanymi porównaniu, stosując test chi-kwa-
drat lub test dokładny Fishera (tam, gdzie było to wskazane). Ilo-
ści szans z 95-proc. przedziałami ufności zostały obliczone jako 
ocena wpływu poszczególnych czynników ryzyka na wieloczyn-
nikową analizę przeprowadzoną w celu określenia ich statystycz-
nej niezależności. W celu porównania regresja logistyczna została 
następnie wykorzystana dla zmiennych niezależnych. Uzyskano 
krzywe ROC, tworząc pary czułości/swoistości dla różnych pro-
gów decyzyjnych obu biomarkerów w 3. i 6. dniu pooperacyjnym z 
obliczeniem dodatnich (PPV) i ujemnych wartości predykcyjnych 
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NZ po LAR-TME [17–20], a także kliniczną wartość stomii odpro-
wadzającej [21, 22]. Częstość występowania objawowego wycieku 
(11%) jest zgodna z innymi doniesieniami [19, 20, 23]. Tortorelli i 
wsp. [20] również donoszą o niekorzystnym wpływie okołoopera-
cyjnej transfuzji krwi na ryzyko wystąpienia NZ, a Bertelsen i wsp. 
[17] na okołooperacyjną utratę krwi. Rozszerzone zastosowanie 
minimalnie inwazyjnych technik LAR-TME będzie miało również 
znaczący wpływ na ilość okołooperacyjnej utraconej krwi i może 
pośrednio wpływać na ryzyko wystąpienia NZ. U mężczyzn, jak po-
kazuje nasze badanie, występuje większe ryzyko wystąpienia NZ, a 
obserwacja ta jest zgodna z innymi doniesieniami [17, 24], w któ-
rych niezależnie sugerowano, że można podjąć bardziej selektywną 
decyzję dotyczącą czasowej stomii ochronnej w przypadku kobiet 
[25]. Podobnie jak w naszym badaniu, nie ma doniesień o szkodli-
wym wpływie na integralność niskich zespoleń odbytu narzuconych 
przez przedoperacyjne promieniowanie lub neoadiuwantową che-
mioradioterapię [26]. W analizie jednoczynnikowej większe ryzy-
ko NZ zauważono u palaczy, lecz w analizie wieloczynnikowej nie 
dostrzeżono tej zależności. Inni donosili o podobnych odkryciach 
– Sorensen i wsp. sugerowali, że przedłużone przedoperacyjne za-
przestanie palenia może mieć korzystny wpływ [27, 28]. 

Zasadniczo decyzja o wyłonieniu czasowej stomii ochronnej nie 
jest podejmowana niezależnie od wysokości zespolenia. Głównym 
czynnikiem ryzyka dla powstania NZ jest odległość zespolenia od 
brzegu odbytu: im mniejsze zespolenie, tym większe ryzyko [17, 
18, 20, 23]. Wyłonienie stomii zmniejsza ryzyko reoperacji po ze-
spoleniu, późniejsze kliniczne konsekwencje wycieku, a tym sa-
mym ostatecznie szanse na utworzenie stałej stomii. Nie eliminu-
je jednak prawdopodobieństwa wystąpienia NZ [29]. Nadal trwa 
dyskusja, jaki jest najlepszy rodzaj proksymalnego odprowadzenia: 
ileostomia pętlowa czy kolostomia poprzeczna. Dane próbne są 
sprzeczne. Niektóre randomizowane kontrolowane badania po-
równujące te dwie techniki – a analizujące zgłoszone przypadki 
powikłań związanych ze stomią i konieczność rewizji chirurgicznej 
– wskazują na korzyść płynącą z zastosowania ileostomii pętlowej 
[30], alternatywnie dla kolostomii poprzecznej [31].

