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STRESZCZENIE:    Przetoka odbytu (anal fistula, AF) jest patologicznym połączeniem odbytu i skóry okolicy odbytu. Główną przyczyną tworzenia się 
przetok odbytu jest infekcja bakteryjna gruczołów w obrębie krypt odbytowych. Jedną z nowoczesnych technik leczenia przetok nie-
ingerujących w aparat zwieraczowy jest implantacja materiału kolagenowego w formie zatyczek. Poniżej przedstawiamy pierwsze 
polskie doświadczenia z nowym modelem zatyczki biomateriałowej stosowanym w leczeniu przetok odbytu oraz wskazujemy na 
kluczowe elementy postępowania przed- i śródoperacyjnego związanego z zastosowaniem tej metody. W opinii autorów metoda 
jest prosta, bezpieczna i powtarzalna. Nowatorska organizacja przestrzenna materiału minimalizuje ryzyko migracji i rotacji zatycz-
ki oraz idealnie wkomponowuje się i dopasowuje do przebiegu i kształtu kanału przetoki, umożliwiając jej inkorporowanie i przera-
stanie przez tkanki kanału przetoki. Relatywnie krótki czas operacji, niewielkie pooperacyjne dolegliwości bólowe i szybsza rekon-
walescencja są niewątpliwie dodatkowymi zaletami metody. W celu oszacowania skuteczności leczenia przetok z zastosowaniem 
nowego typu zatyczki kluczowa jest długoterminowa obserwacja obejmująca większą ilość pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE:   przetoka odbytu, zatyczka biomateriałowa, implantacja zatyczki

ABSTRACT:   Anal fistula (AF) is a pathological connection between anus and skin in its surroundings. The main reason for the formation of 
anal fistula is a bacterial infection of the glands within the anal crypts. One of the modern techniques for the treatment of fistulas 
that do not interfere with the sphincters consists in implantation of a plug made from collagen material. We are presenting the 
first Polish experience with a new model of biomaterial plug for the treatment of anal fistula. We also point out key elements of 
the procedure (both preoperative and intraoperative) associated with this method. In the authors’ opinion, the method is simple, 
safe and reproducible. Innovative shape of the plug minimizes the risk of its migration and rotation. It also perfectly blends with 
and adapts to the course and shape of the fistula canal, allowing it to become incorporated and overgrown with tissue in the fis-
tula canal. The relatively short operation time, minor postoperative pain and faster convalescence are with no doubt additional 
advantages of the method. Long-term observation involving more patients is essential for evaluation of the efficacy of the treat-
ment of fistulas with the new type of plug.
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WSTĘP

Przetoka odbytu (anal fistula, AF) jest patologicznym połączeniem 
pomiędzy odbytem a skórą okolicy odbytu. Za główną przyczynę 
tworzenia się przetok odbytu uważa się infekcję bakteryjną gruczo-
łów w obrębie krypt odbytowych. Wśród innych przyczyn wymienia 
się chorobę Crohna, obecność ciała obcego, uraz okolicy krocza oraz 
uszkodzenia jatrogenne, a także powstałe w wyniku radioterapii okoli-
cy miednicy. Według ostatnich badań populacyjnych krajów europej-
skich (Anglia, Niemcy, Hiszpania i Włochy), częstość występowania 
przetoki odbytu szacuje się na około 12–28 zachorowań na 100 000 
mieszkańców [1]. W zależności od przebiegu kanału przetoki wzglę-
dem mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu, przetoki systematy-
zuje się zgodnie z klasyfikacją Parksa jako: 1) międzyzwieraczowe, 
2) przezzwieraczowe, 3)nadzwieraczowe oraz pozazwieraczowe [2].

Podstawowymi założeniami leczenia chirurgicznego przetok odbytu 
są: likwidacja stanu zapalnego oraz infekcji bakteryjnej, likwidacja ka-

nału przetoki w zależności od stosowanej metody (nacięcie, wycięcie, 
podwiązanie, zamknięcie) przy jednoczasowej niezbędnej minima-
lizacji ingerencji w aparat zwieraczowy odbytu, co potencjalnie wią-
że się z ryzykiem pooperacyjnego nietrzymania gazów i/lub stolca. 

