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STRESZCZENIE:    Wstęp: Leczenie chorych z nawrotowymi przepuklinami pachwinowymi niewątpliwie sprawia trudności. Przyczyniają się do 
tego utrudnione warunki anatomiczne po nierzadko wielokrotnych już interwencjach chirurgicznych, niepełna dokumenta-
cja oraz utrata wiary we własne siły po uprzednich niepowodzeniach w leczeniu chorego. U pacjentów, którzy operowani byli 
z dostępu przedniego, tak jak w Polsce, gdzie jest to najczęstsza metoda wobec wciąż małej popularności metod laparoskopo-
wych, European Hernia Society zaleca zaopatrzenie przepukliny nawrotowej z dostępu tylnego. Bywa to nie lada wyzwaniem 
nawet dla chirurga o  dużym doświadczeniu i  wyjątkowym zacięciu herniologicznym. Bazując na doświadczeniu własnym 
pragniemy przypomnieć zapomnianą w Polsce operację Rene Stoppy, po której, wg autora metody, nawrotowość wynosi po-
niżej 1%.

   Materiały i  metody: Nasz skromny materiał, którego dotyczy niniejsza praca obejmuje siedmiu mężczyzn operowanych 
wiernie według opisywanej techniki w ciągu ostatnich trzech lat w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej.  Jedynymi odstępstwami było zastosowanie siatki polipropylenowej zamiast poliestru oraz dodatko-
we użycie kleju histoacrylowego dla  zamocowania siatki u trzech chorych. Dbając  o dokładną hemostazę, zrezygnowaliśmy 
z zakładania drenu Redona nad siatką.

  Wyniki: U operowanych powyższą metodą chorych nie zaobserwowano nawrotu przepukliny. Powikłania, które opisujemy 
dotychczas nie wymagały interwencji chirurgicznej, ani nie wpłynęły na komfort życia chorego.

  Wnioski: Wieloletnia praktyka w stosowaniu metody Stoppy na świecie dowiodła, że jest bezpieczną dla chorego operacją 
zapobiegającą nawrotom i według autorów, powinna być w Polsce spopularyzowana. 

SŁOWA KLUCZOWE:   nawrotowa przepuklina pachwinowa, operacja Stoppy, siatka przepuklinowa, dostęp przedotrzewnowy, herniologia

ABSTRACT:   Background: Treatment of recurrent inguinal hernias undoubtedly creates problems. Causes of the mentioned are changed 
anatomy after multiple medical procedures, laconic documentation or loss of faith in surgeons’ skills and effectiveness. In ac-
cordance with the recommendation of the European Hernia Society, recurrent hernias operated on via anterior approach, which 
are common in Poland, due to low popularity of laparoscopic methods, should be addressed via posterior approach. It is quite 
a challenge even for experienced surgeons, who often operate on hernia. Basing on our own experience we would like to remind 
the forgotten in Poland Stoppa surgery, which gives, according to the method’s author, less than 1% of recurrences.

  Material and method: Our humble material which this paper is based on consists of seven men who were operated on via the 
above method in the past three years in Department of General, Endocrinological Surgery and Gastroenterological Oncology. 
The only exceptions are the use of a polypropylene mesh instead of polyester and the additional use of histoacrylic glue to mount 
a mesh in three patients. In order to reach optimal hemostasis, we decided not to mount a Redon drainage tube above the mesh.

  Results: No one of the patients who underwent the procedure had a relapse of hernia. Complications that we describe in this pa-
per did not require a surgical intervention and did not have a negative effect on quality of life of our patients. 

