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Cell therapy in surgical treatment of fistulas – preliminary report
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STRESZCZENIE:    Wstęp: Ryzyko niepowodzenia po chirurgicznym leczeniu nawrotowych przetok okołoodbytniczych sięga 50%. Wiadomo także, że 
im bardziej agresywne leczenie chirurgiczne, tym większe zagrożenie uszkodzenia zwieraczy z objawowym nietrzymaniem stolca. 
Stąd też trwają poszukiwania małoinwazyjnych metod leczenia. Własności mezenchymalnych komórek macierzystych (ASC, Adi-
pose-derived Stem Cells) istotnie wspomagają procesy gojenia tkanek miękkich. W niniejszej pracy przedstawiamy własne wstępne 
doświadczenia leczenia przetok odbytniczych i odbytniczo-pochwowych z zastosowaniem ASC.

  Materiały i metody: Do leczenia zakwalifikowano 4 pacjentów po uprzednich, nieskutecznych zabiegach chirurgicznego le-
czenia przetok: mężczyznę z nawrotową przetoką przezzwieraczową i 3 kobiety z przetokami odbytniczo-pochwowymi, w tym 
2 po uprzednim przeszczepie mięśnia smukłego i wyłonieniu stomii. Od pacjentów pobrano 3–10 ml tkanki tłuszczowej, wy-
izolowano i wyhodowano ASC. 10+/-2 mln komórek w roztworze Ringera implantowano w ściany przetoki. Ocenę gojenia (wy-
wiad, badanie fizykalne i anoskopia) przetok prowadzono w 1., 4., 8. i 12. tygodniu oraz 6. i 12. miesiącu po podaniu ASC.

  Wyniki: Pomiędzy 4. a 8. tygodniem u wszystkich pacjentów ustąpiły subiektywne objawy przetoki. U pacjentek z wyłonioną 
stomią ciągłość przewodu pokarmowego odtworzono w 12.–16. tygodniu od podania ASC. U pacjenta z odkryptową przetoką 
odbytniczą 6 miesięcy po implantacji nie obserwowano cech przetoki. Zagojenie uzyskano u wszystkich pacjentów. Po 12 mie-
siącach od zastosowania terapii komórkowej nie stwierdzono nawrotu przetoki ani zdarzeń niepożądanych.

  Wnioski: Implantacja ASC w przygotowaną chirurgicznie ścianę przetoki z powodzeniem została zastosowana u 4 pacjentów. 
Uzyskano wygojenie u wszystkich chorych. Konieczne są dalsze badania oceniające efektywność i koszty takiego leczenia.
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ABSTRACT:   Background: Risk of recurrence after surgical treatment of a recurrent fistula up to 50%. It has be known that more aggres-
sive surgical treatment is associated with high risk of anal sphincter damage and lead to an incontinence. Several studies have 
been designed to elaborate minimally invasive treatment of rectovaginal and anal fistulas. The properties of Adipose-derived 
Stem Cells (ASC) significantly enhance a natural healing potency. Here, we present our experience with combined surgical 
and cell therapy in treatment of fistulas.

  Materials and Methods: Four patients were enrolled to our study after unsuccessfully treatments in the past – patients 1-3 with 
rectovaginal fistulas including two women after graciloplasty and patient 4 a male with complex perianal fistula. Adipose tissue 
was obtained from subcutaneous tissue. ASC were isolated, cultured up to 10+/-2 mln cells and were injected into fistulas wall. 
During follow-up physical examination and anoscopy were performed at 1, 4, 8, 12 weeks, 6 and 12 months after implantation.

  Results: Up to 8 week after ASC implantation symptoms of fistulas’ tracts were withdrawn. At 8 week, in patients 1-3, com-
munication between vaginal and rectal openings were closed and at 12-16 w. the restoration of intestinal continuity were con-
ducted in patient 3 and 4. After a 6-month follow-up, the fistula tract of patient 4 was closed. Up to 12 m. after ASC implanta-
tion no recurrences and adverse events were observed.

