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byli obecni podczas zabiegu, w którym doszło do uszkodzenia 
dużego naczynia krwionośnego, a 46 przypadków na podstawie 
artykułów dostępnych w piśmiennictwie światowym. Dane zo-
stały zgromadzone przy użyciu wyszukiwarek prac naukowych: 
PubMed, link.springer.com, scholar.google, artykułów obecnych 
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 
Najczęściej wyszukiwane hasła to: major vascular injury in lapa-
roscopic surgery, trocar/verres injury during lapraoscopy, aortic 
injury during laparoscopy, vascular injuries during laparoscopy. 
Przeanalizowano 387 artykułów, a odrzucono 34. Najczęściej pra-
ce były dyskwalifikowane, gdy prezentowane uszkodzenie dużych 
naczyń powstało w trakcie samej operacji lub opis metody insu-
flacji był niewystarczający. 

Wyniki

Analizie zostało poddanych 51 przypadków uszkodzenia dużych 
naczyń krwionośnych podczas wytwarzania odmy otrzewnowej. 
Do 47 powikłań (92%) doszło w klinikach. Najczęściej uszkodze-
nie dużego naczynia pojawiało  się podczas laparoskopowej cho-
lecystektomii ‒ 22 przypadki (43%). Drugim zabiegiem pod wzglę-
dem częstości wystąpienia udn. (uszkodzenie dużych naczyń) są 
laparoskopie diagnostyczne na oddziałach ginekologii ‒ 7 przy-
padków (14%). Wskazaniem do wykonania tego rodzaju operacji 

Wstęp

Operacje metodą laparoskopową stanowią obecnie standard po-
stępowania w wielu jednostkach chorobowych. Technika ta nie 
jest pozbawiona powikłań. Większość z nich wiąże się z insuflacją 
jamy otrzewnej. Najczęstsze są: rozedma podskórna oraz uszko-
dzenie naczyń ściany brzucha. Zdecydowanie rzadsze, ale będące 
większym zagrożeniem jest uszkodzenie przewodu pokarmowego 
podczas wprowadzania kolejnych narzędzi. Najgroźniejsze powi-
kłanie to uszkodzenie dużych naczyń. Odsetek powikłań operacji 
małoinwazyjnych nie zmienia się od wielu lat. Wprowadzenie jed-
norazowych trokarów i coraz to nowych udogodnień nie zmieniło 
znacząco odsetka powikłań. Istnieją rożne sposoby insuflacji jamy 
otrzewnowej, z czego najczęściej stosowaną jest metoda zamknięta. 

