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STRESZCZENIE:    Wstęp: Wyciek żółci i zwężenie stanowią poważne powikłania zespolenia wątrobowo-jelitowego (hepaticojejunostomy; HJ). 
Dane wskazują, że użycie więzadła obłego wątroby (ligamentum teres hepatis; LTH) do wzmocnienia HJ może okazać się ko-
rzystne. W badaniu oceniono możliwość zastosowania tej metody.

  Metody: Oceniono HJ wytworzone w okresie 2 lat (pomiędzy czerwcem 2014 roku. i majem 2016 roku) wzmocnione LTH. 
W ocenie wyników operacyjnych wzięto pod uwagę: trudności techniczne, utratę krwi, czas poświęcony na wypreparowanie 
płata i wzmocnienie HJ. W ocenie wyników pooperacyjnych uwzględniono: wyciek żółci i zwężenie zespolenia.

  Wyniki: Czterdziestu jeden pacjentów (27 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku od 2 do 79 lat (mediana wieku 61 lat) zostało pod-
danych wytworzeniu HJ wzmocnionej LTH. W 27 przypadkach z powodu raka głowy trzustki / brodawki Vatera, w 4 przypad-
kach na skutek torbieli dróg żółciowych, w 4 przypadkach w konsekwencji przewlekłego zapalenia trzustki, w 3 przypadkach z 
powodu raka pęcherzyka żółciowego, w 3 – łagodnego zwężenia dróg żółciowych. Czas poświęcony na wypreparowanie płata 
LTH i wzmocnienie HJ, dzięki łatwości technicznej zabiegu, wynosił poniżej 10 minut. Nie obserwowano utraty krwi w czasie 
wytwarzania płata. U jednego pacjenta (2,5%) rozpoznano przeciek żółci stopnia A po zabiegu radykalnej cholecystektomii. 
W okresie obserwacji (mediana 18 miesięcy, zakres – od 6 miesięcy do 2 lat) nie obserwowano żadnego zwężenia.

  Wnioski: Zastosowanie LTH dla wzmocnienia HJ może być korzystne w zmniejszaniu / ograniczaniu częstości przecieku żółci 
i zwężenia zespolenia.

SŁOWA KLUCZOWE:   więzadło obłe wątroby (ligamentum teres hepatis), zespolenie żółciowo-jelitowe (hepaticojejunostomia), przeciek żółci, zwęże-
nie zespolenia, autologiczny przeszczep więzadła obłego wątroby

ABSTRACT:   Background: Bile leaks and anastomotic strictures are important complications of hepaticojejunostomy (HJ). Evidence suggests 
that the use of hepatic round ligament (HRL) to buttress HJ may be beneficial. This study evaluates the feasibility of this ap-
proach.  

  Methods: HJs performed over 2 years (Jun 2014- May 2016), with HRL reinforcement, were analyzed. Operative outcomes mea-
sured included technical difficulty, blood loss, time necessary for flap harvest, and reinforcement of HJ. The postoperative out-
comes measured were the presence of bile leak and anastomotic stricture. 

  Results: Forty-one patients (27 M: 14 F), aged 2-79 years, median age of61 years, underwent HJ with HRL buttress; 27 for periam-
pullary/head of the pancreas carcinoma; 4 for choledochal cysts; 4 for chronic pancreatitis; 3 for gallbladder carcinoma; 3 for be-
nign biliary stricture. The time for harvesting HRL flaps and buttressing HJ was <10 minutes. No blood was lost during harvesting 
the flaps. One patient (2.5 %) had grade A leak following radical cholecystectomy, and strictures were not observed during a me-
dian follow-up of 18 months (6 months to 2years).

  Conclusion: HRL-based buttressing of HJ can reduce the bile leak and/or stricture rate.

KEYWORDS:   hepatic round ligament/ ligamentum teres hepatis; Bilioenteric anastomosis; Hepaticojejunostomy; Bile leak; Anastomotic 
stricture; Autologous hepatic round ligament flap.

