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ACS – uwolnienie rozcięgna mięśnia skośnego zewn. 
CST – uwalnianie przedziałów mięśniowo-powięziowych 
ELAR – endoskopowa rekonstrukcja kresy białej 
MILOS – małoinwazyjne umieszczenie siatki sposobem sublay 

EMILOS – małoinwazyjna endoskopowa technika sublay 
IPOM – wewnątrzotrzewnowe umieszczenie siatki  
LIRA – laparoskopowa rekonstrukcja z użyciem pochewek mię-
śni prostych 
PCS – tylne uwolnienie przedziałów mięśniowo-powięziowych  
REPA/SCOLA/TESLA – nadpowięziowa rekonstrukcja kresy białej 
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STRESZCZENIE:  Pooperacyjne przepukliny brzuszne powstają po niemal co czwartej laparotomii. Powszechnie stosowane metody leczenia, 
zarówno przez proste zeszycie, jak i z użyciem siatki syntetycznej wszczepianej z szerokiego dostępu przedniego, charakteryzuje 
wysoki odsetek powikłań, m.in. zakażeń rany i nawrotów. W celu zmniejszenia liczby występujących powikłań, w ostatnich 
latach obserwujemy dalszą ewolucję stosowanych technik operacyjnych. Poszukiwanie skutecznych metod naprawczych 
ma obecnie charakter dwukierunkowy – z jednej strony, opracowuje i upowszechnia się techniki zmniejszające napięcie 
tkanek w linii szwów (m.in. modyfikacje tzw. techniki Ramireza), z drugiej strony, wprowadza się techniki małoinwazyjne, 
pozwalające na umieszczanie dużych siatek syntetycznych bez konieczności rozległego preparowania tkanek sposobem 
otwartym. W pierwszej grupie nowych technik omówiono założenia i dostęp w następujących metodach: oryginalna 
metoda Ramireza, zmodyfikowana metoda Ramireza, przednie uwolnienie z zachowaniem perforatorów okołopępowych 
i endoskopowe oraz uwolnienie mięśnia poprzecznego brzucha. W drugiej grupie omawianych metod przedstawiono: eTEP, 
odwrócony TEP, MILOS/eMILOS, naprawę staplerową, TAPP, TARUP, TESLA, SCOLA, REPA, LIRA, IPOM, IPOM-plus. Dokonując 
wyboru optymalnej techniki, należy przede wszystkim kierować się: możliwościami technicznymi, dostępnością materiałów, 
doświadczeniem chirurga oraz charakterystyką pacjenta i występującymi obciążeniami ogólnymi. Chirurdzy podejmujący 
się rekonstrukcji powłok brzusznych w przypadku przepuklin powinni znać różne dostępy operacyjne oraz poszczególne 
przestrzenie powłok brzusznych, w których można umieścić materiał syntetyczny. Należy podkreślić, że słaba ergonomia 
nowych technik, złożona anatomia i skomplikowane preparowanie przestrzeni oraz konieczność szycia laparoskopowego 
w trudnym ułożeniu zaopatrywanych warstw w wąskiej przestrzeni bez pełnej triangulacji narzędzi, powodują, że operacje te 
stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonego w operacjach małoinwazyjnych chirurga.

SŁOWA KLUCZOWE:  component separation, eTEP, operacja naprawcza, przepuklina brzuszna, siatka, sublay

ABSTRACT:   Incisional ventral hernia occurs after almost every fourth laparotomy. Still, both simple suturing of the hernia defect and 
open mesh repair, lead to a high incidence of infections and recurrences. In recent years, we have observed a further evolution 
of operational techniques used in order to reduce the number of complications. The search for effective repair methods is 
currently going in two directions: on the one hand, techniques to reduce tissue tension in the suture line are being developed 
and disseminated (including modifications to the so-called Ramirez technique); on the other hand, minimally invasive 
techniques are introduced that allow placement of large synthetic meshes without the need for extensive tissue dissection 
using open repair. In the first group of presented techniques, emphasis is put on basics and access in the following repair 
method: original Ramirez technique, modified Ramirez technique, anterior component separation with periumbilical 
perforator-sparing, endoscopic anterior component separation and transversus abdominis release. In the second part of the 
manuscript, attention is drawn to the following hernia repair techniques: eTEP, reversed TEP, MILOS/eMILOS, stapler repair, 
TAPP, TARUP, TESLA, SCOLA, REPA, LIRA, IPOM, IPOM-plus. When choosing the optimal technique for a given patient, the 
surgeon should first of all be guided by technical feasibility, availability of materials, their own experience, as well as the 
characteristics of the patient and overall burdens. Nevertheless, surgeons undertaking reconstruction of the abdominal wall 
in the case of hernias should know different surgical accesses and individual spaces of the abdominal integument, in which 
a synthetic material may be placed. However, it should be emphasized that poor ergonomics of novel techniques, complex 
anatomy and complicated dissection of space, as well as the need for laparoscopic suturing in a difficult arrangement of 
tissue layers and in a narrow space, without a full triangulation of instruments, make these operations a challenge even for 
a surgeon experienced in minimally invasive surgeries.
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preparowania tkanek sposobem otwartym (analogicznie do metod 
endolaparoskopowych w operacjach przepuklin pachwinowych).

TECHNIKI UWALNIANIA PRZEDZIAŁÓW 
MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWYCH (COMPONENT 
SEPARATION TECHNIQUE; CST) (TAB. I.)

Klasyczna technika Ramireza

Oryginalna technika Ramireza, opisana w 1990 r., polegała na 
uwolnieniu przyśrodkowego kompleksu mięśniowego (obejmu-
jącego mięsień prosty brzucha) poprzez wykonanie podłużnego 
przecięcia przyśrodkowego brzegu rozcięgna mięśnia skośnego 
zewnętrznego poza (około 1 cm) bocznym brzegiem pochewki 
mięśnia prostego brzucha (kresa półksiężycowata) [10]. Niezwykle 
ważne na tym etapie jest upewnienie się, że przecięcia dokonuje 
się bocznie od kresy półksiężycowatej, w tym przypadku po nacię-
ciu rozcięgna widoczna jest tkanka tłuszczowa. Jeśli po wykonaniu 
krótkiego próbnego nacięcia uwidoczni się przebiegające podłuż-
nie włókna mięśniowe, może to oznaczać nieprawidłowe nacięcie 
przedniej blaszki pochewki mięśnia prostego i w tym przypadku 
należy dokonać nacięcia jeszcze bardziej bocznie. Dodatkowo, 
w technice Ramireza przecina się podłużnie przyśrodkowo tylną 
blaszkę pochewki mięśnia prostego, co w jeszcze większym stop-
niu umożliwia medializację kompleksu mięśniowego i zamknięcie 
pośrodkowego ubytku powłok. 