Materiał i Metody

Niniejszy artykuł stanowi analizę przypadków uszkodzenia dużych 
naczyń krwionośnych podczas insuflacji, sporządzoną na podsta-
wie relacji chirurgów przeprowadzających zabieg, w którym do-
szło do tego rodzaju powikłań. Poddano analizie opisy uszkodzeń 
dużych naczyń, dostępne podczas wytwarzania odmy otrzewno-
wej w piśmiennictwie na przestrzeni lat 1985‒2014. Analiza pięciu  
przypadków opiera się na bezpośredniej relacji chirurgów, którzy 
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streszczenie:  Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych podczas insuflacji jest potencjalnie najgroźniejszym powikłaniem operacji 
laparoskopowych. Niniejsza praca stanowi analizę przypadków uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych, sporządzoną na 
podstawie relacji chirurgów oraz dostępnego piśmiennictwa. Częstość omawianego powikłania wynosi 0,04–0,1%. Niezmiernie 
istotna jest nauka prawidłowej techniki insuflacji. Podczas wstępnego badania lekarskiego należy obrać odpowiednią strategię 
wprowadzania narzędzi w zależności od budowy pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność u szczupłych osób. 
Niezmiernie ważne jest unikanie nadmiernej siły podczas wprowadzania narzędzi oraz zbędnego manewrowania igłą Verresa. 
Należy również pamiętać o unoszeniu powłok ciała. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych podczas początkowego etapu 
laparoskopii pozostaje niedoszacowanym problemem, którego należy poddać głębokiej analizie.
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abstract:   Major Vascular injury during laparoscopy is most deadly complication of laparoscopy. This report is review major vascular 
injuries based on surgeon’s relation and literature. The incidence of MVI is 0,04–0,1%. Extremely important is to learn proper 
technique of insuflation. According to patient’s physique surgeon should consider best technique of insuflation, take caution 
against slim people, and induct implements with proper angle. We should avoid excesive force during trocar and Verres’s 
needle insertion, we also should avoid redundant movement after Verres needle is inserted in abdomen cavity. Elevation of 
the anterior abdominal wall at the time of Veress or primary trocar insertion is routinely recomended. Major vascular injury is 
seriously underestimated problem of laparoscopic operations.
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było podejrzenie endometriozy. Analizie poddano doświadczenie 
operatora. W 38 z 51 przypadków brak jest danych na temat kom-
petencji zabiegowca. W 10 przypadkach (77%) operator był spe-
cjalistą, a w 3 (23%) lekarzem w trakcie szkolenia specjalistyczne-
go. 38 przypadków (74%) uszkodzenia dużego naczynia dotyczyło 
kobiet. Mediana wieku wynosi 30 lat. Ponadto dokonano analizy 
wpływu ciężaru ciała na uszkodzenie dużych naczyń podczas in-
suflacji jamy brzusznej. Precyzyjne dane były dostępne jedynie 
w 13 przypadkach, a typ budowy określono w 27 przypadkach. 
15 chorych prezentowało prawidłowy typ budowy (co stanowi 
56% dostępnych danych), 9 chorych niedowagę (33%), a 3 (11%) 
nadwagę. W 10 przypadkach brak danych na temat trybu prze-
prowadzonej operacji. 38 pacjentów (75%) operowano w trybie 
planowym, natomiast 3 (5,8%) chorych operowano w trybie pil-
nym. U 12 chorych (24%) odnotowano trudności w pokonywaniu 
powłok ciała przy wprowadzaniu narzędzia. W zdecydowanej 
większości, w 33 przypadkach (65%), brak jest danych na temat 
miejsca wprowadzenia narzędzia, które uszkodziło duże naczynie. 
W 10 przypadkach wprowadzono je pod pępkiem. W 35 sytu-
acjach (69%) naczynie zostało przebite wprowadzonym trokarem. 
W 4 przypadkach do uszkodzenia doszło przy użyciu igły Verresa, 
w 3 przy zbyt głębokim nacięciu skóry. U 27 chorych (53%) brak 
jest danych na temat użytego trokara. W 10 przypadkach użyto 
trokara wielokrotnego użytku, w 9 trokara jednorazowego z me-
chanizmem zabezpieczającym, w 3 trokara Hassona. Ryc. 1. pre-
zentuje szczegółowy udział poszczególnych narzędzi w odnoto-
wanych przypadkach uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych. 

W 42 przypadkach (82%) nie podano informacji czy unoszono powło-
ki ciała. W 2 przypadkach lekarz unosił skórę pacjenta, w kolejnych 
3 powięź mięśniową, a w 4 innych wprowadzono narzędzia bez uno-
szenia powłok ściany brzucha. W 38 przypadkach doszło do uszkodze-
nia tylko naczynia tętniczego, a w 8 tylko żylnego. W 5 przypadkach 
doszło przedziurawienia zarówno naczynia żylnego, jak i tętnicze-
go. Najczęściej, w 23 przypadkach (45%) została uszkodzona aorta, 
w dalszej kolejności tętnica biodrowa wspólna prawa ‒ 10 (20%) oraz 
tętnica biodrowa wspólna lewa ‒ 7 (14%) i żyła biodrowa wspólna 
lewa ‒ 6 (12%). Wymienione uszkodzenia prezentuje poniższa grafika.