WPROWADZENIE

Przeciek żółci [1–5] i zwężenie przetoki [6, 7] stanowią główne 
wczesne i późne powikłania po zabiegu wytworzenia zespolenia 
wątrobowo-jelitowego (hepaticojejunostomy; HJ) [7]. Oba przy-
czyniają się do wzrostu chorobowości, a nawet śmiertelności [1, 8]. 
Dlatego istnieje konieczność ograniczenia / minimalizowania czę-
stości tych powikłań.

Wykazano ostatecznie, że wzmocnienie przetoki przy pomocy 
unaczynionego płata zmniejsza / ogranicza odsetek występowania 
przecieku żółci i zwężenia zespolenia. Najlepszy przykład stanowi 

płat sieci większej używany przy wytworzeniu zespolenia przeły-
kowo-żołądkowego [9–11]. Jednakże dane dotyczące unaczynio-
nych płatów w zespoleniach żółciowo-jelitowych są nieliczne [12]. 
W naszym badaniu oceniono skuteczność użycia płatu z więzadła 
obłego wątroby (LTH) dla wzmocnienia HJ, w ten sposób wypeł-
niając wspomnianą lukę.

METODY

Oceniono zabiegi HJ ze wzmocnieniem LTH w okresie dwóch lat 
(od czerwca 2014 roku do maja 2016 roku)  w oparciu o dane z pro-
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cyjny wyciek żółci, który ustąpił w 2 dobie po zabiegu. U jednego 
pacjenta (2,5%) po zabiegu radykalnej cholecystektomii rozpo-
znano przeciek stopnia A w przebiegu pooperacyjnym. W ciągu 
dalszej obserwacji (mediana 18 miesięcy, zakres – od 6 miesięcy 
do 2 lat) nie obserwowano zwężeń zespoleń.

Pozostałe powikłania obejmowały: 3 przecieki soku trzustkowe-
go (2 stopnia A, 1 stopnia B), opóźnione opróżnianie żołądka u 4 
pacjentów (2 stopnia I, 2 stopnia II), u jednego chorego rozwinę-
ło się zapalenie dróg żółciowych, które ustąpiło pod wpływem 
antybiotykoterapii (stopnień II). U tego samego pacjenta rozwi-
nęło się zakażenie miejsca operowanego (stopnia I), podobnie 
jak u pacjenta z przeciekiem żółci stopnia A opisanego powy-
żej. U dwóch pacjentów uformowały się surowiczaki wymagają-
ce drenażu cewnikiem pigtail (stopień IIIa). U jednego chorego 
powstał krwiak powłok brzucha w miejscu drenażu (stopień I). 
U 2 pacjentów powstała przepuklina w ranie pooperacyjnej 6 
miesięcy po zabiegu.

Obserwowano 4 zgony (stopień V). U 2 pacjentów (53-letni męż-
czyzna z rakiem pęcherzyka żółciowego i 77-letni mężczyzna 
z rakiem głowy trzustki) wystąpił zawał serca w okresie poope-
racyjnym i zgon nastąpił odpowiednio w 5. i 12. dobie poopera-
cyjnej. U drugiego z tych pacjentów obserwowano przeciek soku 
trzustkowego stopnia B i gastroparezę stopnia II.U 79-letniego 
mężczyzny z rakiem głowy trzustki ze stentowaniem dróg żół-
ciowych z powodu zapalenia doszło do udaru mózgu powikłane-
go porażeniem połowiczym jednostronnym, chory wymagał re-
spiratoroterapii, następnie rozwinęło się zapalenie płuc związane 
z mechaniczną wentylacją. Chory zmarł w 25. dobie po operacji. 
U 55-letniej pacjentki z lokalnie zaawansowanym rakiem głowy 
trzustki, operowanej po chemioterapii neoadjuwantowej i przed-
operacyjnym stentowaniu, rozwinęła się posocznica. Chora zmarła 
w 15. dobie pooperacyjnej.

