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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Przednia resekcja odbytnicy (LAR) jest leczeniem z wyboru u pacjentów z rozpoznanym rakiem odbytnicy. 
Operacja ta ściśle wiąże się z manipulacją w pobliżu narządów moczowo-płciowych oraz związanych z nimi nerwów i splotów 
nerwowych. Może to prowadzić do uszkodzenia nerwów współczulnych i przywspółczulnych w obrębie miednicy. W związku 
z tym istotnym problemem pozostaje utrata funkcji seksualnych po operacji odbytnicy. Celem pracy było zbadanie zaburzeń 
seksualnych u pacjentów z rakiem odbytnicy poddawanych LAR.

  Materiały i metody: W retrospektywnym badaniu przeanalizowano aktywność seksualną, zadowolenie z życia seksualnego i jego 
jakość (QoSL) w trzech okresach: (1) przed operacją, (2) miesiąc po i (3) pół roku po zabiegu. W analizie uwzględniono również: cechy 
demograficzne, choroby współistniejące, wcześniejsze operacje, charakterystykę nowotworu oraz leczenie uzupełniające.

  Wyniki: Większość pacjentów (64/100, 64%) była zdania, że zabieg LAR znacznie wpłynął na ich QoSL. Trzydziestu dwóch 
podawało niewielkie jej pogorszenie, podczas gdy tylko 4 pacjentów stwierdziło, że nie doświadczyło żadnych zmian 
w tym obszarze. Jakość życia seksualnego oceniono w 3 różnych okresach: (1) przed operacją, (2) miesiąc po i (3) 6 miesięcy po 
operacji (22,6 ± 3,7 vs. 11,3 ± 7,9 vs. 17,0 ± 6,3; p < 0,0001). Wskaźnik QoSL miesiąc i sześć miesięcy po zabiegu był istotnie niższy 
u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i wyższym BMI (p = 0,0283).

  Wnioski: Zaburzenia seksualne w następstwie LAR u chorych z rakiem odbytnicy są często niedoceniane, a niezmiernie ważna jest 
ich świadomość. W naszym badaniu stwierdziliśmy, że płeć męska, wyższy BMI i nadciśnienie tętnicze wiążą się z wystąpieniem 
zaburzeń seksualnych po LAR. Najwięcej dolegliwości występowało miesiąc po zabiegu, natomiast po 6 miesiącach u większości 
chorych zaburzenia seksualne zmniejszały się, a ich funkcja seksualna bliska była poziomowi wyjściowemu.

SłoWa kluczoWe: przednia resekcja odbytnicy, rak odbytnicy, wyniki leczenia chirurgicznego, zaburzenia seksualne

abStract:   introduction: Low anterior resection of the rectum (LAR) is a treatment of choice in patients with diagnosed low rectal cancer. 
Rectal cancer surgery has a close relationship with the urinary-sexual organs and also with related nerves and nerve plexus. Thus, 
the sympathetic and parasympathetic nerves of the pelvic area may be damaged. As a result of this, the important point is the 
sexual function loss following rectal surgeries. The aim of the study was to investigate the sexual disorders in patients with rectal 
cancer who underwent LAR.

  Materials and methods: In this retrospective study the sexual activity, comfort of the experience, quality of sexual life (QoSL) 
during 3 periods were analyzed: before surgery, a month after and half a year after surgery. Analysis of demographic characteristics, 
comorbidities, previous surgeries, tumour characteristics and adjuvant therapy was performed.

  results: Most patients (64/100, 64%) expressed that LAR operation has strongly affected their QoSL, 32 patients reported a mild 
decrease in QoSL, while only 4 patients stated that did not experience any changes in QoSL. QoSL was assessed in 3 different 
periods of time: before the operation, 1 month after and 6 months after the operation (22,6±3.7 vs. 11.3±7,9 vs. 17.0±6.3; 
P < 0.0001 respectively). The decreased QoSL one and six months after surgery were significantly lower in patients with diagnosed 
hypertension and higher BMI (P = 0.0283).

