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STRESZCZENIE:    Materiały hemostatyczne, takie jak: gąbki żelatynowe, siatki z utlenowanej celulozy, kleje tkankowe, matryce kolagenowe 
z ludzką trombiną i fibrynogenem, zyskują coraz większą popularność w chirurgii układu pokarmowego, zwłaszcza  
w chirurgii kolorektalnej. Wykonano kwerendę dostępnych publikacji naukowych w bazach Pubmed i Cochrane dotyczących 
wykorzystania poszczególnych materiałów hemostatycznych w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego. W analizie skupiono 
się na ocenie bezpieczeństwa użycia poszczególnych materiałów w kontekście odsetka powikłań krwotocznych i odsetka 
nieszczelności zespolenia jelitowego. Wykorzystanie materiałów hemostatycznych od lat jest uznaną metodą zmniejszenia 
odsetka środ- i pooperacyjnych powikłań zarówno w chirurgii przewodu pokarmowego, jak i w innych specjalnościach 
zabiegowych. Na podstawie dostępnych badań, można stwierdzić, że zastosowanie w chirurgii układu pokarmowego materiałów 
hemostatycznych, takich jak: matryce, gąbki i kleje, nawet u pacjentów w grupie wysokiego ryzyka nieszczelności zespolenia 
i powikłań krwotocznych pozwala na redukcję częstości występowania powikłań. Rosnąca popularność hemostatyków  
i uszczelniaczy w chirurgii sprawia, że obecnie wykorzystuje się je w szerokim wachlarzu wskazań, a chirurdzy coraz chętniej 
sięgają po nie nawet w przypadku standardowych procedur zabiegowych, co znajduje odzwierciadlenie w dostępnych badaniach. 
Wybór hemostatyku powinien być świadomą decyzją uwzględniającą m.in.: miejsce i rodzaj krwawienia, mechanizm działania, 
łatwość użycia, skuteczność, bezpieczeństwo i cenę.

SŁOWA KLUCZOWE: hemostaza, materiały hemostatyczne, nieszczelność zespolenia

ABSTRACT:    Haemostatic materials such as: gelatine sponges, oxygenated cellulose meshes, tissue sealants, collagen matrices with human 
thrombin and fibrinogen are gaining on popularity in gastrointestinal surgery, especially in colorectal surgery. We searched for 
available scientific publications in the Pubmed and Cochrane database on the use of individual hemostatic materials in the field 
of gastrointestinal surgery. The analysis focused on the assessment of the safety of the use of individual materials in terms of 
the rate of bleeding complications and the rate of anastomotic leakage cases. The use of haemostatic materials has for years 
been a recognized method of reducing the rate of intra- and postoperative complications, both in gastrointestinal surgery and 
in other surgical specialties. Based on the available studies, it can be concluded that the use of hemostatic materials such as 
matrices, sponges and adhesives in gastrointestinal surgery, even in patients at high risk of anastomotic leakage and bleeding 
complications, reduces the incidence of complications. The growing popularity of haemostatics and sealants in surgery means 
that they are currently used in a wide range of indications, and surgeons are more and more willing to use them even in case of 
standard surgical procedures, which is reflected in the available studies. Choosing a haemostat should be a conscious decision, 
taking into account the site and type of bleeding, mechanism of action, ease of use, efficacy, safety, and price, among others.
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(będącej wynikiem obecności krwiaka lub seromatu w ranie), hi-
powolemia czy niedokrwistość. Ponadto prawidłowa hemostaza: 
skraca czas utrzymywania drenów, zmniejsza ryzyko zaburzeń 
oddychania, skraca czas trwania hospitalizacji oraz zmniejsza 
jej koszty [1, 2]. Osiągnięcie prawidłowej hemostazy jest czynni-
kiem warunkującym powodzenie każdej procedury chirurgicznej 
i umożliwia uniknięcie szeregu śród- i pooperacyjnych powikłań.

