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WSTĘP

Ropnie i przetoki odbytu są stosunkowo często występującym scho-
rzeniem w populacji pediatrycznej, zwłaszcza w okresie niemowlęcym.

Przyczyną występowania ropni i przetok odbytu jest zapalenie 
gruczołów zlokalizowanych w nieprawidłowo głębokich kryptach 

Morgagniego [1]. Rozwijający się stan zapalny w kryptach szerzy 
się na okoliczne tkanki, wywołując stan zapalny i powodując po-
wstanie ropnia zlokalizowanego w okolicy odbytu. U większości 
pacjentów ropień odbytu jest objawem i konsekwencją przetoki od-
bytu, której kanał biegnie od krypty na szczycie kanału odbytu do 
skóry w okolicy odbytu (Ryc. 1.). Największą grupę pacjentów sta-
nowią niemowlęta płci męskiej, bez innych schorzeń przewlekłych. 
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STreSzczenie:  Wprowadzenie: Ropnie i przetoki odbytu są częstym schorzeniem w populacji dziecięcej. U większości pacjentów ropień odbytu 
stanowi manifestację obecności przetoki odbytu. Doświadczenia naszego ośrodka wskazują na powszechny brak wiedzy w tym 
zakresie i postępowanie ograniczone wyłącznie do nacięcia ropnia, co w większości przypadków prowadzi do wielokrotnych wznów. 

  cel: Celem pracy jest przedstawienie możliwych sposobów postępowania oraz ocena ich skuteczności w wyeliminowaniu 
nawrotów ropni i przetok odbytu. 

  Materiał i metoda: Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację medyczną 24 niemowląt leczonych z powodu ropni 
i przetok odbytu w naszym ośrodku w latach 2013–2015. Połowa pacjentów (grupa I) była pierwotnie leczona w naszym ośrodku, 
druga połowa (grupa II) przed przyjęciem miała wykonywane interwencje chirurgiczne w innych ośrodkach. U wszystkich 
pacjentów z ropniami odbytu śródoperacyjnie zidentyfikowano kanał przetoki odbytu (100%) i wykonano fistulotomię. 

  Wyniki: U żadnego pacjenta nie obserwowano nawrotu ropnia odbytu ani nietrzymania stolca. U pacjentów z grupy II 
obserwowano bardziej nasilony stan zapalny. Część z nich wymagała również dodatkowych procedur chirurgicznych 
w postaci drenażu rozległego ropnia pośladka; wymagali oni również dłuższej antybiotykoterapii i hospitalizacji.

  Wnioski: Procedury małoinwazyjne (nasiadówki, antybiotykoterapia, nakłucie lub nacięcie i drenaż ropnia) są kuszące 
z uwagi na swoją prostotę i brak konieczności znieczulenia pacjenta, ale wiążą się z powikłaniami i dużą liczbą nawrotów. 
Stosowanie procedur bardziej inwazyjnych (fistulotomia, fistulektomia) wiąże się z koniecznością znieczulenia pacjenta 
i leczenia operacyjnego, ale pozwala znacznie zredukować częstość nawrotów i innych powikłań.

SłoWa kluczoWe:  fistulotomia, przetoka odbytu, ropień odbytu

abSTracT:   introduction: Perianal abscess and fistula-in-ano are common findings in infants and children. The perianal abscess is usually 
a manifestation of a fistula-in-ano. Experience of our center indicates general lack of knowledge of the origin of the abscess 
and therefore, it is usually treated by incision and drainage, which leads to repeated recurrences.

  aim: We aimed to present the optimal management of fistula-in-ano and perianal abscess in order to reduce or even eliminate 
the risk of recurrence.

  Material and methods: The retrospective study included 24 infants with perianal abscess treated at our center between 
2013 and 2015. Patients were divided into two groups: group I (50%) was primary treated in our center, while group II had 
undergone prior surgical interventions in other hospitals. Fistula-in-ano was intraoperatively identified in all patients (100%) 
and fistulotomy was performed.

  results: No fecal incontinence or recurrence of perianal abscess were observed in any of our patients. In group II, the disorder 
was associated with severe inflammation, some patients underwent an additional surgical intervention, such as incision and 
drainage of an extensive buttock’s abscess; patients required longer antibiotic therapy and prolonged hospitalization.