  conclusions: Sexual disorders after LAR for rectal cancer are often underestimated and it is very important to be aware of them. 
In our study, it was determined that male sex, higher BMI and hypertension are related to impair of sexual dysfunction after LAR. 
We observed that the most severe complaints related to sexual activity occur one month after the procedure; after 6 months in 
most of the patients sexual disorders were decreased approaching the initial state.
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WProWadzenie

Rak jelita grubego (RJG) jest trzecim co do częstości nowotwo-
rem w krajach zachodnich, który na całym świecie odpowiada za 
około 500 000 zgonów rocznie [1]. Prawie w 40% RJG lokalizuje 
się w odbytnicy [2, 3]. Dotychczas raka odbytnicy (RO) traktowa-
no jako niezależną chorobę ze względu na pierwotną lokalizację 
pozaotrzewnową, potencjalne powikłanie w postaci nietrzyma-
nia stolca oraz różnice w tendencji do przerzutowania. Objawy 
RO są często niespecyficzne, dlatego chorobę najczęściej rozpo-
znaje się w stadium zaawansowanym [2]. Opóźnienie to zwięk-
sza śmiertelności i chorobowość. Przednia resekcja odbytnicy  
(ang. low anterior resection, LAR) z całkowitym wycięciem krez-
ki odbytnicy (mesorectum) jest leczeniem z wyboru w przypadku 
raka odbytnicy położonego średnio lub nisko [9, 10]. W ostatnich 
latach obserwowano znaczne postępy w chirurgii RO. Zmodyfiko-
wano technikę operacyjną, dzięki czemu uzyskano zmniejszenie 
częstości wznowy miejscowej i powikłań w zakresie układu mo-
czowo-płciowego [4]. Wyniki chirurgiczne LAR uległy zmianie  
w zależności od techniki operacji i częstości powikłań.

Schorzenia powstałe wskutek resekcji odbytnicy stwierdza się  
u 30% pacjentów, a śmiertelność okołooperacyjną u od 2,4% do 
4% [5, 6]. Częstość powikłań można zmniejszyć poprzez ostrożne  
i staranne preparowanie tkanek. Heald i wsp. zaobserwowali, że 
rokowanie u chorych po całkowitym wycięciu krezki odbytnicy  
z powodu raka odbytnicy było lepsze, a częstość wznowy miej-
scowej była mniejsza [7]. Całkowite wycięcie krezki odbytnicy 
(ang. total mesorectal excision, TME) definiuje się jako wycię-
cie krezki odbytnicy w całości wraz z powięzią, cięciem na ostro 
i z całkowitym wypreparowaniem odbytnicy. Zachowuje się przy 
tym zwoje nerwów autonomicznych. Pozostawienie unerwie-
nia miednicy przy całkowitej resekcji krezki odbytnicy stało się 
w ostatnich latach złotym standardem postępowania [8]. 

Operacja raka odbytnicy wiąże się z manipulacją w pobliżu na-
rządów moczowo-płciowych i związanych z nimi nerwów i splo-
tów nerwowych [9]. Stwarza to warunki do uszkodzenia nerwów 
współczulnych i przywspółczulnych w obrębie miednicy. Istotnym 
powikłaniem jest utrata funkcji seksualnych po operacjach odbyt-
nicy. Zaburzenia seksualne mogą dawać różne objawy u mężczyzn 
i kobiet w wyniku uszkodzenia nerwów autonomicznych. W bada-
niach stwierdzano impotencję u 20–46% oraz zaburzenia ejakula-
cji u 20–60% mężczyzn [11, 13]. Wśród kobiet w 30% stwierdzano 
utratę libido, suchość pochwy, anorgazmię i dyspareunię. Ozna-
cza to, że pooperacyjne zaburzenia seksualne dotykają jednego na 
trzech pacjentów. Powyższe problemy stanowią dużą część czyn-
ników, mających negatywny wpływ na jakość życia pacjentów po 
operacji odbytnicy [14].

