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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Chirurgia plastyczna została wprowadzona w Niemczech jako podspecjalizacja chirurgii ogólnej w 1978 r. Od 
tego czasu dyscyplina ta rozwinęła ogromne możliwości, m.in. dzięki współpracy z innymi dziedzinami, takimi jak: chirurgia 
ogólna i chirurgia jamy brzusznej. 

  cel: Podkreślenie i podsumowanie podstawowych możliwości, opcji technicznych i nowych aspektów chirurgii plastycznej, 
które w codziennej praktyce klinicznej są istotne dla wspólnych interdyscyplinarnych strategii zabiegowych chirurgii plastycz-
nej, ogólnej i chirurgii jamy brzusznej. 

  Metoda: Krótki i zwięzły przegląd literatury oparty na: 
1) wyborze właściwego tematycznego piśmiennictwa z medycznej literatury naukowej oraz 
2) doświadczeniu chirurgicznym zdobytym w codziennej pracy.

  Wyniki: (wybrane punkty styczne):

  1) Zabiegi ochrony biologicznej w chirurgii naczyniowej stosowane, aby przezwyciężyć poważny problem zakażeń protez na-
czyniowych obarczony ryzykiem przerwania zespolenia i krwawienia. Po starannym opracowaniu z ewentualną rekonstruk-
cją autologicznych naczyń protezę naczyniową pokrywa się płatem tkankowym, aby przekazać właściwości immunologiczne 
i ostatecznie spowodować gojenie zakażonego obszaru.

  2) Leczenie przetok aortalno-tchawiczej lub aortalno-dwunastniczej, będących znacznym wyzwaniem dla chirurga ogólnego. 
Mogą być one leczone odpowiednio przez interpozycję płata mięśnia piersiowego większego lub pokrycie płatem sieci większej.

  3) W odniesieniu do chirurgii nerwów odnotowano zachęcające efekty w postaci subiektywnej poprawy jakości głosu po 
wczesnej mikrochirurgicznej naprawie nerwu krtaniowego wstecznego oraz przywrócenia pojemności oddechowej w pora-
żeniu przepony.

  4) Chirurgia limfatyczna w przypadku obrzęków limfatycznych o charakterze pierwotnym (z powodu braku lub niedoboru 
naczyń limfatycznych) lub wtórnym (w przebiegu zakażenia, urazu, radioterapii lub zabiegu operacyjnego) może być wska-
zana w ośrodkach mikrochirurgicznych wyspecjalizowanych w naprawie dróg limfatycznych. Uszkodzony układ chłonny: (I) 
może być odtworzony przez interpozycję lub (II) limfa może być drenowana nieanatomicznie, na przykład przez zespolenie 
limfatyczno-żylne. Dalsze techniki to: przeszczepienie wolnego węzła chłonnego zawartego w wolnym unaczynionym płacie 
z pachwiny, przeniesienie autologicznego naczynia chłonnego lub interpozycja przeszczepu żylnego.

  5) Redukcja masy jak dermolipektomia z późniejszym przeszczepem skóry niepełnej grubości jest cenną opcją zapewniającą 
znaczne zmniejszenie objętości.

  6) Uzupełnianie ubytków: A. Przeszczepy skóry o niepełnej lub pełnej grubości są powszechną metodą uzupełniania ubytków 
w przypadku, gdy łożysko rany jest czyste i dobrze unaczynione. Jeśli nie ma miejsca do pobrania skóry lub łożysko przeszczepu jest 
wątpliwej jakości, stosuje się różne allogeniczne lub ksenogeniczne zamienniki skóry. B. Kolejne metody obejmują szeroki arsenał 
miejscowych i wolnych płatów powięziowo-skórnych i mięśniowo-skórnych, takich jak: pionowy płat mięśnia prostego brzucha 
(VRAM), stosowany na przykład po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy, lub płaty śmigłowe odpowiednich „angiosomów”.

  7) Zamknięcie przepuklin ściany jamy brzusznej z niestabilnym pokryciem skóry. Uzupełnienie płatem tkankowym, samym lub 
w połączeniu z siatką, jest lepsze od zastosowania wyłącznie siatki.

  8) Wolne płaty – gdy miejscowe lub uszypułowane płaty są niedostępne, do uzupełnienia ubytku ściany jamy brzusznej można 
wykorzystać wolne płaty (częstość występowania powikłań jest niewielka).

  Wniosek: Chirurgia plastyczna jest niezastąpionym partnerem w specyficznych problemach chirurgicznych oraz przypad-
kach klinicznych w chirurgii ogólnej i chirurgii jamy brzusznej. Każdy chirurg ogólny i chirurg jamy brzusznej powinien być 
poinformowany o ogromnych możliwościach i technikach chirurgicznych, jakie może zapewnić współczesna chirurgia pla-
styczna, aby osiągnąć najlepsze wyniki i podnieść jakość życia pacjentów przez połączenie fachowej wiedzy tych dwóch dzie-
dzin chirurgicznych. 

