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STRESZCZENIE:    Nieszczelności po zespoleniach w obrębie przewodu pokarmowego są jednym z najistotniejszych powikłań zabiegów resekcyj-
nych i główną przyczyną reoperacji. Ich wystąpienie pogarsza również rokowanie chorego – zwiększa odsetek zgonów bezpo-
średnich, jak również jest istotnym czynnikiem ryzyka nawrotów choroby nowotworowej. 

  Ryzyko wystąpienia nieszczelności w obrębie układu pokarmowego jest mocno zróżnicowane. Zależy od lokalizacji i zakresu 
resekcji, ale również od czynników związanych z pacjentem, jego schorzeniem, procedurą chirurgiczną oraz pracą chirurga. 
Określenie potencjalnego ryzyka powstania nieszczelności może być istotne przy wprowadzeniu działań mogących 
zmniejszyć odsetek nieszczelności. Część z nich ma charakter ogólnych zaleceń, np. prawidłowe żywienie chorego w okresie 
okołooperacyjnym, część zaś związana jest bezpośrednio z wykonaną procedurą chirurgiczną. W tej drugiej grupie wymienić 
można wyłonienie stomii protekcyjnej, zastosowanie klejów tkankowych, wprowadzenie drenu doodbytniczego celem 
dekompresji zespolenia, użycie stentów czy też zastosowanie matrycy kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną.

  Dla zmniejszenia odsetka nieszczelności istotne mogą być bardziej precyzyjne i  celowane zalecenia profilaktyczne, oparte 
o zindywidualizowane określenie czynników ryzyka nieszczelności. W tym celu niezbędne są dalsze badania, przy czym duże 
nadzieje można wiązać z danymi pozyskiwanymi przez mobilne aplikacje medyczne.

SŁOWA KLUCZOWE:   zespolenia przewodu pokarmowego, nieszczelność zespolenia, stomia protekcyjna, klej tkankowy, żywienie okołooperacyjne, 
matryca kolagenowa pokryta fibrynogenem i trombiną

ABSTRACT:   Anastomotic leak in the gastrointestinal tract is one of the most important complications of resection. They are the main cause of 
reoperation, their occurrence worsens the prognosis of the patient, increasing the proportion of direct mortality, as well as being 
a significant risk factor for recurrence of cancer.

  The risk of leaks within the gastrointestinal tract is greatly varied, depending on the location and extent of the resection, but also 
on patient, disease or a surgical procedure, including surgeon. To determine the potential risk of leakage can be significant for 
introduction some prophylactic actions. Some of them have the character of general recommendations, as proper nutrition of the 
patient in the perioperative period, while another part is directly connected to the surgical procedure. The second group includes 
protective stoma, the use of tissue glues, insertion transrectal drain for rectal anastomosis decompression, the use of stents or 
the use of collagen matrix coated with fibrinogen and thrombin. Important to reduce the proportion of leaks can be more precise 
and targeted prophylactic recommendations, based on the individualized determination of risk factors leaks. Further research 
for this purpose are necessary for this purpose, the big hope can be associated with data obtained through mobile applications.

KEYWORDS:   GI tract anastomosis, anastomotic leak, protective stoma, fibrin glue, perioperative nutrition, collagen matrix coated with the 
fibrynogen and thrombin 
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NIESZCZELNOŚĆ ZESPOLENIA  
– CZYNNIKI RYZYKA

Nieszczelność zespoleń w obrębie układu pokarmowego, i zwią-
zane z nimi problemy kliniczne, są problemem złożonym i niejed-
norodnym. Już samo precyzyjne określenie pojęcia  nieszczelno-
ści jest praktycznie niemożliwe. W jednej z analiz – dotyczących 
próby określenia, czym jest nieszczelność zespoleń – stwier-
dzono,  iż w literaturze znaleźć można co najmniej 56 definicji, 
z czego 13 z nich dotyczy górnego odcinka przewodu pokar-

mowego, 14 zespoleń w obrębie dróg żółciowych i trzustki, 29 
– dolnego odcinka przewodu pokarmowego [1]. Definicje te są 
zazwyczaj kompilacją pewnych cech anatomicznych i klinicz-
nych, biorą również pod uwagę wyniki badań obrazowych czy 
następstwa metaboliczne. Wydaje się, że jedną z bardziej ak-
ceptowanych – a przy tym stosunkowo jednoznacznych -  jest 
ta powstała na podstawie zaleceń International Study Group 
of Rectal Cancer [2]. Według niej nieszczelność zespolenia to 
ubytek w ciągłości ściany przewodu pokarmowego na pozio-
mie zespolenia prowadzący do komunikacji pomiędzy światłem 
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glikozylowanej hemoglobiny A1c ≥7,0%, przewlekła niewydolność 
nerek, wycięcie proksymalnej części żołądka i problemy techniczne 
przy wytwarzaniu zespolenia przełykowo-jelitowego [32]. Jak widać 
nie ma wśród powyższych czynników żadnego, który powtarzałby 
się w obydwu badaniach. Próby podziału różnych czynników ryzy-
ka nieszczelności zespolenia mogą opierać się również o ich poten-
cjalny związek z pacjentem lub wykonującym zabieg chirurgiem, 
choć – oczywiście – nie zawsze tak jednoznaczne przyporządko-
wanie czynników ryzyka jest możliwe. Wśród czynników zależnych 
od pacjenta w sposób bezpośredni wymienia się zazwyczaj palenie 
papierosów, masę ciała i aktywność fizyczną. 

