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Zaletą szwu materacowego jest samoistna adaptacja brzegów rany, tzn. ich przyle-
ganie do siebie. Przy zszywaniu szwem prostym czasem występuje zjawisko zacho-
dzenia jednego brzegu rany na drugi, co zaburza gojenie rany i pogarsza efekt ko-
smetyczny. Jeżeli takie zjawisko występuje, wymaga to wyciągnięcia jednego brzegu 
rany spod drugiego i ułożeniu ich przy sobie („adaptacja” brzegów rany). Czynność 
tę wykonuje się zwykle dwiema pęsetami, po zakończeniu szycia. 

Elementy praktyczne
Warto zwrócić uwagę studentów na elementy prawidłowej techniki, np.: 
  Zapinanie igły w imadle w środku jej krzywizny i ok. 2–3 mm od czubka imadła. 

Zapinając igłę zbyt blisko połączenia z nitką łatwo ją wygiąć, ponieważ wkłuwa-
nie odbywa się z działaniem siły na długim ramieniu. Zapięcie igły zbyt blisko 
czubka powoduje, że nie przechodzi ona przez całą grubość rany, co powoduje 
konieczność wypięcia z imadła i „popychania” igły.

  Przy wyciąganiu igły powinno się unikać chwytania imadłem jej czubka, po-
nieważ wtedy jej ostry koniec szybko się stępi. Jeżeli zaopatrzenie rany wymaga 

Rycina 4.4 a-d.
Kolejne etapy zszywania rany szwem materacowym na świńskiej nóżce.
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10–15 szwów, stępienie ostrza igły będzie wyraźnie odczuwalne przy jej wkłuwa-
niu w skórę.

  Przy wiązaniu węzła powinno się zwracać uwagę żeby pierwszy (podwójny) 
węzeł był „płaski”. Wymaga to odpowiedniego ustawienia rąk przy dociskaniu 
węzła. Jeżeli węzeł jest „splątany”, wprawdzie daje się docisnąć, ale łatwo ulega 
rozluźnieniu, jeżeli szyje się pod umiarkowanym napięciem. 

  Wolny koniec wiązanej nitki powinien być krótki, zwykle 1–2 cm. Oszczędność 
nitki jest wskazana, szczególnie, jeżeli rana wymaga założenia wielu szwów.

4.2.  Wykonywanie „Z-plastyki” skóry (ryc. 4.5 a–f)
Z-plastyka skóry jest jedną z przydatnych technik zamykania ran, których nie 
można zszyć standardową metodą (zwykle z powodu zbyt dużego napięcia) lub 
do pokrywania ubytków tkanek. Umożliwia zamknięcie rany bez napięcia i po-
krycie ubytku własną, dobrze ukrwioną skórą (z tkanką podskórną), pochodzącą 
z miejsca położonego w pobliżu ubytku. Zasada tej techniki polega na wymianie 
trójkątów skóry, dzięki czemu można zamknąć ubytek, którego nie można zszyć 

Rycina 4.4 e-g.
Kolejne etapy wiązania szwu.
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w sposób standardowy. Z-plastyka jest często stosowana w chirurgii ręki i w chi-
rurgii plastycznej, szczególnie w zamykaniu ran po uwolnieniu przykurczów.
  Ćwiczenie rozpoczyna się od wykonania podłużnego nacięcia skóry. Autor robi 

to zwykle w miejscu zgięcia świńskiej nóżki, które odpowiada ludzkiemu sta-
wowi nadgarstkowemu (ryc. 4.5 a). Możliwość wyprostu w tym stawie ułatwia 
uzyskanie efektu po wymianie trójkątów.

Rycina 4.5 a-f.
Wykonywanie Z-plastyki na świńskiej nóżce.
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  Kolejnym etapem jest wykonanie dwóch skośnych nacięć przy końcach rany, 
przebiegających równolegle do siebie. Nacięcia powinno się wykonać pod kątem 
45° w stosunku do osi długiej rany (ryc. 4.5 b, c).

  Teraz preparuje się tkankę podskórną przy brzegach rany tak, żeby uzyskać dwa 
trójkątne płaty uszypułowane na podstawach. Istotne jest oddzielenie tkanki aż 
do podstawy trójkąta, ponieważ ułatwia to znacznie przemieszczanie płatów.

