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STRESZCZENIE:    Cysta pilonidalna to uciążliwe schorzenie dotykające zwykle ludzi młodych. Istotnie wpływa na jakość życia i pow-
oduje obniżenie samooceny chorych. Mimo znanej patofizjologii i istnienia licznych metod leczniczych, cysta pilo-
nidalna stanowi istotny problem w chirurgii ogólnej. Duża liczba sposobów postępowania operacyjnego świadczy 
o braku metody, która dawałaby pewność sukcesu terapeutycznego, a częste powikłania leczenia operacyjnego 
powodują zarówno niezadowolenie pacjenta, jak i frustrację operatora. W wielu przypadkach sposoby terapii zależne 
są od metod wypracowanych w danym ośrodku, choć ich skuteczność nie jest zwykle weryfikowana naukowo. Po-
szukiwanie optymalnego postępowania jest utrudnione także przez brak jasnej klasyfikacji klinicznej choroby. W 
artykule dokonaliśmy próby przeglądu literatury dotyczącej różnych sposobów leczenia cysty pilonidalnej, a także 
przedstawiliśmy sposób leczenia operacyjnego stosowany w naszej klinice. Nie udało się jednak wskazać metody op-
eracyjnej o tak wysokiej skuteczności, by stała się standardem leczenia tej choroby. Wskazuje to na konieczność dal-
szego poszukiwania nowych technik, dających szanse na sukces w leczeniu cysty pilonidalnej. 

SŁOWA KLUCZOWE:   cysta pilonidalna, zatoka włosowa, torbiel pilonidalna

ABSTRACT:   Pilonidal cyst is a troublesome condition affecting usually young people. It significantly influences quality of life and causes low 
self-esteem. Despite its known pathophysiology and numerous therapeutic methods available, pilonidal cysts still constitute a 
significant problem in general surgery.  A large number of surgical techniques indicates the lack of a single method that ensures 
therapeutic success, and frequent complications cause both patient’s dissatisfaction and frustration of the operator. In many 
cases, therapy is based on methods developed in a given healthcare center and their efficacy is usually not scientifically verified. 
Search for optimal strategy is also impeded by lack of an unambiguous clinical classification. In this article, we reviewed publica-
tions on various methods of managing pilonidal cyst, and we also presented surgical treatment used in our department. How-
ever, we did not manage to point out a surgical method with efficacy high enough to become standard treatment. It indicates 
the need for further search for new techniques that will give chances for successful treatment of pilonidal cyst.
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WSTĘP

Zatoka włosowa jest przewlekłym procesem zapalnym skóry i tkan-
ki podskórnej okolicy krzyżowo-ogonowej. Cechuje się obrazem 
zagłębienia i jednego lub kilku otworów w szparze pośladkowej 

w linii pośrodkowej ciała. W przebiegu choroby może dochodzić 
do zaostrzeń stanu zapalnego, a nawet powstawania ropni [1]. 

Pierwszy opis choroby przedstawił Mayo w 1833 roku [2]. 
W 1847 roku Anderson opisał leczenie infekcji międzypoślad-



WWW.PPCH.PL72

praca poglądowa / review article

kowej w artykule „Włosy usunięte z wrzodu”. Od tamtego cza-
su zmianę opisywano jako: torbiel włosową, zatokę włosową, 
przetokę włosową, torbiel krzyżową, zatokę krzyżową, torbiel 
pilonidalną, zatokę pilonidalną, chorobę pilonidalną, przeto-
kę pilonidalną, torbiel nadguziczną, przetoka nadguziczną [3].

Zatoka włosowa jest uciążliwym i krępującym schorzeniem, 
powodującym istotne obniżenie jakości życia pacjentów. Mimo 
postępu chirurgii i licznych badań nad różnymi metodami le-
czenia operacyjnego i zachowawczego, do dziś nie ma jasno 
określono schematu postępowania terapeutycznego. Nie wska-
zano, która metoda pozwala na radykalne i pewne wyleczenie 
choroby, będąc jednocześnie minimalnie uciążliwa dla pacjenta. 