Wśród powyższych czynników ryzyka zdecydowanie najlepiej po-
twierdzonym jest palenie papierosów – i to zarówno w zakresie wy-
stępowania nieszczelności zespoleń górnego [33], jak i dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego[34]. W ostatnim czasie coraz większe 
znaczenie przypisuje się czynnikom zależnym od zespołu lekarskie-
go – zarówno chirurga, jak i przy podkreśleniu roli anestezjologa 
[35]. Sposób prowadzenia chorego w czasie zabiegu (temperatura 
ciała, ciśnienie, podaż płynów) mogą w znacznym stopniu determi-
nować ryzyko powstania nieszczelności przewodu pokarmowego. 

Wciąż trwają poszukiwania optymalnego modelu analizy czynników 
ryzyka nieszczelności. Wydaje się, że ważne jest znalezienie bardziej 
złożonych interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich pełna analiza 
wieloczynnikowa. W tym celu tworzone są różnego rodzaju indek-
sy prognostyczne i kalkulatory do szacowania tego ryzyka. Jednym 
z ostatnich tego typu narzędzi jest indeks PROCOLE, który ma mieć 
zastosowanie w chirurgii kolorektalnej [36]. W powyższym indeksie 
– opracowanym na podstawie metaanalizy istniejących badań – do 
istotnych czynników ryzyka zaliczono: poziom albumin <3,5, choroby 
współistniejące (inne ciężkie aktywne schorzenia ogólnoustrojowe, 
np. choroby nerek, wątroby, naczyń obwodowych), przedoperacyj-
ną leukocytozę, przyjmowanie sterydów w trakcie lub bezpośrednio 
przed zabiegiem operacyjnym, lokalizację zmiany / planowany zakres 
resekcji, wskazania nagłe, ASA 3 i więcej, szacowany czas zabiegu, 
otyłość, terapię neoadjuwantowa w okresie przedoperacyjnym, cu-
krzycę, niedokrwistość przedoperacyjną (Hgb <11g/dl), przewlekłą 
niewydolność nerek, płeć męską, palenie papierosów.

Wydaje się, że poprawa efektywności szacowania wpływu czynni-
ków ryzyka nieszczelności zespoleń wymaga narzędzi pozwala na:

• prospektywną ocenę przebiegu leczenia,
• masowy (kohortowy) charakter zbierania danych,
• jednoznaczną ocenę wybranych czynników ryzyka
• monitorowanie wyników przeprowadzonego leczenia za 

szczególnym uwzględnieniem nieszczelności zespoleń,
• łatwe i szybkie wprowadzanie danych przez lekarza,
• stałą analizę wprowadzanych danych.

Zespół autorów niniejszego artykułu opracowuje obecnie aplikację, 
która jednocześnie stanowić będzie narzędzie szacowania ryzyka 
nieszczelności (opracowaną na podstawie analizy obecnie okre-
ślonych czynników ryzyka, przede wszystkich ujętych w indeksie 
PROCOLE), jak i analizę czynników ryzyka i ich wpływu na le-
czenie (opracowaną na podstawie masowych badan prospektyw-
nych). Autorzy mają nadzieję, że powstająca aplikacja – o roboczej 
nazwie „MedigentLeak” – stanie się nie tylko użytecznym narzę-
dziem badawczym, ale również wspomoże chirurgów w podejmo-
waniu decyzji w okresie okołooperacyjnym. Oszacowanie ryzyka 
nieszczelności powinno bowiem skłaniać każdorazowo chirurga do 

przewodu pokarmowego i przestrzenią pozajelitową. Wyróżnia 
się 3 stopnie nieszczelności:

• stopień A – to głównie przeciek radiologiczny, objawy 
kliniczne i biochemiczne są minimalne, stan chorego nie 
wymaga intensywnego leczenia;

• stopień B – chorzy wymagają intensywnego leczenia, ale 
bez konieczności laparotomii;

• stopień C – stan chorego ciężki, chorzy wymagają leczenia 
chirurgicznego. 

Z punktu widzenia klinicznego istotne są stopnie B oraz C. 