  Conclusion: Application of ASC combined with surgical pre-treated fistula tracts were used in four patients. All of them were 
healed. This encouraging result need the further trials to evaluate the clinical efficiency and a cost-effective ratio. 
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WSTĘP

Przetoki okołoodbytnicze, definiowane jako nieprawidłowe połącze-
nie pomiędzy odbytnicą i sąsiadującymi strukturami, nadal stano-
wią problem w codziennej praktyce chirurgicznej. Agresywne chi-
rurgiczne zaopatrzenie przetok pozwala uzyskać najwyższy odsetek 
zagojenia, ale niesie ze sobą wysokie ryzyko uszkodzenia zwieraczy 
i inkontynencji. Stosowanie zaś mniej agresywnych metod wiąże się 

ze zwiększonym ryzykiem nawrotu przetoki [1]. Wzrost popularno-
ści postępowania małoinwazyjnego i związane z tym niższe ryzyko 
inkontynencji rodzi potrzebę poszukiwania technik wspomagają-
cych chirurgię w gojeniu przetok, szczególnie w przebiegu choroby 
Crohna, przetok nawrotowych czy rozgałęzionych. Dotychczasowe 
małoinwazyjne metody wspomagające gojenie, takie jak klej fibry-
nowy [2, 3] czy zatyczki ze świńskiego kolagenu [4, 5], nie przynio-
sły oczekiwanych rezultatów. 
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Leczenie eksperymentalne, czyli zabieg operacyjny i następnie 
wszczepienie komórek macierzystych, przeprowadzone zostało 
w latach 2013–2014 za zgodą lokalnej komisji bioetycznej, zgod-
nie z obowiązującymi wówczas w Polsce regulacjami prawnymi 
oraz deklaracją helsińską. Każdy z pacjentów został poinformowa-
ny o ryzyku związanym z eksperymentalnym leczeniem i podpi-
sał świadomą zgodę uczestnictwa. W ramach diagnostyki i przy-
gotowania do zabiegu u wszystkich chorych wykonano badanie 
endoskopowe, USG przez odbyt, a także przeprowadzono ocenę 
stopnia kontroli defekacji na podstawie standardowego kwestio-
nariusza (FISI).

LECZENIE 

Aby zwiększyć szansę na przeżycie komórek macierzystych w miejscu 
aplikacji, ASC podawano 2–4 tygodnie po zaopatrzeniu chirurgicznym. 
U 2 pacjentek po uprzednim przeszczepieniu mięśnia smukłego uda 
w przestrzeń pomiędzy ścianę pochwy i odbytnicy, tak aby odtwo-
rzyć przegrodę pochwowo-odbytniczą. U trzeciej pacjentki w okoli-
cę szczelinowatego kanału po uprzedniej plastyce od strony pochwy 
i odbytnicy. U czwartego pacjenta w pierwszym etapie wykonano 
międzyzwieraczowe podwiązanie kanału przetoki LIFT (Ligation of 
Inter Sphincteric Fistula Tract) [19]. Pod koniec zabiegu pobierano 
tkankę tłuszczową z okolicy brzucha, którą umieszczono w sterylnym 
pojemniku z 0,9% NaCl i przewieziono do banku komórek. Hodow-
lę prowadzono, zachowując standardy dobrej praktyki wytwarzania 
(Good Manufacturing Practice, GMP). Po intensywnym przepłukaniu 
solą fizjologiczną z 1-procentową penicyliną/streptomycyną, tkan-
kę pocięto na małe kawałki i zważono. Dalej postępowano zgodnie 
z przez Zuk i wsp. protokołem [11]. Dla każdej hodowli wykonano 
3 pasaże, aż do uzyskania 8–12 mln ASC (pacjentka 1 – 10 mln, pa-
cjentka 2 – 10 mln, pacjentka 3 – 12 mln, pacjent 4 – 8,5 mln). Po tym 
czasie komórki przeniesiono do jednego flakonu, dwukrotnie wiro-
wano i wymieniano nadsącz na płyn Ringera. Ostatecznie komórki 
zawieszono w 2 ml roztworu Ringera i w sterylnych strzykawkach 
dostarczono do wszczepienia. Żywotność preparatów wynosiła co 
najmniej 95%. Fenotyp i zdolność różnicowania w kierunku adipo-
cytów, osteocytów i miocytów została wykonana po pierwszym pa-
sażu i były one zgodne z charakterystyką mezenchymalnych komó-
rek macierzystych.Około ¾ zawiesiny komórek podawano w ściany 
przetoki pod kontrolą wzroku. Pozostałą część zawiesiny podawano 
analogicznie, ale od strony ujścia w pochwie (pacjentki 1–3) lub uj-
ścia zewnętrznego na skórze (pacjent 4). Po 6 godzinach od aplikacji 
komórek pacjent opuszczał ambulatorium.  