SłoWa kluczoWe: chirurgia jamy brzusznej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna
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RLN (recurrent laryngeal nerve) – nerw krtaniowy wsteczny 
sgRNA (single-guided ribonucleic acid) – jednoniciowa prowa-
dząca nić RNA 
TGF-β (transforming growth factor β) – transformujący czynnik 
wzrostu beta 
TRAM (transverse rectus abdominis myocutaneous) (flap) – po-
przeczny płat skórno-mięśniowy z mięśnia prostego brzucha 
VRAM (vertical rectus abdominis myocutaneous) (flap) – pio-
nowy płat skórno-mięśniowy z mięśnia prostego brzucha

WStęp

Chirurgia plastyczna została wprowadzona w Niemczech jako 
podspecjalizacja chirurgii ogólnej w 1978 r. Od 1992 r. jest odręb-
ną specjalizacją lekarską. Wciąż jednak ta młoda i kształtująca się 
dziedzina przenika się z chirurgią ogólną. Chociaż w społeczeń-
stwie, a nawet wśród studentów kierunków medycznych [1], chi-

Wykaz SkrótóW

ADSC (adipose-derived mesenchymal stem cell) – mezenchy-
malne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej 
ALT (anterolateralthigh) (flap) – płat przednio-boczny uda 
BCC (basal cell carcinoma) – rak podstawnokomórkowy 
BMP-2 (bone morphogenetic protein 2) – białko morfogenetyc-
ne kości-2 
BMSC (bone marrow-derived mesenchymal stem cell) – mezen-
chymalne komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego 
CAL (cell-assisted lipotransfer) – przeszczep tkanki tłuszczowej 
wspomagany komórkami macierzystymi 
Cas9 (CRISPR-associated endonuclease 9) – endonukleaza-9 
związana z CRISPR 
CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repe-
ats) – zgrupowane, regularnie rozproszone, krótkie, powtarzają-
ce się sekwencje palindromiczne 
EC (embryonal stem cell) – embrionalne komórki macierzyste 

abStract:   background: Plastic surgery was first introduced as a sub-specialty of general surgery in Germany in 1978. Since then, this sur-
gical subspecialty/discipline has evolved enormous potential, e.g. in collaboration with other disciplines such as general and-
abdominal surgery.

  aim: To highlight and summarize the basic potential, technical options and novel aspects of plastic surgery, which are relevant 
for the common interdisciplinary surgical strategies of plastic and general as well as abdominal surgery in clinical practice.

  Method: Short and compact narrative review based on  
1) a selection of relevant references from the medical scientific literature and 
2) surgical experiences obtained in daily practice.

  results (selected corner points): 

  1) Biological protection procedures in vascular surgery by flap coverage after meticulous debridement with or without auto-
genic vascular reconstruction are used to overcome infection of a vascular prosthesis, a serious problem, associated with the 
risk of anastomotic rupture and bleeding by transfer of immunological competence due to tissue coverage and finally to in-
duce healing in the area of an infected vascular prosthesis.

  2) Fistula treatment for aorto-tracheal or aorto-duodenal fistulas, a big challenge for the referring general surgeon, can be 
treated by flap coverage, i.e. interposition of the pectoralis-major flap and the omentum-majus flap, respectively.

  3) With regard to nerve surgery, encouraging results have been reported after early microsurgical recurrent laryngeal nerve 
repair, i.e. improved subjective voice quality or reconstitution of respiratory capacity in diaphragmatic.

  4) Lymphatic surgery for lymphedema occurring either primarily due to an absence or lack of lymphatic vessels or secondari-
ly due to infection, trauma, radiation therapy or surgery can be indicated in specialized microsurgical centers, e.g. for surgical 
repair of the lymphatic pathway: I) the interrupted lymphatic system can be reconstructed by an interposition, or II) the lym-
phatic fluid can be drained extraanatomically (e.g. by a lymphatic-venous anastomosis). Further techniques are the follow-
ing: free lymph node transplantation included in a free vascularized groin flap or autologous lymphatic vessel transfer or vein 
graft interposition (used for lymphatic vessel interposition).

  5) Mass reduction such as dermolipectomy with subsequent split-thickness is a valuable option, which provides excellent vol-
ume reduction.

  6) Defect coverage: A. Split- or full-thickness skin grafts are a common method of defect coverage (in cases of clean and 
well-vascularized wound bed and lacking donor skin, or if the graft bed is of questionable quality) using various allogenic or 
xenogenic skin substitute materials. B. Further methods offer a wide-range armamentarium of local and free fasciocutaneous 
and musculocutaneous flaps, e.g. after abdomino-perineal rectum extirpation using the vertical rectus-abdominis myocuta-
neous flap (VRAM) or propeller flaps according to the “angiosome”.

  7) Abdominal wall hernia closure with instable skin coverage, flap closure, either alone or in combination with mesh is supe-
rior to mesh closure only.

  8) Free flaps: If there is no option for a local or pedicled flap available, free flaps can be well used for abdominal wall defect 
closure (complication rate in experienced hands is low).

  conclusion: Plastic surgery is an indispensable partner for specific surgical problems and clinical situations of general and ab-
dominal surgery, which indicates that each general and abdominal surgeon should be well notified on great options and sur-
gical techniques offered by modern plastic surgery to achieve best outcomes and quality of life for patients and should com-
bine the expertise of these two surgical disciplines.

keyWordS:  abdominal surgery, general surgery, plastic surgery
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Zabiegi ochrony biologicznej w chirurgii naczyniowej

Zakażenie protezy naczyniowej jest istotnym problemem z powo-
du ryzyka przerwania zespolenia i krwawienia. Zabiegi ochrony 
biologicznej mają na celu wywołanie gojenia w obszarze zakażo-
nej protezy naczyniowej przez pokrycie jej płatem tkankowym, 
po starannym opracowaniu z ewentualną rekonstrukcją autolo-
gicznych naczyń. Z płatem mięśniowym do obszaru zakażonej 
protezy naczyniowej przekazywana jest zdolność do odpowiedzi 
immunologicznej, co może indukować gojenie. Można wykorzy-
stać w tym celu różnorodne płaty mięśniowe i mięśniowo-skórne. 
Jeżeli naczynia zaopatrujące kończynę dolną są drożne, polecany 
jest płat mięśniowy udowy z mięśnia obszernego bocznego lub 
z mięśnia prostego uda (Ryc. 1a.–c.).

