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Amputacje są rzadko wykonywane jako element terapii chorych na mięsaki tkanek
miękkich. Jednak w niektórych lokalizacjach mięsaków lub przy masywnej wznowie
istnieje konieczność odjęcia kończyn lub resekcji kości w zakresie, który odbiega od
standardowo wykonywanych amputacji. Celem niniejszego rozdziału jest przedsta-
wienie techniki dużych resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej.

Przygotowując chorego do dużych operacji w obrębie obręczy barkowej i miedni-
cy oprócz standardowych przygotowań do operacji należy zabezpieczyć krew i osocze
(minimum 4 jednostki masy erytrocytarnej i 2 jednostki mrożonego osocza). Wie-
czorem, w przeddzień operacji, należy choremu podać profilaktycznie heparynę drob-
nocząsteczkową, a rano w dniu operacji antybiotyki o szerokim zakresie działania.

Bardzo ważne jest przeprowadzenie rozmowy z chorym, oraz jeśli sobie tego ży-
czy z jego bliskimi, w celu określenia rozległości operacji, techniki rehabilitacji i spo-
sobu zaopatrzenia ortopedycznego po leczeniu.

Po zaintubowaniu chorego przez anestezjologa należy założyć cewnik do pęche-
rza moczowego (w przypadku operacji na obręczy barkowej zwykle usuwamy pierw-
szego dnia po operacji, natomiast w przypadku operacji w obrębie obręczy miednicy
cewnik usuwamy po uruchomieniu chorego i/lub ustąpieniu obrzęku warg sromo-
wych/prącia) oraz ułożyć chorego na stole operacyjnym tak, aby zapewnić właściwy
dostęp do operowanej okolicy i dobrą ruchomość operowanej kończyny. Ułożenie
chorego na stole operacyjnym do operacji mięsaków jest obowiązkiem operatora.

Obręcz barkowa
Uwarunkowania anatomiczne, topograficzne i czynnościowe
Części kostne tworzące staw barkowy to: łopatka, obojczyk, kość ramienna. Połącze-
nia ścięgniste między różnymi fragmentami łopatki i obojczyka zapewniają stabil-
ność tego stawu. Staw barkowy należy do stawów kulistych o dużym zakresie ruchów.
Bogaty aparat mięśniowy zapewnia cały wachlarz ruchów: odwodzenie, przywodze-
nie, zgięcie, wyprost, rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną oraz formy mieszane
np. odwodzenie z rotacją.

Większość mięśni obręczy barkowej cechuje wielofunkcyjność. Dla uproszczenia
można przyjąć, że za odwodzenie odpowiadają miesień naramienny i nadgrzebienio-
wy (powyżej kąta 90° role ich przejmuje dźwigacz łopatki). Najsilniejszymi przywo-
dzicielami są mięśnie najszerszy grzbietu, piersiowy większy i trójgłowy ramienia.
Najważniejszymi mięśniami zginającymi ramię są: mięsień dwugłowy, mięsień kru-
czo-ramienny i przednia część mięśnia naramiennego. Za prostowanie w stawie bar-
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kowym odpowiedzialne są mięsień trójgłowy z mięśniami przywodzącymi i rotującymi
ramię do wewnątrz. Za rotację w stawie odpowiada tzw. pierścień rotatorów utworzo-
ny przez mięśnie: podłopatkowy, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy
oraz mięśnie łączące czynność przywodzenia i rotowanie tzn. mięsień najszerszy grzbie-
tu, piersiowy większy, obły większy i naramienny. Do stabilizacji obręczy barkowej przy-
czyniają się mięśnie zębate, piersiowy mniejszy, równoległoboczny i czworoboczny.

Ograniczenie lub brak ruchów w stawie barkowym upośledzają funkcję kończyny
górnej, jednak zdecydowanie większy wpływ na sprawność kończyny ma zaburzenie
funkcji w stawie łokciowym. Przy zachowanej funkcji stawu łokciowego, a przy cał-
kowitym braku ruchów w stawie barkowym pacjent zachowuje możliwość wykonywa-
nia wielu ważnych czynności życiowych (jedzenie, ubieranie się, mycie, pisanie,
kierowanie pojazdami mechanicznymi) nie wyłączając aktywnej pracy zawodowej.

Przy resekcji barku bardzo istotne jest, z punktu widzenia zaburzeń czynnościo-
wych, wycięcie nie tylko mięśni barku, ale także przecięcie przyczepów bliższych
mięśni: dwugłowego (zginanie) i trójgłowego (prostowanie). Ponieważ przyczepy
mięśnia ramiennego i ramienno-promieniowego znajdują się w dalszej części kości ra-
miennej (pozostającej po operacjach oszczędzających) pozostawienie tych mięśni
pozwala na zginanie stawu łokciowego w przypadku konieczności przecięcia mięśnia
dwugłowego. Zachowanie przyśrodkowej głowy mięśnia trójgłowego pozwala na czyn-
ne prostowanie łokcia.

Oczywistym warunkiem funkcjonalności kończyny jest sprawna funkcja ręki. Pod-
czas operacji oszczędzającej na poziomie barku najcięższym powikłaniem jest uszko-
dzenie jednego z głównych nerwów kończyny. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia
nerwu promieniowego, który przylega do kości ramiennej, owijając się spiralnie wokół
tylnej powierzchni trzonu i następnie przechodzi do dołu łokciowego. Uszkodzenie
tego nerwu manifestuje się opadaniem dłoni (brak funkcji prostowników dłoni i pal-
ców) oraz upośledzeniem czucia, głównie na grzbiecie ręki. Rzadziej ulegają uszkodze-
niu nerw pośrodkowy (ręka błogosławiąca) i nerw łokciowy (ręka szponiasta).

Podczas operacji należy pozostawić nieuszkodzony nerw mięśniowo-skórny, po-
łożony między mięśniem dwugłowym i ramiennym, które to mięśnie unerwia. Uszko-
dzenie nerwu mięśniowo-skórnego eliminuje czynność mięśnia ramiennego
odpowiedzialnego za zgięcie w stawie łokciowym (szczególnie ważne, gdy przecię-
ciu ulegnie mięsień dwugłowy).

