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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego w zabiegach substytucji przełyku wymaga prz-
eprowadzenia transponowanej tkanki z jamy brzusznej do szyi. Istnieją doniesienia wskazujące na możliwość 
wykorzystania w tym celu plastikowych osłon kamer endoskopowych. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie 
praktyczności tego podejścia w zabiegach wykonywanych za pomocą technik laparoskopowych. 

  Metody: Skuteczność wykorzystania osłony kamery endoskopowej w transpozycji odcinków przewodu pokarmowego ocenia-
no w prospektywnym badaniu na przestrzeni 2 lat. Ocenie poddawano następujące parametry: powodzenie/niepowodzenie, 
czas trwania zabiegu, utrata krwi, dostateczna długość wstawki dostarczonej do odcinka szyjnego, orientacja wstawki, łatwość 
wykonania zabiegu z różnych podejść, uszkodzenia wstawki, powikłania pozabiegowe i wady metody.

  Wyniki: Technikę zastosowano u 25 kolejnych pacjentów. Dokonano transpozycji 2 wstawek krętniczo-okrężniczych, 13 
wstawek żołądkowych i 10 wstawek okrężniczych. Zastosowane podejścia obejmowały podejście tylne śródpiersiowe, zamost-
kowe i przedmostkowe odpowiednio w 15, 8 i 2 przypadkach. Nie stwierdzono przypadków niepowodzenia zabiegów. Tech-
nika była łatwa do przyswojenia. Wydłużała czas zabiegu o mniej niż 10 minut i nie powodowała dodatkowej utraty krwi. 
Technika umożliwiała bezurazową transpozycję wstawek o właściwej długości. Orientacja wstawek była zachowana bez prob-
lemów. Choć z użyciem osłon per se nie wiązały się żadne powikłania, w dwóch przypadkach doszło do przetransponowania 
do odcinka szyjnego wstawki o nadmiernej długości, co wiązało się z koniecznością jej docięcia/dopasowania. W jednym przy-
padku doszło do oderwania szwu służącego do przeciągania wstawki w połowie tunelu. Problem ten można było z łatwością 
rozwiązać, transportując wstawkę poprzez wyciągnięcie osłony przez otwór szyjny. 

 Wnioski: Stosowanie osłony kamery endoskopowej jest skuteczne w interpozycjonowaniu substytutów przełyku

SŁOWA KLUCZOWE:   substytut przełyku, sonda żołądkowa, wstawka jelitowa, plastikowy rękaw kamery, cewnik Foley’a

ABSTRACT:   Background: Esophageal substitutes need conveyance from the abdomen into the neck for restoration of alimenta-
ry continuity. Reports suggest that the use of plastic camera sleeve may prove advantageous in restoring conveyance. 
This study aims to evaluate the practicability of this approach, specifically, in laparoscopy-assisted surgeries. 

  Methods: The efficacy of camera sleeve in conduit transposition was prospectively evaluated over 2 years. The following param-
eters were assessed: success/failure; time taken; blood loss; adequacy of length of the conduit delivered into the neck; conduit 
orientation; ease of procedure through different routes; conduit damage; complications; and drawbacks.

  Results:  The technique was used in 25 consecutive patients. Two ileo-colonic, 13 gastric, and 10 colonic conduits were trans-
posed. Posterior mediastinal, retro-sternal, and ante-sternal routes were used in 15, 8, and 2 cases, respectively. There were no 
failures. The technique was easy to adopt. It added < 10 minutes to the procedure. It entailed no additional blood loss. Adequate 
length of the conduit was transposed into the neck, atraumatically. Conduits maintained their orientation without effort. Al-
though no complications per se were associated with its use, extra conduit length became transposed into the neck, twice, ne-
cessitating its trimming/adjustment. In one case, traction suture became avulsed from the conduit, midway in the tunnel. This 
could easily be rectified by pulling out the sleeve from the neck, which brought up the conduit along with it, as desired.

  Conclusions: Use of camera sleeve proves efficacious in interposition of esophageal substitutes. 