  conclusion: Minimally invasive approach (sitz baths, antibiotic therapy, puncture or incision and drainage of the abscess) 
appears tempting due to its simplicity and lack of need for general anesthesia, but it is associated with a high recurrence 
rate. Fistulotomy and fistulectomy, which are slightly more invasive procedures, significantly reduce the recurrence rate of 
fistulain-ano and perianal abscess.
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Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Cen-
trum Zdrowia Dziecka” w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2015. 
24 pacjentów podzielono na 2 grupy: 

•	 Grupa I: 12 dzieci leczonych pierwotnie w klinice;
•	 Grupa II: 12 dzieci leczonych wcześniej w innych 

ośrodkach, które zgłosiły się do naszego ośrodka z powodu 
nawrotu objawów. 

 
Przeanalizowano: wiek w chwili rozpoznania, płeć, liczbę wcze-
śniejszych interwencji chirurgicznych z powodu ropni odbytu, 
sposób postępowania chirurgicznego, czas stosowania antybioty-
koterapii, czas hospitalizacji oraz częstość występowania nawro-
tów i nietrzymania stolca.

Wszyscy pacjenci przyjęci z powodu ropnia odbytu byli płci mę-
skiej, w wieku od 2 tygodni do 10. miesiąca życia (mediana: 4 mie-
siące). Badaniem fizykalnym stwierdzano zwykle bolesny guzek 
w okolicy odbytu. Najczęściej ropień lokalizował się po prawej 
stronie, na godzinie 9.00 (7 pacjentów) oraz na godzinie 11.00 
(4 pacjentów); u jednego pacjenta lokalizacja nie była podana (Ryc. 4.). 
U 3 dzieci stwierdzono dodatkowo rozległy twardy naciek zapalny 
obejmujący pośladek, a u jednego z nich dodatkowo okolicę krocza 
i moszny. Wszyscy ci pacjenci mieli wcześniej wykonywane inter-
wencje chirurgiczne, polegające na nacinaniu ropnia. U jednego 
stosowano szeroko spektralną antybiotykoterapię bezpośrednio 
przed przekazaniem do naszego ośrodka, pozostali nie otrzymywa-
li antybiotykoterapii przed hospitalizacją. W chwili hospitalizacji 
u 3 dzieci stwierdzono podwyższoną liczbę leukocytów, u żadnego 
nie zaobserwowano podwyższonego stężenia CRP. 

Połowa pacjentów zgłosiła się pierwotnie do naszego ośrodka 
(12 osób). U pozostałych 12 dzieci był to nawrót ropnia odbytu 
w tej samej lokalizacji po wcześniejszych interwencjach chirurgicz-
nych w innych ośrodkach (7 pacjentów miało 1-krotnie nacinany 
ropień odbytu, 3 pacjentów było po 2-krotnym nacięciu ropnia 
odbytu, 1 pacjent miał 3-krotnie nacinany ropień, a 1 był po 4 in-
terwencjach chirurgicznych: dwukrotnie nacinany ropień i dwu-
krotnie podwiązanie przetoki sposobem Hipokratesa) – Ryc. 5.

U dzieci starszych ropnie odbytu mogą być pierwszym objawem 
nieswoistego zapalenia jelita. 

Badaniem fizykalnym stwierdza się bolesny guzek zloka-
lizowany w okolicy odbytu. Skóra nad zmianą jest zaczer-
wieniona, czasami wzmożone jest ucieplenie (Ryc. 2., 3.). 
U części pacjentów w trakcie badania można zaobserwować, że po 
naciśnięciu na guzek z odbytu wydobywa się treść ropna, co jest do-
wodem na obecność kanału drążącego do odbytu – przetoki odbytu. 

W leczeniu ropni i przetok odbytu stosowane są różne metody po-
stępowania, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich 
stanowią procedury doraźne: postępowanie mające na celu zmniej-
szenie stanu zapalnego i opróżnienie ropnia (nasiadówki, antybioty-
koterapia miejscowa lub ogólna, nacięcie i drenaż ropnia). Do drugiej 
grupy zaliczyć można procedury mające na celu nie tylko opróżnienie 
ropnia, ale też usunięcie przetoki odbytu od skóry do krypty (pod-
wiązanie przetoki sposobem Hipokratesa, rozcięcie kanału przeto-
ki, określane jako fistulotomia, lub wycięcie kanału przetoki, czyli 
fistulectomia). Wyznacznikiem skuteczności postępowania jest nie 
tylko doraźne ustąpienie objawów, ale również brak nawrotu ropnia/
przetoki (o nawrocie mówimy wówczas jeśli objawy pojawią się po-
nownie w takiej samej bądź podobnej lokalizacji). U części pacjentów, 
u których w badaniu fizykalnym nie stwierdza się obecności przetoki 
odbytu, można ją zidentyfikować, jeśli dziecko jest znieczulone, po-
przez wprowadzenie sondy do ropnia i kierowanie się w stronę krypty.