W 10 sytuacjach (20%) uszkodzeniu uległa jedynie przednia ścia-
na naczynia, a w 5 (10%) naczynie zostało przedziurawione na 
wylot, w pozostałych 36 przypadkach (70%) brak danych na ten 
temat. W 47 sytuacjach rozpoznano powikłanie śródoperacyj-
nie, w 3 udn. rozpoznano po pierwotnym zabiegu operacyjnym. 
W jednym przypadku śródoperacyjnie rozpoznano uszkodzenie 
jedynie przedniej ściany, a tylnej w trakcie opieki pooperacyjnej. 
Spadek ciśnienia krwi oraz gwałtowne przyspieszenie akcji serca 
to najczęściej opisywane pierwsze symptomy. W 11 przypadkach 
uszkodzone naczynie krwionośne zaopatrzył chirurg naczyniowy, 
w 8 pierwotny zespół operacyjny. W 40 sytuacjach (78%) chory 
przeżył powikłanie, w 5 (10%) nastąpił zgon chorego, w 6 sytu-
acjach brak danych na ten temat.

dyskusja

Operacje wykonywane metodą laparoskopową stanowią obecnie 
standard leczenia określonych schorzeń i są rutynowo wykonywa-
ne na oddziałach zabiegowych. Przy stale rosnącej liczbie zabie-
gów małoinwazyjnych chirurdzy coraz częściej mają do czynienia 
z różnego rodzaju powikłaniami. 

Szacuje się, że częściej podczas insuflacji dochodzi do uszkodzenia 
przewodu pokarmowego (najczęściej dotyczy to przedziurawienia 
jelita cienkiego ‒ 0,06‒0,4%) [3] niż uszkodzenia dużych naczyń 
krwionośnych. Dostępne piśmiennictwo wskazuje na częstość 
uszkodzenia dużych naczyń w przedziale od 0,04% do 0,1%. Praca 
Ch. Chapron’a i współautorów, opierająca się na największej liczbie 
przypadków uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych zebranych 
z wielu ośrodków, podaje, że częstość wynosi 0,02% [4]. Najwięcej 
przypadków udn. zostało odnotowanych w krajach Ameryki Pół-
nocnej ‒ Kanadzie oraz USA, w polskim piśmiennictwie opisano 
jedynie 3 takie przypadki. Prezentowane przypadki w 94% pocho-
dzą z ośrodków klinicznych. Różne źródła wielokrotnie podkreśla-
ją, że częstość tego rodzaju powikłań pozostaje niedoszacowana. 
Pozostaje pytanie, jak często do tego rodzaju powikłań dochodzi 
w mniejszych szpitalach.

W piśmiennictwie światowym zdania na temat wpływu doświad-
czenia operatora na wystąpienia uszkodzenia dużego naczynia 
podczas insuflacji są podzielone. Carillo i Dixon [5] uważają, że 
doświadczenie jest kluczowym czynnikiem ryzyka. W analizowa-
nych przez nich 5 przypadkach operatorem był chirurg, który wy-
konał mniej niż 20 operacji laparoskopowych. Chaumpault uważa, 
że doświadczenie, choć jest istotne, to nie kluczowe do wystąpienia 
tego rodzaju powikłania [6]. L.E. Saville w swojej pracy twierdzi, 
że uszkodzenie jest niezależne od krzywej uczenia, gdyż połowa 
przypadków uszkodzenia dużych naczyń dotyczyła operacji, któ-
re przeprowadzali doświadczeni lekarze [7]. Wszystkie przypad-
ki uszkodzeń dużych naczyń krwionośnych zrelacjonowane były 
przez lekarzy z bogatym doświadczeniem. Wprawdzie ogólnie 
przyjęte jest twierdzenie, iż częstość powikłań operacyjnych jest 
odwrotnie proporcjonalna do doświadczenia operatora, lecz wy-
ciągnięcie jednoznacznych wniosków, że reguła ta dotyczy rów-
nież udn. nie zostało dostatecznie udokumentowane. 

Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą małoinwazyjną to mo-
delowy przykład operacji laparoskopowej, podczas której młodzi 
lekarze zdobywają pierwsze doświadczenia w chirurgii małoinwa-
zyjnej. W 22 (43%) spośród wszystkich prezentowanych w pracy 
przypadków do uszkodzeń dużych naczyń krwionośnych doszło 
podczas laparoskopowej cholecystektomii. Jest ona najczęściej 
wykonywaną przez rezydentów operacją laparoskopową, na któ-
rej bazuje doświadczenie młodych lekarzy z chirurgią małoinwa-
zyjną. To podczas cholecystektomii uczą się wytwarzania odmy 
otrzewnowej oraz wprowadzania trokarów do jamy brzusznej. 
Często raz wyuczona od starszych kolegów technika nie ulega 
zmianie przez wiele lat. Nie zawsze jest ona prawidłowa i bez-

ryc. 1.  Liczba udn. w zależności od rodzaju użytego narzędzia.
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45 a 90 stopni, podczas wprowadzania narzędzi. Osoby z niskim 
ciężarem ciała oraz o normalnej budowie są potencjalnie bardziej 
narażone niż osoby otyłe. 

Poza czynnikami zależnymi od pacjenta wpływ na wystąpienie 
udn. mają również aspekty techniczne przeprowadzania insufla-
cji. Unoszenie powłok ciała podczas wprowadzania igły Verre-
sa redukuje ryzyko uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych. 
W 42 (82%) przypadkach nie podano informacji, czy i w jaki spo-
sób unoszono powłoki brzuszne, co może sugerować, że opera-
torzy tego nie robili. Praca japońskich lekarzy Aiko Sakamoto 
i współautorów porównuje odległość przedniej powierzchni krę-
gosłupa lędźwiowego do ściany brzucha w zależności od sposobu 
unoszenia powłok ciała. W przypadku unoszenia skóry dłońmi 
oraz uciskania tułowia po obu stronach ciała dystans ten wynosił 
9 cm. W przypadku uniesienia pępka z pomocą kleszczy Koche-
ra dystans zwiększył się do 13 cm. Nie porównali oni unoszenia 
samej powięzi mięśniowej, natomiast skóra jest najbardziej zbli-
żona do powięzi w okolicy pępka, praktycznie do niej przylega. 
Autorzy artykułu porównali również, jak zmieniła się odległość 
między zewnętrzną a wewnętrzną ścianą brzucha, w zależności 
od sposobu unoszenia powłok. Przy unoszeniu skóry dłońmi wy-
nosiła 5 cm, bocznego ucisku na powłoki ciała ‒ 4 cm, unoszenia 
pępka za pomocą kleszczy Kochera ‒ 2 cm [12]. A. Modrzejew-
ski, którego doświadczenie sięga ponad 10 tys. laparoskopowych 
cholecystektomii, rekomenduje unoszenie powięzi mięśniowej, 
uważając, że jest to kluczowy czynnik zapobiegający uszkodzeniu 
naczyń i narządów wewnętrznych [13]. 

Na podstawie przytoczonych prac można stwierdzić, że unosze-
nie powięzi mięśniowej bądź miejsca, gdzie ściśle przylega ona 
do skóry, a więc pępka, to sposoby, które zapewniają większe bez-
pieczeństwo podczas insuflacji niż unoszenie samej skóry dłońmi 

pieczna dla pacjenta, a powtarzana wielokrotnie, może w końcu 
doprowadzić do potencjalnie najgroźniejszego powikłania w la-
paroskopii, jakim jest uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych. 
Połączenie braku doświadczenia oraz nieprawidłowej techniki to 
kluczowy czynnik ryzyka, dlatego rezydenci oddziałów zabiego-
wych od samego początku powinni uczyć się prawidłowej metody 
insuflacji jamy otrzewnej. 