OOppee  rraa  ccjjee  oosszzcczzęę  ddzzaa  jjąą  ccee
1. Ope ra cje z re sek cją sta wu bar ko we go i po zo sta wie niem koń czy ny gór nej tech ni -
ką Ti khof fa -Lin ber ga
2. Wy cię cie ło pat ki

OOppee  rraa  ccjjee  aamm  ppuu  ttaa  ccyyjj  nnee  
1. Wy łusz cze nie w sta wie ra mien nym
2. Od ję cie ra mie nia mię dzy ło pat ko wo -pier sio we

Ope ra cje oszczę dza ją ce
Kla sy fi ka cja ope ra cji oszczę dza ją cych w ob rę bię sta wu bar ko we go opie ra się na oce -
nie moż li wo ści po zo sta wie nia sta wu bar ko we go. Naj czę ściej sto so wa na jest kla sy fi -
ka cja Ma la we ra (6 ty pów) (ryc. 1).
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RRyycciinnaa  11..  Operacje
oszczędzające
kończyny górnej 
– klasyfikacja
według Malawera
(liniami ciągłymi
oznaczono 
linie cięcia
chirurgicznego 
w obrębie kości
obręczy barkowej,
linie przerywane
obejmują
fragmenty
usuwane)
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Tech ni ka ope ra cji spo so bem Ti khoff -Lin ber ga
Ope ra cja wy ko ny wa na jest w znie czu le niu ogól nym. Cho ry jest uło żo ny na sto le ope -
ra cyj nym sko śnie z unie sie niem ope ro wa ne go bar ku. Przed ra mię i rę ka mu szą za -
cho wać peł ną ru cho mość pod czas ope ra cji, dla te go okry wa ne są ste ryl nym
ma te ria łem ope ra cyj nym. 

Ste ryl ne po le ope ra cyj ne wy zna cza ją: od przo du – mo stek, od ty łu – oko li ca przy -
krę go słu po wa, od gó ry – pod sta wa szyi, od do łu – łuk że bro wy. Cię cie skór ne prze -
pro wa dza się (obej mu jąc wrze cio no wa to bli znę po biop sji chi rur gicz nej na ci na ją cej)
nie mal że od sta wu most ko wo -oboj czy ko we go do 1/3 dal szej ra mie nia, po cząt ko wo
w row ku pier sio wo -na ra mien nym a na stęp nie w bruź dzie mię śnia dwu gło we go. Po
wy ko na niu cię cia skór ne go mo bi li zu je się pła ty skór ne (po cząt ko wo na nie wiel kim
ob sza rze w ce lu wy pre pa ro wa nia na czyń i ner wów w oko li cy pa chy). Pierw szym ma -
new rem pro wa dzą cym do od sło nię cia do łu pa cho we go jest od cię cie ra mien ne go przy -
cze pu mię śnia pier sio we go więk sze go. Na stęp nie od ci na się od wy rost ka kru cze go
ło pat ki dal szy przy czep mię śnia pier sio we go mniej sze go, bliż sze przy cze py mię śnia
kru czo -ra mien ne go i krót ką gło wę mię śnia dwu gło we go. Po wy ko na niu tej czę ści
ope ra cji uzy sku je się do bry do stęp do na czyń i ner wów do łu pa cho we go. Na tym eta -
pie ope ra cji moż na osta tecz nie zde cy do wać o moż li wo ści wy ko na nia ope ra cji oszczę -
dza ją cej (na ciek pęcz ka ner wo we go przez no wo twór jest prze ciw wska za niem do
wy ko na nia ope ra cji oszczę dza ją cej koń czy nę).  
Za kres uru cho mie nia pła tów skór nych po sze rza się w kie run ku oboj czy ka i ra mie -
nia. Pod czas wy dzie la nia pęcz ka na czy nio wo -ner wo we go pod wią zu je się i prze ci na
na czy nia oka la ją ce ra mię i nerw pa cho wy. Pre pa ru jąc w tej oko li cy na le ży wy izo lo -
wać i po zo sta wić nie usz ko dzo ny nerw mię śnio wo -skór ny. Ko lej nym eta pem ope ra -
cji jest od sło nię cie przed niej po wierzch ni oboj czy ka. Oboj czyk prze ci na się sko śnie
w 1/3 bliż szej (uży wa my pił ki Gi glie go). Unie sie nie ob wo do wej, od cię tej czę ści
oboj czy ka po zwa la na uwi docz nie nie na czyń pod oboj czy ko wych i bez piecz ne kon -
ty nu owa nie ope ra cji. Po prze cię ciu przy cze pów mię śni naj szer sze go grzbie tu, ob -
łe go więk sze go i pod ło pat ko we go do ko ści ra mien nej uzy sku je my dostęp na ca łym
prze bie gu do pęcz ka na czy nio wo -ner wo we go – od oko li cy pod oboj czy ko wej do 1/3
dal szej ko ści ra mien nej. Po ni żej przy cze pu mię śnia naj szer sze go grzbie tu prze bie -
ga nerw pro mie nio wy, owi ja jąc się na tyl nej po wierzch ni ko ści ra mien nej wni ka
w mię sień trój gło wy. Nerw ten na le ży od re pa ro wać od ko ści, że by unik nąć je go
uszko dze nia. Pre pa ro wa nie wzdłuż obu głów mię śnia dwu gło we go umoż li wia uwi -
docz nie nie ob wo do wej czę ści pęcz ka na czy nio wo -ner wo we go (na czy nia ra mien ne,
ner wy: po środ ko wy, łok cio wy i mię śnio wo -skór ny). Na stęp nie przy stę pu je my do
prze cię cia ko ści ra mien nej (w KNT MiK uży wa my pił ki Gi glie go). Po prze cię ciu
ko ści ra mien nej stan dar dem jest po bra nie szpi ku kost ne go na do raź ne ba da nie hi -
sto lo gicz ne (dwie war stwy szpi ku kost ne go wy sy ła ne są na ba da nie hi sto pa to lo -
gicz ne). Po wy two rze niu roz le głych pła tów skór nych po zwa la ją cych na swo bod ny
do stęp do wszyst kich kra wę dzi ło pat ki uru cha mia my jej dol ny kąt, unosząc ku gó -
rze i przy środ ko wo prze cię tą ko ść ra mien ną wraz z gu zem. Ma newr ten po zwa la na
od cię cie od jej przy środ ko we go brze gu mię śnia rów no le gło bocz ne go, a na stęp nie
po su wa jąc się ku gó rze mię śnia czwo ro bocz ne go i dźwi ga cza ło pat ki wraz z mię śnia -
mi: ob ły mi, pod ło pat ko wym, pod grze bie nio wym i nad grze bie nio wym. Po wy ko na -
niu tych czyn no ści zo sta je przy go to wa ny pre pa rat ope ra cyj ny, któ ry mo że zo stać
usu nię ty. W sy tu acji po zwa la ją cej na za cho wa nie trzo nu ło pat ki, jej mo bi li za cja jest
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zbęd na. Na wy so ko ści szyj ki ło pat ki prze ci na my mię sień ob ły, nad - i pod ło pat ko -
wy. Ostat ni etap re sek cji po le ga na prze cię ciu szyj ki ło pat ki przy środ ko wo od wy -
rost ka kru cze go.