W przypadku upośledzonego ukrwienia kończyny dolnej należy za-
stosować płaty z bardziej proksymalnych części ciała, jak płat z mię-
śnia prostego brzucha [4] lub uszypułowany płat z sieci większej [5].

Leczenie przetok
Przypadki, takie jak przetoki aortalno-tchawicze lub aortalno-dwu-
nastnicze, stanowią znaczne wyzwania dla chirurga ogólnego. Prze-
toki aortalno-dwunastnicze mogą być skutecznie leczone przez 
pokrycie płatem z sieci większej [6]. Odpowiednio, przetoka aor-
talno-tchawicza może być z powodzeniem zamknięta przez wsta-
wienie płata z mięśnia piersiowego większego [7]. Przetoki odbyt-
niczo-pochwowe, powstałe z przyczyn położniczych, zapalnych lub 
jatrogennych, po leczeniu operacyjnym lub radioterapii, stanowią 
przykrą niedogodność dla pacjentów [8]. Klasyczne postępowanie 
chirurgiczne polega na dwuwarstwowym zamknięciu przedniej ścia-
ny odbytnicy z możliwym uzupełnieniem ubytku płatem z mięśnia 
prostego brzucha [4] lub uszypułowanym płatem z sieci większej [5].

Chirurgia nerwu
Operowanie nerwów obwodowych jest główną składową rekon-
strukcyjnej chirurgii plastycznej, której pionierami są Hanno Mi-
lesi czy też Julia Terzis. Według ostatniej metaanalizy [9] metoda 

rurgia plastyczna jest często kojarzona z zabiegami kosmetyczny-
mi, opiera się ona na czterech następujących filarach:

•	 chirurgii ręki,
•	 chirurgii rekonstrukcyjnej,
•	 chirurgii oparzeń,
•	 chirurgii estetycznej. 

Łatwo zatem wyobrazić sobie liczne obszary wspólne z chirurgią 
ogólną w interdyscyplinarnej współpracy. Do 1992 r. chirurgia 
plastyczna była podspecjalizacją chirurgii ogólnej, podobnie jak 
chirurgia: urazowa, naczyniowa czy jamy brzusznej. Jest szybko 
rozwijającą się dziedziną z wieloma kamieniami milowymi, zwłasz-
cza w powstałej w ostatnich dekadach mikrochirurgii. 

Opracowanie wolnego płata pachwinowego przez Daniela i Tay-
lora w 1973 r. jest uważane za pierwsze kliniczne zastosowanie 
przeniesienia wolnych tkanek [2]. 

Pierwsze przeniesienie wolnego płata z mięśnia najszerszego grzbie-
tu, będące obecnie „wołem roboczym” w uzupełnianiu ubytków, 
zostało wykonane przez Baudeta w 1976 r. [3]. 

Celem tego krótkiego i zwięzłego przeglądu literatury, opartego 
na: (1) wyborze właściwego tematycznego piśmiennictwa z me-
dycznej literatury naukowej oraz (2) doświadczeniu chirurgicznym 
zdobytym w codziennej pracy, jest podkreślenie i podsumowanie 
podstawowych możliwości, opcji technicznych i nowych aspek-
tów chirurgii plastycznej, które w codziennej praktyce klinicznej 
są istotne dla wspólnych interdyscyplinarnych strategii zabiego-
wych chirurgii: plastycznej, ogólnej i jamy brzusznej. 

Metoda

Przegląd piśmiennictwa oparty został o wyszukiwanie terminów: 
chirurgia plastyczna, chirurgia ogólna, chirurgia jamy brzusz-
nej, wolny płat pachwinowy, przeniesienie wolnego płata z mię-
śnia najszerszego grzbietu, płat z mięśnia obszernego bocznego lub 
prostego uda, płat z mięśnia prostego brzucha, uszypułowany płat 
z sieci większej.

ryc. 1.  Zakażona rekonstrukcja tętnicza. a: Proteza tętnicy udowej odsłonięta w lewej pachwinie; b: Pokrycie ubytku płatem mięśnia prostego uda i przeszczepem skóry niepełnej grubości; 
c: Inny przykład pokrycia protezy tętnicy udowej po pachwinowej resekcji guza za pomocą pionowego płata mięśnia prostego brzucha (VRAM) z prawej strony – lewy brzeg rany 
został pokryty przeszczepem skóry niepełnej grubości, miejsce pobrania może być zamknięte bezpośrednio.

A B C
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1.  Odtworzeniem uszkodzonego układu limfatycznego przy wy-
korzystaniu interpozycji;

2. Nieanatomicznym drenażem limfy.

W 1979 r. O’Brien i wsp. po raz pierwszy opisali wytworzenie 
u 40 pacjentów sztucznego drenażu limfatycznego przez zespole-
nie limfatyczno-żylne [18]. Autorzy przedstawili znaczące zmniej-
szenie objętości zajętych kończyn u dwóch trzecich pacjentów.

