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Wykaz stosowanych skrótów 

 

BMI – ang. Body Mass Index, indeks masy ciała 

WC –  Waist Circumstance, obwód pasa 

WHR – Waist to Hip Ratio, stosunek Talia-biodra 

TLH–Total laparoscopic hysterectomy, laparoskopowe usunicie macicy 

SNLP–Sentinel Lymph Node Procedure, procedura węzła wartownika 

FIGO – Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, Międzynarodowa Federacja 

Ginekologii i Położnictwa 
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Streszczenie w języku polskim 

 

Rak endometrium jest najczęstszym rakiem ginekologicznym w krajach rozwiniętych i 

czwartym najczęściej występującym rakiem u kobiet [1]. W ciągu ostatnich trzech dekad 

wskaźniki raka macicy wzrosły o ponad 50%. Ten wzrost zachorowalności jest w dużej mierze 

przypisywany podwyższonemu wskaźnikowi otyłości [2]. Najważniejszym sposobem leczenia 

raka endometrium jest operacja. 

Celem cyklu prac było opisanie czynników ryzyka mających istotny wpływ na przebieg 

leczenia operacyjnego raka trzonu macicy oraz przedstawienie metod usprawniających 

postępowanie chirurgiczne. Do cyklu prac włączono trzy publikacje. W 2011 roku około 90% 

przypadków raka endometrium było leczonych w naszym szpitalu metodą otwartą. W 

pierwszym badaniu przeanalizowano przebieg leczenia 70 pacjentek z rakiem endometrium 

operowanych metodą tradycyjną w 2011r. Było to prospektywne badanie kohortowe bez 

randomizacji, po którym następowała obserwacja ograniczona do czasu hospitalizacji oraz do 

trzydziestu dni po wypisie. Do analizowanych czynników modyfikujących przebieg 

chirurgicznego leczenia raka trzonu macicy włączono: różne parametry otyłości, typ 

histologiczny nowotworu, stopień zaawansowania klinicznego raka, rodzaj limfadenektomii, 

wiek pacjentki, choroby współistniejące, parametry anatomiczne miednicy oraz ilość 

przebytych operacji na jamie brzusznej. W okresie okołooperacyjnym monitorowano wybrane 

parametry i uznano je za wskaźniki szpitalnych wyników leczenia operacyjnego: czas trwania 

operacji (minuty), utrata hemoglobiny - różnica stężeń w surowicy przed zabiegiem oraz w 

drugiej dobie po operacji (g / dl), występowanie powikłań zabiegowych i czas hospitalizacji 

(dni).Wyniki pracy opublikowano w piśmie Ginekologia Polska(IF-0.941). Pacjenci otyli przed 

operacją prezentowali bardziej zaawansowane stadia kliniczne raka trzonu macicy. Czas 

trwania operacji(94,9 ± 21,6 min vs 76,1 ± 13,5 min, p <0,0001), hospitalizacja(12,4 ± 3,4 dnia 

vs 10 ± 2,3 dnia, p = 0,0009) i utrata hemoglobiny(2,5 ± 0,9 g / dl) vs. 1,9 ± 0,8 g / dl, p = 

0,004) były istotnie większe u pacjentów otyłych. Analiza wieloczynnikowa spośród 

niezależnych predyktorów czasu trwania operacji potwierdziła korelację między BMI, 

obwodem brzucha i masą ciała a czasem trwania hospitalizacji. Większe wartości obwodu 

brzucha, obwodu bioder , BMI oraz sprzężnej zewnętrznej i odległości międzykrętarzowej 
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korelowały z większą utratą hemoglobiny. Najsilniejszą korelację w zakresie czasu trwania 

operacji, hospitalizacji i utraty hemoglobiny stwierdzono dla obwodu brzuch (r = 0,7, r = 0,57 

ir = 0,59). Najważniejsze wnioski z tego badania to: otyłość predysponuje do późniejszego 

rozpoznania raka trzonu macicy w bardziej zaawansowanym stadium, co może przyczynić się 

do gorszych wyników leczenia zarówno pod względem skuteczności zabiegu, jak i 

śmiertelności w okresie obserwacji. Po drugie, obwód brzucha wydaje się być najwrażliwszym 

wskaźnikiem wskazującym na możliwość wydłużenia czasu trwania zabiegu i hospitalizacji, 

co wiąże się również ze zwiększoną utratą krwi związaną z zabiegiem. 

