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W pracy przedstawiono kolejne etapy w
postêpowaniu z obra¿eniami tkanek miêkkich koñczyn ze szczególnym uwzglêdnieniem
wykonania w³aciwej toalety chirurgicznej
ran, która ma wp³yw na póniejsze prawid³owe decyzje dotycz¹ce wskazañ do zamkniêcia lub niezamykania pierwotnego
rany pourazowej koñczyn.

The paper presents the steps in dealing with
soft tissue limb injuries with special emphasis
on the implementation of proper surgical debridement of wounds, which has an impact on
subsequent decisions regarding the proper indications for the closure or leave open the traumatic limb wounds.

Najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o zakresie obra¿eñ urazowych jest
iloæ energii zaabsorbowana przez tkanki w chwili urazu. Wysoka energia urazowa uszkadza pow³oki, tkankê kostn¹,
miênie oraz inne tkanki koñczyny. Dok³adnie zebrany wywiad, badanie kliniczne oraz badanie radiologiczne pozwalaj¹
rozpoznaæ dzia³anie wysokiej energii urazowej oraz podj¹æ odpowiednie decyzje
diagnostyczne i terapeutyczne.

obwodzie lub szybkoæ wype³niania kapilarów. Badanie to musi byæ poprzedzone wyrównaniem hypowolemii i zniesieniem deformacji koñczyny.
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Soft tissue limb injuries

Po wykluczeniu obra¿eñ zagra¿aj¹cych ¿yciu uwaga lecz¹cego powinna skupiæ siê na obra¿eniach koñczyn. Kliniczna ocena zranieñ musi byæ poprzedzona
znieczuleniem i obejmowaæ skórê [1]:
1. wielkoæ i mnogoæ zranieñ;
2. lad tatua¿u urazowego
lub odbicia bie¿nika opon
pojazdu;
3. cechy zmia¿d¿enia lub lady
eksplozji materia³u wybuchowego;
4. zamkniête odwarstwienie pow³ok
(wystêpuje gdy przerwana
zostaje ³¹cznoæ pomiêdzy
powiêzi¹ a tkank¹ podskórn¹).

Responsible for correspondence:
Adres do korespondencji:
Dr Konrad Wasylewski
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny
Ratunkowej UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 16
Tel./Fax: 081 532 18 54
email: k.wasylewski@chirurgiaurazowa.pl
30

Nastêpnie poszukiwaæ nale¿y objawów zespo³u przedzia³ów powiêziowych
takich jak [1,5]:
1. silny ból, utrzymuj¹cy siê
pomimo nieruchomienia
koñczyny;
2. ból przy biernym rozci¹ganiu
miêni;
3. twardy obrzêk koñczyny;
4. zaburzenia czucia w obrêbie
stopy lub rêki.
W nastêpnej kolejnoci oceniæ trzeba
ukrwienie koñczyny badaj¹c têtno na jej

