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StreSzczenie:  Wstęp: Powtórne interwencje chirurgiczne po operacjach jelita grubego są najczęściej wynikiem poważnych powikłań 
pooperacyjnych. Wg niektórych badaczy, odsetek reoperacji może służyć jako wskaźnik oceny jakości leczenia chirurgicznego, 
jednak dostępne w piśmiennictwie dane na temat reoperacji są rozbieżne, a opisywany odsetek reoperacji waha się od 5,2% 
do 13%. Celem badania było określenie częstości reoperacji oraz identyfikacja czynników ryzyka powtórnej interwencji 
chirurgicznej w ciągu 30 dni po operacjach jelita grubego w ośrodku reprezentowanym przez autorów artykułu.

  Metody: Badanie jest retrospektywną analizą parametrów okołooperacyjnych pacjentów, u których w latach 2013-2017 
wykonano operacje resekcyjne jelita grubego ze wskazań onkologicznych.

  Wyniki: W wymienionym okresie operowano łącznie 464 pacjentów, spośród których 51 wymagało powtórnej interwencji 
chirurgicznej (11%). Najczęściej przyczynami reoperacji były: nieszczelność zespolenia jelitowego, krwawienie pooperacyjne 
i rozejście się rany. Analizy jednoczynnikowe wykazały, że podeszły wiek i niekorzystna lokalizacja guza zwiększają ryzyko 
reoperacji. Analiza wieloczynnikowa wskazała, że pacjenci powyżej 75 roku życia (OR = 2,1; 95%CI = 1,1-3,9) oraz pacjenci 
z guzem zlokalizowanym w odbytnicy (OR = 2,66; 95%CI = 1.4-5) byli bardziej narażeni na ryzyko powtórnej interwencji 
chirurgicznej. Pacjenci poddani reoperacji pozostawali w szpitalu dłużej (14 dni vs. 6 dni, p<0,0001) i obarczeni byli wyższą 
śmiertelnością (9,8% wobec 1,2%, p=0,002).

  Wnioski: Nasze badanie pokazuje, że liczba reoperacji po resekcjach jelita grubego może być niedoszacowana. W badanej 
grupie 11% pacjentów wymagało powtórnej, nieplanowanej interwencji chirurgicznej w 30-dniowym okresie pooperacyjnym. 
Wiek pacjenta i lokalizacja guza w odbytnicy były dwoma niezależnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko reoperacji.

  nowatorski wkład: Dane dotyczące liczby reoperacji w chirurgii jelita grubego nie są spójne i w większości doniesień 
częstość ponownych interwencji jest szacowana na poziomie 5-7%. Nasze badanie pokazuje, że reoperacje po operacjach 
chirurgicznych w przypadku raka jelita grubego są częstsze i mogą dotyczyć nawet ponad jednej dziesiątej pacjentów 
poddawanych leczeniu chirurgicznemu.

SłoWa kluczoWe: chirurgia jelita grubego, powikłania, rak jelita grubego

abStract:   background: Reoperations in colorectal surgery are usually a consequence of major surgical complications. Recently, the 
rate of reoperation has been proposed as a marker of surgical performance. Yet, the incidence of re-intervention varies 
significantly in literature, ranging from 5.2% to 13%. Therefore, in this study we investigated 30-day reoperation rates and 
made an attempt to identify risk factors of re-intervention following colorectal resection at our institution.

  Methods: This is a retrospective study of patients who had undergone colorectal resection at a single institution from 2013 
to 2017. Univariate and multivariate analysis of predicting factors were performed.

  results: Out of 464 patients included, 51 required reoperations (11%). The most common causes of reoperations were 
anastomotic leakage, postoperative bleeding, and wound dehiscence. In univariate analysis the age of the patient and 
location of the tumor were related to an increased rate of reoperation. In multivariate analysis patients older than 75 
(OR = 2.1; 95%CI = 1.1–3.9) and tumors sited in the rectum (OR = 2.66; 95%CI = 1.4–5) were associated with an increased risk of 
re-intervention. Patients who required postoperative re-intervention stayed in hospital longer (14 vs. 6 days, P < 0.0001) and 
had higher mortality (9.8% vs. 1.2%, P = 0.002).

