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ważność problemu. Zniekształcenia ciała w wyniku masywnego 
chudnięcia pacjentów powodują u nich następstwa funkcjonalne, 
estetyczne oraz psychologiczne. Wiotkie, a nawet tworzące tzw. 
fartuch zwisające powłoki ciała są częstym miejscem wyprzeń bak-
teryjnych, a ponadto zaburzają postawę i ograniczają aktywność 
fizyczną. Odrębnym problemem pacjentów może być ich ponow-
ny wzrost masy ciała. Ogółem, wymienione czynniki przyczyniają 
się do gorszej jakości życia (QL) tej grupy chorych w porównaniu 
do osób bez nadwagi [1, 2, 3, 4]. 

Wstęp 

Otyłość występująca u blisko 1/3 populacji osób dorosłych wiąże 
się coraz częściej z koniecznością interwencji chirurgicznej. Postę-
powanie takie nie tylko może zmniejszyć objawy chorób współist-
niejących, ale doprowadza do znacznej utraty masy ciała, która nie 
zawsze jest trwała. Masywna utrata masy ciała stanowi wyzwanie 
nie tylko dla chirurgów, ale także terapeutów innych specjalności. 
Wyniki badań przedstawione przez licznych autorów potwierdzają 
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streszczenie:  cel: 1. Ocena wyników leczenia pacjentów po jednoczasowej plastyce przepukliny w bliźnie pooperacyjnej  (Incisional Hernia 
Repair - IHR) sposobem onlay i abdominoplastyce u pacjentów po operacji ominięcia żołądka - RYGB ze znaczną utratą masy ciała. 
2. Określenie różnic zmian jakości życia (Quality of Life - QL) u chorych bariatrycznych przed i po zabiegu konturującym. 

  Materiał i metody: Analizą kliniczną objęto 20 chorych ze zniekształceniem powłok brzucha (po zabiegu RYGB i redukcji 
masy ciała) poddanych jednoetapowej IHR i abdominoplastyce. Oceniono wyniki operacyjnego leczenia, a także zmiany QL 
chorych przed i po operacji konturującej powłoki brzuszne (skale DAS24 i SF-36) w porównaniu do stanu przed zabiegami 
operacyjnymi. 

  Wyniki: Powikłania w gojeniu rany (zakażenie, miejscowa martwica) i zapalenie płuc stwierdziliśmy  u 2 osób, obecność 
surowiczaka u dwóch, natomiast zaburzeń czucia u czterech chorych. Po każdym etapie leczenia chirurgicznego stwierdzono 
poprawę QL we wszystkich jego aspektach.

  Wnioski: 1. Jednoczasowa operacja przepukliny brzusznej sposobem onlay z abdominoplastyką jest bezpieczną metodą 
poprawiającą funkcjonowanie pacjentów. 2. Wszystkie etapy leczenia bariatrycznego wpłynęły na stopniową poprawę jakości 
życia. 3. Wysoka wartość BMI chorych przed zabiegiem przepukliny brzusznej metodą onlay z abdominoplastyką zwiększa 
ryzyko powikłań, co wiąże się z wydłużonym okresem hospitalizacji. 
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abstract:   purpose: 1. Evaluation of results after one-time incisional hernia repair (IHR) modo on-lay and abdominoplasty (Ab-pl) in 
patients after loss of weight following previous Roux-en-Y Gastric Bypass – RYGB. 2. Analysis of differences in quality of life 
(QL) changes in bariatric patients before RYGB, as well as before and after abdominal contouring operation.

  Material and Methods: Clinical analysis involved 20 patients with abdominal disfigurement (following RYGB, and massive 
weight loss) who underwent one-time IHR using on-lay method together with abdominoplasty. We estimated postoperative 
results, as well as changes in QL, before RYGB and before and after abdominal contouring procedure (based on DAS 24 and 
SF-36 scales) in comparison with stage before surgeries.

  results: Complications - abnormal wound healing (infection, local necrosis) and pneumonia were found in two persons, seroma 
in two cases, whereas dysesthesia in four patients. We confirmed QL improvement in all aspects after each stage of treatment.