Zmodyfikowana technika Ramireza (modified anterior 
component separation; modified ACS)
Wkrótce okazało się, że wykonanie powyższych manewrów fak-
tycznie zwiększa możliwość zbliżenia brzegów kresy białej i jej ze-
szycie, jednak mimo wszystko nie wpłynęło to na istotne zmniejsze-
nie liczby nawrotów przepuklin. Wprowadzono więc modyfikację 
oryginalnej metody, polegającą na umieszczeniu dodatkowo siatki 
syntetycznej w przestrzeni zamięśniowej (tzw. zmodyfikowana me-
toda Ramireza). W technice tej zwraca się uwagę na konieczność 
szerokiego bocznego uwolnienia mięśnia skośnego zewnętrzne-
go od znajdującego się poniżej mięśnia skośnego wewnętrznego. 
Jest to przestrzeń beznaczyniowa i dość łatwo można dokonać 
tego manewru, dochodząc aż do okolicy bocznego brzegu mię-
śnia biodrowo-lędźwiowego. Dodatkowo, należy pamiętać o wy-
konaniu manewru Ramireza, czyli przecięcia rozcięgna mięśnia 
skośnego zewnętrznego na całej długości, czyli od kanału pachwi-
nowego (zwracając uwagę na ochronę struktur wewnątrz kanału 
pachwinowego), aż do wysokości ok. 5 cm powyżej łuku żebrowego 
(w górnej części rozcięgno stopniowo przechodzi we włókna mię-
śniowa i staje się grubsze). Przy tak przeprowadzonych manew-
rach uzysk związany z możliwością przyśrodkowego przesunięcia 
mięśnia prostego brzucha osiąga nawet 8–10 cm na stronę na wy-
sokości pępka i 4–6 cm w nadbrzuszu i podbrzuszu.

Zmodyfikowana technika Ramireza z zachowaniem naczyń 
okołopępkowych (perforator-sparing anterior component 
separation)
Niestety wykonanie tak długiego uwolnienia przyczepu przyśrod-
kowego mięśnia skośnego zewnętrznego wiąże się z koniecznością 
rozległego preparowania przestrzeni w tkance podskórnej. Odsło-
nięcie na całej długości bocznego brzegu mięśnia prostego brzucha 

TAPP – przezbrzuszne przeddotrzewnowe umieszczenie siatki  
TAR – uwolnienie mięśnia poprzecznego brzucha  
TARM – przezbrzuszne zamięśniowe umieszczenie siatki 
TARUP – przezbrzuszne zamięśniowe umieszczenie siatki 
w okolicy pępka 
TEP – całkowicie przedotrzewnowa implantacja siatki 
TES – całkowicie endoskopowy sublay

WPROWADZENIE

Pooperacyjne przepukliny brzuszne powstają po niemal co czwar-
tej laparotomii [1]. Niestety nadal stosowane zwykłe zeszycie 
brzegów wrót przepukliny prowadzi aż w 25–54% przypadków 
do wystąpienia nawrotu [2–4]. Nawet umieszczenie siatki synte-
tycznej podczas wykonywania operacji rekonstrukcyjnej nie daje 
gwarancji skutecznej naprawy, a nawroty w tych przypadkach się-
gają nadal 32% w operacjach z dostępu przedniego [5]. Stąd wciąż 
trwają poszukiwania najlepszej metody operacyjnego zaopatrze-
nia przepuklin brzusznych [6]. Skuteczna i trwała rekonstrukcja 
ściany jamy brzusznej, niezależnie czy wykonywana z powodu 
niewielkiej przepukliny pępkowej lub kresy białej, czy też rozległej 
pooperacyjnej przepukliny brzusznej, musi spełniać cztery pod-
stawowe warunki: (1) zabezpieczyć narządy jamy brzusznej przed 
wydostawaniem się poza obręb jamy brzusznej, (2) zapewnić dy-
namiczne wsparcie funkcji mięśni brzusznych, (3) zachować od-
powiedni margines pokrycia tkanek miękkich i (4) unikać napięcia 
w zaopatrywanym obszarze (tension-free repair) [7]. Opracowano 
wiele metod naprawczych spełniających powyższe kryteria (m.in. 
metoda Rives-Stoppy), nadal jednak obserwuje się wiele powikłań 
powodujących słabe wyniki leczenia [8]. 

W przypadku znacznych ubytków powłok brzusznych, dla za-
pewnienia skutecznej naprawy niezbędne jest umieszczenie 
w ścianie jamy brzusznej rozległego wszczepu syntetycznego. 
Brak napięcia pomiędzy łatą syntetyczną a powłokami brzusz-
nymi można uzyskać poprzez zwiększanie rozmiaru wszczepu, 
wówczas wsparcie powłok odbywa się głównie stycznie na całej 
powierzchni siatki, a nie punktowo, jak ma to miejsce w przy-
padku mocowania zbyt małego implantu szwami lub zszywkami 
(tackerami). Niestety umieszczenie dużego formatu siatki wymaga 
rozległego preparowania przestrzeni mięśniowo-powięziowych 
ściany jamy brzusznej. Niesie to za sobą ryzyko uszkodzenia 
pęczków nerwowo-naczyniowych, zaopatrujących poszczególne 
mięśnie, głównie mięsień prosty brzucha [9]. Uszkodzenie ner-
wów powoduje zanik funkcjonalny zaopatrywanego mięśnia, jego 
zwiotczenie, co – w konsekwencji – prowadzi do braku podparcia 
funkcjonalnego implantu i może spowodować dalsze deforma-
cje ściany jamy brzusznej. Z drugiej strony, uszkodzenie naczyń 
może powodować upośledzenie ukrwienia, które w rezultacie 
może doprowadzić do wystąpienia martwicy w zaopatrywanym 
obszarze i – w konsekwencji – do zakażenia i utraty implantu.

W celu zmniejszenia liczby występujących powikłań, w ostatnich 
latach obserwujemy dalszą ewolucję stosowanych technik ope-
racyjnych. Poszukiwanie skutecznych metod naprawczych ma 
obecnie charakter dwukierunkowy – z jednej strony, opracowuje 
i upowszechnia się techniki zmniejszające napięcie tkanek w linii 
szwów (m.in. modyfikacje tzw. techniki Ramireza), z drugiej strony, 
wprowadza się techniki małoinwazyjne, pozwalające na umiesz-
czanie dużych siatek syntetycznych bez konieczności rozległego 
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W obu technikach wykorzystanie trokara z balonem rozprężal-
nym ułatwia uzyskanie niezbędnej do preparowania przestrzeni. 
W obu metodach trokar kamery może być umieszczany zarówno 
w podbrzuszu, jak i ponad łukiem żebrowym. 

Należy mieć na uwadze, ze opisane powyżej techniki uwolnienia 
rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego (ACS) mają zastoso-
wanie przede wszystkim u chorych z ubytkiem powłok szerokości 
maksymalnie 6–15 cm, w przypadku wrót przepukliny o długości 
większej od szerokości ubytku, z brakiem objawów uszkodzenia 
skóry, bez utraty możliwości odprowadzenia zawartości przepukliny 
do jamy brzusznej po zrekonstruowaniu ubytku (loss of domain), 
bez toczącego się zakażenia, bez przebytych licznych wcześniej-
szych prób rekonstrukcji z/bez wszczepienia siatki i w przypadku 
podejrzenia masywnych zrostów wewnątrzotrzewnowych [14]. 
W takich sytuacjach i innych zaawansowanych przypadkach rozle-
głych przepuklin, zaleca się wykonanie tylnego uwolnienia przedzia-
łów mięśniowo-powięziowych (posterior component separation; PCS).