W artykule dokonaliśmy przeglądu piśmiennictwa i analizy 
różnych sposobów leczenia zatoki włosowej oraz zaprezento-
waliśmy metodę leczenia stosowaną w naszym ośrodku.

EPIDEMIOLOGIA

Zatoka włosowa najczęściej jest stwierdzana u młodych męż-
czyzn (4-krotnie częściej niż u kobiet), zwykle rasy kaukaskiej, 
rzadziej afrykańskiej i azjatyckiej, najczęściej po okresie pokwi-
tania (głównie w 2.–3. dekadzie życia). U kobiet początek cho-
roby przypada zwykle na młodszy wiek, co prawdopodobnie 
związane jest z wcześniejszym pokwitaniem [4]. Za czynniki 
sprzyjające powstawaniu zatoki włosowej uważa się:

• zmniejszony dostęp powietrza do szpary pośladkowej,
• obecność bakterii beztlenowych w mieszkach 

włosowych,
• wydzielanie przez gruczoły skórne gęstej, bogatej 

w keratynę, silnie drażniącej substancji,
• uszkodzenia naskórka,
• siłę ssącą w szparze pośladkowej podczas poruszania 

się kości krzyżowej ku górze,
• obecność włosów, ich gęstość oraz budowę,
• obecność zanieczyszczeń i wzmożone pocenie się,
• nadwagę/otyłość,
• siedzący tryb życia,
• głęboką szparę pośladkową,
• dodatni wywiad rodzinny w kierunku zatoki włosowej 

[5, 6, 7, 8].

PATOGENEZA

Dawniej sądzono, że zatoka włosowa – ze względu na jej lokaliza-
cję w okolicy bieguna kaudalnego cewy nerwowej – jest chorobą 
wrodzoną. W badaniach histopatologicznych nie potwierdzono 
jednak tej teorii [9]. Inna hipoteza zakładała, że źródłem scho-
rzenia mogą być znajdujące się w okolicy analnej liczne gruczoły 

zapachowe, nieaktywne u ludzi, a u zwierząt związane z funk-
cjami seksualnymi [10]. Teoriom tym zaprzeczają jednak opisy 
przypadków zatoki włosowej zlokalizowanej w innych okolicach, 
niż szpara pośladkowa, a także przypadki, w których czynnikiem 
sprawczym jest włos innego osobnika [11]. 

W 1992 roku Karydakis przedstawił patomechanizm powsta-
wania zatoki włosowej, wskazując na istotną rolę trzech czynni-
ków: włosa, siły tarcia i podatności skóry. Okazało się, że w po-
wstawaniu zatoki włosowej znaczenie mają: budowa i kształt 
włosa, liczba włosów wnikających do skóry, głębokość i wąską 
przestrzeń szpary pośladkowej, a w efekcie duża siła tarcia, 
oraz budowa skóry i wszelkie zmiany w jej strukturze. Istotą 
choroby jest wnikanie włosa w głąb tkanki podskórnej, co po-

Ryc. 1. Iniekcja błękitu metylenowego do ujścia zewnętrznego.

Ryc. 2. Badanie sondą przebiegu cysty.
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woduje rozwój przewlekłego stanu zapalnego. Za pierwszym 
włosem do zatoki mogą wnikać kolejne, powodując przewlekły 
charakter choroby. Powstawanie wtórnych ujść zatoki wskazu-
je na miejsca, gdzie włosy wychodzą poza tkankę podskórną. 
W niektórych przypadkach dochodzi do samowyleczenia [12]. 

LECZENIE

Leczenie choroby pilonidalnej jest trudne ze względu na ni-
ską skuteczność metod terapeutycznych. Wymagana jest od-
powiednia ocena kliniczna, a wybór prawidłowego postępo-
wania zależy od etapu rozwoju choroby.