  conclusions: 1. One-stage on-lay hernia repair and abdominoplasty is a safe method improving the functioning of patients.  
2. All stages of bariatric treatment resulted in gradual improvement of the quality of life. 3. High BMI in patients before onlay 
incisional hernia repair with abdominoplasty increases the risk of complications, which is connected with longer hospital stay. 
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U osób po chirurgicznym leczeniu bariatrycznym największy wpływ 
zarówno na zaburzenia funkcjonalne, jak i QL ma zniekształcenie 
ściany brzucha tzw. brzuch obwisły. Dodatkowo, osoby z patolo-
giczną otyłością wykazują predyspozycję do występowania przepu-
kliny w bliźnie po otwartych operacjach bariatrycznych. Niektórzy 
autorzy przedstawiają wyniki operacji modelujących sylwetkę wy-
konanych jednoetapowo razem z naprawą przepukliny brzusznej. 
Operację przepukliny w bliźnie pooperacyjnej (IHR) z reguły wyko-
nuje się metodami beznapięciowymi, zróżnicowanymi w zależności 
od umiejscowienia materiału alloplastycznego i łączy się niekiedy z 
wykonaniem abdominoplastyki. Alternatywnie do podmięśniowego 
umieszczenia siatki (sublay) stosuje się mniej czasochłonną i prost-
szą metodę nadpowięziowego wszczepienia materiału (onlay) [1, 5, 
6]. Zastosowanie siatki w operacyjnym zaopatrywaniu przepuklin 
w bliźnie pooperacyjnej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystą-
pienia powikłań w gojeniu rany tj. zakażenie, surowiczak, ból [7, 8]. 
W pooperacyjnej pełnej ocenie QL pacjentów postbariatrycznych 
poddanych IHR zastosowanie znajdują skale SF-36 i DAS24 [9, 10, 
3]. Wielu autorów prezentuje wyniki zabiegów konturujących w gru-
pach postbariatrycznych, ale obserwacje dotyczące jednoczasowe-
go leczenia chirurgicznego przepukliny i zniekształcenia przedniej 
ściany brzucha nadal są nieliczne [1, 6, 11, 12, 13]. Praca ta stanowi 
kontynuację zaprezentowanych przez nas wcześniej doświadczeń 
klinicznych dotyczących odległych wyników chirurgicznego leczenia 
z powodu otyłości (RYGB), a następnie z powodu zniekształcenia 
przedniej ściany brzucha i przepukliny pooperacyjnej (sposobem 
sublay) [5, 14]. Jej celem jest ocena wyników, uwzględniająca zmia-
nę QL po operacji jednoczasowej operacji IHR sposobem onlay i 
abdominoplastyce u chorych po RYGB (Roux-en-Y Gastric Bypass). 

Metody i Materiał

Analizą objęto 20 pacjentów (16 - kobiet, 4 -mężczyzn), średnia 
wieku 43,2 lat, operowanych w latach 2009-2014 metodą RYGB, 
którzy po utracie i ustabilizowaniu masy ciała (w okresie 21 mie-
sięcy) byli poddani jednoczasowej - IHR sposobem onlay i abdo-
minoplastyce. W pierwszym etapie zabiegu cięciem w kształcie 
odwróconej litery T nacinano typowo płat skórno-tłuszczowy. Po 
wyizolowaniu i przemieszczeniu pępka, pozostałe płaty odprepa-
rowano od powięzi mięśniowej do wysokości łuków żebrowych. 
W drugim etapie wykonywano plastykę przepukliny metodą on-
lay - siatkę z polipropylenu (o szerokości 8 cm/ 4 cm dłuższą niż 
długość rany) wszywano nadpowięziowo nad mięśniami prostymi 
brzucha, drenaż ssący umieszczano nad siatką. Heparynę drobno-
cząsteczkową oraz antybiotyk (okołooperacyjna profilaktyka) za-
stosowano u wszystkich chorych. Pacjentów poddano badaniom 
kontrolnym raz w miesiącu (w ciągu pół roku), następnie po trzech 
i dwunastu miesiącach oraz corocznie w ciągu kolejnych lat obser-
wacji od zakończonego leczenia chirurgicznego. Oceniono wcze-
sne i odległe wyniki tej operacji. Wszyscy chorzy wypełnili kwe-
stionariusze QL trzy razy przed zabiegami: RYGB i konturującym 
oraz 3 lata po ostatnim zabiegu. Kwestinariusz Short Form SF-36 
Health Survey ocenia wymiar fizyczny i mentalny oraz Derriford 
Appearance Scale - DAS24 – estetyczny. SF-36 obejmuje osiem 
aspektów: funkcjonowanie fizyczne, odczuwanie bólu, ograni-
czenia z powodu problemów zdrowotnych, także osobistych oraz 
emocjonalnych, emocjonalne samopoczucie, funkcjonowanie spo-
łeczne, energia/zmęczenie, a ponadto ogólne postrzeganie zdro-
wia. Natomiast, DAS24 jest 24 pozycyjną skalą oceniającą dys-
komfort i dysfunkcję z powodu wyglądu zewnętrznego, a odnosi 