Postępowanie chirurgiczne uzależnia się w głównej mierze od: 1) 
etiologii przetoki, 2) typu przetoki, 3) wcześniejszych zabiegów 
okołoodbytowych, 4) doświadczenia zespołu chirurgicznego oraz 
5) dostępności sprzętowych. Leczeniem z wyboru przetok odbyto-
wych jest leczenie zabiegowe. Do najczęściej stosowanych technik 
zalicza się: wycięcie kanału przetoki (fistulektomia), przecięcie ka-
nału przetoki (fistulotomia), setonaż (luźny lub tnący) oraz wycięcie 
przetoki i zamknięcie ujścia wewnętrznego przesuniętym płatem 
śluzówkowo-mięśniowym lub płatem anodermalnym. W ostatnich 
latach wprowadzono techniki, których nadrzędnym celem jest brak 
ingerencji w aparat zwieraczowy, co wiąże się z minimalizacją po-
tencjalnych powikłań w postaci ich niewydolności i braku kontynen-
cji. Do najczęściej stosowanych technik oszczędzających zwieracze 
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mocując ją do mięśnia zwieracza wewnętrznego, a następnie pokryto 
implant wytworzonym wcześniej płatem śluzówkowym, który obszy-
to szwem wchłanialnym 2-0 (fot. 1C oraz fot. 1D). Ujście zewnętrzne 
pozostawiono do gojenia „na otwarto”, dodatkowo nacinając skórę 
w okolicy ujścia celem ewakuacji treści surowiczo-krwistej. Całko-
wity czas zabiegu wyniósł 45 minut. W okresie pooperacyjnym pa-
cjent pobierał Lactulozę 15 ml raz dziennie oraz stosował nasiadów-
ki. Pacjenta wypisano ze szpitala w drugiej dobie po operacji. Przez 
2 miesiące obserwowano wyciek treści surowiczej z obrębu ujścia 
zewnętrznego. Pacjent nie zgłaszał dolegliwości bólowych związa-
nych z defekacją ani uczucia ciała obcego w obrębie okolicy odbyto-
wej. Wyniki leczenia w okresie obserwacji przedstawiono na fot. 2.

DYSKUSJA

W roku 2007 Johnson i wsp. przedstawili pierwsze obserwacje doty-
czące zastosowania biomateriału w postaci zatyczki (anal plug) celem 
leczenia przetok odbytu [7]. Wprowadzenie nowatorskiej metody ide-
alnie współgrało z powszechną regułą operacyjnego leczenia przetok 
odbytu. Za powszechną regułę uważa się znalezienie metody optymal-
nej w kontekście jej radykalnego postępowania chirurgicznego, a za-
razem zbyt dużej ingerencji w aparat zwieraczowy. Według ostatnich 
retrospektywnej analizy w Polsce spośród 807 ankietowanych chi-
rurgów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chirurgicznym, 9,51% 
z nich stosuje zatyczki kolagenowe w leczeniu przetok odbytu [8].

Nowa acellularna zatyczka kolagenowa jest innowacyjnym modelem 
zarówno ze względu na kształt oraz parametry fizykochemiczne. 

zalicza się LIFT (ligation of intersphincteric fistula tract), VAAFT 
(video-assisted anal fistula treatment), techniki z zastosowaniem 
lasera (np. FiLac™), kleje i zatyczki tkankowe (anal plug).

Szeroki wachlarz dostępnych metod operacyjnych leczenia przetok 
odbytu oraz ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań jest w istocie 
odzwierciedleniem trudności leczenia tego schorzenia z uwagi na 
heterogenność przetok odbytu (pod względem ich typu, etiologii), jak 
też brak jednoznacznej metody terapeutycznej, rekomendowanej jako 
skuteczna i obarczona niskim ryzykiem powikłań pooperacyjnych.  