W chirurgii przełyku najczęściej nieszczelność definiowana jest 
jako „pełnościenne przerwanie ciągłości w obrębie linii szwów 
chirurgicznych zespalanych narządów, co prowadzi do powstania 
niekorzystnego klinicznie połączenia pomiędzy światłem zespa-
lanych narządów a otaczającymi przestrzeniami tkankowymi czy 
anatomicznymi”. Nieszczelność może mieć charakter kliniczny – 
gdy treść ze światła narządów posiadających światło wydobywa się 
przez ranę, dreny, gromadzi w okolicy zespolenia, lub gdy powo-
duje podwyższenie ciepłoty ciała, prowadzi do powstania ropnia, 
ropowicy, ropniaka, sepsy, zaburzeń metabolicznych i/lub niewy-
dolności wielonarządowej [1]. Nieszczelność potwierdzona w ba-
daniach obrazowych, ale bez objawów klinicznych, określana jest 
jako nieszczelność subkliniczna. W chirurgii przełyku wykorzystuje 
się różne klasyfikacje nieszczelności, z ich stopniowaniem na nie-
szczelności: subkliniczne i objawowe (wg Csendesa,1990 i Deshma-
ne’a, 1994), radiologiczne (minimalne), objawowe (umiarkowane), 
poważne, z martwicą (wg Bardiniego,1994), nieznaczne i znaczne 
w klasyfikacji (Isozaki, 1994) oraz przypadkowo ujawnione, nie-
znaczne i znaczne (w skali Nambirjana,1998) [1, 3]. 

Częstość występowania nieszczelności w obrębie przewodu po-
karmowego jest niezwykle zróżnicowana i waha się – w zależno-
ści od lokalizacji narządowej, czynników ryzyka i kryteriów roz-
poznania – od 1% do 50% [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Jest rzeczą oczywistą, iż 
przy tak dużej rozbieżności dotyczącej ilości nieszczelności poszu-
kiwane są czynniki wpływające na jej wystąpienie. Ich określenie 
ma funkcje zarówno prognostyczną (szacowanie ryzyka powstania 
powikłania), jak również – co ważne – pozwala na wyeliminowa-
nie pewnych czynników ryzyka. Oczywiście, eliminacja ta dotyczy 
tylko niektórych czynników, w przypadku których postępowanie 
ze strony pacjenta lub lekarza może wpływać korzystnie na osta-
teczny efekt ryzyka poprzez zmniejszenie odsetka nieszczelności. 
Określenie tych czynników nie jest jednak proste. 

Przykładowe czynniki ryzyka nieszczelności zespoleń w obrębie 
przewodu pokarmowego przedstawiono w tabeli I. 

Należy podkreślić, że o ile istnieje bardzo duża ilość różnego rodzaj 
analiz (retrospektywnych, prospektywnych, prac przeglądowych) 
wskazujących na rolę różnorodnych czynników ryzyka, to bardzo 
trudno znaleźć jest te z nich, w stosunku do których panuje pełna 
zgodność odnośnie ich wpływu na nieszczelność zespolenia. W me-
taanalizach z zakresu chirurgii kolorektalnej wykazano, iż tylko 
w przypadku trzech czynników można mówić o ich jednoznacznie 
potwierdzonej roli w powstawaniu nieszczelności zespoleń. Są to: 
ASA ≥3, wydłużenie czasu zabiegu operacyjnego powyżej 180 mi-
nut i lokalizacja odbytnicza choroby [31]. W przypadku chirurgii 
górnego odcinka przewodu pokarmowego, zidentyfikowano jedynie 
cztery w pełni potwierdzone czynniki ryzyka nieszczelności: poziom 
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działania mogą wpłynąć na ostateczny efekt leczenia. Oczywiście – 
w chirurgii onkologicznej czas między rozpoznaniem / kwalifikacją 
do zabiegu a jego przeprowadzeniem, zazwyczaj jest bardzo krótki. 
Istnieją jednak specyficzne sytuacje w chirurgii onkologicznej, np.: 
przedoperacyjna radiochemioterapia w raku odbytnicy trwa 7–8 ty-
godni, w raku przełyku pacjent podlega dwóm cyklom radioterapii, 
potem trwa miesięczna chemioterapia plus 4–6-tygodniowa rekon-
walescencja po leczeniu skojarzonym. Także we wskazaniach nieon-
kologicznych, np. odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego 
po zabiegach Hartmanna, okres oczekiwania na zabieg może pozwo-
lić – przykładowo –na wyeliminowanie nałogu palenia papierosów.

Oprócz przedstawionych w tabeli działań ogólnych, istnieją okre-
ślone, „celowane” procedury, których wdrożenie może znacząco 
wpłynąć na zmniejszenie odsetka nieszczelności zespoleń jelito-
wych. Poniżej przedstawiono wybrane potencjalne możliwości 
profilaktyki nieszczelności zespoleń.

