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WWO – wewnętrzne wypadanie odbytnicy 
ZWO – zewnętrzne wypadanie odbytnicy

WproWadzenie

Właściwe funkcjonowanie narządów miednicy mniejszej jest moż-
liwe dzięki prawidłowemu działaniu struktur mięśniowo-powię-
ziowych dna miednicy mniejszej i jest wspomagane przez ciśnie-
nie wewnątrzbrzuszne [1, 2]. Zaburzenie funkcji któregokolwiek 

Wykaz skrótóW

ARM – manometria anorektalna 
EAUS – przezodbytnicze badanie ultrasonograficzne  
NS – nietrzymanie stolca 
ODS – zespołu zaburzeń defekacji 
PNML – test latencji nerwu sromowego 
POP – wypadanie narządów miednicy mniejszej 
SCIP – projekt: Surgical Care Improvement Project 
WO – wypadanie odbytnicy 
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streszczenie:  Wypadanie odbytnicy (WO) jest schorzeniem występującym najczęściej u pacjentów w wieku powyżej 50 lat, szczególnie u ko-
biet. Z WO zazwyczaj współistnieją inne patologie, takie jak: uwypuklenie odbytnicy (rectocele), wpuklenie esicy (sigmoidocele), 
uwpuklenie pęcherza moczowego (cystocele), a nawet przepuklina zawierająca pętle jelita cienkiego (enterocele). Rektopeksja z 
użyciem siatki jest metodą o powszechnie uznawanej skuteczności w leczeniu wypadania odbytnicy. Zastosowanie robota chi-
rurgicznego ułatwia preparowanie tkanek w obrębie miednicy mniejszej i jest szczególnie pomocne podczas zakładania szwów 
mocujących siatkę. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 77-letniej kobiety, u której stwierdzono objawy zespołu 
zaburzeń defekacji (ang. obstructed defecation syndrome; ODS), którego przyczyną było wypadanie odbytnicy. W trakcie postę-
powania przedoperacyjnego objawy pacjentki w skali ODS Score oceniono na 9/20. Podczas dalszej diagnostyki, poza wypada-
niem odbytnicy, stwierdzono współistniejące rectocele i sigmoidocele. Pacjentka została zakwalifikowana do robotowej rektopek-
sji z użyciem siatki. W pierwszym etapie operacji wykonano uwolnienie tylnej części mezorektum z zaoszczędzeniem nerwów 
układu autonomicznego. Następnie wypreparowano przegrodę odbytniczo-pochwową, oddzielając pochwę od przedniej części 
odbytnicy do poziomu mięśni dźwigaczy odbytu (mięśni dna miednicy) i rozworu moczowo-płciowego, co umożliwiło przymo-
cowanie siatki polipropylenowej do przedniej ściany odbytnicy. Podwieszenie przedniej ściany odbytnicy przy użyciu siatki roz-
wiązało problem trzech współistniejących patologii. U pacjentki w trakcie dwuletniej obserwacji nie odnotowano nawrotu ani 
istotnych powikłań pooperacyjnych, a wynik ODS Score uległ obniżeniu do 1/20.

słoWa kluczoWe:  operacja wypadania odbytnicy z zastosowaniem robota, rectocele, sigmoidocele, wypadanie odbytnicy

abstract:   RP is often seen in patients over the age of fifty, particularly women. These patients frequently suffer from other concomitant 
pathologies like rectocele, sigmoidocele, cystocele, or even enterocele. Rectopexy with a mesh has been an established 
treatment for rectal prolapse. The utilization of the robotic system allows for a successful repair within a confined pelvic space, 
especially for precise suture placement when working with the mesh. A 77-year-old female presented with ODS symptoms 
found to be caused by a progressive rectal prolapse. Her pre-operative ODS score was 9/20. Pelvic floor evaluation revealed 
concomitant rectocele and sigmoidocele. The patient was offered a robotic-assisted rectopexy with mesh placement to 
address the three concomitant pathologies. During the procedure, a posterior mesorectal mobilization with autonomic nerve 
preservation was performed to address the posterior leading edge of the prolapse. Subsequently, the vagina was separated 
from the anterior portion of the rectum and dissected down to the levator ani muscle and the perineal body. This allowed for 
the affixation of a polypropylene mesh to the anterior portion of the rectum. Anterior suspension of the mobilized rectum 
with the mesh addressed all three pathologies. No recurrence or complications occurred at two-year follow-up. The patient’s 
ODS score decreased to 1/20.
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z widoczną tylną wiodącą krawędzią wypadnięcia, stwierdzoną 
podczas badania fizykalnego. Zastosowano 5-elementowy system 
punktacji ODS, opracowany przez Renzi i wsp., w którym pacjentka 
uzyskała wynik 9/20 [12]. Składały się na niego czynniki, takie jak: 
potrzeba intensywnego parcia oceniona na 3 (zazwyczaj), niepeł-
na defekacja oceniona na 2 (czasami), użycie lewatywy/środków 
przeczyszczających ocenione na 1 (rzadko), ciśnienie pochwowe/
kroczowe ocenione w badaniu pre rectum na 2 (czasami) oraz ból 
związany z dolegliwościami brzusznymi oceniany na 1 (rzadko).