Czynniki, które niekorzystnie wpływają na hemostazę, mogą 
być zależne od pacjenta. Zaliczamy do nich m.in.: przyjmowa-
nie doustnych antykoagulantów, inne zaburzenia krzepnięcia lub 
choroby metaboliczne, zaawansowanie i stopień ciężkości cho-
roby, lokalizację miejsca operowanego, obecność choroby zrosto-
wej, która wydłuża czas operacji i zwiększa ryzyko krwawienia.  
Z kolei czynnikami niekorzystnymi rokowniczo niezależnymi od 

WYKAZ SKRÓTÓW

BMI – wskaźnik masy ciała 
EBM – „medycyna oparta na faktach” 
HIPEC – chemioterapia śródoperacyjna w hipertermii 
NHS-PEG – glutaran tetrasukcynoimidylu eteru  
pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego 
PEG – glikol polietylenowy 
TME – całkowite wycięcie mezorektum

WPROWADZENIE

Krwawienie śródoperacyjne jest istotnym czynnikiem wpływają-
cym na ryzyko powikłań, takich jak: zakażenie rany pooperacyjnej 
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pacjenta są: tryb wykonywania operacji (w trybie ostrego dyżuru), 
niedostateczne doświadczenie zespołu chirurgicznego w zakresie 
monitorowania i zapewnienia hemostazy, brak dostępu do nowo-
czesnego sprzętu, np.: koagulacja argonowa, nóż harmoniczny, ma-
teriały hemostatyczne, takie jak: kleje czy matryce z fibrynogenem 
i trombiną. Jeśli to tylko możliwe, chirurg w swoim armamenta-
rium powinien mieć do dyspozycji wiele narzędzi hemostatycz-
nych, ponieważ różne sytuacje i powikłania śródoperacyjne wy-
magają często odmiennych, bardzo wysublimowanych rozwiązań 
celem zapewnienia optymalnej hemostazy. Nierzadko standardowe 
metody mające na celu zatamowanie krwawienia, takie jak: pod-
kłuwanie i podwiązywanie naczyń, elektrokoagulacja, koagulacja 
argonowa czy klipsowanie, są niewystarczające lub nieskuteczne. 

W związku z potrzebą zapewnienia śródoperacyjnej hemostazy 
powstała grupa miejscowych hemostatyków, które dzielimy na: 
(1) mechaniczne (bierne) – gąbki żelatynowe, gąbki kolagenowe, 
produkty na bazie utlenowanej celulozy oraz (2) aktywne – hemo-
statyki wspierające fizjologiczną hemostazę, zawierające składniki 
pochodzenia tkankowego: albuminy, fibrynogen i trombinę. Od-
dzielną grupę stanowią syntetyczne środki stosowane do uszczel-
nienia i hemostazy: polimery glikolu polietylenowego (PEG), cy-
janoakrylany, aldehyd glutarowy. Dostępne są również produkty 
będące połączeniem środków syntetycznych i organicznych, np. 
albuminy i aldehydu glutarowego. W opracowaniach dotyczących 
środków hemostatycznych istnieje wiele podziałów i klasyfikacji, 
np. ze względu na: skład (organiczne, syntetyczne), postać (płyn-
ne, stałe), mechanizm działania (bierne/mechaniczne i aktywne), 
rejestrację (wyroby medyczne, leki). Niniejsze opracowanie kon-
centruje się na analizie bezpieczeństwa i skuteczności wybranych 
miejscowych hemostatyków znajdujących zastosowanie w chirur-
gii układu pokarmowego z uwzględnieniem chirurgii wątroby, 
trzustki i chirurgii przewodu pokarmowego. Aktualnie dostępne 
środki hemostatyczne wykazują skuteczność w kontroli krwawie-
nia porównywalną m.in. do diatermii chirurgicznej [3]. Co więcej, 
dysponujemy doniesieniami, które wskazują, że niektóre materiały 
hemostatyczne, takie jak chociażby TachoSil® (Takeda), wykazują 
lepszą skuteczność w zapewnianiu hemostazy w porównaniu do 
koagulacji argonowej w zakresie chirurgii wątroby [4]. 

Autorzy niniejszego opracowania dokonali przeglądu dostępnego 
piśmiennictwa do 2021 roku. Analizie poddano wyniki badań do-
stępnych w bazach danych: PubMed, Cochrane, Embase. Do wy-
szukiwania użyto następujących słów kluczowych: hemostatyki, 
materiały hemostatyczne, hemostaza, gąbka fibrynowa, nieszczel-
ność zespolenia. Do analizy włączono badania w języku polskim 
i angielskim o największej sile dowodów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem badań porównawczych poszczególnych grup materia-
łów hemostatycznych. Oprócz badań, które dotyczyły wykazania 
bezpieczeństwa w kontekście zastosowania danego materiału he-
mostatycznego, autorzy wybrali również te dotyczące ich wyko-
rzystania w zakresie zapobiegania krwawienia lub nieszczelności 
zespolenia. Ostatecznie do przeglądu literatury włączono 49 po-
zycji piśmiennictwa. 