DYSKUSJA

Zespolenie żółciowo-jelitowe wytwarza się w trakcie terapii róż-
nych chorób, m.in. łagodnego/złośliwego zwężenia dróg żółcio-
wych, kamicy przewodowej, torbieli dróg żółciowych, a także przy 
pankreatoduodenektomii lub radykalnej cholecystektomii [3]. 
Mimo że jest ono uważane za zabieg bezpieczny, istnieje ryzyko 
powikłań, takich jak: przeciek (0,9–30%) lub zwężenie (2– 5%) 
[1–8]. Przyczyną powikłań może być wiele czynników, jednakże 
najważniejsze z nich obejmują: miejscowe niedokrwienie, nie-
wielką średnicę przewodów żółciowych, cienką i kruchą ścianę 
przewodów żółciowych, wyciek przez otwory po igle, zapalenie 
dróg żółciowych i jednoczasową resekcję wątroby [2–4]. Pojawie-
nie się przecieku żółci prowadzi do błędnego koła wytworzenia 
zbiornika / ropnia, co uszkadza zespolenie i sprzyja wytwarza-
niu się zwężenia [4]. Podobny problem obserwuje się u chorych 
z wyciekiem soku trzustkowego po pankreatoduodenektomii [4, 
18]. Sok trzustkowy predysponuje do nieszczelności zespolenia, 
szczególnie HJ, przy której stosuje się szwy wchłanialne [4, 18]. 
Ponadto u pacjentów z przeciekiem żółci wyciek rzadko pozo-
staje izolowany [4]. Towarzyszy mu przeciek soku trzustkowego 
u chorych poddawanych wytworzeniu zespolenia trzustkowo-
-jelitowego [4, 18]. Sok trzustkowy jest bardziej szkodliwy, gdyż 
jego enzymy ulegają aktywacji pod wpływem żółci i kontaktu 
z błoną śluzową jelit.

wadzonej prospektywnie bazy danych. Badanie zarejestrowano 
w Rejestrze Badań Klinicznych po uzyskaniu zgody komisji bio-
etycznej szpitala – badaniu przypisano Indywidualny Numer Iden-
tyfikacyjny (Unique Identification Number) reasearchregistry1820.

TECHNIKA

Po otwarciu jamy brzusznej wypreparowano więzadło sierpowate 
od przedniej ściany brzucha (ryc.1A) i więzadło obłe od przycze-
pu pępkowego. Dzięki temu uzyskano dobrze unaczyniony szeroki 
płat LTH (ryc.1B), który odsunięto na bok i przykryto wilgotnym 
gazikiem. Wyłoniono zespolenie wątrobowo-jelitowe koniec do 
boku, używając szwów PDS rozmiaru 4’0 (ryc. 2A). Po zakończeniu 
wytwarzania zespolenia żółciowo-jelitowego, owinięto zespolenie 
wilgotnym gazikiem na 5 minut w celu oceny ewentualnego prze-
cieku żółci. Po potwierdzeniu, że wyciek nie następuje,  owinięto 
więzadło obłe wokół zespolenia (ryc. 2 i 3). Płat przyszyto w kilku 
miejscach do otaczających struktur i do pętli jelitowej (ryc. 3B). 
Koniec LTH przymocowano do proksymalnego odcinka LTH, aby 
zapobiec jego przemieszczaniu się (ryc. 3B). Założono drenaż do 
zachyłka przyokrężniczego prawego i zamknięto powłoki.

OCENA WYNIKÓW

W ocenie wyników śródoperacyjnych wzięto pod uwagę: trudności 
techniczne, utratę krwi, czas poświęcony na wypreparowanie płata 
i wzmocnienie HJ. W ocenie wyników pooperacyjnych uwzględ-
niono: przeciek żółci i opóźnione opróżnianie żołądka zgodnie 
ze skalą ISGLS (International Study Group of Liver Surgery) [13. 
14], zwężenie zespolenia w oparciu o skalę McDonalda i wsp. [15], 
przeciek soku trzustkowego zgodnie ze skalą ISGPF (International 
study group of pancreatic fistula) [16]. Odnotowano również inne 
powikłania, które oceniono w oparciu o skalę Dindo i wsp. [17].

OBSERWACJA

Pacjentów monitorowano badaniem przedmiotowym, oceną pa-
rametrów czynnościowych wątroby i badaniami obrazowymi przy 
przyjęciu i podczas 3 comiesięcznych wizyt kontrolnych po wy-
pisaniu ze szpitala.

