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STRESZCZENIE:    Cel: Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń i wczesnych wyników leczenia guzów żołądka z zastosowaniem 
techniki usunięcia preparatu operacyjnego przez usta (POSE - per oral specimen extraction)..

  Materiał i Metodyka: Przeprowadzono retrospektywną analizę leczenia chorych, u których wykonano klinową 
resekcję żołądka techniką laparoskopową z powodu podejrzenia nowotworu podścieliskowego przewodu pokar-
mowego (GIST). W okresie tym operowano sposobem laparoskopowym 50 chorych z powodu podejrzenia GIST 
żołądka. U 12 chorych materiał pooperacyjny usunięto przez usta przy pomocy endoskopu (POSE). U pozostałych 38 
chorych preparat usunięto przez minilaparotomię. Średni wiek chorych leczonych techniką POSE wyniósł 65,6 lat (48 
– 81 lat). W grupie tej znalazło się 9 kobiet oraz 3 mężczyzn. 

  Wyniki: Średni czas zabiegu z użyciem techniki POSE wyniósł 92,5 min (40 – 160). Wielkość usuniętych zmian 
wahała się od  14 mm do 40 mm (średnio 25 mm). Czas pobytu po zabiegu w oddziale chirurgicznym chorych lec-
zonych techniką POSE wyniósł średnio 3,2 dnia (od 2 do 8 dni). Jeden chory (8,3%) wymagał dłuższego pobytu (hos-
pitalizacja 8-dniowa) ze względu na obecność zbiornika płynowego w okolicy miejsca szycia ściany żołądka.  Chore-
go tego leczono zachowawczo. U jednego chorego (8,3%) stwierdzono infekcję rany pooperacyjnej (rany w pępku 
po trokarze optycznym). U wszystkich chorych w naszej grupie ocena histopatologiczna potwierdziła radykalność 
zabiegu (R0).

  Wnioski: Wydaje się, że technika POSE jest kolejnym etapem rozwoju chirurgii małoinwazyjnej, który może stanowić 
pośrednie ogniwo w rozwoju technik operacyjnych przez naturalne otwory ciała. Usuwanie preparatu przez usta jest 
efektowną, skuteczną i bezpieczną metodą, posiadającą jednak wiele ograniczeń.

SŁOWA KLUCZOWE:   laparoskopia, nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, POSE, endoskopia

ABSTRACT:   Aim: The goal of this work was to present our experiences and results of treatment of gastric tumors using the per oral 
specimen extraction (POSE) technique. 

  Material and methods: A retrospective analysis a group of patients treated with laparoscopic stomach wedge resec-
tion of gastrointestinal stromal tumor (GIST). During that time 50 patients underwent laparoscopy due to the suspi-
cion of GIST. In 12 patients resected material was removed endoscopically per os (POSE). In the remaining 38 subjects 
it was evacuated through minilaparotomy. Mean age of patients treated using POSE technique was 65.6 years (48-81 
years). There were 9 women and 3 men in this group. 
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WSTĘP

Techniki małoinwazyjne odgrywają coraz bardziej istotną 
rolę w chirurgii żołądka [1]. Zastosowanie laparoskopii w le-
czeniu nowotworów żołądka przyniosło liczne korzyści, ta-
kie jak zmniejszenie bólu pooperacyjnego, skrócenie czasu 
hospitalizacji, wcześniejsze uruchomienie chorego czy lep-
szy efekt kosmetyczny [2, 3, 4]. Konwencjonalne techniki la-
paroskopowe wymagają jednak z reguły poszerzenia jednej 
z ran w celu usunięcia preparatu z jamy brzusznej. Zwiększa 
to ryzyko powikłań infekcyjnych i pojawienia się przepukliny 
w bliźnie pooperacyjnej [5, 6]. By zmniejszyć to ryzyko zapro-
ponowano techniki, które umożliwiają usunięcie preparatu 
przez naturalne otwory ciała [7]. Eliminuje to konieczność 
wykonania minilaparotomii, a co za tym idzie – zmniejsza 
ryzyko powikłań związanych z ranami i jednocześnie popra-
wia efekt estetyczny [8].

Jednym ze sposobów usuwania preparatu pooperacyjnego jest 
jego ewakuacja przez usta (POSE – per oral specimen extrac-
tion). Droga ta jest zarezerwowana głównie dla operacji w ob-
rębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, szczególnie 
żołądka. Wymaga wykonania śródoperacyjnej gastroskopii 
i usunięcia preparatu przy pomocy narzędzi endoskopowych.

Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń i wczesnych 
wyników leczenia guzów żołądka z zastosowaniem techniki 
usunięcia preparatu operacyjnego przez usta.

METODYKA

Przeprowadzono retrospektywną analizę leczenia chorych, 
u których wykonano klinową resekcję żołądka techniką lapa-
roskopową z powodu podejrzenia nowotworu podścielisko-
wego przewodu pokarmowego (GIST – gastrointestinal stro-
mal tumor). Do zabiegu kwalifikowano chorych, u których na 
podstawie badań obrazowych oraz endoskopowych stwier-
dzono obecność guza podśluzówkowego zlokalizowanego 

w żołądku oraz z dużym prawdopodobieństwem wykluczono 
złośliwy proces nowotworowy pochodzenia nabłonkowego. 
Każdy z pacjentów w okresie przedoperacyjnym miał wyko-
naną gastroskopię, na podstawie której określono lokalizację 
zmiany i jej średnicę, oraz pobrano wycinki do badania histo-
patologicznego. W celu wykluczenia potencjalnych przerzu-
tów, oraz udokumentowania lokalizacji zmiany i jej stosunku 
do sąsiednich narządów, każdy z chorych miał wykonywaną 
tomografię komputerową z kontrastem dożylnym. Wczesne 
wyniki leczenia, takie jak: czas zabiegu, liczba i charakter po-
wikłań pooperacyjnych, przebieg i długość pobytu w szpitalu 
po zabiegu zostały poddane analizie.  

TECHNIKA OPERACYJNA

Zabieg laparoskopowy z usunięciem preparatu przez usta 
(POSE) w początkowych etapach przebiegał w sposób po-
dobny, jak w przypadku konwencjonalnej laparoskopii. Po wy-
tworzeniu odmy otrzewnowej i wprowadzeniu trokarów, przy 
pomocy oceny wzrokowej i palpacyjnej lokalizowano zmianę. 
Następnie wykonywano śródoperacyjną gastroskopię w celu 
potwierdzenia dokładnej lokalizacji guza. Po dokładnym po-
twierdzeniu jego umiejscowienia, uwalniano i preparowano 
okolicę żołądka, w której znajdował się guz.

Po uwolnieniu danej okolicy żołądka, przy pomocy noża har-
monicznego wycinano zmianę z marginesem otaczających 
tkanek. Następnie preparat umieszczano w osłonce latek-
sowsej, którą chwytano pętlą endoskopową lub koszykiem 
Dormia. W kolejnym etapie endoskop wraz z uchwyconym 
preparatem usuwano przez usta chorego. Otwór w ścianie 
żołądka zamykano szwem ciągłym wchłanialnym. Ponow-
nie wprowadzano gastroskop do żołądka w celu wykonania 
endoskopowej szczelności miejsca szycia oraz potwierdzenia 
drożności żołądka. Następne etapy zabiegu nie różniły się od 
standardowego zabiegu laparoskopowego. Po kontroli hemo-
stazy likwidowano odmę otrzewnową, a rany po trokarach 
zamykano w sposób typowy. 

  Results: Mean time of the POSE procedure was 92.5 min (40-160 min). Size of removed tumors ranged from 14 mm to 
40 mm (mean: 25 mm). The mean length of hospital stay was 3.2 days (2 to 8 days) for patients treated with POSE. One 
patient (8.3%) required longer hospitalization (8 days) due to the presence of a fluid collection at the site of gastric 
suture. This patient was treated conservatively. One patient (8.3%) was diagnosed with surgical site infection (navel 
wound after an optical trocar). Histopathological examination confirmed radical excision in all of our patients (R0). 

  Conclusions: It seems that the POSE technique is the next stage of development of minimally invasive surgery and 
may constitute a link in evolution of natural orifice translumenal surgery techniques. Removal of excised material 
through oral cavity is an attractive, effective, and safe method despite its many limitations. 

KEYWORDS:  laparoscopy, gastrointestinal stromal tumors, POSE, endoscopy
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MATERIAŁ

Przeanalizowano historię leczenia chorych operowanych 
techniką małoinwazyjną z powodu rozpoznanego w bada-
niach przedoperacyjnych guza podśluzówkowego żołądka 
w okresie od lipca 2010 do lipca 2016 roku. W okresie tym 
operowano sposobem laparoskopowym 50 chorych z po-
wodu podejrzenia GIST żołądka. U 12 chorych materiał po-
operacyjny usunięto przez usta przy pomocy endoskopu 
(POSE).U pozostałych 38 chorych preparat usunięto przez 
minilaparotomię, poszerzając jedną z ran po trokarze. Decy-
zję o usunięciu zmiany przez usta podejmowano w oparciu 
o rozmiar guza i śródoperacyjną ocenę technicznych możli-
wości usunięcia preparatu. 

