
DOI: 10.5604/01.3001.0010.5413

wytyczne / zalecenia / guidelines

58 WWW.PPCH.PL

Polski konsensus w sprawie leczenia chorych na raka 
żołądka – aktualizacja 2017
Polish Consensus on Treatment of Gastric Cancer; update 2017
Kulig Jan1, Wallner Grzegorz2, Drews Michał3, Frączek Mariusz4, Jeziorski Arkadiusz5, Kielan Wojciech6, Kołodziejczyk 
Piotr1, Nasierowska-Guttmejer Anna7, Starzyńska Teresa8, Zinkiewicz Krzysztof2, Wojtukiewicz Marek9, Skoczylas 
Tomasz2, Richter Piotr1, Krawczyk Marek4 – w imieniu Polskiej Grupy Badawczej nad Rakiem Żołądka (PGCSG)* 
1I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, UJCM w Krakowie, kierownik: Richter Piotr 
2II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, UM w Lublinie, kierownik: Wallner Grzegorz 
3Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej, UM w Poznaniu, kierownik: Banasiewicz Tomasz 
4Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, WUM, kierownk: Zieniewicz Krzysztof 
5Klinika Chirurgii Onkologicznej, UM w Łodzi: kierownik; Jeziorski Arkadiusz 
6II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, UM we Wrocławiu  kierownik: Kielan Wojciech 
7Zakład Patomorfologii, CSKMSWiA w Warszawie: kierownik: Nasierowska-Guttmejer Anna   
8Katedra i Klinika Gastroenterologii, PUM w Szczecinie kierownik: Starzyńska Teresa 
9Klinika Onkologii, UM w Białymstoku, kierownik: Wojtukiewicz Marek

Historia artykułu:  Otrzymano: 24.08.2017 Zaakceptowano: 29.08.2017 Opublikowano: 31.10.201  

STRESZCZENIE:    Od roku 1986 kontynuowany jest projekt naukowy pt. „Polskie Badania nad Rakiem Żołądka”. Głównym celem tego projektu 
czyli wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych badań jest poprawa wyników leczenia chorych na raka żołądka poprzez opra-
cowanie i propagowanie optymalnych metod rozpoznawania i leczenia zarówno chirurgicznego, jak i skojarzonego.

  Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu jest opracowanie i publikacja dokumentu pt. „Polski Konsensus w Sprawie Lecze-
nia Chorych na Raka Żołądka”, którego pierwsza wersja została opublikowana w roku 1998. Kolejne wersje były aktualizowane 
adekwatnie do zmieniających się trendów w postępowaniu u chorych na raka żołądka. 

  W Krakowie w dniach 3-4 czerwca 2016r. odbyło się sympozjum naukowe „Polski konsensus w sprawie leczenia raka żołądka 
– aktualizacja 2016”.  W czasie sympozjum odbyła się sesja panelowa w trakcie wszyscy autorzy przedstawili publicznie zało-
żenia Konsensusu do dalszej dyskusji. Ponadto wspomniana sesja była poprzedzona zarówno dyskusją w formie korespon-
dencji i jak i spotkaniem roboczym w celu ujednolicenia stanowiska. Należy podkreślić, że zawarte w Konsensusie wskazówki 
i zalecenia nie są arbitralnie przyjętymi zasadami postępowania w aspekcie prawnym a tym samym każdy lekarz/zespół le-
karzy ma prawo podjęcia innych decyzji o ile będzie to korzystne dla chorego na raka żołądka.  Konsensus omawia kolejno: 
a) zalecane kwalifikacje (stopnia zaawansowania, patologiczna, topografii węzłów chłonnych oraz zakresu wycięcia węzłów 
chłonnych, podziału raka połączenia przełykowo-żołądkowa) b) zasady rozpoznawania w tym zalecenia dotyczące badania 
endoskopowego i klinicznej oceny stopnia zaawansowania c) zalecenia dotyczące leczenia chirurgicznego (zakres resekcji, za-
kres limfadenektomii, taktyka postępowania w raku połączenia przełykowo-jelitowego) d) zalecenia dotyczące leczenia sko-
jarzonego z  chemioterapią lub radioterapią. e) miejsce chirurgii endoskopowej i  małoinwazyjnej w  leczeniu raka żołądka. 
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem ustaleń sesji panelowej w trakcie wspomnianego sympozjum naukowego w Kra-
kowie w 2016 roku. 

SŁOWA KLUCZOWE:   raka żołądka, Przerzuty nowotworowe, Helicobacter pylori, Laparotomia, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, Immunohistoche-
mia, Leczenie chirurgiczne, Panendoskopia, Biopsja

ABSTRACT:   The “Polish Research on Gastric Cancer” project has been continued since 1986. The main aim of this project, which is a multi-
center and interdisciplinary research, is enhancing the treatment results of gastric cancer patients by developing and promoting 
the use of optimal methods for diagnosis and treatment, both surgical as well as combined.

  One of the more important achievements of the project is the development and publication of a document named “Polish Con-
sensus on Treatment of Patients with Gastric Cancer”, whose first version was published in 1998. Following versions were updated 
adequately to changing trends in the proceedings in patients with gastric cancer.

  A scientific symposium on “Polish Consensus on Treatment of Gastric Cancer – update 2016” was held in 3-4 June 2016 in Cracow. 
During the symposium a panel session was held during which all authors publicly presented the Consensus assumptions to be 
discussed further. Moreover, the already mentioned session was preceded by a correspondence as well as a working meeting in 
order to consolidate the position. It has to be underlined that the directions and guidelines included in the Consensus are not the 
arbitrarily assumed rules of conduct in a legal aspect and as such every doctor/team of doctors is entitled to make different deci-
sions as long as they are beneficial to a patient with gastric cancer.
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WSTĘP

Projekt naukowy „Polskie Badania nad Rakiem Żołądka” prowa-
dzony jest od 1986 roku. Głównym jego celem, czyli prowadzenia 
wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych badań, jest poprawa 
wyników leczenia chorych na raka żołądka poprzez opracowanie 
i propagowanie optymalnych metod rozpoznawania i leczenia za-
równo chirurgicznego, jak i skojarzonego.

Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu jest opracowanie doku-
mentu pt. „Polski konsensus w sprawie leczenia chorych na raka 
żołądka”, którego pierwsza wersja została opublikowana w 1998 
roku. Kolejne były aktualizowane adekwatnie do zmieniających 
się trendów w postępowaniu wobec pacjentów z rakiem żołądka. 
Aktualna publikacja konsensusu, tj. aktualizacja dokonana w 2017 
roku, powstała w szczególnie ważnym czasie. 

Po pierwsze – przyjęto nowe klasyfikacje stopnia zaawansowania 
raka żołądka, w tym UICC TNM, oraz – co ważniejsze – po raz 
pierwszy klasyfikacje „japońskie” i „zachodnie’ okazały się bardzo 
zbliżone do siebie. 

Po drugie – nowa klasyfikacja japońskich towarzystw naukowych, 
dotycząca definicji topografii i zakresu wycięcia węzłów chłon-
nych, została znacznie uproszczona i jest „przyjazna” dla środo-
wiska chirurgów na całym świecie.

Po trzecie – w oparciu o wyniki EBM osiągnięto porozumienie 
w trwającej od ponad 30 lat dyskusji, która dotyczyła postępowa-
nia chirurgicznego (m.in. zakresu resekcji, zakresu wycięcia wę-
złów chłonnych, splenektomii) oraz leczenia skojarzonego (che-
mioterapii okołooperacyjnej, chemioradioterapii, chemioterapii 
adiuwantowej).

Po czwarte – w obecnej wersji konsensusu uwzględniono rolę en-
doskopowego leczenia wczesnego raka żołądka oraz rolę metod 
mało inwazyjnych (laparoskopia i robotyka). Obie stają się waż-
nym elementem w leczeniu chorych na raka żołądka.

Podsumowując, aktualna wersja konsensusu jest zarówno analizą, 
jak i syntezą współczesnej wiedzy na temat leczenia raka żołądka 
z uwzględnieniem doniesień literatury światowej oraz własnych 
doświadczeń ośrodków biorących czynny udział w projekcie „Pol-
skie Badania nad Rakiem Żołądka”. 

Tekst publikacji został opracowany przez autorów w oparciu o pod-
stawowe zasady tworzenia konsensusu. 

W Krakowie, w dniach 3–4 czerwca 2016 roku odbyło się sympo-
zjum naukowe „Polski konsensus w sprawie leczenia raka żołądka – 
aktualizacja 2016”. W czasie sesji naukowej – poprzedzonej zarów-

no dyskusją w formie korespondencji, jak i spotkaniem roboczym 
w celu ujednolicenia stanowiska – wszyscy autorzy przedstawili 
publicznie założenia konsensusu. Należy podkreślić, że zawarte 
w konsensusie wskazówki i zalecenia nie są arbitralnie przyjętymi 
zasadami postępowania w aspekcie prawnym, a tym samym każ-
dy lekarz/zespół lekarzy ma prawo podjęcia innych decyzji, o ile 
będzie to korzystne dla pacjenta z rakiem żołądka.

1. KLASYFIKACJE

1.1 Klasyfikacja stopnia zaawansowania raka żołądka

Dokładna ocena stopnia zaawansowania nowotworu jest podstawą 
do wprowadzenia właściwego leczenia i prognozowania choroby. 
Służy ona również za standard przy zgłaszaniu nowych nowotwo-
rów i wyników ich leczenia. 

W 2010 roku American Joint Committee on Cancer (AJCC) opu-
blikowało nową, siódmą zmodyfikowaną klasyfikację TNM do-
tyczącą raka żołądka [1, 2]. Autorzy konsensusu rekomendują 
i zalecają stosowanie 7. Edycji Klasyfikacji TNM/AJCC w ocenie 
stopnia zaawansowania chorych na raka żołądka. 

W przygotowaniu jest kolejna, ósma wersja klasyfikacji, której pu-
blikacja zapowiadana jest w najbliższym czasie. Nową klasyfikację 
stosuje się tylko dla raka żołądka, nie dotyczy ona innych nowo-
tworów żołądka. Raki o mieszanym utkaniu gruczołowym i neu-
roendokrynnym klasyfikuje się tak jak w przypadku raka żołądka. 

Należy podkreślić, iż w nowej edycji nowotwory obejmujące po-
łączenie przełykowo-żołądkowe włączono do klasyfikacji TNM 
dla raka przełyku [1, 3].