  Conclusion: Many years of worldwide using this method proved that it is safe for the patient and prevents recurrence of inguinal 
hernia. Therefore, according to the authors it should be popularized in Poland.
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WSTĘP

Problem leczenia nawrotowych przepuklin pachwinowych pozo-
staje aktualny i odnosi się szczególnie do chorych, u których do-
szło do kilkukrotnego niepowodzenia w leczeniu. Pacjenci po wie-
lokrotnych zabiegach, wykonywanych różnymi metodami przez 
różnych lekarzy, często z niepełną lub lakoniczną dokumentacją, 
są odsyłani do kolejnych ośrodków. Nikt nie lubi poprawiać po 
innych, więc kolejni chirurdzy niechętnie podejmują się leczenia. 
Specjalista, który już dwa-trzy razy operował jednego pacjenta, 
często traci wiarę we własne możliwości i skuteczność kolejne-
go zabiegu. Niewiara w powodzenie terapii działa w obie strony: 
chory także nie chce wracać do lekarza, u którego poprzednie 
próby leczenia kończyły się niepowodzeniem. Ta sytuacja powo-

duje, że do chirurgów o zacięciu herniologicznym – i ośrodków, 
w których pracują – trafiają tzw. trudni pacjenci. Zgodnie z zale-
ceniami European Hernia Society nawrotowe przepukliny ope-
rowane uprzednio z dostępu przedniego, a takich przeprowadza 
się w Polsce wobec braku popularności metod laparoskopowych 
powyżej 90%, powinno zaopatrywać się z dostępu tylnego [1]. La-
paroskopowa (a więc tylna, przedotrzewnowa) naprawa przy du-
żych, wielokrotnie nawrotowych przepuklinach, szczególnie gdy 
spodziewamy się zrostów pomiędzy workiem a założoną z przo-
du siatką – nawet w rękach doświadczonego lekarza jest nie lada 
wyzwaniem. I w takich właśnie przypadkach można posłużyć się 
nieco zapomnianą i obecnie bardzo rzadko wykonywaną w Polsce 
operacją sposobem Stoppy. Wiedza na temat tej operacji wśród 
ogółu chirurgów jest niewielka, a i u kolegów biorących regular-
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MATERIAŁ WŁASNY

Nasz skromny materiał, którego dotyczy niniejsza praca, obej-
muje 7 pacjentów (mężczyzn) operowanych powyższą techniką 
w ciągu ostatnich 3 lat. 

Trzech chorych miało wielokrotnie nawrotowe przepukliny pa-
chwinowe i mosznowe jednostronne, dwóch pacjentów po obydwu 
stronach. „Rekordzistą” był chory z siódmym nawrotem przepu-
kliny po stronie prawej i szóstym po stronie lewej. Do opisywanej 
techniki zakwalifikowano także 2 chorych z pierwotnymi obustron-
nymi przepuklinami mosznowymi. U żadnego z operowanych nie 
zaobserwowaliśmy nawrotu przepukliny. Z odnotowanych powi-
kłań – u jednego pacjenta wystąpił duży krwiak, obejmujący spo-
jenie łonowe i tkankę podskórną wewnętrznych powierzchni ud 
po obydwu stronach. Po dwóch tygodniach krwiak zresorbował 
się samoistnie i nie wymagał interwencji chirurgicznej. U innego 
chorego utrzymuje się stwierdzony w badaniu ultrasonograficznym 
otorebkowany surowiczak o wymiarach 6x4 cm, umieszczony po-
między wewnętrzną powierzchnią siatki a otrzewną. Jego wielkość 
nie zmienia się od roku i chory nie odczuwa żadnych dolegliwości 
z nim związanych. Również u jednej osoby, operowanej z powodu 
piątego nawrotu, u której w trakcie zabiegu stwierdziliśmy całko-
witą destrukcję tylnej ściany kanału pachwinowego, jest widoczne 
uwypuklenie okolicy pachwiny, ale bez nawrotu. Potwierdziło to 
badanie USG, które uwidoczniło siatkę pokrywającą cały rozwór 
grzebieniowy nieco wypychaną poprzez leżące za nią trzewia. Uwy-
puklenie nie powiększyło się od półtora roku, nie zwiększa się też 
podczas działania tłoczni brzusznej. Ponieważ ostatni chory był 
operowany miesiąc temu, zdajemy sobie sprawę zarówno z krót-
kiego okresu monitorowania, jaki i niepełności danych wynikającej 
z małej grupy pacjentów. Z tego powodu trudno wyciągać daleko 
idące wnioski, opierając się tylko na naszym materiale klinicznym.

