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StreSzczenie:  Wstęp: Z uwagi na brak jednoznaczności w wyborze metody operacji, leczenie torbieli pilonidalnej pozostaje aktualnym te-
matem dyskusji w trakcie spotkań chirurgów z różnych krajów. Najnowsze metody leczenia polegają na wycięciu i jednocza-
sowym zamknięciu rany z przesunięciem szpary pośladkowej. Jedną z nich jest szeroko stosowana na świecie i jednocześnie 
mało popularna w Polsce technika operacyjna sposobem Bascom 2. 

  cel pracy: Ocena wyników operacyjnego leczenia torbieli pilonidalnych metodą Bascom 2 przeprowadzonych przez jednego operatora.

  Materiał i metoda: 50 pacjentów (40 mężczyzn, 10 kobiet), śr. wieku: 30,6 lat, wszyscy zoperowani metodą Bascom 2 w jed-
nym oddziale chirurgicznym przez jednego operatora (rezydent w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) z zastosowaniem jed-
nolitego protokołu operacyjnego opieki okołooperacyjnej. Oceniano: BMI, średni czas hospitalizacji, ból, powikłania poopera-
cyjne, czas gojenia rany, jakość życia pacjenta, odsetek nawrotów po operacji. Okres obserwacji wyniósł od 12 do 52 miesięcy. 

  Wyniki: Średnie BMI – 27,13 kg/m2. Średni czas hospitalizacji – 2,95 dnia. Ból pooperacyjny w 1. dobie wyniósł średnio 4,55 
pkt. (+/- 2,24 pkt.), w 10. dobie śr. 2,04 pkt. (+/- 1,58 pkt.), a w 30. dobie śr. 0,76 pkt. (+/- 1,1 pkt.). Ból po wygojeniu to śr. 0,14 pkt. 
(+/- 0,40 pkt.). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 28,57% pacjentów [częściowe rozejście rany (16,32%), wyciek treści su-
rowiczej (10,2%), krwiak (6,12%), całkowite rozejście rany (0%), zakażenie rany (0%)]. Średni czas pełnego wygojenia to 2,94 
tygpdnie. Nawrót choroby wystąpił u jednego badanego (2,04%).

  Wnioski: Operacja metodą Bascom 2 charakteryzuje się niskim odsetkiem nawrotów oraz krótkim czasem gojenia rany. Jest 
bezpieczna, skuteczna i akceptowana przez pacjentów. Statystycznie znamiennie poprawia jakość życia chorego rok po ope-
racji zarówno pod względem oceny zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

SłoWa kluczoWe:  operacja Bascom 2, torbiel pilonidalna

abStract:   introduction: Treatment of the pilonidal sinus, due to various surgical methods, remains the current topic of discussion dur-
ing surgeon meetings worldwide. The newest methods of treatment consist in the excision and simultaneous closure of the 
wound with cleft lift procedures. One of such methods is Bascom II procedure which has been widely used in the world but is 
less popular in Poland.

  aim of the study: To evaluate the results of treatment of pilonidal cysts using Bascom II procedure performed by one operator.

  Material and method: 50 patients (40 men, 10 women), Avg. 30.6 years of age. All patients treated with Bascom II procedure in 
one surgical ward by one operator (resident during specialisation training) with the use of uniform surgical care for all operational 
protocols. The following were assessed: BMI, average hospitalisation time, pain, post-operative complications, wound healing 
time, patient’s quality of life, and the recurrences rate after surgery. The follow-up period ranged from 12 to 52 months.

  results: Average BMI 27.13 kg/m2. Avg. time of hospitalisation 2.95 days. Post-operative pain in the first 24 hours was on aver-
age 4.55 points. (+/- 2.24 points); on the 10th day on average 2.04 points (+/- 1.58 points); in the 30th day on average 0.76 points 
(+/- 1.1 points). Pain after healing 0.14 points (+/- 0.40 points). Post-operative complications occurred in 28.57% of patients 
[partial wound dehiscence (16.32%), serum leak (10.2%), hematoma (6.12%), total wound dehiscence (0%), wound infection 
(0%)]. The average time of full healing was 2.94 weeks. Recurrence occurred in one patient (2.04%).

  conclusions: Bascom II procedure is characterised by a low recurrence rate and short wound healing time. It is a a safe, effec-
tive and patient-accepted method of treatment. Statistically, it significantly improves the patient’s quality of life one year af-
ter surgery in terms of both physical and mental health.
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wania i przeprowadzenia badania w jednym ośrodku chirurgicz-
nym oraz wykonywaniu operacji tylko przez jednego operatora.

cel pracy

Ocena wyników operacyjnego leczenia torbieli pilonidalnych me-
todą Bascom 2 przeprowadzonych przez jednego operatora w Od-
dziale Chirurgicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie.  