W Kli ni ce No wo two rów Tka nek Mięk kich i Ko ści Cen trum On ko lo gii -In sty tu -
tu w War sza wie nie sto su je my ru ty no wo re kon struk cji czę ści kost nych po wy cię ciu
ko ści ra mien nej (np. pro tez on ko lo gicz nych), dla te go dy stal ny frag ment ko ści ra -
mien nej jest pod wie sza ny na na czy nio wej pro te zie da kro no wej (tzw. prze szczep
Y) do po zo sta łe go frag men tu oboj czy ka i ło pat ki (je śli jej nie wy cię to). Ta śmy da -
kro no we pro te zy usta la ją ją w dwóch płasz czy znach – po zio mej i pio no wnej. Nerw
pro mie nio wy na le ży umie ścić do przo du od ta śmy pro te zy, aby za po biec je go wni -
ka niu po mię dzy pro te zę a ścia nę klat ki pier sio wej. Ki ku ty mię śni pier sio we go
mniej sze go i pod ło pat ko we go wy ko rzy sty wa ne są do ochro ny pęcz ka na czy nio wo -
-ner wo we go przed uci skiem pro te zy. Je śli po zo sta wio ne ki ku ty mię śni pier sio we -
go więk sze go, ob łych, nad - i pod grze bie nio we go oraz naj szer sze go grzbie tu są
do sta tecz nie dłu gie zszy wa się je nad pro te zą. Two rzą one ro dzaj ochron ne go płasz -
cza mię śnio we go. Je śli jest to moż li we, po zo sta łość gło wy krót kiej mię śnia dwu gło -
we go przy szy wa się do ki ku ta oboj czy ka lub mię śnia pier sio we go więk sze go. Je śli
prze cię ciu ule gły gło wa dłu ga i/lub mię sień ra mien ny, to ich ki ku ty zszy wa się z gło -
wą krót ką mię śnia dwu gło we go zwięk sza jąc (po wy go je niu) si łę tak zre kon stru -
owa ne go zgi na cza sta wu łok cio we go. Dy stal ną część mię śnia trój gło we go zszy wa się
z mię śniem dwu gło wym wy twa rza jąc koł nierz dla ob wo do we go frag men tu pro te zy
da kro no wej.

Za bieg koń czy do kład na he mo sta za i za ło że nie dre na żu ssą ce go (naj le piej, że by
dren był pod łą czo ny do cen tral ne go ssa nia o ci śnie niu 25 cm H2O). Ra na po ope ra -
cyj na zszy wa na jest ru ty no wo war stwo wo (na skó rę po le ca my za kła da nie szwów me -
ta lo wych). Rę kę unie ru cha mia my na tem bla ku/chu ście trój kąt nej lub sta bi li zu ją cej
or te zie. Sta bi li za cję utrzy mu je my tyl ko przez 0 do bę ope ra cyj ną.

Tech ni ka wy cię cia ło pat ki
Uło że nie cho re go na brzu chu. Cię cie skór ne od po ło wy oboj czy ka prze cho dzą ce po -
ni żej po zio mu ką ta ło pat ki. Po wy pre pa ro wa niu pła tów skór nych przy stę pu je my do
usu wa nia ło pat ki prze ci na jąc i pod ku wa jąc mię śnie: na ra mien ny, czwo ro bocz ny, dźwi -
gacz ło pat ki, rów no le gło bocz ny mniej szy i więk szy, naj szer szy grzbie tu. Ope ra cję
koń czy do kład na he mo sta za, za ło że nie dre nu ssą ce go, szwy war stwo we, opa tru nek.
Rę kę unie ru cha mia my na tem bla ku/chu ście trój kąt nej lub sta bi li zu ją cej or te zie. Sta -
bi li za cję utrz mu je my tyl ko przez 0 do bę ope ra cyj ną.

Ope ra cje am pu ta cyj ne
Wy łusz cze nie w sta wie ra mien nym
Ope ra cję wy ko nu je my w uło że niu cho re go na ple cach z nie wiel kim unie sie niem ope -
ro wa ne go bo ku. Cię cie skór ne na ra mie niu pro wa dzi my na gra ni cy mię śnia na ra mien -
ne go prze cho dząc do szczy tu pa chy. Prze ci na my mię sień na ra mien ny nad je go
przy cze pem do ko ści ra mien nej a mię sień pier sio wy więk szy od ci na my od przy cze -
pu ra mien ne go. Pre pa ru je my pę czek na czy nio wo -ner wo wy w szczy cie pa chy. Tęt ni -
cę i ży łę pa cho wą (wraz z ży łą od pro mie nio wą) pod wią zu je my, pod kłu wa my
i prze ci na my. Po prze cię ciu przy cze pów mię śnia kru czo -ra mien ne go i gło wy krót kiej
mię śnia dwu gło we go skrę ca my ra mię przy środ ko wo przy stę pu jąc do prze cię cia mię -
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śni: nad - i pod grze bie nio we go, ob łe go mniej sze go i gło wy dłu giej mię śnia dwu gło we -
go. Prze ci na my to reb kę sta wo wą (idąc od ty łu) uwal nia jąc gło wę ko ści ra mien nej.
Re sek cję koń czą prze cię cie i pod kłu cie mię śni: pod ło pat ko we go, ob łe go więk sze go
i naj szer sze go grzbie tu. Po kon tro li he mo sta zy i za ło że niu dre na żu ssą ce go przy stę -
pu je my do ze szy cia war stwo we go ra ny po ope ra cyj nej Za bieg koń czy ze szy cie skó ry
(po le ca ne szwy me ta lo we skór ne).