Uwolnienie mięśnia poprzecznego brzucha (transversus 
abdominis release; TAR)
Zastosowanie klasycznej metody zamięśniowego umieszczenia 
siatki syntetycznej pomiędzy tylną powierzchnią mięśni pro-
stych a tylną blaszką pochewki mięśnia prostego brzucha po-
zwala na implantację siatki o maksymalnej szerokości, odpo-
wiadającej szerokości obu pochewek mięśni prostych (zwykle 
łącznie ok. 14–17 cm). Niestety w przypadku przepuklin o bar-
dzo szerokich wrotach (powyżej 15 cm) siatka o takiej szeroko-
ści nie zapewni trwałej naprawy, co dodatkowo jest utrudnione 
przez brak możliwości zbliżenia brzegów ubytku bez wytwarza-
nia nadmiernego napięcia w linii szwów, które w takiej sytuacji 
przecinają tkanki, prowadząc w rezultacie do nawrotów. W celu 
umożliwienia zastosowania jeszcze szerszej siatki, opracowano 
metody preparowania dodatkowej przestrzeni bocznie od kresy 
półksiężycowatej w przestrzeni przedotrzewnowej, poniżej lub 
powyżej mięśnia poprzecznego brzucha (posterior component 
separation; PCS) [15]. Niestety – z uwagi na specyficzne po-
łożenie pęczków naczyniowo-nerwowych w okolicy kresy pół-
księżycowatej – część z technik PCS prowadziła nieuchronnie 
do odnerwienia mięśnia prostego i odcinkowej lub całkowitej 

wymaga uformowania szerokiego płata skórno-podskórnego i unie-
sienia go ku górze, w wyniku czego dochodzi również do przecięcia 
lub uszkodzenia licznych naczyń przeszywających, znajdujących 
się w okolicy pępka, które biegnąc prostopadle od przedniej blasz-
ki pochewki mięśnia prostego, zaopatrują w krew skórę i tkankę 
podskórną przedniej ściany jamy brzusznej. Przecięcie tych naczyń 
może prowadzić do niedokrwienia tkanek miękkich i sprzyjać za-
każeniu, co może skutkować powstaniem trudno gojących się ran 
i przetok skórnych, a – w konsekwencji – z nawrotem przepukliny 
i/lub koniecznością usunięcia siatki włącznie. Powikłania w gojeniu 
rany sięgają w tych przypadkach nawet 40% [11, 12]. W celu ochrony 
skóry przed niedokrwieniem podczas wykonywania tzw. manewru 
Ramireza, opracowano kolejne dwie modyfikacje oryginalnej meto-
dy. Pierwsza z nich przewiduje wykonanie wąskiego, skierowanego 
bocznie tunelu w tkance podskórnej w śródbrzuszu na wysokości 
pępka. Dzięki temu, wykorzystując wąskie haki o długich łopatkach, 
można uzyskać dostęp do kresy półksiężycowatej i z tego miejsca, 
zachowując perforatory okołopępkowe, przeciąć rozcięgno mięśnia 
skośnego zewnętrznego dogłowowo i doogonowo. W przypadku wy-
konywania operacji u chorych o znacznym wzroście (lub z dużą od-
ległością pomiędzy łukiem żebrowym a więzadłem pachwinowym), 
przyczep rozcięgna można przeciąć poprzez uzyskanie dostępu do 
kresy półksiężycowatej z dwóch tuneli – jeden w nadbrzuszu, dru-
gi w podbrzuszu. Wówczas zlokalizowane wokół pępka naczynia 
w tkance podskórnej również nie ulegną uszkodzeniu.

Endoskopowa modyfikacja techniki Ramireza (endoscopic 
anterior component separation)
Kolejna modyfikacja, pozwalająca zachować nienaruszony kom-
pleks naczyń okołopępkowych, polega na wykorzystaniu dostę-
pu endoskopowego. Opisano dwie techniki endoskopowego prze-
cięcia rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego. Rosen i wsp. 
zaproponowali wprowadzenie kamery laparoskopowej powyżej łuku 
żebrowego pomiędzy mięsień skośny zewnętrzny i wewnętrzny, 
a następnie, pod kontrolą uzyskanego obrazu, przecięcie w kie-
runku doogonowym przyczepu rozcięgna mięśnia skośne-
go zewnętrznego [12]. Kilka lat później Daes i wsp. opisali technikę 
wprowadzenia w podbrzuszu kamery laparoskopowej do tkanki pod-
skórnej i po wypreparowaniu przestrzeni przedpowięziowej, przecięcie 
w kierunku dogłowowym rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego [13]. 

Tab. I.  Techniki uwalniania przedziałów mięśniowo-powięziowych (component separation) w operacjach dużych przepuklin brzusznych.

NAZWA ZAŁOŻENIA METODY ZALETY WADY

anterior component 
separation (ACS)

oryginalna metoda 
Ramireza

podłużne przecięcie rozcięgna mięśnia 
skośnego zewnętrznego i tylnej blaszki 
pochewki m. prostego brzucha

medializacja kompleksu mięśnia 
prostego (ok. 6–10 cm na stronę)

brak siatki wpływa na wysoki 
odsetek nawrotów przepuklin

zmodyfikowana 
technika Ramireza

jak wyżej, z dodatkowym 
umieszczeniem siatki

zastosowanie dodatkowo siatki 
zmniejsza odsetek nawrotów 
przepuklin

rozległe preparowanie płatów 
skórno-podskórnych zaburza ich 
ukrwienie

perforator sparing 
component separation

dostęp do linii przecięcia rozcięgna 
uzyskuje się poprzez wytworzenie 
wąskich tuneli w tkance podskórnej

zachowanie perforatorów 
okołopępkowych zmniejsza 
odsetek powikłań 

ograniczony dostęp do kresy 
półksiężycowatej zwiększa trudność 
techniczną w przecięciu rozcięgna na 
całej wymaganej długości

endoscopic anterior 
component separation 
(e-ACS)

małoinwazyjny, podskórny lub 
międzymięśniowy dostęp do przyczepu 
rozcięgna

brak rozległego preparowania 
w tkance podskórnej z dostępu 
otwartego

zastosowanie balonu zwiększa 
koszt wykonania procedury (jednak 
możliwe jest również wykonanie 
manewru bez balonu)

posterior component 
separation (PCS)

uwolnienie mięśnia 
poprzecznego (TAR)

przecięcie przyśrodkowego przyczepu 
mięśnia poprzecznego brzucha

uzyskanie dostępu do rozległej 
przestrzeni zewnątrzotrzewnowej 
z jednoczesną medializacją 
kompleksu mięśnia prostego 
brzucha