Najważniejsze zmiany w nowej klasyfikacji – w porównaniu 
z poprzednią z 2002 roku

Zmieniono definicję poszczególnych kategorii w obrębie cechy T. 
Wyłoniono 5 nowych grup cechy T, co upodobniło ją do tej uży-
wanej w odniesieniu do innych raków przewodu pokarmowego tj. 
T1, T2, T3, T4a i T4b. (Tab. 1). Zmiany wprowadzono przy guzie 
o cechach T2, gdzie nowotwór może naciekać warstwę mięśnio-
wą ściany żołądka i szerzyć się więzadłem żołądkowo-okrężni-
czym i żołądkowo-wątrobowym, albo siecią większą lub mniejszą. 

W przypadku guzów klasyfikowanych jako T3 guz nacieka tkan-
kę łączną znajdującą się pod warstwą surowiczą, ale nie obejmuje 
ani otrzewnej trzewnej, ani otaczających struktur. 

W guzach T4 guz nacieka otrzewną lub sąsiadujące struktury. Do 
struktur narządów sąsiednich zalicza się: śledzionę, poprzecznicę, 

  The Consensus discusses as follows: a) recommended qualifications (stage of advancement, pathological, lymph node topogra-
phy and the extent of lymphadenectomy, division of cancer of the gastroesophageal junction), b) rules for diagnostics including 
recommendations regarding endoscopic examination and clinical evaluation of the advancement stage, c) recommendations re-
garding surgical treatment (extent of resection, extent of lymphadenectomy, tactics of proceedings in cancer of the gastroesoph-
ageal junction), d) recommendations regarding combined treatment with chemotherapy or radiotherapy, e) place of endoscopic 
and less invasive surgery in the treatment of gastric cancer. This publication is a summary of the arrangements made in the panel 
session during the abovementioned scientific symposium in Cracow in 2016.

KEYWORDS:   Gastric Cancer, Helicobacter pylori, Laparotomy, Non-steroidal anti-inflammatory drugs, Immunohistochemistry, Surgical 
treatment, Panendoscopy, Biopsy
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aortalnych) klasyfikuje się jako obecność przerzutów odległych (ce-
cha M1). Mikroskopowe ognisko przerzutu raka żołądka w tkance 
tłuszczowej przylegającej do raka żołądka, bez cech utkania węzła 
chłonnego, należy zakwalifikować jako przerzut w węźle chłon-
nym. Takie same ognisko na powierzchni otrzewnej kwalifikuje się 
jako przerzut odległy (M1). Cecha M1 jest obecnie uznawana tylko 
w przypadku obecności przerzutów odległych. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku resekcji całkowitej en block dla guzów T4, 
która ma szansę być terapią leczniczą (Tab. 3). 

Stopnie klinicznego zaawansowania raka żołądka przedstawia tabe-
la 4. W aktualnej, siódmej edycji doszło do dosyć istotnych zmian.  
Przede wszystkim poprzez podział stopnia II na A i B włączono tu 
przypadki z dotychczasowej grupy III. Grupę najwyższego stop-
nia zaawansowania – IV – zarezerwowano tylko dla przypadków 
z przerzutami odległymi, zaś znacznie zaawansowane miejscowo 
guzy obniżono ze stopnia IV do nowo powstałego stopnia IIIC. 
Jest to więc wyraźna tendencja do obniżania stopnia zaawanso-
wania w związku ze zmianami w klasyfikacji cechy T. Bez zmian 
pozostały jedynie stopień 0 i I.

1.2.  Standardy badania patomorfologicznego oraz 
klasyfikacje histopatologiczne

Autorzy konsensusu zalecają wytyczne opracowane przez Grupę 
Przewodu Pokarmowego Polskiego Towarzystwa Patologów [4]. 
Zalecenia te oparte na wytycznych międzynarodowych i narodo-
wych towarzystw naukowych [5–14].

Celem diagnostyki patomorfologicznej raka żołądka jest ustalenie 
rozpoznania nowotworu, określenie stopnia jego zaawansowania 

wątrobę, przeponę, trzustkę, ścianę jamy brzusznej, nadnercze, 
nerkę, jelito cienkie i przestrzeń zaotrzewnową. Śródścienne sze-
rzenie się nowotworu do dwunastnicy i przełyku klasyfikuje się, 
biorąc pod uwagę największą głębokość naciekania w wymienio-
nych odcinkach przewodu pokarmowego, w tym także w obrębie 
żołądka. W szóstej edycji konsensusu kategorie kryterium T, T2a 
oraz T2b (określające naciek na warstwę mięśniową i podśluzo-
wą) zostały przeklasyfikowane na T2 i T3. Zmiana ta wprowadza 
istotną różnicę w 5-letnim przeżyciu pacjentów z guzami nacieka-
jącymi warstwę mięśniową w porównaniu z tymi chorymi, u któ-
rych doszło do naciekania warstwy podśluzowej. 

Poprzednia kategoria T3 została teraz zamieniona na T4a oraz 
T4b w momencie wciągania w naciek okolicznych struktur. Guzy 
T4b niekoniecznie oznaczają grupę IV choroby nowotworowej 
z definicji. 

Nowa klasyfikacja proponuje również inne podejście w przypadku 
wyznaczenia współczynnika zaawansowania węzłowego N (Tab. 
2). Najnowsza klasyfikacja 7. edycji TNN podzieliła dotychczas 
stosowaną kategorię N1 (1 do 6 regionalnych węzłów pozytyw-
nych) na N1 (1–2 węzły) i N2 (3–6 węzłów). Cecha N3a obecnie 
oznacza 7–15 zajętych węzłów (zastąpiła cechę N2), a cecha N3b 
oznacza zajętych 16 lub więcej węzłów (zastąpiła cechę N3) (Tab. 3).

Należy zwrócić uwagę, że dla adekwatnej oceny stopnia zaawan-
sowania przerzutów w węzłach chłonnych, konieczne jest zbada-
nie, co najmniej 16 węzłów chłonnych w preparacie operacyjnym. 

Zdiagnozowanie przerzutów w węzłach chłonnych jamy brzusznej 
innych niż regionalne (np. krezkowych, zaotrzewnowych, około-

Tab. I. Guz pierwotny – cecha T.

EDYCJA 7. ZMIANY W STOSUNKU DO EDYCJI 6.

Tx – nie można ocenić guza pierwotnego Bez zmian

T0 – nie stwierdza się guza pierwotnego Bez zmian

Tis – rak przedinwazyjny (carcinoma in situ): nowotwór śródnabłonkowy nie naciekający blaszki właściwej błony śluzowej Bez zmian

T1 – guz nacieka blaszkę właściwą, blaszkę mięśniową błony śluzowej lub warstwę podśluzową Podział grupy T1 na T1a i T1b

T1a – guz nacieka blaszkę właściwą lub blaszkę mięśniową błony śluzowej Było T1

T1b – guz nacieka warstwę podśluzową Było T1

T2 – guz nacieka warstwę mięśniową Było częścią T2

T3 – guz nacieka tkankę łączną znajdującą się pod warstwą surowiczą, ale nie nacieka ani otrzewnej trzewnej, ani otaczających struktur Było częścią T2

T4 – guz nacieka otrzewną trzewną lub sąsiadujące struktury Wydzielono dwie podgrupy: 
T4a i T4b 

T4a – guz nacieka otrzewną trzewną Było T3

T4b – guz nacieka sąsiadujące struktury Było T4

Tab. II. Regionalne węzły chłonne – cecha N.

EDYCJA 7. ZMIANA W STOSUNKU DO EDYCJI 6.

NX – nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych Bez zmian

N0 – nie stwierdza się przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych Bez zmian

N1 – obecne są przerzuty w 1–2 regionalnych węzłach chłonnych Zmniejszenie ilości zajętych węzłów; dotychczasowe N1 to obecnie N1 i N2 łącznie

N2 – obecne są przerzuty w 3–6 regionalnych węzłach chłonnych Zmniejszenie ilości zajętych węzłów; dotychczasowe N1 to obecnie N1 i N2 łącznie

N3 – Obecne są przerzuty w >=7 regionalnych węzłach chłonnych Było N2

N3a – Obecne są przerzuty w 7–15 regionalnych węzłach chłonnych Było N2

N3b – Obecne są przerzuty w >=16 regionalnych węzłach chłonnych Było N3
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Trudności w interpretacji małej biopsji endoskopowej dotyczą inter-
pretacji stanów (nasilenia zapalenia zanikowego i metaplazji jelito-
wej) i zmian przedrakowych (dysplazji/neoplazji śródnabłonkowej), 
stanów zapalnych z regeneracją błony śluzowej imitujących nacieki 
raka oraz różnicowania zapalenia przewlekłego, chłoniaków i raka 
niezróżnicowanego, drobnokomórkowego. W wymienionych przy-
padkach zalecane jest wykonanie odczynów immunohistochemicz-
nych z użyciem panelu przeciwciał (od 1 do 6 przeciwciał).

Zmiany wycięte miejscowo metodami endoskopowymi (EMR, ESR)

Raport histopatologiczny w wymienionych przypadkach uwzględnia 
dodatkowo zbadanie marginesu bocznego w terenie błony śluzowej 
i marginesu w głębi, uznając odległość 2 mm za doszczętny mikro-
skopowo (R0). W przypadku trudności w ocenie ognisk mikroin-
wazji, metodą immunohistochemiczną przy użyciu przeciwciała 
keratyny, można wykryć pojedyncze rozproszone komórki raka.

Skrawki mrożone badane śródoperacyjnie

W resekcji pierwotnego raka żołądka, w przypadkach niepewnych 
co do radykalności wycięcia guza, zalecane jest badanie śródope-
racyjne marginesu proksymalnego lub dystalnego. Gdy stwierdza 
się rozlany typ raka z obecnością rozproszonych małych grup lub 
pojedynczych komórek naciekających w rozproszeniu podścielisko, 
łatwo jest je pominąć w preparacie mrożonym. Dlatego też badanie 
skrawków mrożonych z marginesu chirurgicznego ma ograniczenia 
w interpretacji mikroskopowej. W preparacie histopatologicznych 
wymagane jest niekiedy potwierdzenie badaniem immunohisto-

oraz zbadanie czynników prognostycznych i predykcyjnych, które 
są podstawą do wyboru optymalnej metody leczenia. 