  conclusions: Our study shows that reoperation rates that follow colorectal surgery are frequently undervalued. In our 
series, 11% of patients required an unplanned return to the operative room. Patient’s age and rectal tumors were the two 
independent factors that affect the rate of reoperation.

  novel aspect: Data concerning reoperation rates in colorectal surgery is varying and most reports have shown the incidence 
of re-intervention to be as low as 5–7%. Our study demonstrates that reoperations after curative surgery for colorectal cancer 
are more frequent and may occur in over a tenth of total patients operated on. 
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awansowania wykorzystano obrazowanie miednicy mniejszej me-
todą rezonansu magnetycznego lub ultrasonografię transrektalną. 
W ramach profilaktyki każdy pacjent przed zabiegiem operacyj-
nym otrzymał dożylnie antybiotyk. Mechaniczne przygotowanie 
jelita stosowane było jedynie w przypadkach nowotworów zstęp-
nicy i odbytnicy. W okresie pooperacyjnym, w pierwszej dobie po 
operacji pacjent otrzymywał doustnie płyny. W drugiej dobie po 
operacji, jeśli było to możliwe, rozszerzano dietę o pokarmy sta-
łe i płynne. Nie stosowano rutynowo sondy nosowo-żołądkowej, 
natomiast drenaż chirurgiczny i cewnik Foleya usuwano w pierw-
szej dobie po operacji. 

Kryteriami wypisu ze szpitala były dobra tolerancja diety lekkiej, 
oraz nie stwierdzenie istotnych powikłań pooperacyjnych.

Komisja bioetyczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
we Wrocławiu wydała zgodę na badanie.

analiza StatyStyczna

Dane ciągłe analizowano z zastosowaniem testu U Manna-Whit-
ney’a i przedstawiono jako medianę z 95% przedziałem ufności 
(CI). Analiza częstości została przeprowadzona przy użyciu do-
kładnego testu Fishera (2x2) lub testu χ2. W celu identyfikacji nie-
zależnych czynników ryzyka reoperacji użyto regresji logistycznej 
(metodą krokową), przy czym zmienna była włączana do modelu 
w przypadku p < 0,05 i usuwana dla p > 0,1. W regresji logistycznej 
brano pod uwagę tylko te zmienne, które w analizie jednoczyn-
nikowej okazały się istotnie statystycznie powiązane z reopera-
cją. Lokalizacja nowotworu została zakodowana zero-jedynkowo 
(dummy coding), przy czym wartości „inna” zostały wykluczone 
w celu uniknięcia błędu związanego z tzw. pułapką kodowania ze-
ro-jedynkowego. Wszystkie obliczone prawdopodobieństwa były 

WproWadzenie

Operacje jelita grubego należą do najczęściej wykonywanych proce-
dur chirurgicznych. W USA w roku 2012 wykonano ponad 300 000 
operacji resekcyjnych jelita grubego [1]. Mimo ciągłego rozwoju 
techniki chirurgicznej i opieki pooperacyjnej, operacje jelita gru-
bego nadal są związane z dużą chorobowością i śmiertelnością [2].

Reoperacje w chirurgii jelita grubego są zwykle wynikiem poważ-
nych powikłań pooperacyjnych, takich jak rozejście się zespole-
nia jelitowego, zakażenia miejsca operowanego oraz krwawienia. 
Z tego powodu proponuje się by liczby ponownych, nieplanowa-
nych interwencji chirurgicznych używać jako wskaźnika jakości 
wykonanego zabiegu operacyjnego oraz opieki chirurgicznej [3, 4] 
a Holenderska Inspekcja Opieki Zdrowotnej rozważa nawet wpro-
wadzenie liczby reoperacji jako obowiązkowego wskaźnika jakości 
przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych jelita grubego [2].

Piśmiennictwo dostarcza jednak wielu sprzecznych danych od-
nośnie częstości reoperacji, a wyniki dostępnych badań różnią się 
istotnie między sobą - szacunkowa częstość reoperacji waha się 
od 5,2% do 13% [5, 6, 7]. Również czynniki ryzyka powtórnej in-
terwencji chirurgicznej po operacjach kolorektalnych budzą wie-
le kontrowersji [4].