STOMIA PROTEKCYJNA

Wytworzenie stomii protekcyjnej (odbarczającej) jest doskonale 
znanym postępowaniem w zakresie chirurgii kolorektalnej. Przez 

podjęcia wszelkich możliwych działań, by ryzyko takie zmniejszyć. 
Pomimo, iż nieszczelność zespolenia wciąż często traktowana jest 
jako „zrządzenie losu”, czyli powikłanie niezależne, istnieje jednak 
szereg realnych możliwości znacznego zmniejszenia jego częstości. 

PROFILAKTYKA NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ 
W OBRĘBIE UKŁADU POKARMOWEGO – 
ISTNIEJĄCE METODY

Wśród potencjalnych metod profilaktyki nieszczelności zespoleń 
jelitowych znaczną ich część stanowią działania o dość oczywistym 
charakterze. Często mogą wydawać się banałem, jednak pamiętanie 
o nich z pewnością wpływa korzystnie na ostateczny efekt leczenia.

Obecnie w literaturze podkreśla się istotną rolę profilaktyki nieszczel-
ności oraz postępowania – w okresie okołooperacyjnym – zgodne 
z protokołem ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Dzięki 
wprowadzeniu jego zasad uzyskano między innymi redukcję liczby 
powikłań pooperacyjnych, w tym zmniejszenie liczby nieszczelno-
ści zespoleń [37, 38]. Jeśli tylko istnieje możliwość, przede wszystkim 
wystarczający czas między kwalifikacją do zabiegu a jego przepro-
wadzeniem, warto edukować pacjenta, uzmysławiając mu, że jego 

Tab. I.  Wybrane czynniki ryzyka nieszczelności zespoleń w obrębie układu pokarmowego. Podane czynniki mają charakter przykładowy, dotyczą rożnych odcinków układu 
pokarmowego.

CZYNNIK RYZYKA LICZBA PACJENTÓW OBJĘTYCH 
BADANIEM

PUBLIKACJA

Płeć męska 15 702 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Przedoperacyjna terapia neodjuwantowa (chemioterapia i\lub radioterapia) 13 726 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21 

Chirurg (doświadczenie w zakresie przeprowadzanych operacji) 2 363 22

Cukrzyca 1 817 10, 18, 23, 24

Radioterapia przedoperacyjna (odbytnica) 12 054 10, 14,17

Wielkość guza w chirurgii kolorektalnej (cm) 2 160 10, 16, 23, 

Utrata krwi (najczęściej powyżej 2 jednostek) 1 716 10, 11, 25

Zaawansowanie nowotworu (pTNM) 3 429 10, 11, 12, 15

Palenie papierosów 1 013 11, 16, 18, 26

Nadużywanie alkoholu Brak danych 18

Otyłość (BMI) 13 328 10, 12, 13, 14, 18

Immunosupresja w okresie przedoperacyjnym Brak danych 18

Zmiany niedokrwienne błony śluzowej przewodu pokarmowego przed zabiegiem 
operacyjnym 

2 363 22

Niskie i bardzo niskie zespolenia w chirurgii kolorektalnej 4 972 11, 19, 22, 23, 27

Czynniki geograficzne (mniejsze ryzyko w Ameryce Północnej i Japonii, większe pozostałych 
częściach świata)

24 288 28

ASA (3 i powyżej) 14 446 11, 12, 13, 14, 15, 17

Tryb zabiegu – wskazania pilne 936 11, 13

Niedokrwistość przedoperacyjna 1 847 16, 29

Poziom albumin <3,5 mg/dl 1 874 23, 29

Śródoperacyjne spadki ciśnienia 1 246 29

Konieczność przetoczeń w okresie okołooperacyjnym 14 046 13, 14, 16, 17, 25, 29

Wiek pacjenta powyżej 70 lat 1 643 13, 19

Obecność chorób naczyniowych (choroby serca i naczyń obwodowych) 527 25

Steroidoterapia bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym Brak danych 30

Obecność poważnych powikłań śródoperacyjnych 2 044 12

Czas operacji (zazwyczaj powyżej 150 minut lub 180 minut) 11 756 13, 14, 15
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zespolenia (a zwłaszcza w miejscu szycia po perforacji),

• prewencyjna zmiana lokalizacji zespolenia ze śródpiersia 
na szyję, co może zwiększać odsetek nieszczelności, ale ich 
lokalizacja szyjna jest mniejszym zagrożeniem dla pacjenta,

• szersza 5–6 -centymetrowa rura żołądkowa (wcześniej: 
3–4 cm szerokości) w prewencji nieszczelności zespoleń 
przełykowo-żołądkowych. 