Znacznego postępu w leczeniu przetok, szczególnie najbardziej kło-
potliwych – występujących w przebiegu choroby Crohna – dokonała 
grupa Garcia-Olmo, stosując Adipose-derived Stem Cells (ASC) [6]. 
Ten typ mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczo-
wej ma wiele cech, takich jak immunomodulacja [7, 8], wydzielanie 
czynników wzrostowych, proangiogennych [9], promowanie napływu 
fibroblastów do rany i produkcji białek kolagenowych [10] czy różni-
cowanie w komórki mezenchymy [11], doskonale odpowiadających 
na wyzwania związane z gojeniem dużego ubytku tkankowego. Stąd 
też racjonalne zastosowanie komórek macierzystych w połączeniu 
z właściwym postępowaniem chirurgicznym pozwoliło osiągnąć 
50–90-procentową skuteczność w gojeniu przetok w przebiegu cho-
roby Crohna w badaniach prowadzonych przez grupę Garcia-Olmo 
[12, 13] i innych badaczy [14–17]. W wymienionych wyżej pracach 
opisano przypadki pacjentów, którym dziesiątki milionów komórek 
podawano w światło oraz ściany przetoki niezwłocznie po zaopatrze-
niu chirurgicznym w jednoetapowej procedurze. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie wstępnego doświadczenia skojarzonego 
leczenia chirurgicznego i komórkowego przetok nawrotowych. Ko-
mórki macierzyste były podawane pacjentom, dla których kolejne za-
biegi chirurgiczne wiązałyby się z wysokim ryzykiem inkontynencji.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci

Do leczenia skojarzonego zakwalifikowano pacjentów, u których prze-
toka utrzymywała się co najmniej 12 miesięcy pomimo co najmniej 
2 interwencji chirurgicznych. Grupa 4 pacjentów w wieku od 30 do 
50 lat obejmowała 3 kobiety z przetokami odbytniczo-pochwowymi 
i mężczyznę z odkryptową przetoką odbytniczą przezzwieraczową 
według Parksa [18]. Szczegółową charakterystykę pacjentów przed-
stawiono w tabeli I. U dwóch kobiet przetoka pochwowo-odbytni-
cza powstała w wyniku okołoporodowego pęknięcia krocza. U trze-
ciej kobiety z powodu mechanicznego urazu, prawdopodobnie na 
tle seksualnym. U wszystkich trzech kobiet obserwowano ucieczkę 
stolca i gazów przez pochwę mimo wcześniejszych zabiegów napraw-
czych. W badaniu wziernikowym i USG transrektalnym widoczny był 
nadzwieraczowo rozległy ubytek ściany odbytnicy i pochwy. U męż-
czyzny z odkryptową przetoką odbytniczą stwierdzono rozgałęzio-
ną przetokę przezzwieraczową z widocznym ujściem wewnętrznym 
i zewnętrznym. Objawy subiektywne, ucieczka gazów przez przetokę 
i wyciek treści ropnej utrzymywały się ponad 12 miesięcy pomimo 
kilkukrotnych zabiegów zaopatrzenia przetoki.