Materiałami diagnostycznymi są: 
1)  mała biopsja endoskopowa (wycinek) pobrana w czasie bada-

nia endoskopowego,
2)  zmiana wycięta miejscowo metodą endoskopowej resekcji ślu-

zówkowej (endoscopic mucosal resection; EMR) lub dyssek-
cji podśluzówkowej (endoscopic submucosal dissection; ESR), 

3)  preparat mrożony badany w czasie badania śródoperacyjnego,
4)  materiał operacyjny usuniętego całkowicie lub częściowo żołądka 

wraz z guzem nowotworowym i tkankami otaczającymi (układ 
chłonny, sieć, narządy sąsiednie, np. śledziona, trzustka itp.) .

Wraz z materiałem tkankowym do pracowni wykonującej bada-
nie powinny być dostarczone: skierowanie z danymi pacjenta, 
rozpoznaniem klinicznym, miejscem i sposobem pobrania mate-
riału oraz wyniki wcześniejszych badań wraz z niezbędnymi da-
nymi klinicznymi dotyczącymi przebiegu choroby. W przypadku 
wycinka lub zmian usuniętych metodami endoskopowymi należy 
również dołączyć opis badania endoskopowego zawierający ocenę 
makroskopową zmiany. 

W przypadkach badanych trybem zwykłym (po zatopieniu w pa-
rafinie) utrwalaczem jest 10-proc. zbuforowana formalina. Wy-
cinki endoskopowe należy bezzwłocznie zalać formaliną (a nie od-
wrotnie) i określić topografię ich pobrania. Kluczowe dla ustalenia 
rozpoznania histopatologicznego są: informacja o miejscu i liczbie 
pobranych wycinków z podejrzanych zmian oraz położenie biopsji 
na bibule w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni wycinka, tak 
aby na przekroju można było ocenić całą grubość błony śluzowej. 
Zmiany wycięte miejscowo metodami endoskopowymi umiesz-
cza się rozpięte na płytce korkowej, drewnianej lub parafinowej. 

Materiał operacyjny powinien zostać dostarczony do pracowni 
świeży i nie zalany formaliną. W przypadku konieczności zabez-
pieczenia go w czasie transportu, chirurg przecina żołądek wzdłuż 
krzywizny większej ściany przedniej i rozpina na płytce korkowej, 
drewnianej lub parafinowej, a następnie zalewa formaliną. W każ-
dym przypadku zaleca się, aby lekarz operujący podzielił usunię-
te węzły chłonne na grupy i każdą przysłał w osobnym naczyniu 
z określeniem ich topografii. 

Materiał pobrany do badania śródoperacyjnego należy przysłać do 
badania świeży, nie zalany ani utrwalaczem, ani solą fizjologiczną. 

Niezbędne dane patomorfologiczne zawarte w opisie badania 

Mała biopsja endoskopowa

W biopsji endoskopowej określany jest typ histologiczny raka żo-
łądka, według klasyfikacji WHO i Lauren (typ jelitowy, rozlany lub 
mieszany), oraz stopień jego dojrzałości (Grading – G). W dobie 
terapii celowanej molekularnie, biopsja endoskopowa raka żołąd-
ka stała się przydatnym materiałem do badania zaburzeń genu 
HER2, zarówno metodami immunohistochemicznymi, jak i mole-
kularnymi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż mały wycinek z guza 
– z uwagi na heterogenność mikroskopową raka żołądka – może 
nie być reprezentatywny dla masy całego nowotworu. Ostateczne 
rozpoznanie może być postawione dopiero po zbadaniu histopa-
tologicznym całego guza. 

Tab. III. Przerzuty odległe – cecha M.

M0 Nie stwierdza się przerzutów odległych

M1 Obecne są przerzuty odległe

Tab. IV. Stopnie zaawansowania klinicznego nowotworu.

Stopień zaawansowania 
klinicznego nowotworu Cecha T Cecha N Cecha M

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB
T2 N0 M0

T1 N1 M0

IIA

T3 N0 M0

T2 N1 M0

T1 N2 M0

IIB

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

IIIA

T4a N1 M0

T3 N2 M0

T2 N3 M0

IIIB

T4b N0 M0

T4b N1 M0

T4a N2 M0

IV Każde T Każde N M1
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• stopień R1 – oznacza jedynie mikroskopowo, a nie 
makroskopowo, stwierdzany naciek raka w marginesie 
proksymalnym i/lub dystalnym i/lub radialnym,

• stopień R2 – oznacza makroskopowo i mikroskopowo 
stwierdzany naciek raka w marginesie proksymalnym 
i/lub dystalnym i/lub radialnym i/lub makroskopowo 
pozostawionej po resekcji tkanki raka.

5. Angioinwazję. 
6. Naciekanie pni nerwowych.
7. Ocenę ekspresji HER2. 

Ocena ekspresji HER2 powinna być wykonana w każdym przy-
padku, kiedy lekarz kierujący uzna, że chory będzie otrzymywał 
chemioterapię [15–18].

Ze względu na wysokie ryzyko nawrotu raka żołądka, agresywny 
przebieg choroby oraz potencjalną rolę HER2, jako czynnika ro-

chemicznym z użyciem jednego przeciwciała (keratyny). Drugim 
wskazaniem do badania śródoperacyjnego jest ocena mikroskopo-
wa przerzutów raka do węzłów chłonnych lub sieci celem ustale-
nia rozpoznania pierwotnego i/lub oceny stopnia zaawansowania 
guza. Przeciwwskazane jest pobieranie śródoperacyjne wycinków 
ze ściany żołądka od strony błony surowiczej, gdyż powoduje ono 
przerwanie naturalnej bariery ograniczającej naciek raka i może 
mieć konsekwencję pod postacią rozsiewu nowotworu.

Materiał operacyjny żołądka z guzem

Raport histopatologiczny zawierający niezbędne dane przydatne 
klinicznie opiera się na ocenie makro- i mikroskopowej preparatu 
operacyjnego żołądka z guzem nowotworowym. 

Badanie makroskopowe polega na określeniu 10 parametrów.
1. Wymiarów materiału operacyjnego: długości żołądka (wzdłuż 

krzywizny większej i mniejszej), długości przełyku i/lub dwu-
nastnicy (jeżeli narządy te są nadesłane do badania).

2. Lokalizacji guza w żołądku w okolicy: 
• wpustu, dna, trzonu, części odźwiernikowej,
• krzywizny większej, krzywizny mniejszej, 
• ściany przedniej i ściany tylnej żołądka. 

3. Największego wymiaru guza.
4.  Typu makroskopowego guza z uwzględnieniem klasyfikacji dla 

wczesnego i/lub zaawansowanego raka żołądka. 
5. Przybliżonej głębokości nacieku nowotworowego w ścianie żołąd-

ka z określeniem warstw ścian żołądka objętych tym naciekiem 
i stwierdzeniem, czy naciek obejmuje tkanki otaczające żołądek. 

6.  Stanu marginesów proksymalnego i dystalnego, opisując, czy 
marginesy są zajęte przez proces nowotworowy i podając odle-
głość marginesu od nacieku nowotworowego. 

7.  Opisu zmian na powierzchni surowicówki z zaznaczeniem ich 
tuszem.

8.  Stanu, lokalizacji i liczby węzłów chłonnych, z określeniem licz-
by powiększonych węzłów chłonnych podejrzanych o przerzu-
ty nowotworowe.

9. Stanu sieci mniejszej, większej i otaczających tkanek.
10. Opisu śledziony, jeżeli jest obecna w materiale operacyjnym. 

Badanie mikroskopowe uwzględnia 7 parametrów.
1.  Typ histologiczny wg klasyfikacji Światowej Organizacji Zdro-

wia WHO (2010) (tab. 5) oraz wg Laurena (obowiązkowo) i Go-
seki (warunkowo). Klasyfikacja Laurena obejmuje: typ jelitowy, 
rozlany i mieszany. 

2.  Stopień histologicznej dojrzałości raka według stopni G1 – wysoko-
zróżnicowany, G2 – średniozróżnicowany, G3 – niskozróżnicowany. 

3.  Stopień zaawansowania raka wg 7. edycji klasyfikacji pTNM 
(AJCC/UICC) przedstawiono w rozdziale 1. 

Należy podkreślić, że gruczolakoraki obejmujące połączenie prze-
łykowo-żołądkowe oceniane są według klasyfikacji pTNM dla 
raka przełyku.W przypadku, gdy węzłów chłonnych jest mniej 
niż 16, cechę N określamy jako pNX (ale koniecznie należy po-
dać ilość węzłów chłonnych wyciętych oraz liczbę węzłów chłon-
nych z przerzutami).
4.  Marginesy chirurgiczne wg klasyfikacji R-UICC określającej 

stopień radykalności resekcji guza, gdzie:
• stopień R0 – oznacza całkowitą makroskopową 

i mikroskopową radykalność resekcji z brakiem nacieku 
nowotworowego w marginesie proksymalnym, dystalnym 
i radialnym,

Tab. V. Klasyfikacja histopatologiczna wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2010). 

TYP HISTOPATOLOGICZNY RAKA ŻOŁĄDKA

1 Rak gruczołowy (ang. adenocarcinoma).

1.a Rak gruczołowy brodawkowaty (ang. papillary adenocarcinoma).

1.b Rak gruczołowy cewkowy (ang. tubular adenocarcinoma).

2 Rak gruczołowy śluzowy (ang. mucinous adenocarcinoma). 

3 Rak o małej spoistości, w tym rak śluzowo-komórkowy (ang. poorly 
cohesive carcinoma including signet ring cell carcinoma and other 
variants)

3.a. Rak gruczołowy mieszany (ang. mixed adenocarcinoma)

4 Rak gruczołowo płaskonabłonkowy (ang. adenosqumous carcinoma)

5 Rak z naciekiem limfocytarnym w podścielisku (rak rdzeniasty) (ang. 
carcinoma with lymphoid stroma, medullary carcinoma). 

6 Rak gruczołowy podobny do wątrobowo komórkowego (ang. hepatoid 
adenocarcinoma).

7 Rak płaskonabłonkowy (ang. squamous cell carcinoma

8 Rak niezróżnicowany (ang. undifferentiated carcinoma).

Tab. VI. Kryteria oceny barwienia immunohistochemicznego HER2 z interpretacją.