cel

Celem pracy jest analiza wyników leczenia dzieci z ropniami/
przetokami odbytu w jednym ośrodku, stosującym jednolity spo-
sób postępowania. 

MaTeriał i MeToda

Analizie poddano przebieg leczenia u wszystkich niemowląt, 
które zgłosiły się z objawami ropnia odbytu do Kliniki Chirurgii 

ryc. 1.  Lokalizacja ropnia i przetoki odbytu.
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polegające na miejscowym leczeniu przeciwzapalnym, antybioty-
koterapii ogólnej, ew. doraźnym nakłuciu lub nacięciu i opróżnie-
niu ropnia (często wielokrotnym). Nie należy do rzadkości zaleca-
nie rodzicom samodzielnego nakłuwania ropnia igłą w warunkach 
domowych. Podstawową przyczyną niezastosowania bardziej efek-
tywnych sposobów postępowania (fistulotomia, fistulektomia) jest 
obawa przed uszkodzeniem zwieraczy odbytu i spowodowaniem 
nietrzymania stolca. Wbrew tym obawom, wykonanie fistuloto-
mii lub fistulectomii nie wiąże się z ryzykiem nietrzymania stolca 
w przyszłości. Kanał przetoki przebiega bowiem z reguły poza zwie-
raczami odbytu [2, 3], co potwierdzają wyniki w naszym materiale.

Leczenie najbardziej zachowawcze obejmuje stosowanie leczenia 
miejscowego (nasiadówki, maści z antybiotykami) i czekanie na 
samoistne opróżnienie się ropnia i zagojenie. Podejście to, zwłasz-
cza u niemowląt, wiąże się z ryzykiem szerzenia się infekcji nie tyl-
ko poprzez nasilenie miejscowego stanu zapalnego (Ryc. 3.), ale 
i pojawienie się uogólnionej reakcji zapalnej organizmu. Częstość 
nawrotów i ujawnienia się przetoki odbytu sięga 77% przy takim 
zachowawczym postępowaniu [4]. 

W obserwacji autorów najszerzej stosowanym w praktyce postępo-
waniem jest nacięcie i drenaż ropnia. Procedura ta wykonywana jest 
najczęściej w znieczuleniu miejscowym bądź krótkotrwałej seda-
cji. Ze względu na brak eliminacji czynnika przyczynowego, jakim 

U wszystkich dzieci zastosowano postępowanie zabiegowe w znie-
czuleniu ogólnym. Dziecko układano w pozycji ginekologicznej. 
Przeprowadzano dokładną inspekcję okolicy odbytu. Wykony-
wano nacięcie nad wyczuwalnym ropniem. Treść ropnia zabez-
pieczano do badania bakteriologicznego. Przez miejsce nacięcia 
wprowadzano sondę główkową, celem identyfikacji przebiegu 
kanału przetoki odbytu do krypty (Ryc. 6.). Następnie przetokę 
rozcinano diatermią (fistulotomia) – 12 pacjentów oraz dodat-
kowo wycinano (fistulektomia) – 1 pacjent. 3 osoby wymagały 
także zdrenowania rozległej ropowicy pośladka bądź krocza. Po 
operacji rodzice instruowani byli o prawidłowym sposobie opieki, 
mającym na celu niedopuszczenie do zamknięcia się rany, tak aby 
doszło do powolnego jej ziarninowania od dna. Po opanowaniu 
przez rodziców sposobu wykonywania toalety rany, dziecko było 
wypisywane do domu.

