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Chirurgiczne leczenie raka trzustki
Surgical treatment of pancreatic cancer
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STRESZCZENIE:    Jedynym sposobem dającym możliwość wyleczenia chorego na gruczolakoraka trzustki (RT) jest chirurgiczne wycięcie no-
wotworu. Za standardowe leczenie chirurgiczne resekcyjnego raka głowy trzustki uważa się klasyczną pankreatoduodenek-
tomię (PD) metodą Kauscha-Whipple’a, lub PD z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire’a. Najtrud-
niejszym technicznie i jednocześnie najważniejszym z punktu widzenia onkologicznego etapem PD, jest oddzielenie głowy 
trzustki od tętnicy krezkowej górnej. Opracowano kilka modyfikacji PD, koncentrując się na wykonaniu tego manewru we 
wczesnej fazie operacji, tj. przed przecięciem trzustki (nieodwracalnym etapem zabiegu). Procedury te w piśmiennictwie an-
gielskim noszą nazwę „artery-first approach” lub „SMA-first approach”. Powstało pojęcie „mesopancreas”. Całkowite usunię-
cie mesopancreas wraz z proksymalną częścią jelita czczego jest uznawane za resekcję R0 w przypadku guza głowy trzustki 
z bezpośrednią lub pośrednią inwazją naczyń, lub przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, a w piśmiennictwie an-
gielskim jest określane, jako pancreatoduodenectomy with systematic mesopancreas dissection (SMDPD). Dystalna resekcja 
trzustki (DRT) z powodu raka wiąże się z dużym odsetkiem dodatnich marginesów, niedostateczną liczbą usuniętych węzłów 
chłonnych, niskimi odsetkami przeżyć. Opracowano nową technikę - radykalną proksymalno-dystalną modułową pankreato-
splenektomię (RAMPS). W RAMPS działania operacyjne przebiegają od strony głowy trzustki ku ogonowi, wcześnie zostaje 
przecięta trzustka, a splenektomia zostaje wykonana na końcowych etapach zabiegu. Wzorem PD, podejmowane są próby 
dalszej modyfikacji oryginalnej techniki RAMPS, zwłaszcza w kierunku SMA-first approach. Dla pacjentów z guzami trzustki 
granicznie resekcyjnymi lub zaawansowanymi miejscowo, po przebytym leczeniu neoadjuwantowym, opracowano metodę 
radykalnej resekcji z zaoszczędzeniem naczyń tętniczych - „the TRIANGLE operation”. Pomimo olbrzymiego postępu technik 
chirurgicznych, RT nadal jest wykrywany zbyt późno, w fazie uniemożliwiającej wykonanie skutecznej resekcji.

SŁOWA KLUCZOWE:   rak trzustki, pankreatoduodenektomia, dystalna resekcja trzustki

ABSTRACT:   The only way to cure the patient with adenocarcinoma of the pancreas (RT) is surgical excision of the tumor. The standard sur-
gical treatment of resectable pancreatic carcinoma is considered the classic pancreatoduodenectomy (PD) with the Kausch-
Whipple procedure, or the pylorus-preserving PD with the Traverso-Longmire method. The most difficult technically and at 
the same time the most important PD stage from an oncological point of view is the separation of the head of the pancreas 
from the superior mesenteric artery. Over the last decades several PD modifications have been developed, focusing on this 
maneuver in the early phase of the operation, i.e. before the pancreas is cut (an irreversible stage of the procedure). These pro-
cedures in the English literature are called “artery-first approach” or “SMA-first approach”. The term “mesopancreas” was cre-
ated. Complete removal of the mesopancreas together with the proximal part of the jejunum is considered an R0 resection 
in the case of a tumor of the head of the pancreas with direct or indirect vascular invasion, or metastases to regional lymph 
nodes, and in English literature it is referred to as pancreatoduodenectomy with systematic mesopancreas dissection (SMD-
PD). Distal resection of the pancreas (DRT) due to cancer, is associated with a high percentage of positive margins, insufficient 
number of removed lymph nodes, low survival rates. A new technique was developed - a radical proximal-distal modular pan-
creatosplenectomy (RAMPS). In RAMPS, surgical operations proceed from the side of the pancreas head towards the tail, the 
pancreas is cut early, and the splenectomy is performed at the final stages of the procedure. Currently, following the PD mod-
el, attempts are made to further modify the original RAMPS technique, especially in the direction of SMA-first approach. In 
patients with borderline resectable pancreatic tumors or locally advanced tumors, after neoadjuvant treatment, a technique 
of radical resection with preservance of arterial vessels - “the TRIANGLE operation” has been elaborated. Despite the tremen-
dous progress of surgical techniques, RT is still detected too late in the phase preventing effective resection.

KEYWORDS:   pancreatic cancer, pancreatoduodenectomy, distal pancreatic resection

W 2014 roku rak trzustki (RT) był czwartym co do częstości no-
wotworem, na który umierali mieszkańcy Europy [1]. Nowotwór 
ten charakteryzuje się bardzo niekorzystnym rokowaniem, a od-
setek przeżyć 5-letnich nie przekracza 5% [2].

Jedynym sposobem dającym możliwość wyleczenia chorego na 
gruczolakoraka trzustki jest chirurgiczne wycięcie nowotworu 
[3]. Resekcja trzustki uważana jest za jedną z najtrudniejszych 

operacji w chirurgii układu pokarmowego, wymagającą nie tylko 
doskonałej znajomości warunków oraz możliwych anomalii ana-
tomicznych górnego piętra jamy brzusznej, ale również umiejęt-
ności przedoperacyjnej oceny stopnia zaawansowania choroby. 
Trudność operacji wynika m.in. z anatomicznej bliskości trzustki 
oraz istotnych dla życia narządów i struktur, takich jak: aorta, żyła 
główna dolna, żyła wrotna, tętnice wątrobowe, krezkowe górne i 
śledzionowe, drogi żółciowe i dwunastnica.
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mobilizacji dwunastnicy, pozwalający na pokonanie pierwszej ba-
riery Mikulicza. Przeszedł on do praktyki chirurgicznej pod nazwą 
manewru Kochera [4]. 

Pierwszą udaną pankreatoduodenektomię (PD) wykonał w 1909 
roku Walther Kausch – zięć Mikulicza i jednocześnie jego następ-
ca na katedrze wrocławskiej [4]. Chcąc zminimalizować ryzyko 
powikłań chirurgicznych związanych z ciężkim niedożywieniem i 
żółtaczką mechaniczną, Kausch zdecydował się podzielić zabieg na 
dwa etapy. W pierwszym wykonał pętlową cholecystojejunostomię 
oraz zespolenie jelitowo-jelitowe metodą Brauna [4]. Dwa miesiące 
później wykonał blokową resekcję dystalnej części żołądka, proksy-
malnej części dwunastnicy i części głowy trzustki, a następnie pętlo-
wą gastrojejunostomię i pankreatoduodenostomię. Dziewięć mie-
sięcy później chory zmarł z powodu zapalenia dróg żółciowych [4].