W związku z tym autorzy podjęli się próby określenia częstości 
reoperacji, oraz identyfikacji czynników ryzyka reoperacji po ope-
racjach jelita grubego w swoim ośrodku.

pacjenci i Metody

Do badania włączono pacjentów, którzy przebyli operację resek-
cyjną nowotworów jelita grubego w Oddziale Chirurgii Onkolo-
gicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 
w okresie od stycznia 2013 roku do sierpnia 2017 roku. Pacjenci 
zakwalifikowani do nieresekcyjnych operacji paliatywnych oraz 
pacjenci leczeni zachowawczo nie zostali włączeni do badania.

W badanej grupie operacje wykonywane były przez czterech chi-
rurgów posiadających specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii 
onkologicznej. Nasza technika operacyjna została opisana w po-
przedniej publikacji [8].

Analizie statystycznej poddano następujące parametry okołoope-
racyjne: wiek, płeć, wskaźnik BMI, wskazanie do operacji, położe-
nie guza, choroby współistniejące według klasyfikacji Charlson, 
liczbę poprzednich laparotomii, typ przeprowadzonej operacji, 
rodzaj zespolenia, czas trwania operacji, powikłania pooperacyj-
ne według klasyfikacji Clavien-Dindo, śmiertelność, czas hospi-
talizacji oraz rozpoznanie histopatologiczne.

Jako reoperację zdefiniowano każdą nieplanowaną laparotomię 
z powodu powikłań wewnątrzbrzusznych, lub powikłań w obrę-
bie rany pooperacyjnej wykonaną w ciągu 30 dni od pierwotnego 
zabiegu operacyjnego.

Do rutynowych badań przedoperacyjnych należały kolonosko-
pia oraz tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy 
mniejszej, potwierdzające rozpoznanie nowotworu złośliwego 
okrężnicy. W przypadku raka odbytnicy, do oceny lokalnego za-

tab. i. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów.

Wiek (lata), średnia ± SD 68 ± 11,1

Płeć, mężczyźni/kobiety 258/206

BMI 27,4 ± 5,1

Rodzaj zabiegu, n (%) 
planowy 
ratujący życie

447 (96,3)
17 (3,7)

Technika operacyjna 
zabieg otwarty 
laparoskopia 
robot chirurgiczny

298 (64,2)
109 (23,5)
57 (12,2)

Wskazanie do operacji, n (%)
gruczolakorak
inne

445 (95,9)
19 (4,1)

Czas trwania zabiegu, średnia ± SD 174,2 ± 67,1

Czas hospitalizacji, średnia ± SD 6,8 ± 7,7

Całkowita liczba węzłów chłonnych, n 15,9 ± 7,9

Powikłania Clavien-Dindo 3-4, n (%) 56 (12,1)

Śmiertelność, n (%) 10 (2,1)

Reoperacje, n (%) 51 (11)

Wskazanie do reoperacji, n (%)
rozejście się zespolenia
nieokreślone 
krwawienie
rozejście się rany

20
18
8
5
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tab. ii. Analiza jednoczynnikowa czynników ryzyka reoperacji.

reoperacja

nie tak p

Liczba przypadków 413 51

Płeć: 0,657F

kobiety 185 (44,8) 21 (41,2)

mężczyźni 228 (54,2) 30 (58,8)

Wiek: 0,035F

<75 lat 296 (71,1) 29 (56,9)

≥75 lat 117 (28,3) 22 (43,1)

BMI (n = 437): 0,366F

<30 299 (76,7) 33 (70,2)

≥30 91 (23,3) 14 (29,8)

Wskaźnik współchorobowości Charlsona, mediana (zakres) 5 (2–15) 6 (2–17) 0,153M

Liczba wcześniejszych laparotomii, mediana (zakres) 0 (0–4) 0 (0–2) 0,870M

Czas trwania zabiegu [min], mediana (zakres) 165 (50–400) 170 (50–360) 0,541M

Wskazanie do zabiegu: 0,145F

gruczolakorak 398 (96,4) 47 (92,2)

inne 15 (3,6) 4 (7,8)

Rodzaj dostępu: 0,147χ2

laparoskopowy 102 (24,7) 7 (13,7)

otwarty 263 (63,7) 35 (68,6)

robotyczny 48 (11,6) 9 (17,6)

Tryb zabiegu: 0,417F

ratujący życie 14 (3,4) 3 (5,9)

planowy 339 (96,6) 48 (94,1)