Podczas pierwszego badania w 2011 roku około 90% przypadków raka endometrium 

było leczonych w naszym szpitalu metodą otwartą. W ciągu niecałej dekady odsetek ten 

praktycznie się odwrócił i obecnie zdecydowana większość przypadków raka endometrium 

kwalifikuje się do leczenia laparoskopowego. Celem drugiego badania było określenie 

czynników, które mają największy wpływ na przebieg operacji laparoskopowych raka 

endometrium, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu otyłości. Obserwację prowadzono od 

stycznia do sierpnia 2019 roku. Badaniami objęto 75 kobiet, które z powodu raka endometrium 

były leczone laparoskopowo z powodu raka endometrium. Przeprowadzono przedoperacyjny 

wywiad kliniczny, który zawierał pytania o wiek, liczbę porodów, wcześniejsze operacje 

przeprowadzone na jamie brzusznej i choroby współistniejące. Następujące parametry zostały 

określone w badanie przedoperacyjne: wysokość i masa ciała, obwód pasa i  bioder (cm) za 

pomocą taśmy mierniczej, a także wymiary kości miednicy mierzone miernikiem miednicy. 

Czas trwania operacji i hospitalizacji, utrata hemoglobiny i powikłania po zabiegach były 

parametrami wyników szpitalnych. Wyniki pracy opublikowano w piśmie Ginekologia 

Polska(IF-0.941). Analiza wielokrotnej regresji liniowej wskazuje masę ciała jako najbardziej 

wrażliwy parametr otyłości, który ma wpływ wyniki leczenia szpitalnego u chorych leczonych 

laparoskopowo. Powikłania związane z zabiegiem wystąpiły w grupę pacjentów ze znacznie 

większą wartością WC i BMI. Wielokrotna regresja liniowa wskazuje również na klasyfikację 

histologiczną (G1 – G3), koniugat zewnętrzny, odległość międzykrętarzowa jako istotne 

czynniki ryzyka. Potwierdziła się również w  analizie wielokrotnej regresji liniowej, że 

wdrożenie procedury wartowniczego węzła chłonnego wiąże się ze zmniejszeniem utraty 

hemoglobiny u chorych na raka endometrium w porównaniu z limfadenektomią bez biopsji 

węzła wartowniczego (Est.: 0,488; 95% CI: 0,083–0,892, p = 0,018). Najważniejszymi 

wnioskami z tego badania były: najbardziej wrażliwym czynnikiem ryzyka wyników 
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szpitalnych w leczeniu laparoskopowym raka trzonu macicy jest masa ciała oraz wdrożenie 

procedury węzła wartowniczego wiąże się ze skróceniem czasu operacji i zmniejszeniem utraty 

hemoglobiny. 

W trzecim artykule w ramach cyklu prac przeanalizowano i porównano grupę pacjentek 

leczonych metodą tradycyjną w 2011 r oraz grupę pacjentek leczonych laparoskopowo w 2019r 

z powodu raka endometrium. W ostatnim dziesięcioleciu, w związku z doskonaleniem 

laparoskopowej metody leczenia raka trzonu macicy oraz rozwojem umiejętności chirurgów, 

do leczenia laparoskopowego częściej kwalifikowano zarówno osoby otyłe, jak i osoby w 

wyższym stopniu zaawansowania klinicznego. W wyniku doskonalenia metody leczenia 

laparoskopowego w 2019 roku ponad 80% pacjentek z rakiem endometrium było leczonych w 

naszej klinice laparoskopowo. W konsekwencji tych zmian w badaniu obserwacyjnym 

pacjentów leczonych metodą tradycyjną i laparoskopową uzyskano analogiczną grupę o 

podobnej charakterystyce klinicznej. Oceniane czynniki ryzyka chirurgicznego leczenia raka 

trzonu macicy obejmowały: metodę operacji, rodzaj limfadenektomii, wiek pacjentki, różne 

parametry otyłości, klasyfikację histologiczną, stopień zaawansowania klinicznego raka, 

wymiary miednicy, wcześniejsze operacje jamy brzusznej, choroby współistniejące oraz liczbę 

porodów. Jako parametry wyników okołooperacyjnych przyjęto czas hospitalizacji, czas 

operacji, utratę hemoglobiny i powikłania związane z zabiegiem. Wyniki pracy opublikowano 

w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine(IF –3.303). Analiza wieloczynnikowej regresji 

liniowej potwierdziła następujące czynniki jako czynniki prognostyczne gorszych wyników 

okołooperacyjnych: laparotomia, otyłość brzuszna (obwód talii i stosunek talii do bioder), 

większy zakres limfadenektomii, wcześniejsze operacje brzucha i większe wymiary miednicy. 

