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STRESZCZENIE:    Cel: Celem pracy jest przedstawienie własnych, wstępnych doświadczeń z zastosowaniem techniki śródoperacyjnego neuro-
monitoringu w trakcie wycięcia odbytnicy. 

  Materiał i metody: Do zabiegu ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem zakwalifikowano 4 pacjentów z rakiem odbytnicy (2 ko-
biety, 2 mężczyzn) w wieku od 42 do 53 lat. U wszystkich chorych przed zabiegiem przeprowadzono badania czynnościowe okolicy 
anorektalnej. Potencjały czynnościowe kompleksu zwieraczy wywołane stymulacją włókien nerwowych odczytywano z pomocą im-
plantowanych przed zabiegiem elektrod. Ponadto do pęcherza moczowego zakładano standardowy cewnik Foleya nr 18, do którego 
podłączano trójnik rozdzielający odpływ moczu i przewód z podłączonym przekaźnikiem ciśnieniowym odczytującym zmiany ci-
śnienia w pęcherzu moczowym wskutek skurczów wypieracza pęcherza w trakcie stymulacji. 

  Wyniki: Przygotowanie do neuromonitoringu wydłużyło czas zabiegu o 30–40 minut, a w przypadku dwóch pierwszych zabiegów 
o 60–80 minut. Faza neuromonitoringu w trakcie zabiegu zabiera dodatkowo 20 do 30 minut. U wszystkich chorych w trakcie prepa-
rowania przeprowadzono stymulacje gałęzi splotu podbrzusznego dolnego w ich anatomicznym położeniu. U trzech chorych uzy-
skano odpowiedź zarówno z pęcherza, jak i zwieracza we wszystkich płaszczyznach stymulacji. U jednego chorego stwierdzono brak 
odpowiedzi z pęcherza po stronie lewej. U tego chorego po zabiegu wystąpiły objawy pęcherza neurogennego. 

  Wnioski: Bazując na dostępnej literaturze oraz naszych pierwszych doświadczeniach, stwierdzamy, że monitorowanie ciśnienia 
w pęcherzu moczowym oraz zapis sygnału elektromiograficznego ze zwieraczy umożliwia wizualizację i zaoszczędzenie struktur 
nerwowych układu autonomicznego, zarówno w części sympatycznej, jak i parasympatycznej. Sygnał uzyskany śródoperacyjnie wy-
daje się wykazywać korelacje z obrazem klinicznym i badaniami czynnościowymi po zabiegu. Celem obiektywizacji wyników nie-
zbędne są badania czynnościowe przed i po zabiegu oraz ocena na większej liczbie chorych.  

SŁOWA KLUCZOWE:   rak odbytnicy, neuromonitoring, wycięcie odbytnicy, powikłania

ABSTRACT:   Aim: The aim of this study was to present our preliminary experience with intraoperative neuromonitoring during rectal resection. 

  Materials and methods: We qualified 4 patients (2 women, 2 men; age 42 – 53 years) with rectal cancer for surgery with intra-
operative neuromonitoring. In all patients, functional tests of the anorectal area were performed before surgery. Action poten-
tials from the sphincter complex in response to nerve fiber stimulation were recorded with electrodes implanted before surgery. 
Moreover, we inserted a standard, 18FR Foley’s urinary catheter to which a T-tube was connected to allow urine outflow and mea-
surement of pressure changes in the bladder induced by detrusor contractions during stimulation. 

  Results: Setting up neuromonitoring prolonged surgery time by 30 to 40 minutes, or even by 60 to 80 minutes in the case of the 
first two patients. Neuromonitoring itself took additional 20 to 30 minutes during surgery. In all patients, we stimulated branch-
es of the inferior hypogastric plexus in their anatomical position during dissection. In three patients, we evoked responses both 
from the bladder and the sphincter in all planes of stimulation. In one patient, there was no response from the left side of the 
bladder, and in the same patient, we observed symptoms of neurogenic bladder. 