W przypadku płytkiej zmiany (nie głębszej niż 2 cm), z wysta-
jącymi włosami, można próbować leczenia zachowawczego. 
Warunkiem jest zaakceptowanie przez pacjenta możliwości 
rozwoju ropnia na każdym etapie leczenia choroby. Leczenie 
zachowawcze jest możliwe jedynie w przypadku niezakażonej 
cysty pilonidalnej. Każdy przypadek ropnia wymaga leczenia 
zabiegowego. Leczenie zachowawcze obejmuje:

• dokładną higienę szpary pośladkowej,
• epilację (trwałe usuwanie owłosienia, np. laserem) [13],
• ozonoterapię [9].

Dawniej stosowane metody zachowawcze, takie jak: nastrzy-
kiwanie fenolem, kriochirurgia, destrukcja cieplna, miejscowe 
napromieniowanie nie są zalecane ze względu na dużą ilość 
powikłań i dyskomfort chorego [9].

Przy stosowaniu metod zachowawczych należy pamiętać o usu-
nięciu wszystkich włosów w zatoce włosowej, dostępnych przez 
otwór skórny [9].

Jedną z metod leczenia zachowawczego jest użycie kleju fibry-
nowego do zamknięcia cysty. Metoda ta może być zastosowana 
jedynie u pacjentów z wczesną zmianą, bez ropnia w przeszło-
ści, nigdy nie poddanych zabiegowi operacyjnemu, z jednym 
ujściem zatoki włosowej. Przed zabiegiem należy dokładnie 
wydepilować szparę pośladkową. Zabieg przeprowadza się 
w osłonie antybiotykowej, w znieczuleniu miejscowym, po 
oczyszczeniu skóry antyseptykiem stosowanym do mycia pola 
operacyjnego. Cystę oczyszcza się z włosów i ziarniny przez 
ujście skórne, przy czym skuteczność leczenia zależy od pre-
cyzji wykonania zabiegu. Następnie cystę wypełnia się klejem 
fibrynowym i silnie uciska do czasu jego wyschnięcia (ok. 2 
minut). Zabieg kończy się założeniem opatrunku uciskowego, 
który usuwa się po 24 godzinach. Skuteczność staranie wyko-
nanego zabiegu może wynosić nawet 90%. Ważna jest odpo-
wiednia kwalifikacja pacjentów, ponieważ z tej metody mogą 
skorzystać jedynie osoby z niepowikłaną wczesną zmianą [14].

Ryc. 3. Resekcja w zakresie zdrowych tkanek do powięzi kości krzyżowej.

Ryc. 4. Preparat, w głębi rany widoczna powięź kości krzyżowej.
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Podczas zabiegu mamy możliwość użycia całej gamy narzę-
dzi endoskopowych, a na koniec możemy uzyskać hemostazę 
i zniszczyć pozostałości ziarniny za pomocą noża elektryczne-
go. Zabieg kończy się poszerzeniem ujścia zewnętrznego cy-
sty, by uzyskać optymalny drenaż rany. Ranę pozostawia się do 
ziarninowania [17].

W przypadku rozwoju wczesnej zmiany, ze stanem zapal-
nym, wystarczające jest leczenie zachowawcze z zastosowa-
niem antybiotyku o szerokim spektrum działania, dobrze pe-
netrującego do skóry, np. klindamycyny [18]. Wydaje się, że 
w przypadku niepowikłanych cyst pilonidalnych, nigdy nie 
powinno się rezygnować z próby leczenia zachowawczego lub 
małoinwazyjnego, zanim podejmie się decyzję o rozległym, 
radykalnym zabiegu.

Powstanie ropnia, wtórnie do rozpoznanej cysty, powinno być 
leczone zabiegowo, poprzez nacięcie, oczyszczenie i drenaż. 
W przypadku rozległych ropni można zastosować technikę 
nacięcia i drenażu z bocznego, dodatkowego cięcia. W obu 
przypadkach, po ustąpieniu fazy ostrej, konieczne jest lecze-
nie radykalne zmiany [4, 18].