W badaniu tym potwierdzono, że niezależnie od metody leczenia operacyjnego, otyłość 

brzuszna jest istotnym czynnikiem ryzyka w leczeniu raka trzonu macicy. Ponadto laparotomia 

jest nadal często stosowana w leczeniu raka endometrium w Polsce i na świecie,  natomiast 

wdrażanie małoinwazyjnego dostępu operacyjnego wpływa korzystnie na wyniki leczenia. 
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Streszczenie w języku angielskim 

 

Endometrial cancer is the most common gynecological cancer in developed countries, 

and the fourth most common cancer in women [1]. During the last three decades, the rates of 

uterine cancer have increased by over 50%. This increase in incidence has been largely 

attributable to elevated rates of obesity [2]. The most significant treatment for endometrial 

cancer is surgery.  

The aim of the first  study was to describe the risk factors that have a significant impact 

on the course of surgical treatment of endometrial cancer in traditional surgical mode. In 2011, 

approximately 90% of endometrial cancer cases were treated with open surgery in our hospital. 

In the first study the course of treatment for 70 patients with endometrial cancer operated on 

using the traditional method was analyzed. This was a non-randomized, prospective cohort 

study followed by observation limited to hospitalization duration and 30 days post-discharge. 

The factors modifying the course of surgical treatment of endometrial cancer include method 

of surgery, various obesity parameters, histological type of the cancer, cancer clinical stage, 

type of lymphadenectomy, patient’ age, comorbidities, pelvic anatomical parameters, and the 

number of previous abdominal surgeries. In the perioperative period, selected parameters were 

monitored and they were recognised as indicators of in-hospital outcome of operational 

treatment: the duration of surgery (minutes), the loss of haemoglobin — the difference in the 

serum concentration before surgery and on the second day after surgery (g/dL), the occurrence 

of procedural-related complications, and the duration of hospitalisation (days). The results of 

the study were published in the journal Ginekologia Polska. Obese patients presented more 

advanced clinical stages of endometrial cancer before operation. The duration of operation (94.9 

± 21.6 min. vs. 76.1 ± 13.5 min., p < 0.0001), hospitalisation (12.4 ± 3.4 days vs. 10 ± 2.3 days, 

p = 0.0009) and haemoglobin loss (2.5 ± 0.9 g/dL vs. 1.9 ± 0.8 g/dL, p = 0.004) were 

significantly greater in obese patients. Multivariate analysis, among the independent predictors 

of the duration of operation, has confirmed the correlation between BMI, waist circumference 

and weight and the duration of hospitalisation. Waist and hip circumference and BMI coupled 

with external conjugate dimension and intertrochanteric distance have been linked with 

haemoglobin loss. The strongest correlation for the duration of operation, hospitalisation and 

haemoglobin loss was noticed for waist circumference (r = 0.7, r = 0.57 and r = 0.59). The most 

important conclusions from this study were that: obesity predisposes to the later diagnosis of 
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endometrial cancer at a more advanced stage, which may contribute to worse treatment results 

both in terms of the effectiveness of the procedure and mortality in the follow-up period. 

Secondly that waist circumference seems to be the most sensitive marker, indicating the 

possibility of extending the duration of the procedure and hospitalization, which is also 

associated with increased blood loss associated with the procedure. 

 In 2011, approximately 90% of endometrial cancer cases were treated with open 

surgery in our hospital. In less than a decade, this proportion has practically reversed, and in 

2019 the vast majority of endometrial cancer cases are qualified for laparoscopic treatment. The 

aim of the second study was to determine the factors that have the greatest influence on the 

course of laparoscopic surgery for endometrial cancer, with particular emphasis on the 

influence of obesity. The observation was carried out from January to August 2019. The study 

included 75 females who were treated for endometrial cancer by laparoscopic surgery. A pre-

operative clinical interview was conducted which included questions about age, number of 

deliveries, education in years, previous abdominal surgery and comorbidities. The following 

parameters were determined in the preoperative examination: body height and mass, waist and 

hip circumference (cm) using a tape measure, as well as dimensions of the pelvic bone measured 

via a pelvis meter. The duration of surgery and hospitalization stay, loss of hemoglobin, and 

procedural-related complications served as parameters of in-hospital outcomes. The results of 

the study were published in the journal Ginekologia Polska( IF-0,941). Multiple linear 

regression analysis indicate the body mass as most sensitive parameter of obesity which 

influence in-hospital outcomes in patients treated with laparoscopic procedure. Procedural-

related complications occurred in the group of patients with significantly greater WC and BMI. 