Przeszczepienie wolnych węzłów chłonnych

W przypadku obrzęku limfatycznego ramienia po mastektomii opi-
sano przeniesienie węzła chłonnego zawartego w wolnym unaczynio-
nym płacie z pachwiny [19]. Po 56-miesięcznej obserwacji osiągnię-
to 51% redukcję objętości w porównaniu do stanu przed zabiegiem. 
Częstość występowania zapalenia tkanki łącznej była mniejsza u 11 
z 13 pacjentów. Węzły chłonne mogą być również osadzone w una-
czynionym płacie sieciowym lub podbródkowym. Unaczyniony płat 
sieciowy może być przeniesiony w odległe miejsce przez zastosowa-
nie mikrochirurgicznego szwu naczyniowego, jak zostało to przed-
stawione przez O’Brien’a w modelu psim [20]. Autorzy odnotowali 
znaczącą redukcję wyindukowanego obrzęku limfatycznego tylnej 
kończyny po przeniesieniu wolnej tkanki sieci. Jeśli źródło obrzęku 
limfatycznego sąsiaduje z jamą brzuszną, jak w przypadku okolicy 
pachwinowej, zabieg może być wykonany nawet łatwiej dzięki zasto-
sowaniu uszypułowanego płata sieci. Benoit i wsp. przeprowadzili tę 
procedurę u 7 pacjentów poddanych limfadenektomii pachwinowej, 
u 3 z nich zastosowano dodatkowo uzupełniającą pooperacyjna ra-
dioterapię [21]. Odnotowano brak tworzenia torbieli limfatycznych, 
bezobjawowe zmniejszenie średnicy kończyny w porównaniu do 
przeciwnej strony u 4 pacjentów i zmniejszenie obwodu kończyny w 
porównaniu do stanu przed zabiegiem u 3 pacjentów. Cheng i wsp. 
przenieśli wolny unaczyniony płat podbródkowy w okolicę stawu 
skokowego u 6 pacjentów z przewlekłym obrzękiem limfatycznym 
kończyny dolnej. Po 9 miesiącach stwierdzono zmniejszenie obwo-
du odpowiedniej kończyny o średnio 60% [22].

Przeniesienie autologicznych naczyń limfatycznych

W przypadku obrzęku limfatycznego kończyny górnej i dolnej opisy-
wano przeniesienie wolnych naczyń limfatycznych [23]. Zabieg może 
być wykonany na tożstronnej kończynie jako pomost omijający bloka-
dę lub można poprowadzić drenaż do przeciwstronnej kończyny. Po 
dwóch latach (dokładnie po 106 tygodniach) od zabiegu objętość ra-
mienia może być w ten sposób zmniejszona o 28%. Mimo niecałkowi-
tego ustąpienia obrzęku kończyny górnej, metodę tę można rozważać 
w przypadku różnicy ciśnienia krwi lub limfy oraz w nadkrzepliwości.

Interpozycja przeszczepu żyły

W rekonstrukcji limfatycznej zamiast naczynia limfatycznego moż-
na wykorzystać przeszczep żyły [24], jak przedstawili to Campisi 
i wsp. Metoda ta jest odpowiednia, gdy z powodu zastoju żylne-
go i podwyższonego ciśnienia żylnego w odpowiedniej kończynie 
nie można wykonać zespolenia limfatyczno-żylnego. Przeszczepy 
żylne mają pewne korzystne cechy w porównaniu do przeszcze-
pów limfatycznych: większa średnica żyły pozwala na zespolenie 
kilku naczyń limfatycznych z jedną żyłą, zarówno proksymalnie, 
jak i dystalnie. Zastawki żylne mogą być pomocne w zapobiega-
niu wstecznemu przepływowi limfy. Dodatkowo, żylne naczynie 

śródoperacyjnej stymulacji nerwu w chirurgii tarczycy znacząco 
zmniejszyła częstość występowania uszkodzenia nerwu krtanio-
wego wstecznego (RLN) z 3,01% do 1,46%. Mimo to nieruchomość 
strun głosowych jest dla pacjentów degradującym problemem. 
Obserwowano jednak zachęcające rezultaty wczesnej mikrochi-
rurgicznej naprawy RLN w postaci subiektywnej poprawy jakości 
głosu [10, 11]. W porażeniu przepony również opisywano korzyst-
ny efekt przywrócenia pojemności oddechowej po mikrochirur-
gicznej naprawie nerwu przeponowego [12]. 

Chirurgia limfatyczna
Obrzęki limfatyczne mogą mieć charakter: (1) pierwotny, spowo-
dowany brakiem lub niedoborem naczyń limfatycznych, lub (2) 
wtórny, w przebiegu zakażenia, urazu, radioterapii lub zabiegu 
operacyjnego [13]. Zaawansowanie obrzęku limfatycznego moż-
na podzielić na 4 stadia [13]:

1.  utajony: bez widocznego obrzęku, uczucia ciężkości i dyskomfortu;

2.  odwracalny: obrzęki ustępujące po uniesieniu kończyny, obrzęk 
ciastowaty;

3.  nieustępujący samoistnie: elewacja kończyn nie przynosi po-
prawy, obrzęki mogą być ciastowate;                              

4.  słoniowacizna: stwardnienie skóry, zmiany brodawkowate, na-
wracające infekcje.

Wtórny obrzęk limfatyczny odpowiedniej kończyny może wystąpić 
zwłaszcza po leczeniu operacyjnym i naświetlaniu z powodu raka 
piersi lub po wycięciu biodrowych węzłów chłonnych. Częstość 
występowania obrzęku limfatycznego po limfadenektomii pacho-
wej wynosi od 3 do 14% [14, 15]. Po wycięciu pachwinowych wę-
złów chłonnych, zależnie od stopnia radykalności zabiegu, obrzęk 
limfatyczny kończyny dolnej występuje z częstością wahającą się 
od 10 do 20% [16, 17]. W łagodnych i umiarkowanych obrzękach 
może być wystarczające leczenie zachowawcze poprzez drenaż lim-
fatyczny i odzież uciskową. W stadiach 2. i 3. można podjąć próbę 
leczenia przyczynowego w specjalistycznych ośrodkach mikrochi-
rurgicznych. Chirurgiczna naprawa dróg limfatycznych może być 
przeprowadzona dwoma zasadniczymi metodami:

ryc. 2.  Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych IV stopnia. a: Dystalna część prawej kończyny 
dolnej po zabiegu dermolipektomii i przeszczepie skóry niepełnej grubości; b: 
Wykonywana jest stopniowa dermolipektomia i przeszczep skóry – wystąpiło 
powierzchowne zakażenie, które ustąpiło po miejscowym leczeniu odkażającym.
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unaczynione. Ostatnie osiągnięcia naukowe proponują rozwiązania 
w przypadku braku miejsca do pobrania skóry lub wątpliwej jakości 
podłoża przeszczepu. Przeszczep może być rozciągnięty do większych 
rozmiarów przy użyciu dermatomu siatkowego lub łagodniejszych 
technik [29]. Dostępny jest szereg allogenicznych lub ksenogenicz-
nych zamienników skóry, które usprawniły możliwości pobrania 
przeszczepu lub służą jako tymczasowe uzupełnienie ubytku, gdy 
brakuje miejsca do pobrania skóry. Przykłady substytutów skóry:

•	 TransCyte (noworodkowe ludzkie fibroblasty hodowane na 
włóknach nylonowych; Advances Tissue Sciences, La Jolla/
Ca, USA) [30],

•	 Integra (połączenie kolagenu bydlęcego i warstwy silikonu; 
Integra life sciences, Plainsboro Ma, USA) [31], 

•	 AlloDerm (bezkomórkowa macierz powstała ze skóry 
zwłok; Allergan, Dublin, Ireland) [32],

•	 Dermagraft (noworodkowe fibroblasty hodowane na sieci 
z poliglikanów; Organogenesis Inc, canton MA, USA) [33],

•	 Apligraf (matryca z kolagenu typu I ze wszczepionymi 
noworodkowymi fibroblastami oraz powierzchowną 
warstwą keratynocytów; Organogenesis inc, Canton MA, 
USA) [34]. 

Uzupełnianie ubytków skóry
Można wyobrazić sobie szereg sytuacji, gdy konieczne jest natych-
miastowe lub odroczone zamknięcie ubytku w zakresie brzucha 
lub miednicy. Ubytki ściany jamy brzusznej pełnej grubości mogą 
powstać w czasie resekcji guza, na przykład w przebiegu agresyw-
nej neurofibromatozy. W tych przypadkach chirurgia plastyczna 
oferuje szeroki arsenał miejscowych oraz wolnych płatów powię-
ziowo-skórnych i mięśniowo-skórnych. Uzupełnienie płatami mię-
śniowymi ubytków wewnątrzmiednicznych powstałych po brzusz-
no-kroczowym wycięciu odbytnicy zapobiega powikłaniom, takim 
jak: nieprawidłowe gojenie ran czy zaburzenia wydzielnicze [35]. 
W naszym doświadczeniu szczególnie nadaje się do tego celu pio-
nowy płat mięśniowo-skórny mięśnia prostego brzucha (VRAM). 
Jest on stosunkowo szybki i prosty do pobrania, posiada solidną 
szypułę naczyniową powyżej tętnicy nadbrzusznej dolnej, a dzię-
ki strukturze mięśniowo-skórnej, pozwala na dobre zamknięcie 
zarówno jamy wewnątrzmiednicznej, jak i uzupełnienie ubytku 
skóry (Ryc. 3a., b.). Sądzimy, że w przygotowaniu przedoperacyj-
nym wystarcza wykrycie w ultrasonografii dopplerowskiej prze-
pływu w dolnej części tętnicy nadbrzusznej. Według niedawnej 
metaanalizy, uzupełnienie ubytku płatem VRAM jest lepsze niż 

oboczne może być wykorzystane do zespolenia dodatkowych na-
czyń limfatycznych. Przeciętna redukcja nadmiernej objętości 
w tym badaniu przekraczała 75% u 47% pacjentów.

Redukcja masy
W przypadku bardziej zaawansowanych obrzęków limfatycznych 
(stadium III i IV) chirurgia plastyczna może zaoferować zróżnico-
wane operacje redukujące. W obrzękach limfatycznych III stadium 
można skutecznie zastosować liposukcję. W obrzękach IV stadium 
tkanka podskórna jest stwardniała do tego stopnia, że nie może 
już być usunięta przez odessanie tłuszczu. W tych przypadkach 
wartościową opcją jest wycięcie skóry wraz z tkanka podskórną 
(dermolipektomia) z późniejszym przeszczepem skóry niepełnej 
grubości. Zapewnia to znakomite zmniejszenie objętości, jednak 
kosztem możliwego zwiększonego obrzęku dystalnie do operowa-
nego miejsca (Ryc. 2a., b.). Zwykle jednak po tego rodzaju zabie-
gach pacjenci przestrzegają zaleceń i są zadowoleni. 

Robotyka w chirurgii plastycznej 
W mikrochirurgii wzrasta zapotrzebowanie na: solidne zespolenia, 
możliwie najniższe ryzyko niepowodzenia i mniejszy przekrój na-
czyń. Precyzja ruchu, wzroku i dotyku człowieka jest ograniczona, 
a zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń może pokonać te 
bariery. Czynniki, takie jak ludzkie zmęczenie, mogą być wyklu-
czone przez zrobotyzowane zabiegi, dlatego podejście to wydaje 
się obiecujące pod wieloma względami. W chirurgii jamy brzusznej 
robotyka jest już powszechnie stosowana w gastrektomii [25], ko-
lektomii [26] czy wycięciu węzłów chłonnych aorty i żyły głównej 
[27]. Zespolenia mikrochirurgiczne mogą być znacząco trwalsze 
przy wykorzystaniu silikonowych rurek [28], chociaż nie zostało 
to rutynowo wdrożone w chirurgii plastycznej. Wykonywanie ze-
spolenia limfatycznego, zwłaszcza w skali super-mikrochirurgii, 
z pomocą zrobotyzowanego urządzenia wydaje się być niezmiernie 
wskazane, ale do tej pory nie ma usystematyzowanego piśmien-
nictwa przedstawiającego korzyści i wady takiego postępowania. 
Możemy oczekiwać z niecierpliwością na pierwsze systematycz-
ne badania tego obszaru i być dobrej myśli, że w przyszłości w tej 
wyjątkowej dziedzinie pojawi się nowe wartościowe narzędzie.