Do dziś nie wyznaczono jednolitego schematu postępowania. 
Idealna technika operacyjna powinna: 

• zapewniać wyleczenie chorego przy minimalnym 
ryzyku nawrotów,

• być prosta,

Ciekawą metodą wydaje się próba leczenia małoinwazyjnego 
zaproponowana przez Neola i wsp. Ambulatoryjna ablacja 
cysty pilonidalnej (SOAP) polega na wprowadzeniu do ujścia 
cysty w znieczuleniu miejscowym aplikatora typu Farrell (na-
rzędzie stosowane w laryngologii, grot zakończony gwintem, 
na który nawija się watę). Aplikator należy wkręcić w ujście 
zewnętrzne cysty, bez stosowania nacisku (aby zminimali-
zować ryzyko pogłębienia zatoki), następnie wyciągnąć na-
rzędzie z rany, bez przekręcania go. Takie postępowanie po-
zwala na usunięcie ziarniny i włosów zalegających w cyście. 
Kanał cysty przepłukuje się wodą utlenioną, co pozwala uzy-
skać hemostazę. Ranę pozostawia się do ziarninowania na 15 
dni, jeśli po tym czasie nie goi się, procedurę trzeba powtó-
rzyć. Jeśli po kolejnych 15 dniach nie dojdzie do zamknięcia 
rany, pacjent jest kwalifikowany do zabiegu operacyjnego. 
Autorzy metody zwrócili uwagę na jej prostotę i niską inwa-
zyjność oraz możliwość radykalizacji leczenia w przypadku 
niepowodzenia [15]. W 1965 roku Lord i Millar opublikowa-
li w British Journal of Surgery opis podobnej metody lecze-
nia, z użyciem drobnej szczotki nylonowej. Nigdy jednak nie 
opublikowano danych dotyczących skuteczności tej metody 
w długotrwałej obserwacji [16].

Kolejnym ciekawym sposobem leczenia małoinwazyjnego jest 
EPSiT – Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment. Metoda ta po-
lega na wprowadzeniu do ujścia zatoki włosowej w znieczule-
niu podpajęczynówkowym fistuloskopu, a następnie usunięciu 
włosów, tkanek martwiczych i ziarniny pod kontrolą wzroku. 

Ryc. 5. Mobilizacja brzegów rany. Ryc. 6.  Szwy obejmujące skórę, tkankę podskórną i powięź kości krzyżowej w linii 
środkowej rany.
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położonych dość płytko w tkance podskórnej. Nacięcie moż-
na wykonać w linii pośrodkowej lub asymetrycznie. Proble-
mem w tym przypadku są znaczne siły ścinające, działające 
na linię szwów. Istotnym elementem techniki operacyjnej jest 
dbałość o niezaginanie się rany w obrębie szpary pośladkowej, 
co pozwala uniknąć nawrotów [10].

Metodą, która jest kompromisem pomiędzy techniką otwartej 
i zamkniętej rany, jest wycięcie z marsupializacją, kiedy brzegi 
skóry przyszywa się do powięzi kości krzyżowej. Powoduje to 
zmniejszenie powierzchni ziarniny i znaczne spłycenie szpary 
pośladkowej [10]. Alternatywne metody o zbliżonej skutecz-
ności – jednak trudniejsze technicznie – to: plastyka V-Y, pla-
styka Z, plastyka z zastosowaniem płata Limberga, plastyka 
sposobem Karydakisa, Bascom II i inne [10].

Najczęściej stosuje się proste wycięcia cysty pilonidalnej. Me-
toda z pierwotnym zamknięciem rany skraca okres gojenia, 
jednak wiąże się z częstszymi powikłaniami w postaci zaka-
żenia i rozejścia się rany, a w konsekwencji nawrotu choroby. 
Metoda z pozostawieniem rany do gojenia „na otwarto” wią-
że się ze znacznie dłuższym okresem rekonwalescencji, ale też 
z mniejszą częstością nawrotów [1, 4, 19].

Stosowanie metod z przesuwaniem płatów powinno być zare-
zerwowane dla chorych z rozległymi zmianami, w długotrwałej 
chorobie. W przypadkach mniej rozległych cyst pilonidalnych, 
zastosowanie głębokich wycięć z mobilizacją tkanki podskór-

• nie wymagać długiego okresu hospitalizacji,
• dawać minimalne ryzyko powikłań,
• umożliwiać szybki powrót do normalnej aktywności [9].