RYS HISTORYCZNY

Pierwszą udaną operacją guza trzustki była dystalna resekcja trzustki 
(DRT) wykonana w 1882 roku przez Fryderyka Trendelenburga [4].

W 1903 roku Jan Mikulicz-Radecki określił trzy bariery w chirur-
gii trzustki [4, 5], które współcześnie nadal stanowią wyzwanie dla 
operatorów. Pierwszą miała być anatomiczna lokalizacja trzustki. 
Kolejną – trudność we wczesnej diagnostyce RT i jego wykrycie na 
etapie umożliwiającym skuteczną resekcję. Ostatnią barierą – wg 
Mikulicza – była wysoka śmiertelność okołooperacyjna, która na 
przełomie XIX i XX wieku wynikała z braku płynoterapii dożyl-
nej, leczenia żywieniowego oraz skutecznej kontroli zakażeń [4, 5]. 

Również w 1903 roku Theodor Kocher spopularyzował sposób 

Tab. I.  Definicja guza trzustki o granicznej resekcyjności według różnych kryteriów. Na podstawie: Halperin D.M., Varadhachary G.R.: Resectable, Borderline Resectable, and 
Locally Advanced Pancreatic Cancer: What Does It Matter? Curr. Oncol. Rep. (2014) 16: 366.

MD ANDERSON AHPBA NCCN

SHX Przyleganie guza do naczynia Przyleganie guza do naczynia Przyleganie guza do naczynia

CA Przyleganie guza do naczynia Brak kontaktu guza z naczyniem Brak kontaktu guza z naczyniem

CHA Przyleganie lub otoczenie przez guz 
na krótkim odcinku Przyleganie lub otoczenie przez guz na krótkim odcinku Przyleganie lub otoczenie przez guz na krótkim odcinku

SMV-PV Obecność zakrzepicy naczynia żylnego

Przyleganie lub otoczenie naczynia przez guz lub 
obecność zakrzepicy z zachowanymi prawidłowymi 
naczyniami na odcinku proksymalnym i dystalnym od 
miejsca nacieku

Przyleganie lub otoczenie naczynia przez guz lub 
obecność zakrzepicy z zachowanymi  prawidłowymi 
naczyniami na odcinku proksymalnym i  dystalnym od 
miejsca nacieku

SMA (ang. superior mesenteric artery) – tętnica krezkowa górna, CA (ang. coeliac axis) – pień trzewny, CHA (ang. common hepatic artery) – tętnica wątrobowa wspólna, SMV 
(ang. superior mesenteric vein) – żyła krezkowa górna, PV (ang.portal vein) – żyła wrotna

Tab. II.  Kryteria resekcyjności guza trzustki według wytycznych National Comprehensive Cancer Network, wersja 2.2017.

 GUZ TRZUSTKI RELACJA DO NACZYŃ TĘTNICZYCH RELACJA DO NACZYŃ ŻYLNYCH

Resekcyjny Guz nie przylega do dużych naczyń (CA, SMA,CHA).
Guz nie przylega do SMV i PV, lub przyleganie guza do ≤180° 
obwodu naczynia, bez zmiany kształtu naczynia żylnego 
(SMV i/lub PV).

Potencjalnie 
resekcyjny

Guz głowy trzustki/wyrostka haczykowatego • guz przylegający do tętnicy wątrobowej wspólnej, nie przechodzący 
się na CA i rozgałęzienie CHA, warunki do bezpiecznej i radykalnej 
resekcji z rekonstrukcją,• guz przylegający do SMA na ≤180° jej obwodu,• obecność anatomicznego wariantu naczyniowego w układzie tętniczym 
(np. dodatkowej prawej tętnicy wątrobowej) oraz jego położenie  
stosunku do guza i/lub nacieczenie przez nowotwór, powinno zostać  
uwzględnione w trakcie  planowania techniki operacyjnej.

Guz trzonu/ogona trzustki• przyleganie guza do CA na ≤180° jego obwodu,• przyleganie guza do CA na >180° jego obwodu bez cech 
wciągnięcia ściany tego naczynia w guz nowotworowy, pod 
warunkiem braku kontaktu zmiany z tętnicą żołądkowo-
dwunastniczą (część ekspertów uważa, że to kryterium 
kwalifikuje przypadek jako nieoperacyjny).

• guz przylegający do SMV lub PV na ≤180° obwodu, zmieniający 
kształt naczynia, • obecność zakrzepicy naczynia żylnego z zachowanymi prawidłowymi 
naczyniami na odcinku proksymalnym i  dystalnym od miejsca 
nacieku, warunki do bezpiecznej i radykalnej resekcji żylnej z 
następową rekonstrukcją,• guz przylega do żyły głównej dolnej.

Nieresekcyjny Obecność przerzutów odległych (łącznie z zajęciem węzłów chłonnych spoza grupy węzłów chłonnych regionalnych )

Guz głowy trzustki/wyrostka haczykowatego

• przyleganie guza do SMA lub CA na >180° obwodu,• naciek pierwszej gałęzi czczej SMA,
• brak możliwości rekonstrukcji SMV/PV z powodu nacieku lub 

zamknięcie światła naczynia,• naciek pierwszej gałęzi czczej SMV

Guz trzonu/ogona trzustki

• przyleganie guza do SMA lub CA na >180° obwodu,• guz przylegający do CA i naciekający aortę
• brak możliwości rekonstrukcji SMV/PV z powodu nacieku lub 

zamknięcie światła naczynia.
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twork (NCCN). Kryteria resekcyjności guza trzustki opracowane 
przez NCCN przedstawia tab. II. 

Stosując kryteria NCCN podczas analizy obrazów TK lub MR, 
można z dużym prawdopodobieństwem prawidłowo ocenić niere-
sekcyjność guza (dodatnia wartość predykcyjna >90%) [3]. Niestety 
wartość tych kryteriów dla oceny resekcyjności jest znacznie niższa 
(>50%). Na kryteria amerykańskie powołuje się Europejskie Towa-
rzystwo Onkologii ESMO w swoich wytycznych z 2015 roku [3].

PANKREATODUODENEKTOMIA

Za standardowe leczenie chirurgiczne resekcyjnego raka głowy 
trzustki uważa się klasyczną PD metodą Kauscha-Whipple’a lub 
PD z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Long-
mire’a [8]. W trakcie klasycznej PD metodą Whipple’a zostaje 
przecięty żołądek w połowie długości, natomiast w modyfikacji 
Traverso-Longmire’a przecina się dwunastnicę około 2–3 cm za 
odźwiernikiem. W 2016 roku opublikowano przegląd systema-
tyczny, który porównywał obie metody PD pod względem prze-
życia, pooperacyjnej śmiertelności, powikłań oraz jakości życia 
po operacji [8]. Autorzy nie znaleźli istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy obiema metodami.