Materiał i Metoda

W badaniu udział wzięło 50 pacjentów (40 mężczyzn i 10 kobiet) 
w wieku od 19 do 45 lat (śr. wieku: 30,6 lat). Na wszystkie wizyty 
kontrolne oraz ostatnią, spełniającą warunki follow-up wizytę po 
roku od operacji, zgłosiło się 49 pacjentów (co stanowiło 98% za-
kwalifikowanych do badania). Przed rozpoczęciem badania otrzy-
mano zgodę Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Warszawie. Wyznaczono następujące kryteria włączenia do ba-
dania: ukończony 18. rok życia, występowanie pierwotnej torbieli 
pilonidalnej, brak aktualnie występującego ropnia w obrębie tor-
bieli. Pierwszego pacjenta włączono do badania w czerwcu 2014 
r., ostatniego w lipcu 2017 r. Minimalny okres obserwacji wyniósł 
12 miesięcy. Całkowity uzyskany czas obserwacji chorych zope-
rowanych metodą Bascom 2 (szeroki follow-up) wyniósł od 12 do 
52 miesięcy. Oceniano następujące parametry: długość hospitali-
zacji, powikłania pooperacyjne, czas gojenia rany pooperacyjnej, 
ból w pierwszej dobie pooperacyjnej i po wygojeniu rany, jakość 
życia pacjenta przed zastosowaniem operacji Bascom 2 oraz po 
zakończeniu leczenia, odsetek nawrotów po operacji. Do oceny 
stopnia natężenia bólu użyto 10-stopniowej wizualnej skali VAS 
(Visual Analog Scale). Do oceny jakości życia zastosowano polską 
wersję kwestionariusza jakości życia SF-36 (Quality of life SF-36 
questionnaire). Autorzy badania otrzymali zezwolenie i licencję 
na niekomercyjne wykorzystanie kwestionariusza w celu oceny 
jakości życia pacjentów biorących udział w badaniu klinicznym. 

Wszystkich chorych biorących udział w badaniu zoperował jeden 
operator (w czasie przeprowadzanego badania był rezydentem 
w trakcie szkolenia specjalizacyjnego). W skład zespołu operacyj-
nego wchodzili: operator oraz przynajmniej jeden asystent. Pre-
ferowanym przez zespół anestezjologiczny znieczuleniem było 
znieczulenie podpajęczynówkowe. Wszyscy pacjenci otrzymali 
premedykację w postaci dożylnego podania Cefazoliny w jedno-
razowym bolusie w ciągu 0–30 minut przed nacięciem powłok 
skóry. Dawka uzależniona była od masy ciała i wynosiła 1 g, jeżeli 
masa ciała <80 kg oraz 2 g, jeżeli masa ciała wynosiła >80 kg [13]. 
Zastosowano jeden schemat leczenia przeciwbólowego u wszyst-
kich operowanych biorących udział w badaniu klinicznym w po-
staci domięśniowego podania 100 mg ketoprofenu 6 h po operacji, 
a następnie doustnego podawania ketoprofenu 2 razy dziennie po 
100 mg. Do analizy statystycznej użyto jednoczynnikowej analizy 
wariancji (ANOVA) dla grup niezależnych. 

Wyniki

BMI badanych wynosiło od 19,05 kg/m2 do 39,25 kg/m2 (śr. BMI: 
27,13 kg/m2). Czas trwania choroby określany w miesiącach to od 

Wykaz SkrótóW

BP – dolegliwości bólowe 
EPSiT – endoskop  
GH – ogólne poczucie zdrowia 
MH – poczucie zdrowia psychicznego 
MHS – zdrowie psychiczne 
PF – funkcjonowanie fizyczne 
PHS – zdrowie fizyczne 
RE – ograniczenie w pełnieniu ról wynikające z problemów 
emocjonalnych 
RP – ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia fizycznego 
SF – funkcjonowanie społeczne 
VT – witalność

WStęp

Pierwsze doniesienia naukowe o torbieli pilonidalnej pochodzą 
z początku XIX wieku. W 1833 r. chorobę tę opisał brytyjski lekarz 
Herbert Mayo [1, 2], natomiast terminu „pilonidal” użył przy opisie 
tej choroby pięćdziesiąt lat później amerykański chirurg Richard 
Manning Hodges [2]. Wspomniana nazwa pochodzi od łacińskich 
słów pilus ‘włos’ oraz nidus ‘gniazdo’. Był to łaciński opis choroby 
wyglądem przypominającej gniazdo włosów. Torbiel pilonidalna 
występuje u ok. 0,7% populacji [4], częściej u mężczyzn. Jest na-
bytą, przewlekłą, chorobą zapalną skóry i tkanki podskórnej, wy-
stępującą głównie w okolicy krzyżowo-ogonowej [5, 6].

