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W obecnych czasach chorobę wrzodową rzadko leczy się me-
todą chirurgiczną, ale dawniej zabiegi takie należały do naj-
częściej wykonywanych w chirurgii ogólnej. W okresie roz-
kwitu operacyjnego leczenia tej choroby każdy chirurg 
i stażysta znali wiele procedur i powszechnie akceptowano od-
setek nawrotów oraz powikłań po większości zabiegów wy-
konywanych z tego powodu. Obecnie rzadko spotyka się przy-
padki planowego leczenia choroby wrzodowej, chociaż
czasami zdarzają się operacje ze wskazań nagłych. Chirurdzy
wyszkoleni w ciągu ostatnich 15 lat mieli mało okazji do udo-
skonalania umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i właś-
ciwego wykonania wagotomii pniowej, nie wspominając 
o nieco bardziej wyrafinowanym preparowaniu nerwów La-
tarjeta, niezbędnym do przeprowadzenia wysoce selektywnej
wagotomii. Tak więc, co się stało ze „środkowym dzieckiem”,
wagotomią selektywną? Obecnie wyszkoleni chirurdzy mają
niewielkie doświadczenie w klasycznym postępowaniu chi-
rurgicznym w chorobie wrzodowej; jeżeli od czasu do czasu
spotykają się z perforacją lub krwawieniem z wrzodu dwu-
nastnicy, najczęściej wybierają najprostszy z dostępnych dla
nich sposób postępowania.   

Wagotomia selektywna została opracowana w celu całko-
witego odnerwienia błędnego żołądka z równoczesnym za-
chowaniem gałęzi wątrobowo-żółciowej i trzewnej nerwów
błędnych. Powszechna krytyka tej techniki opiera się na tym,
że jest ona nadmiernie skomplikowana. Ostatni przegląd 
piśmiennictwa dotyczącego wagotomii selektywnej ujawnił
prawie całkowity, wieloletni brak nowych publikacji w tym za-
kresie. Być może tylko entuzjaści chorób górnego piętra prze-
wodu pokarmowego zachowali wiedzę i zainteresowanie
potrzebne do wykonania tej procedury, chociaż mogą pojawić
się sytuacje, w których jest to preferowany sposób postępo-
wania. Oczywiście w przypadku ostrej perforacji u pacjenta
bez infekcji Helicobacter pylori zmiany zapalne mogą zakłócić
wizualizację nerwów Latarjeta, utrudniając wykonanie wysoce
selektywnej wagotomii. W tych przypadkach decydujące zna-
czenie ma znajomość wszystkich dostępnych metod postępo-
wania.

Wagotomia selektywna rozwinęła się ponad 50 lat temu
jako udoskonalenie obustronnej wagotomii pniowej. W tej
metodzie zachowywane są w szczególności gałęzie przy-
współczulne nerwu błędnego przedniego, zaopatrujące
wątrobę i drogi żółciowe, oraz gałęzie trzewne nerwu błędnego
tylnego. Jednocześnie dokonuje się odnerwienia przy-
współczulnego całego żołądka. Teoretycznie prowadzi to do
znaczącego zmniejszenia wydzielania kwasu solnego z za-
chowaniem unerwienia trzustki, dróg żółciowych i jelit. Do-
datkowa złożoność tej procedury była usprawiedliwiona przez
widoczne zmniejszenie częstości biegunek obserwowanych
po obustronnej wagotomii. Biegunka występowała u 70%
chorych, u których wykonano wagotomię pniową, z za-
uważalnym zmniejszeniem odsetka tego powikłania po prze-

prowadzeniu wagotomii selektywnej. Korzyści wynikające 
z zachowania gałęzi wątrobowo-żółciowych nerwu błędnego
przedniego są bardziej kontrowersyjne. Istnieją sprzeczne do-
wody wpływu wagotomii pniowej na motorykę pęcherzyka
żółciowego z ograniczeniem przepływu żółci netto, prawdo-
podobnie wynikającego ze zmniejszenia zależnego do nerwu
błędnego oporu zwieracza Oddiego na ten przepływ.

Wyniki prospektywnego randomizowanego badania kli-
nicznego  zawierają porównanie wagotomii pniowej i selek-
tywnej u 143 pacjentów. Nie zaobserwowano statystycznie 
istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami w odniesieniu 
do stanu odżywienia, utraty masy ciała, anemii, kwasowości
soku żołądkowego i występowania zespołu poposiłkowego.
Biegunka pojawiała się nieco częściej u chorych poddawanych
wagotomii pniowej, ale różnica ta nie była statystycznie zna-
mienna. Jedyną ważną różnicą pomiędzy obiema badanymi
grupami była kompletność wagotomii w stosunku do masy
żołądka, którą mierzono za pomocą testu Hollandera. Aby
ocenić kompletność wagotomii, podawano pacjentom insu-
linę. Jeżeli wykonano całkowitą wagotomię, po podaniu 
insuliny wydzielanie kwasu solnego zmniejszało się (test
ujemny). Z kolei w przypadku zachowanego unerwienia błęd-
nego po podaniu insuliny wydzielanie kwasu się zwiększało
(test dodatni). Stwierdzono, że po wagotomii pniowej dodat-
nie wyniki testu Hollandera dotyczyły 19% chorych i tylko 2%
pacjentów po wagotomii selektywnej. Różnice mogą wynikać
z nieco bardziej starannego preparowania wokół przełyku 
w drugiej grupie badanych. 

