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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Totalna gastrektomia (total gastrectomy, TG), mimo przerwania ciągłości przewodu pokarmowego i zwią-
zanych z tym powikłań pooperacyjnych, jest zabiegiem z wyboru w przypadku resekcji raka żołądka. Celem tej pracy było 
przedstawienie częstości powikłań po TG, analiza powikłań pooperacyjnych oraz określenie, która z dwóch technik – ezofa-
gojejunostomia typu Roux-en-Y czy całkowita resekcja żołądka sposobem Omega-Braun – jest bezpieczniejsza.

  Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne obejmujące pacjentów z rakiem żołądka, któ-
rzy zostali poddani różnym wariantom TG między 1 stycznia 2010 roku i 31 grudnia 2012 roku w Oddziale Chirurgicznym 
Klinicznego Szpitala Ratunkowego w Bukareszcie. Analizę statystyczną z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz testów 
parametrycznych i nieparametrycznych przeprowadzono za pomocą oprogramowania GraphPad przy poziomie istotności 
statystycznej p<0,05.

  Wyniki: Do badania włączonych zostało 77 pacjentów w wieku od 37 do 91 lat (średnia wieku 64,1±11,59 lat). Zaobserwo-
wano łącznie 84 powikłania bezpośrednio po zabiegu u 35 pacjentów (47,5%), sklasyfikowane jako lokalne (n=21, 25%) 
lub systemowe (n=63, 75%). Reoperacja była konieczna w pięciu przypadkach (6,2%) po końcowej ezofagojejunostomii 
typu Roux-en-Y. Odnotowano dwa zgony (n=2, 2,5%), jeden po zabiegu typu Roux-en-Y, drugi po TG Omega-Braun.

  Dyskusja: Technika typu Roux-en-Y wiązała się z najwyższym odsetkiem powikłań lokalnych i systemowych. Całkowita ga-
strektomia typu Omega-Braun wiązała się z najmniejszym odsetkiem powikłań, natomiast powikłania obejmowały stany 
zagrażające życiu, takie jak niestabilność hemodynamiczna i niewydolność wielonarządowa.

  Wnioski: Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między wykonaniem ręcznego zespolenia i śmiertelnością. Cał-
kowita gastrektomia jest założonym zabiegiem obarczonym wieloma potencjalnymi powikłaniami, co wymaga udoskona-
lenia technik chirurgicznych, aby zmniejszyć ryzyko pooperacyjne. 

SŁOWA KLUCZOWE:  totalna gastrektomia, bezpośrednie pooperacyjne powikłania, całkowita gastrektomia typu Roux-en-Y, całkowita gastrek-
tomia typu Omega-Barun, rak żołądka

ABSTRACT  Introduction: Total gastrectomy (TG), despite disrupting the continuity of the alimentary tract and accounting for signif-
icant postoperative complications, is the procedure of choice for curative resection of gastric carcinoma. The objectives of 
this study were to report the rate of postoperative complications following TG, to analyze adverse postoperative outcomes, 
and to determine which of the two techniques - the Roux-en-Y esophagojejunostomy and Omega-Braun TG, is safer.  

  Materials and Methods: A retrospective, observational study was conducted among patients diagnosed with gastric carci-
noma who underwent TG between January 1st, 2010 and December 31st, 2012 in the Surgery Department of the Bucharest 
Clinical Emergency Hospital. Descriptive and analytical statistical analysis with parametric and non-parametric tests was 
carried out using GraphPad, with statistical significance set at p <0.05.  

  Results: Seventy-seven patients, aged 37-91 years (average age 64.1 ± 11.59 years), were enrolled in this study. A total of 
84 immediate postoperative complications were encountered in 35 patients (47.5%), classified into local (n=21, 25%) 
and general complications (n=63, 75%). Reoperation was necessary in five cases (6.2%), all after Roux-en-Y end-side es-
ophagojejunostomy. Two deaths (n=2, 2.5%), one after Roux-en-Y and one after Omega-Braun TG, were reported. 