Autorzy niniejszej pracy starają się postępować zgodnie z powyż-
szym schematem operacji. Jedynymi odstępstwami są: stosowanie 
siatki polipropylenowej zamiast poliestru oraz dodatkowe użycie 
kleju histoacrylowego dla zamocowania siatki u 3 chorych. Dbając 
o dokładną hemostazę – a preparując delikatnie w beznaczynio-
wej przestrzeni anatomicznej nie ma z tym kłopotu – zrezygno-
waliśmy z zakładania drenu Redona nad siatką.

U operowanych przez nas chorych zastosowaliśmy znieczulenie 
ogólne. U chorych z przeciwwskazaniami do narkozy zabieg – jak 
wiemy z literatury – można wykonać w znieczuleniu podpajęczy-
nówkowym lub zewnątrzoponowym. Wantz dla swojej jednostron-
nej naprawy zaleca wręcz znieczulenie miejscowe [4].

nie udział w spotkaniach herniologów organizowanych w ramach 
Polskiego Klubu Przepuklinowego czy Sekcji Przepuklin TCHP, 
nie jest ona popularna. Dlatego w niniejszej pracy postaramy się 
ją przypomnieć.

TECHNIKA ZABIEGU 

Z cięcia środkowego od pępka do spojenia łonowego otwiera się 
powięź, zwracając baczną uwagę na pozostawienie integralności 
otrzewnej. Delikatnie preparując w beznaczyniowej przestrzeni, 
wchodzi się po obydwu stronach za mięśnie proste brzucha (re-
tromascular space). Postępując ku dołowi, w szczelinowatej prze-
strzeni Retziusa, spychamy pęcherz moczowy, wchodząc od tyłu 
za spojenie łonowe do dołu sterczowego. Poszerzając preparatykę 
bocznie, dochodzimy do powrózków nasiennych – na które mo-
żemy założyć odciąg – i zsuwamy z nich otrzewną. Natrafiamy na 
worek przepuklinowy, a właściwie jego szyję. W przypadku worka 
przepukliny prostej będzie on leżał przyśrodkowo od dobrze uwi-
docznionych od tyłu naczyń nabrzusznych dolnych, w przypadku 
przepukliny skośnej – bocznie od nich, będąc związany z elemen-
tami powrózka. Worek po odpreparowaniu zagłąbiamy do brzu-
cha bez otwierania. W przypadku bardzo długiego worka można 
go skrócić, zszywając dokładnie otrzewną, aby zachować barierę 
pomiędzy siatką a jelitami. Jeśli mamy do czynienia z nawrota-
mi, np. po operacji Lichtensteina, czy innej technice z wszczepem 
siatki, worek może być silnie z nią zrośnięty, więc ten etap zabiegu 
może sprawiać pewną trudność. Po uporaniu się z workiem, kon-
tynuujemy dissekcję w przestrzeni Bogrosa, dochodząc do naczyń 
biodrowych zewnętrznych i schodząc poniżej nich (uwaga – deli-
katnie i pod kontrolą wzroku; nie jest to technicznie trudny, ale naj-
bardziej niebezpieczny moment zabiegu) oraz bocznie do mięśnia 
biodrowo-lędźwiowego. Po drugiej stronie postępujemy tak samo. 
Preparując w kierunku do kolców biodrowych przednich górnych, 
uzyskanie odpowiedniej przestrzeni nadotrzewnowej wymaga 
przecięcia kresy półksiężycowatej, a także łukowatej. Po zakoń-
czeniu mamy wypreparowaną olbrzymią przestrzeń nad otrzew-
ną, gotową do ułożenia siatki. Siatka powinna być bardzo duża, ale 
dobierana indywidualnie. Rene Stoppa zalecał siatkę o szerokości 
