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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Pierwotne wprowadzenie trokaru stanowi pierwszy etap każdego zabiegu laparoskopowego i wiąże się 
z wieloma powikłaniami. U pacjentów z otyłością olbrzymią wprowadzenie trokara wiąże się z większą liczbą powikłań w 
porównaniu do pacjentów bez otyłości.

  Materiał i metody: W naszym badaniu opisaliśmy zastosowaną przez nas technikę pierwotnego wprowadzenia trokaru poprzez 
bezpośrednie wprowadzenie go z uniesieniem pochewki mięśnia prostego brzucha przy pomocy pojedynczych kleszczyków do 
serwet typu Backhaus, a następnie oceniliśmy bezpieczeństwo i skuteczność jej stosowania w chirurgii bariatrycznej.

  Dyskusja: Wyniki wskazują, że uzyskanie pierwotnego dostępu z zastosowaniem naszej techniki pozwala na skuteczne 
przeprowadzenie laparoskopowych zabiegów bariatrycznych. Przyjęta przez nas technika stanowi bezpieczny i skutec-
zny pierwszy etap zabiegów laparoskopowych u wszystkich pacjentów, przy czym jedynym przeciwwskazaniem jest 
ciężka hepatomegalia. 

SłoWa kluczoWe:   chirurgia bariatryczna, bezpośrednie wprowadzenie trokarów, uniesienie pochewki mięśnia prostego brzucha

abStract:   introduction. Initial trocar entry, the first step in laparoscopic surgery, is associated with several complications. In morbidly 
obese patients, initial trocar placement is associated with a greater number of complications compared to non-obese patients.

  Materials and Surgical technique. In this study, we describe our use of an initial trocar entry technique which is direct trocar 
insertion with elevation of the rectus sheath by a single Backhaus towel clamp and we would like to evaluate the sa fety and effi-
cacy of its administration in bariatric surgery.

  Discussion. Our results indicate that gaining initial trocar entry using our technique leads to successful laparoscopic bariatric 
surgery. Our technique is a safe, effective, and reliable first step in successful laparoscopic surgery for almost all patients, and is 
only contraindicated in patients with severe hepatomegaly.
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WproWaDzenie

Pierwotne wprowadzenie trokaru, stanowiące pierwszy etap 
zabiegu laparoskopowego, wiąże się z wieloma powikłaniami 
obejmującymi uszkodzenie ściany jamy brzusznej i narządów 
miąższowych. Ponadto jest to często bardzo czasochłonny etap 
z powodu powikłań insuflacji jamy otrzewnowej lub potrzeby 
powtórzenia czynności z powodu niepowodzenia. U pacjentów 
z otyłością olbrzymią wprowadzenie trokaru wiąże się z więk-
szą liczbą powikłań w porównaniu do pacjentów bez otyłości 
[1]. Wraz z rosnącą liczbą wykonywanych zabiegów laparosko-
powych z zakresu chirurgii bariatrycznej w ostatnich latach 
coraz więcej badaczy zajmuje się bezpieczeństwem i możliwo-
ścią zastosowania różnych technik pierwotnego wprowadze-
nia trokarów. W naszym badaniu opisaliśmy zmodyfikowaną 
technikę pierwotnego wprowadzenia trokarów opracowaną 
przez Gunença i wsp. [2] oraz oceniliśmy bezpieczeństwo i 
skuteczność jej stosowania.

