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Streszczenie  
Autor omówił w pracy wady wrodzone odbytu i odbytnicy (WWOO): ich 
występowanie, rozpoznawanie, typy wad oraz wady towarzyszące. Autor 
porównał metody leczenia chirurgicznego WWOO oraz wyniki leczenia 
w poszczególnych typach wad. Następnie omówił techniczne aspekty dostępu 
tylnego strzałkowego, metody operacyjnej preferowanej przez autora, a także 
sposób pooperacyjnej oceny czynności kanału odbytniczo-odbytowego przy 
użyciu manometrii odbytniczej. Pierwszy opis WWOO przedstawił już 
w VII w.n.e. grecki chirurg Paulus Aegineta, ale skuteczne, w sensie 
czynnościowym, metody operacyjne pojawiły się dopiero w latach 70-tych 
ubiegłego wieku: operacja krzyżowo-kroczowa Stephens’a i operacja krzyżowo-
brzuszno-kroczowa Kiesewetter’a. Wyniki leczenia WWOO były jednak 
niezadowalające, aż do momentu wprowadzenia w 1982 roku przez de Vries 
i Peña operacji z dostępu strzałkowego tylnego (ang. posterior sagittal 
approach). Operacja polega na dotarciu do niedrożnego jelita od strony krocza 
poprzez rozdzielenie wszystkich struktur mięśniowych idealnie w linii 
pośrodkowej, opierając się na założeniu, że takie cięcie nie uszkadza 
symetrycznego, bilateralnego unerwienia i unaczynienia tej okolicy. Nowa 
technika operacyjna zawiera kilka elementów mających znaczenie w aspekcie 
pooperacyjnej czynności kanału odbytniczo-odbytowego, m.in.: użycie elektro-
stymulacji, zastosowanie szwów trakcyjnych i „tapering” czyli dopasowanie jelita 
rozmiarem do istniejących struktur mięśniowych. Poprzednio obowiązujące 
podziały WWOO uzasadnione były przede wszystkim koniecznością doboru 
odpowiedniej metody operacyjnej, innej w wadach typu niskiego i innej dla wad 
typu wysokiego. Dostęp strzałkowy tylny umożliwia korekcję każdej wady odbytu 



Wady wrodzone odbytu i odbytnicy 146

niezależnie od jej typu. Metoda może być użyta również w reoperacjach 
u pacjentów z niezadowalającym wynikiem czynnościowym po operacji innymi 
metodami. 
 
Słowa kluczowe: wady odbytu i odbytnicy, wady towarzyszące, manometria 
odbytnicza, dostęp strzałkowy tylny. 
 
 

Abstract 
Author presented anorectal malformations (ARM): their incidence, diagnostics, 

classification and associated anomalies. Author compared operative methods 

used in treatment of ARM and results of treatment in regards to the type 

of ARM. He discussed technical considerations of the posterior sagittal 

approach, a new operative method of author’s preference, as well as the use 

of anorectal manometry in assessment of postoperative function of the anorectal 

canal. The first description of ARM was presented by Paulus Aegineta in VII, 

however functionally effective operative methods appeared in the 70’s of last 

century: sacroperineal operation by Stephens and sacroabdominoperineal 

procedure by Kiesewetter. Though postoperative results were unsatisfactory till 

1982 when de Vries and Peña introduced posterior sagittal anorectoplasty. 

The concept of approaching the defect through a wide posterior sagittal incision 

with division of all muscle structures exactly in the midline was based on the 

assumption that such an incision cannot damage the symmetrical, bilateral nerve 

and blood supply. The idea of the new operation is based on some elements 

of importance for the postoperative function of the rectoanal canal, i.e. use 

of electrostimulation, traction sutures and “tapering” - tailoring of the rectum 

to match the size of muscle structures. All previously used classifications of 

ARM were prepared mostly due to the necessity of choosing the proper 

corrective operations different for low and different for high ARM. Posterior 

sagittal approach allows correction of defect independent on type of ARM. It can 

also be used successfully in reoperations in incontinent children after correction 

of ARM with use of other operative technique. 

 

Key words: anorectal malformations, associated anomalies, anorectal 

manometry, posterior sagittal approach. 
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Wstęp 
 

Pierwsza połowa poprzedniego stulecia przebiegała w chirurgii dziecięcej 

pod znakiem dynamicznego postępu. Wyjątek stanowiła grupa wad wrodzonych 

odbytu i odbytnicy, których anatomia była, jeszcze w latach 80-tych, nie do 

końca poznana, a wyniki leczenia chirurgicznego dalekie od oczekiwań [1, 2]. 

Ze względu na dostępność i łatwość badania tej okolicy, opisy wad odbytu 

i odbytnicy pojawiły się w literaturze bardzo wcześnie; pierwszy już 

w VII wieku n.e., za sprawą greckiego chirurga Paulusa Aeginety. Od tamtej 

pory wielu chirurgów próbowało z różnym powodzeniem rozwiązać problem 

skutecznej operacyjnej korekcji wad odbytu i odbytnicy. Pierwszym, którego 

metoda operacyjna z dostępu krzyżowo-kroczowego przyniosła dobry wynik 

czynnościowy u części pacjentów był Stephens. Operacja krzyżowo-brzuszno-

kroczowa (ang. sacroabdominoperineoplasty) Kiesewettera, w której połączył 

on idee Stephensa z wykonywaną w Europie operacją brzuszno-kroczową 

Rehbeina (ang. abdominoperineoplasty) przyniosła, w porównaniu z innymi 

metodami operacyjnymi, znaczną poprawę wyników pooperacyjnych, chociaż 

w dalszym ciągu były one dalekie od oczekiwań [1, 3, 4]. 