Cecha T: 0,882χ2

Tis 15 (3,7) 2 (4,1)

T1 13 (3,2) 3 (6,1)

T2 37 (9,2) 5 (10,2)

T3 217 (54,1) 25 (51)

T4 119 (29,7) 14 (28,6)

Stomia: 0,251χ2

kolostomia 102 (24,7) 15 (29,4)

ileostomia 10 (2,4) 3 (5,9)

bez stomii 301 (72,9) 33 (64,7)

Rodzaj zabiegu: 0,909χ2

APR 23 (5,6) 3 (5,9)

enbloc 8 (1,9) 1 (2,0)

Operacja Hartmanna 27 (6,5) 4 (7,8)

LAR 137 (33,2) 21 (41,2)

Lew. hemikolektomia 49 (11,9) 5 (9,8)

inne 11 (2,7) 2 (3,9)

Praw. hemikolektomia 118 (28,6) 10 (19,6)

Resekcja esicy 40 (9,7) 5 (9,8)

Zespolenie: 0,366χ2

podwójny stapler 146 (35,4) 24 (47,1)

ręczny koniec do końca 140 (33,9) 14 (27,5)

bez 53 (12,8) 8 (15,7)

inny 16 (3,9) 1 (2,0)

stapler bok do boku 58 (14,0) 4 (7,8)
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Poważne powikłania pooperacyjne (Clavien-Dindo III–V) wystą-
piły u 56 pacjentów (12,1%). 10 pacjentów (2,1%) zmarło w okresie 
do 30 dni od pierwotnego zabiegu operacyjnego. 

Reoperacje były konieczne w 51 przypadkach (11%), przy czym 8 
pacjentów wymagało co najmniej dwóch relaparotomii. Do naj-
częstszych przyczyn reoperacji należały: rozejście się zespolenia 
jelitowego, krwawienie pooperacyjne i rozejście się rany poope-
racyjnej. U 18 spośród 51 pacjentów przyczyny reoperacji nie zo-
stały sklasyfikowane.

Czynniki demograficzne i okołooperacyjne poddano analizie jedno- 
i wieloczynnikowej w celu określenia ich wpływu na częstość reopera-
cji [Tab. II.]. W analizie jednoczynnikowej pacjenci w wieku powyżej 
75 lat reoperowani byli częściej, niż pacjenci młodsi (p = 0,035). Tak-
że lokalizacja nowotworu istotnie wpływała na częstość reinterwen-
cji (p = 0,03). Pacjenci którzy wymagali dodatkowych zabiegów chi-
rurgicznych, byli hospitalizowani dłużej (14 dni vs. 6 dni, p < 0,0001) 
i obciążeni byli wyższą śmiertelnością (9,8% vs. 1,2%, p=0,002).

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że dwa czynniki, mianowicie 
wiek pacjenta powyżej 75 r.ż. (OR = 2.1; 95%CI = 1.1–3.9) oraz 
lokalizacja guza w odbytnicy (OR = 2.66; 95%CI = 1.4–5), wiąza-
ły się z większym ryzykiem ponownej interwencji chirurgicznej. 

dwustronne, a za istotne statystycznie przyjęto wartości p ≤ 0,05. 
Analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Med-
Calc Statistical Software version 17.9.6 (MedCalc Software bvba, 
Ostend, Belgium; http://www.medcalc.org; 2017).

Wyniki

W badanej grupie było 464 pacjentów. U 445 pacjentów wskaza-
niem do operacji był gruczolakorak jelita grubego, a u pozostałych 
19 chorych inne nowotwory jelita grubego (gruczolaki, GIST, guzy 
neuroendokrynne, rak płaskonabłonkowy) [Tab. I.]. 