skomplikowana anatomia; 
prawdopodobna utrata funkcji 
stabilizacji tułowia ze zmianą 
kształtu przekroju jamy brzusznej
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jest szczególnie polecana w przypadku: rozległych przepuklin, 
przepuklin poza linią pośrodkową, przepuklin okołostomijnych, 
ubytków znajdujących się w pobliżu struktur kostnych (łuk że-
browy, wyrostek mieczykowaty mostka, talerz kości biodrowej), 
przepuklin nawrotowych oraz po nieskutecznych operacjach 
uwolnienia rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha. 
W 2019 r. Wegdam i wsp. dokonali przeglądu piśmiennictwa 
z ostatnich sześciu lat, od czasu wprowadzenia techniki TAR 
(łącznie 646 chorych) i stwierdzili, że powikłania związane z go-
jeniem rany występują w technice TAR w podobnym odsetku, 
jak w przypadku ACS (15% vs 20%), jednak po TAR stwierdza 
się znamiennie mniej nawrotów przepuklin (4% vs 13%) [18].

W przypadku zastosowania opisanych powyżej technik uwalniania 
przedziałów powięziowych niezwykle ważna jest doskonała zna-
jomość anatomii ściany jamy brzusznej. Nieprawidłowa identyfi-
kacja miejsca przecięcia i preparowanie w nieodpowiedniej war-
stwie prowadzi do całkowitej nieodwracalnej destabilizacji ściany 
jamy brzusznej i trwałego kalectwa. 

utraty jego funkcji. Metodą uważaną obecnie za złoty standard 
tylnego uwalniania przedziałów mięśniowo-powięziowych jest, 
opracowana przez Novitzkiego i wsp., technika uwalniania mię-
śnia poprzecznego brzucha (transversus abdominis release) [16]. 
Metoda ta polega na podłużnym nacięciu tylnej blaszki pochewki 
mięśnia prostego brzucha przyśrodkowo od kresy półksiężyco-
watej w odległości około 1 cm, co zapewnia ochronę pęczków 
naczyniowo-nerwowych. Następnie przecina się leżące poniżej 
włókna mięśnia poprzecznego, które w kierunku doogonowym 
stopniowo zanikają, tworząc powięź poprzeczną. Wykonanie tego 
manewru pozwala na uzyskanie niezwykle szerokiej przestrzeni 
od środka ścięgnistego przepony, po tylnej powierzchni łuków 
żebrowych, bocznie, aż do przestrzeni zewnątrzotrzewnowej 
i doogonowo, aż do przestrzeni Retziusa za spojeniem łonowym. 
Uzyskana przestrzeń połączona jest z przestrzenią za mięśniami 
prostymi, co przy obustronnym uwolnieniu mięśnia poprzecz-
nego pozwala na umieszczenie siatki o powierzchni do 4500 cm2 
(nawet kilkadziesiąt centymetrów szerokości i długości) i niemal 
okrężnym owinięciu jamy brzusznej implantem [17]. Metoda ta 

Tab. II.  Małoinwazyjne techniki stosowane w operacjach przepuklin brzusznych.

SKRÓT NAZWA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODY

metody zamięśniowe

eTEP extended (enhanced view) 
totally extraperitoneal

trokary wprowadzone do pochewki mięśnia prostego zamięśniowo, następnie przestrzeń 
tę łączy się z pochewką strony przeciwnej, przechodząc pod kresą białą przez warstwę 
przedotrzewnową rozległą siatkę umieszcza się za mięśniem prostym po zeszyciu wrót 
przepukliny/kresy białej

reversed TEP odwrócony TEP analogicznie do metody TEP, wprowadza się trokar optyczny w okolicy pępka i preparuje się 
doogonowo przestrzeń zamięśniową, aż do załonowej przestrzeni Retziusa

TES Totally Endoscopic Sublay następnie optykę i trokary robocze wprowadza się w podbrzuszu i preparuje się dogłowowo 
przestrzeń zamięśniową z umieszczeniem płaskiej siatki

MILOS mini or less open sublay cięcie o długości nieprzekraczającej ¼ średnicy implantowanej siatki, bezpośrednio nad 
wrotami przepukliny
preparowanie przestrzeni zamięśniowej odbywa się od wrót przepukliny do obwodu 
z przecięciem tylnych blaszek pochewek mięśni prostych

eMILOS endoscopic MILOS analogicznie jak w metodzie MILOS, ale w celu lepszej wizualizacji pola operacyjnego zamiast 
długich haczyków używa się optyki laparoskopowej

MIC Rives 
Stapler Repair

naprawa staplerowa kresy 
białej

po wypreparowaniu przestrzeni zamięśniowej w obu pochewkach mięśni prostych, tylne 
blaszki pochewek są połączone staplerem i odcięte
w uzyskanej przestrzeni umieszcza się płaską siatkę samomocującą

TAPP transabdominal preperitoneal po wytworzeniu odmy otrzewnowej odwarstwia się otrzewną ścienną za tylną blaszką 
pochewki mięśnia prostego (przyśrodkowo) lub za mięśniem poprzecznym (bocznie)
płaska siatka syntetyczna umieszczana jest bezpośrednio nad otrzewną, poniżej zeszytych 
wrót przepukliny

TARUP transabdominal retrorectus 
umbilical prosthesis

odmiany metody TAPP stosowane w operacjach przepuklin pępkowych/linii pośrodkowej, 
gdzie siatkę umieszcza się za mięśniami prostymi

TARM transabdominal retromuscular

metody 
nadpowięziowe

TESLA totally endoscopic 
supraaponeurotic linea alba 
reconstruction

endoskopowe oddzielenie tkanki podskórnej od przednich blaszek pochewek mięśni prostych 

SCOLA subcutaneus onlay laparoscopic 
approach

odtworzenie kresy białej przez przedpowięziowe zeszycie brzegów rozstępu mięśni prostych

REPA preaponeurotic endoscopic 
repair

umieszczenie płaskiej makroporowatej siatki syntetycznej w przestrzeni podskórnej 
długotrwały drenaż podskórny

ELAR endoscopic-assisted linea alba 
reconstruction

przecięcie na całej długości przednich blaszek pochewek mięśni prostych i odtworzenie kresy 
białej przez ich zeszycie
ubytek powięzi ponad obnażonymi mm. prostymi pokrywa się siatką syntetyczną

metody 
wewnątrzotrzewnowe

IPOM intraperitoneal onlay mesh umieszczenie antyadhezyjnej siatki syntetycznej wewnątrzotrzewnowo wokół wrót 
przepukliny z obwodowym mocowanie szwami lub zszywkami do powłok brzusznych

IPOM-plus intraperitoneal onlay mesh jak w technice IPOM, z dodatkowym zeszyciem wrót przepukliny dla podparcia siatki 
w miejscu oryginalnego ubytku