 

Omówienie tematu 
 
Dostęp tylny strzałkowy 
 

Punktem zwrotnym w historii leczenia wad odbytu i odbytnicy był 

zaproponowany w 1982 roku przez de Vries i Peña dostęp tylny strzałkowy 

(ang. posterior sagittal approach) [5, 6]. Operacja polega na dotarciu 

do niedrożnego jelita od strony krocza poprzez rozdzielenie wszystkich struktur 

mięśniowych idealnie w linii pośrodkowej, opierając się na założeniu, że takie 

cięcie nie upośledzi symetrycznego, bocznego unerwienia i unaczynienia tej 

okolicy. Taki dostęp pozwala chirurgowi wejrzeć w tę niedostępną do tej pory 

okolicę. Do identyfikacji poszczególnych struktur mięśniowych na drodze 

wywołania ich skurczu i obserwacji kierunku jego działania, autorzy metody 
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użyli elektrostymulacji [5, 7]. Ich nowa koncepcja anatomii tej grupy wad, 

oparta na wieloletnich badaniach autopsyjnych płodów i własnych 

doświadczeniach operacyjnych, całkowicie zrewolucjonizowała dotychczasowe 

poglądy bazujące w gruncie rzeczy tylko na przypuszczeniach i spekulacjach 

[5-7]. W dotychczas stosowanym dostępie operacyjnym małe cięcie kroczowe 

i krzyżowe praktycznie uniemożliwiały chirurgowi prawidłowe rozpoznanie 

elementów anatomicznych, a sprowadzenie jelita na krocze odbywało się przez 

wytworzony "na ślepo" i "na tępo" kanał. W efekcie dochodziło często do 

uszkodzenia ważnych struktur, szczególnie w przypadkach współistniejących 

z wadą odbytu, przetok do układu moczopłciowego, a wytworzony odbyt 

nie zawsze znajdował się w obrębie zwieraczy [1, 2, 4, 7]. 

 

Podstawy anatomiczne 
 

Odbytnica (ang. rectum), dzieli się na część miedniczną - bańkę odbytnicy 

i część odbytową - kanał odbytu. Granicą podziału jest miejsce, w którym ścianę 

odbytnicy obejmuje mięsień dźwigacz odbytu. Obie części tworzą kąt 60° 

skierowany wierzchołkiem do przodu. Odbytnicę w tej pozycji utrzymują 

mięśnie przepony miednicy. U dzieci odbytnica jest stosunkowo duża i prze-

biega bardziej prostolinijnie niż u dorosłego. Prawidłowa czynność czuciowa 

i ruchowa końcowego odcinka jelita grubego zależy przede wszystkim od jego 

unerwienia i stanu mięśni; poprzecznie prążkowanych – dźwigacza i zwieracza 

zewnętrznego odbytu oraz gładkich - zwieracza wewnętrznego [1, 8, 9]. 

 

Mięśnie poprzecznie prążkowane 

Prawidłowo poszczególne pasma mięśni poprzecznie prążkowanych 

przepony miednicy przyczepiają się do spojenia łonowego, dolnej części kości 

krzyżowej, kości guzicznej i obu kości biodrowych, zbliżają się do odbytnicy 

i obejmując ją, tworzą strukturę w kształcie lejka biegnącą ku dołowi aż do 

skóry krocza - przeponę miednicy. Górna część tego zespołu mięśniowego 

opisywana jest w podręcznikach anatomii jako dźwigacz odbytu, a najniżej 
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położona część - jako zwieracz zewnętrzny odbytu. Poszczególne pasma 

i elementy mięśniowe wchodzące w ich skład to: mięsień kulszowo-guziczny, 

łonowo-guziczny, łonowo-odbytniczy, głęboki i powierzchowny zwieracz 

zewnętrzny odbytu [3, 8, 9]. 

 

Mięśnie gładkie 

Zwieracz wewnętrzny odbytu w prawidłowych warunkach występuje jako 

zgrubienie warstwy okrężnej mięśniówki gładkiej ściany jelita na wysokości 

odbytu. Jego stałe napięcie spoczynkowe zapewnia odruchowe trzymanie stolca 

[3, 8, 9] 

 

Nowa koncepcja anatomii według Peña 
 

Peña w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas stosowania dostępu 

tylnego strzałkowego przy usuwaniu guzów miednicy lub naprawianiu skutków 

urazów krocza u pacjentów z prawidłowo wykształconymi strukturami 

mięśniowymi tej okolicy uważa, że śródoperacyjnie widoczna jest jednolita 

masa mięśniowa otaczająca odbytnicę i biegnących równolegle do niej, 

a rozróżnienie poszczególnych mięśni nie jest możliwe [5-7]. Zwieracz 

zewnętrzny odbytu utworzony jest przez dwa pasma włókien mięśniowych 

przystrzałkowych (ang. parasagittal fibres) biegnących równolegle do siebie 

po obu stronach odbytu i łączących się do przodu i do tyłu od niego. Nie jest on 

zatem strukturą okrężną, jak uważano do tej pory [3, 8, 9]. Górną część lejka 

mięśniowego stanowi dźwigacz odbytu. Wychodzące z niego włókna 

mięśniowe, tworzące dolną część całej struktury, biegną równolegle do 

odbytnicy, prostopadle do skóry krocza i przyśrodkowo do włókien 

przystrzałkowych. Ten niezdefiniowany dotychczas element został przez Peña 

nazwany kompleksem mięśniowym (ang. muscle complex) [5-7]. 
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Naczynia krwionośne 