Pomimo szybkiego rozwoju technik diagnostycznych i terapeu-
tycznych leczenie torbieli pilonidalnej, z uwagi na brak jedno-
znaczności w wyborze metody operacji, pozostaje aktualnym te-
matem dyskusji w trakcie spotkań chirurgów na całym świecie 
[7]. Mnogość metod operacyjnych i sposobów jej leczenia stanowi 
o złożoności problemu. Nie ma jednej skutecznej metody lecze-
nia. W przypadku torbieli niewielkich rozmiarów zastosowanie 
mogą mieć: technika małoinwazyjna z użyciem lasera [8], EPSiT 
[9] czy klej tkankowy [10].

Na przestrzeni lat próbowano różnych sposobów leczenia tej cho-
roby. Historyczne techniki operacyjne opierały się wyłącznie na 
leczeniu jej objawów. Brak usunięcia przyczyny choroby w posta-
ci pośrodkowego ułożenia szpary pośladkowej i jej zagłębienia 
skutkował wysokim, ponad 30%, odsetkiem nawrotów po tego 
typu operacjach [11]. Najnowsze metody opierają się na leczeniu 
przyczynowym, co skutkuje mniejszą liczbą nawrotów. Polegają 
one na wycięciu i jednoczasowym zamknięciu rany w połączeniu 
z przesunięciem i spłyceniem szpary pośladkowej, czego efektem 
są: mniejsza liczba nawrotów, nieprzekraczająca 10% [12] i krótszy 
czas gojenia rany operacyjnej. Jedną z takich metod jest szeroko 
stosowana na świecie i jednocześnie mało popularna w Polsce tech-
nika operacyjna sposobem Bascom 2. Polega ona na wycięciu tor-
bieli pilonidalnej w całości oraz wykonaniu pierwotnego zeszycia 
rany operacyjnej z łukowatym przesunięciem szpary pośladkowej 
poza linię pośrodkową ciała. Zarówno wyniki operacji, jak i do-
bry efekt kosmetyczny blizny spowodowały, że metoda ta szybko 
stała się popularna na świecie, jednak w Polsce doniesienia na jej 
temat są nieliczne. Odmienność stosowanych protokołów około-
operacyjnych i techniki chirurgicznej w wykonywaniu tej samej 
operacji w różnych oddziałach leczących pacjentów z torbielą pi-
lonidalną skłoniła autorów do ujednolicenia schematu postępo-
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4 m-cy do 240 m-cy (śr.: 36,12 m-cy). Czas pobytu w szpitalu: od 
2 do 3 dni (śr.: 2,95 dnia) (Tab. I.).

Ból pooperacyjny odczuwany przez pacjentów zoperowanych me-
todą Bascom 2 wyniósł: 

•	 w 1. dobie pooperacyjnej średnio 4,55 pkt. (+/- 2,24 pkt.), 
•	 w 10. dobie pooperacyjnej średnio 2,04 pkt. (+/- 1,58 pkt.), 
•	 w 30. dobie pooperacyjnej średnio 0,76 pkt. (+/- 1,1 pkt.).  

Ból odczuwany przez pacjentów oceniany po wygojeniu rany ope-
racyjnej wyniósł średnio 0,14 pkt. (+/- 0,40 pkt.). 

Powikłania pooperacyjne wystąpiły łącznie u 14 pacjentów, co 
stanowi 28,57% ogółu badanych. Najczęstsze było częściowe ro-
zejście rany operacyjnej, które pojawiło się u 8 osób (16,32%). Do 
wycieku treści surowiczej doszło u 5 osób (10,2%), a u 3 (6,12%) 
zanotowano krwiaka w ranie. U żadnego z pacjentów nie pojawi-
ło się całkowite rozejście rany operacyjnej (0%) ani jej zakażenie 
(0%). U 2 chorych odnotowano mnogie powikłania pooperacyjne 
w postaci jednoczesnego wystąpienia: wycieku treści surowiczej 
+ rozejścia fragmentu rany operacyjnej oraz krwiaka + rozejścia 
fragmentu rany operacyjnej.

Czas pełnego wygojenia rany pooperacyjnej pacjentów zopero-
wanych metodą Bascom 2 wyniósł od 1,5 tygodnia do 19 tygodni 
(średnia: 2,94 tyg.). Nawrót choroby wystąpił u 1 badanego zope-
rowanego metodą Bascom 2 (2,04%). Czas jaki upłynął od operacji 
do nawrotu to 36 tygodni. Wszyscy pacjenci akceptowali ostateczny 
kosmetyczny wygląd blizny pooperacyjnej i ostateczny wynik lecze-
nia. Śmiertelność okołooperacyjna i pooperacyjna wyniosła 0%. Ba-
dani poleciliby innym pacjentom leczenie torbieli pilonidalnej me-
todą Bascom 2 (100%). Powyższe wyniki przedstawiono w Tab. II.