  Kolejnym etapem jest zamiana lokalizacji trójkątnych płatów, co uzyskuje się 
przez jednoczesne pociąganie ich wolnych szczytów za pomocą dwóch pęset 
(ryc. 4.5 d). Szczyt trójkąta z górnego końca rany znajdzie się w jej dolnym 
końcu, a ten z dolnego – w górnym.

  Szczyty trójkątnych płatów przyszywa się do końców ran szwami materacowymi. 
  Teraz zszywa się brzegi rany kilkoma szwami, uzyskując zamknięcie rany (ryc. 

4.5 e, f). Po zamknięciu rany linia szwów ma kształt litery „Z” i stąd nazwa 
techniki – Z-plastyka.

4.3. Szycie ścięgna
W odróżnieniu od prostego szwu skóry, szew ścięgna jest skomplikowany i trudny 
do opanowania. Jest on najbardziej złożoną technicznie procedurą łączenia tka-
nek miękkich w celu uzyskania ich zrostu. W żadnej innej dziedzinie chirurgii 
w stosunku do szwu nie stawia się tak wielu wymagań jak właśnie do naprawy 
przeciętych ścięgien. Wynika to z konieczności spełnienia kilku warunków, które 
wzajemnie trochę się wykluczają. Szew ścięgna powinien być:
  Wystarczająco mocny, aby nie zerwał się przy wzroście napięcia powstającego 

w czasie ruchu palca.
  Wystarczająco umocowany w tkance ścięgna, aby nitka go nie przecinała wzdłuż, 

przy wzroście napięcia wywołanego ruchem palca.
  Całkowicie pogrążony w ścięgnie, bez wystających elementów, tak aby zszyte 

ścięgno mogło bez przeszkód poruszać się w ciasnej strefie pochewkowej na
palcu.

Wytrzymałość jest potrzebna, aby ścięgno mogło się poruszać (przesuwać) w trak-
cie gojenia, bez rozluźnienia się szwu ani jego zerwania. Jest to warunek, który 
musi zostać spełniony, żeby nie powstały zrosty miedzy gojącym się ścięgnem a ota-
czającymi tkankami, które mogą go skutecznie unieruchomić (usidlić). Gładka 
powierzchnia (bez wystających fragmentów ścięgna i węzłów) jest niezbędna, aby 
ścięgno poruszało się bez przeszkód między tkankami, a szczególnie wewnątrz po-
chewki włóknistej. Dlatego cały szew jest pogrążony w ścięgnie, łącznie z węzłem. 
 Aby spełnić te wymagania wymyślono wiele technik zszywania przeciętych 
ścięgien zginaczy, które noszą nazwy wywodzące się od nazwisk ich autorów. 
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Najbardziej znaną w Polsce jest technika Kesslera, ale obecnie coraz częściej uży-
wa się 4-nitkowych technik Stricklanda, Savage’a i Adelaide’a. Jedną z pierwszych 
(obecnie już rzadko stosowaną) była technika Bunnela. Szew ścięgna składa się ze 
szwu centralnego przebiegającego wewnątrz ścięgna i zakotwiczonego ok. 1 cm od 
miejsca przecięcia. W skład szwu centralnego wchodzą 2–4 nitki, co zapewnia dużą 
wytrzymałość naprawy. Dodatkowo miejsce naprawy „obszywa” się naokoło szwem 
ciągłym, co czyni naprawę gładszą i mocniejszą.

a.  Uzasadnienie do nauki szycia ścięgna
Uczenie studentów zszywania ścięgien, podobnie jak wykonywanie Z-plastyki,
służy bardziej zaznajomieniu ich z bardziej złożonymi zabiegami chirurgicznymi 
niż wynikającymi z tego korzyściami dla ich przyszłej praktyki. Jednak inaczej niż 
w czasie oglądania skomplikowanej operacji, gdzie student jest tylko biernym ob-
serwatorem, przy tych ćwiczeniach sam wykonuje stosunkowo zaawansowane 
czynności chirurgiczne, co wiąże się z rozwijaniem korzystnych nawyków. W kilku 
pracach naukowych wykazano, że studenci, którym umożliwia się praktykowanie 
czynności manualnych o różnym stopniu trudności, po ukończeniu studiów częś-
ciej wybierają specjalności zabiegowe. Jest oczywiste, że nie wszyscy są zaintereso-
wani takimi zajęciami i dlatego nauka zaawansowanych technik chirurgicznych, 
w tym szycia ścięgien, powinna być proponowana tylko tym, którzy wyrażają na 
to chęć. 

b. Przygotowanie do zszywania ścięgna
Do zszycia ścięgna na świńskiej nóżce potrzebna będzie nitka monofilamentowa 
o grubości 3/0. Do ćwiczeń można użyć każdej nitki, także tej do zszywania skó-
ry, jednak optymalnie używa się nitki monofilamentowej z poliglikanu (PDS) lub 

Rycina 4.6 a.
Ścięgno świńskiej nóżki przygotowane do ćwiczeń. 