Przeszczepy i zamienniki skóry 
Przeszczepy skóry pełnej i niepełnej grubości są zwyczajową metodą 
uzupełniania ubytków skóry, gdy łożysko rany jest czyste i dobrze 

ryc. 3.  Ubytek tkanek miękkich. a: Po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy; b: Uzupełnienie ubytku pionowym płatem mięśniowo-skórnym z mięśnia prostego brzucha (VRAM).
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może być połączone bezpośrednio z drugim naczyniem lub jest 
proksymalnie preparowane aż do osiągnięcia średnicy odpowied-
niej do bezpiecznego zespolenia. Typowym przykładem jest płat 
przednio-boczny uda (ALT), opisany po raz pierwszy przez Son-
ga i wsp. w 1984 r. [41] jako wolny płat, który może być wykorzy-
stany jako wolny lub uszypułowany płat do uzupełnienia ubytku 
całej grubości ściany jamy brzusznej.

Zamknięcie przepuklin ściany jamy brzusznej
Znaczne lub nawracające przepukliny ściany jamy brzusznej sta-
nowią duże wyzwanie dla chirurga. Zgodnie z panującym po-
glądem, przypadki te powinny być leczone przez wprowadzenie 
sztucznej siatki (np.: prolene, Ethicon, Norderstedt, Germany lub 
Gore, G.L. Gore GmbH, Putzbrunn, Germany). Niezależnie od 
swojej trwałości, wszczepienie sztucznego materiału jest nieod-
łącznie związane z ryzykiem zakażenia. W przypadkach, gdy nie 
można osiągnąć całkowitego oczyszczenia rany lub konieczne jest 
usunięcie zakażonej siatki, mogą mieć zastosowanie alternatyw-
ne metody.  Chirurgia plastyczna może zaoferować szeroki zakres 
rozwiązań terapeutycznych wykorzystujących stosowane od dzie-
sięcioleci miejscowe płaty o dowiedzionej skuteczności. Używa 
się typowych płatów, takich jak: płat mięśnia naprężacza powięzi 
szerokiej [43], odwrócony płat mięśnia prostego brzucha [44], płat 
mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha [45], płat mięśnia pro-
stego uda [46], płat sieci lub uszypułowany płat mięśnia najszer-
szego grzbietu [46]. Niedawne badanie wykazało, że szczególnie 
w przepuklinach z niestabilnym pokryciem skóry, uzupełnienie 
płatem – samym lub w połączeniu z siatką – jest lepsze od zasto-
sowania wyłącznie siatki [48].

Wolne płaty
Gdy miejscowe lub uszypułowane płaty są niedostępne, do uzu-
pełnienia ubytku ściany jamy brzusznej można wykorzystać wolne 
płaty. Można zastosować wymienione wyżej: płat mięśnia naprę-
żacza powięzi szerokiej, płat przednio-boczny uda lub płat mię-
śnia najszerszego grzbietu. Częstość występowania powikłań tych 
zabiegów jest zazwyczaj niewielka [49].

perSpektyWy na przySzłość

Porzucone obszary chirurgii plastycznej

Chirurgia plastyczna jest szybko rozwijającą się dziedziną, któ-
ra w ostatnich dekadach i latach otworzyła się na szereg nowych 
obszarów. Z drugiej strony pewne jej pola zostały opuszczone 
i przekazane innym specjalizacjom. W przypadku zaawansowa-
nego stadium raka przełyku częściowo odchodzi się od resekcji 
i interpozycji jelita czczego na rzecz radiochemioterapii [50, 51]. 
Ten sam postęp ma miejsce w przypadku zaawansowanego raka 
płaskonabłonkowego jamy ustnej i gardła. Radiochemioterapia jest 
zalecana coraz częściej jako równie skuteczna jak zabieg opera-
cyjny [52], w związku z czym rozległe resekcje i rekonstrukcje są 
rzadziej wykonywane. Raki podstawnokomórkowe skóry (BCC) 
występujące w okolicy głowy i szyi lub tułowia w ramach standar-
dowego leczenia są wycinane i uzupełniane płatem, jeśli zachodzi 
taka potrzeba. Najnowsze badania wykazały jednak imponującą 
odpowiedź zaawansowanego BCC na wismodegib [53]. Związek 
ten jest inhibitorem szlaku sygnałowego Hedgehog, który hamuje 