Górna część odbytnicy jest unaczyniona przez tętnicę odbytniczą górną 

(a. haemorrhoidalis superior), będącą przedłużeniem tętnicy krezkowej dolnej 

(a. mesenterica inferior). Część środkową odbytnicy zaopatruje tętnica 

odbytnicza środkowa (a. haemorrhoidalis media), odgałęzienie tętnicy 

biodrowej wewnętrznej (a. iliaca interna), zaś kanał odbytu unaczyniony jest 

przez tętnicę odbytniczą dolną (a. haemorrhoidalis inferior) odchodzącą 

od tętnicy sromowej wewnętrznej (a. pudendalis interna) [1, 8, 9]. 

 

Unerwienie 

Główne czynności odbytnicy jako narządu to zamykanie i opróżnianie. 

Odruchy te przebiegają przez łuki układu autonomicznego i regulowane są przez 

dwa ośrodki: współczulny i przywspółczulny. Włókna współczulne z drugiego, 

trzeciego i czwartego zwoju lędźwiowego oraz ze splotu przedaortalnego tworzą 

splot podbrzuszny, z którego wychodzą nerwy przedkrzyżowe biegnące do 

splotu miednicznego. Działają hamująco na mięśniówkę ściany jelita i są 

nerwami ruchowymi dla zwieracza wewnętrznego. Unerwienie przywspółczulne 

pochodzi z nerwów trzewnych miednicznych utworzonych przez trzeci i czwarty 

nerw krzyżowy. Włókna przedzwojowe przewodzą bodźce ruchowe dla ściany 

jelita, bodźce hamowania zwieracza oraz bodźce czuciowe wypełnienia 

odbytnicy. Unerwienie somatyczne dźwigacza odbytu pochodzi z przednich 

korzeni drugiego, trzeciego i czwartego nerwu krzyżowego [1, 3, 7, 10]. Kanał 

odbytu łącznie z segmentem odbytnicy około 1cm powyżej linii grzebieniastej 

i skóra wokół odbytu posiadają wyjątkowe unerwienie czuciowe: ciałka 

Meissnera (ból, dotyk), kolbki Krausego (zimno), ciałka Paciniego i Golgi-

Mazzoniego (ciśnienie lub napięcie) oraz ciałka płciowe (tarcie) [8, 9, 11]. 

 

Odruch defekacji 

Opróżnianie odbytnicy odbywa się przez skurcz mięśniówki ściennej jelita 

(działanie pobudzające układu przywspółczulnego) i równoczesne rozluźnienie 
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zwieracza wewnętrznego odbytu (działanie hamujące układu współczulnego), 

pod wpływem wzrostu ciśnienia i rozciągnięcia ściany odbytnicy na skutek jej 

wypełnienia. Opróżnianie jest wspomagane przez skurcz mięśni poprzecznie 

prążkowanych dna miednicy oraz tłocznię brzuszną. Oprócz współdziałania tych 

elementów ważną rolę odgrywa wpływ kory mózgowej na zwieracz zewnętrzny 

odbytu. Drogi dośrodkowe odruchu zamknięcia i opróżniania odbytnicy biegną 

w tylnych korzeniach trzeciego, czwartego i piątego nerwu krzyżowego [1, 3, 8, 

10]. Za napięcie kanału odbytu odpowiedzialne jest w głównej mierze ciśnienie 

spoczynkowe zwieracza wewnętrznego odbytu. W miarę gromadzenia 

zawartości, ciśnienie w odbytnicy rośnie i po osiągnięciu wartości krytycznej 

wyzwala odruchowe zahamowanie i zwiotczenie zwieracza wewnętrznego, 

poprzedzone uczuciem parcia - jest to odruch hamowania odbytniczo-

odbytowego (ang. rectoanal inhibitory reflex - RAIR), zwany również odruchem 

hamowania zwieracza. Jednocześnie następuje skurcz zwieracza zewnętrznego, 

który może trwać tylko 50-60 sekund. W tym czasie zawartość jelita (stolec, gaz, 

płyn) zostaje rozpoznana przez receptory czuciowe błony śluzowej odbytu 

i dalszy etap czynności defekacyjnej jest już świadomie kontrolowany. Jeżeli nie 

ma warunków do oddania stolca, następuje zwiotczenie odbytnicy i obniżenie 

ciśnienia, a wraz z tym powraca napięcie zwieracza wewnętrznego [1, 3, 8, 10]. 

 

Wady wrodzone odbytu i odbytnicy 
 

Częstość występowania 

Wady wrodzone odbytu i odbytnicy (WWOO) występują z częstością 

od 1 do 4 na 5000 żywo urodzonych noworodków, bez przewagi którejś z płci. 

[1, 7, 12]. 