Średni wiek chorych leczonych technika POSE wyniósł 65,6 
lat (48–81 lat). W grupie tej znalazło się 9 kobiet oraz 3 męż-
czyzn. U 4 chorych (33,3%) udało się w okresie przedoperacyj-
nym zweryfikować charakter zmiany. U pozostałych 8 chorych 
(66,7%) charakter zmiany wyjaśnił wynik histopatologicznego 
badania preparatu operacyjnego. U żadnego z chorych opero-
wanych techniką laparoskopową z powodu guza podśluzówko-
wego żołądka nie stwierdzono w okresie przedoperacyjnym ani 
przerzutów odległych, ani do regionalnych węzłów chłonnych.

Charakterystykę chorych badanej grupy przedstawiono w ta-
beli 1. 

WYNIKI

Charakterystykę zmian, ich lokalizację oraz zakres resekcji 
przedstawiono w tabeli 2.

Średni czas zabiegu z użyciem techniki POSE wyniósł 92,5 
min (40–160 min). Wielkość usuniętych zmian wahała się 
od 14 mm do 40 mm (średnio 25 mm). W czterech przypad-
kach podjęto próbę usunięcia preparatu przez usta, jednak 
ze względu na średnicę usuwanego guza (powyżej 4 cm) nie 
udało się go przeprowadzić bezpiecznie przez wpust. W tych 
przypadkach odstąpiono od usuwania guza przez usta i został 
on ewakuowany przez minilaparotomię w miejscu jednego 
z trokarów roboczych. U wszystkich chorych operowanych 
techniką POSE doustną podaż płynów rozpoczęto w dobie 
zabiegu operacyjnego. U 10 chorych (91%) doustne płyny 
były dobrze tolerowane w pierwszej dobie po zabiegu. Pełna 
doustna dieta była dobrze tolerowana u 9 chorych (82%) w 2 
dobie po zabiegu. Wszyscy chorzy (100%) zostali uruchomie-
ni w dobie zabiegu operacyjnego. Czas pobytu chorych le-
czonych techniką POSE na oddziale chirurgicznym wyniósł 
średnio 3,2 dnia (od 2 do 8 dni). Jeden chory (8,3%) wyma-

gał dłuższego pobytu (hospitalizacja 8-dniowa) ze względu 
na obecność zbiornika płynowego w okolicy miejsca szycia. 
Pacjenta leczono zachowawczo. U jednego chorego (8,3%) 
stwierdzono infekcję rany pooperacyjnej (w pępku po tro-
karze optycznym). Nie stwierdzono innych powikłań poope-
racyjnych w grupie osób poddanych zabiegowi z usunięciem 
preparatu przez usta.

U wszystkich chorych w naszej grupie ocena histopatologicz-
na potwierdziła radykalność zabiegu (R0).

DYSKUSJA

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) 
są zmianami rzadkimi [9], jednak ze względu na bardzo róż-
norodny przebieg stanowią istotny problem kliniczny. Pod-
stawą ich leczenia jest miejscowe wycięcie guza z marginesem 
makroskopowo zdrowych tkanek. W odróżnieniu od nowo-
tworów złośliwych pochodzenia nabłonkowego, nowotwory 
typu GIST bardzo rzadko przerzutują do węzłów chłonnych, 
w związku z czym usuwanie regionalnego układu chłonne-
go wydaje się być zbędne [10]. Cechy te pozwalają sądzić, że 
techniki małoinwazyjne są szczególnie przydatne w leczeniu 
tego typu nowotworów.

Ponieważ guzy te rozwijają się w głębszych warstwach ściany 
przewodu pokarmowego [11] i często pokryte są niezmienio-
ną śluzówką, to weryfikacja przedoperacyjna nie jest prosta. 
Skuteczna weryfikacja histopatologiczna wymaga pobrania 
wycinków z głębszych warstw ściany, zaś pobranie wycinków 
w trakcie standardowej endoskopii może nie dać pozytywnej 
weryfikacji. W naszej grupie chorych leczonych z zastosowa-
niem techniki POSE udało się przedoperacyjnie zweryfikować 
zmianę w 33,3% przypadków. U pozostałych chorych, pomi-
mo braku jednoznacznej weryfikacji, podejrzewano nowo-
twór podścieliskowy przewodu pokarmowego. Dlatego tych 
pacjentów zakwalifikowano do miejscowego wycięcia zmiany 
i leczenia takiego, jak w przypadku GIST. 