Zanim wykazano, że większość pacjentów z chorobą 
wrzodową można leczyć eradykacją H. pylori, to właśnie wa-
gotomia selektywna była preferowaną przez wielu chirurgów
metodą leczenia przewlekłej choroby wrzodowej. To, że za-
chowanie nerwów Latarjeta jest bardziej wymagające tech-
nicznie, jest kompensowane brakiem konieczności wykony-
wania zabiegu drenażowego, ponieważ zachowane jest
unerwienie części przedodźwiernikowej żołądka. Współcześ-
nie wybór zabiegu jest szczególnie trudny, jeżeli weźmie się
pod uwagę, że w ciągu ostatniej dekady nie przeprowadzono
prawie żadnego badania na dużych grupach, porównującego
poszczególne procedury. Obecnie nie wykonuje się przeglądu
takich badań, tak jak miało to miejsce we wczesnych latach 90.,
kiedy to dostępne były wyniki niemal 25-letnich obserwacji
chorych po chirurgicznym leczeniu choroby wrzodowej. 
Na podstawie wcześniejszych badań można wyciągnąć kilka
wniosków. Odsetek nawrotu wrzodu po proksymalnej wago-
tomii żołądka jest wyższy niż po selektywnej wagotomii 
z pyloroplastyką. W badaniu Arhus County Vagotomy Trial
odsetek nawrotów choroby u pacjentów z wrzodem dwu-
nastnicy leczonych proksymalną wagotomią żołądka wy-
niósł 15%, w porównaniu z 9-procentowym odsetkiem po
selektywnej wagotomii żołądka z zabiegiem drenażowym. 
W badaniu Griffitha, obejmującym obserwacje 87 chorych 
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w ciągu 12–17 lat po selektywnej wagotomii z pyloroplastyką,
stwierdzono pięć nawrotów choroby, z czego jeden nawrót
wrzodu w zespoleniu, dwa nawroty wrzodu żołądka i dwa
przypadki krwotocznego zapalenia żołądka. We wcześniej-
szym doniesieniu przedstawionym przez Griffitha opisano
tylko jeden przypadek nawrotu wrzodu w grupie 103 pacjen-
tów w okresie 4–9 lat po selektywnej wagotomii z pyloropla-
styką z powodu wrzodu dwunastnicy. Dodatkowo stwier-
dzono trzy przypadki wrzodów żołądka wynikających 
z refluksu żółciowego, co potwierdził ujemny test z insuliną
oceniający kompletność wagotomii 

W kilku badaniach z Kopenhagi przedstawiono zróżnico-
wany odsetek nawrotów po selektywnej wagotomii z pyloro-
plastyką. W randomizowanym badaniu prospektywnym
trwającym 5–8 lat Madsen i Kronborg podawali odsetek na-
wrotów po tym zabiegu na poziomie 14%. Nawrót wrzodów
po proksymalnej wagotomii był prawie dwukrotnie wyższy 
i wyniósł 26%. W 1994 roku grupa z Kopenhagi przedstawiła
wyniki trwającego 23 lata badania przeprowadzonego na gru-
pie 347 chorych poddanych wagotomii komórek okładzino-
wych (selektywnej, proksymalnej). Odsetek nawrotów wy-
niósł w nim 21,9%, przy czym autorzy stwierdzili, że zwiększa
się on proporcjonalnie do długości czasu obserwacji. U pra-
wie 80% pacjentów nawrót wrzodu wystąpił po co najmniej
10 latach od operacji. Nie obserwowano natomiast wzrostu
nawrotów proporcjonalnego do długości czasu obserwacji 
u chorych po wagotomii selektywnej z pyloroplastyką.

WYBÓR ZABIEGU DRENAŻOWEGO
Z WAGOTOMIĄ SELEKTYWNĄ
Powszechnie utrzymuje się, że odnerwienie żołądka po pnio-
wej lub selektywnej wagotomii prowadzi do zastoju żołądko-
wego, dlatego wraz z wagotomią wykonuje się zabieg dre-
nażowy, mający na celu zapewnienie odpowiedniego odpływu
treści z żołądka. Ostatnio wykazano jednak, że efekt ten może
być przejściowy i możliwy do leczenia poprzez poszerzanie
odźwiernika lub stosowanie leków prokinetycznych, a zabieg
drenażowy wymagany jest tylko u niewielkiej liczby pacjen-
tów. Dwiema klasycznymi procedurami drenażowymi są py-
loroplastyka i antrektomia. W przypadku wagotomii pniowej

częstość nawrotu choroby wrzodowej, jeśli wykona się ją ra-
zem z antrektomią, wynosi około 2%. Odsetek ten może
wzrosnąć nawet 10-krotnie, jeżeli wagotomia jest przepro-
wadzona z pyloroplastyką. Różnic tych nie obserwowano 
w randomizowanym badaniu prospektywnym porównującym
zabiegi drenażowe wykonane wraz z wagotomią selektywną.
Podsumowanie tych obserwacji może być trudne, jednak na-
suwa się kilka wniosków. Wykonanie antrektomii prawdo-
podobnie chroni przed nawrotem wrzodu dzięki redukcji
masy jamy odźwiernikowej i łagodzi wpływ zwiększonego
odsetka niepełnego odnerwienia związanego z wagotomią
pniową. Ten dodatkowy efekt protekcyjny nie dotyczy pa-
cjentów poddawanych wagotomii pniowej z pyloroplastyką.
Wagotomia selektywna skuteczniej pozbawia żołądek uner-
wienia, dlatego u tych chorych nie jest konieczne wykonywa-
nie antrektomii.

Pyloroplastyka w porównaniu z antrektomią jest tech-
nicznie łatwiejsza i wiąże się z niższą śmiertelnością. Tak więc
wydaje się, że selektywna wagotomia z pyloroplastyką może
być operacją z wyboru u pacjentów z chorobą wrzodową wy-
magającą leczenia chirurgicznego. W ostatnich latach pojawiła
się tendencja do wykonywania modyfikowanych wagotomii
wysoce selektywnych. Wprowadzenie zabiegu Taylora (tj. wa-
gotomii tylnego pnia z przednim nacięciem surowicówki 
i mięśniówki, którą można wykonać laparoskopowo) zwięk-
szyło zainteresowanie zabiegami chirurgicznymi w leczeniu
przewlekłej choroby wrzodowej, zwłaszcza w Europie i Azji.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie większość operacji leczenia
wrzodów wykonuje się ze wskazań nagłych, tj. w przypadku
krwawienia lub perforacji, najczęściej naszywa się sieć (lapa-
roskopowo lub sposobem otwartym) oraz przeprowadza wa-
gotomię pniową z pyloroplastyką. Pomimo to, chirurdzy ga-
stroenterolodzy powinni pamiętać o zabiegu wagotomii
selektywnej, rozważając wskazania do leczenia chirurgicz-
nego choroby wrzodowej.