W dalszym etapie oceniæ nale¿y funkcjê nerwów koñczyny, pamiêtaj¹c ¿e [1]:
1. zaburzenia czucia s¹ wa¿niejsze
ni¿ utrata si³y miêniowej;
2. najwa¿niejsze jest porównanie
zaburzeñ z drugostronn¹
koñczyn¹;
3. nale¿y zbadaæ obszary unerwienia
wszystkich nerwów, a szczególnie
nerwu piszczelowego tylnego
oraz podeszwow¹ powierzchniê
stopy.
W koñcowej fazie diagnostyki wykonuje siê badanie radiologiczne, którego
wynik oceniamy pod k¹tem [1]:
1. obecnoci z³amañ
wielood³amowych;
2. wielkoæ przemieszczenia
od³amów z³amania;
3. obecnoæ z³amañ segmentalnych
(dwu- lub wielopoziomowych);
4. obecnoæ wiêcej ni¿ jednego
z³amania w obrêbie koñczyny.
W celu ujednolicenia wyników badania nastêpstw obra¿eñ koñczyn i zapewnienia porównywalnoci materia³u klinicznego wprowadzono ró¿ne systemy
klasyfikacyjne. Takimi systemami klasyfikacji obra¿eñ tkanek miêkkich s¹: system AO, klasyfikacja Tscherne'go oraz
klasyfikacja Gustilo [2]. Ta ostatnia uzyska³a najwiêksz¹ popularnoæ i jest najszerzej stosowana. W klasyfikacji Gustilo Io obra¿eñ oznacza z³amanie otwarte z
czyst¹ ran¹ skórn¹ o d³ugoci poni¿ej 1,0
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cm i bez uszkodzenia g³êbokich tkanek
miêkkich; IIo obra¿eñ oznacza z³amanie
otwarte z ran¹ skórn¹ powy¿ej 1,0 cm i
bez uszkodzenia g³êbokich tkanek miêkkich; IIIo to z³amanie otwarte z rozleg³ymi obra¿eniami skóry i g³êbokich tkanek
miêkkich. IIIo dzieli siê na trzy podtypy:
IIIo A (bez ubytku pow³ok), IIIo B (z³uszczenie okostnej z ods³oniêciem koci i
ska¿eniem rany), III o C (uszkodzenie
g³ównego naczynia koñczyny, wymagaj¹ce naprawy chirurgicznej). Funkcjonuj¹ tak¿e liczne systemy punktowe maj¹ce
u³atwiæ decyzjê, co do pierwotnej amputacji uszkodzonej przez uraz koñczyny
lub jej ratowania. Wielu autorów jest zdania, ¿e ¿aden system punktowy nie mo¿e
byæ jedynym kryterium dla pierwotnej
amputacji albo ratowania koñczyny [1,2].
Usprawiedliwione jest podejmowanie decyzji w tym zakresie po dokonaniu pierwszej toalety chirurgicznej obra¿enia [2].
Toaleta chirurgiczna
Toaleta chirurgiczna powinna byæ
wykonana w ci¹gu 6 godzin od jego zaistnienia [1,2]. Rozmiary urazowej rany
skórnej bardzo czêsto s¹ znacznie mniejsze od zasiêgu zmian urazowych tkanek
g³êbiej le¿¹cych. Dlatego konieczne jest
jej poszerzenie do takich rozmiarów, by
umo¿liwiæ ods³oniêcie wszystkich uszkodzonych tkanek. Ciêcia poszerzaj¹ce powinny byæ równoleg³e do d³ugiej osi koñczyny. Unikaæ nale¿y ciêæ poprzecznych.
Kierunek ciêcia i jego d³ugoæ powinny
odpowiadaæ rozleg³oci obra¿eñ podskórnych. Za wszelk¹ cenê nale¿y unikaæ
uszkodzenia przyrodkowych i bocznych
perforatorów [1,5]. Nale¿y tak¿e unikaæ
przecinania nieuszkodzonej skóry pokrywaj¹cej podskórn¹ powierzchniê koci
piszczelowej na goleni. Wnêtrze rany
nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ silnym strumieniem soli fizjologicznej, tak by oczyciæ wa¿ne struktury naczyniowe, nerwy
i ciêgna. Wszystkie tkanki niedokrwione i ska¿one oraz te o w¹tpliwej ¿ywotnoci powinny byæ wyciête. W przypadkach, w których ocena ¿ywotnoci tkanek jest trudna lub w¹tpliwa, szczególnie
u pacjentów z mnogimi obra¿eniami cia³a i znajduj¹cych siê we wstrz¹sie hypowolemicznym, ostateczn¹ ocenê ¿ywotnoci uszkodzonych tkanek nale¿y odroczyæ o 48 godzin. W przypadku du¿ych,
odwarstwionych i niedokrwionych p³atów
skórnych nale¿y je wykorzystaæ, po wyciêciu, do pobrania przeszczepów skórnych poredniej gruboci, które mog¹ byæ
wykorzystane doranie lub po przecho-
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Tabela I
Zasada naliczania punktów w skali ala MESS (Mangled Extremity Severity Score) zaproponowana
przez Johannesa [1].
SKALA CIÊ¯KO CI O BRA¯EÑ URAZO WYCH KO ÑCZYN MESS

PUNKTY

A. O BRA¯ENIA SZKIELETO WE I TKANEK MIÊKKICH
Nis ka e ne rg ia ura z o wa
zranienia k³ute
proste z³amania
cywilne zranienia postrza³owe

1

re dnia e ne rg ia ura z o wa
z³amania otwarte lub wielood³amowe
wichniêcia

2

Ba rdz o wy s o ka e ne rg ia ura z o wa
jak wy¿ej + du¿e makroskopowo widoczne ska¿enie, odwarstwienie tkanek