Materiały i technika zabiegu

Badana grupa obejmowała 376 kolejnych pacjentów bez wywiadu 
otwartych operacji nadbrzusza, którzy byli poddawani rękawowej 
resekcji żołądka (sleeve gastrectomy) metodą laparoskopową w 
Szpitalu Klinicznym Bakirkoy im. dr. Sadi Konuka w okresie od 
maja 2013 roku do maja 2015 roku. Pierwotne wprowadzenie tro-
karu u wszystkich pacjentów było wykonywane przez trzech chirur-
gów konsultujących, którzy wykorzystali proponowaną przez nas 
technikę. Odnotowane zostały wszystkie przypadki uszkodzenia 
tkanek (ścian jamy brzusznej, narządów miąższowych), niepowo-
dzeń oraz odmy podskórnej. Przed rozpoczęciem zabiegu zakła-
dano sondę żołądkową w celu opróżnienia żołądka. Po ułożeniu 
pacjenta pod kątem 30˚ w odwróconej pozycji Trendelenburga, 
wykonano poprzeczne nacięcie skóry około 10 cm poniżej wyrost-
ka mieczykowatego i 1 cm bocznie w lewo od linii pośrodkowej, 
co miało na celu uniknięcie uszkodzenia więzadła sierpowatego 
wątroby (ryc. 1-a). Tkankę tłuszczową podskórną resekowano z 
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otyłych opisano krótszy czas wprowadzenia w przypadku DTI w 
porównaniu do VNI, który był jednak związany z dwoma istot-
nymi powikłaniami – uszkodzeniem poprzecznicy i poważnego 
uszkodzenia gałęzi czczej żyły krezkowej górnej [4].

Opisano tutaj zmodyfikowaną wersję techniki opracowanej przez 
Gunença i wsp. [2], którą rutynowo stosowaliśmy przy wykony-
waniu laparoskopowych zabiegów bariatrycznych. Uważamy, że 
uniesienie ściany jamy brzusznej poprzez uchwycenie pochewki 
mięśnia prostego brzucha zamiast skóry jest bezpieczniejsze u 
chorych otyłych ze względu na grubą warstwę podskórnej tkanki 
tłuszczowej. W naszej zmodyfikowanej technice Gunença i wsp. 
chwytaliśmy pochewkę mięśnia prostego brzucha przy pomocy 
kleszczyków do serwet typu BACKHAUS od strony przyśrod-
kowej zamiast z dwóch stron od boku, co zapewnia bezpiecz-
niejsze wprowadzenie trokaru kontrolowane przez jednego chi-
rurga zamiast dwóch. Wśród 376 badanych pacjentów 4 (1,06%) 
doświadczyło niewielkiego urazu wątroby zaopatrzonego uci-
skowo; 3 (0,8%) – niewielkiego urazu sieci większej; 4 (1,06%) – 

użyciem dysektora i palców, zidentyfikowano pochewkę mięśnia 
prostego brzucha i następnie złapano ją od dołu i uniesiono z wy-
korzystaniem kleszczyków do serwet typu Backhaus (ryc. 1-b i 
1-c). Po uniesieniu pochewki bezpośrednio pod nią umieszczono 
12-milimetrowy jednorazowy trokar, który – kontrolowanym ru-
chem skrętnym – wprowadzono do jamy otrzewnowej (ryc. 1-d). 
Laparoskop wprowadzono i potwierdzono jego położenie po usu-
nięciu obturatora.

oMóWienie

Grupa badana obejmowała 376 pacjentów spełniających kryteria 
kwalifikacji do zabiegu bariatrycznego wg Narodowego Instytutu 
Zdrowia – bez wcześniejszego wywiadu otwartej operacji w obrę-
bie nadbrzusza, natomiast poddanych rękawowej resekcji żołąd-
ka (sleeve gastrectomy) metodą laparoskopową. Średni wskaźnik 
masy ciała (BMI) wynosił 48,7 kg/m2 (w zakresie 37,2–73,2 kg/
m2). Średnia wieku wyniosła 37,3 lat (zakres: 15–67 lat). W ba-
danej grupie znaczącą część stanowiły kobiety – 277 pacjentów 
(63,7%) (tab. 1). Uraz wątroby rozpoznano u 4 chorych (1,06%) i 
wszystkie urazy udało się zaopatrzeć uciskowo. Wytworzenie odmy 
podskórnej obserwowano u 4 chorych (1,06%), a niewielkie urazy 
sieci większej u 3 pacjentów (0,8%) (tab. 2).