się do: intensywności reakcji emocjonalnych, częstości zachowań 
szczególnych, fizycznego oddziaływania problemu wyglądu (doty-
czącego bólu i ograniczenia funkcjonalnego). Analizując zmienne 
ciągłe test t-studenta zastosowano w celu porównania zmiennych 
z rozkładem normalnym, zaś test Mann-Whitney’a dla zmiennych 
z rozkładem innym niż normalny. Podobnie, gdy porównywano 
zmienne ciągłe dla grup zależnych, to test t-studenta dla tych grup 
użyto w przypadku rozkładu normalnego, a test Wilcoxona dla 
zmiennych z rozkładem innym niż normalny. Jeśli zmienna mia-
ła rozkład inny niż normalny to podany jest rozstęp międzykwar-
tylowy - IQR, a nie odchylenie standardowe - SD (Tabela II, IV). 
Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu IBM 
SPSS Statistics dla systemu operacyjnego Windows Wersja 24.0 
(IBM Corp. Armonk, NY). 

tab. i.  Dane demograficzne i choroby współtowarzyszące u chorych grupy badanej.

liczba pacjentóW 20

kobiety 16

średnia wieku (lata) 43,2 

zakres wieku (lata) 27–55

BMI przed RYGB 46,84 [46,7] (+/- 4,63)

BMI przed onlay IHR 
i abdominoplastyką

29,56 [29,25] (+/- 0,64)

BMI po onlay IHR 
i abdominoplastyce

28,17 [28] (+/- 4,5)

ponowny wzrost masy 
ciała (3–5 lat po RYGB)

30,16 [30,3] (+/- 7,64)

interwał pomiędzy RYGB a onlay 
IHR i abdominoplastyką  (miesiące)

21 [24] (+/- 8)

przed RYGB przed IHR 
i abdominoplastyką

nadciśnienie tętnicze 15 7

choroby układu kostno-
szkieletowego

10 10

cukrzyca 5 3

zaburzenia układu oddechowego 5 3

zaburzenia lipidowe 7 4

depresja 2 2

zaburzenia płodności 2 2

żylaki kończyn dolnych 2 2

niedoczynność tarczycy 2 2

aktywnie palący 7 5

Wartości liczbowe podane w kolejności: średnia, mediana, odchylenia. 

tab. ii.  Czynniki odnoszące się do onlay IHR i abdominoplastyki, a także do 
przebiegu pooperacyjnego u chorych grupy badanej.

rozpatryWane czynniki zWiązane z iHri 
abdoMinoplastyką

czas trwania zabiegu (dni) 1,8 [1,75] (+/- 0,5)

waga wyciętych tkanek (kg) 3,88 [4] (+/- 1,45)

czas hospitalizacji (dni) * 10,5 [5] (+/- 3)

czas mobilizacji (dni) * 2 [2] (+/- 0)

czas utrzymywania drenażu (dni) * 5 [4] (+/- 1)

czas rozpoczęcia żywienia doustnego (dni) * 2,2 [2] (+/- 0)

czas stosowania leków przeciwbólowych (dni) * 5 [4] (+/- 1)