LIRA laparoscopic intracorporeal 
rectus aponeuroplasty

przecięcie na całej długości tylnych blaszek pochewek mięśni prostych i odtworzenie kresy 
białej przez ich laparoskopowe zeszycie
ubytek powięzi pod obnażonymi mm. prostymi pokrywa się wewnątrzotrzewnowo 
antyadhezyjną siatką syntetyczną
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precyzyjnie identyfikuje się połączenie przedniej i tylnej blaszki 
pochewki mięśnia prostego wzdłuż kresy białej i tuż przed tym 
połączeniem nacina się podłużnie tylko blaszkę tylną. Otwiera to 
dostęp do kolejnej przestrzeni, przedotrzewnowej, pozostawiając 
przedotrzewnową tkankę tłuszczową na dole, a nienaruszoną kresę 
białą na górze preparowanej przestrzeni. W kolejnym etapie naci-
na się podłużnie przyśrodkowy brzeg tylnej blaszki pochewki po 
przeciwnej stronie, docierając tym samym do trzeciej przestrze-
ni, czyli przestrzeni zamięśniowej strony przeciwnej. Następnie 
preparuje się łącznie te trzy otwarte przestrzenie dogłowowo lub 
doogonowo wokół wrót przepukliny, z których odprowadza się 
worek przepuklinowy z zawartością. Same wrota zostają zeszyte, 
a w uzyskanej przestrzeni zamięśniowej układa się rozległą płaską 
siatkę, której mocowanie jest opcjonalne. W przypadku przepu-
klin nadbrzusza, trokary wprowadza się w podbrzuszu, natomiast 
dla przepuklin okołopępkowych i podbrzusza, porty umieszcza 
się pod łukiem żebrowym. Belyansky, jako główny popularyzator 
tej metody, podał wyniki wieloośrodkowego badania, z niską czę-
stością powikłań. Surowiczaki wystąpiły zaledwie u 2,5% opero-
wanych chorych, natomiast nawrót w blisko rocznej obserwacji 
pojawił się u 1,3% pacjentów [21].

Reversed TEP (Totally Endoscopic Sublay; TES)
Bittner zaproponował kolejną modyfikację metody TEP, polega-
jącą na wprowadzeniu pierwszego trokara optycznego w okolicy 
pępka do przestrzeni zamięśniowej, analogicznie jak w technice 
TEP w operacjach przepuklin pachwinowych [22]. Następnie na 
tępo preparuje się optyką (opcjonalnie można użyć balon rozprę-
żalny) przestrzeń zamięśniową, aż do położonej za spojeniem łono-
wym przestrzeni Retziusa. Po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni 
operator staje między nogami pacjenta i wprowadza kolejne trzy 
trokary (optyczny i dwa robocze), zaś port z okolicy pępka usuwa 
się i ranę zeszywa. Dalsze preparowanie tej przestrzeni następuje 
w kierunku dogłowowym, analogicznie do metody eTEP. Po wy-
preparowaniu i zeszyciu wrót przepukliny przestrzeń wypełnia się 
płaską siatką zwykle o podłużnym wymiarze około 30 cm. Bitt-
ner nie stwierdził nawrotów przepuklin u żadnego z operowanych 
chorych po średnio dziewięciu miesiącach obserwacji, natomiast 
surowiczaki pojawiły się u 7,7% chorych [22].

MILOS/EMILOS
Poszukiwanie metody operacyjnej, zmniejszającej konieczność 
wykonywania rozległych cięć i szerokiego otwartego preparowa-
nia płatów skórno-mięśniowych, zaowocowało opracowaniem 
przez Reinpolda kolejnej techniki zamięśniowej [23]. Autor meto-
dy zaproponował uzyskanie dostępu do przestrzeni zamięśniowej 
przez niewielkie cięcie bezpośrednio nad workiem przepuklino-
wym (MILOS; mini/less open sublay). Według Reinpolda, o tech-
nice MILOS można mówić, jeśli długość cięcia nie przekracza ¼ 
średnicy wszczepianej siatki. Po dotarciu do pochewki mięśnia 
prostego nacina się okrężnie wrota przepukliny i odpreparowuje 
się otrzewną w odległości co najmniej 2 cm. Dodatkowo oddziela 
się otrzewną od kresy białej. Następnie po uwidocznieniu tylnych 
blaszek pochewki mięśnia prostego nacina się je podłużnie w od-
ległości około 1 cm od kresy białej i rozpoczyna się preparowanie 
przestrzeni zamięśniowej we wszystkich kierunkach, tj. bocznie, 
dogłowowo i doogonowo wokół wrót przepukliny. W przypadku 
małych i średnich przepuklin wystarczające jest zastosowanie dłu-
gich wąskich haków i odcinanie tylnej blaszki pochewki podłużnie 

Spośród dodatkowych metod prowadzących do zwiększenia po-
datności jamy brzusznej przed planowaną operacją naprawczą 
należy wspomnieć również o możliwości zastosowania toksyny 
botulinowej i stopniowym zwiększaniu objętości jamy brzusznej 
przez przedoperacyjne wytwarzanie odmy otrzewnowej. Obie me-
tody mają jednak wyłącznie znaczenie uzupełniające w stosunku 
do opisanych powyżej technik, a ich wartość kliniczna jest nadal 
przedmiotem badań.

TECHNIKI MAŁOINWAZYJNE

Implantacja materiału syntetycznego, niezbędnego do wykonania 
trwałej rekonstrukcji powłok brzusznych, w przypadku rozległych 
pooperacyjnych przepuklin brzusznych zwiększa ryzyko wystą-
pienia powikłań w gojeniu rany, przede wszystkim zakażeń miej-
sca operowanego i surowiczaków. Jeśli weźmie się dodatkowo pod 
uwagę, że wszczepienia materiału dokonuje się u chorych z obec-
nymi licznymi czynnikami ryzyka opóźnionego gojenia ran, przede 
wszystkim z cukrzycą, nadwagą i otyłością, u palaczy papierosów, 
u chorych z POChP, szczególnego znaczenia nabiera konieczność 
stosowania technik wpływających na zmniejszenie ryzyka powi-
kłań. Doświadczenia płynące z operacji laparoskopowych stoso-
wanych w innych schorzeniach chirurgicznych wpłynęły na zain-
teresowanie metodami małoinwazyjnymi również w operacjach 
rekonstrukcyjnych powłok brzusznych u chorych z przepuklinami. 
Niestety pierwsze próby laparoskopowego zaopatrzenia przepu-
klin z implantacją siatki antyadhezyjnej bezpośrednio pod wrota-
mi przepukliny wewnątrz jamy otrzewnej (intraperitoneal onlay 
mesh; IPOM), mimo początkowego entuzjazmu środowiska chi-
rurgicznego, szybko okazały się nieskuteczne i prowadziły do czę-
stych nawrotów, przepuklania (tzw. bulging) i – przede wszystkim 
– tworzenia zrostów wewnątrzotrzewnowych [19]. Chęć uniknięcia 
sprzyjającego zakażeniom rozległego preparowania w tkance pod-
skórnej, w połączeniu z możliwościami małoinwazyjnego dostępu 
do powłok brzusznych, zaowocowała wprowadzeniem w ostatnich 
latach wielu nowych technik operacyjnych przepuklin i defektów 
 powłok brzusznych. Większość z opisanych metod dotyczy uzy-
skania małoinwazyjnego dostępu do przestrzeni zamięśniowej 
z umieszczeniem rozległego arkusza siatki syntetycznej. Ze wzglę-
du na różne założenia poszczególnych metod i odmienne sposoby 
uzyskiwania dostępu i tworzenia przestrzeni dla siatki, autorzy tych 
metod wprowadzili złożone nazwy, które w powszechnym użyciu 
stosowane są w postaci skrótów. W celu ułatwienia odróżniania 
tych metod, poniżej znajduje się tabela podsumowująca różnice 
pomiędzy poszczególnymi technikami (Tab. II.).