  Conclusions: Based on the available literature and our own experience, we state that monitoring of bladder pressure and electro-
myographic signals from rectal sphincters enables visualization and preservation of autonomic nervous system structures, both 
sympathetic and parasympathetic. Intraoperative signals seem to be correlated with clinical presentation and functional exami-
nations after surgery. In order to objectify our results, it is necessary to perform functional examinations before and after surgery in 
a larger group of patients. 
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WSTĘP

Czynnościowe powikłania zabiegów operacyjnych w obrębie odbyt-
nicy, ze względu na ryzyko utraty lub upośledzenia kontroli nad pod-
stawowymi funkcjami fizjologicznymi, obniżają jakość życia pacjen-

tów. Wprowadzona przez Healda w 1982 roku technika całkowitego 
wycięcia mezorektum (TME) jest obecnie standardem chirurgiczne-
go leczenia raka odbytnicy warunkującym uzyskanie doszczętności 
onkologicznej operacji [1, 2]. Jednak mimo starannego preparowania, 
z oszczędzeniem unerwienia (nerve sparing technique), u 50–70% 
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aplikację igłowych elektrod EMG w obrębie zwieracza wewnętrznego 
i zewnętrznego (15 mm długości, 0,5 mm średnicy) na godzinie 4 i 6 
pod kontrolą przezodbytowego USG (Ryc.1). Elektrodę uziemiającą 
mocowano do uda prawego. Za pomocą elektrod odczytywano po-
tencjały czynnościowe kompleksu zwieraczy. Ponadto do pęcherza 
moczowego zakładano standardowy cewnik Foleya nr 18, do którego 
podłączano trójnik rozdzielający odpływ moczu i przewód z podłą-
czonym przekaźnikiem ciśnieniowym odczytującym zmiany ciśnie-
nia w pęcherzu moczowym poprzez skurcze wypieracza pęcherza 
w trakcie stymulacji. Schemat zastosowanej aparatury przedstawia ryc. 
2a. Stymulację struktur nerwowych przeprowadzano jednofazowym 
prądem o natężeniu 3mA i częstotliwości 30 Hz za pomocą impulsów 
trwających 200 µs. Przy zabiegach z neuromonitoringiem miednicy 
modyfikacji ulega protokół znieczulenia. Preferowane jest całkowi-
te znieczulenie dożylne oraz niedepolaryzujące leki zwiotczające. 

WYNIKI

U wszystkich pacjentów w trakcie zabiegu podstawowe parametry 
życiowe, takie jak ciśnienie krwi tętniczej, tętno, liczba oddechów na 
minutę oraz saturacja utrzymywały się w granicach normy. Śródza-
biegowo nie odnotowano zdarzeń niepożądanych. Przygotowanie do 
neuromonitoringu wydłużyło czas zabiegu o 30–40 minut, a w wy-
padku dwóch pierwszych zabiegów o 60–80 minut. Faza neuromo-
nitoringu w trakcie zabiegu zabiera dodatkowo 20–30 minut. Jest to 
relatywnie istotne przedłużenie operacji, jednak należy uwzględnić, 
że były to pierwsze zabiegi tego typu wykonywane w tym ośrodku. 
U wszystkich chorych przy stymulacji splotów podbrzusznych dol-
nych w polu ich anatomicznego położenia otrzymano symetryczny 
sygnał z pęcherza moczowego i zwieracza wewnętrznego odbytu (Ryc. 
3). U jednego pacjenta, z naciekiem guza wychodzącym poza lewą 
ścianę odbytnicy, śródzabiegowo przy preparowaniu lewo-bocznej 
powierzchni mezorektum stwierdzono zanik sygnału ze zwieracza 
wewnętrznego odbytu oraz pęcherza przy stymulacji gałęzi lewego 
splotu podbrzusznego dolnego, przy zachowanej prawidłowej od-
powiedzi po stronie prawej. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły 
u niego objawy pęcherza neurogennego. W przypadku tego chorego 
już przedoperacyjne badanie czynnościowe (EMG zwieraczy, mano-
metria anorektalna) wykazały słabszy, lecz obecny sygnał w EMG po 
stronie lewej, natomiast w kontrolnych badaniach czynnościowych 
3 miesiące po zabiegu stwierdzono znaczne obniżenie amplitudy sy-
gnału EMG zwieracza zewnętrznego po lewej stronie w stosunku do 
zapisu sprzed zabiegu (korelujące z obserwowanym śródoperacyjnym 
zanikiem sygnału) oraz zaburzenia czynności odruchowej w zakresie 