KEYWORDS:  esophageal substitute; gastric tube; colonic conduit; plastic camera sleeve; Foley’s catheter 
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WPROWADZENIE

Do typowych substytutów wykorzystywanych w zabiegach za-
stąpienia przełyku należą wstawki żołądkowe i okrężnicze [1]. 
Wstawki te wymagają przetransportowania z wnętrza jamy 
brzusznej do odcinka szyjnego w celu wykonania zespolenia. 
W otwartych operacjach chirurgicznych transport ten wykonu-
je się, wprowadzając delikatnie wstawkę dłonią w rozwór. Cią-
gnięcie wstawki od strony szyi ogranicza się do minimum ko-
niecznego do nakierowania przesuwu wstawki w kierunku szyi.  
W warunkach operacji z minimalnym dostępem użycie dłoni 
jest jednak niepraktyczne. Konieczne jest podciąganie wsta-
wek od strony szyi, co stwarza ryzyko uszkodzenia wstawki. 
W ostatnim czasie powszechne stało się transportowanie wsta-
wek przy użyciu plastikowych osłonek kamer endoskopowych 
[2]. Ma to prawdopodobnie związek z zaletami takiego podej-
ścia. Celem niniejszego badania jest zbadanie praktyczności tej 
techniki, szczególnie w zabiegach substytucji przełyku z wy-
korzystaniem technik laparoskopowych.

MATERIAŁ I METODY

Prospektywnej ocenie w okresie 2 lat (2014–2015) poddano 
skuteczność wykorzystania osłon kamer w interpozycjono-
waniu wstawek w laparoskopowej substytucji przełyku dwie-
ma opisanymi poniżej technikami. Oceniane parametry wy-
mieniono w tabeli 1. 

TECHNIKI

Po laparoskopowej mobilizacji żołądka/okrężnicy i utworzeniu 
dostępu dla substytutu przełyku wykonano miniceliotomię na 
szerokość 4 palców (5–6 cm) (rys.1). Przez wytworzony tunel od 
strony szyi w stronę jemy brzusznej wprowadzono cewnik Fo-
leya, a jego balon napełniono 10 ml roztworu soli fizjologicznej. 
Osłonę kamery laparoskopowej docięto do odpowiedniej długo-
ści (rys. 2) tak, aby swobodnie przechodziła przez cały tunel, z za-
pewnieniem odpowiedniego mankietu ułatwiającego obsługę po 
obu stronach. Osłonę kamery związano powyżej balonu cewnika 
Foleya przy użyciu taśmy pępowinowej/grubego szwu jedwabne-
go i delikatnie pociągnięto w kierunku szyi. Po doprowadzeniu 
osłony do poziomu szyi, taśmę rozcięto, a balon opróżniono. Po 
usunięciu ewentualnego skręcenia osłony do tunelu wyłożonego 
osłoną kamery od strony szyi, ponownie wprowadzono cewnik 
Foleya (rys. 3) tak, aby jego końcówka przeszła przez otwór w ja-
mie brzusznej (rys. 4). Następnie do ucha cewnika Foleya przy-
szyto wstawkę, a balon cewnika ponownie napełniono 10 ml 
roztworu soli fizjologicznej (rys. 5) Po potwierdzeniu prawidło-
wego ułożenia wstawki, jej powierzchnię – a także wewnętrzną 

Ryc. 1.  Pobrana wstawka okrężnicza wyjęta przez miniceliotomię i rozłożona na 
klatce piersiowej w celu wykonania pomiaru. 

Ryc. 2. Osłona kamery mierzona w celu wyznaczenia odpowiedniej długości.

Ryc. 3.  Osłona kamery włożona do tunelu z odpowiedniej długości mankietami 
po stronie brzusznej i szyjnej. Cewnik Foleya wprowadzany do osłony 
kamery od strony głowy. 
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powierzchnię osłony – obficie posmarowano żelem. Mocno trzy-
mając z obu stron mankiety osłony, wstawkę delikatnie wciągnię-
to do wnętrza tunelu przy użyciu cewnika Foleya pociąganego od 
strony szyi (rys. 6 i 7). Wyciąganie cewnika Foleya przerwano po 
wyciągnięciu balonika przez otwór szyjny, podejmując w zamian 
wyciąganie osłony kamery. Osłonę wyciągnięto z tunelu za man-
kiet od strony głowy (rys. 8). Podczas wyciągania osłony wstawka 
wyciągana była poprzez wywieranie sił na całą jej powierzchnię, 
zamiast jedynie na koniec. Pozostawiono długość wstawki odpo-
wiednią do wykonania zespolenia. 