Istnieją pewne czynniki ryzyka udn. zależne od pacjenta, do któ-
rych operator powinien świadomie się zaadaptować. Już podczas 
wstępnego badania lekarskiego trzeba przyjąć określoną strategię 
wytwarzania odmy otrzewnowej. Ciężar ciała pacjenta ma szcze-
gólne znaczenie. WW. Hurd i współautorzy analizowali położenie 
pępka względem rozwidlenia aorty w zależności od budowy cia-
ła pacjenta. Autorzy doszli do wniosku, że rozwidlenie aorty jest 
zlokalizowane średnio na wysokości 4 kręgu lędźwiowego, a jego 
położenie jest niezmienne. Pępek natomiast przesuwa się wzglę-
dem rozwidlenia doogonowo wraz ze wzrostem ciężaru ciała. 
W płaszczyźnie czołowej u pacjentów szczupłych pępek jest prze-
sunięty względem rozwidlenia aorty o zaledwie 0,4 cm, w przypad-
ku pacjentów z nadwagą odległość zwiększa się średnio do 2,4 cm, 
a w przypadku osób otyłych do 2,9 cm. Wzajemne stosunki ana-
tomiczne prezentuje poniższa grafika. 

Biorąc pod uwagę powyższe badanie, wielu autorów (w tym Nehzat 
[9], G. Vilos [10], S Krishnakumar oraz P. Tamble [11]) rekomendu-
je wprowadzenie narzędzi w określony sposób. U szczupłych osób 
pod kątem 45 stopni w dół. Pozwoli to ominąć rozwidlenie dużych 
naczyń od góry. U osób otyłych można bezpiecznie wprowadzać 
narzędzia pod kątem 90 stopni, ponieważ pępek jest przesunię-
ty doogonowo względem rozwidlenia o 2,9 cm, dzięki czemu nie 
ma potrzeby omijania dużych naczyń. Osoby z nadwagą są w sy-
tuacji pośredniej. Rekomendowane jest zachowanie kąta między 

ryc. 2.  Wzajemne stosunki anatomiczne naczyń krwionośnych, które najczęściej ulegały uszkodzeniu oraz liczba uszkodzeń.
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wanych przypadków w przedstawionej pracy (67%) powstało przy 
jego użyciu. Analiza Ryc. 1., prezentującej udział poszczególnych 
narzędzi w omawianych przypadkach udn., może wskazywać, że 
mechanizmy zabezpieczające stosowane w trokarach jednorazo-
wych nie zwiększają w istotny sposób bezpieczeństwa insuflacji. 
Większość mechanizmów zabezpieczających zostaje aktywowa-
nych przy użyciu zwiększonej siły podczas wprowadzania troka-
rów, a to z kolei stanowi odrębny czynnik ryzyka uszkodzenia du-
żego naczynia krwionośnego. 

Z tego powodu we wrześniu 1996 r. Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration) zdecydo-
wała o zmianie nazwy z „trokar bezpieczny” na „trokar z osłonką 
zabezpieczającą”. Prezentowane w pracy wyniki świadczą, że u co 
czwartego chorego obserwowano trudności w pokonywaniu po-
włok przez instrumentarium. Yuzpe w swojej pracy stwierdza, że 
w przypadku gdy operator odnosił wrażenia twardej do pokona-
nia powięzi i musiał użyć większej siły podczas wprowadzania na-
rzędzi, odnotowano dwukrotnie większą częstość powikłań [16]. 
Wynika to z tego, iż przy większym nacisku na powłoki istnieje 
ryzyko, że narzędzie w niekontrolowany sposób zostanie wbite 
w powłoki brzuszne i uszkodzi znajdujące się poniżej narządy we-
wnętrzne lub naczynia krwionośne. Podczas wprowadzania troka-
rów należy pamiętać o ruchu rotacyjnym, który pozwala na użycie 
zdecydowanie mniejszej siły do pokonania oporu powłok ciała. 

W 10 sytuacjach została uszkodzona przednia ściana, a w 5 przy-
padkach duże naczynie krwionośne zostało przedziurawione na 
wylot. Taka sytuacja pogarsza rokowanie, a powikłanie jest trud-
niejsze do zaopatrzenia. W 40 przypadkach (78%) chory przeżył 
powikłanie, w 6 brak danych, a w 5 (10%) doszło do zgonu pacjenta.

Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych podczas insuflacji jest 
rzadkim powikłaniem laparoskopii. W dobie, gdzie liczba operacji 
małoinwazyjnych rośnie z roku na rok, jest niebezpiecznie mar-
ginalizowany. Częstość i śmiertelność tego powikłania pozostają 
niedoszacowana. 

lub kleszczami Backhausa, nie mówiąc już o bocznym ściskaniu 
tułowia. Powyższe badanie A. Sakamoto pokazuje, że unoszenie 
powięzi bądź pępka zwiększa znacząco odległość między ścia-
ną tułowia, a narządami jamy brzusznej, jednocześnie skracając 
odległość potrzebną do pokonania przez igłę Verresa czy trokar. 
Podciąganie samej skóry w mniejszym stopniu zwiększa dystans 
dzielący narządy wewnętrzne od ściany brzucha, a dodatkowo 
zwiększa odległość potrzebną do pokonania przez instrumenta-
rium. Zaniechanie unoszenia powłok stwarza niepotrzebny do-
datkowy czynnik ryzyka.  

Wprowadzając igłę Verresa do jamy otrzewnej należy przestrze-
gać kilku zasad. Po jej wprowadzeniu powinno się unikać zbęd-
nych ruchów. Jeżeli igła Verresa zostanie wbita w duże naczynie, 
to manewrowanie nią na boki może doprowadzić do rozdarcia sze-
rokiego na 1 cm, podczas gdy punktowe uszkodzenie odpowiada 
średnicy igły (1,6 mm) [14]. Zależnym od operatora czynnikiem 
ryzyka jest liczba prób wprowadzenia igły Verresa celem insufla-
cji. Vilos George w swoim artykule podkreślał, że wraz z większą 
liczbą prób umieszczenia igły Verresa w jamie otrzewnej rośnie 
ryzyko wystąpienia powikłań (przy pierwszej próbie między 0,8% 
a 16,3%, przy dwóch próbach między 16,31% a 37,5%, przy trzech 
próbach między 44,4% a 64%, przy większej niż trzy próby ryzyko 
powikłań oscyluje między 84,6% a 100%). 

Wraz z większą liczbą prób wbicia igły Verresa spada prawdopo-
dobieństwo wytworzenia odmy otrzewnowej (w pierwszej probie 
między 85,5% a 86,9%, przy drugiej próbie prawdopodobieństwo 
wynosi między 8,5% a 11,6%, przy trzeciej próbie między 2,6% a 
3,0%, przy większej ilości prób prawdopodobieństwo, że uda się 
wytworzyć odmę otrzewnową mieści się w zakresie od 0,3% do 
1,6%) [15]. W przypadku 3 niepowodzeń wprowadzenia igły Ver-
resa, należy rozważyć alternatywną metodę insuflacji, jaką jest 
minilaparotmia met. Hassona lub wykorzystanie punktu Palmera 
(mieści się on 3 cm poniżej łuku żebrowego w linii środkowo-oboj-
czykowej lewej) jako miejsca insuflacji. Trokar jest narzędziem o 
największym potencjale uszkodzenia dużego naczynia. 35 analizo-

ryc. 3.  Położenie pępka względem rozwidlenia w zależności od ciężaru ciała..
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3.  Podczas wytwarzania odmy otrzewnowej w okolicy pępka nie-
zbędne jest uniesienie pępka lub powięzi mięśniowej. Unoszenie 
samej skory w mniejszym stopniu redukuje ryzyko powikłań. 

4.  Trokar jest narzędziem, który najczęściej uszkadza duże naczy-
nia krwionośne. Powinien być wprowadzany stopniowo ruchem 
rotacyjnym, unikając przy tym nadmiernej siły nacisku. Użycie 
trokara posiadającego mechanizm zabezpieczający może rów-
nież wywołać uszkodzenie dużych naczyń.

Wnioski

1.  Niska waga stanowi istotny czynnik ryzyka uszkodzenia dużych 
naczyń krwionośnych.

2.  Udn. podczas insuflacji może zdarzyć się zarówno wysoko wy-
kwalifikowanemu operatorowi, jak i lekarzowi w trakcie szko-
lenia specjalizacyjnego. Doświadczenie nie stanowi kluczowego 
czynnika ryzyka wystąpienia omawianego wyżej powikłania. 
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