Wartości liczbowe podane w kolejności: średnia, mediana, odchylenia 
(* odstęp międzykwartylowy- IQR).
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blemu wyglądu na: relacje społeczne (w domu, pracy, miejscach 
publicznych) i partnerskie. W skali SF-36, spadek po RYGB wy-
niósł 89 punktów (o około 65,5%; p < 0,0001), a po onlay IHR i 
abdominoplastyce o kolejne 31 punktów (o 66%; p < 0,0001). W 
stosunku do oceny QL chorych w tej skali przed RYGB stwier-
dzono jej poprawę przed operacją konturującą brzucha o 65,4 
%, a po niej o 88,2%. Ponadto w skali SF-36, stwierdzono spadek 
wartości wymiaru fizycznego po onlay IHR i abdominoplastyce 
(o 24 punktów, czyli 85,7%; p < 0,0001). Jest on istotnie większy 
niż wymiaru mentalnego, w którym odnotowano spadek o śred-
nio 7 punktów (o 36,84%; p <0,0001). W skali tej, w odniesieniu 
do oceny QL pacjentów przed RYGB stwierdzono jej poprawę 
przed i po operacji konturującej brzucha odpowiednio o: 64,6 
% i o 94,9 % - w wymiarze fizycznym, 66,7 % i o 78,9 % - w men-
talnym (Tabela IV). Ocena jakości życia chorych w skali SF-36 
odnosiła się do: poprawy poczucia własnego zdrowia, funkcjo-
nowania fizycznego (w domu, pracy) oraz zmniejszenia dole-
gliwości bólowych. Ponadto wykazała zmniejszenie ograniczeń 
wynikających z problemów zdrowotnych a także osobistych i 
emocjonalnych w grupach społecznych. 

3.  Przed operacją RYGB średnie BMI w grupie pacjentów wyno-
siło 46,84 (+/- 4,63), a po tym zabiegu zmniejszyło się do 29,56 
(+/- 4,64) (spadek o około 37%; p < 0,0001). Zmiana BMI po 
wykonaniu onlay IHR i abdominoplastyce był zdecydowanie 
mniejszy, lecz wciąż istotny statystycznie (spadek o 4,7%; p < 
0,0001). Ponowny wzrost BMI, 3-5 lat po operacji RYGB (Ta-
bela I) – stwierdzono u 11 chorych (55%). Pacjenci zgłosili nie-
przestrzeganie samokontroli, przede wszystkim właściwych 
nawyków żywieniowych, czy regularnej aktywności fizycznej. 
Dziewięciu pacjentów (45%) nie zanotowało zmiany BMI w 
długoterminowej obserwacji w porównaniu do pomiaru BMI 
wykonanego po onlay IHR i abdominoplastyce. Zmiana BMI 
w czasie była istotna statystycznie (p=0,001) i wyniosła średnio 
2,27. Średni wzrost BMI wyniósł zatem 8,13% (27,9 vs. 30,16). 
Podsumowując BMI w obserwacji długoterminowej: średnia, 
mediana, odchylenia: 30,16 [30,3] (+/- 7,64). Różnice związane 
ze spadkiem BMI czy ze zmianami w samoocenie pacjentów po 
operacjach są znamienne statystycznie (p<0,0001).

dyskusja

Zabiegi konturujące sylwetkę mogą być uzupełnieniem leczenia 
chirurgicznego u osób patologicznie otyłych, u których w następ-
stwie masywnej utraty masy ciała po operacjach bariatrycznych 
występują zniekształcenia powłok jak również związane z nimi 
zaburzenia dermatologiczne a nawet neurochirurgiczne. Wysoka 
częstość przepukliny w bliźnie pooperacyjnej u tych pacjentów jest 
wskazaniem do zabiegu operacyjnego. Niektórzy autorzy przedsta-
wiają pozytywny wpływ na jakość życia jednoetapowych operacji 
łączących naprawę przepukliny brzusznej z abdominoplastyką u 
pacjentów po otwartych operacjach bariatrycznych [15, 1].  Rubin 
nie zaleca łączenia naprawy olbrzymich przepuklin brzusznych 
razem z innymi procedurami chiurgicznymi, jednak niektórzy 
autorzy (Saxe) uważają, że przeprowadzenie takich operacji nie 
powoduje większej zachorowalności [16, 12]. Ogółem częstość 
powikłań po takich zabiegach waha się od 4 do 80 % [6]. Paniku-
lektomie oznaczają się relatywnie niską ich częstością (infekcja 
rany – 7,3 %, surowiczak/krwiak – 6 %) [17]. Natomiast, Orte-
ga, Fraccalvieri, Saxe podają wyższą częstość powikłań w obrębie 