Użyteczna może być również drobna modyfikacja ww. techniki. 
Wstawkę w pierwszej kolejności umieszcza się w osłonie, a jej 
koniec od strony głowy przyszywa do końcówki cewnika Fo-
leya, który wprowadzany jest do jamy brzusznej od strony szyi 

Ryc. 4.  Koniec cewnika Foleya wychodzący przez dolny mankiet osłony kamery 
w jamie brzusznej.

Ryc. 5. Dogłowowy koniec wstawki przyszyty do ucha cewnika Foleya. 

Ryc. 6. Cewnik Foleya wyciągany na szyi.

Tab.I. Parametry

L.P. OCENIANE PARAMETRY

1. Powodzenie/niepowodzenie

2. Czas zabiegu

3. Odpowiedniość długości wstawki dostarczonej do odcinka szyjnego

4. Orientacja wstawki

5. Łatwość wykonania zabiegu z różnych dostępów

6. Uszkodzenia wstawki

7. Powikłania

8. Wady metody
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Ryc. 7. Podtrzymywanie dolnego mankietu osłony kamery w trakcie wciągania 
wstawki do tunelu.

Ryc. 8. Osłona kamery wyciągana przez ranę w szyi z wyprowadzeniem 
odpowiedniej długości wstawki.   

Ryc. 9.Wstawka umieszczana w osłonie kamery.

Ryc. 11. Balonik cewnika Foleya wychodzący przez otwór w szyi.
Ryc. 12.  Osłona kamery wyciągana po rozcięciu szwu w celu wprowadzenia 

odpowiedniej długości wstawki do odcinka szyjnego.  

Ryc. 10.  Dogłowowy koniec wstawki przyszyty do ucha cewnika Foleya 
i umieszczony w osłonie kamery. Osłonę kamery związuje się za 
napełnionym cewnikiem Foleya.
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Tab.II. Wyniki

L.P. WIEK/
PŁEĆ

SCHORZENIE ZABIEG OPERACYJNY WSTAWKA PODEJŚCIE DODATKOWA 
UTRATA 
KRWI (ML)

DODATKOWY 
CZAS ZABIE-
GU (MIN)

POWODZENIE/
NIEPOWODZE-
NIE

POZIOM 
TRUDNOŚCI

POWIKŁANIA LECZENIE POWI-
KŁAŃ

1. 19/F Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Laparoskopowa transpo-
zycja okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

2. 33/M Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Faryngolaryngektomia z 
laparoskopową transpozy-
cją okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

3. 26/M Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Częściowa laryngektomia 
z laparoskopową transpo-
zycją krętnicy/okrężnicy

Krętniczo-
-okrężnicza

Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

4. 28/F Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Laparoskopowa transpo-
zycja okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski Do odcinka 
szyjnego 
dostarczono 
wstawkę o 
nadmiernej 
długości

Nadmiarowa 
długość została 
odciągnięta z 
powrotem do 
jamy brzusznej

5. 20/M Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Faryngolaryngektomia z 
laparoskopową transpozy-
cją okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

6. 31/F Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Laparoskopowa transpo-
zycja okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

7. 25/F Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Laparoskopowa transpo-
zycja okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski -

8. 27/F Nadżerkowe 
zwężenie 
przełyku

Laparoskopowa transpo-
zycja okrężnicy

Okrężnicza Zamostkowe 0 <10 Powodzenie Niski Zerwanie
szwu  
służącego 
do prze-
ciągania 
wstawki 
w połowie 
tunelu

Wstawka zosta-
ła doprowadzo-
na do miejsca 
docelowego na 
drodze podcią-
gania osłony

9. 65/M Achalazja Laparoskopowa ezofagek-
tomia przezrozworowa z 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

10. 24/M Achalazja Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją okrężnicy

