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WYKAZ SKRÓTÓW

SSI – infekcja miejsca operowanego

WSTĘP

W dzisiejszych czasach chirurgii nieinwazyjnej wciąż wykorzystu-
je się klasyczne dostępy otwarte, szczególnie podczas przeprowa-
dzania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy 
brzusznej. Kluczową rolę w bezpieczeństwie i powodzeniu wyko-
nywanych procedur odgrywa prawidłowe cięcie. Najważniejszymi 
czynnikami przy jego wyborze są: optymalny dostęp, ergonomia 
preparacji tkanek, ergonomia uwidocznienia pola operacyjnego, 
łatwość przedłużenia cięcia, budowa ciała, blizny po poprzednich 
operacjach, gwałtowność wejścia, zabezpieczenie zespolenia, in-
tegralność ściany jamy brzusznej, ból, zakażenie miejsca opero-
wanego i efekt kosmetyczny [1]. Niniejsza praca ma na celu ocenę 

doświadczenia autorów w wykorzystaniu zmodyfikowanego cię-
cia Makuuchiego [2] i uzasadnienie jego preferencyjnego użycia 
w operacjach nadbrzusza w oparciu o wspomniane wyżej czynniki.

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano chorych, którzy przeszli zabieg operacyjny nad-
brzusza z wykorzystaniem zmodyfikowanego cięcia Makuuchie-
go w trzech ośrodkach na subkontynencie indyjskim w okresie 
od marca 2014 r. do grudnia 2018 r. Oceniono: profil chorych, 
przeprowadzoną diagnostykę, przebieg zabiegu i powikłania po-
operacyjne na podstawie danych z prospektywnych baz danych. 
Analiza statystyczna została wykonana przy pomocy oprogramo-
wania Microsoft Excel.

Technika (2): Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego rozpoczyna 
się w linii pośrodkowej na wysokości wyrostka mieczykowate-
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go i rozciąga się aż do pępka. Dalej biegnie poprzecznie/ukośnie 
w stronę prawego lub lewego boku, aż do linii pachowej przedniej/
środkowej w kształcie litery J lub L. Dostęp formuje się poprzez 
odciągnięcie płata skórno-mięśniowego dogłowowo i utrzymuje 
się przy pomocy szwów lub haków (Ryc. 1.–3.).

Część poprzeczna nacięcia zespala się dwuwarstwowo, przy wy-
korzystaniu szwów wchłanialnych. Warstwę wewnętrzną, złożoną 
z mięśnia poprzecznego i blaszki tylnej pochewki mięśnia proste-
go brzucha, zszywa się w pierwszej kolejności. W drugiej kolejno-
ści zaś warstwę zewnętrzną, na którą składają się: mięsień skośny 
i przednia blaszka pochewki mięśnia prostego brzucha. Część 
pionową zespala się, zszywając kresę białą przy pomocy szwów 
polidioksanonowych numer 1 (Ryc. 4A.–C.).

WYnIKI

144 pacjentów (w tym 76 mężczyzn i 68 kobiet) średnio w wieku 
48,25 lat (od 8 do 78 lat) zostało poddanych operacji jamy brzusz-
nej z użyciem zmodyfikowanego cięcia Makuuchiego. Nacięcia „J” 
oraz „L” użyte były odpowiednio u 96 i 48 osób. Szczegółową cha-
rakterystykę przeprowadzonych zabiegów przedstawiono w Tab. I. 

U 18 chorych wcześniej wykonywano cięcie w nadbrzuszu. 
U większości z nich w linii pośrodkowej, a u 3 cięcie Kochera. Roz-
szerzenie cięcia do cięcia Rio-Branco było potrzebne w przypadku 
chorego z zaawansowanym lokalnie nowotworem kątnicy z dużym 
gossypiboma, wywołanym gazą pozostawioną w czasie cholecystek-
tomii, wykonanej dwa lata wcześniej, i przylegającym do: dwunast-
nicy, głowy trzustki, wątroby i przedniej ściany jamy brzusznej.

Rozszerzenie cięcia do odwróconego „T” potrzebne było w przy-
padku chorego z rakiem wątrobowokomórkowym o dużej masie, 
zlokalizowanym w lewym płacie wątroby i przylegającym do lewej 
kopuły przepony i żołądka. Ból był dobrze kontrolowany poprzez 
znieczulenie zewnątrzoponowe przez pierwsze 3 dni po wykona-
niu zabiegu, po czym chorzy otrzymywali doustnie lub dożylnie 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, które okazały się wystarcza-
jące w uśmierzaniu bólu. Zakażenia powierzchniowe i głębokie 
miejsca operowanego (ang. surgical site infection; SSI) obserwo-
wano u 8 chorych (11,1%). Zakażenia narządowe stwierdzono 
w 3 przypadkach (2,1%). Przepukliny w miejscu rany (Ryc. 4D.) 
pojawiły się u 6 pacjentów (4,2%).