Tab. I. Charakterystyka pacjentów

ID PŁEĆ, WIEK RODZAJ PRZETOKI ETIOLOGIA, DŁUGOŚĆ 
TRWANIA

INTERWENCJE 
CHIRURGICZNE

USTĄPIENIE 
OBJAWÓW

BRAK KOMUNIKACJI P/
PRZETOKĘ INNE

1 Kobieta, 30 lat Pochwowo- odbytnicza Poporodowa, 
12 miesięcy 4.–8. tydzień 8. tydzień

2 Kobieta, 33 lata Pochwowo- odbytnicza Poporodowa
6 lat

Wycięcie przetoki, 
Gracilloplastyka, 
kolostomia

4.–8. tydzień 8. tydzień.
Odtworzenie 
ciągłości PP  
w 5. miesiącu

3 Kobieta, 50 lat Pochwowo- odbytnicza
Mechaniczna (praktyki 
seksualne),
5 lat

Wycięcie przetoki  
z plastyką ścian, 
Gracilloplastyka, 
kolostomia

4.–8. tydzień 8. tydzień
Odtworzenie 
ciągłości PP  
w 4. miesiącu

4 Mężczyzna 32 lata
Odbytnicza, 
przezzwieraczowa, 
nawrotowa

Odkryptowa, 
12 miesięcy LIFT* 12. tydzień 6. miesiąc

* LIFT – Ligation of Inter Sphincteric Fistula Tract
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w przypadku bardzo dużego ubytku tkanek miękkich przy użyciu 
relatywnie niewielkiej liczby ASC (tylko 10 mln vs dziesiątki czy set-
ki milionów) [14, 15, 17] w pojedynczym podaniu (vs sekwencyjne 
podanie) [13–15]. W ponadrocznej obserwacji nie stwierdzono na-
wrotu przetok. Naturalnym ograniczeniem naszego obserwacyjne-
go badania jest mała grupa pacjentów, mimo to wyniki są zbliżone 
do przedstawionych przez grupę Garcia-Olmo [20]. Należy jednak 
dodać, że do badania włączono pacjentów z wyjątkowo trudnymi 
przetokami, dla których dalsze chirurgiczne postępowanie wiązało-
by się z ryzykiem wystąpienia nietrzymania stolca (pacjenci 1 i 4) lub 
dalszym utrzymaniem stomii (pacjentki 2 i 3) oraz związanym z tym 
trwałym obniżeniem jakości życia. Pomimo zachęcających wyników 
kilku badań klinicznych [12–17, 21, 22] terapia komórkowa w lecze-
niu przetok wciąż uważana jest za metodę eksperymentalną. Trudno 
jest jednoznacznie określić skuteczność stosowania ASC, ponieważ 
każde z wymienionych badań miało nieco inną konstrukcję [20, 23]. 
Większość badań dotyczyła przetok powstałych w przebiegu choroby 
Crohna [12, 14–16], dwa zaś ogólnie przetok nawrotowych w prze-
biegu choroby Crohna i chorób innych niż Crohn [13, 20]. W wymie-
nionych badaniach stosowano mezenchymalne komórki macierzyste 
pochodzące z tłuszczu [6, 12–15, 22, 24] lub ze szpiku kostnego [16, 
17], z zawieszaniem komórek w kleju fibrynowym [13, 14] bądź bez 
[13, 17, 20, 21, 24]. We wszystkich dotychczasowych badaniach za-
opatrzenie chirurgiczne łączono z podaniem komórek jako procedurę 
jednoetapową, uzyskując odsetek zagojenia na poziomie 50–85% [12, 
14–17, 21, 22] i 50–90% [13, 20], odpowiednio dla przetok w przebiegu 
choroby Crohna i chorób innych niż Crohn. Somatyczne terapie ko-
mórkowe w Unii Europejskiej są sklasyfikowane jako produkty terapii 
zaawansowanej (ATMP). Nakłada to obowiązek wytwarzania komó-
rek w warunkach dobrej praktyki wytwarzania, co podwyższa koszty 
produkcji (według naszych obliczeń ok. dziesięciokrotny wzrost kosz-
tów w stosunku do wytwarzania preparatu komórek poza systemem 
GMP). Zasady GMP narzucają również obowiązek ścisłej kontroli 
współpracy pomiędzy klinicystami a bankiem komórek podczas wy-
miany tkanki źródłowej i finalnego produktu komórkowego. Jakkolwiek 
implementacja tych zasad realnie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów 
poddawanych terapii komórkowych. Całkowite koszty produkcji 10–40 