SKALA OCENY BARWIENIA IMMUNOPATOLOGICZNEGO RECEPTORA HER2 I JEJ INTERPRETACJA

Wynik Interpretacja

0, 1+ Stan negatywny

2+ Stan graniczny (wymaga dalszego postępowania diagnostycznego – 
ocena metodą hybrydyzacji in situ)

3+ Stan pozytywny

Tab. VII. Evaluation of HER2 gene amplification and result interpretation

EVALUATION OF HER2 GENE AMPLIFICATION AND ITS INTERPRETATION

Wskaźnik Obecność amplifikacji Interpretacja

<=1,8 Brak amplifikacji genu HER2 Stan negatywny

<1,8 <2,2 Amplifikacja wątpliwa Stan graniczny 
– wymaga powtórzenia 
oceny amplifikacji

>2,2 Amplifikacja genu HER2 Stan pozytywny

W badaniu 
powtórnym 
przeprowadzonym
metodą FISH >2,0

Amplifikacja genu HER2 Stan pozytywny

FISH (fluorescent in situ hybridization) – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ.
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1.3.  Klasyfikacja topografii węzłów chłonnych oraz zakresu 
wycięcia węzłów chłonnych 

Konsensus zaleca stosowanie klasyfikacji topografii i nazew-
nictwa poszczególnych stacji (grup) węzłów chłonnych oraz 
definicji zakresu wycięcia według najnowszych rekomendacji 
International Gastric Cancer Association and Japanese Gastric 
Cancer Association z roku 2011, z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązującej klasyfikacji TNM, która została omówiona po-
wyżej [7, 12, 13, 19, 20].

Klasyfikacja topografii węzłów chłonnych

Tabela 8 przedstawia klasyfikację stacji (grup) węzłów chłonnych.

kowniczego, którego nadmierna ekspresja prowadzi do skrócenia 
mediany czasu przeżycia całkowitego u chorych na raka żołądka 
w tym połączenia przełykowo-żołądkowego, immunohistochemicz-
na ocena ekspresji białka HER2 powinna być rutynowym badaniem 
diagnostycznym wykonywanym we wszystkich przypadkach raka 
żołądka już na etapie ustalenia wstępnego rozpoznania. Byłoby to 
zgodne z zaleceniami europejskich patomorfologów.

Ocena ekspresji receptora HER2 metodą immunohistochemiczną 
oraz amplifikacji genu HER2 metodą hybrydyzacji in situ (ISH) jest 
rekomendowana do stosowania w diagnostyce patomorfologicz-
nej raka żołądka. Zawarta jest w raporcie histopatologicznym wg 
wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Patologów, co przed-
stawiono w tabelach 6 i 7.

Tab. VIII. Topografia węzłów chłonnych raka żołądka.

NUMER STACJI 
WĘZŁÓW 
CHŁONNYCH

LOKALIZACJA 

1 Węzły okołowpustowe prawe, w tym wzdłuż gałęzi przełykowo-wpustowej, najwyższej gałęzi wstępującej tętnicy żołądkowej lewej.

2. Węzły okołowpustowe lewe, w tym wzdłuż gałęzi przełykowo-wpustowej lewej tętnicy podprzeponowej.

3a. Węzły chłonne krzywizny mniejszej wzdłuż gałęzi tętnicy żołądkowej lewej.

3b Węzły chłonne krzywizny mniejszej wzdłuż dystalnej części tętnicy żołądkowej prawej i jej odgałęzień.

4sa Węzły chłonne krzywizny większej (lewe) wzdłuż naczyń żołądkowych krótkich (perigastric area).

4sb Węzły chłonne krzywizny większej (lewe) wzdłuż tętnicy żołądkowo-sieciowej lewej (perigastric area).

5 Węzły chłonne nadodźwiernikowe wzdłuż proksymalnej części tętnicy żołądkowo-sieciowej prawej i jej odgałęzień.

6 Węzły chłonne pozaodźwiernikowe wzdłuż pierwszych gałęzi i proksymalnego odcinka tętnicy żołądkowo-sieciowej prawej do wysokości spływu prawej 
żyły żołądkowo-sieciowej oraz żyły przedniej górnej trzustkowo-dwunastniczej. 

7 Węzły chłonne wzdłuż pnia tętnicy żołądkowej lewej, od odejścia od pnia trzewnego do podziału na jej gałęzie wstępujące. 

8a Przednio-górne węzły chłonne wzdłuż tętnicy wątrobowej wspólnej.  

8b Tylne węzły chłonne wzdłuż tętnicy wątrobowej wspólnej.

9 Węzły chłonne okolicy pnia trzewnego.

10 Węzły chłonne wnęki śledziony i końcowego odcinka tętnicy śledzionowej wzdłuż ogona trzustki oraz naczyń żołądkowych krótkich powyżej połączeń z 
odgałęzieniami tętnicy żołądkowo-sieciowej lewej.

11 Węzły chłonne wzdłuż proksymalnej części tętnicy śledzionowej od jej odejścia od pnia trzewnego do połowy długości ogona trzustki. Węzły chłonne 
wzdłuż dystalnej części tętnicy śledzionowej od połowy do końca ogona trzustki.

12a Węzły chłonne więzadła wątrobowo-dwunastniczego wzdłuż tętnicy wątrobowej właściwej  od głowy trzustki do wysokości połączenia przewodów 
wątrobowych prawego i lewego. 

12b Węzły chłonne więzadła wątrobowo-dwunastniczego wzdłuż przewodu żółciowego wspólnego od głowy trzustki do wysokości połączenia przewodów 
wątrobowych prawego i lewego. p. Węzły chłonne więzadła wątrobowo-dwunastniczego wzdłuż żyły wrotnej od wysokości głowy trzustki do wysokości 
połączenia przewodów wątrobowych prawego i lewego.

13 Węzły chłonne tylnej powierzchni głowy trzustki, okolicy brodawki Vatera.

14 Węzły chłonne wzdłuż żyły krezkowej górnej. 

15 Węzły chłonne wzdłuż naczyń okrężniczych środkowych.

16a1 Węzły chłonne okołoaortalne w okolicy rozworu naczyniowego przepony.

16a2 Węzły chłonne okołoaortalne pomiędzy górnym brzegiem pnia trzewnego a dolnym brzegiem lewej żyły nerkowej.

16b1 Węzły chłonne okołoaortalne pomiędzy dolnym brzegiem lewej żyły nerkowej a górną granicą tętnicy krezkowej dolnej.

16b2 Węzły chłonne okołoaortalne pomiędzy odejściem tętnicy krezkowej dolnej a bifurkacją aorty. 

17 Węzły chłonne przedniej powierzchni głowy trzustki.

18 Węzły chłonne wzdłuż dolnego brzegu trzonu trzustki.

19 Węzły chłonne podprzeponowe przeważnie wzdłuż tętnicy podprzeponowej

20 Węzły chłonne w rozworze przełykowym przepony.
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2.2. Badania endoskopowe 

Podstawowym badaniem w diagnostyce raka żołądka jest endosko-
pia „klasyczna”. Używa się do niej światła białego i łączy z pobra-
niem tkanki do oceny morfologicznej. Wydolność diagnostyczną 
zwiększa zastosowanie aparatów wysokiej rozdzielczości, z po-
większeniem obrazu oraz wirtualnym/cyfrowym barwieniem. Ba-
danie endoskopowe należy udokumentować wykonaniem zdjęć/
nagrań wideo. 

W Japonii – by poprawić jakość endoskopii – pacjenci otrzymują 
30 min przed gastroskopią100 ml wody ze środkami redukujący-
mi śluz i pianę. Takie przygotowanie poprawia wizualizację błony 
śluzowej żołądka i powinno być stosowane rutynowo [22]. 

Najważniejszym etapem samego badania jest bardzo dokładne 
obejrzenie błony śluzowej żołądka, z wykonaniem tzw. inwersji 
(dodatkowa ocena wpustu, sklepienia i kąta żołądka), po wstępnym 
usunięciu śluzu, piany czy płynu oraz po rozprostowaniu fałdów 
żołądkowych. W czasie endoskopii należy ocenić także perystaltykę 
żołądka oraz zachowanie się fałdów przy podawaniu  powietrza. 

Mając na celu wczesne wykrycie raka, należy zwracać uwagę na 
subtelne zmiany koloru i powierzchni śluzówki. W endoskopii 
klasycznej, cechy zmiany podejrzanej o wczesnego raka żołądka 
to ogniskowe:

• zmiana zabarwienia – zaczerwienienie lub jasna/biała 
błona śluzowa

• uniesienie powierzchni
• utrata gładkości/lśnienia śluzówki
• samoistne krwawienie.

W przypadku znalezienia zmiany ogniskowej podejrzanej o wcze-
śnie wykrytego raka, należy zastosować barwienie indygokarmi-
nem/błękitem metylenowym (uwidocznienie granic/powierzchni 
zmiany, wybór optymalnego miejsca dla biopsji). W endoskopach 
nowej generacji zamiast barwienia klasycznego stosuje się „barwie-
nie” światłem (oglądanie zmian w wąskiej wiązce światła – narrow 
band imaging; NBI) i powiększenie obrazu (magnifying endoscopy; 
ME). Narrow band imaging z powiększeniem obrazu daje możli-
wość obrazowania rysunku naczyniowego. W oparciu o rysunek 
naczyniowy, strukturę powierzchni i granicę zmiany ogniskowej 
można przeprowadzić wstępną diagnostykę różnicową pomiędzy 
zmianą łagodną a złośliwą (tzw. biopsja optyczna) [22, 23]. 

W endoskopii z powiększeniem i NBI cechy wczesnego raka żo-
łądka to:
wyraźna/ostra granica pomiędzy zmianą ogniskową a otaczają-
cą błoną śluzową
nieregularne/heterogenne zabarwienie i struktura powierzchni
nieregularny rysunek naczyniowy lub brak rysunku naczyniowego.

Stosując powyższe kryteria, można prawidłowo rozpoznać nowo-
twór w 97% przypadków wczesnego raka żołądka [23]. 

Ostatnim etapem gastroskopii diagnostycznej jest pobranie ma-
teriału do badań morfologicznych. Materiał pobierany jest klesz-
czykami biopsyjnymi. 

Przy podejrzeniu, że zmiana w żołądku może być rakiem wczesnym, 
liczbę biopsji ograniczamy do pobrania 1–2 wycinków (najlepiej 

Nomenklatura i definicje dotyczące zakresu wycięcia węzłów 
chłonnych (limfadenektomii)
Obowiązujące definicje zakresu limfadenektomii w operacjach 
wycięcia żołądka różnią się w zależności od zakresu resekcji (cał-
kowita czy obwodowa resekcja żołądka).