Od ję cie ra mie nia mię dzy ło pat ko wo -pier sio we
W ope ra cji tej zo sta je usu nię ta koń czy na gór na, ło pat ka i część bar ko wa oboj czy ka
wraz z ota cza ją cy mi mię śnia mi. Ope ra cję wy ko nu je my w uło że niu cho re go na bo ku,
z unie sie niem ope ro wa ne go bar ku i swo bod nym do stę pem do ło pat ki.

Cię cie skór ne oka la ją ce ra mie nia prze cho dzą ce na część bar ko wą oboj czy ka. Po
wy two rze niu pła tów skór nych prze ci na my mię śnie: ło pat ko wo -gny ko wy, pod ło pat ko -
wy, pier sio wy więk szy (przy czep oboj czy ko wy) i przy stę puj my do pre pa ro wa nia na -
czyń pod oboj czy ko wych i splo tu ner wo we go. Te struk tu ry pod kłu wa my i prze ci na my.
Na stęp nie przy stę pu je my do wy cię cia ło pat ki. W tym ce lu pre pa ru je my prze ci na my
i pod kłu wa my mię śnie: na ra mien ny, czwo ro bocz ny, dźwi gacz ło pat ki, rów no le gło -
bocz ny mniej szy i więk szy, naj szer szy grzbie tu. Po kon tro li he mo sta zy i za ło że niu
dre na żu ssą ce go zszy wa my ra nę war stwo wo. 

Ob ręcz mied nicz na 
Uwa run ko wa nia ana to micz ne, to po gra ficz ne i czyn no ścio we
Ob ręcz mied nicz ną two rzą ele men ty kost ne, ścię gni ste, mię śnio we. Od ty łu ścia nę
mied ni cy ogra ni cza kość krzy żo wa, po bo kach ko ści bio dro we i kul szo we, a od przo -
du ko ści ło no we. Po łą cze nia ścię gni ste po mię dzy ukła dem kost nym sta bi li zu ją ca łą
ob ręcz, któ ra sta no wi pod par cie dla koń czyn dol nych po łą czo nych za po mo cą sta -
wów bio dro wych.

Staw bio dro wy jest sta wem ku li stym i ma du ży za kres ru chów. Peł ną ru cho mość
sta wu umoż li wia zło żo ny sys tem mię śni w ob rę bie mied ni cy i koń czy ny dol nej. Gór -
ny brzeg mied ni cy sta bi li zu ją mię śnie grzbie tu i po włok ja my brzusz nej. Trud no jest
opi sać czyn ność po szcze gól nych mię śni przy róż nych ru chach sta wu bio dro we go,
gdyż przy róż nych ro dza jach ru chów gru py mię śnio we ści śle współ pra cu ją ze so bą.
Dno zwę ża ją cej się do do łu mied ni cy sta no wią dwie prze po ny mię śnio wo -ścię gni -
ste, któ re utrzy mu ją na rzą dy we wnętrz ne. Na czy nia bio dro we prze bie ga ją za otrzew -
no wo po bocz nej ścia nie mied ni cy. Po przej ściu przez roz wór na czy nio wy po ni żej
wię za dła pa chwi no we go prze cho dzą na udo po mię dzy przy wo dzi cie la mi i pro stow -
ni ka mi w ka na le przy wo dzi cie li. Oko ło 3-6 cm po ni żej wię za dła pa chwi no we go tęt -
ni ca udo wa dzie li się na tęt ni ce po wierz chow ną i głę bo ką uda. 

Od ty łu mię śnie po ślad ko we są po ło żo ne w osob nych, do brze od dzie lo nych prze -
dzia łach po wię zio wych. Ma to du że zna cze nie, gdyż stwa rza więk sze moż li wo ści za -
cho wa nia po ło żo ne go po wierz chow nie mię śnia po ślad ko we go wielkiego ja ko
pod sta wy pła ta tyl ne go przy po kry wa niu ubyt ku po ope ra cyj ne go. Pod czas pre pa ro wa -
nia pła ta tyl ne go na le ży przy go to wać płat skór no -mię śnio wy z mię śniem po ślad ko -
wym wiel kim. Ukrwie nie pła ta za pew nia ją krót kie na czy nia krwio no śne bie gną ce od
ko ści krzy żo wej do przy cze pu mię śnia.

Pod czas wy ko ny wa nia he mi pel wek to mii, gdy pla no wa ne jest uży cie pła ta przed -
nie go do po kry cia ubyt ku, na le ży przy pre pa ro wa niu pła ta skór no -mię śnio we go za -
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cho wać tęt ni cę po wierz chow ną uda prze bie ga -
ją cą na tyl nej po wierzch ni mię śnia pro ste go
uda. Za pew nia to wła ści we ukrwie nie pła ta,
sta no wią ce go pod sta wę po kry cia ubyt ku ope ra -
cyj ne go.

Za sto so wa nie pła tów skór no -mię śnio wych
do po kry cia ubyt ków jest ko rzyst niej sze niż
uży wa nie pła tów skór nych, gdyż te ostat nie ja -
ko go rzej ukrwio ne, czę ściej ule ga ją mar twi cy.
Pła ty skór no -mię śnio we sta no wią lep szą osło -
nę dla na rzą dów ja my brzusz nej, któ re w wy ni -
ku ope ra cji po zba wio ne są do tych cza so wej
osło ny kost nej oraz prze po ny mied nicz nej.