Uzyskano następujące wyniki oceny jakości życia pacjentów zope-
rowanych metodą Bascom 2. Wg aspektów jakości życia: 

•	 PF: przed operacją wyniosło średnio 89,39 (+/- 13,76), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 87,24 (+/- 15,48), 
po roku od operacji średnio 98,88 (+/- 3,85);

•	 RP: przed operacją wyniosło średnio 78,95 (+/- 22,88), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 66,84 (+/- 29,6), po roku 
od operacji średnio 96,43 (+/- 11,34);

•	 BP: przed operacją wyniosły średnio 66,8 (+/- 25,6), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 59,2 (+/- 21,29), po roku 
od operacji średnio 94,24 (+/- 12,69);

•	 GH: przed operacją wyniosło średnio 69,18 (+/- 16,82), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 76,12 (+/- 15,3), po roku 
od operacji średnio 80,51 (+/- 13,68);

•	 VT: przed operacją wyniosła średnio 60,97 (+/- 17,61), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 63,27 (+/- 18,07), 
po roku od operacji średnio 74,74 (+/- 13,13);

•	 SF: przed operacją wyniosło średnio 77,04 (+/- 23,15), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 66,07 (+/- 25,26), 
po roku od operacji średnio 94,13 (+/- 13,53);

•	 RE: przed operacją wyniosło średnio 88,78 (+/- 15,64), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 82,99 (+/- 22,31), 
po roku od operacji średnio 98,47 (+/- 4,05);

•	 MH: przed operacją wyniosło średnio 70,0 (+/- 14,93), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 74,8 (+/- 15,88), po roku 
od operacji średnio 84,59 (+/- 11,49). 

Wg zbiorczych domen: 

•	 PHS: przed operacją wyniosło średnio 51,52 (+/- 7,86), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 49,47 (+/- 6,81), po roku 
od operacji średnio 57,8 (+/- 3,77);

•	 MHS: przed operacją wyniosło średnio 49,09 (+/- 7,56), 
w 30. dobie pooperacyjnej średnio 49,3 (+/- 8,56), po roku 
od operacji średnio 55,17 (+/- 4,43).  

Powyższe wyniki przedstawiono na Ryc. 1.

dySkuSja

W badanej grupie przeważali mężczyźni (80%), głównie ludzie 
młodzi w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Struktura wiekowa oraz 
płeć badanej grupy była zbliżona do podobnych badań przeprowa-
dzanych i publikowanych przez innych badaczy [14–17]. Wśród 
badanych większość stanowili pacjenci z nadwagą. W grupie ba-
danej nie odnotowano żadnego zachorowania u osób z niedowa-
gą. Podobne obserwacje można znaleźć w licznych publikacjach 
dotyczących przyczyny występowania torbieli pilonidalnej, co 
potwierdza tezę, że głęboka szpara pośladkowa związana z otyło-
ścią sprzyja zachorowaniu [18, 19]. W analizowanej grupie osób 
zoperowanych metodą Bascom 2 średni czas trwania choroby to 
36 miesięcy. W dostępnym piśmiennictwie większość autorów 
podaje, że średni czas trwania choroby zoperowanych przez nich 
pacjentów wynosił zwykle około roku [14, 15, 20]. Powyższa roz-
bieżność może być związana z odmienną organizacją opieki zdro-

tab. i.  Charakterystyka pacjentów zoperowanych metodą Bascom 2.

Wiek (lata) 30,58 (19–54)

Płeć:

Mężczyźni 40 (80%)

Kobiety 10 (20%)

BMI (kg/m2) 27,14 

Czas trwania choroby (miesiące) 36,12 (4–240)

Hospitalizacja (dni) 2,95 (2–3)

tab. ii.  Wyniki pacjentów zoperowanych metodą Bascom 2.