Wraz z rozwojem technik małoinwazyjnych pojawiła się idea 
operowania przez naturalne otwory ciała (NOTES – natural 

Tab. I. Charakterystyka grupy

Wiek 65,6 lat (48–81 lat)

Kobiety 9 chorych (48%)

Mężczyźni 3 chorych (52%)

BMI (Body Mass Index) 28,1 kg/m2 (22,6–38,7)
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niem mogą być usunięte przez usta, nie wymagają wykonania 
szerokiej minilaparotomii i z reguły można je usunąć przez 
nieznacznie poszerzoną ranę po trokarze.  

W naszej klinice zabiegi resekcji żołądka z powodu GIST są 
wykonywane dwoma sposobami. Początkowo wykonywano 
klinowe resekcje żołądka przy pomocy staplerów endosko-
powych. Z czasem bardziej popularne stały się zabiegi pole-
gające na miejscowym wycięciu guza nożem harmonicznym, 
a następnie zszyciu ściany żołądka szwem ciągłym. W przy-
padku pierwszej metody usunięcie preparatu przez usta jest 
niemożliwe, bowiem stapler, odcinając preparat, jednocześnie 
zamyka dostęp do światła żołądka. Technikę POSE możemy 
zastosować więc praktycznie tylko w przypadku wycięcia guza 
bez użycia staplera. W dostępnej literaturze można znaleźć do-
niesienia o zastosowaniu POSE do zabiegów wykonywanych 
przy użyciu staplerów, jednak w tych przypadkach zastosowa-
nie tej techniki wydaje się dyskusyjne. W trakcie takiego zabie-
gu początkowo odcinany jest preparat staplerem. W kolejnym 
etapie nacinana jest ściana żołądka, preparat wprowadzany 
jest do światła przewodu pokarmowego, a następnie usuwa-
ny przez usta. W ostatnim etapie staplerem zamyka się otwór 
w żołądku, a niewielki odcięty fragment ściany usuwany jest 
przez ranę po trokarze [14]. 

W przypadku leczenia guzów śródściennych żołądka zabieg 
z wykorzystaniem techniki POSE różni się od standardowego 
zabiegu laparoskopowego jedynie sposobem usunięcia prepa-
ratu z jamy brzusznej. Obecnie w naszej klinice odstąpiono od 

orifice transluminal endoscopic surgery) [7]. Pomimo że do 
dnia dzisiejszego metoda ta nie do końca ugruntowała się na 
polu chirurgicznym, to pewne jej elementy są coraz bardziej 
popularne. Technika usuwania preparatów przez usta jest 
swoistym ogniwem pośrednim pomiędzy konwencjonalną 
laparoskopią a NOTES. Technikę usuwania preparatu przez 
naturalne otwory ciała najczęściej stosuje się w operacjach 
kolorektalnych [12]. Znalazła również zastosowanie w ope-
racjach w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego 
(jak w przypadku omawianej przez nas grupy). 

Technika POSE może być wykorzystywana zarówno w le-
czeniu zarówno zmian nowotworowych, jak i innych chorób 
(np. w przypadku operacji rękawowej resekcji żołądka) [13, 
14]. Pomimo wielu zalet, nie jest jednak techniką pozbawioną 
ograniczeń. Jednym z nich jest wielkość usuwanego preparatu. 
Miejscem kluczowym dla techniki POSE jest bowiem wpust, 
będący najwęższym miejscem, przez które należy przepro-
wadzić preparat. Warunkiem bezpieczeństwa tej procedury 
jest możliwość przemieszczenia preparatu bez nadmiernego 
oporu. W naszym materiale u 4 chorych podjęto próbę POSE, 
jednak ze względu na rozmiar preparatu, trzeba było zrezy-
gnować z jego usunięcia przez usta, ponieważ istniała obawa, 
że nie będzie to bezpieczne. W tych przypadkach konieczne 
było wykonanie minilaparotomii i usunięcie preparatu w taki 
sposób, jak w zabiegach konwencjonalnych. Technika POSE 
wydaje się więc nie mieć zastosowania dla większych guzów 
(w naszym materiale największy guz usunięty techniką POSE 
miał 4 cm). Warto zauważyć, że małe guzy, które z powodze-