MECHANIZM DZIAŁANIA

Poza tamowaniem krwawienia, które w zależności od użytego ma-
teriału może zachodzić w procesie mechanicznego uszczelniania 
tkanek lub poprzez aktywowanie określonych czynników kaskady 

krzepnięcia, idealny hemostatyk powinien: być biokompatybilny, 
biodegradowalny, posiadać zdolności adhezyjne w środowisku 
wilgotnym, nie wykazywać toksyczności, prezentować adekwat-
ne właściwości mechaniczne, które zapewniają odkształcanie się 
i mobilność tkanki po jego zastosowaniu. Nie bez znaczenia są 
również koszt i łatwość użycia danego materiału. Dotychczas sto-
sowane materiały hemostatyczne znalazły praktyczne zastosowa-
nie w bardzo wielu dziedzinach zabiegowych, takich jak: chirur-
gia ogólna, chirurgia wątroby, chirurgia przewodu pokarmowego, 
zwłaszcza chirurgia kolorektalna, neurochirurgia, kardiochirur-
gia, torakochirurgia, chirurgia dziecięca, okulistyka, urologia, 
stomatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia i położnictwo 
czy chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna. Wybrane materiały 
hemostatyczne coraz częściej stosuje się także do uszczelniania 
tkanek i narządów [4–6]. 

Mechaniczne materiały hemostatyczne pochodzenia organiczne-
go, takie jak: gąbki kolagenowe, żelatynowe czy siatki celulozowe, 
są zbudowane z białek lub polisacharydów. Wykazują one wła-
ściwości, które pozwalają na bierne zapewnienie hemostazy oraz 
ułatwiają proces gojenia. Podstawą działania tych produktów jest 
mechaniczne wsparcie dla tworzącego się skrzepu. Natomiast pod-
stawą działania aktywnych materiałów pochodzenia tkankowego, 
takich jak matryce kolagenowe z fibrynogenem i trombiną lub kle-
je tkankowe, jest odtworzenie naturalnej kaskady krzepnięcia i jej 
ostatnich etapów, w których dochodzi do przemiany fibrynogenu 
do upostaciowanego skrzepu przy udziale trombiny [5, 6]. 

Po raz pierwszy jako materiały hemostatyczne wykorzystywano 
gąbki z celulozy i żelatyny. Pierwszą żelatynową gąbką był GEL-
FOAM® (Pfizer). Jego zadanie polegało na wiązaniu fibronekty-
ny, do której przylegały płytki krwi ulegające dalszej aktywacji. 
Kolejnym materiałem była, nadal szeroko stosowana w chirurgii, 
oksydowana celuloza – SURGICEL® (Ethicon). Oba te materiały 
są tanie i proste w użyciu. 

Kolejne, bardziej zaawansowane materiały to hemostatyki syn-
tetyczne lub połączenia środków organicznych i syntetycznych.  
Ze względu na strukturę i skład, ich mechanizm działania polega 
na wytworzeniu mechanicznej bariery. Przykładem takich materia-
łów jest opatrunek kalagenowy pokryty NHS-PEG HEMOPATCH® 
(Baxter Healthcare), oksydyzowana celuloza z warstwą glutaranu 
tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietyleno-
wego (NHS-PEG) VERISET® (Medtronic). Zdaniem wielu autorów, 
powyższe środki pozwalają na skuteczne mechaniczne zapewnie-
nie szczelności zespolenia lub efektywne zatrzymanie krwawienia.  
Ponadto są wytrzymałe i wykazują silne właściwości adhezyjne. Ich 
użycie jest skuteczne w określonych wskazaniach [7–9].