ANATOMIA
Dwa główne pnie nerwów błędnych biegną wzdłuż przełyku
i przechodzą przez rozwór przełykowy przepony jako gałęzie
przednia i tylna (Ryc. 1). Gałąź przednia wychodzi z lewej

Ryc. 1. Unerwienie żołądka przez nerwy błędne.
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strony i oddaje gałęzie wątrobowo-żółciową i trzustkową. Da-
lej biegnie wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka w przedniej
blaszce więzadła żołądkowo-wątrobowego jako przedni nerw
Latarjeta. Gałąź tylna wychodzi z prawej strony i ostatecznie
daje początek gałęzi trzewnej; ta zapewnia unerwienie przy-
współczulne dla trzustki, dwunastnicy, jelita cienkiego i pra-
wej połowy okrężnicy. Gałąź tylna przebiega dalej w tylnej
blaszce więzadła żołądkowo-wątrobowego jako tylny nerw
Latarjeta. Istnieje sieć włókien łączących prawy i lewy nerw
błędny. Ponadto u wielu pacjentów główne pnie nerwów błęd-
nych występują w postaci wielu gałązek. Może to być jedną 
z przyczyn niecałkowitego odnerwienia żołądka po wagoto-
mii pniowej. Znalezienie tylko dwóch głównych gałęzi nie
wystarcza do wykonania skutecznej wagotomii. Celem wago-
tomii selektywnej jest całkowite przecięcie wszystkich gałęzi
błędnych zaopatrujących żołądek z zachowaniem gałęzi 
zaopatrujących wątrobowe i trzustkowe drogi żółciowe oraz 
jelita.

TECHNIKA WAGOTOMII
SELEKTYWNEJ
Pacjent przygotowywany jest do znieczulenia ogólnego do-
tchawiczego. Podaje się przedoperacyjną profilaktykę anty-
biotykową i przeciwzakrzepową. Zakładane są zgłębnik no-
sowo-żołądkowy oraz cewnik do pęcherza moczowego.
Wykonuje się cięcie pośrodkowe górne od wyrostka mieczy-
kowatego do pępka. Czasami pacjent może wymagać
przedłużenia cięcia poniżej pępka. Można wykonać cięcie po-
przeczne w nadbrzuszu, równolegle do łuków żebrowych, ale
nie przynosi to szczególnych korzyści. Aby uzyskać opty-
malną ekspozycję, użyteczne jest poprowadzenie górnej części
cięcia wzdłuż lewej strony wyrostka mieczykowatego. Zestaw
hakowy Bookwaltera przymocowuje się do ramy stołu. 
W celu poprawy dostępu operacyjnego umieszcza się okrągły
pierścień w taki sposób, aby uzyskać uniesienie klatki pier-
siowej. Dokładnie bada się jamę brzuszną. Należy starannie
skontrolować żołądek i dwunastnicę, unikając nadmiernego
poruszania więzadła żołądkowo-wątrobowego, aby nie utrud-
niać identyfikacji nerwów Latarjeta i gałęzi wątrobowej oraz

trzewnej. Uwalnia się zrosty dwunastnicy z pęcherzykiem
żółciowym lub wątrobą, co umożliwia dokładne zbadanie
pierwszej części dwunastnicy. Przydatne jest umocowanie
sondy nosowo-żołądkowej za pomocą kleszczyków Babcocka
wzdłuż krzywizny większej żołądka. Manewr ten ułatwia trak-
cję żołądka i poprawia ekspozycję gałęzi wątrobowych nerwu
błędnego.

Otrzewna pokrywająca przełyk otwierana jest „na ostro”.
Tkankę włóknisto-tłuszczową rozsuwa się „groszkiem” lub
podobnym narzędziem ruchami podłużnymi wzdłuż przed-
niej powierzchni przełyku. Pociągając doogonowo żołądek,
palpacyjnie bada się przednią część przełyku, dopóki nie 
zidentyfikuje się przedniego pnia nerwu błędnego. Nerw ten
pod napięciem przypomina strunę banjo. Należy następnie
założyć wokół niego pętlę naczyniową. Dalej, delikatnie po-
ciągając przedni pień błędny i żołądek, identyfikuje się gałąź
wątrobową. Po jej odnalezieniu gałąź ta otaczna jest pętlą
(Ryc. 2). Ważne jest, aby zidentyfikować połączenie gałęzi
wątrobowej i nerwu błędnego przedniego. Następnie przecina
się wszystkie tkanki na lewo pomiędzy tymi gałęziami a krzy-
wizną mniejszą żołądka, ze szczególnym uwzględnieniem za-
chowania wątrobowych gałęzi błędnych (Ryc. 3). Odciągnię-
cie przełyku na lewą stronę za pomocą wąskiego retraktora
pozwala zwykle uwidocznić nerw błędny tylny; czasami leży
on bezpośrednio przed aortą. Jeżeli operator postanowi wy-
izolować przełyk z użyciem drenu Penrose’a, musi uważać, aby
nie chwycić go razem z nerwem tylnym. Gałąź trzewna jest
wyczuwalna palpacyjnie w postaci struny biegnącej w kie-
runku splotu trzewnego.