Średnia wieku operowanych pacjentów wynosiła 68 ± 11,1 lat. 
W badanej grupie było 258 mężczyzn (55,6%) i 206 kobiet (44,4%). 
Zdecydowaną większość zabiegów przeprowadzono w trybie pla-
nowym (96,3%). U 298 pacjentów operację wykonano techniką 
otwartą (64,2%), u 109 pacjentów techniką laparoskopową (23,5%), 
a 57 pacjentów operowano przy wykorzystaniu robota chirurgicz-
nego (12,2%). Najczęstszym typem operacji była niska przednia 
resekcja odbytnicy (34,1%), a następnie prawostronna hemikolek-
tomia (27,6%) i lewostronna hemikolektomia (11,6%). Średni czas 
operacji wynosił 174,2 ± 67,1 minut, natomiast średni czas hospi-
talizacji wyniósł 6,8 ± 7,7 dni.

tab. ii. cd. Analiza jednoczynnikowa czynników ryzyka reoperacji.

reoperacja

nie tak p

Leczenia neoadjuwantowe: 0,209χ2

chemioradioterapia 26 (6,3) 4 (7,8)

radioterapia 5x5 Gy 18 (4,4) 5 (9,8)

bez leczenia 369 (89,3) 42 (82,4)

Operator: 0,252χ2

operator 1 90 (21,8) 13 (25,5)

operator 2 130 (31,5) 11 (21,6)

operator 3 98 (23,7) 10 (19,6)

operator 4 95 (23,0) 17 (33,3)

Przerzuty odległe: 0,542F

nie 345 (83,5) 45 (88,2)

tak 68 (16,5) 6 (11,8)

Łączna liczba węzłów chłonnych, mediana (zakres) 16 (0–63) 14 (3–37) 0,230M

Lokalizacja guza: 0,030χ2

zstępnica 182 (44,1) 17 (33,3)

odbytnica 99 (24,0) 21 (41,2)

inna 7 (1,7) 0

wstępnica 110 (26,6) 9 (17,6)

poprzecznica 15 (3,6) 4 (7,8)

Konwersja: 0,358F

nie 405 (98,1) 49 (96,1)

tak 8 (1,9) 2 (3,9)

Czas hospitalizacji [dni], mediana (zakres) 6 (2–74) 14 (2–84) <0,0001M

Zgon, n (%) 0,002F

nie 408 (98,8%) 46 (90,2%)

tak 5 (1,2%) 5 (9,8%)
F – dokładny test Fishera; M – test U Manna-Whitney’a; χ2 – test chi kwadrat
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parametrem i samodzielnie nie może stanowić obiektywnej oceny 
jakości opieki chirurgicznej. Częste reoperacje mogą sugerować 
suboptymalną jakość pierwotnej operacji, z drugiej jednak strony 
szybka decyzja o reoperacji pacjenta z poważnymi powikłaniami 
chirurgicznymi jest niejednokrotnie procedurą ratującą życie i tym 
samym poprawiającą ostateczne wyniki leczenia.

W naszym badaniu analizie poddano również czynniki ryzyka re-
operacji. Wielu badaczy odnosiło się już do tego zagadnienia, a do 
uznanych czynników ryzyka reoperacji zalicza się: tryb operacji 
(planowy vs nagły), wydłużony czas operacji, choroby współistnie-
jące, wiek, płeć męską, resekcję odbytnicy, kolektomię całkowitą, 
otyłość pacjenta i doświadczenie operatora [12].

W naszym badaniu wykazano, że jedynie podeszły wiek pacjen-
ta i lokalizacja guza w odbytnicy zwiększały ryzyko ponownych 
interwencji chirurgicznych. Jest wiele możliwych przyczyn wy-
stąpienia rozbieżności pomiędzy naszymi wynikami i wynikami 
opisywanymi w piśmiennictwie.

Główną różnicą która powinna zostać wzięta pod uwagę jest od-
mienność pomiędzy typowym pacjentem z Europy Środkowej, 
a pacjentem z Europy Zachodniej. Przeciętny pacjent w naszym 
badaniu był młodszy w porównaniu ze swoim odpowiednikiem 
z Dutch Colorectal Audit i miał mniejszą masę ciała niż jego od-
powiednik z Ameryki Północnej [6, 13].

Ponadto do naszego badania włączono jedynie pacjentów, którzy 
przeszli planowy zabieg resekcji jelita grubego ze wskazań onko-
logicznych. Tym samym badana grupa różniła się od większości 
populacji analizowanych w piśmiennictwie. Dostępne wyniki czę-
stości reoperacji zazwyczaj pochodzą z ośrodków specjalizujących 
się w chirurgii kolorektalnej, w których nawet do 30–40% badanej 
grupy stanowią pacjenci z chorobami zapalnymi jelita grubego, 
chorobą uchyłkową i innymi zmianami łagodnymi [4, 11].