 

Podstawy embriologiczne 

W etiopatogenezie tej grupy wad ważną rolę odgrywają zaburzenia 

rozwojowe między 4 tygodniem, a 6 miesiącem ciąży. Odbytnica i odbyt 

powstają z trzech różnych struktur pierwotnych; dolna część kanału odbytu 
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powstaje z ektodermy zagłębienia odbytowego, górna część kanału odbytu 

i odbytnica do poziomu załamka otrzewnej powstaje ze steku, a górna część 

odbytnicy z jelita tylnego. Złożoność tego procesu wpływa na różnorodność 

powstałych w tej okolicy wad i towarzyszących im przetok do sąsiednich 

narządów [1]. 

 

Tabela 1. Kliniczny podział wad wrodzonych odbytu i odbytnicy wg Peña [7]. 

 

 

Typ wady 

 

 

Chłopcy 

 

Dziewczynki 

 

1. niskie 
• przetoka skórna, kroczowa 

• zwężenie odbytu 

• niedrożny odbyt bez przetoki (typ niski) 

• błona odbytowa 

• wada o typie “uchwyt 

wiadra” 

• przetoka przedsionkowa 

• przetoka pochwowa niska 

 

2. wysokie 
• niedrożny odbyt bez przetoki (typ wysoki) 

• niedrożność i zwężenie odbytnicy 

• przetoka do cewki 

opuszkowej 

• przetoka do cewki 

sterczowej 

• przetoka do szyi pęcherza 

moczowego 

• przetoka pochwowa wysoka 

• przetrwały stek (cloaca) 

 

3. wady złożone - grupa rzadkich wad heterogennych  

 

 

 

Podział wad odbytu i odbytnicy 

Pierwsza powszechnie przyjęta klasyfikacja z Melbourne z 1970 roku 

wprowadziła podział wad odbytu i odbytnicy na wady typu niskiego, typu 

wysokiego i pośrednie [3]. Obowiązująca obecnie klasyfikacja Wingspread'a 

(Melbourne, 1984) podzieliła WWOO na wady niskie, wysokie, pośrednie, 
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stekowe, wady rzadkie i niesklasyfikowane. Podstawą tych podziałów było 

położenie niedrożnego jelita w stosunku do górnego brzegu mięśnia łonowo-

odbytniczego [1, 3]. Uzasadnione to było przede wszystkim koniecznością 

wyboru odpowiedniej metody operacyjnej, innej w wadach typu niskiego i innej 

dla wad typu wysokiego. Dostęp strzałkowy tylny umożliwia korekcję każdej 

wady odbytu niezależnie od jej typu [5-7]. Wynik pooperacyjny zależy więc od 

rodzaju wady, nie zaś od sposobu leczenia, czyli wyboru metody operacyjnej. 

Wcześniej stosowane podziały wady przestały mieć znaczenie, a istotna stała się 

jedynie wczesna identyfikacja wady. Najczęściej występującymi wadami są 

wady niskie: u chłopców przetoka kroczowa, u dziewczynek przetoka 

przedsionkowa [1, 2, 7]. Podział WWOO dla potrzeb klinicznych wg Peñy 

w modyfikacji autora przedstawiono w Tabeli 1. [1, 7]. Poziom niedrożności 

jelita i ujścia przetok u dziewczynek i chłopców przedstawiono schematycznie 

na rycinie 1. i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Wady odbytu i odbytnicy u chłopca: 1. odbyt prawidłowy, 2. przetoka kroczowa, 

3. przetoka do cewki opuszkowej, 4. przetoka do cewki sterczowej, 5. przetoka do szyi 

pęcherza moczowego. (Rysunek autora) 
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Ryc. 2. Wady odbytu i odbytnicy u dziewczynki: 1. odbyt prawidłowy, 2. przetoka 

kroczowa, 3. przetoka przedsionkowa, 4. przetoka pochwowa niska, 5. przetoka 

pochwowa wysoka. (Rysunek autora). 

 

 

Wady towarzyszące wadom odbytu i odbytnicy 
 

Układ moczopłciowy 

Wady towarzyszące wadom odbytu i odbytnicy lokalizują się najczęściej 

w obrębie układu moczopłciowego (UMP). Ich częstość w tej grupie pacjentów 

waha się od 20% do 54%. Najczęściej obserwowane to: brak nerki (agenesia 

renis) i odpływ pęcherzowo-moczowodowy (refluxus vesicoureteralis). Istnieje 

ścisła zależność między wysokością WWOO, a częstością występowania wad 

UMP. Im wyższa postać wady, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia 

u pacjenta towarzyszącej wady układu moczopłciowego. U pacjentów 

z przetrwałym stekiem lub przetoką odbytniczo-pęcherzową częstość 

występowania wad UMP wynosi ok. 90%, podczas gdy w przypadku wad typu 

niskiego ocenia się ją na ok. 14% [1, 7, 13, 14]. 
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Kość krzyżowa 

U dzieci z WWOO kość krzyżowa często jest nieprawidłowa. Dotyczy to 

zarówno kształtu, jak i liczby kręgów krzyżowych, od kręgów połówkowych, 

przez skrzywienia boczne, aż po częściowy lub całkowity brak kości krzyżowej. 

Wady te obserwuje się u 17% do 65% dzieci z WWOO, w zależności od 

wysokości wady. Brakowi dwóch lub trzech ostatnich kręgów krzyżowych 

towarzyszy niedorozwój mięśnia dźwigacza i zwieracza zewnętrznego odbytu. 