ZASTOSOWANIE KLEJU TKANKOWEGO

Publikacje dotyczące skuteczności kleju tkankowego w przypadku 
nieszczelności zespoleń w obrębie układu pokarmowego dotyczą 
przede wszystkim jego zastosowania we wczesnym leczeniu nie-
szczelności. Zastosowanie kleju tkankowego może stanowić efek-
tywny sposób postępowania w zabiegach endoskopowych [46], 
przy czym skuteczność takiego działania dotyczy zarówno klejów 
cyjanoakrylowych, jak i fibrynowych [47, 48]. Kleje te znajdują 
również zastosowanie w chirurgii otwartej, na przykład w zabie-
gach w obrębie wątroby [46] czy trzustki [50]. 

Obecne są również doniesienia, które mówią o korzystnym działaniu 
klejów (cyjanoakrylowych i fibrynowych) w profilaktyce nieszczel-
ności zespoleń, zarówno w modelach doświadczalnych, jak i klinicz-
nych [51]. W chirurgii kolorektalnej dobre wyniki stwierdzano, apli-
kując klej cyjanoakrylowy w przypadku zespoleń o podwyższonym 
ryzyku nieszczelności [52]. Również aplikacja kleju fibrynowego była 
skutecznym działaniem w chirurgii kolorektalnej, bariatrycznej, czy 
– choć w mniejszym stopniu – w zabiegach w obrębie trzustki [53]. 

Wyniki badań, które opisują skuteczność klejów tkankowych, nie 
są jednak jednoznaczne. W najnowszych przeglądach literatu-
ry podkreśla się niejednoznaczność efektów stosowania klejów 
tkankowych, a także tylko częściową ich skuteczność. Przy czym 
polega ona raczej na mechanicznym wzmocnieniu zespolenia niż 
pozytywnym wpływie na jego gojenie [54], co potwierdziły wyni-
ki badań histologicznych zespoleń wykonanych w modelach do-
świadczalnych [54]. Istnieją doniesienia literaturowe, które mówią 
o wystąpieniu ryzyka zwężeń zespoleń po zastosowaniu klejów 
akrylowych, co może mieć znaczący wpływ na wyniki leczenia [55].

WPROWADZENIE DOODBYTNICZEGO DRENU 
ODBARCZAJĄCEGO ZESPOLENIE W CHIRURGII 
KOLOREKTALNEJ

Ten sposób postępowania związany jest ze zmniejszeniem ciśnie-
nia w obrębie przewodu pokarmowego. Powoduje to zminimali-
zowanie napięcia tkankowego i wpływa potencjalnie korzystnie na 
gojenie zespoleń [56]. Dane potwierdzające skuteczność takiego 

długi czas dyskutowano na temat jej wpływu na mechanizmy goje-
nia zespolenia. Dość powszechne było przekonanie, że wyłonienie 
stomii pozwala na ograniczenie nasilenia objawów nieszczelno-
ści i zmniejszenie odsetka reoperacji, natomiast nie wpływa bez-
pośrednio na odsetek nieszczelności. W chwili obecnej wiadomo 
już jednoznacznie, że stomia nie tylko minimalizuje następstwa 
dysfunkcji zespolenia, ale i zmniejsza częstość powstawania jego 
nieszczelności [39]. Szczegółowe rozważania na temat wskazań 
do wyłonienia stomii protekcyjnej, jak i rekomendowane sposo-
by postępowania (które znacznie przekraczają ramy tego artyku-
łu), stały się podstawą polskiego konsensusu dotyczącego stomii 
protekcyjnej [40], jak również monografii dotyczącej stomii [41].

PRAWIDŁOWE ODŻYWIENIE CHOREGO

Wpływ prawidłowego odżywienia na gojenie tkanek, w tym prawi-
dłowe gojenie zespoleń w obrębie układu pokarmowego, jest dobrze 
znana, potwierdzona przez liczne badania kliniczne [42]. Jednym 
z istotniejszych czynników decydującym o powstaniu nieszczel-
ności zespoleń jest przedoperacyjny poziom albumin [43]. Właści-
we przygotowanie żywieniowe, stanowiące nieodzowny element 
profilaktyki powikłań w chirurgii przewodu pokarmowego [44], 
jest również bardzo obszernym zagadnieniem, przedstawionym 
w licznych publikacjach. Jedną z aktualnych rekomendacji jest pol-
ski konsensus żywieniowy w chirurgii onkologicznej, który szcze-
gółowo omawia praktyczne aspekty leczenia żywieniowego [45].