Rycina 4.6 b.
Ścięgno świńskiej nóżki przecięte i przygotowane do zszycia.
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plecionki na tzw. okrągłej igle, co oznacza, że jej czubek nie ma kształtu ostrza 
(nie jest „tnący”), tylko na przekroju ma kształt koła, tak jak zwykła igła do szycia 
tkaniny. 

Przed rozpoczęciem zszywania ścięgien, trzeba je wypreparować ze świńskiej nóżki. 
W tym celu wykonuje się podłużne nacięcie skóry w miejscu, gdzie na przekroju 
nóżki widać odcięte ścięgna. Znajdują się one powierzchownie pod skórą i są łatwe 
do zlokalizowania. 
  Po odsłonięciu ścięgna przecina się je ostrzem chirurgicznym, mniej więcej 

w połowie długości i przystępuje do zszywania (ryc. 4.6 a, b).
  Wydaje się, że dla studentów nauka dwóch najprostszych technik zszywania 

ściegien jest najbardziej odpowiednia. Są to metody Bunnela i Kesslera. 

c.  Szew Bunnela (ryc. 4.6 c–ł i ryc. 4.9 a) 
Jest to najstarsza, skuteczna technika szwu ścięgna, opisana w latach 50. ubiegłego
wieku przez angielskiego chirurga Sterlinga Bunnela. Jest to szew dwunitkowy, 
mocowany (kotwiczony) w ścięgnie przez kilkakrotne przejścia igłą przez pełną 
grubość przekroju ścięgna, z jego jednej strony na drugą, co powoduje, że na prze-
kroju nitka przebiega w formie „ósemki”. W zależności od sytuacji śródoperacyjnej 
można wykonać 1,5 lub 2 takie „ósemki” w każdym z kikutów ścięgna. 
  Pierwsze wkłucie wykonuje się przez koniec (przekrój) jednego z kikutów i wy-

konuje w nim „ósemkę” (ryc. 4.6 c–g).
  Następnie wkłuwa się igłę do drugiego kikuta, wykonuje w nim taką samą 

„ósemkę” i wraca do przekroju tego kikuta, gdzie oba końce nici się spotykają 
(ryc. 4.6 h–k).

  Teraz następuje wiązanie węzła (ryc. 4.6 l, ł). 

Rycina 4.6 c.
Pierwsze trzy wkłucia szwu Bunnela, od miejsca przecięcia. 

Rycina 4.6 d.
Wkłucie w poprzek osi długiej ścięgna.
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  Przy tym (i każdym innym szwie ścięgna) należy pamiętać, że po założeniu szwu 
w jednym kikucie i po wkłuciu się do drugiego, należy zbliżyć końce przecię-
tego ścięgna do siebie tak, aby nie pozostała między nimi wolna przestrzeń.

Rycina 4.6 e.
Powrotne wkłucie w poprzek osi długiej ścięgna.

Rycina 4.6 g.
Szew założony w jednym kikucie ścięgna (dwie ósemki). 

Rycina 4.6 f.
Kolejne trzy wkłucia powrotne, do miejsca przecięcia. 

Rycina 4.6 h.
Pierwsze wkłucie w drugi kikut ścięgna.

Rycina 4.6 i.
Dalsze wkłucia w drugim kikucie.

Rycina 4.6 j.
Powrotne wkłucia w drugim kikucie, do miejsca przecięcia ścięgna.



4. Nauka umiejętności praktycznych 99

Po zakończeniu całego szwu, opór nitki pogrążonej całkowicie w ścięgnie zwy-
kle uniemożliwia zbliżenie kikutów, co skutkuje kilkumilimetrowym odstępem 
między nimi. 

  Po wykonaniu szwu głównego, kolejnym etapem jest założenie szwu otoczkowe-
go za ościęgno.