Najtrudniejszym technicznie, i jednocześnie najważniejszym z 
punktu widzenia onkologicznego etapem PD, jest oddzielenie gło-
wy trzustki od tętnicy krezkowej górnej [9]. W technice klasycz-
nej szyja trzustki zostaje oddzielona od połączenia żyły krezkowej 
górnej z żyłą wrotną. Następnie wykonuje się przecięcie trzustki 
wzdłuż płaszczyzny żylnej. Wyrostek haczykowaty i głowa trzustki 
mogą wówczas być łatwo odpreparowane od okolicznych tkanek. 
Dopiero na tym etapie operacji chirurg może podjąć próbę oddzie-
lenia głowy trzustki od tętnicy krezkowej górnej.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowano kilka modyfikacji 
PD, koncentrując się na wykonaniu tego manewru we wczesnej 
fazie operacji, tj. przed przecięciem trzustki, które uważane jest 
za nieodwracalny etap zabiegu [9]. Procedury uzyskiwania mar-
ginesu zaotrzewnowego wokół tętnicy krezkowej górnej na po-
czątkowym etapie PD w piśmiennictwie angielskim noszą nazwę 
„artery-first approach” lub „SMA-first approach”. 

Opracowano różne sposoby wczesnego dotarcia do naczyń za-
otrzewnowych. Del Chiaro i wsp. opisali metodę opartą na kom-
binacji manewru Kohera i manewru Cattell-Brascha [10]. Pierw-
szym etapem w tej technice jest na wykonanie szerokiego manewru 
Kochera, czyli mobilizacja części zstępującej dwunastnicy przez 
nacięcie otrzewnej wzdłuż bocznego brzegu dwunastnicy. Na-
stępnie wykonywany jest manewr Cattell-Brascha, który pole-
ga na uruchomieniu kątnicy, prawej połowy okrężnicy i zagięcia 
wątrobowego od strony prawej w kierunku przyśrodkowym oraz 
mobilizacji tylnych przyczepów jelita cienkiego w kierunku dogło-
wowym [10]. W ten sposób zostają bardzo dobrze uwidocznione 
duże naczynia przestrzeni zaotrzewnowej – aorta i żyła główna 
dolna. Dalsza część preparowania odbywa się w kierunku dogło-
wowym, aż do uwidocznienia lewej żyły nerkowej i tętnicy krez-
kowej górnej [10].

Inną techniką wczesnego dojścia do naczyń przestrzeni zaotrzew-
nowej jest dostęp dolny podokrężniczy (ang. Inferior Infracolic Su-

W 1935 roku Allen O. Whipple opisał metodę anatomicznej PD 
jako operacji dwuetapowej [6]. W trakcie pierwszego zabiegu 
wykonywał zespolenie dróg żółciowych i gastrojejunostomię. 
Trzy tygodnie po pierwszym zabiegu wykonał drugą, polegającą 
na resekcji głowy trzustki i dwunastnicy. W 1941 roku Whipple 
zmodyfikował swoją operację tak, aby oba etapy – resekcyjny i 
rekonstrukcyjny – stanowiły jednoetapową, kompletną procedu-
rę [6]. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za sukces Whip-
ple’a było zastosowanie jedwabnych szwów opornych na trawie-
nie przez enzymy, w przeciwieństwie do stosowanych wcześniej 
szwów katgutowych [7].

Operacja Kauscha-Whipple’a była standardem w leczeniu re-
sekcyjnego raka głowy trzustki aż do 1972 roku, kiedy Traver-
so i Longmire spopularyzowali technikę PD z zaoszczędzeniem 
odźwiernika. Metoda ta oryginalnie została opisana w 1944 roku 
przez Kennetha Watsona [4]. W 1994 Gagner i Pomp wykonali 
pierwszą laparoskopową PD, a w 2003 roku Giulianotti pierwszą 
PD przy pomocy robota chirurgicznego [4].

KRYTERIA RESEKCYJNOŚCI GUZA TRZUSTKI

W literaturze brak jest jednej powszechnie uznanej definicji re-
sekcyjności guza trzustki. Tab. I przedstawia porównanie trzech 
najczęściej wymienianych w literaturze definicji zmiany trzustki 
na pograniczu resekcyjności opracowanych przez MD Anderson 
Cancer Center (MDACC), American Hepato-Pancreato-Biliary 
Association (AHPBA) oraz National Comprehensive Cancer Ne-

Tab. III.  Warianty tętniczego unaczynienia wątroby.

TYP OPIS %

Michels 
(n = 200)

1 Norma 55

2 Przemieszczona LTW – odchodząca od TŻL 10

3 Przemieszczona PTW – odchodząca od TKG 11

4 Przemieszczone PTW i LTW 1

5 Dodatkowa LTW odchodząca od TŻL 8

6 Dodatkowa PTW odchodząca od TKG 7

7 Dodatkowe PTW i LTW 1

8 TYP 3+5 lub TYP 2+6 4

9 TWW odchodząca od TKG 2.5

10 TWW odchodząca od TŻL 0.5

Hiatt i wsp. 
(n = 1000)

1 Norma 75.7

2 Przemieszczona lub dodatkowa LTW 9.7

3 Przemieszczona lub dodatkowa PTW 10.6

4 TYP 2+3 2.3

5 TWW odchodząca od TKG 1.5

6 TWW odchodząca od aorty 0.2

LTW – lewa tętnica wątrobowa (LHA – left hepatic artery); TŻL – tętnica  żołądkowa 
lewa (LGA – left gastric artery); PTW – lewa tętnica wątrobowa (RHA – right hepatic 
artery); TKG – tętnica krezkowa górna (SMA – superior mesenteric artery); TWW – 
tętnica wątrobowa wspólna (CHA – common hepatic artery).
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stopniu złośliwości, rakiem przedinwazyjnym (carcinoma in situ) 
lub wewnątrzprzewodowym brodawkowatym nowotworem ślu-
zowym (intraductal papillary mucinous neoplasm; IPMN) [9]. Na 
pierwszym poziomie SMDPD zostaje zachowany splot nerwowy 
wokół tętnicy krezkowej górnej oraz tętnicze i żylne gałęzie czcze, 
gdyż usunięcie tkanek na lewo od żyły krezkowej górnej nie jest 
konieczne [9]. Wskazaniem do wykonania SMDPD na poziomie 
drugim jest rak brodawki Vatera, rak dwunastnicy oraz rak dystal-
nej części przewodu żółciowego wspólnego [9]. Resekcja na tym 
poziomie polega na usunięciu en bloc węzłów chłonnych meso-
pancreas do poziomu odejścia tętnicy trzustkowo-dwunastniczej 
dolnej, którą podwiązuje się u nasady [9]. Poziom trzeci SMDPD 
polega na usunięciu całej tkanki okołonaczyniowej i limfatycznej 
na prawo od tętnicy krezkowej górnej. Wskazaniem do wykonania 
resekcji na tym poziomie jest przewodowy RT lub zaawansowany 
rak przewodów żółciowych [9].