W badaniu przedmiotowym stwierdzono podejrzenie enterocele 
współistniejącego z WO z tylną wiodącą krawędzią wypadnięcia. 
W trakcie dalszej diagnostyki wykonano: kolonoskopię, badanie 
obrazowe okrężnicy z użyciem ditrizoatu, przezodbytnicze ba-
danie ultrasonograficzne (EAUS), test latencji nerwu sromowe-
go (PNML), manometrię anorektalną (ARM) i defekografię. Pod-
czas kolonoskopii pacjentka nie była w stanie utrzymać powietrza 
w okrężnicy ze względu na postępujące WO, a skręcona pętla esicy 
uniemożliwiła bezpieczne kontynuowanie badania. Badanie obra-
zowe jelita grubego z użyciem ditrizoatu uwidoczniło wydłużoną 
pętlę esicy z podejrzeniem sigmoidocele. W PNML stwierdzono 
obustronnie prawidłową latencję ruchową nerwu sromowego. 
W badaniu ARM zaobserwowano niską podatność odbytnicy przy 
niskim ciśnieniu spoczynkowym i prawie nieobecnym ciśnieniu 
ściskania. Defekografia potwierdziła obecność przedniego recto-
cele z zalegającym kontrastem w odbytnicy po defekacji.

Następnie pacjentka spotkała się z zespołem chirurgicznym w celu 
omówienia możliwości leczenia POP. W przeszłości chora leczyła 
się z powodu zapalenia uchyłków jelita grubego i hiperlipidemii, 
a 22 lata wcześniej przebyła usunięcie macicy z przydatkami. Ko-
bieta zdecydowała się na interwencję chirurgiczną – robotową 
rektopeksję z zastosowaniem siatki.

Przygotowanie przedoperacyjne
Zabieg poprzedzono mechanicznym przygotowaniem jelita gru-
bego. Antybiotyki podano 30 minut przed wykonaniem nacięcia 
skóry, zgodnie z wytycznymi projektu SCIP (Surgical Care Im-
provement Project). W celu prewencji zatorowości płucnej zasto-
sowano zewnętrzny sekwencyjny pneumatyczny ucisk podudzi. 
Ryzyko operacyjne pacjentki oceniono na poziomie II grupy we-
dług ASA. Uzyskano od niej zgodę, biorąc pod uwagę nasz pro-
tokół instytucjonalny.

Karta użytego sprzętu operacyjnego
•	 System chirurgiczny Da Vinci Si (Intuitive Surgical Inc., 

Sunnyvale, CA);
•	 System laparoskopowy (system kamer, monitory);
•	 Igła Veresa i insuflator;
•	 Trokar robotowy Ø 8 mm x3;
•	 Dodatkowy trokar o średnicy 12 mm;
•	 Kamera laparoskopowa Ø 10 mm z kątem widzenia 0°;
•	 Dodatkowy trokar Ø 5 mm;
•	 Siatka polipropylenowa;
•	 2-0 Szwy Ethibond;
•	 3-0 Szwy Vicryl;
•	 3-0 Szwy V-lock;
•	 Nici chirurgiczne monokrylowe do zamykania skóry;
•	 Zestaw narzędzi do laparotomii (w trybie gotowości).