Dla całkowitej resekcji żołądka obowiązuje następująca 
nomenklatura:

D0: limfadenektomia w zakresie mniejszym niż D1.
D1: wycięcie węzłów chłonnych stacji od 1 do 7.
D1+: wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D1 oraz dodatkowo 
stacji nr 8a, 9, 11p.
D2: wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D1 oraz dodatkowo sta-
cji nr 8a, 9, 10, 11p, 11d, 12a. Ponadto przy guzach naciekających 
przełyk należy usunąć węzły chłonne ze stacji nr 19, 20, 110 i 111.
D2+: wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D2 oraz dodatkowo 
wycięcie węzłów chłonnych stacji nr 16, 19, 20, 110, 111

Dla obwodowej (subtotalnej) resekcji żołądka obowiązuje 
następująca nomenklatura:

D0: limfadenektomia w zakresie mniejszym niż D1.
D1: wycięcie węzłów chłonnych stacji nr 1, 3, 4sb, 4d, 5, 6, 7.
D1+: wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D1 oraz dodatkowo 
stacji nr 8a, 9.
D2: wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D1 oraz dodatkowo 
stacji nr 8a, 9, 11p, 12a.

1.4.  Klasyfikacje dotycząca raka gruczołowego połączenia 
przełykowo-żołądkowego 

Konsensus zaleca u chorych z gruczolakorakiem obejmującym po-
łączenie przełykowo-żołądkowe rutynowe stosowanie klasyfikacji 
topograficznej wg Siewerta, co stanowi podstawę taktyki leczenia 
chirurgicznego [21].

Ponadto, zgodnie z 7. edycją klasyfikacji TNM/AJCC w ocenie 
stopnia zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego 
u chorych z gruczolakorakiem obejmującym połączenie przeły-
kowo-żołądkowe należy stosować klasyfikację TNM, tak jak dla 
raka przełyku.

2.  ROZPOZNAWANIE RAKA ŻOŁĄDKA 
I KLINICZNA OCENA STOPNIA 
ZAAWANSOWANIA 

2.1. Wywiad i badanie przedmiotowe

Większość chorych z rakiem żołądka zgłasza dolegliwości już 
we wczesnej fazie choroby. Są to jednak objawy niespecyficzne 
– najczęściej pobolewania, bóle w nadbrzuszu, uczucie pełności 
po jedzeniu, nudności. Dolegliwości ustępują lub zmniejszają 
się po lekach hamujących wydzielanie żołądkowe. U pacjen-
tów z wczesnym rakiem żołądka badanie przedmiotowe jest 
najczęściej prawidłowe. Prawidłowo wypadają także podsta-
wowe badania krwi. 

Z tego względu konsensus zaleca wykonanie badania endoskopo-
wego górnego odcinka przewodu pokarmowego u każdego chorego, 
niezależnie od wieku, zgłaszającego wyżej wymienione dolegliwości.
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obniżających wydzielanie żołądkowe mogą spowodować opóź-
nienie diagnostyki. 

Wartość diagnostyczną endoskopii warunkują: odpowiednio wy-
szkolony lekarz wykonujący badanie, dobre przygotowanie cho-
rego, dokładna klasyczna ocena żołądka oraz celowana biopsja. 

W szkoleniach endoskopowych należy podkreślać fakt, że poszu-
kując zmian nowotworowych w żołądku, należy zwracać  uwagę 
nie tylko na zmiany wklęsłe i wypukłe, ale także na zmiany zabar-
wienia/struktury powierzchni i rysunku naczyniowego śluzówki. 

Nagrania i/lub zdjęcia wykonane w czasie endoskopii umożliwia-
ją powrót do obrazu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Stanowią też 
bazę szkoleń, wspólnych interdyscyplinarnych dyskusji i poprawy 
jakości endoskopii. 

Postęp techniczny w obrazowaniu endoskopowym zmniejszy ilość 
biopsji klasycznych na korzyść  tzw. „biopsji optycznych”. 

2.3. Określanie stopnia zaawansowania raka żołądka
W określeniu stopnia zaawansowania raka główną rolę odgrywa-
ją: badanie przedmiotowe, klasyczna endoskopia oraz tomografia 
jamy brzusznej i klatki piersiowej. Rutynowo wykonuje się także 
ocenę narządu rodnego u kobiet. W wybranych przypadkach (guzy 
cT3, cT4, podejrzenie rozsiewu wewnątrzotrzewnowego) zaleca 
się diagnostyczną laparoskopię. Wykonywanie badania cytologicz-
nego popłuczyn otrzewnej w czasie laparoskopii i laparotomii nie 
jest obligatoryjne.

Wykonywanie EUS w zmianach wczesnych i zaawansowanych nie 
jest rutynowo zalecane z uwagi na brak korzyści w odniesieniu do 
planowania leczenia.

W przypadku wczesnego raka żołądka, kwalifikującego się wstęp-
nie do leczenia endoskopowego, najlepszą metodą określenia 
stopnia zaawansowania nowotworu jest badanie histopatolo-
giczne usuniętej w całości zmiany. Precyzja określenia głębo-
kości nacieku w klasycznej endoskopii i badaniu EUS jest po-
równywalna. Wyniki obu metod są nieprawidłowe w około 20% 
przypadków [25–30].

3. LECZENIE CHIRURGICZNE

Od prawie trzech dekad w literaturze fachowej i podczas międzyna-
rodowych kongresów naukowych trwa nieprzerwana dyskusja do-
tycząca takich aspektów chirurgicznego leczenia raka żołądka, jak: 
1.  zakres resekcji (rutynowe wykonywanie całkowitej versus sub-

totalna resekcja żołądka)
2. zakres limfadenektomii (limfadenektomia D1 vs D2 vs D2+/D3)
3.  usuwanie śledziony (rutynowa splenektomia vs resekcja bez 

splenektomii
4.   taktyka postępowania w przypadkach raka połączenia przeły-

kowo-żołądkowego (dostęp chirurgiczny przez klatkę piersio-
wą vs przezrozworowa resekcja przełyku).

Osobnym problemem w dobie rozwoju chirurgii endoskopowej 
i małoinwazyjnej jest rola tych technik w leczeniu chorych na 
raka żołądka. 

po powiększeniu obrazu i zastosowaniu NBI) [23–25]. Pobranie 
większej liczby może powodować włóknienie zmiany i utrudniać 
jej usunięcie metodą endoskopową. W piśmiennictwie (głównie 
japońskim) znajdujemy wytyczne, aby w takich sytuacjach nie wy-
konywać biopsji tylko dokładnie zmianę obejrzeć (powiększenie, 
NBI), a następnie usunąć ją w całości i ocenić mikroskopowo [26]. 

Z każdej zmiany w żołądku podejrzanej o raka zaawansowanego 
należy pobrać 7–10 wycinków, a przy wyniku ujemnym powtó-
rzyć badanie z pobraniem materiału. Pobranie wycinków można 
uzupełnić pobraniem wymazu szczoteczkowego (w sytuacji, gdy 
wykonanie biopsji celowanej jest utrudnione). W przypadku raka 
pod postacią grubych fałdów (linitis plastica) badania morfolo-
giczne biopsji endoskopowej, a nawet dużych wycinków pobiera-
nych pętlą diatermiczną, najczęściej wypadają ujemnie. W takim 
przypadku pomocna jest ultrasonografia i echoendoskopia (EUS). 

Pod kontrolą EUS należy wykonać biopsję zmienionej ściany. Użycie 
igły z końcówką typu truct (EUS-TCB) jest metodą z wyboru i daje 
szansę ustalenia rozpoznania u 90% chorych [27]. Przy zastoso-
waniu cienkiej igły odsetek ten zmniejsza się do 60% (EUS-FNA).

Makroskopowo wczesny rak żołądka (wg japońskiej klasyfikacji 
endoskopowej) można zaliczyć do trzech podtypów. 

• Podtyp I – to zmiana o charakterze wyniosłym, powyżej 
5 mm, manifestująca się, jako polip na krótkiej, szerokiej 
podstawie, wyglądem przypominająca pogrubiały fałd 
błony śluzowej.

• Podtyp II – to zmiana powierzchowna, mniej wyniosła 
niż typ I, o nierównej powierzchni. Może występować 
w następujących wariantach: IIa – płaska, nieco wyniosła, 
poniżej 5 mm, IIb – zmiana płaska, o nieregularnej 
powierzchni, IIc – płaska, z zagłębieniem. 

• Podtyp III – to zmiana z zagłębieniem lub owrzodzeniem. 

Większość wczesnych raków żołądka można zaliczyć do typu II i III. 
Wczesny rak żołądka może przybierać formę ogniskowej zmiany 
zabarwienia śluzówki, w tym zaczerwienienia lub jasnego/białego 
zabarwienia [26]. Tego rodzaju „nietypowy” obraz endoskopowy 
występuje w około 10% wczesnych raków żołądka. Im mniejsza 
zmiana wczesna, tym większy odsetek raków pod postacią zmia-
ny zabarwienia śluzówki.

Uwzględniając to zjawisko, Yao zaproponował nową klasyfikację 
wczesnego raka żołądka z podziałem na 3 podtypy: polipowaty, 
owrzodzenie i rak imitujący zapalenie błony śluzowej (gastritis 
like cancer) [22]. 

Zaawansowane zmiany nowotworowe – zgodnie z klasyfikacją 
Bormana – można makroskopowo podzielić na: I – guzowate, 
II – owrzodziałe, z wyraźnie odgraniczoną granicą nacieku, III 
– owrzodziałe ze słabo odgraniczoną granicą nacieku, IV – pła-
skie i włókniste. 

Trzeba pamiętać, że zmiana nowotworowa może goić się pozor-
nie, pod wpływem leków obniżających wydzielanie żołądkowe.

W populacji polskiej, w której rak żołądka jest nadal problemem 
klinicznym, gastroskopia powinna być wykonywana u wszyst-
kich pacjentów z „dyspepsją”. Odstąpienie od endoskopii, wstęp-
ne stosowanie eradykacji zakażenia H. pylori, podawanie leków 
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z krytyczną oceną. Wyniki randomizowanych badań klinicznych 
dotyczących limfadenektomii, a przeprowadzonych w ramach ba-
dania brytyjskiego, holenderskiego oraz włoskiego, jednoznacznie 
wykazały, że wykonanie splenektomii w czasie resekcji żołądka 
związane jest ze znamiennie wyższym odsetkiem powikłań po-
operacyjnych. Do czasu zakończenia prospektywnego badania 
klinicznego kontynuowanego w Japonii (JCOG 0110) nie ma jed-
noznacznych dowodów, w oparciu o które rutynowe wykonanie 
splenektomii w czasie potencjalnie radykalnej resekcji żołądka 
byłoby uzasadnione [41].