Fundamentalną zasadą leczenia operacyjnego jest całkowite 
wycięcie zmiany, razem z jej bocznymi kanałami, aż do powięzi 
kości krzyżowej. Podanie barwnika do ujścia zewnętrznego 
ułatwia lokalizowanie kanałów bocznych cysty. Zabieg można 
przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym, jednak ze względu 
na trudną do oszacowania rozległość resekcji, bardziej komfor-
towe dla pacjenta i operatora może być zastosowanie znieczu-
lenia ogólnego [4].

Jedną z metod leczenia chirurgicznego jest osełkowate wy-
cięcie chorobowo zmienionych tkanek do powięzi krzyżowej 
i pośladkowej. Ranę pozostawia się otwartą do gojenia przez 
ziarninowanie. Metoda daje zwykle sukces terapeutyczny, jed-
nak naraża chorego na długotrwały proces leczniczy, w któ-
rym bardzo istotne jest odpowiednie pielęgnowanie rany. Za-
niedbania mogą skutkować rozwojem poważnych powikłań. 
Istotne jest stosowanie środków ściągających, usuwanie owło-
sienia z okolicy rany, redukcja nadmiernie bujającej ziarni-
ny i eliminacja tworzących się mostków naskórkowych [10].

Kolejnym sposobem leczenia jest wycięcie torbieli włosowej 
w granicach zdrowych tkanek i pierwotne zamknięcie rany. 
Metoda cechuje się mniejszą skutecznością i jest zalecana je-
dynie w przypadku nieznacznie zmienionych zapalnie zmian, 

Ryc. 7. Zamknięta rana pooperacyjna. Ryc. 8. Mocowanie opatrunku .
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W badaniu przeprowadzonym przez Milone’a i wsp. na grupie 
1006 pacjentów analizowano czynniki ryzyka powikłań poope-
racyjnych. Stwierdzono, że obecność chorób towarzyszących 
oraz odległość między najbardziej bocznie położonym ujściem 
cysty a linią pośrodkową, są niezależnymi czynnikami ryzy-
ka powikłań pooperacyjnych. Wykazano, że jeśli odległość ta 
przekracza 2 cm, to prawdopodobieństwo powikłań i zburzeń 
gojenia rany sięga aż 80%. Autorzy sugerują, aby w przypadku 
stwierdzenia u pacjenta któregokolwiek z tych czynników ry-
zyka, rezygnować z cięcia w linii pośrodkowej ciała na rzecz 
innych dostępów operacyjnych [23].

Omawiając techniki operacyjne, warto jeszcze zwrócić uwagę 
na fakt stosowania błękitu metylenowego do uwidocznienia 
kanałów zatoki włosowej. W prospektywnym randomizowa-
nym badaniu na 33 chorych, przeprowadzonym w Stambu-
le, wykazano, że zastosowanie błękitu metylenowego może 
obniżyć skuteczność resekcji cysty pilonidalnej [24]. Należy 
pamiętać, że wstrzyknięcie błękitu do każdego z ujść nie daje 
gwarancji, że barwnik znajdzie się we wszystkich zachyłkach 
cysty wewnątrz tkanki podskórnej. Usuwając cystę, należy 
zwrócić uwagę, aby dokonać radykalnej resekcji wszystkich 
okolic, w których tkanka podskórna wydaje się być nacieczona 
zapalnie, a nie tylko tych zabarwionych błękitem. Choć błękit 
pomaga w nawigacji śródoperacyjnej, nie należy zapominać 
o dokładnym przyglądaniu się resekowanej tkance i zachowa-
niu pełnej radykalności [24]. 