Krzywizna mniejsza żołądka powinna być całkowicie
uwolniona. Ponieważ uzyskanie niskiego odsetka nawrotu
choroby wrzodowej jest częściowo zależne od kompletności
wagotomii chirurg musi odnaleźć wszystkie gałęzie nerwów
błędnych, które wychodzą powyżej rozworu przełykowe-
go. Występujący u niektórych chorych „nerw kryminalny”
Grassiego zwykle znajduje się wzdłuż lewej ściany przełyku,
wchodząc do żołądka dogłowowo od pierwszego naczynia
żołądkowego krótkiego (Ryc. 5). Delikatne pociąganie
przełyku i palpacja wzdłuż jego lewego boku pozwala na zna-
lezienie dodatkowej „cięciwy” będącej tym nerwem. Nieod-
nalezienie tego, trafnie określanego, „nerwu kryminalnego”

Ryc. 2. Identyfikacja przedniego pnia nerwu błędnego i gałęzi wątro-
bowych nerwu błędnego.Przedni pień

błędny 
Gałąź wątrobowa
nerwu błędnego
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może prowadzić zarówno do nawrotu, jak i braku wyleczenia.
Aby upewnić się, że wykonano odpowiednią wagotomię, 
należy oczyścić wszystkie tkanki na kilka centymetrów wokół
przełyku powyżej połączenia żołądkowo-przełykowego
(Ryc. 6). Zwykle wykonuje się bardzo powierzchowne na-
cięcie okrężne wokół przełyku w celu rozdzielenia drob-
nych włókien nerwowych, które biegną proksymalnie do
wpustu (Ryc. 7). Alternatywnie chirurg może unieść przełyk,
umieszczając pod nim rękę, a następnie za pomocą haczyka 
trzymanego w drugiej ręce wypreparowywać drobne włókna
nerwowe. 

Zbyt agresywne preparowanie przełyku może doprowadzić
do rozciągnięcia rozworu przełykowego, a w rezultacie do
jego przepukliny. Defekt ten można naprawić, zakładając nie-
wchłanialne szwy z łatkami przez prawą i lewą odnogę do tyłu
od przełyku. Jeżeli jest to koniecznie, można wykonać fun-
doplikację Nissena poprzez wgłobienie przełyku do dna
żołądka. Jest to metoda stosunkowo prosta i rzadko wymaga
uruchomienia naczyń żołądkowych krótkich.

Ryc. 3. Nacięcie wykonane w celu zachowania gałęzi wątrobowych
nerwu błędnego.

Nacięcie

Gałąź wątrobowa
nerwu błędnego

Ryc. 4. Tkanki przecięte pomiędzy tylnym pniem błędnym i gałęzią
trzewną nerwu błędnego.

Nacięcie

Gałąź 
trzewna

Ryc. 5. Identyfikacja „nerwu kryminalnego”.

„Nerw kryminalny”
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PYLOROPLASTYKA
Wagotomia selektywna prowadzi do całkowitego przy-
współczulnego odnerwienia żołądka, co poprzez zmianę 
tonusu i perystaltyki żołądka powoduje zastój żołądkowy. Jak
zauważono uprzednio, zarówno pyloroplastyka, jak i antrek-
tomia mogą być stosowane w celu rozwiązania tego problemu.
Uważamy jednak, że pyloroplastyka jest preferowanym spo-
sobem postępowania, chyba że istnieją trudności anato-
miczne, takie jak nadmierne bliznowacenie pierwszej części
dwunastnicy. W takim wypadku konieczne może być wycię-
cie jamy odźwiernikowej.

Pyloroplastyka sposobem Heineke-Mikulicza w modyfi-
kacji Weinberga jest obecnie najczęściej wykonywanym ro-
dzajem plastyki odźwiernika. Rzadziej stosuje się pyloropla-
stykę sposobem Finneya i gastroduodenostomię sposobem
Jaboulaya. Pyloroplastyka, opisana niezależnie przez Heine-
kego i Mikulicza w XIX wieku, polega na podłużnym nacię-
ciu wszystkich warstw odźwiernika, które zszywa się po-
przecznie dwuwarstwowo. W latach 40. XX wieku Weinberg
zmodyfikował ten zabieg poprzez użycie pojedynczej warstwy
niewchłanialnych szwów. Dzięki tej modyfikacji uzyskuje się
szersze ujście, co wpływa na poprawę pasażu. Po zidentyfiko-
waniu odźwiernika zakłada się na przednią ścianę w od-
ległości około 1 cm od siebie dwa szwy kierunkowe, pomię-
dzy którymi wykonuje się nacięcie. Całkowita długość nacięcia
powinna wynosić około 6 cm, nieco więcej od strony żołądka
niż dwunastnicy (Ryc. 8). Szwy kierunkowe pociąga się

dogłowowo i doogonowo, aby umożliwić poprzeczne zszycie
otworu. Następnie zakładane są szwy jedwabne 3-0 przez
pełną grubość ściany żołądka. Prowadząc je w taki sposób, że
za każdym razem chwyta się nieco więcej surowicówki i mięś-
niówki, uzyskuje się doskonałą apozycję tkanek. Korzystnie
jest rozpocząć zakładanie szwów od strony dogłowowej, 
ponieważ od strony doogonowej ruchomość jest nieco 
większa.

Niektórzy chirurdzy preferują przerwę pomiędzy szwami
o szerokości 3 mm, inni zaś zalecają, w przypadku możli-
wości wprowadzenia pomiędzy szwami delikatnych klesz-
czyków hemostatycznych, założenie dodatkowych szwów 
w celu zamknięcia ubytku. Wykonując pyloroplastykę, uzys-
kuje się na końcach „psie uszy”. Zagłobienie tych rogów jest
kuszące, ale należy tego unikać, aby zapobiec zwężeniu światła
odźwiernika. Można użyć sieci do wzmocnienia i zapobieg-
nięcia bezpośredniego przylegania wątroby do linii szwu. Po-
zostawia się kilka dłuższych szwów, którymi zabezpiecza się
sieć położoną na linii szwów. W zasadzie nie zaleca się po-
zostawiania zamkniętego drenażu ssącego.