W przebiegu badania odnotowano 9 zgonów okołooperacyjnych 
(6,25%) z różnych przyczyn, w tym: zawał serca – 2, udar mózgu 
– 1, zapalenie dróg żółciowych – 2, zatorowość płucna – 2, martwica 
częściowa wątroby z wytworzeniem ropnia – 1, ostra niewydolność 
oddechowa i zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną 
– 1. Jednakże u żadnego chorego nie stwierdzono powikłań bezpo-
średnio związanych z wykonywanym cięciem. Po zabiegu pacjen-
tów obserwowano średnio przez 27,78 miesiąca (od 2 do 48 miesię-
cy), wyłączając wspomniane wyżej przypadki zakończone zgonem.

DYSKuSJA

Optymalny dostęp: Chociaż w literaturze opisano liczne techni-
ki cięć w obrębie brzucha, zasadniczo dzielą się one na: pionowe, 
poprzeczne, ukośne i piersiowo-brzuszne [3, 4]. Cięcia pionowe i 

Ryc. 1.  Cięcie „J” z dostępem do kwadrantu prawego górnego. Płat przytrzymywany przy 
pomocy szwów.

Ryc. 3.  Uwidocznienie narządów przestrzeni zaotrzewnowej.

Ryc. 2.  Cięcie „L” z dostępem do kwadrantu lewego górnego. Płat utrzymywany przy 
pomocy montowanych haków chirurgicznych.
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poprzeczne zapewniają odpowiedni dostęp kolejno w osi podłuż-
nej i poprzecznej. Dostęp w pozostałych dwóch wymiarach uzy-
skuje się przez skrócenie i/lub wydłużenie cięcia. Oba manewry 
niszczą integralność tkanek ściany brzucha. Zabiegi w obrębie 
nadbrzusza, w tym: wątroby, przewodów żółciowych, trzustki 
i śledziony wymagają długiego, szerokiego i głębokiego dostępu. 
Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego optymalnie otwiera wszyst-
kie trzy wymiary, zapewniając w ten sposób dostęp niezbędny do 
bezpiecznego wypreparowania tkanek (Ryc. 1.–3.).

Duże zabiegi, takie jak: prawostronna hemihepatektomia, pan-
kreatoduodenektomia, gastrektomia i zespolenie śledzionowo-
-nerkowe, są w istocie ograniczone do jednego kwadrantu, tzn. do 
prawego lub lewego górnego kwadrantu brzucha. Narażenie po-
zostałych kwadrantów jest niepotrzebne, powoduje utratę wody 
i uraz przylegających narządów. Długie cięcia pionowe/poprzecz-
ne/ukośne mają tendencję do wystawiania większej powierzchni 
otrzewnej i jelita na wysuszające działanie powietrza. Ponadto wią-
żą się z potrzebą przemieszczenia jelita, aby zapobiec jego zacho-
dzeniu na pole operacyjne. Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego 
odsłania jedynie kwadrant potrzebny do przeprowadzenia zabie-
gu (Ryc. 1.–3.). Pozostałe kwadranty są pokryte ścianą brzucha, 
a jedynie powierzchnia zwrócona w stronę miejsca cięcia wymaga 
wypełnienia wilgotną gąbką.

Cięcia piersiowo-brzuszne i typu odwróconego „T”, preferowane 
w przypadku hepatektomii, są znane z: bólu, powikłań płucnych 
i rozejścia się brzegów w miejscu trifurkacji [5, 6]. Stwierdziliśmy, że 
nacięcie „J” jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów hepatekto-
mii, w tym hemihepatektomii lewostronnej. Dzieje się tak dlatego, 
że naczynia zaopatrujące i odprowadzające krew z wątroby, które są 
głównymi miejscami rozwarstwienia, znajdują się po prawej stronie 
od linii pośrodkowej i najlepszy dostęp do nich uzyskuje się przez 
cięcie „J” (Ryc. 1.). Co więcej, dostęp do przeponowej powierzchni 
wątroby jest dobrze osiągany przy wykorzystaniu cięcia „J”. Przedłu-
żenie do klatki piersiowej lub po przeciwnej stronie brzucha okazało 
się w większości przypadków niepotrzebne. Podobnie okazało się, 
że lewostronne cięcie piersiowo-brzuszne, preferowane przy ope-
racji wytworzenia przetoki śledzionowo-nerkowej i przy wytwo-
rzeniu zespolenia przełykowo-żołądkowego, jest również zbędne, 
ponieważ cięcie w kształcie litery „L” (Ryc. 2.) zapewnia optymalny 
dostęp do wykonania powyższych zabiegów [7].