Niemal wszystkie zabiegi bariatryczne wykonywane obecnie na 
całym świecie są przeprowadzane metodą laparoskopową. Do tej 
pory nie ma konsensusu, która metoda jest najlepsza do wprowa-
dzenia trokarów. Często stosowanymi technikami są: użycie igły 
Veressa (VNI), techniki otwartej (Hassona), trokaru optycznego, 
bezpośredniego wprowadzenia trokaru (DTI) [1]. Zastosowanie 
techniki otwartej (Hassona) u pacjentów z otyłością olbrzymią 
często niesie za sobą trudności z powodu bardzo grubej warstwy 
tkanki tłuszczowej w ścianie jamy brzusznej i otrzewnej w tej 
grupie chorych [1], a także czasochłonne z powodu dodatkowe-
go czasu potrzebnego na preparowanie tkanek i ucieczkę dwu-
tlenku węgla [1, 2]. Mimo że w wielu nierandomizowanych bada-
niach wykazano, że użycie trokarów optycznych jest bezpieczną 
i skuteczną techniką uzyskiwania pierwotnego dostępu w czasie 
zabiegu bariatrycznego, zaobserwowano, że nie eliminuje to cał-
kowicie ryzyka powikłań i jest bardziej kosztowne w porównaniu 
do innych technik [3]. 

Jednym z problemów przy ustaleniu optymalnej techniki pierwot-
nego wprowadzenia trokaru jest fakt, że prawie wszystkie badania 
randomizowane porównujące dwie techniki wprowadzenia „na śle-
po” (VNI i DTI) przeprowadzono na populacji osób bez otyłości 
[4]. W metaanalizie opisano cztery przypadki istotnych powikłań 
w grupie VNI w porównaniu do braku powikłań w grupie DTI 
oraz znacznie wyższy odsetek mniej istotnych powikłań i niepo-
wodzenia przy pierwszej próbie w grupie VNI [5]. W niedawno 
opublikowanym badaniu randomizowanym na populacji chorych 

tab. i. Charakterystyka pacjentów. 

charakteryStyka pacjentóW Wartość

Liczba pacjentów (n) 376

Płeć (kobieta/mężczyzna) 277/99

Średni wiek (y) 37.3 (15-67)

Średni wiek (y) 48.7 (37.2-73.2)

tab. ii. Powikłania.

poWikłania Wartość (%)

Uraz wątroby 4 (1.06%)

Niewielkie urazy sieci 3 (0.08%)

Odma podskórna 4 (1.06%)

Powikłania łącznie 11 (2.9%)

ryc. 1.  Wprowadzenie 12-milimetrowego trokaru poprzez uniesienie pochewki mięśnia 
prostego brzucha.

ryc. 1. a. Ustalenie miejsca wprowadzenia trokaru.

ryc. 1. b. Odpreparowanie tkanki tłuszczowej z użyciem dysektora i palców.

ryc. 1. c.  Uchwycenie i podniesienie 
pochewki mięśnia z użyciem 
kleszczyków.

ryc. 1. d. Wprowadzenie trokara.
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dziwość powyższego przysłowia. Opracowana przez nas technika 
jest bezpiecznym i skutecznym pierwszym etapem zabiegów lapa-
roskopowych u prawie wszystkich pacjentów, a jest przeciwwska-
zana jedynie w przypadku ciężkiej hepatomegalii.

poDziękoWania

Badanie nie otrzymało finansowania z żadnego źródła. Pacjenci 
wyrazili świadomą zgodę na badanie, ich anonimowość została 
zachowana. Nie uzyskano zgody komisji bioetycznej, ponieważ 
badanie miało charakter retrospektywny.

odmy podskórnej. Wszyscy pacjenci z urazem wątroby cecho-
wali się ciężką hepatomegalią, przy czym wątroba rozciągała się 
do obszaru wprowadzenia trokaru. U żadnego z pacjentów nie 
rozwinęła się odma podskórna, nie zaobserwowaliśmy również 
żadnego przypadku niepowodzenia pierwotnego wprowadzenia. 
Czyli: żadnego wprowadzenia nie musieliśmy powtarzać z wy-
korzystaniem innej techniki.

Popularne angielskie przysłowie mówi: „dobry początek to poło-
wa sukcesu”. Wyniki wskazują, że zastosowanie naszej techniki dla 
pierwotnego wprowadzenia trokaru zwiększa szanse powodzenia 
laparoskopowych zabiegów bariatrycznych, potwierdzając praw-
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