Laparoskopowa pyloroplastyka
Weinberga
Skuteczność zabiegu laparoskopowego wynika z powtórzenia
możliwie dużej liczby elementów otwartej techniki operacyj-
nej. Pyloroplastyka laparoskopowa wykonywana jest podob-

Ryc. 6. Preparowanie nad połączeniem żołądkowo-przełykowym.

Ryc. 7. Nacięcie (linia przerywana) w celu rozdzielenia podłużnych
włókien nerwowych biegnących dystalnie do proksymalnej części
wpustu.
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6 Część II: Żołądek i dwunastnica

nie do otwartej pyloroplastyki sposobem Heineke-Mikulicza
w modyfikacji Weinberga. Pacjenta układa się w pozycji
grzbietowej. Uda są rozsunięte, kolana nieco zgięte, stopy
opuszczone tak, aby chirurg mógł stanąć pomiędzy nogami
chorego i wygodnie operować. Do zabiegu używa się dwóch
portów o średnicy 10 mm i trzech o średnicy 5 mm. Opera-
tor kamery staje po prawej stronie pacjenta, pierwszy asystent
po lewej i używa grasperów o średnicy 5 mm założonych
przez porty oznaczone jako D i E (Ryc. 11). Chirurg używa
oburącz portów oznaczonych jako A i C. Szwy i igły zakłada
się przez trokar o średnicy 10 mm oznaczony jako C.

Przednie szwy kierunkowe zakładane są na odźwiernik 
w podobny sposób jak w poprzednio opisanej metodzie otwar-

tej (Ryc. 12). Końce szwów przeciąga się szydłem przez
powłoki, aby zawiesić odźwiernik w polu operacyjnym 
(Ryc. 13), wizualnie identyfikując jednocześnie jego położenie
i naciągając go w celu ułatwienia pyloromiotomii. Za pomocą
nożyczek z elektrokoagulacją wykonuje się pełnościenną py-
loromiotomię, podobnie jak w metodzie otwartej. Nacięcie 
zamykane jest poprzecznie szwami jedwabnymi 3-0 wiąza-
nymi wewnątrz- lub zewnątrzotrzewnowo (Ryc. 14). Z po-
wodu trudności w oddzieleniu założonych uprzednio szwów,
każdy z nich zawiązuje się przed założeniem kolejnego, dopóki
nie osiągnie się punktu środkowego. Po zamknięciu połowy
odźwiernika zakładane są pozostałe szwy i przytrzymywane
przez pierwszą asystę, dopóki nie zawiąże ich operator. Na-

Ryc. 8. Nacięcie do pyloroplastyki według Weinberga i położenie
szwów kierunkowych (A i B).

Ryc. 9. A: Założenie szwów
w pyloroplastyce Weinberga.
B: Technika szycia według
Gambee w pyloroplastyce
Weinberga.

Ryc. 10. Ukończona pyloroplastyka Weinberga.

A B

MEDIPAGE



Rozdział 18: Wagotomia selektywna i pyloroplastyka 7

stępnie na miejsce plastyki nakłada się sieć i przyszywa kil-
koma dodatkowymi szwami jedwabnymi 3-0 wiązanymi na
zewnątrz otrzewnej (Ryc. 15). Należy z użyciem gastroskopu
napełnić żołądek powietrzem w celu kontroli szczelności linii
szwów.

Pyloroplastyka sposobem Finneya
W niektórych przypadkach, np. żołądka w kształcie litery J,
pyloroplastyka sposobem Finneya może zapewnić lepszy dre-
naż. Po wykonaniu wagotomii selektywnej wykonuje się 
manewr Kochera poprzez nacięcie otrzewnej bocznie od 
dwunastnicy oraz uruchomienie trzustki i dwunastnicy 
przestrzeni zaotrzewnowej. Zakładane są głębokie szwy kie-

Ryc. 11. Rozmieszczenie portów do pyloroplastyki laparoskopowej.

Ryc. 12. Zakładanie szwów kierunkowych i endoskopowa identyfi-
kacja odźwiernika.

Ryc. 13. Do przeciągnięcia nici przez skórę i podwieszenia odźwier-
nika stosuje się szydło.MEDIPAGE



8 Część II: Żołądek i dwunastnica

runkowe na przedniej powierzchni pierścienia odźwiernika,
w okolicy 2/3 od brzegu dogłowowego. Pociągnięcie szwów do
przodu pozwala chirurgowi na zszycie przedniej ściany
żołądka i dwunastnicy za pomocą jedwabnych szwów poje-
dynczych Lamberta 3-0, z wytworzeniem podłużnej linii zszy-
tej poprzecznie (Ryc. 16). Wykonuje się nacięcie w kształcie

odwróconej litery U, prowadząc je od żołądka pionowo, na-
stępnie dogłowowo do uprzednio utworzonej linii szwów,
przechodzi przez pierścień odźwiernika do dwunastnicy 
i zmienia kierunek na doogonowy (Ryc. 17). Uprzednio
założona linia szwów staje się teraz częścią tylnej ściany ze-
spolenia. Wytwarza się następnie warstwę wewnętrzną za po-

Ryc. 14. Zakładanie szwów w celu poprzecznego zszycia nacięcia.

Ryc. 15. Ukończony zabieg z siecią naszytą w miejscu pyloro-
plastyki.

Ryc. 16. Pierwszym etapem zespolenia dwunastnicy z krzywizną
większą dystalnej części jamy odźwiernikowej w pyloroplastyce
sposobem Finneya jest założenie warstwy pojedynczych jedwabnych
szwów 3-0 w celu zbliżenia żołądka i dwunastnicy.
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Rozdział 18: Wagotomia selektywna i pyloroplastyka 9

mocą pełnościennego wchłanialnego szwu ciągłego 3-0, który
rozpoczyna się od miejsca przecięcia odźwiernika i prowadzi
doogonowo, aż do przejścia na ścianę przednią i pełnego 
jej zszycia (Ryc. 18). Warstwę zewnętrzną wykonuje się 
z użyciem pojedynczych szwów Lamberta z nici jedwabnej 
3-0 (Ryc. 19).