równej odległości pomiędzy kolcami biodrowymi przednimi gór-
nymi i wysokości określonej przez odległość od spojenia łonowe-
go do pępka [2]. Z doświadczeń autorów pracy wynika, że zwykle 
wystarcza siatka 25x15 cm, choć czasem musi być większa. Siatka 
powinna mieć kształt szewronu, czyli spłaszczonej, odwróconej li-
tery V. W prawidłowym ułożeniu siatki pomagają długie kleszczyki, 
którymi chwytamy dolny brzeg i boki siatki, co pozwala wsunąć ją 
jak najdalej pod powłokę brzucha, za spojenie łonowe. Jednocze-
śnie asysta odciąga otrzewną dogłowowo, ku górze. Pomaga w tym 
ułożenie chorego w pozycji Trendelenburga. Siatka powinna być 
dokładnie rozpostarta w całej wykreowanej uprzednio przestrzeni, 
trzeba więc zwracać baczną uwagę, aby nie podwinęła się przy zdej-
mowaniu kleszczyków. We wcześniejszych pracach Stoppa i Rives 
zalecali nacięcie siatki dla przepuszczenia powrózków nasiennych 
[3]. Po dopracowaniu metody zrezygnowali z tego, rekomendując 
dokładne zsunięcie otrzewnej z całego powrózka i ułożenie siatki 
za nim. Siatki nie trzeba mocować, gdyż po puszczeniu odciągniętej 
otrzewnej jest ona przez nią przypierana od tyłu do przednio-dol-
nej ściany brzucha. Jedynym miejscem mocowania jest założenie 
jednego szwu pomiędzy górnym brzegiem siatki (szczyt szewro-
nu) a pierścieniem pępkowym. Zabieg kończy ułożenie nad siatką 
drenu lub drenów ssących i szycie powłok (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozłożona siatka – Widok od tyłu
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wo-zatorowymi, których – wobec rutynowego profilaktycznego 
stosowania heparyn drobnocząsteczkowych – można uniknąć. 
Metoda Stoppy jest operacją bardzo skuteczną, nawrotowość 
wynosi poniżej 1%. Preparując w przestrzeni przedotrzewno-
wej, i nie zakładając szwów, ryzyko uszkodzenia nerwów prak-
tycznie nie istnieje, dlatego nie obserwuje się przewlekłych ze-
społów bólowych pachwiny, które są tak istotnym powikłaniem 
po operacjach sposobem Lichtensteina. 

Przedstawione powyżej doskonałe wyniki zabiegów pochodzą od 
autora metody, Rene Stoppy [10]. Rezultaty uzyskiwane przez chi-
rurgów ogólnych, rzadko operujących opisywaną metodą, a więc 
oparte na zdecydowanie mniejszym materiale (biorąc pod uwagę 
krzywą uczenia i ogólną zasadę volume/outcome) są prawdopo-
dobnie gorsze, lecz trudno tę tezę poprzeć danymi literaturowy-
mi. Dotyczy to oczywiście nie tylko operacji Stoppy, ale szerzej 
całej herniologii. Zdecydowanie lepsze wyniki wyspecjalizowa-
nych ośrodków potwierdzają sensowność tworzenia (popular-
nych na zachodzie Europy) Hernia Center i otwierają w Polsce 
dyskusję, toczącą się już od kliku lat na zjazdach EHS, na temat 
potraktowania herniologii jako odrębnej specjalizacji. Zdaje-
my sobie sprawę, że ten etap w polskich warunkach jest dopie-
ro przed nami, a słowa te dla części środowiska chirurgicznego 
brzmią wręcz obrazoburczo.