OBSERWACJA

Po podaniu Adipose-derived Stem Cells obserwację prowadzono 
przez co najmniej 12 miesięcy w następujących okresach: 1, 4, 8 
i 12 tygodni oraz 6 i 12 miesięcy (rycina 1A). Poza subiektywną 
oceną wykonywano badania wziernikowe oraz USG przez odbyt. 
Za wygojenie uznano brak objawów klinicznych, a w badaniu 
wziernikowym brak komunikacji pomiędzy pierwotnymi ujściami 
przetoki. Brak nawrotu stwierdzono w przypadku braku komuni-
kacji w 12. miesiącu po terapii komórkowej. 

WYNIKI

Interwencję oraz obserwację prowadzono zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rycinie 1A. U wszystkich pacjentek z przetoką 
pochwowo-odbytniczą po 8 tygodniach w badaniu wziernikowym 
nie stwierdzono przetoki. Natomiast pomiędzy 4. a 8. tygodniem 
ustąpiły subiektywne objawy przetoki (ucieczka stolca i gazów przez 
pochwę; tabela I). U czwartego pacjenta po 8 tygodniach obserwacji 
nie doszło do wycieku z ujścia zewnętrznego. U pacjentek ze stomią 
ciągłość przewodu pokarmowego odtworzono w 4. miesiącu po po-
daniu komórek. W 6. miesiącu od podania ASC stwierdzono całko-
wite wygojenie ujść przetok (rycina 1B). W trakcie rocznej obserwacji 
nie zauważono nawrotu przetoki ani żadnych reakcji niepożądanych. 
Z uwagi na małą grupę pacjentów i leczniczy charakter interwencji 
nie wykonano analizy statystycznej.

DYSKUSJA

Z naszych wstępnych doświadczeń wynika, że skojarzenie postępo-
wania chirurgicznego z terapią komórkową jest interesującą alter-
natywą dla pacjentów z trudnymi postaciami przetok odbytowych, 
szczególnie przetok pochwowo-odbytniczych. W grupie pacjentów 
objętych terapią uzyskano zagojenie przetok w czasie do ok. 8 ty-
godni w przypadku niewielkich ubytków tkanek i ok. 3–6 miesięcy 

Ryc. 1.  A. Schemat postępowania podczas terapii leczniczej. B. Pacjent 4: po lewej – zdjęcie przetoki po zaopatrzeniu chirurgicznym (LIFT), w środku – zdjęcia z podania zawiesiny ASC; 
po prawej – zdjęcie wykonane 6 miesięcy po podaniu komórek (stwierdzono całkowite zagojenie przetoki z obecnością naskórka w miejscu ujścia zewnętrznego)
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miękkich, poprzednich interwencji chirurgicznych. W trakcie naszych 
obserwacji nie stwierdzono zdarzeń niepożądanych zarówno związa-
nych z terapią komórkową, jak i leczeniem chirurgicznym. Potrzebne 
są badania na większej liczbie pacjentów, które pozwolą określić clini-
cal efficacy oraz sprecyzować wskazania do stosowania ASC. Pomi-
mo relatywnie wysokich kosztów produktów komórkowych terapia 
ASC daje wyraźnie większą szansę na całkowite wyleczenie pacjentów 
z przetokami nawrotowymi, a dzięki temu może radykalnie obniżyć 
koszty związane z przewlekłym leczeniem i kolejnymi interwencjami 
chirurgicznymi, a także te wynikające z absencji zawodowej, pomocy 
psychologicznej oraz zakupu środków higienicznych. 

mln ASC w warunkach polskich są zbliżone do kosztów uzyskanych 
w doświadczeniach Garcia-Olmo [20]. Koszty związane z wytwarza-
niem ASC w klasycznym banku komórkowym mogą zostać obniżone 
głównie poprzez zwiększenie skali (spadek o maksymalnie 30%) lub 
skrócenie czasu hodowli (ok. 1–5% kosztów na dzień).

PODSUMOWANIE

Zagojenie przetok udało się uzyskać u wszystkich pacjentów nieza-
leżnie od rodzaju przetoki i jej etiologii, rozmiarów ubytku tkanek 
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