W naszym ośrodku stosujemy błękit metylenowy (fot. 1), a tak-
że badamy sondą ujścia cysty przed nacięciem skóry (fot. 2), 
aby określić wstępny zakres resekcji oraz przebieg rany. Przed 
operacją pośladki rozchylamy i fiksujemy plastrem do brzegów 
stołu operacyjnego, by lepiej eksponować operowanej okolicy. 
Dokonujemy resekcji w linii pośrodkowej, aż do powięzi kości 
krzyżowej, usuwając zarówno wszystkie zabarwione błękitem 
metylenowym tkanki, jak i te, które makroskopowo wydają 
się być zmienione zapalnie (fot. 3, 4).Następnie mobilizujemy 
tkankę podskórną (fot. 5). Zabieg przeprowadzamy przy uży-
ciu noża elektrycznego, co pozwala na uzyskanie optymalnej 
hemostazy. Następnie – na całą grubość tkanki podskórnej 
oraz przez powięź kości krzyżowej w linii środkowej rany – 
zakładamy szwy plecione o rozmiarze 2 przez brzegi skóry 
(fot. 6).Usuwamy plastry mocujące pośladki, aby zmniejszyć 
napięcie w szparze pośladkowej i wiążemy wyżej wymienio-
ne szwy, tak, aby zamknąć ranę (fot. 7). Następnie zakładamy 
szwy skórne z nici monofilamentowej o rozmiarze 2-0 z pozo-
stawieniem odstępów między szwami, co zapewnia swobodne 
wydostawanie się wysięku z rany. Często pozostawiamy w ranie 
sączek. Na ranę układamy opatrunek z rolowanej gazy, który 
mocujemy końcówkami nici szwu plecionego (fot. 8). Opatru-
nek i sączek usuwamy w 1. lub 2. dobie po operacji. Pacjent 

nej pozwala na szybsze gojenie rany i jest lepiej akceptowane 
przez pacjentów niż metody z przesunięciem płatów [20, 21].

Z uwagi na istnienie dużej ilości metod operacyjnych, sposób 
postępowania powinien być oparty o wyniki randomizowanych 
badań na dużych grupach chorych. W pracy Enriqueza-Nava-
scuesa i wsp. dokonano metaanalizy 25 randomizowanych ba-
dań obejmujących 2949 pacjentów. Oceniano proces gojenia, 
częstość nawrotów oraz powstawanie infekcji rany w zależno-
ści od wybranej metody operacyjnej. Porównano: 

• szerokie wycięcie z pozostawieniem otwartej rany,
• ograniczone wycięcie z pozostawieniem otwartej rany 

(sinusektomia),
• nacięcie cysty (sinusotomia),
• zamknięcie pośrodkowe tradycyjne i beznapięciowe 

z pozapośrodkowym,
• pogłębione wycięcie z płatem przesuniętym,
• pozostawienie rany otwartej z pierwotnym 

zamknięciem [22]. 

W czterech badaniach wykazano, że choć w przypadku metod 
ograniczonych i radykalnych częstość wznów była podobna, to 
biorąc pod uwagę pozostałe oceniane kryteria (proces gojenia, 
infekcje) lepsze wyniki dało ograniczone leczenie z pozostawie-
niem otwartej rany. W 10 badaniach porównano pośrodkowe 
i pozapośrodkowe pierwotne zamknięcie rany. Infekcje i ro-
zejście się rany stwierdzano częściej w przypadku zamknięcia 
rany w linii pośrodkowej ciała. W 6 badaniach porównano me-
todę Karydakisa/Bascom z metodą Limberga. Nie stwierdzo-
no różnic w zakresie ocenianych kryteriów między tymi meto-
dami. W jednym z analizowanych badań wykazano, że drenaż 
rany pooperacyjnej prowadzi do redukcji częstości powikłań 
infekcyjnych, jednak nie ma wpływu na wyniki odległe [22]. 

Intuicja podpowiada, że pierwotne zamknięcie rany powinno 
wpływać na szybsze jej zagojenie. Okazuje się jednak, że pa-
cjenci z raną pozostawioną „na otwarto”, rzadziej skarżą się na 
ból i powikłania procesu gojenia [22].

Wydaje się, że należy odstąpić od szerokiego radykalnego wy-
cięcia z pierwotnym pośrodkowym zamknięciem rany, na rzecz 
operacji mniej rozległych, z pozostawieniem rany do gojenia 
„na otwarto” lub zamknięciem asymetrycznym [22].