  Discussion: The Roux-en-Y technique had a higher number of complications, both local and general. Omega-Braun TG was 
associated with a lower number of local complications; however, it was associated with life-threatening complications in-
cluding hemodynamic instability and multisystem organ failure. 

  Conclusion: A statistically significant correlation between manual anastomosis and mortality was observed. Total gastrec-
tomy is a complex procedure with numerous potential complications, which calls for an improved surgical technique to re-
duce the postoperative risk. 

KEYWORDS:   total gastrectomy, immediate postoperative complications, Roux-en-Y total gastrectomy, Omega-Braun total gastrectomy, 
gastric carcinoma  



WWW.PPCH.PL2

artykuł oryginalny / original article

Dwie stosowane techniki TG obejmowały ezofagojejunostomię typu 
Roux-en-Y u 66 pacjentów (85,7%) oraz TG typu Omega-Braun u 11 
pacjentów (14,3%). W przedoperacyjnej klasyfikacji zaawansowania 
choroby (staging) u 13 pacjentów (16,8%) wykazano jedynie miej-
scowo złośliwą zmianę, u 49 pacjentów (63,6%) przerzuty w węzłach 
chłonnych, a u 15 (19,6%) przerzuty odległe. Stopień III (przerzuty 
do węzłów) był najczęściej stwierdzanym okresem wśród uczest-
ników badania (n=49), obecnym u 63,6% badanej populacji. Do-
kładniejszy podział na podokresy był następujący: stopień IA (n=1, 
1,3%), stopień IIA (n=4, 5,2%), stopień IIB (n=8, 10,4%), stopień IIIA 
(n=12, 15,6%), stopień IIIB (n=10, 13%), stopień IIIC (n=27, 35,1%) 
i stopień IV (n=15, 19,4%). Zaawansowanie choroby było porów-
nywalne między obiema grupami, z podobnym odsetkiem pacjen-
tów z chorobą w stadium III: 63,6%. Obserwowano również podob-
ne odsetki przerzutów odległych: odpowiednio 18,2% dla zabiegu 
Omega-Braun i 19,47% dla pętli Roux-en-Y. W kwestii oceny cho-
rób współistniejących posłużono się wskaźnikiem współchorobo-
wości Charlson, którego wartość wyniosła odpowiednio 1,25 i 1,45 
dla ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y i TG typu Omega-Braun. 
Przedoperacyjne parametry scharakteryzowano w tabeli I.

W odniesieniu do zakresu limfadenektomii 37 pacjentów (48%) 
zostało poddanych limfadenektomii grupy D1, podczas gdy 40 
pacjentów (52%) – grupy D2. Mechaniczne zespolenie wykona-
no u 66 pacjentów (85,7%), spośród których u 61 (92,4%) wyko-
nano ezofagojejunostomię typu Roux-en-Y, a u 5 (7,6%) TG typu 
Omega-Braun. Odsetek mechanicznych anastomoz w stosunku 
do zabiegów wyniósł 79,2% (61 na 77 przypadków) w przypadku 
ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y oraz 45,4% (5 na 11 przy-
padków) w przypadku techniki Omega-Braun. Wykazano staty-
stycznie istotną relację pomiędzy ręcznym zespoleniem i śmier-
telnością (OR: 0,06, 95% CI: 0,01–0,30, p=0,0004).

Wykonano łącznie 25 zabiegów (32,5%), spośród których 20 (80%) 
towarzyszyła ezofagojejunostomia typu Roux-en-Y. Splenektomia 
była najczęściej wykonywanym zabiegiem towarzyszącym prze-
prowadzonym w 14 przypadkach (18,2%); 12 razem z ezofagoje-
junostomią typu Roux-en-Y (85,7%) i 2 przypadkach razem z TG 
typu Omega-Braun. Inne zabiegi wykonywane razem z przedsta-
wionymi dwoma technikami chirurgicznymi obejmowały: spleno-
pankreatektomię kaudalną, segmentalną kolektomię i lewostron-
ną adrenalektomię, które były wykonywane tylko w przypadku 
ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y, podczas gdy resekcja prze-
rzutów w wątrobie była wykonywana wyłącznie razem z TG typu 
Omega-Braun. Średnia długość zabiegu była o 30 minut dłuższa 
w przypadku TG typu Omega-Braun (214±0,9 minut) w porówna-
niu z 184±0,9 minut w przypadku ezofagojejunostomii typu Roux-
-en-Y. Śródoperacyjne parametry scharakteryzowano w tabeli II.