z tych elementów może prowadzić do wypadania narządów mied-
nicy mniejszej (ang. pelvic organ prolapse; POP) [1, 2]. Wypadanie 
odbytnicy (WO) to rodzaj POP, w którym odbytnica wystaje poza 
kanał odbytu. WO można podzielić na trzy typy: wgłobienie odbyt-
nicy, wewnętrzne wypadanie odbytnicy (WWO) oraz zewnętrz-
ne wypadanie odbytnicy (ZWO) [1–4]. WO obserwuje się zwykle 
u pacjentów w wieku powyżej 50 lat. Znacznie częściej dotyczy ono 
kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 9:1) [4]. U pacjentek z WWO 
zazwyczaj obserwuje się współistnienie rectocele, enterocele lub 
obydwu tych schorzeń jednocześnie [4]. Do powstania rectocele 
dochodzi z powodu osłabienia przegrody odbytniczo-pochwowej, 
na podłożu przepukliny przedniej ściany odbytnicy [5]. Enteroce-
le powstaje, gdy pętla jelita cienkiego przemieszcza się pomiędzy 
przednią ścianę odbytnicy i tylną ścianę pochwy [6]. Podobnie, 
sigmoideocele powstaje, gdy do tej przestrzeni przemieszcza się 
wydłużona esica [6]. Nietrzymanie stolca (NS), zespół zaburzeń 
defekacji (ODS) lub inne zaburzenia czynnościowe mogą wyni-
kać z WO i towarzyszącego tej patologii wypadania innych narzą-
dów [2, 4, 6]. Podczas gdy chirurgia jest podstawowym elemen-
tem leczenia ZWO, wskazania do leczenia operacyjnego WWO 
są niejasne. Zwykle do interwencji chirurgicznej są kwalifikowani 
pacjenci z WWO, u których leczenie zachowawcze nie przynosi 
spodziewanych efektów [4]. Sigmoidocele często wymaga resekcji 
esicy, jednakże jednoczesne użycie siatki w takiej sytuacji związa-
ne jest z większym ryzykiem infekcji [7–9].

W leczeniu WO technika laparoskopowa jest powszechnie uznaną 
metodą chirurgiczną ze względu na ogólne korzyści wynikające 
z przeprowadzenia operacji sposobem minimalnie inwazyjnym [4]. 
Nadal brakuje jednak jednoznacznych danych wskazujących, że 
leczenie WO techniką robotową jest bardziej korzystne niż tech-
niką laparoskopową. Jak dotąd nie dowiedziono, by zastosowanie 
robota zmniejszało odsetek powikłań pooperacyjnych lub popra-
wiało wyniki czynnościowe rektopeksji [4, 10]. Do ogólnych zalet 
zastosowania techniki robotowej można zaliczyć: krótszą krzywą 
uczenia się i niższy współczynnik konwersji w porównaniu z la-
paroskopią, większy zakres ruchów narzędzi robotowych, zniesie-
nie drgań narzędzi oraz trójwymiarowy obraz pola operacyjnego 
[10, 11]. Wszystkie te cechy są szczególnie przydatne w chirurgii 
miednicy, zwłaszcza w sytuacji, gdy precyzyjne założenie szwów 
chirurgicznych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego umiesz-
czenia siatki, a zatem dla wyników operacji [10]. Obserwuje się stop-
niowy wzrost częstości stosowania siatek w leczeniu POP [1]. Ze 
względu na wysokie ryzyko niepowodzenia operacji naprawczych 
z użyciem tkanek własnych, zastosowanie siatki w leczeniu POP 
jest obecnie metodą preferowaną przez większość chirurgów [10]. 

Z tych powodów operacja robotowa POP z użyciem siatki jest jedną 
z możliwych opcji postępowania chirurgicznego. W tym artykule 
został zaprezentowany przypadek pacjentki z nasilonymi objawa-
mi ODS, u której stwierdzono WO ze współistniejącymi rectocele 
i sigmoidocele. Wymienione patologie zostały skutecznie zaopa-
trzone z pomocą przedstawionej poniżej techniki operacyjnej.

Metody

Przygotowanie i diagnostyka pacjenta

U 77-letniej szczupłej kobiety (BMI 18.6 kg/m2) stwierdzono ob-
jawy ODS spowodowane postępującym wypadaniem odbytnicy, 
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Procedura (Ryc. 1.)
Pacjentka została ułożona w pozycji na plecach na worku próżnio-
wym. Po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego, założono cew-
nik Foleya. Następnie chorą ułożono w zmodyfikowanej pozycji 
litotomijnej, z uniesionymi kończynami dolnymi umieszczonymi 
w uchwytach nożnych, z zabezpieczonymi punktami ucisku. 
Brzuch i krocze pacjentki zostały przygotowane do zabiegu przy 
użyciu roztworu jodopowidonu i obłożone w standardowy, ste-
rylny sposób.