Natomiast brak więcej niż trzech kręgów krzyżowych powoduje powstanie 

znacznego stopnia deficytu neurologicznego, a w efekcie objawów pęcherza 

neurogennego i neurogennego kanału odbytniczo-odbytowego [1, 7, 13, 14]. 

 

Wady towarzyszące innych narządów i układów 
 

Wady innych narządów współistnieją z WWOO z mniejszą częstością: 

układu krążenia 3,5-27%, oun 8-67%, układu kostnego 13-16%, przewodu 

pokarmowego 5-10%, zaburzenia chromosomalne (zespół Downa) 3%. 

Obecność wad towarzyszących jest główną przyczyną zgonów noworodków 

z WWOO. Chirurg mający do czynienia z noworodkiem z WWOO musi 

koncentrować się nie tylko na wadzie podstawowej, ale przede wszystkim 

wykluczyć lub potwierdzić obecność wad towarzyszących, ponieważ to właśnie 

one stanowią zagrożenie życia dziecka. Opisane zostały m.in. zespoły VATER 

i VACTERL - łączące w sobie wady wrodzone różnych narządów i układów 

[14, 15]: 

V vertebral - wady kręgosłupa;  

A anal - wady odbytu;  

C cardiac - wady serca i dużych naczyń;  

T-E tracheo-esophagal - niedrożność przełyku z przetoką przełykowo-

tchawiczą; 

R renal - wady układu moczowego; 

radial - dysplazja promieniowa kończyny górnej; 

L limbs - wady kończyn 
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Postępowanie przedoperacyjne z noworodkiem z wadą odbytu 

i odbytnicy. Rozpoznanie WWOO i wad towarzyszących 

 

U noworodka z WWOO wstępne postępowanie diagnostyczne ma na celu 

określenie typu wady (wada typu wysokiego lub typu niskiego), wykrycie wad 

towarzyszących, przede wszystkim układu moczopłciowego i kości krzyżowej 

oraz podjęcie decyzji o rodzaju leczenia przygotowawczego np. wyłonieniu 

u dziecka kolostomii [1, 7]. 

 

Oględziny krocza 

Oględziny krocza pozwalają już w pierwszych minutach życia dziecka 

stwierdzić brak odbytu, jego przemieszczenie lub obecność przetok. Badanie 

fizykalne i analiza moczu u noworodka płci męskiej z wada wrodzona odbytu 

pozwala w 80% przypadków określić wysokość wady i podjąć decyzję 

o sposobie leczenia. Oglądanie krocza ma jeszcze większą wartość 

u noworodków płci żeńskiej, ponieważ w 90% przypadków stwierdza się u nich 

przetokę do układu moczopłciowego. Tzw. ,,płaskie krocze” (ang. flat bottom), 

niezależnie od płci, świadczy o słabo wykształconych mięśniach i stanowi zły 

prognostyk w aspekcie pooperacyjnego trzymania stolca [1, 6, 7]. 

 

Inwertografia. Badanie ultrasonograficzne krocza. 

Oba badania mają na celu dokonanie pomiaru odległości niedrożnego 

segmentu odbytnicy od skóry krocza i podjęcie decyzji o przeprowadzeniu 

korekcji wady w wieku noworodkowym (odległość < 1cm) lub wyłonieniu 

kolostomii (odległość > 1cm) [1, 7]. Radiogram wykonuje się w pozycji 

odwróconej (głową w dół), w projekcji bocznej, z cieniodajnym znacznikiem 

przyklejonym na kroczu w miejscu przyszłego odbytu. Technika badania, 

opisana przez Wangesteen’a i Rice’a, opiera się na założeniu, że powietrze 

połykane przez noworodka powinno po upływie około 12 godzin od urodzenia 

wypełnić najbardziej obwodowo położony segment niedrożnego jelita [1, 6]. 

Linie kostne poprowadzone na radiogramie: łonowo-guziczna (P-C) i mięśniowa 



J. Niedzielski 157

(M) pozwalają określić stosunek niedrożnego jelita do mięśnia łonowo-

odbytniczego, którego górny brzeg (linia M) stanowi linie podziału między 

wadami typu wysokiego, a wadami typu niskiego [3, 16]. Na zdjęciu mierzona 

jest odległość między najbardziej obwodowo położonym zbiornikiem gazu, 

a znacznikiem na kroczu [16]. Badanie ultrasonograficzne krocza pozwala 

w prosty sposób dokonać wiarygodnego pomiaru odległości niedrożnego 

segmentu odbytnicy od skóry krocza już u noworodka [16]. 

 

Wyłonienie kolostomii 

W opinii autora czasowe odbarczenie przewodu pokarmowego powinno 

mieć miejsce we wszystkich typach wad, z wyjątkiem dzieci z wadami typu 

niskiego zakwalifikowanych do operacji radykalnej w wieku noworodkowym 

oraz dzieci z szeroką przetoką kroczową która nie stanowi przeszkody 

w wypróżnieniach. Autor, podobnie jak Peña, jest zwolennikiem wytworzenia 

całkowicie rozdzielonej dojrzałej kolostomii. Miejsce wyłonienia przetoki 

jelitowej powinno być tak wybrane, aby pozostawić jak najkrótszy obwodowy 

odcinek nieczynnego jelita, wystarczająco długi jednak do prawidłowego 

przeprowadzenia dalszych planowanych zabiegów operacyjnych (optymalne jest 

połączenie zstępniczo-esicze) [7, 17]. 