DZIAŁANIA CHIRURGICZNE

Czynnikiem zmniejszającym ryzyko nieszczelności zespoleń może 
być również wprowadzenie określonych procedur chirurgicznych. 
Przykładami są działania chirurgiczne w stosowane w operacjach 
przełyku, takie jak: 

• odroczenie pierwotnego zespolenia przełykowo-
żołądkowego lub przełykowo-jelitowego (hartowanie 
substytutu służącego do odtworzenia ciągłości przewodu 
pokarmowego),

• przemieszczenie uszypułowanego fragmentu sieci większej 
wokół zespoleń przełykowo-żołądkowych/jelitowych, 

• zastosowanie klasycznej metody Nissena w zespoleniach 
przełykowo-jelitowych po totalnej gastrektomii poprzez 
„otoczenie” zespolenia  mankietem z kikuta jelita cienkiego, 

• stomia odbarczająca poniżej zespolenia z ramieniem T 
drenu Kehra powyżej zespolenia w zespoleniach jelitowo-
przewodowych, rzadziej przełykowo-jelitowych,

• wykorzystanie uszypułowanych płatów mięśniowych, 
zarówno w klatce piersiowej, jak i na szyi w miejscu 

Tab. II. Wybrane czynniki ryzyka nieszczelności zespoleń zależne od pacjenta i od chirurga.

Czynniki ryzyka zależne 
od pacjenta (związane 
z pacjentem)

Wiek, płeć, poziom hemoglobiny, liczba erytrocytów, leukocytów, obniżenie poziomu albumin w surowicy, wcześniejsze zabiegi operacyjne, 
przewlekła steroidoterapia, BMI >25, palenie tytoniu, cukrzyca, jakość przygotowania chorego do operacji (oczyszczenie jelita), ASA >2, lokalizacja 
guza (w przypadku przedniej niskiej resekcji odbytnicy), niedożywienie, miejscowy stan zapalny lub zakażenie na skutek perforacji guza/uchyłka, 
niedrożność poniżej guza.

Czynniki ryzyka zależne 
od choroby

Choroba nowotworowa vs nienowotworowa, choroby zapalne, choroby naczyniowe, zaawansowanie nowotworu (pTNM), wcześniejsze 
leczenie onkologiczne (chemio- i/lub radioterapia). 

Czynniki ryzyka zależne 
od leczenia (najczęściej 
dotyczące chirurga)

Napięcie tkanek, zaburzenia metaboliczne w trakcie operacji (kwasica, niska saturacja), wydłużony czas operacji, konieczność przetaczania >2 
j.ME, użycie więcej niż dwóch staplerów, sposób wykonania zespolenia (rodzaj zespolenia, rodzaj szwu, ilość warstw), doświadczenie chirurga 
(liczba wykonywanych operacji / lata pracy od uzyskania specjalizacji), tryb operacji (pilny); stopień referencji ośrodka, wdrożenie żywienia 
w okresie okołooperacyjnym, śródoperacyjne spadki ciśnienia, jakość zespalanych odcinków przewodu pokarmowego, brak starannej hemostazy, 
brak wdrożenia technik pozwalających na zmniejszenie ryzyka nieszczelności (np. matrycy  kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną).
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gąbki kolagenowej (lek TachoSil) – w kontakcie z płynami fizjo-
logicznymi rozpuszczają się i częściowo wnikają w powierzchnię 
rany. Następnie zachodzi reakcja między fibrynogenem i trombiną, 
która inicjuje ostatnią fazę fizjologicznego krzepnięcia krwi. Fi-
brynogen przekształcany jest w monomery fibryny, które ulegają 
samoistnej polimeryzacji do skrzepu fibrynowego. Skrzep ten ści-
śle łączy się z powierzchnią rany i powoduje przyleganie do jej po-
wierzchni gąbki kolagenowej, która działa silnie hemostatycznie 
i uszczelniająco. W związku z tym matryca może odgrywać rolę 
„uszczelniacza” zespoleń w obrębie układu pokarmowego, bowiem 
w kolejnych etapach fibryna, związana przez endogenny czynnik 
XIII, tworzy mocną, stabilną mechanicznie sieć. Dzięki wytrzy-
małości mechanicznej, jak również dzięki silnym właściwościom 
adhezyjnym, powstała struktura wzmacnia i uszczelnia zespolenie. 
Właściwości uszczelniające preparatu TachoSil zostały potwier-
dzone w badaniach klinicznych [70, 71] w obszarze torakochirurgii, 
w której stosuje się go prewencyjnie w celu zmniejszenia ryzyka 
pooperacyjnego wycieku powietrza, oraz w zabiegach neurochi-
rurgicznych, gdzie okazał swą uszczelniającą skuteczność w zapo-
bieganiu wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego [72].

Efektywność stosowania TachoSil w chirurgii przewodu pokar-
mowego została dobrze udokumentowana w modelach zwierzę-
cych, zarówno w zakresie dolnego [73, 74] ,jak i górnego odcinka 
przewodu pokarmowego [75]. Szczególnie istotna jest skuteczność 
profilaktyki nieszczelności zespoleń w przypadku zespoleń o du-
żym ryzyku zaburzeń gojenia, np. w sytuacji równoległego sto-
sowania chemioterapii [76], wąskiego światła zespolenia [77] czy 
nawet w leczeniu perforacji [78]. Autorzy prac podkreślają bezpie-
czeństwo stosowania gąbki kolagenowej pokrytej fibrynogenem 
i trombiną [79], jak również łatwość jej aplikacji [80].