Okrężnicza Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

11. 62/M Przetoka 
przełykowo-
-tchawicza

Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

12. 48/M Przetoka 
przełykowo-
-tchawicza

Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

13. 44/F Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

14. 76/M Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

15. 62/F Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

Substytucje przełyku konwencjonalnie wykonuje się na drodze 
otwartej operacji chirurgicznej. Umożliwia to delikatne, lecz 
powszechne, użycie dłoni do wprowadzania i wydobywania 
wstawek w zadane pozycje przez zaprojektowane w tym celu 
tunele. Otwarte operacje są jednak zabiegami o znacznej ura-
zowości – zarówno ze względu na zakres inwazji, jak i uszko-
dzenia spowodowane dostępem chirurgicznym.Rozwój technik 
torako-laparoskopowych umożliwia wykonanie co najmniej 
części ww. zabiegów w warunkach minimalnej inwazyjności. 
Techniki te jednak wymagają wciągania wstawek od strony 
szyi przez tylny tunel śródpiersiowy/tunel podmostkowy przy 
użyciu taśmy pępowinowej, grubego szwu jedwabnego, dre-
nu Penrose’a lub cewnika Foleya przyszytego do dogłowowe-
go końca wstawki [1]. Ciągnięcie wstawki wywołuje nie tylko 
nadmierne naprężenie wzdłużne na jej końcu, ale również na-

(rys. 9). Następnie mankiet osłony od strony głowy związuje 
się powyżej napełnionego balonika i nawilża po zewnętrznej 
stronie żelem tak, aby umożliwić jego swobodne przeprowa-
dzenie przez tunel (rys. 10). Cewnik Foleya wyciąga się z szyi, 
przytrzymując dolny mankiet osłony. Kiedy balon cewnika Fo-
leya opuści otwór w szyi (rys. 11), rozcina się szew i wyciąga 
osłonę kamery w sposób opisany powyżej, z osiągnięciem tych 
samych rezultatów (rys. 12). Do cewnika Foleya można podłą-
czyć łagodne odsysanie w celu wytworzenia we wnętrzu osłony 
podciśnienia, które skutkuje przyleganiem osłony do wstawki. 
Dzięki temu siły wywierane podczas ciągnięcia rozkładają się 
na całą powierzchnię wstawki, a nie tylko na jej górny koniec. 

WYNIKI

Wyniki opisano w tabeli 2. 

16. 65/M Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

17. 60/M Rak Faryngolaryngektomia z 
ezofagektomią torako-
skopową i laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

18. 65/F Rak Faryngolaryngektomia z 
ezofagektomią torako-
skopową i laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

19. 55/M Rak Laparoskopowa ezofago-
gastrektomia  

Okrężnicza Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski -

20. 37/F Uraz Laparoskopowa ezofago-
gastrektomia

Okrężnicza Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski Do odcinka 
szyjnego 
dostarczono 
wstawkę o 
nadmiernej 
długości

Nadmiarowa 
długość została 
odcięta

21. 65/M Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski - -

22. 68/F Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski - -

23. 26/M Zwężenie By-pass przełyku z 
transpozycją transpozycją 
krętnicy/okrężnicy

Krętniczo-
-okrężnicza

Przedmost-
kowe

0 <10 Powodzenie Niski - -

24. 72/M Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski - -

25. 57/M Rak Ezofagektomia torako-
skopowa z laparoskopową 
transpozycją żołądka

Żołądkowa Tylne śródpier-
siowe

0 <10 Powodzenie Niski - -
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prężenie ścinające na jej obwodzie w wyniku tarcia o szorstkie 
powierzchnie i wąskie otwory, z którymi się styka. Naprężenie 
to prowadzi niekiedy do niezamierzonego zerwania wstawki 
z przyczepu pośrodku tunelu, co może skutkować nieprawi-
dłową długością wstawki w odcinku szyjnym lub – co gorsza 
– koniecznością powtórzenia zabiegu z rozdartym i naprawia-
nym dogłowowym końcem wstawki, gdzie istnieje największe 
ryzyko niewystarczającego zaopatrzenia wstawki w krew [1, 
3 ]. Dodatkowo, naprężenie to może skutkować skręceniem 
wstawki lub niezamierzonym zerwaniem naczynia, co może 
osłabić żywotność wstawki, a tym samym zagrozić powodze-
niu zabiegu [1, 3].

Użycie plastikowej osłony, oraz cewnika Foleya z napełnionym 
balonikiem, usuwa ww. przeszkody w opisany poniżej sposób. 
Transport wstawki odbywa się pod działaniem dwóch sił wymie-
nionych powyżej. Ciągnąca siła wzdłużna – wywierana w odcinku 
szyjnym i obwodowa siła tarcia – wywierana przez tkanki oka-
lające tunel. Napełniony balonik cewnika Foleya przeciera szlak 
ciągniętej wstawce i odbiera wszelkie naprężenia, nie pozwalając 
na przeniesienie obwodowych naprężeń ścinających na tkankę 
wstawki i łagodząc naprężenie wzdłużne dzięki elastyczności 
gumowego materiału cewnika. Gładki przesuw wstawki wspo-
magany jest dodatkowo przez niskooporowe otoczenie w po-
staci nawilżonej wewnętrznej powierzchni plastikowej osłony.