Multiple linear regression indicates also histological grading (G1–G3), external conjugate, 

intertrochanteric distance as significant risk factors. The multiple linear regression analysis 

confirmed also that implementation of sentinel lymph node procedure is related with decreased 

hemoglobin loss in patients with cancer of endometrium compare to lymphadenectomy without 

sentinel node biopsy(Est.: 0.488; 95% CI: 0.083–0.892, p = 0.018). The most important 

conclusions from this study were: the most sensitive risk factor of in-hospital outcomes in 

laparoscopic treatment of endometrial cancer is body mass, and the implementation of the 

sentinel node procedure is associated with reduced surgery time and reduced hemoglobin loss.  

In the third study the group of patients treated with the traditional method in 2011 and 

the group of patients treated with laparoscopy in 2019 for endometrial cancer were analyzed 
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and compared. In the last decade, due to improvement of the laparoscopic method of treatment 

for endometrial cancer and the development of surgeons’ skills, both obese patients and those 

at a higher clinical stage of cancer were more frequently qualified for laparoscopic treatment. 

As a result of improvement in the laparoscopic treatment method, in 2019, more than 80% of 

patients with endometrial cancer were treated by laparoscopy at our clinic. As a consequence 

of these changes, in the observational study of patients treated with the traditional and 

laparoscopic methods, an analogous group with similar clinical characteristics was obtained. 

The evaluated risk factors of surgical treatment of endometrial cancer included: the method of 

surgery, type of lymphadenectomy, patient’s age, various obesity parameters, histological 

grading, cancer clinical staging, pelvic dimensions, previous abdominal surgeries, 

comorbidities, and number of deliveries. The duration of hospitalization, operation time, loss 

of hemoglobin, and procedure-related complications were used as parameters of perioperative 

outcomes. The results of the study were published in Journal Clinical of Medicine(IF –3.303). 

Multivariable linear regression analysis confirmed the following factors as being predictors of 

worse perioperative outcomes: laparotomy, abdominal obesity (waist circumstance and waist-

to-hip ratio), range of lymphadenectomy, prior abdominal surgeries, and larger pelvic 

dimensions. This study confirmed that regardless of the method of surgical treatment, 

abdominal obesity is a significant risk factor in the treatment of endometrial cancer. 

Wstęp 

 

Najczęstszym nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych jest rak 

endometrium. Wskaźniki zapadalności na raka endometrium wzrastały w kolejnych 

pokoleniach, zwłaszcza w krajach przechodzących szybką przemianę społeczno-gospodarczą 

[3]. W latach 1963–2008 zaobserwowano istotny wzrost standaryzowanego współczynnika 

zachorowalności  na nowotwory raka trzonu macicy(Odpowiednio 5,9 i 14,4 odpowiednio w 

roku 1963 i 2008 r.)[4]. Występowanie raka endometrium wiąże się z ekonomicznymi i 

fluktuacjami kulturowymi w krajach rozwiniętych, które przynoszą  zmianę stylu życia, które 

obejmują m.in. otyłość, cukrzycę, nadciśnienie, zespół metaboliczny, mniejszą ilość porodów, 

leczenie egzogennymi estrogenami niezrównoważonymi gestagenami lub leczenie 

tamoxifenem[5,6]. Wydłużenie średniej długości życia kobiet w Polsce i w  innych krajach 

europejskich również przyczyniają się do wzrostu zachorowalności na raka endometrium. 

Większość przypadków występuje u kobiet po menopauzie (75%)[4]. Otyłość u kobiet w wieku 
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50–59 lat jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka trzonu macicy[5]. Według 

World Cancer Report, otyłość  stanowi przyczynę 40% przypadków wszystkich przypadków 

raka endometrium [5]. Oszacowano ,że wzrost masy ciała o 10 kg u kobiet w tym wieku 

powoduje trzykrotnie większe ryzyko zachorowania, wzrost masy powyżej 20 kg zwiększa 

prawdopodobieństwo choroby nawet dziesięciokrotnie[7]. Otyłość ma wpływ zarówno na 

śmierć związana z rakiem, ale poprzez powiązane choroby współistniejące (cukrzyca, 

nadciśnienie) znacząco wpływa na śmiertelność z innych przyczyn. The Gynaecologic 