Główną gałęzią pnia trzewnego jest zwykle tętnica wątrobowa 
wspólna, która odchodzi od niego dogłowowo w stosunku do 
trzustki. Przed podjęciem decyzji o resekcji trzustki należy roz-
poznać możliwe anomalie tej tętnicy. Te nietypowe tętnice mogą 
być zarówno dodatkowymi, jak i jedynymi naczyniami zaopatru-
jącymi wątrobę w krew tętniczą [7].

W 1966 roku Michels opublikował pracę napisaną na podstawie 
wykonanych 200 badań sekcyjnych, w której zdefiniował podsta-
wowe warianty tętniczego unaczynienia wątroby [15, tabela 3]. W 
1994 roku Hiatt i wsp., opierając się na analizie 1000 przypadków 
pacjentów poddanych ortotopowemu przeszczepowi wątroby, zmo-
dyfikowali tradycyjną klasyfikację Michelsa [16, tabela 3]. W mate-
riale Michelsa anomalie unaczynienia tętniczego wątroby stanowiły 
45% przypadków, natomiast u Hiatta i wsp. 24,3% [15, 16, tabela 3].

ZAKRES LIMFADENEKTOMII W PD

Zajęcie węzłów chłonnych u chorych na resekcyjnego RT jest waż-
nym czynnikiem rokowniczym. Limfadenektomia jest istotna do 
właściwej oceny stopnia zaawansowania (cecha pN).

W 2012 roku Nimura i wsp. opublikowali wyniki wieloośrodkowe-
go randomizowanego badania przeprowadzonego w Japonii [17]. 
Badanie porównywało wartość techniki PD ze standardową i PD 
z rozszerzoną limfadenektomią, u chorych bez jakiegokolwiek le-
czenia uzupełniającego (chemioterapii). Do badania włączono 112 
chorych, operowanych od marca 2000 roku do maja 2003 roku w 
14 czołowych japońskich ośrodkach [17]. Operacje wykonali do-
świadczeni chirurdzy, z których każdy wykonał wówczas co naj-
mniej 50 PD z rozszerzoną limfadenektomią. Przed rozpoczęciem 
badania uzgodniono techniczne szczegóły procedur, warunkujące 
włączenie do badania [17]. Za standardową limfadenektomię chi-
rurdzy uznali usunięcie stacji węzłów chłonnych nr 13a, 13b, 17a 
i 17b [17, 18, 19]. Jako operację radykalną traktowano dodatkowe 
usunięcie stacji węzłów chłonnych nr 8a, 8p, 9, 12a, 12b, 12p, 14p, 
14d, 16a2, 16b1 [17, 18, 19]  Średni czas zabiegu, liczba pobranych 
węzłów chłonnych oraz śródoperacyjna utrata krwi były większe 
w grupie poddanej rozszerzonej limfadenektomii [17]. Badanie 
wykazało, że rozszerzona limfadenektomia w radykalnej PD nie 
przynosi korzyści w postaci dłuższego przeżycia pooperacyjnego 
[17]. Odsetek powikłań, śmiertelność pooperacyjna i jakości ży-
cia były podobne [17].

perior Mesenteric Artery First Approach) opisany po raz pierwszy 
przez Weitza i wsp. [11]. Zhu i wsp. zmodyfikowali metodę Weitza, 
rezygnując z początkowego zmodyfikowanego manewru Kochera 
[12]. Pierwszym etapem w ich technice jest uniesienie okrężnicy 
poprzecznej. W ten sposób u podstawy krezki poprzecznicy zo-
stają uwidocznione żyła i tętnica krezkowa górna [12]. Następnie 
wypreparowuje się i zaznacza tasiemkami oba naczynia. Dalsze 
preparowanie odbywa się w kierunku dogłowowym, wzdłuż pra-
wych powierzchni naczyń krezkowych górnych, aż do osiągnięcia 
dolnego brzegu trzustki [12]. Po przecięciu więzadła żołądkowo-
-okrężniczego wypreparowuje się tylną powierzchnię trzustki i 
ocenia możliwość oddzielenia głowy trzustki od tętnicy krezko-
wej górnej [12]. Aosasa i Kawabata proponują dostęp górny uzy-
skiwany poprzez uwolnienie zagięcia dwunastniczo-czczego (ang. 
Superior mesenteric artery-first approach) [13, 14].

Procedury wczesnego dostępu do naczyń zaotrzewnowych są za-
lecane, gdyż: 

•	 pozwalają na wczesną ocenę resekcyjności, bez zbędnego 
przedłużania operacji, jeszcze przed dojściem do 
nieodwracalnego etapu operacji [9];

•	 umożliwiają uzyskanie zadowalających okołotrzustkowych 
marginesów resekcji, szczególnie przyśrodkowego oraz 
zaotrzewnowego [9];

•	 ułatwiają identyfikację tętnicy wątrobowej wspólnej, szcze- 
gólnie w przypadkach anomalii jej przebiegu [7, tab. III];

•	 zabezpieczają przed przepełnieniem naczyń żylnych 
w usuwanym preparacie przed wykonaniem resekcji, 
co zmniejsza śródoperacyjny ubytek krwi [9].

Powikłaniem procedur wczesnego dostępu do naczyń zaotrzew-
nowych jest możliwość wystąpienia ciężkiej biegunki w okresie 
pooperacyjnym [12]. Pomimo że ustępuje ona po leczeniu lope-
ramidem, może znacznie upośledzić pooperacyjny komfort życia 
pacjentów [12]. Przyczyną biegunki jest szkieletowanie tętnicy 
krezkowej górnej [12]. Można jej zapobiec poprzez zachowanie 
arkad naczyniowych końcowego odcinka jelita cienkiego [12].

Równocześnie z wprowadzeniem technik „artery-first approach” 
powstało pojęcie „mesopancreas” oraz „systematic mesopancreas 
dissection” [9]. Za mesopancreas uważa się strukturę nerwowo-
-naczyniową łączącą tylną powierzchnię trzustki, tętnicę krezkową 
górną wraz z jej otoczeniem oraz prawy zwój trzewny [9]. W skład 
mesopancreas wchodzą: pierwszy i drugi splot nerwowy wokół 
głowy trzustki, tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna z jej gałę-
ziami, tętnice i żyły jelita czczego oraz okoliczne węzły chłonne [9]. 