Ból pooperacyjny:

1. doba (1–10) 4,55 +/- 2,24

10. doba (1–10) 2,04 +/- 1,58

30. doba (1–10) 0,76 +/- 1,1

Powikłania:  

Liczba pacjentów powikłanych 14 (28,6%)

Krwiak 3 (6,1%)

Wyciek z rany 5 (10,2%)

Całkowite rozejście rany 0 (0,0%)

Częściowe rozejście rany 6 (8) (16,3%)

Zakażenie rany 0 (0,0%)

Czas do pełnego wygojenia 2,94 tyg. (1,5–19)

Liczba nawrotów (%) 1 (2,04%)

Rekomendacja tej metody  100%

Śmiertelność okołooperacyjna 0%



WWW.PPCH.PL24

artykuł oryginalny / original article

lowych. Konfrontując zaznaczane wartości z badaniem klinicznym 
zagojonej rany uzyskano informację, że ból odczuwany przez pa-
cjentów pojawia się po długotrwałym pozostawaniu w pozycjach 
sprzyjających mechanicznemu uciskowi rany (siedzenie, jazda na 
rowerze, wielogodzinna jazda samochodem). Pacjenci twierdzi-
li, że ból nie występuje w czasie pozostawania w pozycji stojącej. 

Istotnym elementem wpływającym na przebieg pooperacyjny 
jest czas gojenia rany operacyjnej. W przeprowadzonym bada-
niu średni czas do pełnego wygojenia pacjentów operowanych 
metodą Bascom 2 wyniósł 2,94 tygodni. Otrzymane wyniki nie 
odbiegały od wyników publikowanych w światowym piśmiennic-
twie [14, 15]. W licznych publikacjach za wygojenie rany uznaje 
się moment usunięcia szwów, jednak proces kształtowania rany 
i wytworzenia ostatecznej blizny trwa przez kolejne wiele mie-
sięcy. Uznaje się, że procesy kształtowania blizny pooperacyjnej 
trwają wiele lat, ale blizna w swoim ostatecznym kształcie tworzy 
się do 12 miesięcy [24, 15]. W trakcie ostatniej wizyty kontrolnej 
po roku od operacji wszyscy badani zoperowani metodą Bascom 
2 akceptowali wygląd blizny i ostateczny wynik leczenia. Podobne 
obserwacje odnotowali inni autorzy [12]. 

W okresie pooperacyjnym mogą wystąpić powikłania gojenia rany. 
Spośród grupy badanej operowanej metodą Bascom 2 najczęstszy-
mi powikłaniami pooperacyjnymi były: częściowe rozejście rany 
(16,32%) oraz wyciek treści surowiczej (10,2%). U żadnego pacjen-
ta zoperowanego metodą Bascom 2 biorącego udział w badaniu 
nie doszło do zakażenia rany pooperacyjnej oraz do całkowitego 
rozejścia się rany operacyjnej. Śmiertelność okołooperacyjna i po-
operacyjna w przeprowadzonym badaniu wyniosła 0%. Otrzyma-
ne wyniki są spójne z najczęstszymi powikłaniami opisywanymi 
w dostępnym piśmiennictwie [12, 14, 15].

Kwestionariusz subiektywnej oceny jakości życia wypełniany 
w czasie trwania przeprowadzonego badania był narzędziem 
pozwalającym na określenie poziomu jakości życia: z chorobą, 
w okresie pooperacyjnym oraz po zakończeniu leczenia. Uzyskane 
wyniki warto przeanalizować biorąc po uwagę kolejne fazy proce-
su diagnostyczno-leczniczego. Wyróżniono trzy etapy:

1.  Pierwsza ocena jakości życia dotyczyła okresu przedoperacyj-
nego. Określa ona subiektywną ocenę życia z chorobą. Jej wy-
nik stanowi wartość bazową. Analizując zmianę jakości życia 
w kolejnych etapach, porównano wyniki otrzymanych w an-
kiecie odpowiedzi do wartości bazowej uzyskanej przed roz-
poczęciem leczenia;

2.  Kolejnym ocenianym etapem był przebieg okresu pooperacyj-
nego z uwzględnieniem jakości życia w czasie procesu gojenia 
rany operacyjnej;

3.  Ostatni etap stanowiła ocena jakości życia po wygojeniu rany 
operacyjnej i wyleczeniu z choroby. 

We wszystkich badanych aspektach jakości życia po zakończeniu 
leczenia metodą Bascom 2 (ocenianym rok po operacji) uzyskano 
poprawę jakości życia. Otrzymane wyniki świadczą o zadowoleniu 
z wykonanej operacji i poprawie subiektywnie ocenianego zdrowia 
fizycznego i psychicznego. Największe różnice pomiędzy wartością 
bazową (życie z chorobą) a rokiem po operacji (życiem po wylecze-
niu) uzyskano w aspektach: RP, BP i SF. Wyniki świadczą o tym, że 