Oncology Group, w przeglądzie przeprowadzonym wśród 380 pacjentów z rakiem 

endometrium wykazał, że chorobliwa otyłość była równie związana z wyższą śmiertelnością 

(HR 2,77, 95% CI 1,21–6,36) z przyczyn innych niż nowotworowe [8]. Szacuje się, że problem 

nadwaga i otyłość dotyka 50–65% populacji Europy. Istnieją rozbieżności w ocenie wpływu 

otyłości na przebieg leczenia chirurgicznego raka endometrium z powodu wykorzystanie w 

literaturze różnych parametrów otyłości. Tradycyjnie otyłość była przeciwwskazaniem do 

zabiegów laparoskopowych, a nawet stanowiły kryterium wykluczające dla podejścia 

małoinwazyjnego. Opublikowane badania prawie dwie dekady temu ujawniły, że kobiety 

leczone  laparoskopowo miały wówczas  średnio znacznie niższe BMI niż operowane przy 

użyciu tradycyjnych procedur [9]. Dalsze badania wykazały, że przy zastosowaniu laparoskopii 

procedury u otyłych pacjentek z rakiem endometrium bezpieczne i wykonalne [10-13]. W 

niedawnym badaniu istnieją dowody, że onkologiczna skuteczność laparoskopowej 

systematycznej limfadenektomii jest podobna jak podczas laparotomii u pacjentów z rakiem 

endometrium  średniego i wysokiego ryzyka [14]. Potwierdzono również, że procedura węzła 

wartownika może być również bezpiecznie i skutecznie stosowana w typach histologicznych 

wysokiego ryzyka raka endometrium(rak surowiczy, rak jasnokomórkowy i carcinosarcoma) 

[15]. Najważniejszą metodą leczenia raka endometrium to leczenie operacyjne. Czynniki 

modyfikujące przebieg leczenia operacyjnego raka endometrium obejmują: metodę operacyjną, 

różne parametry otyłości, typ histologiczny raka, kliniczne stadium raka, rodzaj 

limfadenektomii, wiek pacjenta, choroby współistniejące, 

parametry anatomiczne miednicy oraz liczbę wcześniejszych operacji na jamie brzusznej. 

Potwierdzono również, że jest małoinwazyjny operacja wydaje się być bezpieczna w leczeniu 

pacjentek z rakiem endometrium wysokiego ryzyka, wykazuje lepsze wyniki okołooperacyjne 

i pooperacyjne oraz utrzymuje porównywalne wyniki onkologiczne do chirurgii otwartej[16]. 

Potwierdzonym czynnikiem ryzyka jest kliniczny stopień zaawansowania raka z różnych 
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powodów takich jak: wyższe ryzyko krwawienia, uszkodzenia sąsiednich narządów i infekcji. 

Potwierdzono również ,iż większa rozległość limfadenektomii jest czynnikiem ryzyka 

powikłań okołooperacyjnych [17]. Wiek pacjenta i choroby współistniejące są uznanymi 

czynnikami ryzyka praktycznie we wszystkich obszarach leczenia chirurgicznego. 

Wcześniejsze operacje jamy brzusznej są często związane ze zrostami wewnątrzbrzusznymi, 

które przyczyniają się do dłuższego czasu operacji, większego krwawienia, infekcji i innych 

powikłania okołooperacyjnych. Struktura kostna może ograniczać pole operacyjne w wąskiej 

miednicy i zmniejszając precyzję ruchów chirurga. Wykazano, iż wąska i głęboka miednica 

wpływa negatywnie na przebieg leczenia operacyjnego raka prostaty[18]. Stwierdzono 

również, że wymiary miednicy były predyktorami wystąpienia przetoki zespolenia u chorych 

leczonych resekcję przednią z powodu raka odbytnicy[19]. Badanie było obserwacyjnym, 

prospektywnym badaniem chirurgicznym leczenie raka endometrialnego wykonywane w 

onkologicznym ośrodku ginekologicznym. Było to prospektywne badanie kohortowe 

nierandomizowane. Obserwacja ograniczona była do czasu hospitalizacji i 30 dni po wypisie. 

Przed zabiegiem przeprowadzono dokładną ocenę kliniczną i badanie fizykalne. Wywiad 

kliniczny obejmował wiek, liczbę porodów, wykształcenie w latach, poprzednie operacje jamy 

brzusznej i choroby współistniejące. Podczas badania klinicznego mierzono wzrost, masę ciała, 

obwód brzucha i bioder. Mierzono także wymiary kości miednicy za pomocą miednicomierza. 