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
HEMOSTATYCZNYCH 

Obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów hemostatycz-
nych jest TachoSil®, który ma postać matrycy kolagenowej pokrytej 
ludzkim fibrynogenem i trombiną. Mechanizm jego działania to 
połączenie właściwości mechanicznych – dochodzi do wytworzenia 
bariery, która nie przepuszcza gazu i płynów, a także działania ak-
tywnych czynników fibrynogenu i trombiny ludzkiej, które stanowią 
odzwierciedlenie ostatnich etapów fizjologicznej kaskady krzep-
nięcia. Mechanizm działania matrycy z klejem do tkanek polega na  
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przekształceniu fibrynogenu przy udziale trombiny do monome-
rów fibryny, które ulegają samoistnej polimeryzacji do skrzepu fi-
brynowego. Powoduje to ścisłe przyleganie matrycy kolagenowej 
do powierzchni rany. W chwili, gdy matryca znajduje się w miej-
scu docelowym, fibryna jest wiązana krzyżowo przez endogenny 
czynnik XIII, tworząc mocną, stabilną mechanicznie sieć o dobrych 
własnościach adhezyjnych i dodatkowo zapewniając szczelność. 
Matryca podlega degradacji enzymatycznej i fagocytozie w ciągu 
12 tygodni od jej zastosowania. TachoSil® używany jest zarówno 
do tamowania krwawienia, co stanowi chociażby częstą prakty-
kę w chirurgii wątroby, jak i w przypadku zapewnienia szczelno-
ści zespoleń i ochrony tkanek przed uszkadzającymi czynnikami 
zewnętrznymi. W literaturze odnotowano zastosowania matrycy 
kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną w zakresie: prze-
wodu pokarmowego, naczyń krwionośnych, naczyń limfatycznych, 
opony twardej, trzustki, tkanki płucnej czy przewodów żółciowych. 
Zapewnia on optymalne warunki do gojenia oraz wzmocnienie 
szwów w chirurgii naczyniowej. Przeciwwskazaniem do zastoso-
wania jest uczulenie na ludzkie preparaty krwiopochodne i białko 
końskie. Preparat ten wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa – 
nie odnotowano dotychczas odczynów immunologicznych zwią-
zanych z jego zastosowaniem [4, 10, 11]. 

Oprócz standardowych, opisanych powyżej zastosowań dla pre-
paratu TachoSil® stale poszukuje się nowych możliwości. W jed-
nym z modeli zwierzęcych wykazano przewagę jego użycia nad 
syntetyczną siatką w przypadku operacji naprawczych przepuklin 
pachwinowych w aspekcie zmniejszenie nasilenia bólu poope-
racyjnego, mniejszą konieczność używania leków przeciwbólo-
wych, a także zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych. 
Ponadto od kilku lat trwają badania nad skutecznością użycia tego 
preparatu w zespoleniach jelitowych [12–17]. Badania wskazują, 
że użycie matrycy z klejem do tkanek pozwala na ograniczenie 
konieczności przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, 
co z kolei przekłada się na zmniejszenie odsetka pozostałych po-
wikłań pooperacyjnych [18]. 

W wielu opracowaniach wykazano, że zastosowanie materiałów 
hemostatycznych jest istotnym czynnikiem wpływającym na 
zmniejszenie odsetka powikłań krwotocznych, zwłaszcza u pa-
cjentów z grupy ryzyka nasilonego krwawienia śród- i poopera-
cyjnego. Na podstawie dostępnych badań można stwierdzić, że 
użycie matrycy z klejem do tkanek jest bezpieczne i jest w stanie 
zapobiec nieszczelności zespolenia w modelach eksperymen-
talnych na zwierzętach oraz w praktyce klinicznej. Obserwacje 
dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego preparatu, jego sku-
teczność hemostatyczną, jak również korzystny wpływ na goje-
nie zespoleń jelitowych potwierdzają badania prowadzone m.in. 
przez zespół autorów niniejszego opracowania [14–19].