Ergonomia: Większość preparacji tkanek w czasie dużych ope-
racji wykonuje się ponad dużymi naczyniami przebiegającymi 
w przestrzeni zaotrzewnowej (Ryc. 3.), np. w czasie limfadenekto-
mii dostępu do tętnicy krezkowej górnej lub żyły głównej dolnej 
itp. Konieczne jest, aby oś narzędzia chirurgicznego przebiegała 
równolegle do nacinanej struktury. Gdy stosuje się cięcia pionowe/
poprzeczne/ukośne, płaszczyzna narzędzi/dłoni w rzeczywistości 
przebiega pod kątem pionowym (>45º) do preparowanej struktury 
mimo ograniczenia zakresu cięcia, co może stwarzać problemy. 
Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego zapewnia doskonałą ergo-
nomię w czasie operacji, umożliwiając dłoni i narzędziom usta-
wienie w osi preparowanej struktury, zwiększając w ten sposób 
bezpieczeństwo zabiegu.

Siła potrzebna do odsunięcia tkanek w celu uzyskania dostępu jest 
w przypadku innych cięć znacznie większa, co może przełożyć się 
na uszkodzenie tkanek i ból pooperacyjny. Natomiast jeśli chodzi 
o zmodyfikowane cięcie Makuuchiego, ściana brzucha wyraźnie 

Ryc. 4.  A – zamknięcie cięcia „J”; B – wygojone cięcie „J”; C – wygojone cięcie „L”; 
D – przepuklina w miejscu cięcia „J”.

Tab. I.  Szczegółowa charakterystyka przeprowadzonych zabiegów.

cIĘcIE J 96 cIĘcIE l 48

Pankreatoduodenektomia sposobem 
Whipple’a – 55

Przetoka śledzionowo-nerkowa – 25

Hepatektomia –13 Splenektomia z powodu masywnej 
splenomegalii i hipersplenizmu – 8

Lewostronna – 3

Prawostronna – 3

Rozszerzona prawostronna – 3

Centralna – 1

Prawa tylna – 2

Prawa przednia – 1

Radykalna cholecystektomia – 11 Dystalna 
pankreatogastrosplenektomia – 3

Resekcja nowotworu 
podścieliskowego jelita z resekcją 
przerzutów do wątroby –1

Resekcja potworniaka przestrzeni 
zaotrzewnowej – 3

Drenaż mnogich ropni wątroby – 1 Radykalna gastrektomia całkowita – 5

Operacja tętniaka rzekomego tętnicy 
wątrobowej – 1

Zabieg Freya – 2

Hemikolektomia prawostronna 
z resekcją gossypiboma – 1

Perforacja przełyku przez ciało obce – 1

Wycięcie torbieli przewodu żółciowego 
wspólnego z wytworzeniem 
hepatojejunostomii – 1

Naprawa perforacji żołądka w otyłości 
olbrzymiej – 1

Resekcja dużego nowotworu 
podścieliskowego przewodu 
pokarmowego – 3

Nekrozektomia zaotrzewnowa 
z zamknięciem perforacji przewodu 
pokarmowego – 1

Resekcja raka pęcherzyka żółciowego 
we wnęce z lobektomią płata 
ogoniastego – 1

Zespolenie wrotno-układowe – 2

Hepatojejunostomia z powodu 
łagodnego zwężenia dróg żółciowych – 5

przepuklina
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uważa się je za lepsze [3, 4, 8, 9]. Zmodyfikowane cięcie Maku-
uchiego łączy oba elementy. Jednak w przeciwieństwie do częściej 
stosowanego cięcia poprzecznego w nadbrzuszu (ang. rooftop)/
odwróconego „T” nie dochodzi do uszkodzenia naczyń/nerwów, 
co przekłada się na lepszą integralność ściany brzucha [3, 4]. Po-
nadto ze względu na nienaruszenie przeciwległej strony brzucha, 
unaczynienie, zwłaszcza pod mniejszym kątem nacięcia, zostaje 
zachowane, co potwierdza niska częstość występowania przepu-
klin w naszym badaniu [2, 5].

Ból: Cięcia piersiowo-brzuszne powodują najbardziej nasilone do-
legliwości bólowe ze względu na bliskość łuku żebrowego [3, 4, 6]. 
Linie cięcia w zmodyfikowanym cięciu Makuuchiego są znacznie 
oddalone od łuku żebrowego, dlatego wiążą się z mniejszym bó-
lem przy oddychaniu. Ból jest dobrze kontrolowany przez znie-
czulenie zewnątrzoponowe i doustne/dożylne leki przeciwbólowe.