Podczas hospitalizacji oceniano: utrata hemoglobiny w g/l jako różnię w poziomie 

hemoglobiny dzień przed zabiegiem oraz w drugiej dobie pooperacyjnej, czas operacji, czas 

hospitalizacji. Rejestrowano obecność powikłań pooperacyjnych takich jak: krwawienie 

wczesne i późne, uszkodzenie dróg moczowych, niedrożność przewodu pokarmowego lub 

zakażenie rany pooperacyjnej z zaburzeniami gojenia. Badanie było dwuetapowe. Podczas 

pierwszego etapu w 2011 przebadano 70 przypadków leczonych z powodu raka endometrium 

metodą otwartą.  Około 90% przypadków raka endometrium w tamtym czasie było leczonych 

metodą otwartą w naszej Klinice. W ciągu niecałej dekady proporcje odwróciły i obecnie 

zdecydowana większość przypadków raka endometrium jest kwalifikowana do leczenia 

laparoskopowego. Drugi etap badań został przeprowadzony w 2019 roku, kiedy przebadano 75 

pacjentek zakwalifikowanych do laparoskopowego leczenia raka endometrium. Protokół 

badania jest zgodny z Deklaracją Helsińską i został zatwierdzony przez komisja bioetyczną 

Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr 4/12/2011). 
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Założenia i cele pracy 

 

Istnieją rozbieżności w ocenie wpływu otyłości na przebieg chirurgicznego leczenia raka 

endometrium z powodu wykorzystanie w literaturze różnych parametrów otyłości. Można 

wyróżnić następujące czynniki modyfikujące przebieg leczenia operacyjnego raka 

endometrium: metoda operacyjna, różne parametry otyłości, typ histologiczny nowotworu, 

kliniczne stadium zaawansowania raka, zakres limfadenektomii, wiek pacjenta, choroby 

współistniejące, wymiary miednicy mniejszej oraz liczbę wcześniejszych operacji na jamie 

brzusznej. Czynniki ryzyka, które mają najistotniejszy wpływ na przebieg leczenia 

operacyjnego raka endometrium nie zostały dokładnie określone. Celem pracy było znalezienie 

czynników ryzyka mających istotny wpływ na przebieg operacyjnego leczenie raka trzonu 

macicy oraz opisanie metod usprawniających postępowanie chirurgiczne. 

Cele pracy 

Ocenę czynników ryzyka leczenia operacyjnego raka endometrium realizowano przez: 

1) określenia czynników mający największy wpływ na przebieg leczenia tradycyjnego 

raka endometrium, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów otyłości w roku 

2011. 

2) określenia czynników mający największy wpływ na przebieg leczenia 

laparoskopowego raka endometrium, ze szczególnym uwzględnieniem różnych 

rodzajów otyłości w roku 2019. 

3) Analiza wszystkich zebranych czynników modyfikujących przebieg leczenia raka 

endometrium z uwzględnieniem wybranej metody leczenia-laparotomia/laparoskopia. 
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Podsumowanie  
Wyniki okołooperacyjne wpływają zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny 

pacjentów leczonych z powodu raka endometrium. Dłuższy czas operacji i hospitalizacji, 

większa utrata hemoglobiny czy powikłania okołooperacyjne wydłużają okres 

rekonwalescencji, co znacząco wpływa na jej jakość życia pacjentów, a także może opóźniać 

leczenie uzupełniające. Gorsze wyniki  w okresie okołooperacyjnym zwiększają również 

całkowity koszt leczenia. Oceniając ryzyko okołooperacyjne należy kierować się najbardziej 

adekwatnymi wskaźnikami. W cyklu prac wykazano, iż najbardziej adekwatnymi predyktorami 

wyników okołooperacyjnych wśród parametrów otyłości są parametry otyłości trzewnej: 

obwód brzucha i stosunek talii do bioder. To badanie pokazuje, że w praktyce te parametry 

powinny być używane częściej niż BMI czy masa ciała, kiedy szacowane jest ryzyko 

okołooperacyjnego. W ocenie ryzyka okołooperacyjnego istotne są również  niektóre wymiary 

miednicy oraz ilość operacji wykonanych poprzednio na jamie brzusznej. Wyniki sugerują 

również , iż pacjenci z pewnymi czynnikami ryzyka takimi jak otyłość brzuszna powinni 

częściej być operowani laparoskopowo.  Związek między większą rozległością 

limfadenektomii a gorszymi wynikami okołooperacyjnymi wskazuje również na częstsze 

wdrażanie procedury węzłów chłonnych wśród pacjentów z większą ilością czynników ryzyka 

okołooperacyjnego. W ostatniej dekadzie dzięki udoskonaleniu laparoskopowej metody 

leczenia raka endometrium i rozwoju umiejętności chirurgów, zarówno pacjentki otyłe, jak i w 

wyższym stadium klinicznym raka były częściej kwalifikowane do laparoskopii. W 2011 r. 