Zły poziom i brak satysfakcji z życia seksualnego stanowią ważne 
czynniki pogorszające jakość życia [17], dlatego też seksualność  
i intymność są kluczowe dla dobrobytu człowieka [21]. 

Celem naszego badania była analiza zaburzeń seksualnych u pa-
cjentów z rakiem odbytnicy, poddawanych LAR. Prześledzono ak-
tywność seksualną, satysfakcję i jakość życia seksualnego (QoSL) 
podczas trzech okresów: (1) przed operacją, (2) miesiąc po i (3) pół 
roku po zabiegu oraz przeanalizowano: dane demograficzne, 
choroby współistniejące, przebyte operacje, cechy nowotworu  
i zastosowane leczenie uzupełniające.

Materiał i Metody

Nasze badanie miało charakter retrospektywny i zostało przepro-
wadzone na chorych z rakiem odbytnicy, którzy zostali poddani 
zabiegowi LAR w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi w okresie od stycznia 2003 r. do 
czerwca 2016 r. Wszyscy pacjenci operowani w tym okresie zostali 
poinformowani o prowadzonym badaniu i włączeni do niego po 
wyrażeniu świadomej zgody. Łącznie wzięto pod uwagę 121 osób 
z rakiem odbytnicy, spełniających odpowiednie kryteria.

Kryteria włączenia i leczenie chirurgiczne
Decyzję o leczeniu podejmował zespół specjalistów (zgodnie z po-
rozumieniem oddziałów chirurgii ogólnej, radioterapii, onkologii 
klinicznej, gastroenterologii oraz zakładów radiologii i patomor-
fologii) podczas omawiania poszczególnych przypadków na kon-
syliach radiologicznych i patomorfologicznych. O leczeniu chirur-
gicznym decydowały: wiek chorego, zaawansowanie nowotworu  
i obecność chorób współistniejących. Pacjentów zakwalifikowa-
no do LAR, gdy guz był zlokalizowany w dolnej części odbytnicy  
(0–6 cm powyżej odbytu). Leczenie rozpoczęto po uzyskaniu wy-
niku badania patomorfologicznego. U wszystkich chorych ozna-
czono morfologię krwi obwodowej, podstawowy panel bioche-
miczny, wykonano RTG klatki piersiowej i EKG. Zebrano wywiad 
dotyczący chorób współistniejących i określono stan ogólny pa-
cjentów. Dla oceny przedoperacyjnej wykonano tomografię kom-
puterową klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz USG przezodbyt-
nicze. Ocenę zaawansowania (grading) przeprowadzono zgodnie  
z siódmą edycją wytycznych American Joint Committee on Can-
cer (AJCC). Czyszczenie jelita wykonano z użyciem fosforan sodu 
(90 ml/dawkę), podanego doustnie na dobę przed zabiegiem. Przed 
znieczuleniem zaaplikowano profilaktycznie cefazolinę (w postaci 
sodowej) i metronidazol (500 mg). Leczenie kontynuowano u cho-
rych, u których wystąpiły objawy zakażenia (np.: zakażenie rany 
pooperacyjnej lub zapalenie płuc). W ramach profilaktyki żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej stosowano heparynę drobnoczą-
steczkową domięśniowo do czasu pełnego uruchomienia.

We wszystkich przypadkach przeprowadzono operację całkowi-
tego wycięcia krezki odbytnicy (TME). Podwiązano tętnicę krez-
kową dolną w pobliżu odgałęzienia od aorty, natomiast żyłę krez-
kową dolną podwiązano i przecięto przy dolnym brzegu trzustki.

Zabiegi były wykonane przez doświadczonych operatorów przy 
zastosowaniu otwartego dostępu chirurgicznego. U wszystkich 
chorych chroniono nerwy miednicy, zwłaszcza podbrzuszne.

Kryteria wykluczenia
Z badania wykluczono chorych niewyrażających zgody, otrzymu-
jących chemioradioterapię neoadiuwantową, z poważnymi powi-
kłaniami, takimi jak: nieszczelność zespolenia lub ropień miednicy 
oraz chorych z przerzutami.