Łącznie stwierdzono 84 powikłania bezpośrednio po zabiegu u 35 
pacjentów (47,5%), sklasyfikowane jako lokalne (n=21, 25%) lub 
systemowe (n=63, 75%). Lokalne powikłania obejmowały zaka-
żenie miejsca operowanego (n=5, 24%), surowiczak (n=5, 24%), 
biegunka (n=4, 19%), przetoka przełykowo-jelitowa (n=4, 19%), 
ostre pooperacyjne zapalenie trzustki (n=2, 9,5%) i ropień pod-
przeponowy (n=1, 4,8%), jak przedstawiono w tabeli I. Spośród 
35 pacjentów, którzy rozwinęli powikłania pooperacyjne, 32 
było poddawanych ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y, co daje 
odsetek powikłań równy 48,5%. Trzech spośród 11 pacjentów 
(27,3%), którzy byli poddani TG typu Omega-Braun, rozwinęło 
powikłania pooperacyjne, jednak nie była to zależność istotna 

WPROWADZENIE

Rak żołądka jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powo-
du choroby nowotworowej na świecie, częstsze od niego są tyl-
ko rak płuca i rak wątrobowokomórkowy. W 2012 roku na świe-
cie rozpoznano 951 000 nowych przypadków prowadzących do 
723 000 zgonów [1]. Całkowita gastrektomia (total gastrectomy, 
TG), mimo przerwania ciągłości przewodu pokarmowego i zwią-
zanych z tym powikłań pooperacyjnych, jest zabiegiem z wyboru 
w przypadku resekcji raka żołądka [2, 3]. Całkowita gastrektomia 
obejmuje chirurgiczną resekcję całego żołądka z wytworzeniem 
zespolenia przełykowo-jelitowego. Wskazana jest ona w przy-
padku guzów w proksymalnej 1/3 żołądka lub nowotworów na-
ciekających ścianę. Dwie główne techniki obejmują ezofagoje-
junostomię typu Roux-en-Y oraz całkowitą gastrektomię typu 
Omega-Braun [2]. W około jednej trzeciej wszystkich resekcji 
żołądka wykonuje się całkowitą gastrektomię [4].

Niepożądane zdarzenia pooperacyjne są skąpo opisane w literaturze, 
głównie z powodu braku jednolitego systemu raportowania powi-
kłań pooperacyjnych po TG [5]. Ponadto definicja zdarzenia nie-
pożądanego lub powikłań różni się pomiędzy ośrodkami z powodu 
braku standardowej definicji niepożądanego zdarzenia chirurgiczne-
go [6]. Tym samym odsetek powikłań pooperacyjnych po TG różni 
się między różnymi ośrodkami chirurgicznymi i waha się w grani-
cach od 9% do 46%, a odsetek zgonów – od 1,1% do 10,8% [4, 5, 7].

Celem tej pracy było przedstawienie częstości powikłań po TG, 
analiza powikłań pooperacyjnych oraz określenie, która z dwóch 
technik – ezofagojejunostomia typu Roux-en-Y czy całkowita re-
sekcja żołądka sposobem Omega-Braun – jest bezpieczniejsza.

MATERIAŁ I METODY

Przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne obejmu-
jące pacjentów z rakiem żołądka, którzy zostali poddani różnym 
wariantom TG w okresie trzech lat między 1 stycznia 2010 roku 
i 31 grudnia 2012 roku. Badanie przeprowadzono w Klinicznym 
Szpitalu Ratunkowym w Bukareszcie, który stanowi trzecio-
rzędowy ośrodek referencyjny. Kryteria włączenia obejmowa-
ły histopatologiczne rozpoznanie raka żołądka oraz zabieg TG 
w wymienionym wcześniej okresie. Niniejsze badanie stanowi 
retrospektywną analizę prospektywnie zbieranych danych. Dane 
demograficzne, parametry przed-, śród- i pooperacyjne zebrano 
w oparciu o dokumentację medyczną. Analizę statystyczną z wy-
korzystaniem statystyk opisowych oraz testów parametrycznych 
i nieparametrycznych przeprowadzono za pomocą oprogramo-
wania GraphPad przy poziomie istotności statystycznej p<0,05.