WYNIKI

Czterdziestu jeden pacjentów (27 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku 
od 2 do 79 lat (mediana wieku 61 lat) zostało poddanych wytworze-
niu HJ wzmocnionej LTH. W 27 przypadkach z powodu raka gło-
wy trzustki / brodawki Vatera, w 4 przypadkach na skutek torbieli 
dróg żółciowych, w 4 przypadkach w konsekwencji przewlekłego 
zapalenia trzustki, w 3 przypadkach z powodu raka pęcherzyka 
żółciowego, w 3 – łagodnego zwężenia dróg żółciowych. Czas po-
święcony na wypreparowanie płata LTH i wzmocnienie HJ, dzięki 
łatwości technicznej zabiegu, wynosił poniżej 10 minut. Nie ob-
serwowano utraty krwi w czasie wytwarzania płata. U 3 pacjentów 
(2 z torbielą dróg żółciowych i 1 ze zwężeniem dróg żółciowych) 
stwierdzono w badaniu śródoperacyjnym niewielki przeciek żółci 
w postaci żółtej plamy na białym gaziku. Jednakże tylko u jednego 
z pacjentów (z torbielą dróg żółciowych) obserwowano poopera-
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a w pełni wytworzone po medianie 13 miesięcy [2, 7]. W naszym 
badaniu nie obserwowaliśmy zwężeń w ciągu 18 miesięcy obser-
wacji. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że LTH, przypominając 
sieć większą, przylega wcześnie do zespolenia i zapewnia dodat-
kowe odżywienie i utlenowanie ziarniny, co przyspiesza gojenie 
[10]. Zapewnia to nowe dodatkowe naczynia poprzez uwalnianie 
czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), co poten-
cjalnie sprzyja angiogenezie i w ten sposób skutecznie zapobiega 
niedokrwieniu przyczyniającemu się do wytworzenia zwężenia 
[10]. Ponieważ wiele przekonań i analogii w adaptacji techniki 
pochodzi z użycia sieci większej, można się spierać, czemu w jej 
miejsce użyto LTH. Przyczyną jest ergonomia. Kierunek owi-
nięcia i sieć większa są do siebie ustawiono pod kątem prostym, 
co utrudnia otoczenie zespolenia bez wywoływania napięcia. 
Tymczasem płat LTH leży współosiowo z HJ, dlatego jego uży-
cie jest bardziej ergonomiczne. Udowodnienie lub odrzucenie 
tezy o zaletach wzmocnienia LTH wymagałoby randomizowa-

Przeciek żółci przebiega w dwóch fazach – wczesnej i późnej [4]. 
Wczesny wyciek jest, ogólnie rzecz biorąc, wynikiem problemów 
technicznych, np. trudności z wytworzeniem zespolenia, nieszczel-
ności szwów, wycieku z otworu po igle itd. [2, 4]. Tego typu wyciek 
ma tendencję do ustępowania samoistnie lub w wyniku interwen-
cji radiologicznej [2, 4, 8]. Późne wycieki posiadają komponentę 
niedokrwienną, przebiegają zgodnie z opisem powyżej i cechują 
się zwiększoną śmiertelnością z powodu zapalenia otrzewnej oraz 
posocznicy [4]. Większość przecieków nie poddaje się mniej inwa-
zyjnym zabiegom z powodu braku poszerzenia dróg żółciowych, 
wymagają one ponownego otwarcia jamy brzusznej i naprawy, co 
stanowi szczególne wyzwanie u pacjentów w złym stanie ogólnym 
i w posocznicy [4, 8]. Zarówno mniej inwazyjne interwencje, jak 
i operacja naprawcza wiążą się z ryzykiem niepowodzenia, pogor-
szenia zdrowia i zgonu [4, 8]. Dlatego, jak mówi przysłowie, lepiej 
zapobiegać niż leczyć.