OOppee  rraa  ccjjee  aamm  ppuu  ttaa  ccyyjj  nnee  
1. He mi pel wek to mia kla sycz na

• z za sto so wa niem pła ta tyl ne go
• z za sto so wa niem pła ta przed nie go
• z za sto so wa niem pła ta przy środ ko we go

2. He mi pel wek to mia zmo dy fi ko wa na (oszczę -
dza ją ca)
3. Wy łusz cze nie w sta wie bio dro wym

OOppee  rraa  ccjjee  oosszzcczzęę  ddzzaa  jjąą  ccee
He mi pel wek to mie we wnętrz ne (ty py I -III)

Ope ra cje am pu ta cyj ne
He mi pel wek to mia kla sycz na
Ope ra cja wy ko ny wa na jest w znie czu le niu ogól -
nym. Do pę che rza mo czo we go za kła da my cew -
nik Fo leya. Cho re go ukła da my na ple cach
z unie sie niem i ro ta cją ku gó rze ope ro wa nej stro -
ny. Grze bień ko ści ta le rza bio dro we go ukła da my
po nad miej scem wy gię cia sto łu ope ra cyj ne go.
Ope ro wa na koń czy na jest umy ta i ob ło żo na ste -
ryl nie tak, że by za pew nić jej peł ną ru cho mość
i swo bod ny do stęp ze wszyst kich stron sto łu
ope ra cyj ne go. Cię cie skór ne za le ży od ro dza ju
wy ko ny wa ne go pła ta skór no -mię śnio we go. Pla -
nu jąc li nie cię cia chi rur gicz ne go po win ni śmy
bez względ nie wy ciąć bli znę po wcze śniej wy ko -
ny wa nej otwar tej biop sji chi rur gicz nej. 

Za kres he mi pel wek to mii kla sycz nej przed sta wio no na ry ci nie 2a.

He mi pel wek to mia kla sycz na z za sto so wa niem pła ta tyl ne go
He mi pel wek to mię z wy two rze niem pła ta tyl ne go wy ko nu je my w przy pad ku no wo -
two ru zlo ka li zo wa ne go w przed niej czę ści mied ni cy na cie ka ją ce go tkan ki przed niej

M I Ę S A K I  T K A N E K  M I Ę K K I C H  U  D O R O S ŁY C H

RRyycciinnaa  22..  
Hemipelwektomie: a – klasyczna, b – zmodyfikowana
(liniami ciągłymi oznaczono linie cięcia chirurgicznego 
w obrębie kości miednicy, linie przerywane obejmują
fragmenty usuwane)
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po wierzch ni uda i/lub wię za dło pa chwi no we. Ty po we cię cie skór ne, w kształ cie od -
wró co nej li te ry V, roz po czy na my 5 cm po wy żej kol ca bio dro we go przed nie go gór ne -
go. Przed nie ra mię cię cia skór ne go prze bie ga ku do ło wi po cząt ko wo rów no le gle do
wię za dła pa chwi no we go, a na stęp nie przy środ ko wo do spo je nia ło no we go. Ra mię tyl -
ne te go cię cia prze pro wa dza my tak że ku do ło wi na wy so ko ści krę ta rza więk sze go
i na stęp nie okręż nie na tyl nej po wierzch ni uda w kie run ku kro cza, po zo sta wia jąc
płat skór no -mię śnio wy tyl nej po wierzch ni uda w od le gło ści do 10 cm po ni żej fał du
po ślad ko we go. Wy two rzo ny płat skór no -mię śnio wy mu si za wie rać mię sień po ślad -
ko wy wielki. Te go ty pu pła tem moż na przy kryć uby tek tka nek się ga ją cy pęp ka pa -
cjen ta. Po głę bia my cię cie prze ci na jąc roz cię gno mię śni: sko śne go ze wnętrz ne go,
sko śne go we wnętrz ne go i po przecz ne go brzu cha. Pod wią zu je my i prze ci na my na -
czy nia na brzusz ne dol ne. Po od su nię ciu (w przy pad ku ope ro wa nych męż czyzn) po -
wróz ka na sien ne go przy środ ko wo w kie run ku spo je nia ło no we go, pre pa ru je my
od sła nia jąc dół bio dro wy. Ca łą dal szą część za bie gu prze pro wa dza my za otrzew no wo
(po od su nię ciu otrzew nej przy środ ko wo i ku gó rze od po la ope ra cyj ne go). Pre pa ru -
je my na czy nia bio dro we, zwra ca jąc bacz ną uwa gę na prze bieg mo czo wo du. Izo lu je -
my na czy nia bio dro we pod wią zu jąc, pod ku wa jąc i prze ci na jąc tęt ni ce i ży ły bio dro we
ze wnętrz ne i we wnętrz ne. Przed prze cię ciem na czyń mu si my być pew ni, że mo że -
my wy ko nać he mi pel wek to mię (tzw. przy pa dek ope ra cyj ny).

Po prze su nię ciu pę che rza mo czo we go po za spo je nie ło no we prze ci na my mied -
ni cę w miej scu spo je nia ło no we go (uży wa my dłu ta lub pił ki Gi glie go). Po od wie -
dze niu koń czy ny, pre pa ru jąc w głąb mied ni cy od sła nia my i pod wią zu je my na czy nia
i ner wy za sło no we a na stęp nie nerw udo wy. Do ty cza so we po le ope ra cyj ne se to nu -
je my (wkła da jąc „go rą ce i mo kre” ser we ty), po prze su nię ciu koń czy ny ku środ ko -
wi sto łu ope ra cyj ne go po głę bia my cię cie bocz ne wy twa rza jąc płat po ślad ko wy.
Pre pa ru je my płat skór no -mię śnio wy (na mię śniu po ślad ko wym wielkim prze cho -
dząc po wy żej grze bie nia ta lerz ko ści bio dro wej). Pre pa ru jąc wzdłuż ta le rza ko ści
bio dro wej od ci na my po zo sta łe mię śnie po ślad ko we od ich przy cze pów od ko ści
krzy żo wej tak, że by po zo sta ły w pre pa ra cie, na stęp nie prze ci na my mie sień lę dź -
wio wy. Zwra ca my uwa gę na za pew nie nie peł nej he mo sta zy, gdyż drob ne na czy nia
krwio no śne prze bie ga ją ce w ob rę bie te go mię śnia mo gą po wo do wać ma syw ne krwa -
wie nie po ope ra cyj ne. Nerw kul szo wy prze ci na my w miej scu przej ścia przez otwór
kul szo wy. Od sło nię tą kość bio dro wą od ci na my dłu tem na wy so ko ści sta wu krzy żo -
wo -bio dro we go. Na stęp nie od wo dzi my koń czy nę i od ci na my po zo sta łe tkan ki
i mię śnie prze po ny mied ni cy. 

Za bieg koń czy do kład na he mo sta za i za ło że nie dre na żu ssą ce go (dren pod łą czo -
ny do ssa ka cen tral ne go o ci śnie niu 25 cm H2O). Uby tek po kry wa my przy go to wa -
nym pła tem skór no -mię śnio wym. Ra nę po ope ra cyj ną zszy wa my ru ty no wo war stwo wo
(na skó rę po le ca my za kła da nie szwów me ta lo wych).