WYNIKI

Siedemdziesięciu siedmiu pacjentów, w tym 52 mężczyzn (67,5%) 
i 25 kobiet (32,5%) w wieku 37–91 lat (średnia wieku 64,1±11,59 
lat), zostało poddanych TG w okresie od 1 stycznia 2010 roku 
do 31 grudnia 2012 roku. Średni wiek mężczyzn wyniósł 66 lat 
w porównaniu z 60,3 lat wśród kobiet, jednakże różnica ta nie 
była istotna statystycznie (t=2,04). Większość pacjentów za-
mieszkiwała w miastach (n=50, 64,6%), podczas gdy 27 pacjen-
tów (35,4%) mieszkało na wsi.
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22,2%), nagłe zatrzymanie krążenia (n=4, 6,3%), niewydolność 
wielonarządową (n=3, 4,7%), migotanie przedsionków (n=2, 3,1%), 
niestabilność hemodynamiczną (n=3, 3,1%), zapalenie osierdzia 
(n=1, 1,6%), płyn w worku osierdziowym (n=1, 1,6%), niewy-
dolność oddechową (n=1, 1,6%). Istotną statystycznie korelację 
odnotowano w przypadku migotania przedsionków (p=0,0004) 

statystycznie (OR: 0,39, 95% CI: 0,09–1,63, p=0,20). Ponadto nie 
wykazano istotnej statystycznie różnicy między konkretnymi lo-
kalnymi powikłaniami i rodzajem zabiegu.

Powikłania ogólne obejmowały wtórną niedokrwistość (n=20, 
31,7%), pooperacyjną gorączkę bez uchwytnego zakażenia (n=14, 

Tab. I: Parametry przedoperacyjne. 

PARAMETR ROUX-EN-Y (N=66) OMEGA-BRAUN (N=11) ILORAZ SZANS (OR) 95% CI WARTOŚĆ P

Płeć
Mężczyzna
Kobieta

47 (71,2%)
19 (28,8%)

5 (45,5%) 
6 (54,5%) 

- - -

Średnia wieku 64,1±11,59 64,1±11,59 - - -

Średnia wartość wskaźnika 
współchorobowości 
Charlson

1,25 1,45

Staging
I
II
III
IV

1 (1,5%)
10 (15,2%)
42 (63,6%)
13 (19,7%)

0 (0%)
2 (18,2%)
7 (63,6%)
2 (18,2%)

- - -

Przerzuty odległe
Obecne
Nieobecne

13 (19,7%)
 53 (80,3%)

2 (18,2%) 
9 (81,8%)

0,02 0,005–0,13 <0,0001

Hemoglobina
<12,5 g/dL
>12,5 g/dL

50 (88%)
16 (12%)

6 (54,5%)
5 (45,5%)

2,60 0,70–9,68 0,15

Albuminy
3,5-5 g/dL
<3,5 g/dL 

35 (53%)
31 (47%)

2 (18,2%) 
9 (81,8%)

0,19 0,03‒0,98 0,04

Tab. II. Parametry śródoperacyjne. 

PARAMETR ROUX-EN-Y (N=66) OMEGA-BRAUN (N=11) ILORAZ SZANS (OR) 95% CI WARTOŚĆ P

Rodzaj operacji
Większa
Większa złożona

20 (30,3%)
46 (69,7%) 

5 (45,5%) 
6 (54,5%) 

0,52 0,514–1,91 0,32

Limfadenektomia
D1
D2

31 (47%)
35 (53%)

6 (54,5%)
5 (45,5%)

0,73 0,20–2,65 0,64

Zespolenie
Ręczne
Mechaniczne

75 (7,6%)
61 (92,4%) 

6 (54,5%)
5 (45,5%)

0,06 0,01–0,30 0,00004

Średnia długość zabiegu 214±0,9 184±0,9 - - -

Tab. III. Lokalne powikłania w zależności od rodzaju zabiegu TG.