Zbieranie danych
Pacjentów poproszono o wypełnienie anonimowego kwestionariusza, 
który został opracowany we współpracy z psychologiem dla celów ba-
dania. Ankieta dotyczyła aktywności seksualnej przed i po zabiegu 
chirurgicznym. Kwestionariusz składał się z 37 pytań zamkniętych. 
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Większość badanych osób (n = 64) stwierdziła, że operacja LAR 
silnie wpływa na ich QoSL. Trzydziestu dwóch pacjentów zgłosiło 
łagodne pogorszenie jakości życia seksualnego, podczas gdy tylko 
4 stwierdziło, że nie doświadczyło żadnych zmian. Średnią war-
tość QoSL oceniano w trzech różnych okresach: (1) przed opera-
cją, (2) miesiąc po i (3) 6 miesięcy po operacji (22,6 ± 3,7 vs. 11,3 
± 7,9 vs. 17,0 ± 6,3; p < 0,0001) (Ryc 1.).

Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności między wiekiem 
pacjentów a zmianą wyniku QoSL przed i 6 miesięcy po operacji 
(p = 0,804; r = -0,025).

Analiza wykazała, że u mężczyzn wystąpił nieco większy spadek 
QoSL po operacji i gorsza poprawa QoSL w okresie pooperacyj-
nym w porównaniu z kobietami (p = 0,0869; Ryc. 2.). Różnica ta 
wynosiła odpowiednio: przed operacją: ♂ = 22,5 vs. ♀ = 22,7;  
1 miesiąc po operacji: ♂ = 10,9 vs ♀ = 13,5; 6 miesięcy po: ♂ = 16,1 
vs. ♀ = 19,5; p = 0,469) (Ryc. 2.). Stwierdzono, że QoSL po mie-
siącu od operacji była istotnie gorsza u pacjentów z rozpoznanym 
nadciśnieniem tętniczym (7,8 vs 16,5; p = 0,0283). W przypadku 
innych chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, nie zaob-
serwowano podobnej zależności (7,3 vs 13,1; p = 0,4434). Wyż-
szy BMI znacząco zmniejsza pooperacyjną poprawę QoSL (róż-
nicę w QoSL przed i 6 miesięcy po operacji) (r = 0,279; p = 0,005).  
W naszym badaniu nie zaobserwowano  istotnego związku mię-
dzy poziomem wykształcenia, aktywnością zawodową i miejscem 
zamieszkania a QoSL po LAR (p = 0,891; p = 0,761; p = 0,321).

dySkuSJa

Zaburzenia seksualne po LAR stanowią istotny, choć niedo-
ceniany w codziennej praktyce, problem. Chociaż wiadomo, 
że funkcje seksualne są bardziej upośledzone po amputacji 
brzuszno-kroczowej odbytnicy w porównaniu do LAR, QoSL 
po LAR pozostaje istotnym problemem [13, 14, 11]. W naszym 
badaniu wykazaliśmy znaczne zmniejszenie QoSL po zabie-
gu LAR. Opierając się na wynikach poprzednich badań, moż-
na wnioskować, że upośledzenie QoSL po LAR jest prawdopo-
dobnie związane ze śródoperacyjnym uszkodzeniem nerwów 
podbrzusznych oraz innych nerwów w obrębie miednicy [10].  

Pytania dotyczące QoSL oceniono w skali od 0 do 5 punktów, a mak-
symalna liczba punktów wynosiła 35. Wyższy wynik odzwierciedlał 
lepszą QoSL. W analizie statystycznej wykorzystano tylko w pełni 
wypełnione kwestionariusze. Badanie przedmiotowe u pacjentów 
przeprowadzono osobiście podczas wizyt kontrolnych w Poradni 
Chirurgicznej lub telefonicznie.