W kilku badaniach wykazano, że przedłużony czas operacji zwięk-
sza ryzyko reoperacji. Bez wątpienia trudne lub skomplikowa-
ne procedury chirurgiczne wymagają więcej czasu i wiążą się 
z większym ryzykiem reoperacji. W naszym badaniu 35% pacjen-
tów operowano z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Jak 
wykazaliśmy wcześniej, w naszym ośrodku czasy operacji ma-
łoinwazyjnych są istotnie dłuższe od operacji klasycznych [8]. 
Tym samym, dłuższy czas operacji w tym badaniu wynikał raczej 
z zastosowanej techniki małoinwazyjnej, niż z napotkanych trud-
ności śródoperacyjnych. Najpewniej z tego powodu nie zaobser-
wowaliśmy korelacji pomiędzy czasem trwania pierwotnej ope-
racji, a częstością reoperacji.

W naszym badaniu nie wykazano również istotnych różnic 
w częstości reoperacji pomiędzy operującymi chirurgami, mimo że 
w piśmiennictwie wielokrotnie wykazano związek pomiędzy do-
świadczeniem operatora i wynikami leczenia [14]. Wraz z doświad-

dySkuSja

Reoperacje po zabiegach na jelicie grubym wydłużają czas ho-
spitalizacji, zwiększają koszty leczenia, oraz śmiertelność poope-
racyjną [9, 10]. Odsetek reoperacji opisywany w piśmiennictwie 
różni się znacznie pomiędzy ośrodkami chirurgicznymi [7, 11]. 
Jedną z przyczyn tych rozbieżności jest brak dokładnej definicji 
„reoperacji”. Ponadto w piśmiennictwie brak jest jednoznacznych 
wytycznych definiujących wskazania i czas reoperacji. Sposób ra-
dzenia sobie z powikłaniami pooperacyjnymi zależy niejednokrot-
nie od wiedzy i doświadczenia chirurga, i różni się w zależności 
od ośrodka i operatora.

Opisana w tej pracy częstość reoperacji (11%) jest wyższa od ty-
powo opisywanych w piśmiennictwie. Merkov i wsp. analizując 
20 000 planowych operacji kolorektalnych na podstawie bazy da-
nych American College of Surgeons NSQIP Dataset, oszacowali 
średni wskaźnik reoperacji na 5,7% [11]. Podobnie Morris i wsp. 
opublikowali analizę 26 000 przypadków planowych i pilnych re-
sekcji jelita grubego w oparciu o dane z bazy danych SEER-Me-
dicare i wyznaczyli wartość wskaźnika reoperacji na 5,8% [3]. 
Burns i wsp. na podstawie ogólnokrajowych danych pochodzących 
z Wielkiej Brytanii, określili odsetek reoperacji po planowych i pil-
nych operacjach resekcyjnych jelita grubego na poziomie 6,5%.[4]

Przytoczone badania analizują duże grupy pacjentów i mają zbli-
żoną metodologię, a tym samym również podobne ograniczenia. 
Badania te opierają się na informacjach pochodzących z admini-
stracyjnych baz danych i z tego powodu liczba powtórnych operacji 
może być niedoszacowana. Dodatkowo, do dwóch z cytowanych 
powyżej badań włączono pacjentów poddawanych resekcji jelita 
grubego zarówno z powodu zmian złośliwych, jak i łagodnych, 
co istotnie odróżnia badane w nich grupy pacjentów od populacji 
analizowanej w naszej pracy.

Odmienne dane zostały zostały ostatnio przedstawione w opar-
ciu o wyniki projektu Dutch Colorectal Audit - holenderskiego 
prospektywnego rejestru klinicznego obejmującego 28 667 pa-
cjentów, którzy w latach 2009–2011 zostali poddani planowej re-
sekcji jelita grubego [6]. Wyniki tego rejestru pokazały, że śred-
ni wskaźnik reoperacji wyniósł prawie 10%, a więc podobnie jak 
w naszym badaniu. Nasze wyniki są także zgodne z obserwacjami 
przedstawionymi przez van Westreenena i wsp. [7]. W prospek-
tywnej grupie 743 pacjentów, poddanych planowym operacjom 
resekcji jelita grubego odnotowano 12,8% reoperacji [7].