ponad 80-85% pacjentek leczono metodą tradycyjną, natomiast w 2019 r ponad 80% pacjentek 

z rakiem endometrium było leczonych laparoskopowo w naszej klinice. W konsekwencji tych 

zmian w badaniu obserwacyjnym  pacjentek leczonych metodą tradycyjną i laparoskopową 

uzyskano  analogiczne  grupy pacjentek o podobnej charakterystyce klinicznej.  Jednak pacjenci 

leczeni laparoskopowo statystycznie częściej byli operowani w  stadium IB, rzadziej w IA, 

według FIGO. Różnice te mogą być spowodowane faktem, że z biegiem czasu pacjenci w 

wyższych stadiach zaawansowania według FIGO trafili do naszej kliniki, gdzie zostali 

zakwalifikowani do leczenia laparoskopowego. U chorych leczonych laparoskopią częściej 

wykonywano limfadenektomię, co było konsekwencją częstszego naciekania mięśniówki 

macicy głębiej niż 50% grubości przewidzianej przedoperacyjnie (w badaniu 

ultrasonograficznym lub w tomografi) oraz w ocenie makroskopowej śródoperacyjnej przez 
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chirurga po usunięciu macicy. Przewlekłe zapalenie i zaburzenia metaboliczne, częstsze w 

otyłości brzusznej mogą  przyczyniać do infekcji lub dłuższego gojenie się ran, a także 

zaburzenia krążenia i oddychania[15]. Ucella i in. [20] wykazali również, że otyli pacjenci mają 

większą częstość powikłań w porównaniu z osobami bez otyłości, niezależnie od metody 

leczenia. Zanotowaliśmy pięć powikłań okołooperacyjnych podczas laparoskopii i pięć 

podczas operacji otwartej, które wystąpiły tylko u otyłych pacjentów. Autorzy ci 

zaobserwowali zmniejszony odsetek pacjentów poddawanych limfadenektomii z BMI> 40 

[20], podczas gdy w naszym badaniu odnotowaliśmy większą średni zakres limfadenektomii u 

pacjentów leczonych laparoskopią. W retrospektywnym badaniu przeprowadzone w latach 

2005–2009 wśród pacjentek leczonych laparoskopowo z powodu raka trzonu macicy i metodą 

otwartą odnotowano  większą liczbę powikłań pooperacyjnych u chorych z chorobliwą 

otyłością [21]. Pośród pacjentów leczonych metodą tradycyjną powierzchnia rany jest 

naturalnie większa u otyłych pacjentów, zwłaszcza wśród osób z otyłością brzuszną. 

Laparoskopia może być również trudnym i niebezpiecznym zabiegiem u pacjentów z nadwagą 

lub otyłością, zwłaszcza u chorych na raka endometrium z otyłością brzuszną [22]. Otyłość 

brzuszna zwiększa również ryzyko przedotrzewnowego wejścia i konwersji do laparotomii, 

ponieważ u pacjentów z otyłością brzuszną odległość od skóry do otrzewnej jest większa, co 

może skomplikować wstępne wprowadzenie trokara [23]. Stwierdzono interesującą zależność 

między wymiarami kości miednicy a czasem trwania operacji, a także utratą hemoglobiny. Ta 

zależność może mieć związek z faktem,że większe odległości między kośćmi miednicy 

zmniejszają precyzję ruchów, co szczególnie widoczne jest w laparoskopii, gdy konieczna jest 

operacja dłuższymi narzędziami. Ponadto większe wymiary miednicy są częstsze u otyłych 

kobiet. Warto zauważyć, że predyktorem dłuższego czasu hospitalizacji i większej utraty 

hemoglobiny jest wybór tradycyjnej metody chirurgicznej. Mahdi et al. [21] wykazali również, 

że częstość powikłań okołooperacyjnych jest większa u chorych leczonych operacją otwartą. 