TECHNIKI ALTERNATYWNE 
DO PYLOROPLASTYKI
Przewlekła choroba wrzodowa może prowadzić do nasilo-
nego bliznowacenia, zmuszając chirurga do wybrania innych
metod leczenia. Antrektomia i zespolenie żołądkowo-czcze
zostały przedstawione w innym rozdziale. W XIX wieku Ja-
boulay opisał procedurę drenażową żołądka polegającą na

Ryc. 17. Nacięcie w kształcie odwróconej litery U w pyloroplastyce
Finneya.

Ryc. 18. Technika zakładania szwów w pyloroplastyce Finneya.

Ryc. 19. Ukończona pyloroplastyka Finneya.
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10 Część II: Żołądek i dwunastnica

zespoleniu bok-do-boku dystalnej części żołądka z dwunast-
nicą w celu uruchomienia dwunastnicy. Należy wykonać ma-
newr Kochera sposobem przedstawionym powyżej. Po-
przecznie w okolicy odźwiernika zakłada się szwy z jedwabiu
o grubości 3-0, przyszywając okolicę przedodźwiernikową
do dwunastnicy. Następnie po obu stronach linii szwu pro-
wadzone są poprzeczne nacięcia jamy odźwiernikowej i dwu-
nastnicy o długości około 5 cm. Wewnętrzną warstwę zespo-
lenia wytwarza się, zakładając szew ciągły z nici wchłanialnej
3-0, który przechodzi na ścianę przednią. Zewnętrzną warstwę
przednią wykonuje się z użyciem pojedynczych szwów jed-
wabnych (Ryc. 20). Przedstawiony zabieg drenażowy z tech-
nicznego punktu widzenia nie jest pyloroplastyką, ponieważ
pierścień odźwiernika pozostaje nienaruszony. Bliskie
położenie żołądka i brodawki Vatera prowadzi do wysokiego
odsetka refluksu żółciowego, dlatego też niektórzy chirurdzy
preferują wykonywanie zespolenia żołądkowo-czczego.

WSKAZANIA KLINICZNE DO
SELEKTYWNEJ WAGOTOMII
Chociaż elektywne leczenie przewlekłej choroby wrzodowej
w erze antybiotykoterapii rzadko jest stosowane, wciąż istnieją
trzy scenariusze kliniczne, które wymagają interwencji ope-
racyjnej. Należą do nich: ostra perforacja wrzodu odźwiernika,
zagrażające życiu krwawienie z wrzodu dwunastnicy oraz
niedrożność ujścia żołądkowego z powodu uprzednio nie-
rozpoznanej lub nieskutecznie leczonej choroby wrzodowej.
Zwykle dochodzi do krwawienia z wrzodu umiejscowionego
na tylnej ścianie opuszki dwunastnicy wskutek erozji tętnicy
żołądkowo-dwunastniczej. Przednia część dwunastnicy i odź-
wiernik są zwykle miękkie, co pozwala na podłużne nacięcie
odźwiernika w kierunku dwunastnicy i żołądka. Po uzyskaniu
odpowiedniej ekspozycji wrzodu należy na jego podstawę
założyć niewchłanialne szwy. W przypadku wąskiego, ale
głębokiego wrzodu, w którym założenie szwów w kruchych

tkankach jest trudne, dobry efekt hemostatyczny osiągano
również, używając laparoskopowego staplera do przepuklin
(bez użycia spiralnych zszywek).

Po uzyskaniu hemostazy wykonuje się pyloroplastykę 
Heineke-Mikulicza w modyfikacji Weinberga. W przypadku
ostrej perforacji przewodu pokarmowego chirurg ma do wy-
boru kilka sposobów postępowania. Decyzja o tym, czy zszyć
wrzód z użyciem sieci, czy wykonać zabieg radykalny, wymaga
wnikliwej analizy wywiadu i stanu klinicznego pacjenta. Me-
todą z wyboru u pacjentów stosujących przez krótki czas nie-
steroidowe leki przeciwzapalne lub obciążonych innymi cho-
robami powinno być zszycie wrzodu. Chorzy niebędący
nosicielami H. pylori lub wcześniej leczeni zachowawczo są
kandydatami do zabiegów radykalnych. Perforacja wrzodu
dwunastnicy na ogół występuje na przedniej ścianie dwu-
nastnicy i po usunięciu zmienionych tkanek z miejsca wrzodu
wykonuje się zmodyfikowaną pyloroplastykę Heineke-Miku-
licza. Decyzja o wykonaniu selektywnej lub pniowej wagoto-
mii jest oparta na doświadczeniu chirurga i stanie klinicznym
pacjenta. Oczywiście chorzy w starszym wieku lub mniej sta-
bilni powinni zostać poddani najmniej czasochłonnej proce-
durze.

Pomimo dostępności leczenia zachowawczego, u niewiel-
kiego odsetka pacjentów z wrzodami dojdzie do rozwoju po-
wikłania pod postacią zwężenia ujścia żołądka. Chorzy 
ci powinni zostać zbadani pod kątem hipersekrecji żołądka 
i są kandydatami do zabiegu radykalnego. Pacjenci ze
zwężeniem ujścia żołądka stanowią dla chirurga szczególne
wyzwanie, ponieważ w tej grupie zwykle występuje rozstrzeń
żołądka z częstym upośledzeniem jego motoryki. Ponadto
często współwystępujący zastój prowadzi do nadmiernego
wzrostu flory bakteryjnej żołądka. Dodatkowo wielu pacjen-
tów prezentuje ciężkie zaburzenia elektrolitowe oraz nie-
dożywienie i z tego powodu mogą wymagać kilkudniowego
przygotowania, które obejmuje założenie sondy nosowo-
żołądkowej, uzupełnianie płynów i elektrolitów oraz wsparcie
żywieniowe. Niektórzy chirurdzy zalecają płukanie żołądka

Ryc. 20. Technika gastroduodenostomii sposobem
Jaboulaya.