chorych dochodzi do uszkodzenia struktur nerwowych w zakresie 
splotów podbrzusznego górnego i dolnego oraz włókien nerwowych 
zaopatrujących pęcherz moczowy, narządy płciowe i odbytnicę z kom-
pleksem zwieraczy odbytu. Na uszkodzenie unerwienia szczególnie 
naraża preparowanie przedniej i bocznych ścian odbytnicy, zwłasz-
cza w przypadku wąskiej miednicy, krwawienia czy niekorzystnego 
umiejscowienia guza. W przypadku zabiegów wykonywanych lapa-
roskopowo powiększanie obrazu nieco ułatwia identyfikacje struktur 
nerwowych, jednak ryzyko wystąpienia zaburzeń czynnościowych 
jest podobne jak w chirurgii klasycznej.

Powszechnie znany jest zespół przedniej resekcji odbytnicy – ZPRO 
(anterior resection syndrome), w którym poza niekontrolowaniem 
defekacji występują zaburzenia mikcji oraz upośledzenie funkcji sek-
sualnych [3]. Jest to kalectwo znacznie obniżające jakość życia pa-
cjentów po wycięciu odbytnicy. Niebagatelny koszt leczenia wyżej 
wymienionych zaburzeń, niekiedy narażających chorego na zabieg 
wytworzenia sztucznego odbytu, wymusza poszukiwanie metod, 
które mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia ZPRO. Jedną z nich jest 
śródoperacyjna identyfikacja struktur nerwowych. Pierwsze doniesie-
nia na temat zastosowania neuromonitoringu pochodzą z 1898 roku, 
kiedy to Krause wykorzystał elektrostymulację nerwu twarzowego, 
uzyskując odpowiedź mięśnia twarzoczaszki podczas wycięcia ner-
wu VIII [4]. Obecnie śródoperacyjny neuromonitoring jest stosowa-
ny z powodzeniem w chirurgii tarczycy, w otolaryngologii, chirurgii 
naczyniowej oraz neurochirurgii [5–9]. Pierwsze próby identyfika-
cji unerwienia miednicy w trakcie wycięcia odbytnicy prowadzono 
z użyciem techniki CaverMap, jednak nie zyskała ona popularności 
z powodu słabej powtarzalności wyników oraz możliwości stosowania 
tylko u mężczyzn [10, 11]. Wprowadzenie nowych technologii precy-
zyjnej stymulacji i odczytu efektu zarówno z pęcherza moczowego, 
jak i zwieraczy powoduje, że neuromonitoring może być efektywną 
i atrakcyjną techniką pomagającą oszczędzić unerwienie.

CEL

Praca ma na celu przedstawienie pierwszych w Polsce zabiegów 
wycięcia odbytnicy wraz z mezorektum, ze śródoperacyjną lo-
kalizacją unerwienia z zastosowaniem zmodyfikowanej metody 
neuromonitoringu nerwów miednicznych. 

MATERIAŁ KLINICZNY I METODA

Wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone w tym samym ośrodku, 
przez jednego operatora o dużym doświadczeniu w chirurgii jelita 
grubego i odbytnicy. Zespół operacyjny, anestezjologiczny i perso-
nel pomocniczy przeszedł szkolenie teoretyczne pod kątem przygo-
towania sprzętu i pacjenta do zabiegu. Obsługę sprzętu zapewniał 
wykwalifikowany personel techniczny. Zakwalifikowano 4 chorych 
z rakiem odbytnicy (2 kobiety, 2 mężczyzn) w wieku od 42 do 53 lat. 
U dwojga pacjentów wykonano przednią resekcje odbytnicy, u jed-
nego chorego przednią niską resekcje odbytnicy, a u jednej pacjentki 
proktokolektomię. U wszystkich chorych przed zabiegiem przepro-
wadzono badania czynnościowe okolicy anorektalnej. W odróżnieniu 
od protokołu wg Kneista, przed oraz po zabiegu wykonano elektro-
miografię powierzchniową trzypierścieniową 48-kanałową sondą do-
odbytową (OT Bioelettronica, Torino) wg metody opracowanej przez 
R. Merletti’ego i wsp. [12]. Pacjentów do zabiegu układano w zmo-
dyfikowanym ułożeniu Loyda-Daviesa. Przygotowanie obejmowało 