Taktyka postępowania chirurgicznego u chorych na raka 
połączenia przełykowo-żołądkowego

Analiza dostępnej literatury pozwala na postawienie wniosku, że 
klasyfikacja Siewerta (de facto topograficzna) jest optymalną do 
podjęcia decyzji o taktyce postępowania chirurgicznego, głów-
nie w aspekcie dostępu operacyjnego. Wyniki opublikowanego 
randomizowanego badania klinicznego zakończonego w Japonii 
[42] miały wpływ na podjęcie decyzji przez autorów konsensusu.

Podsumowanie

1.  Chirurgiczna resekcja żołądka z powodu raka pozostaje zasad-
niczym elementem leczenia chorych na raka żołądka.

2.  Autorzy konsensusu nie rekomendują rutynowego ani całkowi-
tego wycięcia żołądka, ani usunięcia śledziony bez względu na 
typ raka wg klasyfikacji Laurena.

3.  W przypadkach raka zlokalizowanego w obwodowej części żo-
łądka można wykonać obwodową resekcję, o ile zostanie zacho-
wany co najmniej 5-centymetrowy proksymalny margines re-
sekcji. Klasyfikacja Laurena nie wpływa na wielkość marginesu.

4.  Margines 5 cm nie dotyczy guzów zlokalizowanych w okolicy 
połączenia przełykowo-żołądkowego oraz okolicy odźwiernika. 
W przypadku resekcji raków połączenia przełykowo-żołądko-
wego zaleca się wykonanie śródoperacyjnego badania histopa-
tologicznego.

6.  Usunięcie śledziony i/lub ogona trzustki jest uzasadnione w przy-
padkach makroskopowych cech nacieku okolicy wnęki śledziony 
i/lub ogona trzustki co przede wszystkim dotyczy guzów zloka-
lizowanych w górnej części żołądka i na krzywiźnie większej.

7.  Zalecanym zakresem wycięcia węzłów chłonnych w czasie po-
tencjalnie radykalnej resekcji jest limfadenektomia D2.

8.  Jeżeli śródoperacyjnie stwierdza się naciek raka żołądka na są-
siadujące narządy, a stan ogólny chorego pozwala na wykonanie 
rozległego zabiegu, powinno się wykonać resekcję wielonarzą-
dową, o ile będzie miała ona charakter radykalny.

9.  W przypadkach gruczolakoraka połączenia przełykowo-żo-
łądkowego autorzy konsensusu zalecają taktykę postępowania 
chirurgicznego w zależności od lokalizacji guza wg klasyfika-
cji Siewerta:

• A. Typ I – laparotomia i prawa torakotomia z usunięciem 
dolnego, piersiowego odcinka przełyku

• B. Typ II – całkowita resekcja żołądka z resekcją dolnego 
odcinka przełyku z dostępu przezrozworowego. Gdy 
wynik śródoperacyjnego badania histopatologicznego 
jest dodatni, zalecane jest poszerzenie zakresu resekcji 
przełyku z dostępu przez prawostronną torakotomię. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wycięcie 
zarówno żołądka, jak i przełyku.

3.1. Chirurgiczna resekcja (laparotomia)

Leczenie chirurgiczne, czyli resekcja żołądka wraz z guzem, pozo-
staje podstawowym sposobem leczenia chorych na raka żołądka. 
Klasyczna resekcja żołądka (czyli z dostępu przez laparotomię) jest 
nadal najczęściej wykonywanym na świecie zabiegiem chirurgicz-
nym w leczeniu chorych na raka żołądka.

Intencją autorów konsensusu była synteza wiedzy opartej na do-
wodach naukowych (EBM) i uwzględniającej wyniki własnych ba-
dań prowadzonych w ramach projektu pt. „Polskie Badania nad 
Rakiem Żołądka” na temat chirurgicznego leczenia raka żołądka 

Zakres resekcji

Rutynowe wykonywanie całkowitej resekcji żołądka jest często 
zalecane przez autorów z Europy, zwłaszcza w przypadkach raka 
żołądka typu rozlanego wg klasyfikacji Laurena [31–32]. Jedno-
cześnie wykonywanie całkowitej resekcji żołądka nigdy nie było 
rutynowo zalecane w wytycznych w Japonii i Korei [12]. Ponadto 
co najmniej dwa randomizowane badania kliniczne przeprowadzo-
ne w Europie [33, 34] nie wykazały poprawy wyników odległych 
w grupie chorych, u których wykonywano całkowitą resekcję żo-
łądka. W każdym przypadku nadrzędnym celem chirurgicznego 
leczenia raka żołądka jest uzyskanie doszczętności onkologicznej 
z wyważeniem indywidualnej decyzji w odniesieniu do rozległo-
ści całkowitego lub częściowego wycięcia żołądka. 

Zakres limfadenektomii

Zalecanym zakresem wycięcia węzłów chłonnych we wszystkich 
przypadkach leczenia chorych na raka żołądka z intencją wyko-
nania potencjalnie radykalnej resekcji jest limfadenektomia D2. 
Konieczność wykonania limfadenektomii typu D2 nie dotyczy 
chorych zakwalifikowanych do radykalnego leczenia endoskopo-
wego oraz chorych, u których operacja wycięcia raka żołądka nie 
spełnia makroskopowych kryteriów doszczętności onkologicznej 
(resekcja R2). Przy limfadenektomii typu D2 obowiązuje zasada 
wycięcia określonych grup (stacji) węzłów chłonnych (jak opisa-
no w rozdziale 1.3).

Zakres lifmadenektomii mniejszy niż D2 może być wykonany 
w szczególnych przypadkach raka wczesnego (T1) u chorych, któ-
rzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia endoskopowego 
Dotyczy to przypadków wczesnego raka żołądka o zaawansowa-
niu klinicznym cT1 sm2 lub cT1 z typem rozlanym wg klasyfika-
cji Laurena z zaleceniem resekcji żołądka z limfadenektomią typu 
D1/D1+. W przypadkach wątpliwych co do precyzyjnej, klinicznej 
oceny zaawansowania raka wczesnego, wykonanie limfadenketo-
mii D2 jest uzasadnione. [12, 28, 35–37].

W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych przeprowa-
dzonych w Japonii i w Polsce limfadenektomia D2+, chociaż nie 
jest związana z większą ilością powikłań okołooperacyjnych, nie 
wpływa na poprawę wyników odległych [38–40].

Splenektomia w czasie resekcji żołądka z powodu raka 

Koncepcja wykonywania rutynowo splenektomii (ewentualnie 
połączonej z resekcją ogona trzustki) w celu „poprawy” rady-
kalności związanej z poszerzeniem limfadenektomii spotkała się 
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posiadających doświadczenie w zaawansowanych procedurach lapa-
roskopowych oraz równocześnie mających doświadczenie w chirur-
gicznym leczeniu chorych na raka żołądka.  

Podobnie laparoskopowa resekcja żołądka z biopsją węzła wartow-
niczego nie może decydować o zakresie wycięcia węzłów chłon-
nych u chorych na raka żołądka. Metoda ta nadal pozostaje w fa-
zie eksperymentalnej. Ewentualna zmiana stanowiska ze strony 
autorów konsensusu będzie możliwa po publikacji zarówno wy-
ników i wniosków z randomizowanych badań klinicznych JCOG 
0912 oraz KLASS, jak również dalszych doniesień naukowych 
dotyczących robotyki i znaczenia biopsji węzła wartowniczego 
w chirurgicznym leczeniu raka żołądka. 

3.3 Endoskopowe leczenie wczesnego raka żołądka 
Leczenie endoskopowe może mieć zastosowanie we wczesnym 
raku żołądka z niskim prawdopodobieństwem przerzutów do re-
gionalnych węzłów chłonnych – Typ 0. Zmiany powinny kwalifi-
kować się do usunięcia w jednym fragmencie [12, 31, 32]. 

Wskazania do leczenia endoskopowego

Istnieją dwa rodzaje wskazań do zabiegów endoskopowych. Są to 
tzw. wskazania bezwzględne, które powinny być traktowane jako 
metoda leczenia z wyboru oraz wskazania względne, rozszerzo-
ne – zarezerwowane do technik dysekcji podśluzówkowej, które 
traktowane są jako postępowanie doświadczalne.

5.1.1. Wskazania bezwzględne, standardowe

Typ wysoko zróżnicowany raka gruczołowego, bez cech owrzodze-
nia (UL-), gdzie głębokość naciekania nie przekracza błony śluzo-
wej (T1a) a wymiar poprzeczny nie przekracza 2 cm. 

5.1.2. Wskazania względne, rozszerzone

Proponowaną techniką jest metoda dyssekcji podśluzówkowej. 
Wskazania rozszerzone proponowane są w guzach T1a z niskim 
prawdopodobieństwem przerzutów do węzłów chłonnych, speł-
niających poniższe kryteria:

• typ wysoko zróżnicowany raka bez cech owrzodzeń (UL-) 
o średnicy większej niż 2 cm

• typ wysoko zróżnicowany raka o charakterze owrzodziałym 
(UL+) o średnicy nie przekraczającej 3 cm

• typ nisko zróżnicowany raka bez cech owrzodzeń (UL-) 
o średnicy nie przekraczającej 2 cm.

Metody leczenia endoskopowego

Mukozektomia endoskopowa (endoscopic mucosal resection; 
EMR). Zabieg polegający na uniesieniu zmiany nowotworowej wraz 
z marginesem otaczającej błony śluzowej poprzez ostrzyknięcie 
roztworem soli fizjologicznej, a następnie ścięciu pętlą elektryczną.

Dyssekcja podsluzówkowa (endoscopic submucosal dissection; 
ESD). Po uprzednim wyznaczeniu granic resekcji i ostrzyknięciu 
zmiany, błona śluzowa wraz z błoną podśluzową dookoła zmiany 
jest nacinana przy użyciu specjalnych noży elektrycznych. Rodzaj 
wykorzystywanych narzędzi uzależniony jest od doświadczenia 

• C. Typ III – całkowite wycięcie żołądka z resekcją dolnego 
odcinka przełyku z dostępu przezrozworowego, ze 
śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym marginesu 
resekcji od strony przełyku. Gdy wynik śródoperacyjnego 
badania histopatologicznego jest dodatni zalecane jest 
poszerzenie zakresu resekcji przełyku z dostępu przez 
torakotomię.