analiza StatyStyczna

Zebrane dane analizowano przy użyciu oprogramowania staty-
stycznego STATISTICA 13.1 (StatSoft Inc., USA). Wyniki wyrażo-
no jako średnia ± odchylenie standardowe dla zmiennych ciągłych 
oraz jako liczebność i procent dla zmiennych jakościowych. Nor-
malność rozkładu zmiennych ilościowych zweryfikowano za po-
mocą testu Shapiro-Wilka. Badane grupy porównano przy użyciu 
testu t-Studenta (lub nieparametrycznych testów Manna-Whitneya, 
w zależności od rozkładu zmiennych) oraz testu χ2 (dokładne-
go testu Fishera). Dla porównania więcej niż dwóch zmiennych 
o rozkładzie normalnym i różnych wariancjach posłużono się 
analizą wariancji ANOVA. W pozostałych przypadkach i dla 
zmiennych jakościowych zastosowano test Kruskala-Wallisa. 
Test Levene’a posłużył do sprawdzenia jednorodności wariancji. 
Do analizy zależności między wybranymi zmiennymi zależny-
mi oraz dla wyboru zmiennych niezależnych silnie powiązanych  
w analizie jednej zmiennej wykorzystano metody regresji logistycz-
nej (p < 0,05). Poziom istotności przyjęto dla  p < 0,05.

Wyniki

Do badania zakwalifikowano 121 pacjentów hospitalizowanych 
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, którzy wyrazili świa-
domą zgodę w formie pisemnej na udział w nim. W ostatecznej 
analizie uwzględniono 100 pacjentów, którzy prawidłowo wypeł-
nili anonimowy kwestionariusz.

Badana grupa obejmowała 40 kobiet w średnim wieku 50,9 ± 8,3 lat 
oraz 60 mężczyzn w średnim wieku 53,1 ± 7,3 lat. Szczegółową 
charakterystykę demograficzną z analizą różnic między płciami 
przedstawiono w Tab. I.

ryc. 1.  Średnia wartość QoSL u pacjentów przed, miesiąc po i 6 miesięcy po niskiej 
przedniej resekcji odbytnicy (p = 0,000019).

ryc. 2.  Średnia wartość QoSL przed, miesiąc po i 6 miesięcy po przedniej resekcji  
w zależności od płci pacjentów (p = 0,08697).
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(OR = 0,48, 95% CI 0,24– 0,96) i niezadowoleniem z życia seksu-
alnego (OR = 0,40, 95% CI 0,20–0,82). Eveno i wsp. wykazali, że 
zaburzenia czynności jelit po operacji wiążą się ze zmniejszeniem: 
pożądania, aktywności seksualnej i satysfakcji z życia seksualnego 
[2]. Z kolei w naszym badaniu większość pacjentów (64%) poda-
wała, że zabieg LAR miał silny wpływ na ich QoSL. Trzydzieści 
dwie osoby zgłosiły łagodne zmniejszenie jakości życia seksualne-
go, podczas gdy tylko 4 nie obserwowały żadnych zmian w QoSL.

W naszym badaniu stwierdziliśmy również korelację między płcią, 
BMI i nadciśnieniem a QoSL po LAR. Nasza analiza wykazała 
nieco większy spadek QoSL po operacji i gorszą poprawę QoSL 
w okresie pooperacyjnym u mężczyzn w porównaniu z kobietami  
(p = 0,0869). Co więcej QoSL po miesiącu od zabiegu była istotnie 
niższa u pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem (p = 0,0283).

Duran i wsp. przeprowadzili badanie oceniające częstość zabu-
rzeń czynności układu moczowo-płciowego po operacji raka od-
bytnicy. Badacze oszacowali przedoperacyjną funkcję seksualną 
pacjentów za pomocą kwestionariuszy przygotowanych zgodnie 
ze skalami Międzynarodowej Oceny Objawów Prostaty (IPSS)  
i Międzynarodowego Wskaźnika Erekcji (IIEF) u mężczyzn oraz 
Indeksu Żeńskiej Funkcji Seksualnej (IFSF) u kobiet. Średni wynik 
funkcji seksualnej po leczeniu zmniejszył się zarówno u mężczyzn, 
jak i kobiet, odpowiednio o 27,5% i 17,8%. Autorzy stwierdzili, że 
pacjentów należy informować o możliwej zaburzeniach seksual-
nych podczas wizyty przedoperacyjnej [3].