Wyniki podobne do naszych – dotyczące CRP prozapalnego bio-
markera – opisali Zawadski i wsp. [32], lecz do 3.dnia po operacji 
wskazali na nieco wyższe wartości dyskryminacyjne dla NZ. Nie-
mal identyczny poziom CRP i czas pooperacyjny oraz czułość na 
rozpoznanie NZ zostały ostatnio opisane przez Scepanovica i wsp. 
[33]. W kilku badaniach porównano CRP w różnych punktach cza-
sowych po operacji okrężnicy i odbytnicy [12]. Cousin i wsp. [34] 
stwierdzili większą wartość zastosowania CRP w rozpoznaniu NZ 
w 5. dniu po operacji. Jednak ze względu na długi czas upływa-
jący od zabiegu do przeprowadzenia badania powoduje, że może 
nie przynosić ono korzyści diagnostycznych. Praktyka wskazuje 
bowiem, że pacjenci wypisywani są wcześniej (w ramach polityki 
szybkiej ścieżki chirurgicznej). Takie podejście sprzyjałoby raczej 
zastosowaniu określonego progu wykluczającego niż oczekiwane-
mu zmniejszeniu wykorzystywanego biomarkera, w przypadku, gdy 
zasugerowano, że wartości bezwzględne mogą być dokładniejsze 
niż kinetyka mierzalnego trendu [35]. Badania sugerują również, że 
zbyt wczesny pomiar markerów, takich jak CRP może ograniczyć 
dokładność diagnostyczną, gdy występuje początkowy poopera-
cyjny ogólny „szum zapalny”, który zmniejsza zarówno swoistość, 
jak i PPV dowolnego testu. Użyteczność takiego biomarkera, jak 
sugeruje nasze badanie, polega wówczas na wykluczeniu diagno-
zy NZ, dlatego najlepiej odzwierciedlić ją w NPV.

oraz obecność początkowo nieobstrukcyjnego guza (OR = 6,93, 95% 
CI 2,34–20,26; p = 0,0005). Inne czynniki, które podnosiły prawdo-
podobieństwo NZ, obejmowały przypadki utraty ponad 200 ml krwi 
podczas zabiegu (OR = 3,15, 95% CI 1,05–9,50; p = 0,045) i otrzyma-
nie okołooperacyjnej transfuzji krwi lub produktów krwiopochod-
nych (OR = 10,43, 95% CI 3,24 - 33,61; p = 0,02) oraz czas zabiegu 
przekraczający 180 minut (OR = 2,85, 95% CI 1,05–7,77; p = 0,048). 

I odwrotnie: względne ryzyko NZ było znacząco obniżone w przy-
padkach, w których przeprowadzono wzmocnienie szwów zespa-
lających (OR = 0,15, 95% CI 0,03–0,07; p = 0,002). Wiek, wartość 
BMI, nikotynizm, niedokrwistość przedoperacyjna, histologia lub 
stadium nowotworu, wysokie napięcie w dolnej tętnicy krezkowej, 
mobilizacja zagięcia śledzionowego lub typ zespolenia nie miały 
wpływu na wystąpienie pooperacyjnego NZ. Wszystkie istotne 
zmienne zostały umieszczone w analizie wieloczynnikowej, a je-
dynie obecność okołooperacyjnej transfuzji krwi pozostała zna-
czącą zmienną niezależną związaną z pooperacyjnym NZ (OR = 
3,71; 95% CI 1,33–1,35; p = 0,034).

Rysunek 1 przedstawia wykres pudełkowy do pomiaru CRP w 
3. i 6. dobie pooperacyjnej, gdzie mediana CRP w obu okresach 
była istotnie wyższa w grupie NZ w porównaniu z grupą bez NZ 
(p <0,0001). Zmniejszenie CRP było mniejsze w przypadkach NZ 
(152,4 mg/L vs 130,5 mg/L; p = 0,33) w porównaniu ze znaczą-
cym jego obniżeniem w przypadkach bez NZ (93 mg/L w porów-
naniu z 68,2 mg/L; p = 0,0007). Wykres średnich stężeń PCT w 
okresach pooperacyjnych (rys. 2) pokazuje istotną różnicę mię-
dzy przypadkami NZ i nie-NZ zarówno w 3. dobie pooperacyjnej 
(odpowiednio 0,5 ng/ml w stosunku do 0,2 ng/ml; p <0,0001), jak 
i 6. dobie pooperacyjnej (1,16 ng/ml w porównaniu z 0,1 ng/ml; p 
<0,0001). W przypadkach nie-NZ obserwowano nieznaczny spa-
dek stężenia PCT w czasie, podczas gdy poziom PCT wzrastał do 
6. dnia po zabiegu u pacjentów z NZ, chociaż wzrost ten nie był 
statystycznie istotny. 