3.2.  Chirurgia małoinwazyjna – chirurgia laparoskopowa 
i chirurgia przy użyciu robotów w leczeniu raka żołądka

Liczba wykonywanych zabiegów laparoskopowo lub z asystą lapa-
roskopii u chorych na raka żołądka systematycznie rośnie. Wzra-
stający trend odsetka zabiegów wykonywanych laparoskopowo jest 
zauważalny nie tylko w Japonii i Korei Południowej, ale również 
w innych częściach świata, w tym w Europie. 

Z oczywistych względów częstość laparoskopowych resekcji żo-
łądka jest najwyższa wśród chorych z rakiem wczesnym żołądka 
(T1) zlokalizowanych w środkowej i obwodowej jego części. Do-
puszczalne są częściowe, obwodowe lub mniej rozległe, klinowe 
resekcje żołądka. Laparoskopowe resekcje żołądka coraz częściej 
wykonywane są również u chorych w zaawansowanych stadiach 
raka żołądka. Standardowy zakres laparoskopowych operacji w za-
awansowanych rakach żołądka obejmuje zarówno całkowite, jak 
i częściowe wycięcie żołądka z limfadenektomią D2.

Większość wyników z dotychczas przeprowadzonych randomizowa-
nych badań klinicznych wskazuje na wysoki profil bezpieczeństwa 
metody laparoskopowej w aspekcie powikłań okołooperacyjnych oraz 
na krótszy czas hospitalizacji, przy dłuższym czasie operacji i trud-
nościach technicznych, wyrażających się długą „krzywą nauczania”.

Metaanalizy dotychczasowych badań klinicznych dotyczących chi-
rurgicznego leczenia pacjentów z rakiem żołądka nie dają jedno-
znacznych rekomendacji dostępu laparoskopowego jako metody 
równorzędnej wobec otwartej resekcji żołądka. Nie ma wystar-
czających dowodów, które spełniałyby kryteria EBM, i które po-
twierdzałyby wartość technik laparoskopowych porównywalną do 
operacji na drodze laparotomii w zakresie 5-letnich przeżyć. Nadal 
oczekujemy na końcowe wyniki i wnioski z dwóch istotnych ran-
domizowanych badań klinicznych trwających w Japonii (badanie 
JCOG 0912) oraz w Korei Południowej (badanie KLASS) [43–45].

Eksperymentalne połączenie laparoskopowej resekcji ze śródo-
peracyjną biopsją węzła wartowniczego u chorych z „wczesnym” 
rakiem żołądka niesie duże nadzieje na indywidualizację postępo-
wania terapeutycznego, ale nadal pozostaje w fazie doświadczalnej 
i nie może być metodą zalecaną w rutynowej praktyce klinicznej.

Chirurgiczne leczenie chorych na raka żołądka przy użyciu ro-
botów – głównie ze względu na koszty sprzętu – nie jest metodą 
powszechnie dostępną. Niemniej dalszy rozwój tej metody wydaje 
się przesądzony, a liczba resekcji żołądka przy użyciu robotów sys-
tematycznie wzrasta. Mimo wielu zalet chirurgii robotowej w po-
równaniu z zabiegami laparoskopowymi, nadal nie dysponujemy 
wystarczającymi dowodami naukowymi, które obiektywnie po-
twierdziłyby jej przydatność w chirurgii raka żołądka. 

Podsumowując: chirurgiczne leczenie chorych na raka żołądka z uży-
ciem dostępu laparoskopowego (lub przy użyciu robota chirurgiczne-
go) jest dopuszczalne jedynie w ośrodkach wysokospecjalistycznych, 
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• limfadenectomia D1 – zalecana jest w przypadku 
wszystkich guzów T1a oraz zmian T1b histologicznie 
zróżnicowanych o średnicy nie przekraczającej 1,5 cm

• limfadenectomia D1+ – zalecana jest w pozostałych 
przypadkach zaawansowania klinicznego T1b

• limfadenectomia D2 – zalecana jest w przypadku 
wątpliwości co do precyzyjnej oceny zaawansowania raka 
wczesnego lub w przypadku śródoperacyjnego podejrzenia 
przerzutów do węzłów chłonnych.

W przypadku wznowy raka ograniczonej do błony śluzowej po 
zabiegu endoskopowym przeprowadzonym zgodnie ze wskaza-
niami podstawowymi, dopuszczalne jest jednorazowe powtó-
rzenie zabiegu techniką dysekcji podśluzówkowej. W przypadku 
nawrotu po zabiegu wykonanym ze wskazań rozszerzonych, pa-
cjenta należy zakwalifikować do leczenia chirurgicznego z lim-
fadenektomią D2.

3.4.  Modyfikacje leczenia chirurgicznego chorych na raka 
żołądka (chirurgia stanów nagłych, chirurgia paliatywna, 
operacje rozszerzone)

Ustalenie zasad modyfikacji leczenia chirurgicznego w erze me-
dycyny opartej na faktach (EBM) jest zadaniem trudnym. Opu-
blikowane i powszechnie dostępne zasady leczenia chorych na 
raka żołądka sprowadzają się do wyboru taktyki postępowania 
terapeutycznego dla różnych stopni zaawansowania nowotworu. 
Modyfikacje tych zasad są z założenia rzadkie i dotyczą wybranych 
sytuacji klinicznych [7, 32, 49]. 

Obecność nowotworu w żołądku może w szczególnych sytuacjach 
doprowadzić do stanu zagrożenia życia chorego, niezależnie od 
ogólnoustrojowych skutków choroby nowotworowej. Nasilenie 
stwierdzanych powikłań może być modyfikowane przez niepo-
żądane efekty leczenia przeciwnowotworowego. 

Chirurgiczne leczenie stanów nagłych w przebiegu raka żołąd-
ka sprowadza się do możliwości leczenia niedrożności, perfora-
cji i krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
W tych sytuacjach działania chirurga najczęściej podlegają innym 
kryteriom niż przy leczeniu guza nowotworowego. Rzadko moż-
liwa jest operacja radykalna. Taktyka chirurgiczna najczęściej jest 
ukierunkowana na leczenie powikłania, a nie nowotworu. Ewen-
tualną operację ostateczną – mającą na celu leczenie nowotworu 
– wykonujemy w drugim etapie, po potwierdzeniu histopatolo-
gicznym choroby i przygotowaniu chorego. Chirurgiczne leczenie 
powikłań może polegać na wykonaniu zespolenia omijającego lub 
paliatywnej resekcji żołądka. Jej zakres uzależniony jest od sytu-
acji klinicznej wynikającej z umiejscowienia i zaawansowania raka, 
a także od stanu chorego. Wybieramy taki zabieg, który obarczony 
jest mniejszym ryzykiem powikłań. 

Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego

Efektem krwawienia z guza żołądka może być niedokrwistość mi-
krocytarna, będąca wyrazem przewlekłego krwawienia do prze-
wodu pokarmowego. Stosunkowo rzadko – u około 5% chorych 
– zdarza się krwawienie wywołujące efekt hemodynamiczny. Po-
winno się pamiętać o istnieniu dodatkowych czynników ryzyka 
wystąpienia krwawienia, takich jak częste w tej grupie chorych 
przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

lekarza prowadzącego zabieg. Technika ta pozwala na bardziej 
radykalne wycięcie zmiany, aż do błony mięśniowej właściwej. 

Ocena skuteczności terapeutycznej 

Ocena skuteczności terapeutycznej zabiegu endoskopowego obej-
muje zarówno histopatologiczną ocenę usuniętego preparatu pod 
kątem radykalności, jak i prawdopodobieństwo wystąpienia prze-
rzutów do węzłów chłonnych. 

Endoskopowa resekcja wykonana ze wskazań podstawowych uważa-
na jest za radykalną, leczniczą, gdy spełnione są następujące kryteria:

• resekcja w jednym fragmencie „en-bloc resection”
• wielkość zmiany do 2 cm 
• histologicznie typ wysoko zróżnicowany raka
• zaawansowanie pT1a
• negatywny margines poziomy (HM0 – negative horizontal 

margin)
• negatywny margines pionowy (VM0 – negative vertical 

margin)
• brak naciekania naczyń chłonnych (Ly -) i krwionośnych 

(V -).

Endoskopowa resekcja wykonana ze wskazań rozszerzonych uważana 
jest za radykalną, leczniczą, gdy spełnione są następujące kryteria:

• resekcja w jednym fragmencie „en-bloc resection”
• negatywny margines poziomy (HM0 – negative horizontal 

margin)
• negatywny margines pionowy (VM0 – negative vertical 

margin)
• brak naciekania naczyń chłonnych (Ly -) i krwionośnych 

(V -)
• wielkość zmiany powyżej 2 cm, histologicznie typ wysoko 

zróżnicowany, pT1a, Ul (-)
• wielkość zmiany poniżej 3 cm, histologicznie typ wysoko 

zróżnicowany, pT1a, Ul (+)
• wielkość zmiany poniżej 2 cm, histologicznie typ nisko 

zróżnicowany, pT1a, Ul (-)
• wielkość zmiany poniżej 3 cm, histologicznie typ wysoko 

zróżnicowany, pT1b (SM1, <500 mikronów od mięśniówki 
błony śluzowej).

Resekcja endoskopowa nie spełnia kryteriów zabiegu leczniczego, 
gdy nie wypełnia choćby jednego z powyższych kryteriów.

Postępowanie w przypadku, gdy kryteria zabiegu leczniczego 
lub nawrotu raka po zabiegu endoskopowym nie są spełnione

W przypadku, gdy kryteria endoskopowego zabiegu leczni-
czego chorego nie są spełnione, należy poddać leczeniu chi-
rurgicznemu.

W przypadkach, gdy resekcja endoskopowa wczesnego raka nie 
spełnia kryteriów zabiegu leczniczego według zasad zawartych 
w rozdziale 5.3, wskazane jest leczenie chirurgiczne. Zakres re-
sekcji ustalany jest według takich samych zasad, jak w przypadku 
guzów o większym zaawansowaniu. Rekomendowane są: resek-
cja całkowita żołądka i/lub resekcja obwodowa, w zależności od 
położenia zmiany. 