Wykonano nacięcie okołopępkowe, a następnie zastosowano igłę 
Veresa w celu uzyskania dostępu do jamy otrzewnej. Kolejno na-
pełniono brzuch dwutlenkiem węgla do ciśnienia 15 mmHg, a igłę 
Veresa zastąpiono trokarem o średnicy 12 mm. Następnie wpro-
wadzono kamerę laparoskopową Ø 10 mm o kącie widzenia 0°, 
której użyto do przeprowadzenia kontroli jamy brzusznej. Pod 
kontrolą wzroku wprowadzono trokary robotowe. W dolnej le-
wej i prawej ćwiartce brzucha umieszczono dwa robotowe trokary 
o Ø 8 mm oraz jeden robotowy trokar o Ø 8 mm w lewej flance. 
Trokar o średnicy 5 mm wprowadzono nadłonowo. Kontrola jamy 
brzusznej ujawniła wydłużoną pętlę esicy oraz obecność głębokie-
go zagłębienia odbytniczo-macicznego z widoczną przepukliną, 
bez towarzyszących zrostów. Laparoskopowo uwolniono esicę od 
strony lewej bocznej ściany brzucha.

Następnie wykonano przednie i tylne uwolnienie odbytnicy. 
W tym celu zadokowano robota i wprowadzono narzędzia robo-
towe. Preparowanie odbytnicy rozpoczęto po prawej stronie esicy 
i odbytnicy. Otwarto przestrzeń anatomiczną prowadzącą do tylnej 
płaszczyzny mezorektum. Preparowanie tylnej powierzchni me-
zorektum kontynuowano do poziomu mięśni dźwigacza odbytu, 
a następnie do poziomu rozworu odbytowego dna miednicy. Nie 
wykonano bocznego uwolnienia mezorektum, zachowując w ten 
sposób unerwienie odbytnicy. Uwolnienie przedniej powierzch-
ni mezorektum wykonano w płaszczyźnie pomiędzy pochwą 
a przednią ścianą odbytnicy. W celu ułatwienia identyfikacji prze-
grody odbytniczo-pochwowej, do pochwy wprowadzono tupfer. 
Po oddzieleniu pochwy od przedniej ściany odbytnicy, przednia 
część odbytnicy została wyizolowana do poziomu mięśni dźwiga-
czy odbytu. Dołożono wszelkich starań, aby uniknąć jatrogennego 
uszkodzenia ściany pochwy lub odbytnicy.

Następnie za pomocą pojedynczych szwów Ethibond 2-0 przymoco-
wano przygotowany wcześniej 18-centymetrowy fragment siatki po-
lipropylenowej do przegrody odbytniczo-pochwowej oraz przedniej 
części odbytnicy. Siatkę przymocowano dodatkowo do tylnej ściany 
pochwy oraz tylnej części odbytnicy (mezorectum), również za pomo-
cą szwów Ethibond 2-0. Następnie siatka została przeciągnięta nad 
uprzednio odsłonięty wzgórek kości krzyżowej. Asystent, posługując 
się narzędziem laparoskopowym, ucisnął okolicę promonorium, aby 
zapewnić prawidłowe założenie dwóch szwów Ethibond 2-0, służących 
do mocowania siatki na okostnej wzgórka kości krzyżowej. Podczas 
wykonania zabiegu zwrócono uwagę, aby uniknąć poprowadzenia 
szwów przez krążek międzykręgowy. Asystent sprawdził prawidłowe 
ułożenie szwów, pociągając je w kierunku przedniej ściany brzucha. 
Hemostazę stwierdzono po potwierdzeniu uzyskania adekwatnego 
napięcia siatki. Powstały ubytek otrzewnej miednicy został zamknię-
ty dwoma ciągłymi szwami Vicryl 3-0 i 3-0 V-lock, co całkowicie od-
izolowało siatkę od jamy otrzewnej. Następnie oddokowano robota. 
Miejsca wkłucia trokarów zostały nastrzyknięte roztworem chloro-
wodorku bupiwakainy z epinefryną i liposomalną zawiesiną bupi-
wakainy, zgodnie protokołem ERAS, stosowanym w naszym ośrod-
ku. Miejsce wprowadzenia trokara Ø 12 mm zamknięto za pomocą 
pojedynczego szwu. Wszystkie pozostałe nacięcia skóry zamknięto 
szwami Monocryl. Nie zgłoszono wystąpienia jakichkolwiek powi-
kłań śródoperacyjnych, a pacjentka została pomyślnie ekstubowana 
i przewieziona na oddział opieki anestezjologicznej (ang. post-ane-
sthesia care unit, PACU) w stabilnym stanie.