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy uznać, że opisywane wcze-
śniej niskie wartości wskaźnika reoperacji były najpewniej niedo-
szacowane. Chirurdzy leczący nowotwory jelita grubego powin-
ni liczyć się z faktem, że odsetek reoperacji sięga 10% i powyżej .

Jak wynika również z naszego badania, wysoki wskaźnik reopera-
cji nie pociąga za sobą wysokiej śmiertelności (2,1%). Obserwacja 
ta jest zgodna z danymi z piśmiennictwa. Wyniki cytowanego już 
wcześniej Dutch Colorectal Audit, potwierdziły słabą korelację 
pomiędzy liczbą reoperacji, a pooperacyjną śmiertelnością. Śmier-
telność w ośrodkach z wysokim wskaźnikiem reoperacji była taka 
sama jak w większości innych oddziałów biorących udział w audy-
cie (3,2%–3,5%). Co ciekawe, niektóre szpitale zgłaszające wysoki 
wskaźnik reoperacji podawały także wskaźnik śmiertelności na 
poziomie 2%. Pokazuje to, że wskaźnik reoperacji jest złożonym 

tab. iii.  Analiza wieloczynnikowa regresją logistyczną zmiennych związanych 
z reoperacją.

Włączone zMienne or 95%ci Wartość p

Wiek > 75 r.ż. 2,12 1,2–3,9 0,015

Lokalizacja odbytnicza 2,42 1,3–4,5 0,005

OR – iloraz szans; CI – przedział ufności
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oceny klinicznej bez wykonywania dodatkowych badań obrazo-
wych czy szczegółowych badań diagnostycznych.

Według Hennemana i wsp., ośrodki z najniższym wskaźnikiem 
reoperacji częściej wykorzystują możliwości radiologii interwen-
cyjnej, a zabiegi przezskórne stanowią nawet 18% wszystkich re-
interwecji [6]. W naszym badaniu nie odnotowywano zabiegów 
przezskórnych, jednakże ich liczba wydaje się być dużo mniejsza, 
niż wspomniane 18%.

Podsumowując, wyniki naszego badania pokazują, że wskaźnik 
reoperacji po zabiegach operacyjnych jelita grubego może być 
niedoszacowany. W naszym badaniu 11% pacjentów po elektyw-
nej operacji jelita grubego wymagało nieplanowanego powrotu 
na salę operacyjną. Zarówno wiek pacjenta, jak i lokalizacja guza 
w odbytnicy były dwoma niezależnymi czynnikami ryzyka wpły-
wającymi na częstość reoperacji. Ryzyko ponownej interwencji 
było 2,1 razy większe, jeżeli pacjent miał więcej niż 75 lat i 2,4 razy 
większe w przypadku lokalizacji guza w odbytnicy. Nieplanowana 
ponowna laparotomia wydłużała czas hospitalizacji i zwiększała 
śmiertelność okołooperacyjną.

czeniem chirurga zmniejsza się liczba powikłań okołooperacyjnych, 
reoperacji i śmiertelność, a w przypadku procedur wysokiego 
ryzyka, takich jak operacje odbytnicy, doświadczenie operatora 
jest kluczowym elementem mającym wpływ na wyniki leczenia. 
W naszym badaniu czterej uczestniczący chirurdzy byli jednak 
poza krzywą uczenia się i posiadali zbliżone doświadczenie, stąd 
nie wykazano istotnych różnic w wynikach ich pracy. 

Nasze badanie obarczone jest szeregiem ograniczeń - po pierwsze, 
jest to badanie retrospektywne i może posiadać typowe dla tego 
typu badań wady. Niemniej jednak, odnotowany wysoki współ-
czynnik reoperacji dowodzi, że dane były zebrane starannie i ade-
kwatnie przeanalizowane. Po drugie, badanie zostało przeprowa-
dzone na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i jego wyniki mogą 
nie pokrywać się z wynikami ośrodków kolorektalnych wykonu-
jących zabiegi operacyjne jelita grubego również ze wskazań in-
nych niż onkologiczne. 

Warto zaznaczyć, że w naszym ośrodku nie istnieją standardy pre-
cyzujące wskazania lub moment wykonania reoperacji. W większo-
ści przypadków decyzja o reoperacji została podjęta na podstawie 
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