Rozległość limfadenektomii uzależniona jest od stopnia zaawan-
sowania klinicznego raka:
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wątroby. Poziom istotności tego typu badań nie pozwala jednak na ich 
rekomendację. Dlatego też, opierając się na dowodach (EBM), opinia 
członków Konsensusu Raka Żołądka jest jednoznaczna – każda resek-
cja u chorych w IV stopniu zaawansowania jest resekcją paliatywną. 

Wykonanie resekcji nieradykalnej (R2) u chorego, u którego stwier-
dzamy śródoperacyjnie zmiany pozaregionalne – M1 – jest do-
puszczalne, gdy ma on objawy przewlekłego krwawienia z guza, 
oraz u którego może wystąpić wysoka niedrożność spowodowana 
guzem. Nie poszerza się zabiegu o wycięcie dodatkowych węzłów 
chłonnych poza znajdującymi się w obrębie resekowanej części żo-
łądka. Decyzję odnośnie operacji u pozostałych chorych uzależ-
niamy od pozytywnej odpowiedzi na chemioterapię.

Ważnym problemem pozostaje wykonanie resekcji poszerzonych 
o sąsiadujące narządy u chorych z naciekiem raka na poprzeczni-
cę. Potencjalnie istnieje możliwość wykonania resekcji części po-
przecznicy jako operacji prewencyjnej, wobec mogącej rozwinąć 
się niedrożności. Zdaniem autorów konsensusu – tak w tym, jak 
i w innych przypadkach – dopuszczalne jest wykonanie resekcji 
poszerzonych pod warunkiem ich potencjalnej doszczętności 
u chorych w dobrym stanie ogólnym.

4. LECZENIE SKOJARZONE 

Leczenie chirurgiczne jest nadal podstawową metodą leczenia cho-
rych na raka żołądka. Wykazano jednak, że u pacjentów otrzymu-
jących chemioterapię okołooperacyjną odsetek 5-letnich przeżyć 
zwiększa się o 13–14%. Także zastosowanie pooperacyjnej radio- 
i chemioterapii powoduje zwiększenie odsetka przeżyć całkowi-
tych o około 11%. Wobec pojawiających się w piśmiennictwie coraz 
częstszych doniesień, należy uznać, że leczenie chorych na raka żo-
łądka (z wyjątkiem raka wczesnego) powinno być leczeniem skoja-
rzonym [51–60]. Poniżej przedstawiamy zalecenia w tym zakresie. 

Każdego chorego z potencjalnie resekcyjnym rakiem żołądka, 
w stopniu zaawansowania cT3–4, każde N, M0, u którego zakła-
damy możliwość wykonania operacji R0, należy zakwalifikować 
do chemioterapii okołooperacyjnej, czyli przed- i pooperacyjnej.

U chorych po resekcji częściowej lub całkowitej, w zaawansowaniu 
pT3–4 N0M0 lub każde pT N(+) Mo oraz u pacjentów z rakiem 
połączenia przełykowo-żołądkowego, zaleca się zastosowanie  ad-
iuwantowej radiochemioterapii (o ile przez leczeniem chirurgicz-
nym nie rozpoczęto chemioterapii okołooperacyjnej).

U pacjentów z zaawansowanym, miejscowo nieresekcyjnym guzem, 
ale bez obecnych przerzutów odległych (T4, każde N, M0), należy 
rozważyć zastosowanie chemioterapii indukcyjnej w celu ponow-
nej laparotomii i próby usunięcia narządu objętego nowotworem.

U chorych z pierwotnie uogólnionym procesem nowotworowym, 
zaleca się zastosowanie  chemioterapii paliatywnej, jeśli ich stan 
ogólny na to pozwala.

U chorych z rakiem żołądka, u których wystepuje ekspresja HER2, 
zalecane  jest leczenie celowane. 

W nieresekcyjnych nawrotach zaleca się rozważenie chemiotera-
pii i ponowienie próby resekcji.

Należy wykorzystać wszelkie metody leczenia endoskopowego 
(koagulacja argonowa, endo – clips, ostrzykiwanie). Metody ra-
diologiczne obliteracji wybranych naczyń żołądka są mało sku-
teczne ze względu na specyfikę ukrwienia żołądka z wielu źródeł. 
Wskazania do operacji istnieją jedynie wyjątkowo, a jej zakres za-
leży od sytuacji klinicznej i stanu chorego. 

Niedrożność spowodowana guzem żołądka

Funkcją postępowania chirurgicznego u chorego na raka żołądka są: 
• umiejscowienie zmiany w żołądku 
• ocena jej zaawansowania miejscowego 
• stwierdzenie obecności przerzutów 
• ocena stanu ogólnego chorego. 

Najczęściej duże zaawansowanie miejscowe uniemożliwia wykona-
nie resekcji. W guzach obwodowej części żołądka można wykonać 
resekcje paliatywną lub zespolenie żołądkowo-jelitowe. W guzach 
bliższego odcinka żołądka i wpustu zazwyczaj dążymy do endo-
skopowego zaprotezowania miejsca zwężenia. 

Perforacja żołądka w przebiegu raka.

O ile odsetek perforowanych raków żołądka jest stosunkowo niewielki 
i wynosi od 0,3% do 3% przypadków, o tyle rak żołądka jest wykrywa-
ny w badaniu histopatologicznym u prawie 10% chorych z perforacją. 
Otwiera to dyskusję na temat możliwości wykonania operacji jedno- 
lub dwuetapowej u chorych z regionalnym zaawansowaniem nowo-
tworu. W opinii członków Konsensusu Raka Żołądka – pierwszy etap 
leczenia powinien obejmować kontrolę perforacji i leczenie zapalenia 
otrzewnej. Jeśli istnieją ku temu możliwości techniczne to w drugim eta-
pie, po weryfikacji histopatologicznej i przygotowaniu chorego, wyko-
nujemy resekcję żołądka i odpowiedniego zakresu węzłów chłonnych. 

Resekcje „poszerzone” i paliatywne u chorych na raka żołądka

Rutynowe wycięcie żołądka z powodu raka obejmuje resekcję na-
rządu (lub jego części) i wycięcie węzłów chłonnych w zakresie D2. 
Każda operacja, w czasie której wycinamy tkanki pozażołądko-
we i dodatkowe węzły chłonne, jest resekcją poszerzoną. Wyniki 
zdecydowanej większości randomizowanych badań klinicznych 
wskazują na brak celowości wykonywania poszerzonego – po-
nad D2 – wycięcia węzłów chłonnych. Wyjątek stanowią raki po-
łączenia przełykowo-żołądkowego, w których rutynowo dążymy 
do wycięcia węzłów chłonnych tylnego dolnego śródpiersia. Przy 
tym umiejscowieniu nowotworu – typu II według Siewerta – mi-
nimalnym zakresem operacji jest resekcja przezrozworowa z za-
chowaniem odpowiedniego marginesu dolnego odcinka przełyku 
(zakresu resekcji nie ustalono jednoznacznie). 

Kolejnym problemem jest resekcja żołądka poszerzoną o resekcję 
śledziony i/lub ogona trzustki. W świetle obecnych poglądów (ich 
zdecydowanej większości) tego typu operacje poszerzone można 
rozważyć jedynie w przypadkach bezpośredniego nacieku na te 
narządy i braku cech świadczących o uogólnieniu procesu nowo-
tworowego. Nie jest zatem uzasadniona resekcja śledziony i/lub 
ogona trzustki jedynie w celu rozszerzenia zakresu limfadenektomii.

W aktualnym piśmiennictwie można znaleźć doniesienia o wydłu-
żeniu przeżycia u wyselekcjonowanych chorych po resekcji żołądka 
z powodu raka i wycięciach pojedynczych guzów przerzutowych do 
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Ponadto zaleca się wykonanie USG i KT jamy brzusznej raz do 
roku [12, 31, 32)].

Badania kontrolne u chorych po całkowitej resekcji żołądka 
oraz częściowej resekcji u pacjentów z zaawansowanym 
rakiem żołądka
Do tej pory nie ustalono optymalnego sposobu prowadzenia obser-
wacji chorych po radykalnej resekcji żołądka. Prawdopodobnie wy-
konywanie systematycznych badań endoskopowych i obrazowych 
nie skutkuje przedłużeniem czasu przeżycia w porównaniu z metodą 
wykonywania badań dodatkowych jedynie u pacjentów zgłaszających 
dolegliwości w czasie kontrolnych wizyt lekarskich [7, 12, 31, 32].

Ponieważ największa liczba nawrotów choroby występuje w pierw-
szych 2 latach od zakończenia leczenia, członkowie panelu są zgodni, 
że w tym okresie zaleca się wizyty kontrolne (badanie podmiotowe 
i przedmiotowe) co 3 miesiące, następnie co 6 miesięcy przez kolejne 
3 lata. W przypadku zgłaszanych zaburzeń w przyjmowaniu posił-
ków wskazane jest wykonanie badania endoskopowego. Badania USG 
i TK jamy brzusznej wykonuje się według indywidualnych wskazań.

Chorym po całkowitej resekcji co 3 miesiące zaleca się kontrolę 
morfologii i poziomu żelaza we krwi. W wypadku stwierdzenia 
anemii z niedoboru żelaza, zaleca się jego suplementację.

Wiek podeszły chorego nie jest przeciwwskazaniem do leczenia 
skojarzonego. Wskazania do leczenia w tej grupie chorych powin-
ny być podejmowane z uwzględnieniem wszystkich czynników 
ryzyka, związanych ze stanem ogólnym pacjenta.

Kwalifikacją chorego do odpowiedniej formy i właściwej sekwen-
cji leczenia skojarzonego powinien zajmować się wysokospecja-
listyczny zespół lekarzy, który złożony będzie z chirurga, radiote-
rapeuty i onkologa klinicznego.

5.  BADANIA KONTROLNE U CHORYCH PO 
ZAKOŃCZENIU LECZENIA CHIRURGICZNEGO

Badania kontrolne po endoskopowej oraz częściowej resekcji 
z powodu raka wczesnego żołądka 

Zaleca się przeprowadzenia farmakologicznej eradykacji Helico-
bacter pylori w przypadku potwierdzenia infekcji. 

Zaleca się wykonanie kontrolnej gastroskopii według następują-
cego schematu: 

• 3 miesiące po zabiegu
• 6 miesięcy po poprzednim badaniu
• następnie – w odstępach rocznych do 5 lat po zabiegu
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