He mi pel wek to mia kla sycz na z za sto so wa niem pła ta przed nie go
Gu zy zlo ka li zo wa ne w oko li cach po ślad ka lub na cie ka ją ce te mię śnie unie moż li wia -
ją wy ko na nie he mi pel wek to mii z wy two rze niem pła ta tyl ne go. W ta kiej sy tu acji na -
le ży wy ko nać he mi pel wek to mię wy twa rza jąc płat przed ni. Uło że nie cho re go jak do
he mi pel wek to mii z wy two rze niem pła ta tyl ne go. Cię cie skór ne roz po czy na my od
kol ca bio dro we go tyl ne go gór ne go i pro wa dzi my okręż nie i przy środ ko wo wzdłuż
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grze bie nia ta le rza ko ści bio dro wej do kol ca bio dro we go przed nie go gór ne go i na stęp -
nie w dół na udo do wy so ko ści 5 cm po wy żej sta wu ko la no we go. W tym miej scu prze -
ci na my skó rę kie ru jąc się na przy środ ko wą stro nę uda, prze dłu ża jąc cię cie ku gó rze
do fał du kro cza i omi ja jąc od byt po nad tyl ną po wierzch nią sta wu krzy żo wo -bio dro -
we go kie ru je my się do kol ca bio dro we go tyl ne go gór ne go. Po głę bia jąc cię cie od ci na -
my mię śnie bocz nej i przed niej ścia ny brzu cha do cie ra jąc do prze strze ni
za otrzew no wej. Prze su wa my otrzew ną przy środ ko wo uwi dacz nia jąc na czy nia bio dro -
we. Na stęp nie przy stę pu je my do pre pa ro wa nia pła ta skór no -mię śnio we go. W tym
ce lu po głę bia my cię cie do po wię zi mię śnia bio dro wo -lę dź wio we go. Na ci na my po -
więź i ra zem z nią od sła nia my tęt ni cę bio dro wą wspól ną od stro ny bocz nej. Nie na -
le ży pre pa ro wać tka nek od stro ny przy środ ko wej tęt ni cy. Prze ci na jąc tkan ki wzdłuż
uprzed nio prze cię tej po wię zi mię śnia bio dro wo -lę dź wio we go do cho dzi my przez
otwór mię śnio wy na udo. Wię za dło pa chwi no we od ci na my od kol ca bio dro we go
przed nie go gór ne go i od guz ka ło no we go po stro nie przy środ ko wej. Dzię ki ta kie mu
po stę po wa niu moż na bez piecz nie wy pre pa ro wać na czy nia bio dro we ze wnętrz ne, któ -
re na stęp nie wraz z wy two rzo nym pła tem od su wa my przy środ ko wo. Tęt ni cę głę bo -
ką uda pod wią zu je my od stro ny bocz nej. Pre pa ru jąc w głąb i ku do ło wi
od pre pa ro wy wu je my przy cze py mię śnia czwo ro gło we go uda, a na stęp nie w ka na le
na czy nio wym Hun te ra izo lu je my na czy nia udo we po wierz chow ne, któ re pod wią zu -
je my i prze ci na my. Od stro ny przy środ ko wej prze su wa my się ku gó rze do kro cza i da -
lej na wy so kość spo je nia ło no we go. Płat owi nię ty w cie płe, mo kre ser we ty od kła da my
na brzu chu. Dal szy prze bieg ope ra cji jest po dob ny do he mi pel wek to mii z wy two -
rze niem pła ta tyl ne go, z tą róż ni cą, że ca ły po śla dek zo sta je usu nię ty wraz z pre pa -
ra tem. Wy two rzo ny płat na tęt ni cy udo wej po zwa la na po kry cie ubyt ku. Na le ży
pa mię tać, że wy two rze nie ma syw ne go pła ta skór no -mię śnio we go za pew nia lep szy
efekt ko sme tycz ny dla cho re go i sta no wi do bre pod par cie dla pro te zy. Za bieg koń -
czy do kład na he mo sta za i za ło że nie dre na żu ssą ce go (dren pod łą czo ny do ssa nia cen -
tral ne go o ci śnie niu 25 cm H2O). Uby tek po kry wa my przy go to wa nym pła tem
skór no -mię śnio wym. Ra nę po ope ra cyj ną zszy wa my ru ty no wo war stwo wo (na skó rę
po le ca my za kła da nie szwów me ta lo wych).

He mi pel wek to mia kla sycz na z za sto so wa niem pła ta przy środ ko we go
W przy pad ku no wo two rów na cie ka ją cych du żą po wierzch nię skó ry i mię śni od stro ny
bocz nej bio dra i uda oraz obej mu ją cych mię śnie po ślad ka nie jest moż li we wy ko rzy sta -
nie kla sycz ne go pła ta tyl ne go lub przed nie go. W ta kiej sy tu acji moż li we jest wy two rze -
nie tzw. pła ta przed nio -przy środ ko we go z po zo sta wio nych mię śni przy wo dzi cie li uda.
Do sta tecz ne ukrwie nie te go pła ta za pew nia ją na czy nia mię śni przy wo dzi cie li (przy -
środ ko wo) i tęt ni ca po wierz chow na uda (od przo du) – jej za cho wa nie wraz z mię śniem
pro stym uda jest nie zbęd ne. Płat owi nię ty w cie płe, mo kre ser we ty od kła da my na
brzu chu. Dal szy prze bieg ope ra cji jest po dob ny do he mi pel wek to mii z wy two rze niem
pła ta tyl ne go, z tą róż ni cą, że ca ły po śla dek zo sta je usu nię ty wraz z pre pa ra tem. Wy -
two rzo ny płat na tęt ni cy udo wej po zwa la na po kry cie ubyt ku. Na le ży pa mię tać, że wy -
two rze nie ma syw ne go pła ta skór no -mię śnio we go za pew nia lep szy efekt ko sme tycz ny
dla cho re go i sta no wi do bre pod par cie dla pro te zy. Za bieg koń czy do kład na he mo sta -
za i za ło że nie dre na żu ssą ce go (dren pod łą czo ny do ssa nia cen tral ne go o ci śnie niu
25 cm H2O). Uby tek po kry wa my przy go to wa nym pła tem skór no -mię śnio wym. Ra nę
po ope ra cyj ną zszy wa my ru ty no wo war stwo wo (na skó rę szwy me ta lo we).
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He mi pel wek to mia zmo dy fi ko wa na (oszczę dza ją ca)
Uło że nie cho re go jak do he mi pel wek to mii kla sycz nej. Przy wy ko ny wa niu he mi pel -
wek to mii zmo dy fi ko wa nej (oszczę dza ją cej) po zo sta wia my ta lerz ko ści bio dro wej.
Kość bio dro wą wraz z mię śnia mi prze ci na my po wy żej pa new ki sta wu bio dro we go.
Za bieg ten jest prze ciw wska za ny, je śli no wo twór na cie ka mię śnie po ślad ko we ze
wzglę du na moż li wość sze rze nia się no wo two ru wzdłuż włó kien mię śnio wych. Za cho -
wa nie ta le rza ko ści bio dro wej po wo du je lep szą sta bi li za cję mied ni cy dzię ki po zo sta -
wie niu nie prze cięt ych przy cze pów mię śni brzu cha i ple ców. Uzy sku je my lep szy efekt
ko sme tycz ny i moż li wość pro te zo wa nia cho re go. Wy ko nu jąc he mi pel wek to mię
oszczę dza ją cą uzy sku je my lep sze ukrwie nie pła ta tyl ne go dzię ki za cho wa niu na czyń
po ślad ko wych gór nych i dol nych. Dłu gość pła ta tyl ne go sto so wa ne go do po kry cia
ubyt ku jest zna czą co więk sza, dla te go tyl na część cię cia chi rur gicz ne go prze bie ga
po nad 10 cm po ni żej fał du po ślad ko we go.