Wcześniejsze niesatysfakcjonujące wyniki leczenia biomateriałem 
w formie zatyczek wiązały się z rozbieżnościami w metodologii ich 
stosowania (niejednoznaczna technika implantowania i fiksacji, 
różnorodność etiologii przetok, heterogenność typu przetok). Kon-
sensus z Chicago z 2007 roku usystematyzował wskazania do ich 
stosowania oraz rekomendował użycie tego typu zatyczek w przeto-
kach przezzwieraczowych, jako idealnych dla ich zastosowania [3].

W niezależnych badaniach Schwandner i wsp. oraz Zubaidi i wsp. 
wykazali skuteczność leczenia przetok przy pomocy zatyczek bio-
materiałowych odpowiednio w 62% i 83% [4, 5].

Co więcej, McGee i wsp. wykazali, że długość kanału przetoki sta-
nowi istotny statystycznie czynnik skuteczności leczenia przetok 
z zastosowaniem zatyczki kolagenowej [6].

Poniżej przedstawiamy pierwsze polskie doświadczenia z nowym 
modelem zatyczki biomateriałowej stosowanym w leczeniu prze-
tok odbytu. Prezentujemy także własne spostrzeżenia oraz przed-
stawiamy zalecenia praktyczne związane ze stosowaniem metody 
opartej na nowym modelu implantowanego materiału. 

OPIS PRZYPADKU

Sześćdziesięciotrzyletni pacjent z przetoką odbytu został przyjęty 
do kliniki celem leczenia operacyjnego przetoki. Na podstawie ba-
dań obrazowych (fistulografia oraz przezodbytowa ultrasonografia) 
potwierdzono przetokę przezzwieraczową. Przed kwalifikacją do 
leczenia operacyjnego przez 2 miesiące zastosowano luźny seto-
naż.  Pacjenta operowano w pozycji Lloyda-Daviesa w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym. Jako profilaktykę okołooperacyjną zastoso-
wano cefalosporynę II generacji oraz metronidazol, a celem przy-
gotowania pacjenta do zabiegu w przeddzień oraz w dniu operacji 
wykonano wlew doodbytniczy. Przy pomocy sondy wprowadzonej 
przez ujście zewnętrzne, uwidoczniono ujście wewnętrzne przetoki 
w kanale odbytu (fot. 1A). Kanał przetoki przepłukano wodą utlenio-
ną. Przy pomocy łyżeczki chirurgicznej wykonano curretage kana-
łu przetoki. W międzyczasie zatyczkę Pressfit® (DecoMed, Wenecja, 
Włochy) umieszczono na 10 minut w soli fizjologicznej celem uzy-
skania elastyczności biomateriału. W obrębie ujścia wewnętrznego 
przetoki odpreparowano płat śluzówkowy celem późniejszego pokry-
cia implantowanej zatyczki w obrębie ujścia wewnętrznego przetoki. 
Do dystalnego końca implantu (koniec węższy) zamocowano nitkę 
wiodącą, którą jednocześnie przyczepiono do sondy przeprowadzo-
nej przez kanał przetoki (fot. 1B). Następnie przeprowadzono zatycz-
kę, przeciągając ją od ujścia wewnętrznego do momentu stabilnego 
ufiksowania jej w kanale przetoki. Nadmiar implantu – zarówno przy 
ujściu wewnętrznym, jak i ujściu zewnętrznym – odcięto. W obrębie 
ujścia wewnętrznego zatyczkę ufiksowano szwem wchłanialnym 2-0, 

Ryc. 1.  Etapy operacji z wykorzystaniem zatyczki kolagenowej.  
A – kanał przetoki oraz ujścia przetoki 
B – mocowanie nitki wiodącej do sondy przeprowadzonej przez kanał przetoki  
C – przeciągnięcie i ufiksowanie zatyczki szwem wchłanialnym do mięśnia 
zwieracza wewnętrznego 
D – pokrycie ujścia wewnętrznego z implantowaną zatyczką płatem 
śluzówkowym
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Zastosowanie setonażu – w naszej opinii – jako etapu przygo-
towującego kanał przetoki, minimalizuje stan zapalny, zmniej-
sza objawy zakażenia w obrębie kanału przetoki oraz pozwala na 
wysztancowanie kanału, co wpływa na bezpieczniejsze i bardziej 
trwałe wprowadzenie implantu. 