Nie należy zapominać o ograniczeniach, jakie niosą meta-
analizy badań – brak możliwości porównania szczegółowych 
aspektów techniki chirurgicznej oraz metod postępowania po-
operacyjnego, co może mieć wpływ na wyniki odległe. Ważne 
jest także uwzględnienie przedoperacyjnych czynników ryzy-
ka powikłań oraz przedoperacyjnej klasyfikacji zaawansowa-
nia choroby, czego zabrakło w większości ocenianych badań. 
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PODSUMOWANIE

Wybór optymalnej metody leczenia cysty pilonidalnej jest 
bardzo trudny. Znaczna liczba publikacji opisujących różne 
sposoby postępowania w przypadku tego schorzenia, wska-
zuje na brak rozwiązania o dużej skuteczności i małej liczbie 
nawrotów. Warto pamiętać, że w wielu ośrodkach sposób le-
czenia cysty pilonidalnej podyktowany jest wypracowanymi 
przez lata tradycjami. Powoduje to, że stosowane są metody, 
których skuteczność i wpływ na jakość życia pacjenta nigdy 
nie były weryfikowane. Trzeba także zaznaczyć, że opraco-
wywaniu jasnych schematów terapii nie ułatwiają: brak ja-
snego opisu i klarownej kwalifikacji schorzenia. W praktyce 
trudne okazuje się podjęcie decyzji o zastosowaniu leczenia 
zachowawczego lub minimalnie inwazyjnego, gdy nie można 
jasno określić, które cysty są zmianami wczesnymi, a które 
mają wieloletni przebieg. Pacjenci przez dłuższy czas mogą 
nie zauważać objawów choroby i zgłaszać się do poradni chi-
rurgicznych dopiero w przypadku rozwinięcia się ropnia cysty. 
Mimo że choroba wydaje się być prosta w swojej patofizjologii, 
jej leczenie sprawia trudność. Może stać się utrapieniem dla 
chirurga, który przez kolejne tygodnie obserwuje u pacjenta 
niegojącą się ranę, albo stwierdza nawrót choroby po krótkim 
czasie od zakończonej sukcesem operacji. Biorąc pod uwagę 
fakt, że schorzenie jest bardzo uciążliwe dla pacjenta, warto 
podejmować próby poszukiwania bardziej doskonałych, być 
może mniej okaleczających metod leczenia cysty pilonidalnej.

jest wypisywany ze szpitala najczęściej w 2. dobie po zabiegu 
operacyjnym. Do czasu zagojenia rany pacjent zgłasza się na 
regularne kontrole do poradni przyklinicznej. W tym czasie 
zalecamy staranną higienę operowanej okolicy. W przypadku 
wytworzenia się zbiorników płynowych, uwalniamy je przez 
usunięcie jednego ze szwów skórnych. W przypadku rozejścia 
się jednego z biegunów rany, pozostawiamy ją do gojenia przez 
ziarninowanie. Po zagojeniu rany zalecamy pacjentowi zgło-
szenie się do gabinetu kosmetycznego, celem przeprowadzenia 
zabiegów depilacji laserowej szpary pośladkowej.

W wielu pracach opisujących przypadki kliniczne cysty pilo-
nidalnej, stosowane są różne metody operacyjne oraz różne 
sposoby postępowania z raną pooperacyjną, np. zastosowanie 
terapii podciśnieniowej VAC (25). Nadal jednak nie określono 
postępowania chirurgicznego dającego małą ilość nawrotów 
i znaczny komfort pooperacyjny. 

Biorąc pod uwagę etiologię i charakter choroby, ciężko spo-
dziewać się, aby kiedykolwiek wskazano jasny sposób postę-
powania z cystą pilonidalną. Wydaje się, że rozsądnym roz-
wiązaniem jest stosowanie metody dobrze opanowanej przez 
danego chirurga, akceptowanej przez pacjenta, ale podlegają-
cej krytycznej ocenie samego operatora. Jeśli widzimy, że dana 
metoda daje dużą ilość powikłań, nawrotów czy znacznie ob-
niża komfort życia chorego, nie bójmy się spróbować innych 
metod leczenia tej uciążliwej choroby.
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