Całkowite usunięcie mesopancreas wraz z proksymalną częścią 
jelita czczego jest uznawane za resekcję R0 w przypadku guza 
głowy trzustki z bezpośrednią lub pośrednią inwazją naczyń lub 
przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, a w piśmien-
nictwie angielskim jest określane, jako pancreatoduodenectomy 
with systematic mesopancreas dissection (SMDPD) [9]. Za me-
sojejunum uważa się część jelita czczego unaczynioną przez ga-
łęzie tętnicze odchodzące od tętnicy krezkowej górnej do pozio-
mu tętnicy trzustkowo-dwunastniczej dolnej [9]. SMDPD dzieli 
się na trzy poziomy, biorąc pod uwagę rozległość resekcji dooko-
ła i wzdłuż tętnicy krezkowej górnej. Kwalifikacja do danego po-
ziomu resekcji jest uzależniona od typu patologii guza [9]. Do 
pierwszego poziomu SMDPD kwalifikowani są chorzy, u których 
nie trzeba wykonywać limfadenektomii, czyli ze zmianą o niskim 
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Brak rekomendacji towarzystw naukowych dotyczących drena-
żu dróg żółciowych w przypadkach resekcyjnych guzów okolicy 
brodawki Vatera oraz duża skuteczność tej procedury (90–95%) 
powoduje, że jest ona wykonywana rutynowo i u części pacjen-
tów niepotrzebnie. Najczęściej podawanymi w literaturze wska-
zaniami do drenażu dróg żółciowych przed wykonaniem PD są: 
wysoka hiperbilirubinemia, zapalenie dróg żółciowych, uporczywy 
świąd, odbarczenie cholestazy u pacjentów z guzami o granicznej 
resekcyjności, u których planowane jest leczenie neoadiuwanto-
we [25]. Przedmiotem dyskusji jest punkt odcięcia dla poziomu 
bilirubiny całkowitej w surowicy krwi, który wskazywałby na ko-
nieczność wykonania drenażu. W większości doniesień wynosi on 
między 200 μmol/l (ok. 11,7 mg/dl) a 400 μmol/l (ok. 23,4 mg/dl) 
[24]. Drenaż należałoby rozważyć u osób starszych z chorobami 
dodatkowymi w wywiadzie [24]. U osób młodych, bez dodatko-
wych obciążeń, powinno się pierwszoplanowo planować resekcję 
nawet przy wysokiej hiperbilirubinemii [24].

Najnowsza doniesienia literaturowe – w tym 4 metaanalizy, jed-
no randomizowane badanie wieloośrodkowe i jedno badanie re-
trospektywne – dowodzą, że niepotrzebny endoskopowy dre-
naż dróg żółciowych w przypadkach resekcyjnych guzów okolicy 
brodawki Vatera zwiększa częstość poważnych powikłań około-
operacyjnych (w klasyfikacji Clavien-Dindo >2) w tym również 
śmiertelność okołooperacyjną, a nie przynosi korzyści w postaci 
polepszenia wyników resekcji chirurgicznych [24, 26, 27, 28, 29, 
30]. Część badań dowodzi zwiększonej częstości infekcji miejsca 
operowanego u pacjentów po drenażu dróg żółciowych [28, 31, 
32]. Retrospektywne badanie francuskie donosi o pojedynczych 
przypadkach miejscowego, zwłóknienia zapalnego wokół głowy 
trzustki zainicjowanego drenażem dróg żółciowych, które unie-
możliwia następowe wykonanie bezpiecznej PD [24]. Wykonanie 
drenażu dróg żółciowych wydłuża czas oczekiwania na leczenie 
operacyjne o około 33 dni [24]. Sanjeevi i wsp. donoszą o zwięk-
szeniu ryzyka progresji resekcyjnego guza do nieresekcyjnego, 
jeżeli czas między diagnozą, a operacją będzie dłuższy niż 32 dni, 
a Glant i wsp. jeżeli okres ten będzie dłuższy niż 35 dni [33, 34]. 
Wydłużenie czasu oczekiwania na resekcję związaną z niepotrzeb-
nym drenażem dróg żółciowych może więc spowodować, że stanie 
się ona niewykonalna [24].

Kwestia drenażu dróg żółciowych przed planowaną PD pokazuje, 
jak istotne jest interdyscyplinarne omówienie każdego przypadku 
RT przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji terapeutycznej [24].

Czy można wykonać pankreatoduodenektomię i metastasekto-
mię w chorobie M1?

Jak wynika z krzywych przeżycia, jedynym sposobem na istotne 
wydłużenie i potencjalne wyleczenie RT jest radykalna resekcja 
R0 [35]. W nawiązaniu do tego podejmowane były próby agre-
sywnych, rozległych resekcji poszerzonych o limfadenektomię 
pozaregionalnych węzłów chłonnych, a nawet metastasektomię 
przerzutów do wątroby [35]. Wyniki opublikowanych doniesień 
są różne i zależą od ośrodka z którego pochodzą [36, 37]. Jednym z 
takich doniesień jest publikacja Shrikhande i wsp. W retrospektyw-
nej analizie porównali oni heterogenną i nieliczną (n = 29) grupę 
chorych, u których wykonano resekcję trzustki R0/R1 połączoną 
z metastasektomią z grupą 287 chorych bez zmian przerzutowych 
(M0) również po resekcji R0/R1. Utrata krwi, średni czas hospta-
lizacji, powikłań pooperacyjnych i relaparotomii w obu grupach 

W 2014 roku Międzynarodowa Grupa Badawcza do spraw Chi-
rurgii Trzustki (International Study Group on Pancreatic Surge-
ry; ISGPS) uznała, że rozszerzona radykalna limfadenektomia nie 
jest rekomendowana [20]. Za standardową limfadenektomię w PD 
uznano usunięcie następujących stacji węzłowych: 5, 6, 8a, 12b1, 
12b2, 12c, 13a, 13b, 14a, 14b, 17a i 17b [20]. 

Histopatolog powinien ocenić następujące marginesy operacyj-
ne: przedni, tylny, przyśrodkowy (żyły krezkowej górnej), tętnicy 
krezkowej górnej, linii odcięcia trzustki, drogi żółciowe (przewód 
wątrobowy wspólny), jelito cienkie [3]. Ze względu na duży odse-
tek nawrotów miejscowych, szczególnie istotna jest ocena okolicy 
zaotrzewnowej zawierającej okołonerwową tkankę łączną przyle-
gającą do tętnicy krezkowej [3]. 