ZABIEG TG SUROWICZAK SSI BIEGUNKA PRZETOKA POOPERACYJNE OSTRE 
ZAPALENIE TRZUSTKI

ROPIEŃ PODPRZEPONOWY

Roux-en-Y 5 5 4 4 2 1

Omega TG - - - - - -

Razem 5 5 4 4 2 1

Odsetek 24% 24% 19% 19% 9,5% 4,5%

Wartość p 0,34 0,34 0,39 0,39 0,68 0,55

SSI (surgical site infection) – zakażenie miejsca operowanego.
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operacji w naszym badaniu stanowiło wykształcenie się przetoki 
przełykowo-jelitowej (4 z 9 reoperacji) po zabiegu typu Roux-
-en-Y, co wystąpiło z częstością 6,1%. Nasz odsetek był większy 
w porównaniu z wynikami badania Milka i wsp. na 487 pacjen-
tach poddawanych TG typu Roux-en-Y w okresie 18-letnim [11].

Główną zaletą ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y zaobserwowaną 
w naszym badaniu była mniejsza śmiertelność: 5 (7,6%) zgonów (5 
na 66 operacji) w porównaniu z 2 (18,1%) zgonami (2 na 11 opera-
cji) po TG Omega-Braun. TG typu Omega-Braun charakteryzowa-
ła się większym odsetkiem miejscowych powikłań w porównaniu 
z powikłaniami systemowymi oraz wiązała się z krótszym czasem 
zabiegu. Wadą ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y był wyższy 
odsetek reoperacji (71,4%). Pomimo różnorodności dostępnych 
technik chirurgicznych dla TG wciąż uważa się ezofagojejunosto-
mię typu Roux-en-Y za złoty standard [8, 9, 12].

Najważniejszym ograniczeniem badania jest wyraźna tendencja 
chirurgów, którzy preferowali ezofagojejunostomię typu Roux-en-
-Y w 66 przypadkach w porównaniu z 11, którzy wybierali TG typu 
Omega-Braun. Nie istniało żadne kryterium dające przewagę jednej 
z metod, wybór zależał od preferencji chirurga. Z powodu istotnie 
nierównego rozkładu obu technik wyniki nie mogły być obiektywnie 
ocenione. Jedną z przyczyn takiego wyboru mogła być złożoność 
i długość zabiegu typu Omega-Braun. Podobne preferencje chirur-

i niestabilności hemodynamicznej (p=0,0004) w odniesieniu 
konkretnie do zabiegu TG typu Omega-Braun (tabele IV i V.). 

Powikłania oddechowe obejmowały wysięk w jamie opłucnowej 
(n=6, 9,5%), odoskrzelowe zapalenie płuc (n=4, 6,3%), niedodmę 
(n=3, 4,7%) i aspirację do dróg oddechowych (n=1, 1,6%), jak 
przedstawiono w tabeli VI. Nie wykazano istotnej statystycznie 
zależności między konkretnymi powikłaniami i rodzajem zabiegu.

Reoperacja była konieczna u siedmiu pacjentów, co daje odsetek re-
operacji wynoszący 9,1%. Najczęstszym wskazaniem do reoperacji 
była przetoka przełykowo-jelitowa (n=4, 57,1%), na drugim miej-
scu zapalenie otrzewnej (n=3, 28,6%), wreszcie ropień podprze-
ponowy (n=1, 14,3%). Wśród pacjentów wymagających reoperacji 
pięciu (71,4%) było poddawanych wytworzeniu ezofagojejunosto-
mii typu Roux-en-Y (OR: 0,36, 95% CI: 0,09‒2,19, p=0,27). Ośmiu 
pacjentów zmarło w czasie hospitalizacji, co daje śmiertelność na 
poziomie 10,4%. Łącznie 6 (9,1%) zgonów (5 na 66) wystąpiło u cho-
rych poddawanych wytworzeniu jejunostomii Roux-en-Y, podczas 
gdy 2 (18,1%) chorych zmarło po TG sposobem Omega-Braun (2 
na 11). Parametry pooperacyjne scharakteryzowano w tabeli VII.