wotnej w przytaczanych w piśmiennictwie krajach (Turcja, Egipt). 
Powyższe dane potwierdzają natomiast, że przewlekły, wielomie-
sięczny proces zapalny powoduje powstawanie choroby. Obser-
wacja kliniczna wykazała, że czas trwania choroby wpływa na 
wielkość torbieli. Wraz ze wzrostem torbieli konieczne jest szer-
sze wycięcie i większy zakres operacji. W oddziale chirurgicznym, 
w którym przeprowadzano badanie, ze względów organizacyjnych 
standardem opieki okołooperacyjnej jest rozpoczęcie hospitali-
zacji w przeddzień operacji, jednak kilku pacjentów zoperowano 
w dniu przyjścia do oddziału. W przypadku braku powikłań, cho-
rych wypisywano w pierwszej dobie pooperacyjnej. Skróciło to czas 
hospitalizacji do 2 dni i nie wpłynęło ani na jakość przeprowadzonej 
operacji, ani na liczbę powikłań. W badanej grupie żaden pacjent 
nie wymagał powtórnego przyjęcia do szpitala z powodu powikłań 
pooperacyjnych. Procedura operacyjna sp. Bascom 2 nie wymaga 
żadnego specjalistycznego przygotowania dzień przed operacją. 
Można zatem skrócić całkowity czas pobytu pacjenta w oddziale 
do jednego dnia, stosując procedury pobytu jednodniowego. Ba-
dacze z Anglii potwierdzają korzyści związane z chirurgią jedne-
go dnia i zwracają również uwagę na 4-krotnie niższe koszty po-
bytu w szpitalu w ramach procedury jednodniowej, porównując 
koszty hospitalizacji z 3-dniowym pobytem (672£ vs 2405£) [21]. 
Przeprowadzone w Polsce badanie potwierdza bezpieczeństwo 
metody i możliwość szybszego wypisu pacjenta. Operacja torbieli 
pilonidalnej w ramach procedury jednodniowej może być zatem 
zastosowana i warto wziąć ją pod uwagę, jeżeli oddział chirurgicz-
ny dysponuje opracowanymi procedurami jednodniowej hospita-
lizacji. Nieodłącznym elementem operacji jest ból pooperacyjny, 
który często ma wpływ na rodzaj wybieranego przez pacjentów 
sposobu leczenia, a także przebieg okresu pooperacyjnego [22, 23]. 
Największy ból zgłaszany przez badanych występował w 1. do-
bie pooperacyjnej (średnio 4,55 w skali 0–10 pkt.) i zmniejszał się 
w miarę gojenia rany operacyjnej, osiągając najniższą wartość po 
wygojeniu rany operacyjnej (średnio 0,14 w skali 0–10 pkt.). Sto-
pień nasilenia bólu pooperacyjnego był zgodny z doniesieniami 
innych autorów [14, 15, 20]. W celu poprawienia komfortu poope-
racyjnego i zmniejszenia uczucia bólu w 1. dobie pooperacyjnej do 
rozważenia pozostaje włączenie dodatkowych leków p/bólowych, 
wychodzących poza protokół badania, jednak żaden z pacjentów 
biorących udział w badaniu nie prosił o zwiększenie dawki leków. 
Sześciu chorych po wygojeniu rany operacyjnej w metodzie Ba-
scom 2 podawało utrzymywanie się niewielkich dolegliwości bó-

ryc. 1.  Wyniki oceny jakości życia po operacji Bascom 2.
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że operacja metodą Bascom 2 charakteryzuje się 0,6% odsetkiem 
nawrotów po obserwacji 24-miesięcznej oraz 1,9% odsetkiem 
nawrotów po 60 miesiącach. Biorąc pod uwagę powyższe dane 
zebrane ze światowego piśmiennictwa, wyniki leczenia torbieli 
pilonidalnej metodą Bascom 2 w przeprowadzonym badaniu kli-
nicznym są spójne z wynikami publikowanymi przez innych au-
torów i potwierdzają najniższy odsetek nawrotów ze wszystkich 
metod operacji torbieli pilonidalnej. 

Należy zwrócić uwagę, że w przeprowadzonym badaniu oceniającym 
technikę Bascom 2 pacjentów nie dobierano pod względem czasu 
trwania choroby, wielkości torbieli ani chorób towarzyszących. Kry-
terium wyłączenia z badania osób z aktualnie toczącym się procesem 
ropnym w obrębie torbieli jest uznanym i stosowanymi na świecie 
kryterium dyskwalifikującymi z operacji planowej. Badanie obej-
mowało także wyłącznie dorosłych pacjentów. Kryteria zastosowane 
w badaniu były spójne z kryteriami stosowanymi przez innych autorów 
[14, 15]. W celu dokładniejszego ujednolicenia grupy badanej wyłą-
czono torbiele nawrotowe. Rozmiar wykonanych cięć skórnych był 
dostosowany do wielkości torbieli, ale technika operacyjna pozosta-
wała ta sama. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie operacje wykonał 
jeden operator w jednym ośrodku chirurgicznym przy zastosowaniu 
takiego samego protokołu opieki okołooperacyjnej. 

Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowanie powyższych wyni-
ków i ocena nowej metody operacyjnej sposobem Bascom 2 będą 
praktyczną wskazówką dla chirurgów leczących pacjentów z tor-
bielą pilonidalną.

WnioSki

1.  Operacja metodą Bascom 2 charakteryzuje się niskim odsetkiem 
nawrotów oraz krótkim czasem gojenia rany operacyjnej. Jest 
bezpieczną, skuteczną i w pełni akceptowaną przez pacjentów 
metodą leczenia torbieli pilonidalnych;

2.  Operacja metodą Bascom 2 znacznie poprawia jakość życia osób 
rok po operacji zarówno pod względem oceny zdrowia fizycz-
nego, jak i psychicznego.

operacja metodą Bascom 2 w tych aspektach jakości życia przynosi 
największe korzyści. Uzyskany wynik BP po wyleczeniu, mierzony 
za pomocą subiektywnej oceny kwestionariuszem QoL, jest spójny 
z opisywanymi powyżej wynikami i analizą bólu przy użyciu skali VAS. 

W analizowanym materiale zwraca uwagę znaczne zmniejszenie 
jakości życia w okresie pooperacyjnym w aspektach: RP, BP, SF i RE. 
Lepszą jakość życia w okresie pooperacyjnym uzyskano natomiast 
w aspektach G oraz MH. Powyższe wyniki wskazują, że pomimo 
niedogodności fizycznych i emocjonalnych związanych z operacją 
oraz procesem gojenia rany operacyjnej przeprowadzenie operacji 
poprawia ogólne poczucie zdrowia i wpływa korzystnie na poczu-
cie zdrowia psychicznego już w pierwszych dniach po operacji. 

Nie znaleziono podobnych analiz jakości życia pacjentów i tak 
obszernej analizy metody Bascom 2 w polskim piśmiennictwie. 
Wobec powyższego trudno odnieść się do otrzymanych wyników 
w analizowanej grupie na tle danych innych autorów. Otrzymane 
wyniki kwestionariusza QoL i ich zmiana w zależności od upływu 
czasu były zbliżone do tych przywoływanych w piśmiennictwie 
zagranicznym [14]. W trakcie ostatniej wizyty kontrolnej wszy-
scy pacjenci odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy poleciliby 
leczenie torbieli pilonidalnej metodą Bascom 2 innym pacjentom.

Kolejnym celem operacji torbieli pilonidalnej jest zapobieganie 
nawrotom. W przeprowadzonym badaniu oceniającym metodę 
operacji Bascom 2 nawrót wystąpił u jednego badanego (2,04%). 
Jak dotychczas największa analiza odsetka nawrotów ukazała się 
w raporcie naukowym obejmującym 6143 badania opublikowane 
od 1833 r. do 2017 r. Były to raporty w językach: angielskim, fran-
cuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim oraz pozostałe prace, 
których abstrakty napisano po angielsku [12]. Z analizowanych 
tekstów wybrano informacje o wynikach nawrotów i pogrupo-
wano w zależności od rodzaju operacji z podziałem na badania 
z randomizacją lub bez randomizacji. Uzyskane z analizy tego ob-
szernego materiału dane wykazały, że operacja metodą Bascom 2 
w badaniach z randomizacją charakteryzuje się 2,4% odsetkiem 
nawrotów po obserwacji 24-miesięcznej oraz 10,2% odsetkiem 
nawrotów po 60 miesiącach. Analizując łącznie wyniki badań 
z randomizacją oraz bez randomizacji, uzyskane wyniki wykazały, 

PIŚMIENNICTWO
1. Mayo O.H.: Observations on injures and diseases of the rectum. Burgess and 

Hill, London 1833: 45–46.

2. Hull T.L., Wu J.: Pilonidal disease. Surg Clin North Am, 2002; 82(6): 1169–1185.

3. Hodges R.M.: Pilonidal sinus. Boston Med Surg J, 1880; 103: 485–486.

4. Schmidt J., Kużdżał J.: Podstawy chirurgii podręcznik dla lekarzy specjalizu-
jących się w chirurgii ogólnej. Wyd. 2, MP Wydawnictwo, Kraków 2010: 852.

5. Shabbir J., Chaudhary B.N., Britton D.C.: Management of sacrococcygeal 
pilonidal sinus disease: a snapshot of current practice. Int J Colorectal Dis, 
2011; 26: 1619–1620.

6. Wałęga P., Romaniszyn M.: Torbiel pilonidalna. Med Prakt Chir, 2013; 5: 57.

7. Petersen S.: [Pilonidal Sinus Disease; What is the Best Treatment Option?]. 
Zentralbl Chir., 2019 May 22. DOI: 10.1055/a-0901-7945.