CHIRURGIA WĄTROBY

Krwawienie śród- i pooperacyjne to jedne z najważniejszych czyn-
ników mających wpływ na odsetek powikłań i śmiertelność w chi-
rurgii wątroby. Środki hemostatyczne, które znalazły zastosowanie 
w chirurgii wątroby, to m.in.: kleje fibrynowe (Tisseel™, Evicel™, 
Tissucol™), matrycy kolagenowej pokrytej ludzkim fibrynogenem 
i trombiną (TachoSil®) gąbki z żelatyny (Gelfoam™, Surgifoam™), 
kolagenu (Helistat™, Hemopad Novacol™), celulozy (Veriset™) oraz 
hemostatyki w sprayu (Hemostase MPH, DurasealTM). Stosuje się 

je zarówno w chirurgii laparoskopowej, jak i z dostępu otwartego.  
W literaturze opublikowano wiele badań, które potwierdzają sku-
teczność stosowania materiałów hemostatycznych i ich wpływ na 
zmniejszenie odsetka powikłań [20]. 

Po raz pierwszy skuteczność gąbki TachoSil® przedstawiono w ba-
daniu opublikowanym w 2005 r. Wówczas wykazano przewagę 
matrycy pokrytej fibrynogenem i trombiną nad koagulacją argo-
nową w przypadku planowych resekcji wątroby [21]. 

Innym znaczącym doświadczeniem było badanie obejmujące 115 
pacjentów poddawanych częściowej resekcji wątroby, którzy po-
dzieleni byli na 2 grupy: (1) badawcza – z zastosowaniem matrycy 
TachoSil®, (2) kontrolna – bez użycia miejscowego hemostatyku. 
W pierwszej grupie odnotowano: zmniejszenie objętości dreno-
wanych płynów, mniejszy odsetek konieczności przetaczania krwi 
i preparatów krwiopochodnych, niższy odsetek powikłań poope-
racyjnych i skrócenie czasu hospitalizacji [22]. 

W 2011 r. opublikowano wieloośrodkowe prospektywne badanie 
z randomizacją, które ostatecznie potwierdziło przewagę TachoSil® 
nad koagulacją argonową. Czas potrzebny do osiągnięcia hemosta-
zy w przypadku TachoSil® był krótszy w porównaniu do koagula-
cji argonowej [23]. Skuteczność tego preparatu w zatrzymywaniu 
wycieku treści żółciowej i krwi wykazano również w przypadku 
transplantacji wątroby [24]. W jednym z badań został on wręcz 
określony jako „nowa powierzchnia Glissona”. Rekomenduje się 
położenie materiału hemostatycznego z marginesem 1–2 cm wo-
kół powierzchni krwawiącej [25]. 

CHIRURGIA TRZUSTKI

Operacje resekcyjne trzustki zazwyczaj obarczone są wysokim ry-
zykiem powikłań okołooperacyjnych, nawet w ośrodkach referen-
cyjnych. Pooperacyjna przetoka trzustkowa jest jednym z najczęst-
szych i najpoważniejszych powikłań po częściowych resekcjach 
trzustki. Wykorzystanie materiałów hemostatycznych w chirurgii 
trzustki pozostaje jednak kontrowersyjne. W badaniu Orci i wsp. 
przeanalizowano 897 pacjentów poddanych częściowym resekcjom 
trzustki (7 badań). Stwierdzono znamiennie statystyczne zmniejsze-
nie odsetka krwawień pooperacyjnych oraz zmniejszenie odsetka 
wytworzenia zbiorników płynowych w otrzewnej po zastosowaniu 
kleju fibrynowego. W innym badaniu nie zaobserwowano różnic 
w zakresie: odsetka śmiertelności, zakażenia miejsca operowanego 
i długości hospitalizacji. Nie wykazano, aby użycie kleju z fibryny 
(Tisseel®) zmniejszało częstość występowania przetoki trzustko-
wej [26]. Badano również wykorzystanie kleju fibrynowego do za-
mknięcia kikuta trzustki celem zapobiegnięcia powstania przetoki 
trzustkowej. Analiza 11 badań z udziałem 1462 pacjentów, u któ-
rych wykorzystano fibrynę, wykazała, że i w przypadku tego za-
stosowania nie wpływa ona na zmniejszenie odsetka wystąpienia 
przetoki trzustkowej. W związku z dotychczas przeprowadzonymi 
badaniami w przypadku chirurgii trzustki wykorzystanie fibryny 
nie może być rutynowo rekomendowane [27, 28].

CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO 

Nieszczelność zespolenia jelitowego jest jednym z najistotniejszych 
problemów w chirurgii kolorektalnej. W zależności od ośrodka 
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badania. Autorzy cytowanej pracy podkreślają, że dodanie fibryny 
imituje ostatnie etapy kaskady krzepnięcia. Ponadto stanowi ono 
mechaniczne wzmocnienie zespolenia [34]. 