W odniesieniu do obserwacji pooperacyjnej analizowano nastę-
pujące parametry: długość hospitalizacji, liczbę dni po operacji, 
wznowienie odżywiania doustnego, wznowienie pasażu jelitowe-
go. W odniesieniu do przeciętnej długości hospitalizacji, liczby 
dni po operacji i wznowienia pasażu jelitowego oba zabiegi były 
równorzędne, jednakże zakres był węższy dla TG typu Omega-
-Braun, jak przedstawiono w tabeli V. 

DYSKUSJA

Zaobserwowano odsetek powikłań wynoszący 47,5%. Najczęst-
szym powikłaniem w naszym badaniu była wtórna niedokrwi-
stość spowodowana obfitym krwawieniem śródoperacyjnym, 
którą stwierdzono u 20 pacjentów (31,7%). Odsetek powikłań 
w naszym badaniu przewyższa dane literaturowe, które wahają 
się pomiędzy 9% i 46% [4, 5]. Selby i wsp. przeprowadzili 90-dnio-
wą analizę wyników leczenia na 238 pacjentach po TG. U 62% 
pacjentów wystąpiło co najmniej jedno powikłanie pooperacyj-
ne, co stanowi istotnie większy odsetek w porównaniu z 47,5% 
w naszym badaniu. Najczęstszym powikłaniem pooperacyjnym 
w badaniu Selby’ego i wsp. również była wtórna niedokrwistość, 
co zgadza się z wynikami naszego badania [5].

Nieszczelność zespolenia przełykowego jest najbardziej niebezpiecz-
nym i potencjalnie śmiertelnym powikłaniem pooperacyjnym po za-
biegach w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Od-
setek nieszczelności zespolenia po TG z powodu raka żołądka sięga 
26% (średnio wynosi 5‒8%) [7-9]. Odsetek nieszczelności w naszym 
badaniu wyniósł 19% (n=4), co nie tylko zgadza się z danymi litera-
turowymi, ale także z wynikami badania na 1114 pacjentach podda-
nych TG w okresie 30-letnim w Centrum Chirurgii Narządów Miąż-
szowych w Hanowerze przeprowadzonego przez Langa i wsp. [10].

Uzyskaliśmy odsetek reoperacji równy 9,1% oraz odsetek śmier-
telności 10,4%. Śmiertelność w naszym badaniu mieści się w za-
kresie opisywanym w literaturze (1,1‒10,8%) [4, 5]. Co ciekawe, 
odsetek reoperacji wynosił prawie jedną trzecią opisywanego 
przez Selby’ego i wsp. (28%) [5]. Najczęstsze wskazanie do re-

Tab. IV. Ogólne powikłania w zależności od rodzaju zabiegu TG (1).

ZABIEG TG WTÓRNA 
NIEDOKRWI-
STOŚĆ

GORĄCZKA ZAPALENIE 
OSIERDZIA

PŁYN W 
WORKU 
OSIERDZIO-
WYM

MSOF

Roux-en-Y 18 11 1 1 2

Omega TG 2 3 - - 1

Razem 20 14 1 1 3

Odsetek 31,7% 22,2% 1,6% 1,6% 4,7%

Wartość p 0,52 0,39 0,68 0,68 0,33

MSOF (multisystem organ failure) – niewydolność wielonarządowa.

Tab. V. Ogólne powikłania w zależności od rodzaju zabiegu TG (2).

ZABIEG TG MIGOTANIE 
PRZEDSION-
KÓW

NIESTABILNOŚĆ 
HEMODYNA-
MICZNA

NIEWYDOL-
NOŚĆ ODDE-
CHOWA

NAGŁE 
ZATRZYMANIE 
KRĄŻENIA

Roux-en-Y - - 1 3

Omega TG 2 2 - 1

Razem 2 2 1 4

Odsetek 3,1% 3,1% 1,6% 6,3%

Wartość p 0,0004 0,0004 0,68 0,52

Tab. VI. Powikłania oddechowe w zależności od rodzaju zabiegu TG. 