Unaczynionych płatów, np. sieci większej, skutecznie używano 
dla wzmocnienia niestabilnego zespolenia przełykowo-żołądko-
wego w celu zapobiegania przeciekowi i następczemu zwężeniu 
[9–11]. Więzadło obłe wątroby (ligamentum teres hepatis; LTH) 
jest dobrze unaczynioną strukturą przypominającą sieć większą 
[19]. Jest dostępne w pobliżu wnęki wątroby i stosowane w róż-
nych zabiegach, np. dla zamknięcia pękniętego wrzodu żołądka 
i w zaopatrywaniu ubytków przewodów żółciowych [20, 21]. Uży-
wano go również z powodzeniem do wzmocnienia kikuta żołądka 
lub dwunastnicy i zespolenia trzustkowo-jelitowego [22, 23]. Co 
najważniejsze – wykazano, że pomogło to zmniejszyć przeciek 
żółci po wytworzeniu zespolenia wątrobowo-jelitowego z powodu 
raka pęcherzyka żółciowego u 9 pacjentów [12].Korzyści z zasto-
sowania LTH dla wzmocnienia HJ wykazano również w naszym 
badaniu. Mimo że u 3 pacjentów zauważyliśmy wyciek żółci przez 
otwory wokół szwów (w jednym przypadku wyciek utrzymywał 
się do 2. doby pooperacyjnej), nie zaobserwowaliśmy żadnego 
wycieku powyżej 3. doby kwalifikującego się jako pooperacyjny 
wyciek żółci [13]. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że LTH – 
podobnie do sieci większej – przylega do zespolenia, uszczelnia 
otwory i wzmacnia cienkie ściany przewodów żółciowych zapo-
biegając ich pękaniu, wchłania miejscowo wysięk, ogranicza pro-
ces zapalny i przyczynia się do jego ustąpienia [9, 10, 12]. Można 
się spierać, że ustąpienie wczesnego przecieku żółci jest znanym 
zjawiskiem. Jednakże ustąpienie wynika wtedy z przylegania do 
okolicznych struktur i zależy od przypadku, wymaga czasu i nie 
jest możliwe objęcie pełnego obwodu zespolenia [10], podczas 
gdy LTH otacza HJ i w pełni uszczelnia pełen obwód [12]. Dlate-
go szanse na skuteczną stazę są zawsze wysokie [12].U pacjenta 
z przeciekiem żółciowym stopnia A nie było oczywiste, czy żółć 
wyciekała z zespolenia żółciowo-jelitowego, czy z powierzchni 
nieanatomicznie resekowanej wątroby. Prawdopodobnie drugi 
mechanizm był bardziej prawdopodobny, gdyż śródoperacyjny 
test na wyciek żółci wyszedł negatywnie [3]. Jednakże nie jest to 
pewne. Nawet przy tym obserwowany odsetek przecieku żółci 
był mniejszy od połowy przeciętnego odsetka po HJ (5,6%) [3]. 
Nie zaobserwowaliśmy wycieku żółci u pacjentów poddawanych 
pankreatoduodenektomii mimo lokalnych powikłań zapalnych 
w postaci przecieku soku trzustkowego, wytworzenia się su-
rowiczaka oraz zapalenia dróg żółciowych [2, 4, 6]. Wynika to 
prawdopodobnie z tego, że LTH, przypominające sieć większą, 
pokrywa i odgradza zespolenie od otaczającego procesu zapal-
nego i soków trawiennych [9, 10, 12, 20, 22]. Wytworzenie się 
zwężenia zespolenia obserwowano w ciągu miesiąca po zabiegu, 

Ryc. 1.  A – Więzadło sierpowate zostało odpreparowane na ostro od przedniej ściany 
brzucha. B – Uzyskano szeroki płat zawierający więzadło obłe wątroby

Ryc. 2.  A – Wytworzono zespolenie wątrobowo-jelitowe i przygotowano płat do 
wzmocnienia zespolenia. B – Przy pomocy klemu przesunięto płat na prawo za 
zespoleniem.

Ryc. 3.  A – Płat przysunięto do prawej strony zespolenia. B – Płat owinięto wokół 
zespolenia i przymocowano do otaczających struktur i siebie samego, aby 
zapobiec jego przemieszczaniu się. 
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WNIOSEK

Użycie LTH dla wzmocnienia HJ może być korzystne dla zmniej-
szenia / ograniczenia częstości przecieku i zwężenia.

nego badania kontrolnego na dużej populacji chorych. Jednak-
że prostota, bezpieczeństwo i naukowe podstawy bez skutków 
ubocznych sprawiają, że zabieg ten zasługuje na włączenie do 
praktyki chirurgicznej.
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