Publikacje naukowe wskazują na użyteczność hemostatyków zarów-
no w badaniach z modelami zwierzęcymi, gdzie wykonywano eks-
perymentalnie zespolenia z wysokim ryzykiem nieszczelności, jak 
i w codziennej praktyce klinicznej u pacjentów z czynnikami ryzyka 
nieszczelności.

Użycie dodatkowych materiałów hemostatycznych jest szczególnie 
ważne w przypadku „zespoleń wysokiego ryzyka” ze względu na cho-
robę podstawową oraz choroby współistniejące. Wykazano skutecz-
ność opatrunku z kolagenu pokrytego NHS-PEG u osób z rozsiewem 
nowotworowym w otrzewnej i po HIPEC z jednoczasową operacją 
cytoredukcyjną – w grupie badanej nie odnotowano nieszczelności 
zespolenia [35]. 

Materiały hemostatyczne znajdują szczególne zastosowanie u pacjen-
tów w grupie podwyższonego ryzyka powikłań pooperacyjnych [36]. 
Zastosowanie matrycy kolagenowej z trombiną i fibrynogenem u my-
szy, u których w sposób eksperymentalny wykonywano nieszczelne 
zespolenia lub tych, u których dochodziło do bakteryjnego zapalenia 
otrzewnej (lub oba te czynniki jednoczasowo), pozwalało na osiągnię-
cie szczelności zespolenia i jego wygojenia się [37]. 

Oprócz profilaktyki zasadne jest też stosowanie matrycy hemosta-
tycznej w leczeniu stwierdzonej już nieszczelności zespolenia, np. po 
niskiej przedniej resekcji odbytnicy. W określonej grupie pacjentów, 
u których leczenie operacyjne nie jest bezwzględnie konieczne (pa-
cjenci bez kolekcji płynowych w otrzewnej, bez wykładników stanu 
septycznego, pacjenci zabezpieczeni stomią protekcyjną), można en-
doskopowo wprowadzić fibrynę w miejsce, w którym doszło do po-
wstania nieszczelności zespolenia. Bezpieczeństwo tego typu zaopa-
trzenia nieszczelności znalazło swoje potwierdzenie w badaniach [38]. 

Ciekawy wydaje się również model eksperymentalny 40 niedoży-
wionych szczurów po wcześniejszym wywołaniu u nich stanu nie-
dokrwienia jelita grubego (poprzez częściowe podwiązanie una-
czynienia) i wykonaniu otworu, na który zaaplikowano preparat 
TachoSil®. W tym eksperymentalnym modelu zwierzęcym perforacji 
udowodniono użyteczność i skuteczność zastosowania matrycy he-
mostatycznej [39]. W innych modelach zwierzęcych udowodniono 
zasadność i skuteczność zastosowania kleju tkankowego (TISSEEL®, 
Baxter Healthcare) w zespoleniach, nawet w przypadkach nieuregu-
lowanej cukrzycy [40]. 

W ostatnich latach wykorzystanie materiałów hemostatycznych w co-
dziennej praktyce chirurgicznej i w innych specjalizacjach zabiego-
wych jest coraz bardziej powszechne, co potwierdza też zwiększająca 
się liczba badań naukowych w tym zakresie. Pojawia się również co-
raz więcej publikacji porównujących skuteczność różnych materia-
łów. Co prawda, nadal jest niewiele badań o wysokim poziomie wia-
rygodności danych, jednak obecnie wielu autorów uważa, że właśnie 
TachoSil® należy do najlepiej poznanych i najskuteczniejszych leków 
hemostatycznych i uszczelniających stosowanych w różnych specjal-
nościach zabiegowych [41–44]. 