Wyniki

Dane demograficzne badanej grupy pacjentów przedstawiono w 
Tabeli I. Tabela II zawiera informacje dotyczące zabiegu onlay IHR 
i abdominoplastyki oraz przebiegu pooperacyjnego. Wyniki i po-
wikłania pooperacyjne zestawiono w Tabeli III. Tabela IV odnosi 
się do oceny QL (DAS24, SF-36). 

1.  Analiza wartości rozpatrywanych aspektów związanych z zabie-
giem - onlay IHR i abdominoplastyce, a także przebiegiem po-
operacyjnym wskazuje na bezpieczeństwo stosowanej metody 
i na szybką rekonwalescencję pacjentów po zabiegu (Tabela II). 
Dwie osoby naszej grupy z powikłaniami w obrębie rany podda-
no powtórnemu jej zeszyciu. Ich pobyt szpitalny był najdłuższy i 
trwał miesiąc, a w przebiegu pooperacyjnym stwierdzono u nich 
zapalenie płuc. Chorzy ci mieli cukrzycę oraz nadciśnienie tęt-
nicze, a ich BMI sprzed IHR i abdominoplastyki wynosiły 35,4 
kg/m2 i 40,4 kg/m2. Wartości te były najwyższe w grupie bada-
nej; średnia BMI dla pozostałych chorych wynosiła 28,6 kg/m2. 

2.  Wyraźne zmiany dotyczyły samooceny pacjentów. Istotne sta-
tystycznie zmiany zaobserwowano w obydwu wykorzystanych 
skalach. Kolejne zmniejszenie wartości punktów dla obu skal po 
każdym etapie leczenia operacyjnego odpowiednio wskazują na 
poprawę QL w wymiarach estetycznym (DAS24) oraz fizycznym 
i mentalnym (SF-36). W skali DAS24 ilość punktów spadła śred-
nio o 29 (39,7 %) po RYGB i o kolejne 16 (36,4%) po onlay IHR i 
abdominoplastyce (dla obydwu p<0,0001). Pod względem este-
tycznym (DAS-24) stwierdzono już poprawę QL przed operacją 
konturującą brzucha o 39,7 % i po tym zabiegu o 61,6 % (Tabela 
IV). Poprawa jakości życia pacjentów w skali DAS-24 dotyczyła 
zwiększenia poczucia wartości własnego wyglądu zewnętrzne-
go, jak również zmniejszenia negatywnego oddziaływania pro-

tab. iii.  Wyniki i powikłania onlay IHR i Ab-pl u chorych grupy badanej.

infekcja, zaburzone gojenie rany, ograniczona martwica
seromat 
krwiak

2
2
0

zapalenie płuc, dekompensacja oddechowa 2

zakrzepica żył 0

zator, powikłania zakrzepowo-zatorowe 0

wyprzenia bakteryjne (pod fałdem brzusznym obecne 
u wszystkich chorych przed operacją przepukliny i 
abdominoplastyką)