Wyniki

U 22 osób (96%) okres pooperacyjny był niepowikłany (100% dzieci 
z grupy I i 83% z grupy II). U 2 pacjentów przyjętych z rozległym 
naciekiem krocza obserwowano nasilony miejscowy stan zapalny, 
1 wymagał przedłużonej antybiotykoterapii (dziecko po 3-krotnym 
nacięciu ropnia przed przyjęciem do naszego ośrodka), a 1 mo-
dyfikacji antybiotykoterapii (dziecko po 1-ktornym nacięciu rop-
nia poza naszym ośrodkiem). Czas stosowania antybiotykoterapii 
wynosił od 0 do 25 dni i uzależniony był od nasilenia miejscowego 
stanu zapalnego (u większości pacjentów była to tylko profilakty-
ka okołozabiegowa, zgodnie z aktualnie obowiązującym standar-
dem). W grupie I stosowano antybiotyki od 1 do 8 dni (mediana 
2 dni, średnio 3,5 dnia), a u pacjentów z grupy II od 0 do 25 dni 
(mediana 2 dni, średnio 5 dni). Czas hospitalizacji wynosił od 2 
do 25 dni. W grupie I mieścił się w przedziale od 2 do 7 dni (me-
diana 2 dni, średnio 4 dni), natomiast w grupie II wynosił od 2 do 
30 dni (mediana 2 dni, średnio 5 dni). Czas obserwacji ambulato-
ryjnej to od 2 miesięcy do 5 lat. U żadnego pacjenta nie obserwo-
waliśmy nawrotu ropnia ani przetoki odbytu. U 2 osób wystąpił 
ropień odbytu w innej lokalizacji. Wykonano u nich fistulotomię, 
nie obserwowano nawrotu dolegliwości. 1 pacjent z bardzo rozle-
głym naciekiem zapalnym pośladka, krocza i moszny (po 3-krot-
nym nacięciu ropnia odbytu w innym ośrodku, po fistulotomii 
w naszym ośrodku) wymagał drenażu ropnia pośladka 3 miesiące 
od fistulotomii oraz plastyki blizny na pośladku 2 lata od operacji. 
Ostatecznie zdiagnozowano u niego neutropenię; pozostaje pod 
stałą opieką immunologiczną. 

U żadnego pacjenta nie obserwowano uszkodzenia zwieraczy. 

dySkuSJa

Mogłoby się wydawać, że postępowanie chirurgiczne w przypadku 
ropni i przetok odbytu jest od dawna ustalone. Jednakże, sądząc po 
liczbie pacjentów trafiających do naszego ośrodka z powodu nawro-
tów dolegliwości i powikłań zastosowanego nieradykalnego lecze-
nia w postaci, np. ogromnego nacieku zapalnego obejmującego cały 
pośladek i krocze (Ryc. 7., 8.), nie jest to prawdą. Z informacji od 
rodziców dzieci wynika, iż wielu pediatrów, a co dziwniejsze, rów-
nież chirurgów dziecięcych, nie wie jakie powinno być postępowa-
nie w tych przypadkach, a dzieci są kierowane np. do proktologów 
zajmujących się dorosłymi. Dominuje zachowawcze postępowanie, 

ryc. 2.  Nawrót ropnia odbytu po nacięciu ropnia (śródoperacyjnie zidentyfikowano 
i rozcięto kanał przetoki odbytu).

ryc. 3.  Ropień odbytu z naciekiem zapalnym pośladka po miesiącu leczenia maścią 
ichtiolową (śródoperacyjnie zidentyfikowano i rozcięto kanał przetoki odbytu 
oraz ewakuowano dużą ilość treści ropnej).
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zlikwidowaniu przetoki odbytu (fistulotomia lub fistulectomia) 
i wynosiła tylko 12–15% [3, 5]. Przedstawiony sposób postępowania, 
mający na celu zlikwidowanie kanału przetoki, wiąże się z najmniej-
szym odsetkiem nawrotów. Potwierdza to również przedstawiona 
przez nas grupa pacjentów, w której nie obserwowaliśmy nawrotów 
ropni odbytu po rozcięciu całego kanału przetoki. 