Metody zamięśniowe (za mięśniem prostym brzucha) eTEP
Operacje przepuklin pachwinowych techniką całkowicie przed-
otrzewnową (TEP) cechuje niska ergonomia pracy związana z wy-
muszoną pozycją chirurga i preparowaniem w wąskiej przestrzeni. 
W celu zniesienia tych ograniczeń, Daes wprowadził technikę eTEP 
(extended/enhanced view totally extraperitoneal), polegającą na 
wprowadzeniu trokarów bocznie od kresy białej i znacznie dalej 
od preparowanej przestrzeni [20]. Jej zastosowanie wzbudziło za-
interesowanie chirurgów co do dalszego preparowania przestrzeni 
zamięśniowej i wykorzystania tej metody do naprawy również prze-
puklin brzusznych w linii pośrodkowej. W tym celu w pierwszej 
kolejności preparuje się przestrzeń beznaczyniową za mięśniem 
prostym po stronie wprowadzonych trokarów. Następnie bardzo 
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tylną blaszkę pochewki przeciwnej strony. Po odprowadzeniu worka 
przepuklinowego wraz z zawartością, zszywa się wrota przepukli-
ny i umieszcza się płaską siatkę syntetyczną bezpośrednio za tylną 
blaszką pochewek mięśni prostych. Wycofując narzędzia, należy 
szczelnie zeszyć otrzewną po stronie wprowadzonych trokarów 
[28]. Trzeba zwrócić uwagę, że otrzewna – leżąca bezpośrednio 
za pochewką mięśni prostych – jest zwykle cienka, ściśle zrośnięta 
z blaszką pochewki i łatwo ulega uszkodzeniu podczas preparo-
wania, stąd metoda TAPP polecana jest głównie do zaopatrywa-
nia przepuklin po trokarach i poza linią środkową.

TARUP
Odmianą metody TAPP przeznaczoną do operacji naprawczych 
przepuklin okołopępkowych o wymiarach wrót poniżej 4 cm jest 
technika przezbrzusznego zamięśniowego umieszczenia siatki 
syntetycznej – TARUP (transabdominal retrorectus umbilical pro-
sthetic hernia repair). Operacja ta polega na umieszczeniu siatki 
o wymiarach 15 x 15 cm wokół ubytku powłok. Ze względu na 
trudności techniczne związane z zeszyciem wrót przepuklinowych, 
a następnie zszyciem przeciętej tylnej blaszki pochewki mięśnia 
prostego, Muysoms wykorzystuje technikę robotową (rTARUP). 
W analizowanej grupie opisał on niski odsetek powikłań poopera-
cyjnych. Zakażenie skóry okolicy pępka wystąpiło u 2,4% chorych, 
krwiak zamięśniowy u 2,4%, a surowiczaki u 4,9% [29]. Odmianą 
tej metody dla operacji innych przepuklin linii pośrodkowej jest 
metoda TARM (transabdominal retromuscular).

METODY NADPOWIĘZIOWE (W TKANCE 
PODSKÓRNEJ)

TESLA / SCOLA / REPA

W leczeniu rozstępu mięśni prostych brzucha, zwłaszcza z to-
warzyszącymi przepuklinami (okołopępkowe i kresy białej), za-
lecane jest stosowanie metod odtwarzających funkcję przedniej 
ściany jamy brzusznej [30]. Stąd, w tych sytuacjach operacja je-
dynie przepukliny z pozostawieniem niezaopatrzonego rozstępu 
mięśni prostych może prowadzić do nawrotu przepukliny nawet 
u co trzeciego chorego [31]. Siatki makroporowate (pory 2–4 mm), 
umieszczane w przestrzeni podskórnej (nadpowięziowej), mimo 
wcześniejszych obaw chirurgów, nie wpływają na zwiększenie ry-
zyka zakażeń miejsca operowanego. Należy jednak w tych sytu-
acjach liczyć się z częstszym występowaniem surowiczaków [32]. 
Długotrwałe stosowanie drenów (nawet do dwóch tygodni lub do 
zmniejszenia drenażu do 30–50 ml/dobę) wpływa na zmniejszenie 
ryzyka tworzenia surowiczaków. Dodatkowo stosowanie szwów 
przytwierdzających płat skórno-podskórny do powięzi (quilting 
sutures) i stosowanie klejów do mocowania siatki i tkanki podskór-
nej, również powodują rzadsze występowanie tego powikłania. 
W metodach nadpowięziowej naprawy przepukliny z towarzyszą-
cym rozstępem mięśni prostych podejmuje się próbę odtworzenia 
kresy białej. W tym celu, zszywa się brzegi rozstępu (przyśrodkowe 
brzegi pochewek mięśni prostych) podłużnie szwem ciągłym na ca-
łej długości kresy, a następnie dodatkowo wzmacnia się linię szwów 
paskiem siatki makroporowatej z zachowanie marginesu 4–8 cm. 
Siatka mocowana jest szwami po pochewki mięśnia prostego.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że metoda nadpowięzio-
wa zalecana jest przede wszystkim dla kobiet z poporodową  

od kresy białej z użyciem narzędzi laparoskopowych pod bezpo-
średnią kontrolą wzroku. W przypadku dużych przepuklin znacz-
nie łatwiej preparuje się z użyciem kamery (EMILOS; Endoscopic 
mini/less open sublay). Na użytek tej operacji, Autor posługuje 
się specjalnie przygotowaną optyką, wewnątrz której znajduje się 
tunel do wprowadzenia narzędzia laparoskopowego (Endotorch) 
[24]. Wśród grupy 1074 chorych operowanych tą metodą z powodu 
pierwotnych przepuklin pękowych i kresy białej, Reinpold i wsp. 
stwierdzili występowanie nawrotów w ciągu pierwszego roku od 
operacji u zaledwie 0,5% pacjentów z przepuklinami nadbrzusza 
i brak nawrotów po operacjach przepuklin pępkowych. Surowi-
czaki wystąpiły u zaledwie 1,2% chorych, z zakażenia rany u 0,2% 
pacjentów [25]. 