alternatywne płaty z mięśnia smukłego lub mięśnia pośladkowe-
go [36]. Płat VRAM jest szczególnie przydatny do uzupełnienia 
ubytków okolicy okołoodbytowej po zabiegu naddźwigaczowego 
wycięcia odbytnicy z powodu raka. Płat VRAM jest odpowiedni 
również do wypełnienia ubytków ściany jamy brzusznej położonych 
bocznie, z szeregiem wartościowych wariantów. W ubytkach poło-
żonych bardziej dogłowowo dodatkową opcją jest uszypułowany 
płat mięśnia najszerszego grzbietu (Ryc. 4.) lub poprzeczny płat 
mięśnia prostego brzucha (TRAM) z wypustką dogłowową (Ryc. 
5.). W ostatnim przypadku przed zabiegiem musi być zapewniona 
drożność tętnicy piersiowej wewnętrznej. Przebyte pomostowanie 
piersiowo-wieńcowe jest przeciwwskazaniem do wykorzystania 
TRAM. Gdy wymagane jest uzupełnienie ubytku cieńszą warstwą, 
do dyspozycji jest szeroki wybór płatów powięziowo-skórnych. 
Idea płatów perforatorowych znacznie rozszerzyła wielofunkcyj-
ność płatów powięziowo-skórnych, gdyż są one cienkie, elastycz-
ne i mogą być bezpiecznie pobrane [37]. Powierzchnia ciała jest 
pokryta siecią naczyń krzyżujących się ze sobą i przebiegających 
równolegle do skóry. Jest ona odżywiana przez tzw. naczynia prze-
szywające, wystające z głębszych warstw, prostopadle do powierz-
chownej sieci. Obszar skóry zaopatrywany przez jedno naczynie 
przeszywające jest nazywany angiosomem. Naczynie przeszywa-
jące może być wyizolowane i odpowiadający mu angiosom może 
być pobrany jako płat i przesuwany w miejsce ubytku, jak zosta-
ło to przedstawione w koncepcji „płata śmigłowego” [38–40] lub 
wykorzystany jako wolny płat, w którym naczynie przeszywające 

ryc. 4.  Uzupełnienie ubytku przedmostkowego płatem mięśniowo-skórnym z prawego 
mięśnia najszerszego grzbietu i przeszczepem skóry niepełnej grubości.

ryc. 5.  Ponowne pokrycie ubytku przedmostkowego po niepowodzeniu płata 
u tego samego pacjenta za pomocą poprzecznego płata mięśniowo-skórnego 
mięśnia prostego brzucha (TRAM) – miejsce pobrania jest zamknięte sposobem 
abdominoplastyki z ponownym wstawieniem pępka.
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rę zawodową. Chirurgia plastyczna to młoda, szybko rozwijająca 
się dziedzina, zarówno klinicznie, jak i naukowo; ma liczne osią-
gnięcia kliniczne: płaty perforatorowe, przeszczepienie kończyn, 
zastosowanie komórek macierzystych, a jej rozwój wydaje się nie 
mieć końca. Mikrochirurgia jest fascynującą dziedziną w fazie 
stałego rozwoju, z możliwym wykorzystaniem robotyki. Jest ona 
wciąż konkurencyjna, ale wraz z ogólnym niedoborem kandyda-
tów na chirurgów, możliwości pracy w chirurgii plastycznej sta-
ły się lepsze. Badania w dziedzinie terapii komórkami macierzy-
stymi i inżynierii tkankowej [61–63] szybko ewoluują, stwarzając 
dodatkową szansę kariery i zadowolenia w chirurgii plastycznej. 

Komórki macierzyste w chirurgii plastycznej
W ostatnich latach komórki macierzyste są w coraz większym stop-
niu zalecane w rożnych obszarach chirurgii plastycznej, zarówno 
rekonstrukcyjnej, jak i estetycznej [64]. Istnieją różne typy komó-
rek macierzystych: dojrzałe mezenchymalne komórki pobierane ze 
szpiku kostnego (BNSCs) lub z tkanki tłuszczowej (ADSCs) oraz 
embrionalne komórki macierzyste (ECs) o ograniczonym zasto-
sowaniu z przyczyn etycznych. Przeszczep komórek tłuszczowych 
jest powszechnie wykonywanym zabiegiem uzasadnianym prze-
niesieniem ADSCs i ich działaniem w docelowym miejscu. Tłuszcz 
jest doskonałym wypełniaczem, który nie stwarza problemów ze 
zgodnością biologiczną. Tkanka tłuszczowa, opcjonalnie wzboga-
cona komórkami macierzystymi (CAL), jest wykorzystywana coraz 
częściej w małoinwazyjnym powiększeniu piersi [65]. Obiecujące 
wstępne próby zostały poczynione w zakresie rekonstrukcji kości 
[66] i chrząstki [67]. Do przekształcenia komórek macierzystych 
tkanki tłuszczowej w odpowiednią linię komórkową niezbędne są 
czynniki wzrostu, takie jak: BMP-2 i TGF-β. Potrzebne są dalsze 
gruntowne badania tej szybko rozwijającej się dziedziny, aby wy-
biórczo zmieniać ADSCs w zamierzoną linię komórkową. Owrzo-
dzenia niedokrwienne kończyn stanowią dla chirurga plastyczne-
go poważne wyzwanie, gdyż w tym przypadku większość metod 
zabiegowych wykorzystujących miejscowe lub wolne płaty jest 
nieskuteczna. Oprócz przeszczepu skóry, będącego zwykle ostat-
nią możliwością, przeniesienie tkanki tłuszczowej okazało się być 
korzystne w zakresie miejscowego gojenia rany, a nawet poprawy 
ukrwienia kończyny [68, 69]. 