Karlsson A. i wsp., analizując w swoim materiale częstość nawrotów, 
stwierdzili, że największy odsetek nawrotów występował w grupie 
dzieci, u których nie szukano kanału przetoki (tylko nacięcie i drenaż 
ropnia) i wynosił 45%. U dzieci, u których szukano kanału przetoki, 
ale nie został on zidentyfikowany, nawroty miały miejsce u 26% pa-
cjentów. Najmniej nawrotów stwierdzono u osób, u których zidenty-

jest obecność przetoki, nawroty lub progresja nacieku zapalnego są 
bardzo częste. Buddicome i wsp. podkreślają, że niezidentyfikowa-
nie przetoki odbytu w trakcie pierwszej interwencji chirurgicznej 
wiąże się ze zwiększonym odsetkiem nawrotów (ryzyko nawrotu 
wzrasta do 24% u pacjentów, u których nie zidentyfikowano ka-
nału przetoki w porównaniu do ryzyka nawrotu 8% u pacjentów, 
u których zidentyfikowano i rozcięto kanał przetoki przy pierwszej 
interwencji) [2]. W badaniu Ezer i wsp. odsetek nawrotów ropni/
przetok odbytu po nacięciu i drenażu ropnia sięgał od 85%, nieza-
leżnie od stosowania antybiotykoterapii. U pacjentów, u których 
stwierdzono przetokę odbytu w badaniu fizykalnym, a zastosowa-
no tylko nacięcie i drenaż ropnia, odsetek nawrotów wyniósł 100% 
[3]. Częstość nawrotów była zdecydowanie mniejsza u osób po 

ryc. 4.  Lokalizacja ropni odbytu (czerwonym kolorem oznaczona liczba pacjentów 
z daną lokalizacją wg godzin zegarowych).

ryc. 6.  Identyfikacja kanału przetoki odbytu w trakcie operacji.

ryc. 5.  Podział pacjentów uwzględniający wcześniejsze interwencje chirurgiczne 
z powodu ropni odbytu.

ryc. 7.  Dziecko po wielokrotnym nacinaniu ropnia odbytu z rozległym stanem 
zapalnym pośladka i krocza po stronie lewej.

ryc. 8.  Obraz śródoperacyjny u dziecka z Ryc. 6. (opróżnione ropnie oraz rozcięta 
przetoka odbytu) oraz 1 tydzień po operacji.
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łów zlokalizowanych w kryptach. Przede wszystkim może to być 
pierwsza manifestacja choroby Crohna. Z tego powodu w star-
szych grupach wiekowych należy rozszerzyć diagnostykę obrazo-
wą i wykluczyć nieswoiste zapalenia jelita (kolonoskopia, rezonans 
magnetyczny). U dorosłych trzeba też brać pod uwagę możliwość 
występowania zmian nowotworowych – rak jelita grubego zloka-
lizowany w odbytnicy.

WnioSki

Podsumowując, częstość nawrotów ropni i przetok odbytu jest 
ściśle związana ze sposobem postępowania chirurgicznego: je-
śli kanał przetoki odbytu nie zostanie zidentyfikowany i rozcię-
ty, ryzyko nawrotu dolegliwości jest bardzo wysokie. Dlatego też 
leczenie zachowawcze oraz procedura obejmująca tylko nacięcie 
i drenaż ropnia nie powinny być stosowane.

fikowano kanał przetoki i wykonano fistulotmię – 8% [6]. W badaniu 
Inoue M. i wsp skuteczność sposobu Hipokratesa wyniosła 97% [7].

Również stosowanie antybiotykoterapii budzi dużo kontrowersji. 
W posiewach pobieranych z ropni odbytu hoduje się trzy rodzaje flory 
bakteryjnej: bakterie jelitowe (E. coli, Klebsiella, Enterococcus), bakterie 
skórne (S. aureus, Streptococcus) oraz florę mieszaną. Niektórzy suge-
rują, że powstawaniu przetok odbytu sprzyja miejscowy stan zapalny, 
jaki utrzymuje się po nacięciu ropnia odbytu. Dlatego też stosowanie 
antybiotyków ogólnie po nacięciu ropnia miałoby zapobiegać powsta-
waniu przetoki odbytu. Doniesienia na ten temat są jednak sprzeczne, 
ponieważ inne ośrodki raportują, że u wszystkich pacjentów, u któ-
rych stosowano antybiotyki, dolegliwości nawróciły [8]. Stosowanie 
antybiotykoterapii ogólnie nie wpływa na nawrót ropnia odbytu [3, 6].

Należy podkreślić, że u dzieci starszych oraz u dorosłych etiologia 
ropnia czy przetoki odbytu może być inna niż zapalenie gruczo-
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