 

Kolostogram dystalny 

Obecność kolostomii umożliwia wykonanie badania radiologicznego 

z użyciem kontrastu - kolostografii dystalnej, pozwalającej precyzyjnie określić 

typ wady, zmierzyć odległość jelito-krocze i wykryć obecność przetok do układu 

moczopłciowego. Autor stosuje technikę kolostografii z dodatnim ciśnieniem 

(ang. augmented pressure distal colostography) [16, 18]. Badanie przeprowadza 

się pod kontrolą fluoroskopii. 
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Przeglądowy radiogram kości miednicy.  

Współczynnik krzyżowo-biodrowy. 

Obiektywną ocenę stopnia rozwoju kości krzyżowej umożliwia 

współczynnik krzyżowo-biodrowy (WKB) [12, 19]. Do obliczenia jego wartości 

wykorzystuje się przeglądowy radiogram miednicy w projekcji przednio-tylnej 

(a-p), wykonywany rutynowo w trakcie badania cystograficznego, będącego 

częścią kompleksowej diagnostyki układu moczowego. Na radiogramie rysuje 

się trzy równoległe do siebie linie: 

linia A - łącząca szczytowe punkty obu grzebieni biodrowych, 

linia B - łącząca najniższe punkty obu stawów krzyżowo-biodrowych, 

linia C - przechodząca przez dolny zarys ostatniego segmentu kręgosłupa, 

widocznego na radiogramie. 

Współczynnik krzyżowo-biodrowy (WKB) oblicza się w oparciu o wzór 

WKB = odległość A-B / odległość B-C. Prawidłowa wartość WKB wynosi 

średnio: u zdrowych, donoszonych noworodków – 0,82 i w grupie dzieci 

starszych – 0,86 i nie jest nigdy niższa niż 0,7. U dzieci z WWOO wartość WKB 

jest istotnie niższa i wynosi 0,77 w grupie wad typu niskiego oraz 0,61 w grupie 

wad typu wysokiego [12, 13, 19]. Współczynnik krzyżowo-biodrowy jest 

dobrym wskaźnikiem prognostycznym w aspekcie pooperacyjnej czynności 

kanału odbytniczo-odbytowego. 

 

Diagnostyka układu moczowego 

Diagnostykę rozpoczyna się od badania ultrasonograficznego jamy 

brzusznej, a następnie wykonuje się cystografię mikcyjną. W razie 

wykrycia ewentualnych wad układu moczowego urografia i renoscynty- 

grafia pozwalają ocenić czynność nerek i ułatwiają podjęcie decyzji o rodzaju 

leczenia [2, 7, 13, 14]. 

 



J. Niedzielski 159

Operacyjna korekcja wady odbytu i odbytnicy 
 

Klasyczne metody operacyjne to: operacja Stephensa (krzyżowo-

kroczowa), operacja Rehbeina (brzuszno-kroczowa) i operacja Kiesewettera 

(krzyżowo-brzuszno-kroczowa) [1, 3]. Tylna strzałkowa plastyka odbytu 

i odbytnicy (ang. posterior sagittal anorectoplasty - PSARP). Operacja polega 

na dotarciu do niedrożnego jelita od strony krocza poprzez przecięcie 

wszystkich struktur mięśniowych idealnie w linii pośrodkowej, opierając się 

na założeniu, że takie cięcie nie uszkadza symetrycznego, bilateralnego 

unerwienia i unaczynienia tej okolicy. Cała idea Peña związana z dostępem 

strzałkowym tylnym zawiera w sobie kilka istotnych elementów 

wprowadzonych do techniki operacyjnej po raz pierwszy, a mających ogromne 

znaczenie w aspekcie skuteczności zabiegu operacyjnego i pooperacyjnej 

czynności kanału odbytniczo-odbytowego [6, 10, 14]. Najważniejsze elementy 

techniki operacyjnej Peña [5-7]: 

A. użycie elektrostymulacji, 

B. zastosowanie szwów trakcyjnych, 

C. oddzielenie ,,na ostro" odbytnicy od pochwy lub cewki moczowej, 

D. ,,wydłużenie" jelita na drodze przecięcia pasm włóknistych (bez laparotomii), 

E. „tapering” - dopasowanie jelita rozmiarem do istniejących struktur 

mięśniowych. 

 

A. Zastosowanie w trakcie operacji stymulacji elektrycznej, pozwala 

zidentyfikować i zlokalizować wszystkie elementy mięśniowe, nawet te 

najmniejsze i najdelikatniejsze, często niewidoczne gołym okiem. Peña 

zaleca stosowanie stymulatora prądu stałego o natężeniu 20 do 240 mA; 

niskie wartości (20 do 40 mA) służą do stymulacji odsłoniętych mięśni, 

wyższe wartości (100 do 240 mA) do stymulacji przezskórnej i u starszych 

pacjentów. Stymulacja górnej partii włókien dźwigacza wywołuje skurcz 

pociągający odbytnicę do przodu, zaś efektem pobudzenia kompleksu 

mięśniowego jest uniesienie odbytu ku górze. Bodźce elektryczne działając 
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na włókna przystrzałkowe powodują skurcz wzdłuż przebiegu włókien, 

który zaciskając odbyt stwarza błędne wrażenie, że są to włókna okrężne. 