TachoSil® znalazł zastosowanie również w zakresie operacji górnego 
odcinka przewodu pokarmowego w przypadku chociażby całkowitej 
gastrektomii, ezofagektomii lub ezofagojejunostomii [45]. 

i badania częstość występowania tego powikłania waha się od 0,5% 
do 30%, ale najczęściej jest raportowana na poziomie od 3 do 10%. 
Niezwykle często zwraca się uwagę na nieszczelność w przypadku 
niskich i ultraniskich zespoleń w przedniej resekcji odbytnicy. Zgod-
nie z Polskim Konsensusem w sprawie stomii protekcyjnej, najważ-
niejszymi czynnikami ryzyka powstania nieszczelności zespolenia 
po niskiej przedniej resekcji odbytnicy są: płeć męska, otyłość, wiek  
> 57 lat, używki – papierosy, alkohol, pochodzenie europejskie, 
współistnienie chorób naczyniowych, sterydoterapia, niedokrwistość  
< 8 g/dl, konieczność przetaczania krwi podczas operacji, hipoalbu-
minemia < 3,5 g/l, terapia neoadjuwantowa, niskie zespolenie w od-
ległości poniżej 3 cm od linii grzebieniastej, przyjmowanie leków im-
munosupresyjnych. Inne czynniki, które niosą ze sobą zwiększenie 
ryzyka, to: wykonanie operacji sposobem TME (ang. Total Mesorectal 
Excision; całkowite wycięcie mezorektalne), dodatni test szczelności 
zespolenia lub/i niepełne krążki tkankowe ze staplera, czas operacji 
powyżej 4 godzin, istotne trudności śródoperacyjne (m.in. bardzo wą-
ska miednica, trudności techniczne), wyniszczenie – BMI (wskaźnik 
masy ciała) < 19, obciążenia ASA III lub IV oraz ośrodek wykonujący 
mniej niż 20 przednich resekcji rocznie/chirurg wykonujący mniej niż 
10 przednich resekcji rocznie [29–31]. 

Indywidualna ocena przed- i śródoperacyjna jest niezmiernie waż-
na, aby wyselekcjonować pacjentów, u których ryzyko nieszczelno-
ści zespolenia jelitowego jest wyjątkowo wysokie. Ci chorzy wyma-
gają szczególnej uwagi i dołożenia wszelkiej staranności pod kątem 
techniki chirurgicznej i wykorzystania materiałów, których zadaniem 
jest zapewnienie adekwatnej szczelności tkanek. W ostatnich latach 
coraz częściej wykorzystuje się matrycę kolagenową pokrytą fibry-
nogenem i trombiną do zabezpieczania zespoleń jelitowych. Parker 
i wsp. przeanalizowali 25 pacjentów poddanych przedniej resekcji 
odbytnicy metodą otwartą i metodą laparoskopową. We wszystkich 
przypadkach zastosowanie TachoSil® było bezpieczne, nie odnoto-
wano powikłań pooperacyjnych związanych bezpośrednio z uży-
ciem materiału, nie stwierdzono też nieszczelności zespolenia [32]. 
Inni autorzy dowodzą, że również klej tkankowy zawierający apro-
tyninę, fibrynogen, trombinę wykazuje się skutecznością w zakresie 
zmniejszenia odsetka nieszczelności zespolenia, zmniejszenia kosztów 
związanych z krótszą hospitalizacją i mniejszym odsetkiem reopera-
cji czy konieczności przetaczania krwi i preparatów krwiopochod-
nych. Zdaniem autorów, powodem tego jest właśnie niższy odsetek 
występowania nieszczelności zespolenia. Zgodnie z analizą kosztów 
przedstawioną przez Panda i wsp., użycie kleju fibrynowego pozwa-
la na oszczędzenie €897 właśnie w kontekście zmniejszenia odsetka 
nieszczelności zespolenia [33]. 

Wykorzystanie klejów tkankowych wydaje się niezwykle praktycz-
nym rozwiązaniem w zakresie profilaktyki nieszczelności, zwłasz-
cza w tzw. trudnych zespoleniach. W jednym z badań prospek-
tywnych, przeprowadzonych na 70 pacjentach poddanych resekcji 
z wykonaniem zespolenia okrężniczego „wysokiego ryzyka”, bada-
nych podzielono na dwie 35-osobowe grupy: (1) pacjentów, u któ-
rych wykonano zespolenie z pojedynczą warstwą szwu śluzówkowego  
i (2) pacjentów, u których zastosowano taki sam rodzaj szwu z do-
datkiem kleju fibrynowego. W grupie osób, u których zastosowano 
fibrynę, stwierdzono nieszczelność w 8% (n = 3), natomiast w gru-
pie bez fibryny 20% (n = 7). Wprawdzie różnica jest znamienna 
statystycznie na poziomie p = 0,3, ale badanie to pokazuje pewną 
tendencję i wydaje się, że dalsze badania porównawcze w tym za-
kresie są bardzo potrzebne. Z dyskusji w gremiach eksperckich wy-
nika, że coraz więcej ośrodków w kraju i za granicą rozpoczęło takie  
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PODSUMOWANIE