4

B. NIEDO KRWIENIE KO ÑCZYNY
UWAGA: niedokrwienie przekraczaj¹ce 6 godzin podwaja punktacjê
os³abienie têtna lub brak têtna przy zachowanej perfuzji

1

os³abienie têtna z jednoczesnymi parastezjami
i opónionym wype³nianiem siê kapilarów

2

koñczyna zimna, bezw³adna i ze zniesieniem czucia

3

C. WSTRZ¥S
cinienie skurczowe zawsze > 90 mm Hg

0

przejciowe spadki cinienia

1

stale utrzymuj¹ca siê hipotonia

2

D. WIEK ( W LATACH)
< 30

0

30 - 50

1

> 50

2

waniu w trybie odroczonym. Wszystkie
martwicze i ska¿one miênie nale¿y usun¹æ. Nale¿y te¿ naci¹æ równolegle powiêziowe przegrody przedzia³ów powiêziowych. Ze wzglêdu na ww. trudnoci w
ocenie ¿ywotnoci miêni nale¿y zawsze
braæ pod uwagê odroczon¹ ocenê po 48
godzinach [1,5].
Postêpowanie z tkank¹ kostn¹ jest zasadniczo takie samo jak z tkankami miêkkimi. Wszystkie pozbawione ukrwienia
wolne fragmenty kostne powinny byæ usuniête podobnie jak i fragmenty kostne
maj¹ce tylko ³¹cznoæ z pozbawionymi
ukrwienia tkankami miêkkimi. Wolne
fragmenty kostne posiadaj¹ce ukrwienie
powinny byæ pozostawione. W wielood³amowych z³amaniach trzonu koci piszczelowej, du¿e fragmenty kostne, nawet pozbawione ukrwienia i nie powi¹zane z
tkankami miêkkimi mo¿na pozostawiæ,
zespalaj¹c je z od³amami g³ównymi [2].
Celowe jest wykonywanie toalety chirurgicznej w niedokrwieniu, bowiem
krwawienie utrudnia ocenê szczegó³ów
anatomicznych w polu operacyjnym. Turniquet mo¿e byæ w ka¿dej chwili zwolniony, by mo¿liwa by³a ocena ukrwienia
poszczególnych fragmentów tkanek.
Okresowe jego zwalnianie pozwala na
dobr¹ orientacjê w polu operacyjnym,