Efekt kosmetyczny: Wszystkie cięcia w nadbrzuszu pozostają 
oczywiście widoczne, o ile nie są ukryte pod ubraniem. Jednak-
że paradoksalne ruchy ściany brzucha w przypadku przepukliny 
prawdziwej w ranie lub fantomowej mogą wyglądać groteskowo 
[10, 11]. Jak wynika z naszych doświadczeń, zmodyfikowane cię-
cie Makuuchiego zapewnia dobrą integralność ściany brzucha, co 
skutkuje rzadszym występowaniem przepuklin i lepszym efektem 
kosmetycznym (Ryc. 4.).

Zakażenie miejsca operowanego: Do powstania SSI przyczynia 
się wiele czynników, jednak rodzaj cięcia odgrywa niewielką rolę 
[12]. Częstość SSI w naszej kohorcie wypada dobrze w porównaniu 
ze statystykami światowymi, mimo że dużą część zabiegów stano-
wiły pankreatoduodenektomie, które cechują się dużą częstością 
nieszczelności i zakażeń [13]. Prawdopodobnie wynika to z dobrej 
perfuzji rany i mniejszego uszkodzenia tkanki w czasie odsunięcia.

Podsumowując, nasze badanie potwierdza korzyści ze stosowania 
zmodyfikowanego cięcia Makuuchiego przy dużych operacjach 
nadbrzusza, gdyż spełnia warunki optymalnego cięcia brzucha.

WnIOSKI

Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego okazuje się optymalne 
i skuteczne w przypadku dużych zabiegów w obrębie nadbrzusza.

unosi się jak klapa namiotu i pozwala na łatwy dostęp (Ryc. 1.) przy 
minimalnym wysiłku. Retraktory, takie jak retraktor Haribakhti, 
można również łatwo zastosować (Ryc. 2.) bez zasłaniania pola 
operacyjnego operatorowi lub asyście [2]. 

Łatwość rozszerzenie: Kilkukrotnie z powodu nieprzewidzianej 
patologii lub naciekania sąsiadujących narządów zaistniała potrze-
ba rozszerzenia dostępu. Uzyskano to przez odpowiednie przedłu-
żenie cięcia. Jak wynika z naszych doświadczeń, zmodyfikowane 
cięcie Makuuchiego pozwala na rozszerzenie zarówno pionowych, 
jak i poziomych składowych cięcia Rio-Branco lub typu odwróco-
nego „T”, aby zapewnić niezbędny dostęp [2].

Budowa ciała: Powszechnie przyjmuje się, że cięcia skośne po-
winny być wykonywane u pacjentów z szerokim łukiem żebrowym, 
a cięcia pionowe u tych z wąską klatką piersiową. Zmodyfikowane 
cięcie Makuuchiego sprawdza się dobrze w obu typach budowy 
ciała, zapewniając odpowiedni dostęp.

Wcześniejsze cięcia: W przypadku wcześniejszych cięć w linii 
pośrodkowej lub poprzecznie można ponownie wykonać to samo 
cięcie i dodać drugą składową. W sytuacji wcześniejszego skośne-
go cięcia istnieje ryzyko dewaskularyzacji płata. Jak wynika z na-
szych doświadczeń, powyższego ryzyka nie obserwuje się jednak 
jeśli chodzi o cięcia wykonywane więcej niż dwa lata wcześniej, 
gdyż krążenie oboczne zapewnia odpowiednią perfuzję.

Łatwość wytworzenia i szybkość zamykania: Cięcia pionowe 
są najłatwiejsze i najszybsze do wykonania, ponieważ nie wiążą 
się z przecięciem mięśni ani naczyń krwionośnych [3, 4]. Doda-
nie składowej poprzecznej zajmuje nieco więcej czasu, ponieważ 
wymaga przecięcia mięśni i zapewnienia hemostazy. To samo do-
tyczy zamknięcia rany. Składową poprzeczną zszywa się w dwóch 
warstwach, natomiast składową pionową w jednej warstwie [2].

Integralność ściany brzucha: Integralność powłok zależy od: 
nieuszkodzonych elementów ściany brzucha, odpowiedniego 
unaczynienia i zachowania ciągłości nerwów [1]. Cięcia pionowe 
powodują najmniejsze uszkodzenie powyższych elementów [3, 4]. 
Jednak ze względu na to, że kierunek cięcia jest prostopadły do 
kierunku naciągania mięśni, zakładano większą częstość wystę-
powania przepuklin w ranie [3, 4, 8, 9]. Z drugiej strony cięcia 
poprzeczne są zgodne z kierunkiem ściągania mięśni i dlatego 
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