Technicznie procedura ta jest łatwa do przyswojenia i stosowa-
nia. Wiąże się ona z dodaniem mniej niż 10 minut do całkowitego 
czasu zabiegu, co jest czasem pomijalnym w porównaniu z całko-
witym czasem zabiegu. Użycie osłony zapewnia każdorazowe po-
wodzenie zabiegu. Jak pokazuje doświadczenie, nawet w przypad-
ku odczepienia się wstawki od cewnika Foleya w połowie tunelu, 
możliwe jest wyciągnięcie odpowiedniej długości wstawki dzięki 
pociąganiu za samą osłonę. Tym samym osłona zapobiega niepo-
trzebnym uszkodzeniom wstawki, wystąpieniu urazów wywoła-
nych tarciem oraz konieczności powtórzenia zabiegu.

Dobrze znanym powikłaniem jest masywne krwawienie spo-
wodowane niezamierzonym zerwaniem naczyń takich jak: żyła 
nieparzysta, tętnice oskrzelowe czy naczynia podobojczykowe 
podczas transportowania wstawki [4]. Gładka powierzchnia 
plastikowej osłony zapewnia minimalną urazowość zarówno 

w odniesieniu do wstawki, jak i w odniesieniu do tkanek oka-
lających tunel, minimalizując przez to uboczne zniszczenia 
i wynikającą z nich utratę krwi [4]. Środowisko o obniżonej 
szorstkości zapobiega również powstającym w wyniku tarcia 
lub ciągnięcia uszkodzeniom wstawki lub jej zaczepu, a także 
skręceniu wstawki poprzez obniżenie momentu obrotowego. 
Różnice w podejściach nie przekładają się na różnice w łatwo-
ści zabiegu lub w odsetkach powodzenia transpozycji, jako że 
niezależnie od drogi wstawka przesuwana jest w tym samym 
wyłożonym plastikową osłonką tunelu. 

Kluczowe znaczenie dla powodzenia wolnego od naprężeń ze-
spolenia przewodu jest odpowiednia długość wstawki w odcinku 
szyjnym [1, 3]. Niekiedy jednak długość pobranej wstawki led-
wie wystarcza do osiągnięcia szyi, gdzie ma zostać przygotowane 
zespolenie proksymalne. Dzieje się tak szczególnie w przypad-
kach, gdy po zabiegu faryngolaryngoezofagektomii konieczne 
jest wykonanie zespolenia żołądkowo-gardłowego na poziomie 
nasady języka. W takich przypadkach każde rozciągnięcie wstaw-
ki ma niekorzystny wpływ na jej adekwatność w odcinku szyj-
nym. Jak wskazuje nasze doświadczenie, użycie osłony kamery 
ułatwia przetransportowanie wstawki z minimalnym lub zero-
wym rozciągnięciem, gwarantując beznaprężeniowe zespolenie. 

Ta właściwość osłony kamery ma jednak również pewną wadę po-
legającą na tym, że w niektórych przypadkach do szyi dostarczana 
jest wstawka zbyt długa. Skutkuje to jej nadmiarem, a wstawka ma 
ograniczone możliwości akomodacji w ograniczonej przestrze-
ni szyi. Tego rodzaju sytuacje wymagają dostosowania długości 
wstawki poprzez ściągnięcie jej z powrotem do jamy brzusznej 
lub przycięcie nadmiarowej długości w odcinku szyjnym, co mia-
ło miejsce w 2 przypadkach. W obliczu osiąganych korzyści jest 
to prawdopodobnie dość niewielki koszt opisywanej procedury.

WNIOSKI

Wykorzystanie plastikowej osłony kamery laparoskopowej do 
przeprowadzenia substytutu przełyku z jamy brzusznej do szyi 
jest delikatną, bezpieczną, prostą, solidną naukowo i skutecz-
ną techniką umożliwiającą odtwarzalność wśród wszystkich 
operatorów. 
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