W 2013 r. Luca i wsp. przeprowadzili badanie wpływu chirurgii 
robotycznej na funkcje seksualne i czynność układu moczowe-
go po w pełni zautomatyzowanym zabiegu wycięcia krezki od-
bytnicy z oszczędzeniem nerwów u chorych z rakiem odbytnicy.  
Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia 2008 r. do grudnia 
2010 r. Włączono do niego 74 pacjentów, którzy przeszli w pełni 
zautomatyzowaną resekcję raka odbytnicy. Zaburzenia seksualne 
wpływające na jakość życia oceniano za pomocą indywidualnych 
kwestionariuszy u wszystkich pacjentów poddawanych zroboty-
zowanej całkowitej resekcji krezki odbytnicy (ang. robotic total 
mesorectal excision, RTME). Wyniki obliczono za pomocą uzna-
nych skal i poddano analizie statystycznej. Analiza kwestionariuszy 
wypełnionych przez 74 pacjentów poddanych RTME wykazała, że 
funkcje seksualne i ogólna satysfakcja seksualna uległy istotnemu 
pogorszeniu miesiąc po zabiegu w zakresie erekcji u mężczyzn 
(19,1 ± 8,7 w porównaniu z 11,9 ± 10,2, p < 0,05), ogólnej satysfakcji  
u mężczyzn (6,9 ± 2,4 w porównaniu z 5,3 ± 2,5, p < 0,05), libido  
u kobiet (2,6 ± 3,3 w porównaniu z 0,8 ± 1,4, p < 0,05), oraz ogólnej 
satysfakcji u kobiet (2,4 ± 2,5 w porównaniu z 0,7 ± 1,6, p < 0,05). 
Po tym okresie oba parametry stopniowo wzrastały, a po roku od 
zabiegu wartości były porównywalne do tych mierzonych przed 
zabiegiem. Luca i wsp. wykazali, że RTME pozwala na ochronę 
funkcji układu moczowo-płciowego. Prawdopodobnie wynika to 
z wysokiej dokładności ruchów narzędzi, które upraszczają do-
kładne preparowanie tkanek, oraz powiększenia obrazu, co uła-
twia lokalizację splotu podbrzusznego dolnego [4].

Asoglu i wsp. przeprowadzili badanie dotyczące wpływu operacji 
laparoskopowej całkowitej resekcji krezki odbytnicy na czynność 
pęcherza i funkcje seksualne u chorych z rakiem odbytnicy. Do 
badania włączono 63 ze 116 pacjentów, którzy przeszli operację 
raka odbytnicy w latach 2002–2006. Do oceny męskich funkcji sek-
sualnych wykorzystano kwestionariusz opracowany na podstawie 

W naszym badaniu QoSL była szczególnie zmniejszona miesiąc 
po zabiegu (22,6 ± 3,7 vs. 11,3 ± 7,9; p < 0,0001), co również pod-
kreślano w innych badaniach [14, 11].

Ali Zedan i wsp. oszacowali, że ogólna częstość powikłań układu 
moczowo-płciowego po LAR wynosi od 22% do 45%. Wiąże się to 
z naciągnięciem lub bezpośrednim uszkodzeniem nerwów auto-
nomicznych miednicy. Mimo stosowania technik ochrony nerwów 
autonomicznych przy całkowitej resekcji krezki odbytnicy, zabu-
rzenia czynności pęcherza i funkcji seksualnych, takich jak wytrysk 
wsteczny, obserwuje się u odpowiednio u 12% i 35% pacjentów. 
Ali Zedan i wsp. również uwzględnili ochronę nerwów autono-
micznych przy całkowitej resekcji krezki odbytnicy, co pozwoli-
ło zmniejszyć częstość powikłań w zakresie układu moczowego  
(z 10–30% do 0–5%) i płciowego (z 40–60% do 10–35%) (21). Zaob-
serwowano również, że: 30-dniowa śmiertelność/zachorowalność 
wynosiła odpowiednio 3% i 25%, dysfunkcja układu moczowego 
występowała u 9,9%, a zaburzenia seksualne u 15,8% chorych [10].