Tab. II. Charakterystyka guzów podśluzówkowych żołądka

LP. LOKALIZACJA ZMIANY ŚREDNICA RODZAJ ZABIEGU CHARAKTER ZMIANY

1 Okolica przedodźwiernikowa, ściana tylna 25 mm Miejscowe wycięcie guza GIST

2 Trzon żołądka, ściana przednia 30 mm Miejscowe wycięcie guza GIST

3 Trzon żołądka, krzywizna większa 38 mm Miejscowe wycięcie guza GIST

4 Trzon żołądka, krzywizna większa 25 mm Klinowa resekcja żołądka GIST

5 Trzon żołądka, ściana przednia 33 mm Miejscowe wycięcie guza GIST

6 Trzon żołądka, krzywizna większa 20 mm Klinowa resekcja żołądka GIST

7 Okolica przedodźwiernikowa, krzywizna większa 14 mm Klinowa resekcja żołądka Ognisko ektopowej trzustki

8 Trzon żołądka, krzywizna mniejsza 25 mm Klinowa resekcja żołądka GIST

9 Okolica przedodźwiernikowa, ściana przednia 40 mm Miejscowe wycięcie guza Tłuszczak

10 Trzon żołądka, ściana tylna 20 mm Miejscowe wycięcie guza Guz neuroendokrynny

11 Okolica przedodźwiernikowa, krzywizna większa 15 mm Miejscowe wycięcie guza Ognisko ektopowej trzustki

12 Okolica przedodźwiernikowa, ściana przednia 20 mm Miejscowe wycięcie guza Gastric mucosal prolaps polyp
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nia miejsca operowanego oraz przepukliny w bliźnie [2, 3]. 
W przypadku małych zmian usunięcie guza przez powłoki 
wymaga niewielkiego poszerzenia rany po trokarze. Wydaje 
się więc, że niewielkie poszerzenie jednej z ran nie powin-
no wpływać istotnie na wzrost ryzyka infekcji. W przypad-
ku zmian większych, uniknięcie wykonania minilaparoto-
mii wydaje się bardziej znaczące, jednak należy pamiętać, że 
usunięcie dużych guzów przez usta może technicznie nie być 
możliwe ze względu na dysproporcje pomiędzy rozmiarem 
preparatu a średnicą wpustu. 

KONKLUZJA

Wydaje się, że technika POSE jest kolejnym etapem rozwoju 
chirurgii małoinwazyjnej, który może stanowić pośrednie ogni-
wo w rozwoju technik operacyjnych przez naturalne otwory 
ciała. Usuwanie preparatu przez usta jest metodą efektowną, 
jednak ze względu na swoje ograniczenia, nie niesie tak znacz-
nych korzyści, jakich można by się spodziewać. Mając to na 
uwadze, trudno spodziewać się nagłego wzrostu popularności 
i zastosowania POSE. Wydaje się, że technika ta w najbliższym 
czasie może stać się popularna, ale raczej tylko w ośrodkach 
specjalizujących się w chirurgii małoinwazyjnej, nie będąc wy-
korzystywana w codziennej pracy w placówkach mniejszych, 
pozaklinicznych.

wykorzystania staplerów endoskopowych do resekcji żołądka 
z powodu guzów śródściennych. Wynika to z faktu, że zasto-
sowanie staplera wymusza na nas wykonanie nieco większej 
resekcji w porównaniu do miejscowego wycięcia zmiany i za-
mknięcia ubytku w ścianie szwem wchłanialnym. W naszej 
opinii zastosowanie staplerów zwiększa zakres resekcji i ry-
zyko pooperacyjnych zwężeń żołądka.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zastosowa-
nie techniki POSE wymaga obecności na sali operacyjnej do-
datkowej osoby – sprawnego i doświadczonego endoskopi-
sty, który – przy pomocy endoskopowych narzędzi – będzie 
mógł usunąć preparat przez usta. Ponadto konieczny jest 
dodatkowy sprzęt, chociaż w tym przypadku wystarczające 
jest z reguły podstawowe oprzyrządowanie, takie jak: gastro-
skop i pętla endoskopowa lub koszyk Dormia. W porówna-
niu do konwencjonalnych zabiegów, metoda POSE wymaga 
jednak zaangażowania większej liczby osób oraz dodatko-
wego sprzętu. Fakt niedostatecznej liczby lekarzy w Polsce, 
oraz ograniczenia finansowego placówek szpitalnych, może 
przemawiać przeciwko zastosowaniu tej techniki w codzien-
nej praktyce chirurgicznej.

Jednym z argumentów – przytaczanych przez zwolenników 
NOSE – jest uniknięcie dzięki tej technice wykonania mini-
laparotomii, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko zakaże-
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