ZABIEG TG WYSIĘK OPŁUC-
NOWY

ODOSKRZELO-
WE ZAPALENIE 
PŁUC

NIEDODMA ASPIRACJA

Roux-en-Y 5 4 3 1

Omega TG 1 - - -

Razem 6 4 3 4

Odsetek 9,5% 6,3% 4,8% 1,6%

Wartość p 0,86 0,40 0,47 0,68
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Tab. VII. Parametry pooperacyjne.

PARAMETR ROUX-EN-Y (N=66) OMEGA-BRAUN (N=11) ILORAZ SZANS (OR) 95% CI WARTOŚĆ P

Liczba pacjentów z 
powikłaniami
Obecne
Nieobecne  32 (48,5%)

34 (5,5%) 
3 (27,3%) 
8 (72,7%) 

0,39 0,09-1,63 0,20

Powikłania w stosunku do 
liczby
(Łącznie: 84)

72 12 - - -

Śmiertelność
Tak
Nie

6 (9,1%)
60 (90,9%) 

2 (18,2%) 
9 (81,8%)

0,37 0,07–2,58 0,37

Reoperacja
Tak
Nie

5 (7,6%)
61 (92,4%) 

2 (22,2%) 
9 (77,8%)

0,36 0,06–2,19 0,27

gów zaobserwowali Budisin i wsp. w badaniu na 76 pacjentach pod-
dawanych TG z powodu raka żołądka; jedynie 5,3% chirurgów wy-
brało zabieg typu Omega-Braun w porównaniu z 53,9% chirurgów, 
którzy wybrali ezofagojejunostomię typu Roux-en-Y [13].

Inne ograniczenia obejmowały retrospektywny charakter badania 
i skromną liczbę pacjentów. Ponadto brak zabiegów laparosko-
powych uniemożliwił porównanie wyników laparotomii w po-
równaniu z laparoskopią. Wreszcie ‒ nie wykonano limfadenek-
tomii węzłów grupy D3.

Laparoskopowa TG jest zabiegiem trudnym technicznie, nie tylko 
z powodu rozległej limfadenektomii, ale także złożonego wytworze-
nia przepuszczającego i równocześnie szczelnego zespolenia przeły-
kowo-jelitowego. W celu zniesienia tego problemu Smolarek i wsp. 
zdecydowali się na zastosowanie urządzenia OrVil jako alternatywy 
dla standardowego liniowego staplera. Autorzy uzyskali obiecujące 
wyniki, jednakże istnieje potrzeba dalszych badań na dużą skalę, aby 
ocenić długoterminowe zastosowanie tej metody [14].

W perspektywie potrzeba badań prospektywnych na dużą skalę 
oceniających wyniki pooperacyjne w czasie rzeczywistym przy 

porównywalnym rozkładzie obu typu zabiegów oraz dodatkowo 
obejmujących zabiegi laparoskopowe. 

WNIOSKI

Mimo że całkowita gastrektomia wiąże się z istotnymi powi-
kłaniami pooperacyjnymi, pozostaje ona zabiegiem z wyboru 
w przypadku resekcji raka żołądka. W naszym badaniu zaob-
serwowaliśmy całkowitą chorobowość pooperacyjną 45,7% 
przy odsetku reoperacji 9,1% i śmiertelności 10,4%. Najczęst-
sze zdarzenia niepożądane obejmowały odpowiednio – lokal-
ne: surowiczak i SSI, ogólne: wtórna niedokrwistość, płucne: 
wysięk opłucnowy.
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Tab. VIII. Obserwacja pooperacyjna. 

ZABIEG TG DŁUGOŚĆ HO-
SPITALIZACJI

LICZBA DNI PO 
OPERACJI

WZNOWIENIE 
ODŻYWIANIA 
DOUSTNEGO

WZNOWIENIE 
PASAŻU JELITO-
WEGO

Roux-en-Y 518 (11–60) 13 (2–46) 8 (0–12) 3 (0–11)

Omega TG 18 (12–25) 13 (10–16) 7 (0–10) 3 (0–10)
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