PODSUMOWANIE

Operacja Stoppy lub – jak często jest nazywana w literaturze – 
GPRVS (giant prosthesis for reinforcement of the visceral sac) 
jest doskonałym rozwiązaniem w trudnych, nawrotowych prze-
puklinach pachwiny. Można ją także zastosować w dużych, obu-
stronnych, pierwotnych przepuklinach mosznowych i udowych 
[11]. Pozwala skutecznie i definitywnie zabezpieczyć chorego 
przed kolejnymi nawrotami. Jak dowiodła wieloletnia praktyka 
jej stosowania, jest zabiegiem bezpiecznym dla pacjenta. Dlate-
go powinna być w Polsce popularyzowana. Jest także, co istotne 
w polskich warunkach, operacją względnie tanią, gdyż wymaga 
jedynie standardowej dużej siatki przepuklinowej.

Według autorów każdy chirurg leczący przepukliny powinien mieć 
ją w swoim „portfolio” i zawsze rozważać jej zastosowanie w okre-
ślonych wskazaniach.

DYSKUSJA

Koncepcja tylnego dostępu przedotrzewnowego nie jest autor-
stwa Rene Stoppy. W opracowaniu metody operacyjnej opierał 
się on wraz z Rivesem na pracach swojego mistrza, francuskie-
go anatoma i chirurga – Frucharda. Fruchard był twórcą pojęcia 
rozworu mięśniowo-grzebieniowego, przez który przechodzą 
wrota wszystkich przepuklin pachwinowych i udowych. Stoppa 
wyszedł ze słusznego  założenia, iż działająca mięśniowa tłocznia 
brzuszna generuje ciśnienie wewnątrzbrzuszne, które – zgodnie 
z prawem Pascala – jest siłą wypychającą otrzewną na zewnątrz 
w postaci worka przepuklinowego poprzez loci minoris resisten-
tie. Postanowił nie skupiać się na naprawie wrót przepukliny, 
ale na stworzeniu sztucznej bariery w postaci implantowanego 
biomateriału, który umieszczony przed otrzewną, a za wrotami 
przepuklinowymi, zapobiegałby uwypuklaniu się worka na ze-
wnątrz [5, 6]. W kwestii dostępu tylnego przedotrzewnowego 
trudno spierać się zresztą o palmę pierwszeństwa zastosowania 
tej metody, gdyż tę, choć bez wszczepu, wykorzystywał w swo-
ich operacjach Nyhus. Niemniej pierwsze operacje Rene Stoppa 
przeprowadzał już pod koniec lat 60. XX wieku [7]. Z nowszych 
metod przedotrzewnowych popularne w Stanach Zjednoczo-
nych są: opisana przez R. Kugela operacja Wantza (podobna do 
zabiegu Stoppy tylko z implantacją siatki z jednej strony), kolej-
ne modyfikacje hernioplastyk wykonywanych przez Gilberta czy 
miniinwazyjne otwarte TIPP (transinguinal preperitoneal) z wsz-
czepem półsztywnego implantu [8, 9]. Niezaprzeczalnie operacja 
Stoppy utorowała drogę tak modnym obecnie laparoskopowym 
naprawom przepuklin TAPP i TEP .

Niewątpliwą zaletą opisywanej techniki jest preparowanie w prze-
strzeni anatomicznej, w której niewielka trakcja tkanek pozwala 
na swobodne rozdzielenie poszczególnych przedziałów w war-
stwie beznaczyniowej. Operacja jest bezpieczna, jednak nale-
ży podkreślić, że warunkiem jej powodzenia jest bardzo dobra 
znajomość anatomii przedniej ściany brzucha. Głównym powi-
kłaniem techniki Stoppa – szacowanym przez autora metody na 
5% – jest powstanie krwiaka nad siatką. Inne możliwe powikła-
nia to: zakażenie siatki i wytworzenie się surowiczaka (seroma). 
W przypadku metod operacji przepuklin z wszczepem siatki, 
ilość powikłań nie różni się. Liczba zgonów przy zastosowaniu 
metody Stoppy jest szacowana na 0,25–0,5%. Warto nadmie-
nić, że są one spowodowane głównie powikłaniami zakrzepo-
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