MIC Rives Stoppa Stapler Repair
Trudności techniczne związane z laparoendoskopowym zakłada-
niem szwów na wrota przepukliny i brzegi rozstępu mięśni pro-
stych można pokonać przez zastosowanie staplera linijnego. Chen 
zaproponował technikę, polegającą na laparoskopowym uwolnie-
niu zrostów otrzewnowych wokół wrót przepukliny, a następnie 
wprowadzenie trokarów pod kontrolą wzroku do przestrzeni za-
mięśniowej [26]. Dyssekcja przestrzeni wewnątrz pochewek mię-
śni prostych prowadzona jest analogicznie do metody eTEP, ale 
bez przecinania przyśrodkowej części tylnych blaszek. Następnie 
w podbrzuszu wprowadza się linijny stapler tnący, którym obej-
muje się tylne blaszki po obu stronach w pobliżu kresy białej. Po 
uruchomieniu staplera, połączeniu ulegają tylne blaszki pochewek 
wzdłuż kresy białej. W celu wytworzenia przestrzeni na całej dłu-
gości kresy białej, wykorzystuje się zwykle 3–4 wkłady staplera. 
Uzyskuje się dzięki temu rozległą przestrzeń za oboma mięśniami 
prostymi, w których układa się siatkę syntetyczną. Autor metody 
sugeruje stosowanie siatki samomocującej, dopasowanej do po-
wierzchni całej wypreparowanej przestrzeni [27]. Wśród operowa-
nych chorych, Chen nie stwierdził zakażeń, a surowiczaki wystąpiły 
u 9,5% osób. Po sześciu miesiącach obserwacji nie było nawrotów 
przepuklin, aczkolwiek jeden chory (4,8%) wymagał reoperacji 
z powodu wyczuwalnego podskórnie zgrubienia odpowiadające-
go pozostawionemu nadpowięziowo workowi przepuklinowemu 
[26]. Mimo stosowania staplera, technika ta jest wciąż bardziej 
kosztowo efektywna względem operacji IPOM z zastosowaniem 
siatki antyadhezyjnej.

TAPP
Bardzo dobre wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposo-
bem TAPP (przezbrzuszne przedotrzewnowe umieszczenie siat-
ki) wywołały wśród chirurgów chęć wykorzystania tej techniki 
w naprawie przepuklin brzusznych. W technice TAPP w opera-
cjach przepuklin w linii pośrodkowej wprowadza się trzy trokary 
w linii pachowej przedniej (port optyczny i dwa robocze), analo-
gicznie jak w metodzie IPOM. Następnie nacina się podłużnie 
otrzewną pod tylną blaszką pochewki mięśnia prostego po stronie 
wprowadzonych trokarów, nieco przyśrodkowo od kresy półksię-
życowatej, przez którą przebiegają pęczki nerwowo naczyniowe 
do mięśnia prostego. Preparuje się przestrzeń przedotrzewnową, 
aż do połączenia przedniej i tylnej blaszki pochewki w okolicy 
kresy białej. W tym miejscu należy przejść na przeciwległą stro-
nę ponad tkanką tłuszczową fałdu pępkowego lub więzadła sier-
powatego, nie uszkadzając kresy białej. Dzięki temu dociera się 
do pośrodkowej przestrzeni przedotrzewnowej i uwidacznia się  
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że bezpiecznie zostały uwolnione zrosty jelit lub sieci większej 
z workiem przepuklinowym [38]. Siatka mocowana jest na obwo-
dzie metalowymi zszywkami niewchłanialnymi lub polimerowymi 
zszywkami wchłanialnymi (tacks). Mocowania można również do-
konać z użyciem szwów przezpowięziowych, co jednak związane 
jest z częstszym występowaniem dolegliwości bólowych. Z zało-
żenia, zarówno powierzchnia siatki skierowana w kierunku trzewi, 
jak i zszywki, nie powinny powodować zrostów z narządami jamy 
brzusznej, a – w konsekwencji – sprzyjać występowaniu przetok. 
Niestety mimo stosowania różnych materiałów antyadhezyjnych 
przez producentów siatek, nadal po operacjach IPOM dochodzi 
do powstawania zrostów wewnątrzotrzewnowych, co między in-
nymi spowodowało obecnie mniejsze zainteresowanie chirurgów 
tą metodą. Dziś metoda IPOM jest szczególnie polecana dla cho-
rych z licznymi małymi i średnimi wrotami przepuklinowymi, 
u których dostęp otwarty wiązałby się z rozległym preparowaniem 
powłok [39, 40]. Jest to metoda również zalecana dla chorych, 
u których – ze względów ogólnozdrowotnych – długotrwała opera-
cja związana ze znaczną ingerencją w obrębie ściany jamy brzusz-
nej stanowiłaby zbyt duże obciążenie [41].

W początkowym okresie stosowania metody IPOM zauważono, że 
pokrycie wrót przepukliny siatką, bez zamknięcia ubytku, sprzyja 
występowaniu nawrotu oraz przepuklaniu zawartości jamy brzusz-
nej (bulging) [42]. Po operacji chorzy nadal zgłaszali uwypuklenie 
w miejscu wcześniej operowanej przepukliny, często połączone 
z dyskomfortem fizycznym. Z tego powodu, w przypadku przepu-
klin o średnicy wrót większej niż 1–2 cm, można rozważyć zamknię-
cie wrót szwami, dzięki czemu siatka syntetyczna jest podparta na 
całej powierzchni i nie zostaje uwypuklona przez ubytek powłok. 
Modyfikacja polegająca na zamknięciu wrót zwana jest IPOM-plus 
(mesh augmentation), w odróżnieniu od oryginalnej techniki IPOM 
(standard IPOM; sIPOM) z umieszczaniem siatki pod ubytkiem 
(bridging). Brzegi wrót mogą być zeszyte wewnątrzotrzewnowo 
z użyciem imadła laparoskopowego lub szydełkiem (suture-passer) 
z wiązaniem nici wewnątrz otrzewnej lub ekstrakorporalnie. W wy-
niku stosowania metody IPOM-plus obserwuje się mniej nawro-
tów, surowiczaków i przepukleń względem sIPOM (p < 0.05) [43].