Przy użyciu elektrostymulacji wyznaczona zostaje również przednia i tylna 

granica kompleksu mięśniowego, czyli kanału przez który zostanie 

przeprowadzone na krocze niedrożne jelito. Pozwala to na precyzyjne 

wytworzenie odbytu we właściwym miejscu i wyeliminowanie z poczynań 

chirurga elementu przypadkowości. 

B. Elementem ułatwiającym preparowanie chirurgiczne są szwy trakcyjne 

(Mersilk 3-0 lub 4-0) zakładane na ujścia przetok zewnętrznych (przetoka 

kroczowa i przedsionkowa) oraz na ścianę jelita po otwarciu jego światła 

w wadach bez przetok zewnętrznych. Szwy trakcyjne założone gęsto jeden 

przy drugim umożliwiają preparowanie delikatnych tkanek pod dużym 

nawet napięciem, bez ryzyka ich rozerwania. 

C. W większości WWOO jelito przemieszczone jest ku przodowi, w stronę 

cewki moczowej lub pochwy, a w części wad oba narządy posiadają 

wspólną ścianę. Oddzielenie przedniej ściany odbytnicy od tylnej ściany 

cewki moczowej lub pochwy jest najbardziej delikatną i wymagającą 

największej precyzji częścią operacji. Moment oddzielenia odbytnicy 

od pochwy lub od cewki moczowej wydaje się być głównym źródłem 

powikłań we wcześniej stosowanych metodach operacyjnych. Nie mając 

wglądu w operowaną okolicę chirurg nie był w  stanie precyzyjnie 

rozdzielić obu narządów i zaopatrzyć przetoki. Preparowanie na ślepo 

prowadziło do powstania uchyłków i zwężeń cewki moczowej jako 

powikłań operacji radykalnych wad odbytu. Dostęp strzałkowy tylny 

pozwala chirurgowi dostrzec, że obie struktury posiadają wspólną ścianę 

i umożliwia ich precyzyjne rozdzielenie ,,na ostro" pod kontrolą wzroku 

(pomocne jest wstrzyknięcie podśluzówkowo 1:100.000 roztworu 

epinefryny). 

D. W wadach typu wysokiego problemem technicznym jest uzyskanie 

odpowiedniej długości jelita, aby możliwe było wytworzenie odbytu 

bez napięcia tkanek. We wcześniej stosowanych metodach operacyjnych 
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u większości dzieci z wadami typu pośredniego i wysokiego konieczne było 

w czasie operacji naprawczej wykonanie laparotomii. U tych pacjentów 

zamiast fizjologicznie do tego przystosowanego, dystalnego odcinka 

odbytnicy, sprowadzany był na krocze wyżej położony, wyposażony 

w krezkę i w związku z tym otoczony przez tkankę tłuszczową segment 

jelita. Powodowało to brak bezpośredniego kontaktu ściany jelita 

z elementami mięśniowymi i upośledzenie funkcji dźwigacza i zwieracza 

odbytu [5, 10, 20]. W operacji Peña jelito wydłuża się przecinając pasma 

włókniste biegnące na powierzchni ściany jelita wzdłuż jego osi długiej. 

Pasma te napinają się i uwidaczniają przy pociąganiu jelita za szwy 

trakcyjne. Okrężne uwolnienie odbytnicy z tych pasm pozwala zyskać 

nawet do 3-4 cm długości jelita. W konsekwencji dostęp strzałkowy tylny 

w większości przypadków wystarcza do przeprowadzenia pełnej korekcji 

wady, bez konieczności otwierania jamy brzusznej. 

E. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kanału odbytniczo-

odbytowego, kompleks mięśniowy i dźwigacz odbytu muszą przylegać do 

ściany jelita na całym jego obwodzie. W wadach odbytu i odbytnicy 

elementy mięśniowe są słabiej rozwinięte niż u osobnika zdrowego; tym 

słabiej im wyżej położone jest niedrożne jelito. Z kolei najbardziej 

obwodowo położona część jelita jest zwykle poszerzona z powodu 

zalegającej w nim smółki i śluzu oraz gromadzących się gazów. Konieczne 

jest więc takie zwężenie jelita (ang. tapering), aby zmieściło się ono 

w często wąskich i delikatnych strukturach mięśniowych dźwigacza 

i kompleksu mięśniowego. Manewr ten nie był przeprowadzamy w żadnej 

z poprzednio stosowanych metod operacyjnych. Dopasowanie szerokości 

jelita do rozmiaru struktur mięśniowych (lejka dźwigacza), pozwala 

wykorzystać optymalnie zwieracz zewnętrzny, często słabiej wykształcony 

niż u zdrowego dziecka i zapobiec jego uszkodzeniu. Manewr 

przeprowadza się wycinając klinowo i następnie zszywając tylną ścianę 

jelita. 
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Postępowanie po operacji radykalnej 
 

Cewnik Foley'a pozostawia się w pęcherzu przez tydzień po operacji 

u pacjentów z przetokami, przez dwa tygodnie po korekcji przetrwałego steku, 

natomiast usuwa się zaraz po operacji wad bez przetok. Pacjent przez pięć dni 

po operacji otrzymuje dożylnie antybiotyk (Augmentin lub Rocephin). Szwy 

zdejmowane są dwa tygodnie po operacji [1, 6, 7].  