Korzystne wyniki badań doświadczalnych skłoniły wielu chirur-
gów do klinicznego stosowania tego leku. Jego skuteczność zo-
stała potwierdzona w chirurgii dolnego [81] i górnego odcinka 
przewodu pokarmowego [82], również w przypadkach wskazań 
pilnych i zespoleń o dużym ryzyku nieszczelności [83]. Również 
w warunkach klinicznych – aplikacja gąbki jest prosta, a jej sto-
sowanie bezpieczne [84].

W chirurgii wątroby, oprócz udowodnionej roli hemostatycznej, Ta-
choSil wpływał również na zmniejszenie wycieku żółci [85]. Użycie 
preparatu może być szczególnie korzystne w rozleglejszych resek-
cjach wątroby [86], wpływając na zmniejszeniu przecieku żółci po 
zabiegach resekcji wątroby [87, 88]. W chirurgii trzustki TachoSil 
może być bezpiecznie stosowany na kikut trzustki po obwodowej 
jej resekcji, nie ma jednak danych stwierdzających, by jego stoso-
wanie wpływało na zmniejszenie: częstości pooperacyjnej prze-
toki trzustkowej, śmiertelności, częstości reoperacji, utraty krwi 
oraz czasu hospitalizacji [89]. Wydaje się, że matryca kolagenowa 
pokryta fibrynogenem i trombiną może być istotnym elementem 
w profilaktyce nieszczelności zespoleń w obrębie całego układu 
pokarmowego, zwłaszcza w grupie pacjentów z licznymi czynni-
kami ryzyka nieszczelności zespoleń. 

Oprócz przedstawionych powyżej metod istnieje, oczywiście, cała 
grupa pojedynczych doniesień stosowania różnego rodzaju tech-
nik czy koncepcji „wzmocnienia” zespolenia, które mogą odgry-
wać rolę w zmniejszaniu ryzyka jego nieszczelności. Na przykład: 
zastosowanie błon płodowych na powierzchnię zespolenia u cho-
rych z dużym ryzykiem nieszczelności [90]. W chirurgii przełyku 

postępowania są jednak oparte o niewielką ilość badań i wciąż nie 
ma wystarczających dowodów, by jednoznacznie rekomendować 
wprowadzenie doodbytniczego drenu odbarczającego [57]. Pod-
kreśla się jednak zalety takiego postępowania, biorąc również pod 
uwagę bezpieczeństwo, prostotę i niskie koszty tej metody [58].

WPROWADZENIE SONDY ŻOŁĄDKOWEJ

Metoda ta działa w podobnym mechanizmie jak wprowadzenie 
doodbytniczego drenu odbarczającego zespolenie w chirurgii kolo-
rektalnej – chodzi przede wszystkim o mechaniczną dekompresję 
w obrębie cewy pokarmowej. Koncepcja wprowadzenia sondy żo-
łądkowej do górnego odcinka przewodu pokarmowego związana 
jest również z jego odbarczeniem z zalegającej treści żołądkowej 
czy jelitowej. Jednak w świetle obecnych danych utrzymywanie 
sondy żołądkowej jako profilaktyki nieszczelności zespolenia nie 
znajduje uzasadnienia [59]. Jelita pacjentów bez rutynowo zało-
żonej sondy po zabiegach w obrębie jamy brzusznej szybciej po-
dejmują perystaltykę, chorzy ci mają mniejszą ilość powikłań ze 
strony układu oddechowego, a także (choć nieznamiennie) mniej-
szy odsetek zakażeń miejsc operowanych [60]. Nie stwierdzono 
jednak różnic w częstości występowania nieszczelności zespolenia 
u pacjentów z założoną sondą i bez sondy [59, 60].

WPROWADZANIE STENTÓW „SZYNUJĄCYCH” 
ZESPOLENIE

Wprowadzanie stentów w chirurgii układu pokarmowego ma na 
celu przede wszystkim wczesne leczenie objawowej nieszczelno-
ści zespoleń [61]. Ten sposób postępowania może być skuteczny 
zarówno w zakresie górnego [61], dolnego odcinka przewodu po-
karmowego [62], jak i dróg żółciowych [63]. Wyniki najnowszych 
badań wydają się nie tylko potwierdzać bardzo korzystny efekt sto-
sowania stentów we wczesnym leczeniu nieszczelności zespoleń 
w obrębie układu pokarmowego [64] i roli interwencji endosko-
powych [65], ale również wskazywać na potencjalne możliwości 
działań profilaktycznych w przyszłości [66, 67]. Obecnie nie ma 
jednak jakichkolwiek rekomendacji na temat profilaktycznego sto-
sowania stentów w celu zmniejszenia częstości nieszczelności po 
zespoleniach w obrębie układu pokarmowego.