Eveno i wsp. również wykazali obecność zaburzeń seksualnych 
u pacjentów po resekcji odbytnicy. Spośród osób poddawanych 
operacji u 69% wszystkich mężczyzn i 43% mężczyzn z prawidło-
wą aktywnością seksualną przed operacją obserwowano niepra-
widłowe wartości międzynarodowego wskaźnika erekcji (IIEF) po 
operacji. U 62% wszystkich kobiet i 39% kobiet z prawidłową ak-
tywnością seksualną przed operacją obserwowano nieprawidłowy 
wynik wskaźnika funkcji seksualnych kobiet (FSFI) [3].

W badaniu Evano i wsp. bolesne parcie i nietrzymanie moczu zgła-
szało odpowiednio 77% i 63% respondentów. Suchość pochwy, 
zmniejszenie jej wymiarów i dyspareunia wystąpiły odpowiednio 
u 72%, 53% i 29% kobiet, a 69% z nich podawało zmniejszenie lub 
brak pożądania seksualnego. Przedoperacyjna radioterapia wią-
zała się z: trudnościami w oddawaniu moczu (OR = 1,63, 95% CI 
1,09–2,44), zmniejszonymi wymiarami pochwy (OR = 4,77, 95% 
CI 1,97–11,55), dyspareunią (OR = 2,76, 95% CI 1,12–6,79), bra-
kiem pożądania (OR = 2,22, 95% CI 1,09–4,53) i niższą aktywno-
ścią seksualną (OR = 0,55, 95% CI 0,30–0,98). Zaburzenia czyn-
ności jelit związane były z: zaburzeniami czynności pęcherza 
(OR = 1,64, 95% CI 1,01–2,65), brakiem pożądania seksualnego 
(OR = 2,69, 95% CI 1,21–5,98), brakiem aktywności seksualnej  

tab. i.  Szczegółowa charakterystyka demograficzna chorych włączonych do badania 
z analizą różnic między płciami.

kobiety (n = 40) Mężczyźni (n = 60)

Wiek 50,9 ± 8,3 53,1 ± 7,3

BMI 24,8 ± 3,6 27,1 ± 2,4

Wykształcenie

Podstawowe 7 15

Średnie 10 16

Wyższe 23 29

Choroby 
współistniejące

0 5 12

1 26 41

≥2 9 7

Miejsce 
zamieszkania

Wieś 2 1

< 50000 mieszkańców 7 12

50000–200000 
mieszkańców

13 23

> 200000 mieszkańców 18 24
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z niższą jakością życia seksualnego, zwłaszcza miesiąc po opera-
cji. Po tym okresie QoSL stopniowo się poprawia. Dowodzi tego 
również nasze badanie.

Podsumowując, rak jelita grubego jest chorobą, która najczęściej 
dotyka osoby starsze. Trwa debata na temat tego, czy zaburzenia 
seksualne w starszym wieku są normą czy patologią [16]. Den Oud-
sten B.L., Traa M.J., Roukema J.A. i wsp. donosili o gorszej funk-
cji seksualnej u pacjentów z rakiem jelita grubego w porównaniu 
do populacji ogólnej dobranej pod względem wieku [18]. Może to 
wskazywać, że rak jelita grubego ma dodatkowy negatywny wpływ 
na życie seksualne.

Ważnym zadaniem naukowców jest dostarczenie lekarzom większej 
ilości informacji na temat potencjalnych konsekwencji rozpoznania 
raka jelita grubego i jego skutków, aby ci z kolei mogli informować 
pacjentów o możliwych działaniach niepożądanych leczenia. Wia-
domości na ten temat (zwłaszcza o zmniejszeniu QoSL po operacji), 
dają chorym możliwość uwzględnienia kwestii seksualnych w czasie 
podejmowania decyzji [19]. Niemniej tylko 10% z nich zapamiętuje 
omówione przed zabiegiem skutki leczenia w odniesieniu do sfery 
seksualnej [20]. Jeśli chirurg zainicjuje taką rozmowę, może to na-
wet zmienić decyzję pacjenta odnośnie zabiegu.