zmniejszaj¹c przy tym straty krwi [1,2].
Jeli chirurg ma jakiekolwiek w¹tpliwoci co do radykalnoci wykonanej toalety zranienia, nale¿y zabieg powtórzyæ
dwu- albo trzykrotnie w odstêpach 24 lub
48 godzin.
Decyzjê i pierwotnej amputacji koñczyny podejmuje chirurg po wykonaniu
toalety chirurgicznej zranienia. Jest to
zwykle bardzo trudna decyzja. W jej podjêciu pomocne s¹ ró¿norodne skale punktowe, ale ich praktyczna wartoæ jest ograniczona. Okolic¹ szczególnie nara¿on¹ na
ciê¿kie uszkodzenia urazowe a jednoczenie trudn¹ do zaopatrzenia chirurgicznego jest dystalna czêæ goleni i staw skokowy. Doæ czêsto rozleg³e obra¿enia tkanek miêkkich w tych okolicach przes¹dza³y o wczesnej amputacji. Wraz z rozwojem mikrochirurgii i chirurgii wolnych
p³atów tkankowych wzros³a czêstoæ prób
ratowania koñczyny, ale nast¹pi³ tak¿e
wzrost odsetka z³ych wyników zabiegów
rekonstrukcyjnych [3,4].
Wydaje siê, ¿e bezdyskusyjne wskazania do pierwotnej amputacji na poziomie goleni wystêpuj¹ w przypadkach
zmia¿d¿eniowych obra¿eñ wielotkankowych z jednoczesnym niedokrwieniem
stopy i odnerwieniem jej powierzchni
podeszwowej (uszkodzenie nerwu pisz-
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czelowego tylnego) [1]. W innych, mniej
jednoznacznych przypadkach chirurg
powinien posi³kowaæ siê skal¹ punktow¹
ciê¿koci obra¿eñ, których jest kilka a
tak¿e mo¿e odroczyæ decyzjê o amputacji do czasu wykonania kolejnych toalet
chirurgicznych (second look operation).
Pamiêtaæ trzeba, ¿e tzw. heroiczne ratowanie uszkodzonych przez uraz koñczyn skazuje niejednokrotnie pacjenta na
wielomiesiêczne leczenie z kilkoma lub
kilkunastoma operacjami i nara¿a na ciê¿k¹ próbê jego sytuacjê rodzinn¹, zawodow¹ i materialn¹. Wreszcie trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e amputacja to
nie niepowodzenie leczenia, ale pierwszy krok o skutecznej rehabilitacji [1].
Wydaje siê, ¿e jedn¹ z najbardziej
przydatnych skal punktowych ciê¿koci
obra¿eñ urazowych, odnosz¹cych siê do
koñczyny dolnej jest skala MESS (Mangled Extremity Severity Score) zaproponowana przez Johannesa [1]. Uwzglêdnia ona nastêpuj¹ce czynniki, pozwalaj¹ce najpe³niej zobiektywizowaæ decyzjê
o pierwotnej amputacji uszkodzonej
przez uraz koñczyny:
1. obra¿enia tkanki kostnej i tkanek
miêkkich;
2. niedokrwienie koñczyny;
3. obecnoæ wstrz¹su pourazowego;
4. wiek pacjenta.
Zasady naliczania punktów w tej skali
przedstawia tabela I.
Wartoæ praktyczna tej skali polega
na tym, ¿e za 100% dok³adnoci¹ pozwala przewidywaæ koniecznoæ pierwotnej
amputacji przy punktacji równej lub
wiêkszej ni¿ 7 i przy punktacji równej 6
lub ni¿szej z tak¹ sam¹ dok³adnoci¹ pozwala przewidzieæ mo¿liwoæ uratowania koñczyny.
Chirurg pamiêtaæ musi o tym, ¿e pourazowy zespó³ przedzia³ów powiêziowych na goleni mo¿e wyst¹piæ w przypadkach jej rozleg³ych, otwartych obra¿eñ, bowiem nie jest prawd¹, ¿e rozleg³e