Metaanaliza z 2015 roku zwraca uwagę na dużą różnorodność pro-
tokołów histopatologicznych i definicji marginesów dla resekcji 
R0 i R1 [21]. Brak standardów dla histopatologów powoduje roz-
bieżność w raportowanych częstościach wznów miejscowych po 
resekcjach R0 w poszczególnych ośrodkach. To z kolei przekłada 
się na sprzeczne wyniki z dużych badań retrospektywnych, badań 
randomizowanych i metaanaliz. Jedne potwierdzają, a drugie za-
przeczają znaczeniu prognostycznemu marginesu R0 [22]. Bez 
przyjęcia jednolitych definicji i standardów nie ma możliwości 
przeprowadzenia rzetelnych badań porównujących raporty hi-
stopatologiczne z resekcji chirurgicznych z leczeniem adiuwan-
towym, co utrudnia postęp w leczeniu resekcyjnego RT [22]. W 
ostatnich latach pojawiło się kilka prac z ośrodków europejskich, 
które proponują nowe standardy dla dokumentacji histopatolo-
gicznej, okrężne marginesy oraz nowe definicje marginesów R0 i 
R1 [23]. Nowa definicja resekcji R0 obejmuje przypadki, w których 
margines wolny od komórek nowotworowych wynosi 1 mm, a re-
sekcji R1 te przypadki, w których margines ten wynosi <1mm. Po-
wyższe definicje zostały ujęte w najnowszych wytycznych ESMO 
[3]. Autorzy z ośrodka w Heidelbergu porównali grupy pacjentów 
po resekcji R0 – definiowanej według najnowszych wytycznych – 
średnie przeżycie: 41,6 miesięcy, 5-letnie przeżycie: 37,7% z grupą 
definiowaną jako R0 – według starej definicji, gdy margines równy 
jest 0 mm – średnie przeżycie: 33,7 miesięcy, 5-letnie przeżycie: 
33,6% [22]. Istotne statystycznie wydłużenie czasów przeżycia w 
pierwszej z omawianych grup potwierdziło wagę kliniczną no-
wych standardów [22].

PRZEDOPERACYJNY DRENAŻ DRÓG 
ŻÓŁCIOWYCH

Jednym z powikłań złośliwych guzów okolicy brodawki Vatera 
jest obstrukcja dystalnych odcinków dróg żółciowych. Powodu-
je ona cholestazę, żółtaczkę mechaniczną oraz uporczywy świąd. 
Cholestaza może natomiast wywołać zaburzenia krzepnięcia, za-
burzenia immunologiczne oraz zapalenie dróg żółciowych, a te z 
kolei spowodować wzrost powikłań po PD lub nawet być prze-
ciwwskazaniami do zabiegu resekcyjnego [24]. Przedoperacyjny 
drenaż dróg żółciowych wykonany drogą endoskopową, w przy-
padkach resekcyjnego RT ma w założeniu ulżyć objawom i zapo-
biec ostremu zapaleniu dróg żółciowych [24]. Procedura wiąże 
się z występowaniem 1–30% powikłań i śmiertelnością na pozio-
mie 0,2–1% [24]. Najczęstszymi powikłaniami są ostre zapalenie 
trzustki (1–15%), zapalenie dróg żółciowych, krwawienie z dwu-
nastnicy i perforacja dwunastnicy [24]. 
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stają uruchomione na wczesnym etapie zabiegu, przed skontro-
lowaniem dużych naczyń i przecięciem trzustki [40]. Ten sposób 
dostępu operacyjnego wiąże się z ograniczeniami w wizualizacji 
tylnej płaszczyzny resekcji, potencjalnymi krwotokami wynikają-
cymi z późnej kontroli naczyń oraz nieadekwatną limfadenektomią 
[40]. W RAMPS działania operacyjne przebiegają od strony głowy 
trzustki ku ogonowi, wcześnie zostaje przecięta trzustka, a splenek-
tomia zostaje wykonana na końcowych etapach zabiegu [40]. We-
dług oryginalnej metody Strasberga, jeżeli guz w przedoperacyjnej 
ocenie TK nie nacieka tylnej torebki trzustki, przebieg płaszczyzny 
resekcji powinien dochodzić aż do przedniej torebki nerki (przed-
nia RAPMS) [41]. W przypadku nacieku na tylną torebkę trzustki, 
powinna zostać wykonana procedura tylnej RAMPS obejmująca 
lewostronną adrenalektomię oraz powięź Geroty [41]. Powodem 
tak głębokiej ingerencji w przestrzeń zaotrzewnową, jest tendencja 
RT do tworzenia mikroognisk penetrujących głębiej niż sugeru-
ją to obrazy TK oraz palpacyjna ocena chirurga [41]. W ostatniej 
dekadzie RAMPS była coraz częściej wykonywana, szczególnie 
w Japonii i Korei [39]. Nadal jednak liczba pacjentów, u których 
została zastosowana ta metoda jest zbyt mała, aby przeprowadzić 
radnomizowane badanie kliniczne porównujące wyniki RAMPS 
z wynikami tradycyjnej techniki DRT [39]. Dostępna jest jedynie 
jedna metaanaliza oparta o 6 prac retrospektywnych, która po-
równuje grupę 152 pacjentów po RAMPS z grupą 226 pacjentów, 
którzy przebyli tradycyjną DRT [39]. Przy wykorzystaniu techniki 
RAMPS uzyskano wyższy odsetek resekcji R0 i większą średnią 
liczbę usuniętych węzłów chłonnych . Autorzy uznali RAMPS za 
procedurę bezpieczną i korzystną onkologicznie [39]. Podkreślili 
jednak konieczność dalszych badań oceniających przeżycia po-
operacyjne po tej technice [39]. Obecnie  wzorem PD  podejmo-
wane są próby dalszej modyfikacji oryginalnej techniki RAMPS, 
zwłaszcza w kierunku SMA-first approach.

Rak trzonu i ogona trzustki jest często rozpoznawany w fazie nacie-
ku na pień trzewny i jego odgałęzienia, czyli w stadium, które tra-
dycyjnie uważa się za nieoperacyjne. Szansą na radykalną resekcję 
dla części z tych chorych jest operacja Appleby’a [42]. Procedura 
obejmuje DRT wraz ze splenektomią oraz resekcją pnia trzewnego. 
Powodzenie tego zabiegu uzależnione jest od obecności tętnicze-
go krążenia obocznego przez arkadę trzustkowo-dwunastniczą i 
tętnicę żołądkowo-dwunastniczą, które ma zapewnić dopływ krwi 
tętniczej do wątroby [42]. Jeżeli krążenie oboczne jest niewydolne, 
dla zapewnienia prawidłowego unaczynienia tętniczego dla wą-
troby i żołądka, należy dodatkowo wykonać rekonstrukcję naczy-
niową – zmodyfikowaną procedurę Appleby’a. Jednakże w litera-
turze opisane są tylko pojedyncze przypadki tego typu operacji u 
starannie wyselekcjonowanych pacjentów. Przed przystąpieniem 
do tego typu resekcji, chirurg musi dokładnie przeanalizować wa-
riant anatomiczny tętniczego unaczynienia wątroby występujący 
u danego pacjenta, by w razie potrzeby wykonać stosowną rekon-
strukcję naczyniową [42].