Ryc. 1. Aplikacja elektrod do kompleksu zwieraczy pod kontrolą transrektalnego USG.
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nienowotworowych, np. przy zabiegach rektopeksji (Ripstein, Fryk-
man-Golderg), a także w innych dziedzinach zabiegowych, których 
zakres pola operacyjnego obejmuje miednicę mniejszą, np. ginekolo-
gii czy urologii. Technicznie możliwe jest użycie neuromonitoringu 
zarówno w chirurgii otwartej, jak i w zabiegach laparoskopowych. 
Metoda pozwala na wykorzystanie różnego instrumentarium chi-
rurgicznego. Badacze niemieccy zbadali wpływ techniki preparo-
wania na jakość sygnału elektromiograficznego z IAS. Porównano 
metody preparowania za pomocą nożyczek, elektrokoagulacji mo-
nopolarnej oraz systemu Ultracison – opartego na działaniu ultra-
dźwięków –uzyskując podobną jakość w odbiorze śródoperacyjnego 
sygnału elektromiograficznego, co daje dużą dowolność operatoro-
wi i umożliwia wybór preferowanej techniki.

Warunkiem powodzenia zabiegu z neuromonitoringiem jest współ-
praca chirurga, neurofizjologa klinicznego, ale także anestezjologa. 
Bez odpowiedniego znieczulenia sygnał może być niemiarodajny.

Jak wynika z literatury, brak sygnału elektromiograficznego w zapisie 
nie musi być równoznaczny z odnerwieniem zwieracza. Schneider 
i wsp. stwierdzili, że jakość elektromiograficznego sygnału zależy od 
kilku czynników: rodzaju użytej elektrody, umiejscowienia elektrody, 
miejsca stymulacji, wartości prądu, czasu stymulacji. Jednostronny 
brak sygnału u jednego z operowanych chorych, mógł być zatem spo-
wodowany, przykładowo, zmianą położenia elektrody. Jednak obser-
wowane po operacji zaburzenia mikcji, a także wykonane w przebiegu 
pooperacyjnym kontrolne badania elektromiograficzne i czynnościo-

zwieracza wewnętrznego, a także mikcji.

DYSKUSJA

Neuromonitoring miednicy mniejszej u ludzi jako pierwszy zasto-
sował, a jego wyniki opisał i opublikował w 2004 roku, prof. Kneist 
z Heidelbergu. Wykonano wówczas TME u 17 chorych z powodu 
raka odbytnicy. U 2 chorych, u których nie uzyskano śródoperacyj-
nie sygnału, wystąpiły trwałe zaburzenia mikcji [13]. Według danych 
badaczy z Heidelbergu czułość, specyficzność oraz wartość predyk-
cyjna dodatnia i ujemna przy zastosowaniu neuromonitoringu wraz 
z EMG dla oceny zachowania unerwienia IAS wynoszą odpowiednio 
100%, 96%, 67% oraz 100%. Kluczowa kwestią odróżniająca neuromo-
nitoring splotów miednicznych od dotychczas stosowanych metod 
neuromonitoringu w innych okolicach ciała jest odmienny charakter 
identyfikowanych włókien nerwowych. W przypadku neuromoni-
toringu w zakresie głowy i szyi lub kończyn zasada działania polega 
na stymulacji włókien somatycznych, co prowadzi do natychmia-
stowej odpowiedzi mięśnia-efektora. Impuls jest odbierany przez 
elektrodę kontaktująca się z mięśniem, a sygnał wyświetla się na 
monitorze, najczęściej wraz z sygnałem dźwiękowym. W przypad-
ku obwodowego układu nerwowego w miednicy przeważają włókna 
autonomiczne, które nie ulegają pobudzeniu w analogiczny sposób 
do włókien somatycznych, a odpowiedź efektora jest mniej wyraź-
na i nierzadko rozciągnięta w czasie. Dlatego też neuromonitoring 
splotów miednicznych ma więcej wspólnego z neuromodulacją niż 
neurostymulacją [13–16].

Nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych 
związanych z zastosowaną techniką. Czas zabiegu uległ wydłuże-
niu w porównaniu do takich samych procedur bez użycia pION, 
należy jednak pamiętać o krzywej uczenia. Minimalna inwazyjność 
zastosowanej technologii nie pozostawia trwałych następstw, nie 
stwierdzono powikłań związanych z zastosowanymi elektrodami. 
Modyfikacja w postaci zastosowania powierzchniowej wielokana-
łowej sondy EMG przed zabiegiem w przeciwieństwie do techniki 
igłowej eliminuje nieprzyjemne odczucia chorego. Neuromonito-
ring, metoda wynaleziona ponad 100 lat temu, stopniowo zyskuje 
na znaczeniu. Początkowo był wykorzystywany do oceny somatycz-
nego układu nerwowego, obecnie umożliwia również neuromodu-
lację włókien autonomicznych. Przeprowadzone przez nas zabiegi 
z neuromonitoringiem dotyczą pacjentów z chorobą nowotworo-
wą, jednak z powodzeniem mogą być wykorzystywane w chorobach 

Ryc. 2. Monitorowanie funkcji pęcherza. System kontroli ciśnienia w pęcherzu (a) wraz ze śródoperacyjnym zapisem (b).

A B

Ryc. 3. Zabieg operacyjny z fazą neuromonitoringu.
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nie struktur nerwowych układu autonomicznego, zarówno w części 
sympatyczne, jak i parasympatycznej. Sygnał uzyskany śródoperacyj-
nie wydaje się wykazywać korelację z obrazem klinicznym i badania-
mi czynnościowymi po zabiegu. Aby potwierdzić uzyskane wyniki 
konieczne jest przeprowadzenie dalszych wieloośrodkowych badań 
na większej grupie chorych. Celem obiektywizacji wyników niezbęd-
ne są badania czynnościowe przed i po zabiegu. Szczególnie istotna 
jest ocena elektromiograficzna zwieraczy, ponieważ pozwala obiek-
tywnie stwierdzić zależność pomiędzy śródoperacyjną odpowiedzią 
w trakcie stymulacji a ich pooperacyjną aktywnością w odniesieniu 
do zapisu przedoperacyjnego. Istnieje zatem konieczność stworzenia 
protokołu wieloośrodkowych badań, które pozwolą na ocenę i stan-
daryzację procedury. Przygotowanie do przeprowadzenia pierwszych 
zabiegów z neuromonitoringiem trwa długo, szczególnie czasochłon-
na jest implantacja elektrod do zwieraczy pod kontrolą USG., jednak 
w miarę ilości wykonanych zabiegów, czas ten ulega skróceniu. Zatem 
– jak w każdej nowej procedurze –istotna jest „krzywa uczenia się”.

O FINANSOWANIU BADAŃ:

Praca była współfinansowana z programu „Bony na innowacje” 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskie-
go (nr K/KDU/000352)

we, potwierdziły zaburzenia unerwienia pęcherza i zwieraczy. Zatem 
istnieje korelacja stwierdzonego śródoperacyjnego zaniku sygnału 
z rzeczywistym pooperacyjnym ubytkiem czynnościowym. Zapla-
nowane na niedaleką przyszłość prospektywne badanie na większej 
grupie chorych, zdaniem autorów, powinny potwierdzić tą – jak na 
razie jednostkową – obserwację. Jak śródoperacyjna lokalizacja prze-
kłada się na ewentualne pozabiegowe dysfunkcje seksualne? W pracy 
Knaista i wsp. w grupie 17 chorych operowanych metodą laparosko-
pową wykazano wysoki stopień zależności pomiędzy brakiem sygnału 
śródoperacyjnego ze splotów podbrzusznych dolnych i pojawieniem 
się objawów dysfunkcji seksualnych po operacji. 

Dyskusyjnym elementem metody jest czas konieczny do jej prze-
prowadzenia, co w dużej mierze wynika z konieczności precyzyjne-
go umieszczenia elektrod w zakresie kompleksu zwieraczy, a także 
samej procedury stymulacji na różnych poziomach, w kilku płasz-
czyznach. Jednak jak każda nowość tak i w tym wypadku istotną rolę 
odgrywa krzywa uczenia.

Podsumowując: w III Klinice Chirurgii Ogólnej CMUJ wykonano 
z powodzeniem pierwsze w Polsce pilotażowe zabiegi wykorzystujące 
śródoperacyjny neuromonitoring w chirurgii odbytnicy. Monitoro-
wanie ciśnienia w pęcherzu moczowym oraz zapis sygnału elektro-
miograficznego ze zwieraczy umożliwia wizualizację i zaoszczędze-
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