LIRA
Zamkniecie rozległych wrót przepukliny w technikach wewnątrz-
otrzewnowych stwarza ryzyko wystąpienia bólu, nawrotu, może 
wymagać zastosowania technik uwalniania mięśni bocznych partii 
ściany jamy brzusznej lub – w niektórych przypadkach – może być 
wręcz technicznie niemożliwe [16]. Jednocześnie pokrycie siatką 
otwartych wrót przepukliny stwarza duże ryzyko przepuklania 
zawartości (bulging), nawrotów i surowiczaków. Morales-Conde 
zaproponował wykorzystanie fragmentu tylnej blaszki pochewki 
mięśnia prostego brzucha do zamknięcia ubytku powłok we wrotach 
przepukliny. W przypadku przepuklin o wrotach 4–10 cm, nacina 
się podłużnie tylną blaszkę pochewki mięśnia prostego obustron-
nie, a następnie uzyskane przyśrodkowo płaty powięzi zeszywa 
się ze sobą na całej długości, odtwarzając kresę białą [44]. Tylną, 
obnażoną powierzchnię mięśni prostych pokrywa się umieszcza-
ną wewnątrzotrzewnowo siatką antyadhezyjną, którą mocuje się 
zszywkami (tacks) na obwodzie. Według autora metody, główną 
zaletą techniki LIRA jest możliwość uzyskania braku napięcia 
w linii szycia, co powoduje istotnie mniejsze odczucie bólu. 
W rocznej obserwacji po wykonanych operacjach tym sposobem 
autorzy nie stwierdzili nawrotu przepukliny [44].

niewydolnością przedniej ściany jamy brzusznej, szczególnie dla tych, 
u których większą uwagę przykłada się do odtworzenia funkcji 
ściany brzusznej, a nie wyglądu kosmetycznego. Natomiast u pa-
cjentek z istotnym nadmiarem skóry, należy rozważyć klasycz-
ną naprawę z abdominoplastyką. Dodatkowo oddzielenie płata 
skórno-podskórnego wpływa na wystąpienie zaburzeń czucia 
w obrębie skóry [33]. 

Opisana technika została zastosowana przez różnych autorów, stąd 
w piśmiennictwie wymienia się kilka jej nazw (REPA, SCOLA, TE-
SLA). Według Juarez Muas, po zastosowaniu operacji REPA (pre-
aponeurotic endoscopic repair), należy oczekiwać surowiczaków 
u 12% pacjentów, natomiast po 18 miesiącach obserwacji, wśród 
operowanych pacjentów nie wystąpił nawrót [34]. Podobne wyniki 
przedstawił Claus u chorych poddanych operacji SCOLA [TESLA] 
(subcutaneus onlay laparoscopic approach). Częstość występowa-
nia surowiczaków wyniosła 13,7%, natomiast nawrót przepukliny 
wystąpił u 2% chorych [32]. 

ELAR
W 2016 r. Köckerling opisał własną technikę małoinwazyjnej na-
prawy rozstępu mięśni prostych brzucha u chorych z towarzyszącą 
przepukliną pępkową lub kresy białej [35]. Procedurę rozpoczyna 
podłużne cięcie okalające pępek po lewej stronie na długości oko-
ło 3 cm. Po oddzieleniu tkanki podskórnej od pochewki mięśnia 
prostego brzucha wokół pępka, otwiera się worek przepukliny i po 
odprowadzeniu zawartości, odcina nadmiar otrzewnej. Dalsze pre-
parowanie odbywa się w tkance podskórnej z wykorzystaniem wide-
oendoskopu (optyki laparoskopowej i narzędzi laparoskopowych). 
Przednie blaszki pochewek mięśni prostych nacina się podłużnie 
w odległości 2–3 cm od brzegu przyśrodkowego na całej długości, 
tj. od wyrostka mieczykowatego do okolicy poniżej pępka. Odcięte 
brzegi przyśrodkowe zeszywa się szwem ciągłym niewchłanialnym, 
odtwarzając kresę białą w nowym kształcie, dzięki czemu oddalone 
wcześniej mięśnie proste ulegają przesunięciu do linii pośrodko-
wej. Następnie ubytek powięzi, powstały na przedniej powierzchni 
obnażonych mięśni prostych, pokrywa się siatką syntetyczną, mo-
cując ją obwodowo do brzegów bocznego fragmentu przeciętych 
wcześniej przednich blaszek pochewek mięśni prostych brzucha. 
We wczesnych wynikach przedstawionych przez autora metody 
w grupie 40 operowanych chorych nie odnotowano nawrotów, a po-
wikłania związane z tworzeniem surowiczaków lub martwicą pępka 
dotyczyły jednego pacjenta [35]. Metoda ta stanowi dalszą ewolucję 
techniki zastosowanej kilkadziesiąt lat wcześniej przez Chevrela, 
który również wykorzystywał fragment przedniej blaszki pochewki 
mięśnia prostego do odtworzenia kresy białej, jednak wówczas nie 
wykorzystywał materiału syntetycznego do pokrycia ubytku [36].

METODY WEWNĄTRZOTRZEWOWE

IPOM

Metoda wewnątrzotrzewnowego umieszczania siatki syntetycznej 
miała być odpowiedzią na trudności techniczne związane z prepa-
rowaniem rozległej przestrzeni dla implantacji siatki w metodach 
otwartych, co wiązało się również z trzykrotnie większym ryzy-
kiem zakażeń miejsca operowanego (3,4% vs 10,5%; p < 0.001) [37]. 
Umieszczenie płaskiej siatki na wewnętrznej powierzchni otrzew-
nej wokół ubytku powłok jest technicznie prostsze, przy założeniu, 
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technicznymi, dostępnością materiałów, doświadczeniem chirur-
ga oraz charakterystyką pacjenta i występującymi obciążeniami 
ogólnymi. Dalsze badania i analiza odległych wyników leczenia 
może wpłynąć na ustalenie wskazań do stosowania poszczegól-
nych metod w specyficznych sytuacjach klinicznych. Niemniej, 
chirurdzy podejmujący się rekonstrukcji powłok brzusznych, 
w przypadku przepuklin powinni znać różne dostępy operacyjne 
oraz poszczególne przestrzenie powłok brzusznych, w których 
można umieścić materiał syntetyczny. Należy jednak podkreślić, 
że słaba ergonomia nowych technik, złożona anatomia i skom-
plikowane preparowanie przestrzeni oraz konieczność szycia 
laparoskopowego w trudnym ułożeniu zaopatrywanych warstw 
w wąskiej przestrzeni bez pełnej triangulacji narzędzi, powodu-
ją, że operacje te stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonego 
w operacjach małoinwazyjnych chirurga.

Ostatnia dekada w chirurgii przepuklin to przede wszystkim pró-
ba połączenia koncepcji otwartych operacji Rives-Stoppa zamię-
śniowego umieszczenia siatki z korzyściami płynącymi z lapa-
roskopowej operacji IPOM. W rezultacie powstał szereg nowych 
metod, dzięki którym możliwe jest: zredukowanie liczby nawrotów, 
przywrócenie funkcjonalności ściany brzusznej, uniknięcie kontak-
tu materiału syntetycznego z narządami jamy brzusznej, ogranicze-
nie liczby zakażeń i powikłań w gojeniu ran oraz zmniejszenie bólu 
pooperacyjnego. Obecna chirurgia dysponuje licznymi technika-
mi umożliwiającymi zaopatrzenie przepuklin brzusznych. Wciąż 
jednak nie wyodrębniono jednej uniwersalnej metody leczenia. Pi-
śmiennictwo dotyczące opisanych powyżej metod nadal dotyczy 
niewielkich grup chorych, a okres obserwacji rzadko przekracza 
dwanaście miesięcy. Dokonując wyboru optymalnej techniki dla da-
nego chorego, należy przede wszystkim kierować się możliwościami  
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