U pacjentów z guzami trzustki granicznie resekcyjnymi lub za-
awansowanymi miejscowo, po przebytym leczeniu neoadiuwan-
towym, Hackert i wsp. proponują technikę radykalnej resekcji z 
zaoszczędzeniem naczyń tętniczych, którą nazwali „the TRIAN-
GLE operation” [43]. W skanach CT często nie można odróżnić 
nacieku nowotworowego na naczynia tętnicze od procesu włóknie-
nia indukowanego chemioterapią (szczególnie w schemacie FOL-
FIRINOX) [43]. Dlatego w części ośrodków pacjentów po leczeniu 
neoadiuwantowym, u których doszło do regresji guza lub utrzy-

był podobny. Średni czas przeżycia w badanej grupie wyniósł 13,8 
miesięcy. Autorzy stwierdzają, iż resekcja trzustki w chorobie M1 
może być bezpieczna, jeżeli zostanie wykonana w wyspecjalizowa-
nym ośrodku referencyjnym, u starannie dobranych chorych [35]. 
Tak agresywne leczenie chirurgiczne choroby uogólnionej nie jest 
jednak wymieniane w wytycznych NCCN i ESMO, ani nie było 
przedmiotem żadnej metaanalizy.

DYSTALNA RESEKCJA TRZUSTKI (DRT)

W trzonie i ogonie trzustki lokalizuje się około 25% RT, ale mogą 
rozwijać się tam również rzadsze typy nowotworów, m.in.: rak z 
komórek groniastych, wewnątrzprzewodowy brodawkowaty no-
wotwór śluzowy (IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm), 
śluzowy nowotwór torbielowaty, pankreatoblastoma (guz Wilmsa), 
nowotwory neuroendokrynne, w tym te wywodzące się z komórek 
części wewnątrzwydzielniczej trzustki i wytwarzające hormony 
(insulinoma, glucagonoma, VIPoma), gruczolakotorbielak suro-
wiczy, lity nowotwór rzekomobrodawkowaty (guz Hamoudiego).

Resekcyjność guzów trzonu i ogona trzustki jest mniejsza niż re-
sekcyjność guzów umiejscowionych w głowie, ponieważ u tych 
chorych wzrost guza nie jest poprzedzony objawami sygnalizują-
cymi, np. żółtaczką.

W trakcie DRT przecina się trzustkę na poziomie jej cieśni, w 
miejscu przylegania żyły wrotnej do żyły krezkowej górnej [38].

W zależności od zakresu wyróżniamy trzy typy DRT: DRT ze 
splenektomią, DRT z zaoszczędzeniem śledziony i jej głównych 
naczyń oraz DRT z zaoszczędzeniem śledziony i resekcją naczyń 
śledzionowych techniką Warshawa. Wybór typu resekcji zależny 
jest od rodzaju patologii i warunków śródoperacyjnych. Należy 
pamiętać, że podwiązanie tętnicy śledzionowej nie wymaga sple-
nektomii, natomiast w przypadku podwiązania żyły śledzionowej 
jest ona konieczna [7]. Wypreparowanie żyły i tętnicy śledziono-
wej jest najtrudniejszym etapem drugiego z wymienionych wyżej 
typów DRT. W trakcie operacji techniką Warshawa warunkiem 
zaoszczędzenia śledziony przy jednoczasowej resekcji naczyń 
śledzionowych jest zaoszczędzenie naczyń krótkich żołądka oraz 
naczyń żołądkowo-sieciowych lewych.

W ostatnich latach wprowadzono wiele nowych rozwiązań w le-
czeniu resekcyjnego i granicznie resekcyjnego raka głowy trzustki, 
takich jak: technika „artery-first approach”, resekcja żyły krezkowej 
górnej/żyły wrotnej z następową rekonstrukcja naczyniową, che-
mio-radioterpia indukcyjna. Wszystkie te działania mają na celu 
ułatwienie osiągnięcia resekcji R0 w tracie PD. Z powodu wysoce 
agresywnej biologii, tendencji do wczesnego zajęcia regionalnych 
węzłów chłonnych oraz rzadszego występowania rak obwodowej 
części trzustki zdecydowanie rzadziej był przedmiotem badań 
klinicznych. Tradycyjna technika DRT z powodu raka wiąże się z 
dużym odsetkiem dodatnich marginesów, niedostateczną liczbą 
usuniętych węzłów chłonnych, niskimi odsetkami przeżyć [39, 40]. 
Odpowiedzią na potrzebę zmodyfikowania tradycyjnej techniki 
DRT była praca opublikowana w 2003 roku przez Strasberga i wsp. 
opisująca nową technikę, którą nazwali radykalną proksymalno-
-dystalną modułową pankreatosplenektomią (RAMPS) [41]. W 
tradycyjnej technice operacyjnej kierunek działań chirurga zmie-
rza od lewej do prawej strony pacjenta, a śledziona i trzustka zo-
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sze przeżycia pooperacyjne. W latach 2010–2012 przeprowadzono 
we Włoszech badanie populacyjne, do którego włączono wszystkich 
pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu RT w tym kraju [47]. 
Prawdopodobieństwo wykonania operacji paliatywnej we włoskich 
szpitalach było znacznie wyższe w ośrodkach o bardzo niskiej refe-
rencyjności, niż w ośrodkach o najwyższej referencyjności [47]. Au-
torzy uważają, że w ośrodkach niskiej referencyjności dochodziło do 
nadużywania operacyjnych procedur nieresekcyjnych, które według 
obowiązujących w chirurgii trzustki standardów, powinny być wy-
konywane rzadko [47]. Badanie pokazało również, że pacjenci bez 
zmian przerzutowych mieli większe szanse na resekcję w ośrodkach 
wyższego rzędu [47]. Na te różnice między ośrodkami mogą wpły-
wać różne czynniki. Jednym z nich może być niska jakość skanów 
TK wykonywanych w mniejszych szpitalach oraz mniejsze doświad-
czenie oceniających je radiologów. Kolejny czynnik to mniejsze do-
świadczenie chirurga, który może przecenić zajęcie naczyń lub nie 
być w stanie wykonać resekcji naczyniowej [47]. W trakcie restagin-
gu wykonanego w ośrodku o wysokiej referencyjności okazało się, 
że większość pacjentów bez zmian przerzutowych, po wcześniej-
szej próbie resekcji w ośrodku o mniejszym doświadczeniu, miało 
guz anatomicznie resekcyjny [47]. Trzecim czynnikiem może być 
zbyt częste rozwiązywanie problemów obstrukcji dróg żółciowych 
na drodze operacyjnej, zamiast endoskopowej, co często wynika 
z braku dostępności do ERCP w szpitalach terenowych [47]. Zbyt 
częste wykonywanie chirurgicznych procedur paliatywnych auto-
rzy uznali za nadużycie opieki zdrowotnej. Według definicji jest to 
świadczenie, w którym szkoda przewyższa korzyści, a niska jakość 
wykonanych usług generuje koszty [47].

CHIRURGIA LAPAROSKOPOWA

Z uwagi na liczne zalety laparoskopii, już w latach 90. ubiegłego 
wieku zaczęto ją wprowadzać do chirurgii trzustki. Początkowo z 
dostępu laparoskopowego wykonywano głównie enukleacje i dystal-
ne resekcje trzustki, z czasem również pankreatoduodenektomie.