Za kres he mi pel wek to mii zmo dy fi ko wa nej przed sta wio no na ry ci nie 2b.

Wy łusz cze nie w sta wie bio dro wym
Po uło że niu cho re go w po zy cji na ple cach z unie sie niem ope ro wa nej oko li cy wy ko -
nu je my w czę ści cen tral nej cię cie skór ne pod wię za dłem pa chwi no wym, ale rów no -
le gle do nie go. Na stęp nie scho dzi my z bo ku koń czy ny przy środ ko wo od krę ta rza
więk sze go i wy ko nu je my cię cie skór ne 8-10 cm po ni żej fał du po ślad ko we go tak, aby
wy two rzyć fałd po kry wa ją cy ki kut po am pu ta cji. Po prze cię ciu blasz ki po wię zi po ni -
żej wię za dła pa chwi no we go pre pa ru je my na czy nia udo we. Pod wią zu je my, pod kłu -
wa my i prze ci na my tęt ni cę i ży łę udo wą wspól ne oraz nerw udo wy. Od wo dzi my udo
i prze ci na my mię śnie przy wo dzi cie le od przy cze pów ło no wych. Po uło że niu koń czy -
ny w zwy kłej po zy cji przy stę pu je my do prze cię cia przy cze pów mię śni: kra wiec kie -
go, czwo ro gło we go i bio dro wo -lę dź wio we go. Po otwar ciu to reb ki sta wo wej
i prze cię ciu wię za dła gło wy ko ści udo wej na stę pu je zwich nię cie gło wy ko ści udo wej
ze sta wu. Przy stę pu je my do wy two rze nia pła ta skór no -mię śnio we go – prze ci na my
mię śnie gru py tyl nej uda i nerw kul szo wy. Usu wa my chrząst kę sta wo wą ze sta wu
bio dro we go, po za ło że niu dre na żu ssą ce go przy stę pu je my do pla sty ki ki ku ta zszy -
wa jąc ra nę war stwo wo. Za bieg koń czy za ło że nie opa trun ku ela stycz ne go, lek ko uci -
sko we go.

Ope ra cje oszczę dza ją ce
He mi pel wek to mia we wnętrz na (ty py I -III)
He mi pel wek to mia we wnętrz na jest ope ra cją po le ga ją cą na wy cię ciu no wo two ru wraz
z mię śnia mi i frag men tem mied ni cy i/bez czę ści ko ści udo wej. Po zo sta wie nie ko ści
ło no wej po zwa la na za cho wa nie gru py przy wo dzi cie li uda i ner wu za sło no we go. Czę -
ścio we wy cię cie ko ści bio dro wej i po zo sta wie nie od po wied nich przy cze pów mię śni
znacz nie zwięk sza sta bi li za cję ob rę czy bio dro wej. Po zo sta wie nie gło wy i pa new ki ko -
ści udo wej po wo du je je dy nie nie wiel kie upo śle dze nie spraw no ści koń czy ny. Po tej
ope ra cji po zo sta je koń czy na dol na, któ ra bez za sto so wa nia pro te zy ko ści mied ni cy
ule ga skró ce niu, ale za cho wu je do brą funk cję pod po ro wą. Skró ce nie nie prze kra cza
kil ku cen ty me trów i moż na je sko ry go wać od po wied nią wkład ką do obu wia. 

Tech ni ka he mi pel wek to mii we wnętrz nej
Uło że nie cho re go na ple cach z unie sie niem tej czę ści mied ni cy, któ ra bę dzie ope ro wa na. 
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Po le ope ra cyj ne przy go to wu je my tak, że by za pew nić peł ną ru cho mość ca łej koń -
czy ny. Pla no wa ne cię cie skór ne po win no obej mo wać bli znę po biop sji chi rur gicz nej
a roz le głość cię cia skór ne go za le ży od ty pu he mi pel wek to mii (po ni żej). Tak że za -
kres re sek cji opi sa ny po ni żej na le ży sko or dy no wać z ty pem he mi pel wek to mii. Ty py
he mi pel wek to mii we wnętrz nych przed sta wio no na ry ci nie 3.

Typ I – wy cię cie ko ści bio dro wej z za cho wa niem pa new ki sta wu bio dro we go
Za kres ope ra cji mo że obej mo wać kli no we wy cię cie ta le rza ko ści bio dro wej z za cho -

RRyycciinnaa  33..  Hemipelwektomie wewnętrzne (I-III) (liniami ciągłymi oznaczono linie cięcia chirurgicznego
w obrębie kości miednicy).