Rysunek 3 przedstawia krzywe ROC wygenerowane dla CRP i 
PCT w 3.i 6. dniu po operacji. W przypadku CRP granica dla roz-
poznania NZ – 120 mg/L, z parowaniem czułości/specyficzności 
odpowiednio na poziomie 75% i 75% (p <0,0001) została osiągnięta 
w 3. dobie pooperacyjnej. W 6. dobie pooperacyjnej granica CRP 
wynosiła 96 mg/L, z parowaniem czułości/specyficzności odpo-
wiednio na poziomie 80% i 71% (p = 0,0007). Wartość graniczna 
NZ dla PCT została obliczona na poziomie 2,4 ng/ml w 3. dobie po 
operacji, co daje parowanie czułości/specyficzności odpowiednio 
na poziomie 85% i 60%. Granica PCT dla rozpoznania NZ zmniej-
szyła się do 6. dnia po zabiegu do 0,7 ng/ml, powodując parowa-
nie czułości/swoistości odpowiednio na poziomach 65% i 91%. 
Zarówno CRP, jak i PCT wykazały szczególnie wysoki NPV dla 
rozpoznania NZ w 3. dobie pooperacyjnej (odpowiednio 92,3% w 
porównaniu z 94,2%), a także w 6. dniu po operacji (odpowiednio 
93,4% i 91,3%). Porównawcze wartości powierzchni pod krzywą 
(AUC) między CRP i PCT były podobne (rys. 4) gdzie w 3. dobie 
po operacji wartość AUC dla CRP wynosiła 0,75, a dla PCT 0,77 
(p = 0,75). Porównawcze AUC w 6. dniu pooperacyjnym dla CRP 
i PCT wynosiły odpowiednio 0,77 i 0,75 (p = 0,8).

DYSKUSJA

W wielu badaniach przeanalizowano główne czynniki związane z 
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selekcji. Brak oślepienia klinicysty co do podwyższonych wskaźników 
biologicznych może jednak prowadzić do bardziej wnikliwego badania 
tych przypadków, co prowadzi do dodatkowego obciążenia sprawoz-
dawczego. Po wybraniu biomarkerów do klinicznego zastosowania w 
rozpoznawaniu NZ, pomimo różnic w ich kinetyce pooperacyjnej, czas 
przeprowadzania testów wydaje się równie krytyczny, jak graniczna 
wartość konsensusu. W tym ustawieniu NPV dla uzgodnionego po-
ziomu granicznego musi być wystarczająco wysokie, aby skutecznie 
decydować o pooperacyjnym wypisie ze szpitala. Natomiast pomiar 
nowych czynników, takich jak kalprotektyna, jelitowe białko wiążące 
kwasy tłuszczowe i cytokiny płynów w jamie otrzewnowej [10, 37] 
będzie opierał się na akceptowalnych wartościach PPV. Tylko wtedy 
można ocenić ich skuteczność jako markerów do diagnozy NZ i do 
kierowania ponowną interwencją operacyjną. Kinetyka CRP i PCT 
po resekcji rektalnej i zespoleniu będzie najprawdopodobniej istotnie 
różnić się między podejściami otwartymi i minimalnie inwazyjnymi, 
a te zmienne odpowiedzi pooperacyjne na stres będą musiały zostać 
określone w przyszłych badaniach.

Dynamika pooperacyjnej prokalcytoniny (PCT) nieznacznie różni 
się od CRP, z podobnymi wynikami jak w naszym badaniu [14, 34]. 
Wczesne podniesienie mierzalnego PCT (na przykład w pierwszym 
lub drugim dniu po operacji) będzie niespecyficzne i odzwierciedli 
skażenie bakteryjne lub translokację w następstwie przygotowania 
jelita. W badaniu PREDICS [14] odnotowano wyższy poziom PCT 
w 5. dniu po operacji niż w naszym badaniu w 6. dobie pooperacyj-
nej. Zawadski i wsp. [32] również wykazali wyższe poziomy wcze-
snego PCT w NZ niż odnotowane w naszym badaniu. Niektórzy 
autorzy stwierdzili, że PCT nie dodaje wartości diagnostycznej dla 
NZ [14, 35], podczas gdy inni sugerują, że jest lepszym progno-
stykiem NZ w porównaniu z CRP [36]. 

Przedstawione badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze – jego retro-
spektywny charakter (pomimo potencjalnego gromadzenia danych), 
daje tendencję do zgłaszania częstości powikłań pooperacyjnych. Wy-
stępowanie NZ u naszych pacjentów jest zgodne z innymi doniesie-
niami, jednak sugeruje, że nie było zawyżenia wartości NZ lub błędu 
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