Według metaanalizy z 2011 roku DRT w procedurze otwartej trwa 
krócej i wiąże się z większą liczbą usuniętych węzłów chłonnych[48]. 
Korzyściami wynikającymi z procedury minimalnie inwazyjnej 
był krótszy czas hospitalizacji oraz krótszy czas rekonwalescencji.

W 2017 roku ukazała się metaanaliza, która porównywała PD 
minimalnie inwazyjną z procedurą otwartą [49]. Praca wykaza-
ła, że procedura laparoskopowa trwa dłużej, wiąże się z mniej-
szą śródoperacyjną utratą krwi, krótszym czasem hospitalizacji 
i porównywalną liczbą powikłań pooperacyjnych. Autorzy pod-
kreślili jednak, że laparoskopowa PD powinna być wykonywana 
tylko w ośrodkach wyspecjalizowanych w chirurgii trzustki, ma-
jących jednocześnie duże doświadczenie w chirurgii laparosko-
powej. Głównymi przeszkodami w upowszechnianiu PD metodą 
laparoskopową są: trudności w uzyskaniu stosownego marginesu 
zaotrzewnowego, skomplikowany etap rekonstrukcyjny, dłuższy 
czas operacji, a także brak mocno udowodnionych naukowo ko-
rzyści w porównaniu z techniką klasyczną [50].

CHIRURGIA PRZY UŻYCIU ROBOTÓW 
CHIRURGICZNYCH

Główne zalety chirurgii robotowej to: trójwymiarowy obraz z 

muje się stabilizacja choroby, mimo radiologicznego podejrzenia 
nacieku na naczynia tętnicze, poddaje się próbie resekcji [43]. Po 
wykluczeniu przerzutów otrzewnowych i do wątroby Hackert i 
wsp. proponują wykorzystanie jednej z metod wczesnego dostępu 
do naczyń zaotrzewnowych [43]. Z miejsca podejrzanego o naciek 
nowotworowy na tętnicę krezkową górną lub pień trzewny zostaje 
pobrany wycinek do śródoperacyjnego badania histopatologiczne-
go [43]. W przypadku potwierdzenia nowotworowego charakteru 
nacieku zazwyczaj odstępuje się od resekcji [43]. W przeciwnym 
przypadku przechodzi się do kolejnego etapu operacji, którym jest 
staranne wypreparowanie tętnicy krezkowej górnej i pnia trzew-
nego, aż do przydanki [43]. Jeżeli guz nacieka sploty nerwowe lub 
limfatyczne, należy wypreparować tętnice do miejsca ich odejścia 
od aorty [43]. Kolejnym etapem jest kompletna limfadenektomia 
danego obszaru [43]. Należy starannie usunąć wszystkie tkanki 
miękkie w obrębie trójkąta ograniczonego przez tętnicę krezkowa 
górną, pień trzewny i żyłę wrotną [43]. W przypadku DRT tętnica 
krezkowa dolna i pień trzewny powinny zostać dokładnie ogoło-
cone od strony lewej, w trakcie PD od strony prawej, a podczas to-
talnej pankreatoduodenektomii okrężnie [43]. Przy wykorzystaniu 
tej techniki w czasie totalnej pankreatoduodenektomii zazwyczaj 
dochodzi do uszkodzenia żyły żołądkowej lewej, co wymaga wy-
konania dystalnej lub nawet subtotalnej resekcji żołądka[43]. Hec-
kert i wsp. podkreślają, że opisana przez nich technika powinna 
być zarezerwowana tylko dla ośrodków wysokiej referencyjności, 
gdyż preparowanie w warstwie przydanki dużych naczyń tętniczych 
może zakończyć się ich uszkodzeniem i koniecznością wykonania 
resekcji tętniczej z następową rekonstrukcją [43]. 

ZAKRES LIMFADENEKTOMII W DRT

SGPS uznała, że w przypadkach raka trzonu i ogona trzustki stan-
dardowa limfadenektomia powinna obejmować stacje węzłów 
chłonnych 10, 11 i 18 [18]. W sytuacji obecności przerzutów do 
węzłów chłonnych spoza standardowego zakresu resekcji ISGPS 
za akceptowalną formę leczenia przyjęła zarówno resekcję trzust-
ki (u starannie wyselekcjonowanych chorych), jak i nieresekcyjne 
leczenie paliatywne [18].

DRENAŻ PO OPERACJACH RESEKCYJNYCH 
TRZUSTKI

Celowość drenowania pola pooperacyjnego w chirurgii przewodu 
pokarmowego jest w ostatnim czasie poddawana licznym dysku-
sjom. W 2017 roku ukazała się metaanaliza oceniająca użyteczność 
drenażu po operacjach resekcyjnych trzustki [44]. Badanie nie wy-
kazało istotnych różnic w 30-dniowej śmiertelności pooperacyjnej, 
ogólnej zachorowalności, częstości reinterwencji operacyjnych po-
między grupą pacjentów, u których drenowano pole pooperacyj-
ne w porównaniu do grupy, której nie wykonywano drenażu [44].

ROLA OŚRODKÓW WYSOKIEJ REFERENCYJNOŚCI 
W CHIRURGII TRZUSTKI

Kluczowa rola ośrodków wysokiej referencyjności w chirurgii trzustki 
została wielokrotnie udowodniona w licznych publikacjach [45, 46]. 
Ośrodki, w których wykonuje się dużą liczbę tego typu operacji mają 
znacznie mniej powikłań, niższą śmiertelność pooperacyjną, dłuż-
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jest ograniczona do dużych ośrodków.

PODSUMOWANIE

Olbrzymi postęp technik chirurgicznych i opieki pooperacyjnej 
pozwolił na pokonanie dwóch z trzech barier chirurgii trzustki 
opisywanych przez Mikulicza. Nadal jednak RT jest wykrywany 
zbyt późno, w fazie uniemożliwiającej wykonanie skutecznej re-
sekcji. Ponadto jego duża agresywność i oporność na współcze-
sną chemio- i radioterapię, wiążą się z niskimi odsetkami długo-
letnich przeżyć. 

możliwością skalowania, siedem stopni swobody w manipulacji 
narzędziami robota, które imitują pracę nadgarstka ludzkiego i 
pozwalają na większą precyzję ruchu, intuicyjność systemu oraz 
– co za tym idzie – krótsza krzywa uczenia się niż w laparosko-
pii. Operowanie przy pomocy robota bardziej przypomina tech-
nikę otwartą niż tradycyjna laparoskopia, dlatego uważane jest za 
procedurę bezpieczną [50]. Brak jest jednak w literaturze badań 
porównujących metody otwarte, laparoskopowe i przy użyciu ro-
bota chirurgicznego w chirurgii trzustki, jak również doniesień z 
długoterminowych obserwacji po resekcjach trzustki przy pomo-
cy robota, w tym oceny długoletnich przeżyć po tego typu opera-
cjach. Chirurgia robotowa generuje duże koszty, a jej dostępność 
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