Nowoczesne tematy badań naukowych w chirurgii plastycznej
Poza terapią komórkami macierzystymi i inżynierią tkankową, 
w chirurgii plastycznej prowadzone są liczne nowatorskie pró-
by naukowe. Przykładami są: zastosowanie nanotechnologii do 
opracowania wyczuwania nerwu w protezach mioelektrycznych 
[70], uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Szczegółowe 
informacje przekraczają zakres tego przeglądu, ale w przyszłości 
można oczekiwać zachwycających rezultatów. System zgrupo-
wanych, regularnie rozproszonych, krótkich, powtarzających się 
sekwencji palindromicznych (CRISPR), opisany po raz pierwszy 
w 2013 r., jest uważany za przełom w edycji genomu ex vivo i in vivo. 
Dzięki specjalnie opracowanemu sgRNA (single-guided RNA) każ-
da sekwencja genomu może być odnaleziona, a następnie wycięta 
i edytowana przez białko Cas9, działające jak genomowe nożycz-
ki [72]. Metoda ta może być zastosowana do usunięcia genu lub 
przepisania jego sekwencji. Co więcej, może ona służyć do akty-
wacji lub zahamowania transkrypcji genu. Chociaż technika CRI-
SPR jest wciąż w fazie eksperymentalnej, można wyobrazić sobie 
jej różne zastosowania w chirurgii jamy brzusznej i chirurgii pla-

funkcję białka receptorowego SMO, dzięki czemu blokuje trans-
krypcję genu. Pomimo tego postępu, możliwości terapeutyczne 
dla chirurgii plastycznej, obejmujące uzupełnianie ubytków miej-
scowymi lub wolnymi płatami, są wciąż ogromne. 

Postbariatryczna chirurgia plastyczna
Po masywnej utracie masy ciała często pozostaje niezadowalają-
ca kosmetycznie wiotkość skóry. Intencją chirurgii bariatrycznej 
jest wywołanie utraty masy poprzez zabiegi operacyjne z zakresu 
chirurgii jamy brzusznej, obejmujące: opaskę żołądkową, man-
kietową resekcję żołądka, by-pass żołądkowy, wyłączenie żółcio-
wo-trzustkowe i inne [54]. Chirurgia plastyczna może natomiast 
zaoferować różnorodne możliwości poprawy kształtu ciała już po 
utracie masy. Dostępne są liczne pomocne publikacje zajmujące się 
postbariatryczną chirurgią plastyczną [55–57]. Jednakże przedsta-
wienie zwięzłego przeglądu tego tematu jest poza zasięgiem tego 
artykułu. Podsumowując, zabiegi modelujące sylwetkę obejmują 
plastykę: ramion, ud i brzucha, lifting całego ciała i mastopeksje 
w różnych wariantach. W celu uzyskania szczegółowych informa-
cji odsyłamy do cytowanego powyżej piśmiennictwa. 

„Ratunkowa chirurgia plastyczna”
Chociaż większość zabiegów w chirurgii rekonstrukcyjnej wyko-
nuje się w trybie planowym, wciąż jest więcej niż potrzeba zabie-
gów pilnych. Wszystkie życiowe struktury, jak nerwy i naczynia 
krwionośne, wymagają natychmiastowego zaopatrzenia, aby unik-
nąć poważnych uszkodzeń. Doświadczeni chirurdzy plastyczni są 
wyszkoleni w wykonywaniu różnych miejscowych i wolnych płatów 
do pilnego uzupełnienia ubytków. Jeżeli nie ma możliwości uzy-
skania płata miejscowego, można wykonać ratunkowy płat wolny. 
W miarę możliwości przedoperacyjna świadoma zgoda pacjenta 
powinna uwzględniać sytuacje, takie jak: rozszerzenie zabiegu chi-
rurgicznego, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne. 

Nowe trendy i obszary w chirurgii plastycznej
Koncepcja „drabiny rekonstrukcyjnej”, zgodnie z którą ubytek po-
winien być uzupełniony możliwie najprostszym sposobem, a ko-
lejne działania odtwórcze podjęte tylko w razie niepowodzenia 
prostszych metod, jest szeroko rozpowszechniona i powszechnie 
akceptowana. Niemniej w połowie lat 90-tych popierano ideę re-
konstrukcyjnej windy [58]. Według tej koncepcji powinno się uzu-
pełnić ubytek najlepszą, a nie najprostszą metodą, przeskakując 
niższe szczeble drabiny i wysyłając „windę” do możliwie najlep-
szego rozwiązania. Z nowymi możliwościami inżynierii tkanko-
wej i edytowania genomu drabina ta mogłaby zostać rozszerzona 
o dodatkowe szczeble, a winda mogłaby się zatrzymać na dodat-
kowych wyższych lub niższych piętrach.

Przyciągnięcie rezydentów chirurgii plastycznej
Pozyskanie młodej utalentowanej kadry chirurgicznej staje się co-
raz trudniejsze. Powszechnie wiadomo, że szkolenie chirurgiczne 
jest czasochłonne i wyczerpujące dla rezydentów. Kilka publikacji 
zajmowało się jego negatywnymi aspektami, jak niezadowolenie 
i wypalenie zawodowe [59, 60]. Niemniej, świadomość tego pro-
blemu wzrosła i wiele zmieniło się na lepsze. W opinii autorów, 
rezydentura z chirurgii plastycznej z różnych względów jest wciąż 
dobrym wyborem dla młodych lekarzy rozpoczynających karie-
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podSuMoWanie

Chirurgia plastyczna jest szybko rozwijającą się dziedziną, na-
kładającą się z chirurgią ogólną i chirurgią jamy brzusznej w wie-
lu zagadnieniach, takich jak: naprawa przepuklin, uzupełnianie 
ubytków, chirurgia limfatyczna i naprawa nerwów obwodowych. 
Chirurdzy plastyczni udzielają się ponadto w podstawowych ba-
daniach, dotyczących w szczególności terapii komórkami macie-
rzystymi i biologii nowotworów, a współpraca między tymi spe-
cjalnościami przyniesie owocne wyniki w opiece nad pacjentem 
i w rozwoju naukowym.
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