Portilla i wsp., implantując biomateriał bez wcześniejszego se-
tonażu, wykazali jedynie 16-procentowy (3/19) wskaźnik sku-
teczności leczenia, wskazując jednoznacznie w konkluzji istotny 
związek pomiędzy stosowaniem setonażu przez zabiegiem a sku-
tecznością leczenia [15].

Jedną z częściej postulowanych przyczyn niepowodzenia terapii 
z zastosowaniem zatyczki jest jej migracja [17]. Z uwagi na nowa-
torski kształt zatyczki, wzorowany na organizacji przestrzennej 
trzpieni endoprotez, wydaje się, że zmodyfikowany jej profil unie-
możliwia rotację materiału wokół własnej osi, a w konsekwencji 
obluzowywanie się go w kanale przetoki, na co zwracano uwagę 
w przypadkach wcześniejszych biomateriałów [18].

W największym opublikowanym materiale analizującym nową 
zatyczkę, skuteczność terapii –definiowanej jako brak nawrotu 
przetoki – raportowano u 75% pacjentów w ponad 9-miesięcz-
nym średnim okresie obserwacji [19]. Charakterystyczną cechą 
zabiegu implantacji zatyczki kolagenowej jest obserwowane wy-
dzielanie treści surowiczej lub krwisto-surowiczej z otworu ze-
wnętrznego przetoki w okresie pooperacyjnym. Jest to związane 
per se z obecnością materiału biologicznego, zastosowanym cur-
retage’em, a także z inkorporowaniem materiału i przerastaniem 
go przez tkanki kanału przetoki. Utrzymujący się wyciek raporto-
wano nawet do 12 miesięcy po implantacji biomateriału, bez kli-
nicznych cech nawrotu przetoki [19].

W tabeli 1 zaprezentowano kluczowe aspekty postępowania przed-, 
około- oraz pooperacyjnego, które w opinii autorów zwiększają 
skuteczność leczenia oraz redukują ryzyko nawrotu w kontekście 
zastosowania zatyczki biomateriałowej.

WNIOSKI

Zastosowanie zatyczki kolagenowej nowego typu charakteryzuje się 
prostotą implantacji i jej powtarzalnością. Oprócz odpowiedniego do-
boru pacjentów pod względem etiologii i typu przetoki, kluczowym 
aspektem w opinii autorów jest zastosowanie przedoperacyjnego se-

Macierz kolagenowa ma postać nieusieciowanej struktury, która 
zachowuje integralność natywnych białek i działa jako naturalne 
rusztowanie dla otaczających tkanek kanału przetoki, ułatwiając 
jej przerost i inkorporację w kanał przetoki. 

Według przeglądu systematycznego przedstawionego przez Garg 
i wsp., skuteczność leczenia przetok odbytu z wykorzystaniem 
zatyczek kolagenowych wynosi 59,9% [9]. W oparciu o powyższą 
analizę, autorzy przedstawiają technikę anal plug jako bezpieczną 
oraz charakteryzującą się niskim wskaźnikiem powikłań i zakażeń 
miejsca operowanego.

Heydari i wsp., analizując skuteczność stosowania biomateria-
łu w jednorodnej grupie pacjentów (przetoki przezzwieraczowe 
o etiologii odkryptowej) wykazali 69% skuteczność terapii w okre-
sie 12-miesięcznej obserwacji [10]. Podobnych wyników dowiedli 
Ratto i wsp, wykazując ponad 72% skuteczność [11].