Rola członków zespołu
•	 Zespół wykonujący opisany zabieg operacyjny składał się 

z chirurga koloproktologicznego oraz chirurga 
w trakcie szkolenia robotowego (robotic fellow). Chirurg 
koloproktologiczny wykonał krytyczne elementy operacji;

•	 W zabiegu uczestniczył także rezydent chirurgii ogólnej, 
który asystował w wymianie instrumentów robotowych oraz 
za pomocą narzędzi laparoskopowych asystował do operacji. 

Postępowanie pooperacyjne
Okres pooperacyjny u pacjentki był niepowikłany. Wypisano ją 
w pierwszej dobie po zabiegu. Podczas dwuletniej obserwacji nie 
wystąpiły u niej objawy nawracającego ODS ani wypadania od-
bytnicy. Wynik ODS u pacjentki obniżył się do 1/20, a uczucie 
niepełnej defekacji oceniono na 1 (rzadko).

Wyniki

Wskazówki dotyczące operacji

•	 Podczas preparowania tylnej płaszczyzny mezorektum na-
leży zachować ostrożność, aby nie uszkodzić nerwów pod-
brzusznych lub nerwów trzewnych krzyżowych;

•	 Wprowadzenie tupfera do pochwy ułatwia oddzielenie wiot-
kiej ściany pochwy od przedniej ściany odbytnicy 
i umożliwia odpreparowanie odbytnicy aż do poziomu mię-
śni dna miednicy. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć 
uszkodzenia pochwy oraz odbytnicy podczas preparowania;

•	 Po umocowaniu siatki należy upewnić się, że jej napięcie 
jest wystarczające, aby uniknąć ponownego wypadnięcia 
w przyszłości. Asystent może pomóc narzędziem laparo-

ryc. 1.  Nagranie z zabiegu. Procedura (link do nagrania z zabiegu: „Robotowa operacja 
naprawcza wypadania odbytnicy ze współistniejącymi rectocele i sigmoidocele 
z użyciem siatki”: https://vimeo.com/244586356).



37POL PRZEGL CHIR, 2019: 91 (5), 34-37

artykuł oryginalny / original article

Wniosek

W niniejszej publikacji przedstawiono przypadek chorej, u któ-
rej wypadnięcie tylnej krawędzi odbytnicy ze współistniejącymi 
rectocele i sigmoidocele skutecznie leczono sposobem robotowej 
rektopeksji, bez resekcji esicy. W przebiegu pooperacyjnym za-
obserwowano ustąpienie objawów zespołu zaburzeń defekacji, 
a wynik ODS score pacjentki obniżył się z 9/20 do 1/20. Okres po-
operacyjny był niepowikłany. 

Wobec braku nawrotu objawów w okresie dwuletniej obserwa-
cji uważamy, że rectopeksja z zastosowaniem robota jest odpo-
wiednim wyborem w leczeniu złożonego wypadnięcia narządów 
miednicy mniejszej.

skopowym zweryfikować odpowiednie napięcie szwów 
podczas zabezpieczenia siatki ze względu na brak czucia 
dotyku narzędzi robotowych;

•	 Ethibond to odpowiedni szew do mocowania siatki, ponie-
waż pozwala na łatwe wiązanie węzłów chirurgicznych;

•	 W wielu badaniach wykazano, że zbyt jednostronne podej-
ście do leczenia POP może pogorszyć istniejące objawy lub 
wywołać nowe [1, 13]. Przedoperacyjna ocena i identyfika-
cja wszystkich współistniejących patologii wraz z adekwat-
nym postępowaniem chirurgicznym ma kluczowe znacze-
nie dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia [1];

•	 Ze względu na możliwość rozciągania się siatki i nawro-
tu WO, nie zaleca się stosowania siatek wchłanialnych lub 
częściowo wchłanialnych [4].
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