WnioSki

Zaburzenia seksualne w następstwie LAR u chorych z rakiem od-
bytnicy są często niedoceniane, a niezmiernie ważna jest ich świa-
domość. W naszym badaniu stwierdziliśmy, że płeć męska, wyższy 
wskaźnik BMI i nadciśnienie tętnicze wiążą się z wystąpieniem za-
burzeń seksualnych po LAR. Najwięcej dolegliwości występowało 
miesiąc po zabiegu, natomiast po 6 miesiącach u większości cho-
rych zaburzenia seksualne zmniejszały się, a ich funkcja seksual-
na zbliżała się do poziomu wyjściowego. Pacjenci muszą zostać 
poinformowani na temat leczenia przed zabiegiem oraz otrzymać 
odpowiedzi na wszelkie pytania. Leczenie zaburzeń stwierdzanych 
w czasie obserwacji po zabiegu powinno być wielospecjalistyczne.

skal Międzynarodowej Oceny Objawów Prostaty (IPSS) oraz Mię-
dzynarodowego Wskaźnika Erekcji (IIEF). Impotencję po zabiegu 
zgłaszało 6 z 17 mężczyzn aktywnych seksualnie przed operacją 
(29%) w grupie laparoskopowej oraz 1 z 18 mężczyzn (5%) w grupie 
2 (p = 0,04). Podobnie, 5 na 10 kobiet (50%) w grupie 1 oraz 1 na 
14 kobiet (7%) w grupie 2 uważało, że ich ogólny poziom funkcji 
seksualnych zmniejszył się w wyniku operacji (p = 0,03). W naszym 
badaniu 96% pacjentów po LAR odnotowało pogorszenie jakości 
życia seksualnego (32% w stopniu łagodnym). Tylko 4% pacjentów 
podawało, że LAR nie wpłynęło na ich QoSL.

Asoglu i wsp. doszli do wniosku, że laparoskopowa operacja raka 
odbytnicy zapewnia istotną korzyść w odniesieniu do zachowa-
nia funkcji seksualnych po operacji i stanowi prawdziwy postęp  
w chirurgii raka odbytnicy w porównaniu z techniką otwartą. Opi-
sywane korzyści można wytłumaczyć lepszą widocznością zapew-
nioną przez powiększanie obrazu podczas operacji laparoskopo-
wej. Również Duran i wsp. stwierdzili, że otwarta resekcja raka 
odbytnicy wiąże się z większą częstością zaburzeń seksualnych [7].

J. Traa i wsp. stwierdzili, że w różnych badaniach przedoperacyj-
ny odsetek mężczyzn aktywnych seksualnie wynosił od 37% do 
79% [17]. Odsetek mężczyzn przed operacją, którzy doświadczyli 
dysfunkcji seksualnej po operacji, wahał się od 5% do 88% [17]. 
W porównaniu z wynikami przedoperacyjnymi prawie zawsze 
zgłaszano pooperacyjny wzrost częstości zaburzeń erekcji/eja-
kulacji. Co więcej, J. Traa i wsp. dowodzą, że popęd seksualny 
zmniejsza się po operacji [17].

Dla porównania, odsetek kobiet aktywnych seksualnie przed ope-
racją wahał się od 27% do 78% [17]. Kobiety aktywne seksualnie 
przed operacją pozostały aktywne również po operacji. Najczęściej 
zgłaszały one zaburzenia, takie jak: dyspareunia i suchość pochwy. 
Dwanaście miesięcy po leczeniu pożądanie seksualne pozostało 
niezmienione u kobiet [17]. W naszym badaniu zaobserwowali-
śmy również znaczący spadek jakości życia u 64% badanych pa-
cjentów (zarówno mężczyzn, jak i kobiet). Wyniki badań wymie-
nionych autorów podkreślają fakt, że LAR jest silnie związana  
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