MEDIPAGE



Rozdział 18: Wagotomia selektywna i pyloroplastyka 11

roztworem antybiotyku, ale obecne badania nie potwierdzają
zasadności takiego postępowania. Po wykonaniu selektywnej
wagotomii należy wykonać pyloroplastykę Finneya.

DODATKOWE CZYNNOŚCI
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
ZABIEGU
Po wykonaniu selektywnej wagotomii i pyloroplastyki chirurg
musi podjąć kilka dodatkowych decyzji. Nie ma szczegól-
nych wskazań do zakładania drenażu ssącego w okolicy pra-
widłowo wykonanej pyloroplastyki. Jeśli jednak zespolenie
jest niepewne z powodu zapalenia lub warunków technicz-
nych, a antrektomia niemożliwa do wykonania, założenie dre-
nażu ssącego jest zasadne. Chirurg musi także zdecydować,
czy są wskazania do założenia dostępu dojelitowego. Jeżeli ist-
nieje duże ryzyko powikłań pooperacyjnych wynikających
ze stanu ogólnego chorego oraz spodziewane jest wydłużenie
okresu gojenia, wskazane jest założenie jejunostomii odżyw-
czej. U pacjentów ze zwężeniem ujścia żołądka żołądek może
być na tyle rozdęty, że należy rozważyć założenie gastrostomii,
aby uniknąć konieczności przedłużonego utrzymywania
sondy nosowo-żołądkowej. Ponadto, w zależności od stanu
chorego w czasie operacji, możliwe jest wykonanie dodatko-
wych zabiegów, np. cholecystektomii w przypadku występo-
wania kamicy żółciowej. 

OPIEKA POOPERACYJNA
Po podaniu profilaktycznej dawki antybiotyków nie konty-
nuuje się antybiotykoterapii, chyba w celu leczenia konkret-
nej infekcji. Sonda nosowo-żołądkowa zakładana w czasie
indukcji do znieczulenia powinna być utrzymana aż do mo-
mentu uzyskania odpowiedniego drenażu przez odźwiernik.

W przypadku, gdy zabieg został wykonany z powodu zwężenia
ujścia żołądkowego, okres ten może być wydłużony. W takiej
sytuacji zalecane jest śródoperacyjne założenie zgłębnika 
gastrostomijnego. Po uzyskaniu pasażu przez zespolenie
można ostrożnie włączyć pacjentowi płyny podawane doust-
nie i zwiększać ich ilość w ciągu tygodnia w zależności od to-
lerancji. W usprawnieniu opróżniania żołądka może być
użyteczne zastosowanie leków prokinetycznych, takich jak
metoklopramid czy erytromycyna. Po uzyskaniu tolerancji
diety chirurg powinien zwrócić uwagę na możliwość wy-
stąpienia biegunki związanej z wagotomią i przygotować się na
jej leczenie.

Obecność gorączki, szczególnie między piątą a dziewiątą
dobą pooperacyjną, powinna zwrócić uwagę chirurga na
możliwość wystąpienia nieszczelności. Gorączka pojawiająca
się wcześniej może wynikać z atelektazji dróg oddechowych,
uszkodzenia przełyku lub nieszczelności w obrębie wykona-
nej pyloroplastyki, spowodowanej znaczącym błędem tech-
nicznym. Problemy związane z pyloroplastyką można ocenić
za pomocą tomografii komputerowej z wodnym kontrastem
lub badając narządy nadbrzusza z użyciem gastrografiny. 
Jest to niezwykle trudny problem do rozwiązania. W przy-
padku ograniczonego przecieku należy go zdrenować przez-
skórnie, a w pozostałych przypadkach konieczna jest laparo-
tomia. Naprawa nieszczelności w obrębie pyloroplastyki jest
nierozsądna, ponieważ wiąże się z wysokim odsetkiem 
niepowodzeń. W rzeczywistości chirurgowi pozostają do wy-
boru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wykonanie
antrektomii z zespoleniem żołądkowo-czczym i szeroki dre-
naż pozostawionego kikuta dwunastnicy. Druga polega na za-
mianie nieszczelności na kontrolowaną przetokę z szerokim
drenażem zewnętrznym. Jest to najlepsze postępowanie 
u pacjentów w stanie krytycznym lub w przypadku braku
technicznych możliwości wykonania antrektomii.  Nie ma
jednak gwarancji na to, że uzyska się skuteczną kontrolę
przecieku, a powikłanie to wiąże się z wysokim odsetkiem
śmiertelności.

Autorzy słusznie zauważają, że szeroki zakres procedur w lecze-
niu wrzodu dwunastnicy i jego powikłań, w tym krwawienia 
i niedrożności, nie jest obecnie dostępny, ponieważ po prostu
rzadko wykonuje się te zabiegi. Tym samym w obliczu nagłych
przypadków lub operacji wykonywanych w trybie planowym 
w dzisiejszych czasach tylko chirurdzy z mojego pokolenia czują
się swobodnie, wykonując rozmaite zabiegi z powodu wrzodów,
wymaganych u chorych H. pylori-ujemnych.