Warto natomiast wspomnieć, że alternatywą dla stosowania stentów 
coraz częściej jest endoskopowa terapia podciśnieniowa, szczególnie 
użyteczna w chirurgii przełyku i dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego. Endoskopowa terapia podciśnieniowa we wczesnych inter-
wencjach w nieszczelności zespoleń przełykowych charakteryzuje się 
większą efektywnością, przy równoczesnym niższym odsetku powi-
kłań niż stosowanie stentów [68]. Wydaje się, iż endoskopowa tera-
pia podciśnieniowa może być skutecznie stosowana w profilaktyce 
nieszczelności zespoleń górnego odcinka przewodu pokarmowego 
[69]. Pierwsze niepublikowane doświadczenia są bardzo obiecujące.

ZASTOSOWANIE MATRYCY KOLAGENOWEJ 
POKRYTEJ FIBRYNOGENEM I TROMBINĄ 
(TACHOSIL) 

Preparat ten wykorzystuje naturalne mechanizmy hemostazy. Fi-
brynogen i trombina – w postaci suchej powłoki na powierzchni 
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choSil czy aerozolu kleju tkankowego), w związku z podejrzeniem 
możliwości wystąpienia nieszczelności zespolenia, nie jest narażony 
na poniesienie odpowiedzialności za „błąd w sztuce”. Prewencyjne 
wykorzystanie produktu leczniczego TachoSil w celu zapewnienia 
optymalnego efektu (uzyskania maksymalnej w indywidualnym 
przypadku szczelności zespolenia), stanowi dołożenie należytej 
staranności, co wynika z zastosowania optymalnych dostępnych 
technik zespolenia.

W niedalekiej przyszłości należy liczyć się z dużym zaintereso-
waniem problemem nieszczelności po zabiegach resekcyjnych 
w obrębie układu pokarmowego. Z jednej strony powikłanie to 
jest najpoważniejszym następstwem przeprowadzonego zabie-
gu, obarczonym wciąż wysoką śmiertelnością. Z drugiej – coraz 
lepiej rozumiemy rolę określenia czynników ryzyka nieszczelno-
ści zespolenia. Wiąże się to z: tworzeniem wspomnianego powy-
żej indeksu PROCOLE, działaniami zespołów ekspertów, jak na 
przykład zespołu autorów niniejszej publikacji, czy powstaniem 
– w 2016 roku i kierowanym przez S.D. Wexnera – International 
Multispecialty Anastomotic Leak Global Improvement Exchange 
Group [91]. Kolejnym ważnym aspektem są rosnące możliwości 
techniczne stosowania metod czy leków zwiększających szczel-
ność zespolenia, co przekłada się nie tylko na większy komfort 
chirurga, ale przede wszystkim na odsetek powikłań i jakość życia 
operowanych pacjentów.

prezentowane są – na razie w formie odległych wizji – możliwości 
inżynierii tkankowej z zastąpieniem przełyku przeszczepami ko-
mórkowymi i bezkomórkowymi (łata / rura przełykowa) ze zrę-
bem z komórek nabłonka błony śluzowej i mięśni gładkich oraz 
komórkami czynnościowymi edotelialnymi i zrębowymi Cajala.

Wydaje się, że poszukiwania skutecznych metod profilaktyki w chi-
rurgii przewodu pokarmowego dopiero się rozpoczęły. Jednak 
należy podkreslić, że w przypadku chirurgii kolorektalnej, wyło-
nienie protekcyjnej stomii jest najpowszechniejszym i najbardziej 
akceptowanym postępowaniem. Potencjalnie skuteczne działania 
prewencyjne mogą mieć charakter: działań ogólnych (żywienie 
okołooperacyjne, zaprzestanie palenia) oraz miejscowych (zasto-
sowanie klejów tkankowych, matrycy kolagenowej pokrytej fibry-
nogenem i trombiną). Z punktu widzenia zasadności, a zarazem 
prawnego bezpieczeństwa zastosowania dodatkowego (prewencyj-
nego) postępowania, w trakcie wykonywania zespoleń w obrębie 
układu pokarmowego, istotnego znaczenia nabiera fakt, że obecnie 
nie istnieją ścisłe procedury postępowania dotyczące zakończenia 
zabiegu w chirurgii przewodu pokarmowego. Zabiegi, o których 
mowa była powyżej, mogą zostać zakończone poprzez zespolenie 
jelitowe, wyłonienie stomii z pominięciem zespolenia jelitowe-
go albo wykonanie zespolenia jelitowego ze stomią odbarczającą 
powyżej zespolenia. Lekarz, który decyduje się na zastosowanie 
dodatkowego postępowania (np. użycie produktu leczniczego Ta-
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