M I Ę S A K I  T K A N E K  M I Ę K K I C H  U  D O R O S ŁY C H
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wa niem roz wo ru za sło no we go i cią gło ści ob rę czy bio dro wej lub wy cię cie ko ści bio dro -
wej do po zio mu roz wo ru za sło no we go z prze rwa niem cią gło ści ob rę czy. W obu przy -
pad kach staw krzy żo wo -bio dro wy mo że zo stać prze cię ty lub za cho wa ny. Cię cie
skór ne roz po czy na my na po zio mie sta wu krzy żo wo -bio dro we go, od kol ca bio dro we -
go tyl ne go gór ne go pro wa dzi my ku gó rze wzdłuż ta le rza ko ści bio dro wej do kol ca
przed nie go gór ne go a na stęp nie wzdłuż wię za dła pa chwi no we go do wzgór ka ło no we -
go. Po prze cię ciu mię śni ścia ny brzu cha od ta le rza ko ści bio dro wej za war tość ja my
brzusz nej po kry tą otrzew ną prze su wa my przy środ ko wo. Ope ra cja ta wy ko ny wa na
jest po za otrzew no wo. Od sła nia my na czy nia bio dro we i uwi dacz nia my mo czo wód.
Prze ci na my mię śnie pro stow ni ki grzbie tu na wy so ko ści ta le rza ko ści bio dro wej oraz mię -
sień bio dro wy na wy so ko ści sta wu krzyżowo-biodrowego. Wy twa rza my pła ty skór ne.
Od ci na my przy cze py mię śni od krę ta rza więk sze go i uwi dacz nia my nerw kul szo wy prze -
su wa jąc go przy środ ko wo. Uży wa jąc pił ki Gi glie go prze ci na my kość bio dro wą po wy żej
pa new ki sta wu bio dro we go a oste oto mem prze ci na my staw krzyżowo-biodrowy. Ope -
ra cję koń czy he mo sta za, za ło że nie dre nu ssą ce go i war stwo we szy cie ra ny.

Typ II – wy cię cie pa new ki sta wu bio dro we go z/bez gło wy ko ści udo wej
Za kres ope ra cji mo że obej mo wać wy cię cie sa mej pa new ki sta wu bio dro we go z prze -
miesz cze niem (prze zsta wo wo) ko ści udo wej lub wy cię cie pa new ki wraz z czę ścią
ko ści udo wej. W wy bra nych przy pad kach typ II he mi pel wek to mii we wnętrz nej mo -
że być uzu peł nie niem ty pów I lub III. Pro ble mem w tym ty pie ope ra cji jest spo sób
pod par cia i unie ru cho mie nia ko ści udo wej.  Nie prze my śla na kwa li fi ka cja do typu III
he mi pel wek to mii we wnętrz nej, ze wzglę du na złe pod par cie prok sy mal ne go od cin -
ka ko ści udo wej mo że skut ko wać wy ko na niem ope ra cji oszczę dza ją cej koń czy nę dol -
ną, któ ra nie bę dzie speł niać pod sta wo wej funk cji koń czy ny dol nej – funk cji
pod po ro wej.

Typ III – wy cię cie ko ści ło no wej z za cho wa niem pa new ki sta wu bio dro we go
Za kres ope ra cji mo że obej mo wać wy cię cie ko ści ło no wej i/lub bio dro wej z po zo sta -
wie niem stro pu i dol nej czę ści pa new ki. Ta ka roz le głość ope ra cji po zwa la na za cho -
wa nie nie mal że peł nej ru cho mo ści w sta wie bio dro wym. W przy pad ku wy ko ny wa nia
he mi pel wek to mii ty pu III lep szy wgląd w po le ope ra cyj ne uzy sku je my wy ko nu jąc
tzw. cię cie Ka ra ko usi sa – cię cie roz po czy na my w śród brzu szu, po wy żej pęp ka w li nii
po środ ko wej. Prze ci na jąc skó rę do cie ra my do spo je nia ło no we go, na stęp nie wzdłuż
wię za dła pa chwi no we go wy ko nu je my cię cie nad na czy nia mi udo wy mi. Prze ci na my
i pod kłu wa my mię sień pro sty oraz mię śnie po włok brzu cha. Wię za dło pa chwi no we
prze ci na ne jest nad na czy nia mi. Uwi dacz nia my na czy nia bio dro we, nie pre pa ru je -
my na czyń od ota cza ją cych wę złów chłon nych, że by nie za bu rzyć od pły wu chłon ne -
go i spo wo do wać wy stą pie nia obrzę ku lim fa tycz ne go, któ ry do dat ko wo mo że jesz cze
upo śle dzić spraw ność cho re go. Od su wa my przy środ ko wo pę cherz mo czo wy i od ci na -
my spo je nie ło no we pił ką Gi glie go. Po od wie dze niu i prze cię ciu po wię zi bio dro wej
bocz nie od tęt ni cy udo wej uwi dacz nia my nerw udo wy, któ ry prze su wa my wraz z mię -
śniem lę dź wio wym, od dzie la jąc go na tę po od mię śnia bio dro we go, któ ry prze ci na -
my na wy so ko ści sta wu lę dź wio wo -krzy żo we go. Po od cię ciu gru py przy wo dzi cie li od
ko ści ło no wej uwi docz nio ne zo sta ją na czy nia i ner wy za sło no we, któ re pod wią zu je -
my i od ci na my. Od ci na my dźwi gacz od by tu od stro ny przy środ ko wej ko ści bio dro wej,
a od bocz nej wię za dło krzy żo wo -kol co we i krzy żo wo -kul szo we. Mię śnie pół ścię gni -
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sty, pół bło nia sty i dwu gło wy uda od ci na my od gu zo wa to ści kul szo wej, a przy czep
przy wo dzi cie la więk sze go od ra mie nia ko ści kul szo wej. Pił ką Gi glie go od ci na się ko -
ści po ni żej pa new ki sta wu bio dro we go, cza sem po zo sta wia jąc tyl ko strop pa new ki
ja ko pod par cie dla gło wy ko ści udo wej. Ope ra cję koń czy he mo sta za, za ło że nie dre -
nu ssą ce go i war stwo we szy cie ra ny.

Po dzię ko wa nia
Dla dr. med. Ro ma na Dar dziń skie go i dr. med. Adam Dzie więc kie go za wy ko rzy sta -
ne ma te ria ły.