0

wygląd blizny pooperacyjnej 
linijna 
szeroka 

18 
2

“Dog ears” 0

zaburzenia czucia w obrębie brzucha 
przejściowe 
przewlekłe

2 
2

wiotkość powłok brzucha 0

zaburzenia czucia w obszarze nerwu bocznego uda 0

zniekształcenie linii owłosienia łonowego 0

przemieszczenie pępka 0

martwica pępka 0

asymetria ściany brzucha 0

nawrót przepukliny 0
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strony układów moczowo-płciowego, oddechowego oraz zakażenia 
innych narządów stanowiły 44 % [11]. Analizując QL pacjentów 
przed i po operacji IHR z wykazaliśmy poprawę QL pod względem 
– funkcjonalnym, psychologicznym i estetycznym, spowodowaną 
utratą masy ciała po RYGB. Menderes, także stwierdził poprawę 
zarówno ogólnej, jak i seksualnej świadomości wyglądu zewnętrz-
nego (DAS) u pacjentów po zabiegu bariatrycznym, a następnie po 
zabiegu konturującym sylwetkę – abdominoplastyce [24]. Z kolei, 
w doniesieniu Song, autorzy stwierdzili, że słaba jakość życia (w 
skali HRQOL/SF-36) w okresie poprzedzającym utratę masy ciała 
uległa co prawda wyraźnej poprawie po redukcji BMI, jednak po 
operacji konturującej (uwzględniającej operację brzucha) popra-
wa była niewielka [15]. Niewątpliwie, połączenie w jednym etapie 
onlay IHR z abdominoplastyką, ponadto szybka rekonwalescencja 
chorych naszej grupy badanej wpłynęły na znacząco wyższą ocenę 
QL tych osób, w porównaniu do ich stanu po redukcji masy ciała w 
następstwie operacji bariatrycznej.  Ponowny wzrost masy ciała u 
ponad 50 % chorych grupy badanej w odstępie 3-5 lat od zabiegu 
bariatrycznego, był związany z potwierdzonym przez pacjentów 
nieprzestrzeganiem samokontroli, a przede wszystkim nieprawi-
dłowymi nawykami żywieniowymi, ale także brakiem regularnej 
aktywności fizycznej. Wyniki te korespondują z podobnymi spo-
strzeżeniami we wcześniejszych doniesieniach [4, 14]. Pacjenci ci, 
niezależnie od etapu ich pooperacyjnej obserwacji powinni być 
poddawani zarówno systematycznym, jak i odległym badaniom 
kontrolnym u specjalistów zajmujących się redukcją masy ciała w 
grupach bariatrycznych.

Wnioski

1.  Jednoczasowa operacja przepukliny brzusznej sposobem onlay 
z abdominoplastyką jest bezpieczną metodą poprawiającą funk-
cjonowanie pacjentów. 

2.  Wszystkie etapy leczenia bariatrycznego wpłynęły na stopnio-
wą poprawę jakości życia.

3.  Wysoka wartość BMI chorych przed zabiegiem przepukliny 
brzusznej metodą onlay z abdominoplastyką zwiększa ryzyko 
powikłań, co wiąże się z wydłużonym okresem hospitalizacji. 

rany pooperacyjnej - 46 %, podobnie jak Downey - 40 % (bez na-
wrotu przepukliny), czy Borud (nawrót przepukliny u 1 chorego 
na 12 operowanych) po łączonym zabiegu onlay IHR z abdomi-
noplastyką [6, 8, 12, 7, 18]. Inni autorzy, poza ww. następstwami 
związanymi z raną pooperacyjną, odnotowali także krwawienia, 
z koniecznością przetoczenia krwi u 12 %, a reoperacji u 3% - Fo-
topoulos, bądź też przetoczenia i reoperacji u 5 % - Ortega [19, 
6]. Powikłania w obrębie rany pooperacyjnej (infekcja, wydłużo-
ne gojenie, martwica, surowiczak) stwierdziliśmy u 20 % chorych 
naszej grupy. Zaburzenia gojenia rany wymagające reinterwencji 
chirurgicznej i miesięcznej hospitalizacji zakończonej satysfakcjo-
nującym wynikiem potwierdzono u dwóch z tych chorych (10 %); 
podobne przypadki odnotował Ortega [6]. Nie zaobserwowaliśmy 
w naszej grupie martwicy pępka, której ryzyko wg niektórych au-
torów ma związek z operacjami przepukliny brzusznej [12]. Powi-
kłania zakrzepowo-zatorowe (z zakrzepicą żył głębokich, zatorem 
płucnym) Berry i współautorzy obserwowali u 13 % pacjentów [11]. 
Nie potwierdziliśmy takich powikłań u naszych chorych. Wynikać 
to może z przedoperacyjnego zastosowania profilaktyki przeciw-
zakrzepowej. Ponadto, Saxe zwraca uwagę na korzystny wpływ 
mechanicznej profilaktyki przeciwzakrzepowej [6, 12]. W naszej 
grupie stwierdzono z kolei zapalenie płuc u 10 % chorych. Vastine 
wskazuje na związek aktualnego BMI z powikłaniami opisywany-
mi po zabiegu konturującym powłoki brzuszne [20]. Natomiast 
w wynikach Ortegi, BMI nie wykazywał istotnych różnic u osób z 
potwierdzonymi powikłaniami i bez powikłań [6]. Saxe twierdzi, 
że osoby z cukrzycą, czy też aktywnie palące papierosy nie mają 
zwiększonej częstości powikłań w odniesieniu do osób z negatyw-
nym wywiadem w tym kierunku [12]. Dwie osoby naszej grupy z 
powikłaniami w obrębie rany miały pozytywny wywiad w kierunku 
cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, natomiast ich BMI sprzed onlay 
IHR z abdominoplastyką wynosiły 35,4 kg/m2 i 40,4 kg/m2 i były 
najwyższe w grupie badanej. Wykonanie jednoetapowej plastyki 
przepukliny z abdominoplastyką pozwala zmniejszyć częstość po-
wikłań w obrębie rany głównie poprzez wycięcie nadmiaru tkanek, 
co potwierdzają nasze obserwacje, podobnie jak innych autorów 
[21].  Wg Holihana, najczęściej nawrót przepukliny stwierdza się 
po zabiegach onlay, czy inlay, niż po sublay lub underlay [22]. Pra-
widłowe scalenie materiału siatki z tkankami wpływa w później-
szym czasie na mniejsze ryzyko nawrotu przepukliny. Natomiast, 
większe ryzyko, jak również możliwość niepowodzenia operacji 
przepukliny, z pewnością ma związek z powikłaniami w obrębie 
rany (53,8 % wg Natarajana), a także okolicy wszczepionej siatki 
[11, 23]. Nie potwierdziliśmy nawrotu przepukliny, czy zakażenia 
rozwijającego w okolicy materiału alloplastycznego u osób grupy 
badanej po zastosowaniu techniki onlay. 