Ponadto powikłania występowały częściej u pacjentów z wyższym stopniem otyłości, 

natomiast u pacjentów leczonych laparoskopią częstość powikłania nie zmieniły się istotnie 

wraz ze wzrostem otyłości. Sugerują autorzyże ryzyko okołooperacyjne może zostać 

zmniejszone przez zastosowanie małoinwazyjnego podejścia [21]. Nie potwierdziliśmy 

statystycznie istotnej różnicy w częstości powikłań dla obu grup, prawdopodobnie ze względu 

na mniejszą liczbę pacjentów objętych naszym badaniem. W dużych badaniach z randomizacją,  

wykazano, że laproskopia jest preferowaną techniką u kobiet z rakiem endometrium z powodu 

mniejszej szacowanej utraty krwi, krótszego pobytu w szpitalu i niższej częstość powikłań 
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okołooperacyjnych[24]. W naszym badaniu potwierdzono również w analizie 

wieloczynnikowej regresji liniowej, że rozległość limfadenektomii jest istotnym czynnikiem 

zwiększającym utratę hemoglobiny. Najniższa utratę hemoglobina stwierdzono podczas 

operacji węzła wartowniczego metodą laparoskopii, a największą w trakcie limfadenektomii 

miednicy i okołoaortalna w laparotomii. Laparoskopowa limfadenektomia nie wykazuje 

mniejszej skuteczności onkologicznej niż operacja otwarta, także w leczeniu pacjentów z 

wczesnym [25], umiarkowanym i wysokim ryzykiem raka endometrium [26]. Pineda i in. [1], 

w badaniu retrospektywnym wykazali, że zastosowanie procedury węzła wartowniczego 

poprawia stopień zaawansowania raka endometrium poprzez wykrywanie przerzutów o małej 

objętości i należy wdrażać ją częściej w leczeniu raka endometrium. W naszym badaniu nie 

potwierdzono, że procedura węzłowa wartownika przyczynia się do zwiększonej 

wykrywalności przerzutów do węzłów chłonnych (małe liczba przypadków na etapie IIIC, brak 

różnic statystycznych). Ocena kliniczna do wcześniej nieosiągalnego stopnia dokładności przy 

użyciu technik histologicznych dla analiza węzłów chłonnych jest znana jako ultrastaging. 

Częstsze wdrażanie procedury węzła wartowniczego (której częścią jest ultrastaging) może 

przyczynić się do zwiększenia wykrywalności przerzutów w węzłach chłonnych. Zastosowanie 

mapowania SLN zapewniło wysoką wykonalność, bezpieczeństwo i dokładność oceny 

przerzutów do węzłów. Skrócony czas operacji i zmniejszona częstotliwość obrzęku 

limfatycznego zdecydowanie przemawiają za zastosowaniem procedury węzła wartowniczego 

u pacjentek z rakiem endometrium wysokiego ryzyka []. Jednak, jak potwierdzono w naszym 

badaniu operacja węzła wartowniczego znacząco zmniejsza utratę hemoglobiny u pacjentek z 

endometrium w porównaniu z innymi technikami limfadenektomii. 

Wnioski 

 Częstość powikłań występujących u chorych leczonych metodą tradycyjna lub 

laparoskopową nie różni się istotnie. Przebieg leczenia operacyjnego z wykorzystaniem metodą 

klasyczna wiąże się ze znacznie większą utratą hemoglobiny i zdecydowanie dłuższy czas 

hospitalizacji. Otyłość brzuszna jest istotnym czynnikiem ryzyka w leczeniu rak endometrium. 

Otyłość wiąże się z dłuższym czasem trwania operacji i hospitalizacją, a także większą utratę 

krwi zarówno przy zabiegach laparoskopowych, jak i klasycznych. Kluczowymi parametrami 

związanymi z otyłością, wpływającymi na leczenie raka trzonu macicy, są parametry otyłości 

brzusznej: obwód brzucha i WHR. Zakres limfadenektomii jest ważnym ważny czynnikiem 

ryzyka utraty hemoglobiny. Procedura węzła wartowniczego jest powiązana z najmniejsza 

utrata hemoglobiny podczas leczenia operacyjnego raka trzonu macicy w porównaniu z 
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innymi metodami limfadenektomii. Jednak odsetek pacjentów leczonych laparotomią jest  

nadal istotny w Polsce i innych ośrodkach na świecie [28,29]. W tej pracy opisano metody, 

które były stosowane w chirurgicznym leczeniu raka endometrium, które pozwalają uzyskać 

lesze wyniki leczenia szpitalnego, zwłaszcza wśród otyłych pacjentów. 
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