uszkodzenia tkanek miêkkich, niejako
automatycznie otwieraj¹ przedzia³y powiêziowe i nie dopuszczaj¹ do nadmiernego wzrostu cinienia w ich wnêtrzu. S¹
dwie przyczyny nadmiernego wzrostu cinienia tkankowego w przedzia³ach powiêziowych goleni, w przypadkach jej
obra¿eñ otwartych o znacznej rozleg³oci. Po pierwsze, pojedynczy przedzia³
mo¿e byæ otwarty a w pozosta³ych mo¿e
dojæ do wzrostu cinienia, a po drugi, w
jednej, np. bli¿szej czêci przedzia³u
mo¿e dojæ do dekompresji, w wyniku
urazowego rozerwania powiêzi a w dystalnej jego czêci mo¿e rozwin¹æ siê
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nadcinienie, bowiem powiê pozosta³a
nie naruszona [5].
W przypadku rozpoznania wzrostu
cinienia w przedzia³ach powiêziowych
nale¿y niezw³ocznie dokonaæ ich dekompresji drog¹ fasciotomii [5]. Na ogó³ dokonuje siê dwóch pod³u¿nych naciêæ.
Przedni i boczny przedzia³ otwiera siê
zwykle ciêciem przednio-bocznym a
przedzia³y tylne, powierzchowny i g³êboki ciêciem przyrodkowym. Przebieg tych
ciêæ jest tak dobrany, by nie kolidowa³y
one z drog¹ przebiegu naczyñ, bêd¹cych
podstaw¹ dla póniejszych przemieszczeñ
p³atów tkankowych w ramach rekonstrukcji pow³ok [3,4].
Zapobieganie zaka¿eniu w otwartych
obra¿eniach tkanek miêkkich powinno
obejmowaæ nastêpuj¹ce elementy [1]:
1. wczesne pobranie materia³u do badania bakteriologicznego;
2. zabezpieczenie rany ja³owym opatrunkiem a¿ do momentu dotarcia na salê
operacyjn¹;
3. profilaktyczne zastosowanie antybiotyków.
Zak³ada siê, ¿e wszyscy chorzy z
otwartymi z³amaniami goleni powinni
otrzymaæ antybiotyk, niezale¿nie od ciê¿koci obra¿eñ. Jednoczenie uznaje siê za
wystarczaj¹c¹ profilaktykê w postaci
trzech dawek antybiotyków, dla z³amañ
I°, II° i III° A, wg Gustilo. D³ugotrwa³e
podawanie antybiotyków rezerwuje siê
tylko dla obra¿eñ III° B i III° C [1,2].
Pierwotne naprawcze postêpowanie
operacyjne powinno obejmowaæ w pierwszej kolejnoci stabilizacjê z³amañ, w drugiej kolejnoci naprawê uszkodzonych
naczyñ, celem przywrócenia kr¹¿enia w
koñczynie a w trzeciej kolejnoci naprawê innych tkanek, jak nerwów, ciêgien i
pow³ok. Odst¹piæ od tej kolejnoci trzeba, gdy ca³kowite niedokrwienie koñczyny trwa ponad 6 godzin, co zagra¿a wyst¹pieniem nieodwracalnych zmian w
tkankach. W takich przypadkach nale¿y
w pierwszej kolejnoci przywróciæ kr¹¿enie w koñczynie, drog¹ definitywnej
naprawy naczynia lub w wyj¹tkowych
okolicznociach przez zastosowanie po³¹czenia jego koñców odpowiednim shantem [1,2]. Definitywnej naprawy uszkodzonych nerwów i/lub ciêgien mo¿na
dokonaæ tylko wtedy, gdy mo¿liwe jest
pierwotne zamkniêcie rany lub przynajmniej pokrycie tych tkanek, wra¿liwych
na zaka¿enie, dobrze ukrwionym p³atem
tkankowym. Preferowanymi p³atami w
takich okolicznociach s¹ p³aty miêniowe [1,4].