Także w opinii autorów niniejszej pracy metoda jest bezpieczna, 
powtarzalna jeśli chodzi o jej aspekt techniczny, charakteryzuje 
się szybkim okresem rekonwalescencji oraz niewielkimi dolegli-
wościami bólowymi, a co bardzo ważne, redukuje możliwość ja-
trogennego uszkodzenia aparatu zwieraczowego. Coraz częściej 
postuluje się także stosowanie metod operacyjnych nieingerują-
cych w aparat zwieraczowy w przypadkach wcześniejszych opera-
cji w obrębie odbytu, w nawrotowych przetokach odbytu, a także 
u pacjentów z wyjściowo obniżonym napięciem zwieraczy [12].

O’Connor oraz Champagne wykazali brak zależności pomiędzy 
przedoperacyjnym stosowaniem luźnego setonażu a skuteczno-
ścią leczenia przetok z zastosowaniem zatyczki [13, 14]. Na pod-
stawie własnych doświadczeń leczenia przetok odbytu uważamy, 
że stosowanie przedoperacyjnego setonażu przetoki jest konieczne 
i stanowi pierwszy etap większości zabiegów przetok odbytowych. 
Pogląd ten współgra z opiniami większości specjalistów uznają-
cych setonaż za główny czynnik wpływający na sukces leczenia 
biomateriałem [11, 15]. Przytoczone powyżej badania przedsta-
wione przez O’Connor i wsp. oraz Champagne’a i wsp. są zgodne, 
bowiem w istocie pochodzą z tego samego ośrodka oraz okresu 
obserwacji. W wyżej wymienionych pracach grupa pacjentów nie 
była jednak homogenna i dotyczyła także pacjentów z chorobą 
Crohna. Leczenie przetok w przebiegu choroby Crohna z zało-
żenia obarczone jest jednak wysokim ryzykiem nawrotów, które 
sięgają 48% w okresie rocznej i 59% w czasie dwuletniej obserwa-
cji po pierwotnym leczeniu przetoki [16].

Ryc. 2. Ujście zewnętrzne zaopatrzonej przetoki.  A – bezpośrednio po operacji; B – po 2 dniach; C – po 2 miesiącach
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z zastosowaniem zatyczek kolagenowych starszego typu wahają się 
w zakresie 60–70%, wydaje się, że nowatorski profil, kształt i usiecio-
wanie zatyczki nowego typu może wiązać się ze wzrostem skutecz-
ności leczenia. W celu jednoznacznej oceny skuteczności stosowania 
nowego typu zatyczki kolagenowej niezbędne są dalsze badania na 
dużej grupie pacjentów, z długim okresem obserwacji.  

tonażu kanału przetoki jako niezbędnego etapu przygotowawczego. 
Właściwy i długotrwały (1–2 miesiące) setonaż w opinii autorów jest 
kluczowym elementem w kontekście powodzenia terapii. Metoda cha-
rakteryzuje się prostotą implantacji i trwałością fiksacji ze względu 
na innowacyjny kształt protezy, a niewątpliwą jej zaletą jest nieinwa-
zyjność w aparat zwieraczowy. Chociaż wyniki skuteczności leczenia 

Tab. I. Najważniejsze czynniki determinujące skuteczność stosowania zatyczki kolagenowej nowego typu.

PRZEDOPERACYJNE OKOŁOZABIEGOWE POOPERACYJNE

Odpowiedni dobór pacjentów pod kątem etiologii przetoki Płukanie kanału przetoki Unikanie zaparć

Określenie typu przetoki Dokładny curretage Odkażanie ujścia zewnętrznego

Rodzaj wcześniejszych zabiegów i potencjalna przyczyna nawrotu Pokrycie ujścia wewnętrznego płatem 
śluzówkowym

Konieczny setonaż przygotowujący Mocowanie implantu

Przygotowanie do zabiegu (lewatywa, profilaktyka antybiotykowa) Poszerzenie ujścia zewnętrznego
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