Zaletą szwu jest stosunkowo łatwa technika wykonania, ale często podkreślaną 
wadą jest ryzyko niedokrwienia szytego ścięgna. Szew Bunnela jest obecnie rzad-
ko stosowany jako szew główny przy naprawie ścięgien, ale można go wykonać, 
zszywając ścięgna o niewielkim przekroju, np. zginacz powierzchowny palca 
małego lub zginacze powierzchowne na wysokości ich podziału na dwa osobne 
pas ma. Ta technika jest także wykorzystywana w ortopedii do zszywania ścięgna
Achillesa.

Rycina 4.6 k.
Ukończony szew Bunnela przygotowany do zawiązania

między kikutami.

Rycina 4.6 l.
Wiązanie szwu.

Rycina 4.6 ł.
Szew zawiązany, węzeł schowany między kikutami.
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d.  Szew Kesslera (ryc. 4.7 a–n i ryc. 4.9 b) 
Szew ten jest bardzo popularny ze względu na swoją prostotę i stosunkową łatwość 
wykonania. Wadą tego szwu jest dość mała wytrzymałość mechaniczna na rozcią-
ganie, co powoduje, że jest on za słaby do prowadzenia rehabilitacji pooperacyjnej 
z użyciem aktywnego zgięcia palców. 
  Pierwsze wkłucie wykonuje się przez przekrój jednego z kikutów, po czym wy-

kłuwa się igłę ok. 1–1,5 cm od jego brzegu (ryc. 4.7 b). 
  Po wykłuciu się na bocznej powierzchni ścięgna, igła jest wkłuwana prostopadle 

(blisko, ok. 2–3 mm od miejsca pierwszego „wykłucia”) w kierunku drugiego 
boku ścięgna, gdzie igła jest wyciągana (ryc. 4.7 c, d). 

  Kolejne wkłucie następuje także 2–3 mm od miejsca wykłucia, w kierunku prze-
kroju kikuta ścięgna (ryc. 4.7 e, f). 

Rycina 4.7 a.

Ścięgno świńskiej nóżki przygotowane zszycia.

Rycina 4.7 c.
Drugie wkłucie, w poprzek osi długiej ścięgna.

Rycina 4.7 b.
Pierwsze wkłucie szwu Kesslera, od przekroju kikuta ścięgna.

Rycina 4.7 d.

Ułożenie nitki po pierwszych dwóch wkłuciach.
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Rycina 4.7 e.
Trzecie wkłucie, w kierunku miejsca przecięcia ścięgna.

Rycina 4.7 g.
Szew założony w jednym kikucie ścięgna.

Rycina 4.7 i.
Poprzeczne wkłucie w drugi kikut ścięgna.

Rycina 4.7 f.
Wyjście igły w przekroju ścięgna, obok miejsca pierwszego 

wkłucia.

Rycina 4.7 h.
Pierwsze wkłucie w drugi kikut ścięgna.

Rycina 4.7 j.
Trzecie wkłucie, powrotne do miejsca przecięcia ścięgna.
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Rycina 4.7 k.
Ukończony szew Kesslera, przygotowany do zawiązania 

między kikutami.

Rycina 4.7 ł.
Wiązanie szwu.

Rycina 4.7 n.
Szew zawiązany, węzeł schowany między kikutami.

Rycina 4.7 l.
Wiązanie szwu. 

Rycina 4.7 m.
Odcinanie nitki.
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  Na tym etapie mamy założony szew w jednym z kikutów (ryc. 4.7 g). 
  Teraz, po wkłuciu się do drugiego kikuta, należy zbliżyć końce przeciętego ścięg-

na do siebie tak, aby nie pozostała między nimi wolna przestrzeń (podobnie jak 
w technice Bunnela).

  Te same czynności w identyczny sposób wykonuje się w drugim kikucie tak, że
po ich zakończeniu oba końce nici spotykają się między kikutami (ryc. 4.7 h–k). 

  Na koniec wiąże się węzeł (ryc. 4.7 l–n). 
  Po wykonaniu szwu głównego, zakłada się szew otoczkowy za ścięgno.

e.  Szew otoczkowy za ościęgno (ryc. 4.8 a–d i ryc. 4.9 c) 
Do wykonania tego szwu potrzebna jest cieńsza nitka, zwykle grubości 5/0. Ta-
kich nitek najczęściej nie kupuje się do zestawów „dydaktycznych”, więc ćwiczenie 

Rycina 4.8 a.
Szew za ścięgno.

Rycina 4.8 c.
Szew za ścięgno.

Rycina 4.8 b.
Szew za ścięgno.

Rycina 4.8 d.
Szew za ścięgno.