Wydaje siê, ¿e mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹ce warunki, których wyst¹pienie usprawiedliwia pierwotne zamkniêcie rany [1]:
1. niewielki zakres urazowych obra¿eñ tkankowych, np. z³amania otwarte I°
i II°, obra¿enia spowodowane nisk¹ lub
redni¹ energi¹ urazow¹;
2. wykonanie ca³kowicie radykalnej
toalety chirurgicznej, bez pozostawienia
tkanek o w¹tpliwym ukrwieniu;
3. brak jakichkolwiek cech nadcinienia w przedzia³ach powiêziowych;
4. mo¿liwoæ beznapiêciowego zeszycia pow³ok, bezporednio lub z wykorzystaniem przeszczepów skórnych lub p³atów tkankowych;
5. brak po zamkniêciu przestrzeni
martwych we wnêtrzu rany;
6. dobra stabilizacja odpowiedniego
odcinka szkieletu.
We wszystkich przypadkach, gdy pojawi¹ siê w¹tpliwoci co do warunków w/
w nale¿y rozwa¿yæ pozostawienie rany
otwartej (do zamkniêcia w trybie pierwotnie odroczonym) lub zamkn¹æ j¹ tylko
czêciowo. Warunkami, których wyst¹pienie jest bezwzglêdnym przeciwwskazaniem do zamkniêcia rany s¹ [1]:
1. du¿y, pierwotny zakres obra¿eñ
urazowych, np. z³amania otwarte III° i
obra¿enia spowodowane wysok¹ energi¹
urazow¹;
2. w¹tpliwa radykalnoæ wykonanej
toalety chirurgicznej w zakresie zarówno ukrwienia tkanek, jak i ich ska¿enia;
3. niedokrwienie koñczyny, niezale¿nie od czasu trwania (obrzêk porewaskularyzacyjny);
4. obecnoæ cech nadcinienia w przedzia³ach powiêziowych;
5. powstanie w wyniku urazu oraz toalety chirurgicznej zachy³ków oraz martwych przestrzeni w ranie, bez mo¿liwoci ich obliteracji.
W ciê¿kich obra¿eniach urazowych
koñczyn zawsze wystêpuj¹ trudnoci w
odtwarzaniu uszkodzonych przez uraz tkanek. S¹ trzy drogi ich odtwarzania [3,4]:
1. autogenne przeszczepy skóry;
2. miejscowe p³aty tkankowe;
3. wolne p³aty tkankowe, przenoszone metodami mikrochirurgicznymi.
1. Autogenne przeszczepy skórne s¹
najprostsz¹ technicznie metod¹ odtwarzania pow³ok. Ich powierzchnia mo¿e ³atwo zostaæ powiêkszona przez siatkowanie. Wymagaj¹ dobrze ukrwionego pod³o¿a, co w praktyce oznacza, ¿e nie maj¹
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szans przyjêcia na koci piszczelowej,
która pozbawiona jest okostnej ani na
ciêgnie pozbawionym warstwy ociêgnej. Wzglêdnym przeciwwskazaniem
dla przeszczepów skórnych jest tak¿e
zaka¿enie rany. Ich wada, gdy zostan¹
u¿yte jako przeszczepy poredniej gruboci, jest ma³a odpornoæ na czynniki
mechaniczne, pod wp³ywem których ³atwo ulegaj¹ uszkodzeniu. Nie dostarczaj¹ tak¿e do okolicy biorczej dodatkowego ukrwienia a wrêcz przeciwnie, wymagaj¹ dop³ywu krwi z g³êbiej po³o¿onych
tkanek, co powoduje, ¿e nie powinny byæ
stosowane w przypadku ran, które w przebiegu leczenia wieloetapowego bêd¹ ponownie otwierane [1,3,4].
2. P³aty miejscowe, a w szczególnoci p³aty powiêziowo-skórne oraz p³aty
miêniowe maj¹ szerokie zastosowanie w
leczeniu ubytków pow³ok [1,3,4]. Te
pierwsze wykorzystywane s¹ jako p³aty
miejscowe, szczególnie w obrêbie koñczyn, a drugie jako miejscowe, ale tak¿e
jako p³aty wolne przenoszone metodami
mikrochirurgicznymi.
P³aty powiêziowo-skórne tworzone s¹
poprzez w³¹czenie w ich sk³ad powiêzi
wraz ze splotem naczyniowym nad- i podpowiêziowym, który to splot decyduje o
ich ukrwieniu. Ich praktyczn¹ wartoæ
widaæ szczególnie w odniesieniu do goleni, gdzie mog¹ byæ wyznaczane zarów-
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no na jej przyrodkowej, jak i bocznej
powierzchni. P³aty te mog¹ byæ uszyp³owane proksymalnie jak i dystalnie. Innym
sposobem przemieszczania p³atów powiêziowo-skórnych, zaopatrywanych
przez naczynia, jest przemieszczanie
zgodnie z zasad¹ V-Y [4]. P³aty te planuje siê skonie do d³ugiej osi goleni jeli
ubytek, wymagaj¹cy pokrycia znajduje
siê na przedniej, przednio-bocznej lub
przednio-przyrodkowej powierzchni
goleni. Na tylnej powierzchni goleni p³aty planuje siê równolegle do linii strza³kowej.
P³aty miêniowe charakteryzuj¹ siê
du¿¹ skutecznoci¹ kliniczn¹ i s¹ szczególnie przydatne w pokrywaniu ods³oniêtej tkanki kostnej i w zapobieganiu g³êbokim zaka¿eniom. Najczêciej u¿ywanym p³atem do pokrywania ubytków w
obrêbie kolana i bli¿szej ? goleni jest p³at
z g³owy przyrodkowej miênia brzuchatego ³ydki. P³at ten po przemieszczeniu
pokrywany jest zwykle przeszczepem
skórnym poredniej gruboci.
3. Wolne p³aty tkankowe, przenoszone technikami mikrochirurgicznymi, charakteryzuj¹ siê bardzo du¿¹ elastycznoci¹ zastosowañ. Wszystko zale¿y od
wyboru p³ata i od obecnoci odpowiednich naczyñ oraz ewentualnie nerwów
nadaj¹cych siê do zespolenia z jego szypu³¹ naczyniow¹ i ewentualnie nerwow¹

z le¿¹cych w pobli¿u ubytku. Wolny p³at
tkankowy pozwala na póniejsze operowanie w okolicy jego aplikacji bez ¿adnych ograniczeñ [1]. W lokalizacjach
szczególnie trudnych do rekonstrukcji,
jak np. dystalna ? czêæ goleni, wykorzystuje siê p³aty miêniowe jako p³aty wolne, przenoszone z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych. Najczêciej
wykorzystywanym p³atem miêniowym,
który mo¿e pokrywaæ du¿e ubytki jest p³at
z miênia najszerszego grzbietu. U¿ywane s¹ te¿ p³aty z miênia smuk³ego oraz
miênia prostego brzucha [1].
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