Potwierdzony przez nas czasu trwania zabiegu konturującego 
brzucha, a także okres: rozpoczęcia żywienia doustnego, urucho-
mienia chorego, utrzymywania drenażu oraz stosowania leków 
przeciwbólowych miały związek z szybką rekonwalescencję pa-
cjentów po operacji. Wskazuje to na bezpieczeństwo zastosowanej 
techniki operacyjnej w badanej grupie chorych. Biorąc pod uwagę 
czynniki śród i pooperacyjne podane przez Natarajana częstości 
wczesnych i odległych powikłań (infekcja w ranie, surowiczak, 
„odrzucenie”, czy przemieszczenie siatki, nawrót przepukliny) po 
operacji przepukliny techniką onlay z plastyką brzucha są wyższe 
w odniesieniu do uzyskanych przez nas wyników [23]. Dla porów-
nania średni czas operacji z zastosowaniem techniki sublay w da-
nych Berry’ego wynosił 5,2 godziny, a powikłania związane z raną 
pooperacyjną 25,5 %, następstwa kardiologiczne, naczyniowe, ze 

tab. iV.  Ocena QL (SF-36, DAS 24) u chorych grupy badanej.

onlay

przed RYGB SF-36 * 136 [140] (+/- 29)

przed RYGB SF-36 (fizyczny) * 79 [82] (+/- 12)

przed RYGB SF-36 (mentalny) * 57 [62] (+/- 11)

przed onlay IHR i abdominoplastyką SF-36 47 [49] (+/- 11)

przed onlay IHR i abdominoplastyką SF-36 (fizyczny) 28 [30] (+/- 9)

przed onlay IHR i abdominoplastyką (mentalny) 19 [19] (+/- 5)

po IHR i abdominoplastyce SF-36 16 [17] (+/- 8)

po IHR i abdominoplastyce SF-36 (fizyczny) 4 [4] (+/- 3)

po IHR i abdominoplastyce SF-36 (mentalny) 12 [14] (+/- 5)

przed RYGB DAS 24 73 [74] (+/- 14,5)

przed IHR i abdominoplastyką DAS 24 44 [44] (+/- 9)

po IHR i abdominoplastyką DAS 24 28 [26] (+/- 6)

Wartości liczbowe podane w kolejności: średnia, mediana, odchylenia 
(* odstęp międzykwartylowy - IQR).
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