Prawidłowa technika chirurgiczna jest jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących powodzenie operacji. Przyczynia się 
ona bowiem do zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia po-
wikłań śród- i pooperacyjnych. 

W szczególnych sytuacjach, gdy występują niekorzystne czynniki 
zależne lub niezależne od pacjenta, konieczne może być zastoso-
wanie miejscowych środków hemostatycznych i uszczelniających. 
Wybór środka hemostatycznego powinien być świadomą decy-
zją chirurga, uwzględniającą: miejsce i rodzaj krwawienia, me-
chanizm działania, łatwość użycia, skuteczność, bezpieczeństwo 
i cenę. Dostępność nowych środków hemostatycznych i uszczel-
niających w chirurgii układu pokarmowego pozwala na poprawę 
skuteczności techniki chirurgicznej. Wykorzystanie materiałów 
hemostatycznych znalazło zastosowanie praktycznie we wszyst-
kich specjalnościach zabiegowych. 

Dotychczasowe badania potwierdzają, że ich użycie jest bezpiecz-
ne i pozwala na skuteczne uniknięcie powikłań krwotocznych oraz 
nieszczelności zespolenia w przypadku chirurgii przewodu pokar-
mowego. Autorzy mają nadzieję, że kolejne doniesienia potwierdzą 
przydatność hemostatyków zwłaszcza w chirurgii kolorektalnej 
i przyczynią się do poprawy wyników w zakresie zmniejszenia 
odsetka nieszczelności zespoleń jelitowych. Matryca kolageno-
wa pokryta fibrynogenem i trombiną należy do jednych z najle-
piej poznanych oraz najskuteczniejszych miejscowych prepara-
tów hemostatycznych i uszczelniających stosowanych w różnych  
specjalnościach zabiegowych. 

W chirurgii kolorektalnej miejscowe środki hemostatyczne zawie-
rające fibrynogen znalazły dotychczas wiele innych zastosowań 
niż opisane powyżej, m.in. w leczeniu: przetok jelitowych, przetok  
odbytu, żołądkowo-skórnych, przełykowo-żołądkowych, żołąd-
kowo-jelitowych, trzustkowych i kroczowych. Skuteczność le-
czenia w przypadku poszczególnych przetok waha się od 0% do 
100% [30, 46]. Pewne jest, że problem ten wymaga dalszych, in-
tensywnych badań.

Sugeruje się, że kleje fibrynowe mogą być użyteczne w przypad-
ku zamykania rozległych przetok odbytu (dłuższych niż 3,5 cm) 
ze względu na utrudniony dostęp chirurgiczny, co skłania nas do 
wykorzystywania innych, mniej inwazyjnych metod terapeutycz-
nych [47]. 

Z kolei w procedurach endoskopowych w przypadku krwawienia 
z górnego odcinka przewodu pokarmowego można wykorzysty-
wać tzw. „proszki hemostatyczne”. Przykładem może być proszek 
Hemospray® (CookMedical, Bloomington, USA), który w kontak-
cie z krwią absorbuje wodę i zamienia się w żel stanowiący mecha-
niczną barierę, której zadaniem jest zatrzymanie krwawienia [48]. 
Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z faktu, że 
badań o wysokim poziomie wiarygodności danych jest jeszcze sto-
sunkowo niewiele. Istnieją również analizy, w których nie wykaza-
no korzyści płynących z zastosowania hemostatyków w przypad-
ku zespoleń jelitowych (badanie na szczurach z wykorzystaniem 
kleju fibrynowego) [49]. Wiele badań obecnie jest w toku. Należy 
mieć nadzieję, że perspektywa najbliższych 2–3 lat przyniesie nam 
nowe rozstrzygnięcia oparte o dowody EBM (ang. Evidence Based  
Medicine; „medycyna oparta na faktach”).
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