8. Dessily M., Charara F., Ralea S., Allé J.L.: Pilonidal sinus destruction with a 
radial laser probe: technique and first Belgian experience. Acta Chir Belg, 
2017; 117(3): 164–168.

9. Tien T., Athem R., Arulampalam T.: Outcomes of endoscopic pilonidal sinus 
treatment (EPSiT): a systematic review. Tech Coloproctol, 2018; 22(5): 325–331.

10. Alamdari D.H., Motie M.R., Kamalahmadi N., Aliakbarian M.: Autologous Pla-
telet-Rich Plasma and Fibrin Glue Decrease Pain Following Excision and Pri-

mary Closure of Pilonidal Sinus. Adv Skin Wound Care., 2019; 32(5): 234–237.

11. Sood S.C., Green J.L., Parul R.: Results of various operations for sacrococcygeal 
pilonidal disease. Plast Reconstr Surg, 1975; 56(5): 559–566.

12. Stauffer V.K., Luedi M.M., Kauf P., Schmid M., Diekmann M. et al.: Common 
surgical procedures in pilonidal sinus disease: a meta-analysis, merged data 
analysis, and comprehensive study on recurrence. Sci Rep, 2018; 8(1): 3058.

13. Hryniewicz W., Kulig J., Ozorowski T., Kulig P., Wąchol D.: Stosowanie anty-
biotyków w profilaktyce okołooperacyjnej. Wyd. Narodowy Instytut Leków, 
Warszawa 2011: 5–10.

14. Guner A., Boz A., Ozkan O.F., Ileli O. et al.: Limberg flap versus Bascom cleft 
lift techniques for sacrococcygeal pilonidal sinus: prospective, randomized 
trial. World J Surg, 2013; 37(9): 2074–2080.

15. Sarhan A.E., Sherif T., Zakaria Y.: a prospective randomized trial comparing 
modified Limberg flap and cleft lift procedure in the treatment of uncompli-
cated sacrococcygeal pilonidal disease. Egypt J Surg, 2016; 35: 89–95.

16. Tezel E., Bostanci H., Anadol A.Z., Kurukahvecioglu O.: Cleft lift procedure 
for sacrococcygeal pilonidal disease. Dis Colon Rectum, 2009; 52(1): 135–139.

17. Kanlioz M., Ekici U.: Complications During the Recovery Period After Piloni-
dal Sinus Surgery. Cureus., 2019; 11(4): e4501.



WWW.PPCH.PL26

artykuł oryginalny / original article

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 4140                Liczba stron: 6                 Tabele: 2                 Ryciny: 1                 Piśmiennictwo: 25

10.5604/01.3001.0013.5050  Table of content: https://ppch.pl/issue/12160

Copyright © 2019 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

dr n. med. Paweł Dutkiewicz; Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie; Gdyńska 
Street 1/3, 05-200 Wołomin, Polska; e-mail: paweldut@wp.pl

Dutkiewicz P., Ciesielski P., Kołodziejczak M.: Results of surgical treatment of pilonidal sinus in 50 patients operated using 
Bascom II procedure – prospective study; Pol Przegl Chir 2019: 91 (5): 21–26

18. Karydakis G.E.: Easy and successful treatment of pilonidal sinus disease after 
explanation of its causative process. Aust N z J Surg, 1992; 62: 385–389.

19. Søndenaa K., Andersen E., Nesvik I., Søreide J.A.: Patient characteristics 
and symptoms in chronic pilonidal sinus disease. Int J Colorectal Dis, 1995; 
10(1): 39–42.

20. Mahdy T.: Surgical treatment of the pilonidal disease: primary closure or flap 
reconstruction after excision. Dis Colon Rectum, 2008; 51(12): 1816–1822.

21. Abdul-Ghani A.K., Abdul-Ghani A.N., Ingham Clark C.L.: Day-care surgery 
for pilonidal sinus. Ann R Coll Surg Engl, 2006; 88(7): 656–658.

22. Brown M., Crowe A., Cousins S.: Education patients and caregivers about pain 
management: What clinicians need to know. Moore R.J. (ed.). Handbook of 
pain and palliative care: biobehavioral approaches for the life course. Baltimor 
USA: Springer, 2012: 53–67.

23. Rich B.A., Dubois M.: Pain, Ethics, and Public Policy. Pain Med, 2011; 12(9): 
1295–1296.

24. Reinke J.M., Sorg H.: Wound repair and regeneration. Eur Surg Res, 2012; 
49(1): 35–43.

25. Townsend C.M. Jr, Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L., Popiela T. (red. wyd. 
pol.): Chirurgia Sabistona, Elsevier Urban & Partner, wyd. I, tom 1., Wrocław 2010: 236.