Wskazania do wykonania selektywnej wagotomii pozostają
takie same jak dawniej. Biegunka po zabiegu pojawia się u około
70% pacjentów poddawanych wagotomii pniowej z przerwa-
niem nerwu trzewnego. Nie jest to jednak prawdziwa biegunka,
gdyż chorzy zwykle opisują zwiększenie ilości stolców do 2–3 na
dobę i zmniejszenie ich konsystencji. Prawdziwie ciężka bie-
gunka po wagotomii, która może prowadzić do wyniszczenia, po-
jawia się tylko u około 1% pacjentów i wyniki jej leczenia nie są
zadowalające. Zabieg odwrócenia jelita, zwany „operacją 10 
i 100”, polegający na odwróceniu 10 cm jelita cienkiego
położonego około 100 cm dystalnie, prowadzi zwykle do nie-
drożności jelita, która w przyszłości będzie wymagała rewizji.
Przyczyną tego powikłania jest nieznajomość wyników badań
doświadczalnych autorów zabiegu. Do odwrócenia pasażu jelita
czczego należy wybrać fragment jelita długości około 4 cm, a nie

10. Operując niedrożność, dokładnie mierzyłem długość od-
wróconej pętli, redukując ją z 10 cm do 4, i utrzymywałem ją 
w położeniu antyperystaltycznym. W rzeczywistości nie musi
ona jednak być ułożona antyperystaltycznie. Dr Claude Welch,
jeden z moich nauczycieli i dziekan do spraw chirurgii w Bosto-
nie, wykazywał, że jeżeli przetnie się krótki segment jelita cien-
kiego, nie jest istotne, w którym kierunku odtworzy sie jego
ciągłość, ponieważ nie przewodzi on perystaltyki, co powoduje
niedrożność.

Mimo tych zastrzeżeń, zabieg ten stanowi znaczne osiągnię-
cie w leczeniu chorych z ciężką biegunką po wagotomii. Autorzy,
którzy wprowadzili wagotomię komórek okładzinowych, uważali
wyeliminowanie tego rzadkiego powikłania za istotną zaletę 
tej metody.

Różnicą pomiędzy selektywną wagotomią i wagotomią
komórek okładzinowych, jak wskazywali dr Schwaitzberg i wsp.,
jest dość wysoki odsetek nawrotów po wagotomii komórek
okładzinowych. To prawda, wynosi on pomiędzy 15–20% 
i – jak przedstawiano w rozdziale – połowa nawrotów pojawia się
w odległym czasie od zabiegu. Wynika to prawdopodobnie 
z tego, że pewna liczba nerwów, zwłaszcza małych gałązek, ulega
odtworzeniu. Jednak niesprawiedliwe byłoby cytowanie wczes-
nych wyników Madsena i Kronborga, którzy otwarcie przyznali
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się na spotkaniu, że nie wiedzieli, jak wykonać operację i jak zna-
leźć „nerw kryminalny” Grassiego. Po tym jak zobaczyli ten za-
bieg, ich odsetek nawrotów stał się znacznie niższy. Nawet jeżeli
wynosił on 20% w wynikach innych autorów, również moich
(Kragelund E. et al. Ann Surg 1974;179:174), tylko połowa pa-
cjentów wymagała operacji, zwykle antrektomii i wagotomii.
Podejście to było oparte na założeniu, że połowa chorych nie
miała wrzodu spowodowanego unerwieniem błędnym, ale nad-
mierną produkcją kwasu solnego przez komórki okładzinowe. 
U tych osób nawrót może być leczony tylko zachowawczo i nie
wymaga leczenia operacyjnego.

Jaka jest w takim razie różnica pomiędzy wysoce selek-
tywną wagotomią i wagotomią komórek okładzinowych? Po
pierwsze, odsetek nawrotów może być nieco niższy w grupie
poddanej selektywnej wagotomii, chociaż nie do końca wia-
domo w jakim stopniu. Stawiałbym na różnicę rzędu 5–10 %,
zwłaszcza w wynikach odległych. Powodem takich rezultatów
może być rozmiar przecinanych nerwów. Jestem przekonany,
opierając się na badaniach czynności żołądka, że późna regene-
racja nerwów po wagotomii komórek okładzinowych może się
pojawić, ale jest mniej prawdopodobna w przypadku większego
pnia nerwowego. Drugim powodem jest to, że prawidłowo wy-
konana wagotomia komórek okładzinowych z zachowanymi
nerwami Latarjeta nie wymaga pyloroplastyki ani innego za-
biegu drenażowego; brak zabiegu drenażowego usuwa jedno 
z głównych powikłań, jakim jest refluksowe zapalenie żołądka.
Powikłanie to spowodowane treścią zasadową może się również

pojawić po pyloroplastyce, ale jest znacząco rzadsze. W rzeczy-
wistości, Zobolas i wsp. (World J Surg 2006;30:1043) analizowali
relatywnie małą grupę pacjentów z zapaleniem żołądka spowo-
dowanym refluksem zasadowym. Pacjentów leczono sposobem
Roux-en-Y i Tanner 19, który jest moim preferowanym zabie-
giem w prawdziwym zasadowym refluksowym zapaleniu żołądka
i wymiotach treścią żółciową. W razie pomyłki i nierozpoznania
niedrożności pętli odprowadzającej można ją naprawić za po-
mocą prawidłowo wykonanej procedury sposobem Tanner 19.
Wyniki, które przedstawili Zobolas i wsp., są przekonujące; 
u ponad 80% pacjentów ustąpiły dolegliwości bólowe i wymioty.
Jeden chory po zabiegu Tanner 19 musiał być wcześnie reope-
rowany z powodu utrudnionego opróżniania. Jednak 57% osób
leczonych metodą Roux-en-Y doświadczyło opóźnionego
opróżniania i miało zespół Roux, co jest jednym z powodów, dla
których nie przepadam za tym sposobem wykonywanym w ce-
lach naprawczych

Ani ten, ani inne zabiegi nie są zbyt często wykonywane 
w leczeniu wrzodów o każdym stopniu złożoności. To wstyd, że
młodsi chirurdzy nie są doświadczeni w operacjach na żołądku.
To była przyjemna, wymagająca zręczności procedura. Kiedy
wykonuję wagotomię komórek okładzinowych u kobiet, które
zwykle nie tolerują zabiegu resekcyjnego, nie czuję się zmęczony.
Prawidłowo wykonana resekcja żołądka sposobem Billroth I 
z wagotomią lub bez jest bardzo satysfakcjonująca dla chirurga.

J. E. F.
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