 

Rozszerzanie odbytu 

Kalibracje rozszerzadłami Hegara rozpoczyna się po zdjęciu szwów od 

rozmiaru rozszerzadła, które można wprowadzić przez odbyt bez oporu. Przy 

wypisie dziecka do domu zaleca się matce przeprowadzanie kalibracji dwa razy 

dziennie. Co tydzień ambulatoryjnie kontrolowana jest prawidłowość 

wykonywanych zabiegów i zwiększany o jeden rozmiar rozszerzadła, aż do 

osiągnięcia rozmiaru 12 u niemowlęcia lub rozmiaru 15 u dziecka rocznego. 

Od tego momentu częstotliwość rozszerzań zmniejsza się stopniowo [6, 7]. 

 

Pooperacyjna ocena czynnościowa 

Ocena kliniczna 

Aby zobiektywizować ocenę kliniczną pooperacyjnej czynności kanału 

odbytniczo-odbytowego przeprowadza się ją w oparciu o jedną ze skal 

punktowych i jakościowych. Najczęściej stosowane są skale punktowe 

Kelly'ego, Holschneider’a i Templeton’a-Ditesheim’a oraz jakościowe - 

Kiesewetter’a-Chang’a i Wingspread’a. Autor preferuje 10-cio punktową skalę 

Kelly'ego w modyfikacji własnej [2, 21]. 

 

Ocena manometryczna 

Manometria odbytnicza jest prostą, nieinwazyjną, a co najważniejsze 

powtarzalną i obiektywną metodą badania czynności końcowego odcinka 

przewodu pokarmowego. Badanie polega na pomiarze ciśnień spoczynkowych 

w odbytnicy i kanale odbytu oraz na wywołaniu odruchu hamowania 
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odbytniczo-odbytowego (ang. rectoanal inhibitory relex - RAIR) [22]. 

Charakterystyczną cechą prawidłowego zapisu profilu ciśnienia odbytniczo-

odbytowego jest obecność strefy wysokiego ciśnienia (ang. high pressure zone), 

za której wytworzenie odpowiada spoczynkowe napięcie zwieracza 

wewnętrznego odbytu. Z obecnością zwieracza wewnętrznego odbytu wiąże się 

również wystąpienie odruchu hamowania [1, 8, 22]. Nie występuje on u dzieci, 

u których usunięty został w czasie operacji dystalny odcinek odbytnicy. 

U dzieci po operacyjnej korekcji wady odbytu, rodzaj zapisu zależy od stanu 

zwieraczy, a zatem pośrednio również od typu wady. W wadach typu niskiego, 

przy dobrze wykształconych mięśniach, średnie wartości spoczynkowego 

ciśnienia odbytniczego (SCOD) i odbytowego (SCO) zbliżone są do wartości 

prawidłowych. U dzieci po korekcji wad typu wysokiego wartość SCO, zależna 

od stanu zwieracza, jest znamiennie niższa. W efekcie strefa wysokiego 

ciśnienia jest również niższa niż w prawidłowym zapisie [22]. 

 

Wyniki leczenia wad odbytu i odbytnicy 
 

Czynność kanału odbytniczo-odbytowego zależy od stopnia wykształcenia 

kości krzyżowej i związanego z nim stanu mięśni zwieraczy i dźwigacza oraz 

unerwienia tej okolicy, a więc pośrednio od typu wady. Najpoważniejsze 

zaburzenia czynnościowe obserwowane u pacjentów po leczeniu operacyjnym 

WWOO, to dwa przeciwstawne stany - nietrzymanie stolca i zaparcia [1, 2, 23]. 

W oparciu o wnikliwą analizę wyników kolejnych, powtarzanych u tego samego 

pacjenta badań klinicznych i manometrycznych, autor jest zdania, że w wieku 

około 3 lat można już u dziecka określić stopień trzymania stolca. Od jednego 

do trzech pełnych wypróżnień w ciągu dnia, bez popuszczania i brudzenia 

bielizny, oraz zaparć, można uznać za kryteria dobrego wyniku pooperacyjnego, 

porównywalnego z czynnością przewodu pokarmowego u zdrowych dzieci 

w tym wieku. Dobry wynik pooperacyjny uzyskuje się u 80-100% dzieci 

z wadami odbytu typu niskiego i u 40-70% dzieci z wadami typu wysokiego 

[1, 2]. Niezadowalające są ciągle wyniki leczenia wysokich wad stekowych. 
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Związane to jest z faktem, że powstają one najwcześniej w rozwoju 

embrionalnym i towarzyszą im największe zaburzenia rozwojowe wszystkich 

struktur anatomicznych tej okolicy [1, 2, 7]. 

 

Podsumowanie 
 

W opinii autora przewaga dostępu tylnego strzałkowego nad innymi 

metodami operacyjnymi stosowanymi w leczeniu WWOO u dzieci, polega 

przede wszystkim na bezpośrednim, szerokim wglądzie w tę niedostępną 

wcześniej okolicę. Umożliwia on precyzyjną korekcję chirurgiczną każdej wady 

odbytu, z optymalnym wykorzystaniem wszystkich struktur anatomicznych, 

zapewniając osiągnięcie najlepszego w danym przypadku wyniku 

czynnościowego. W różnych wariantach ta sama operacja przeprowadzana może 

być jako pełna tylna strzałkowa plastyka odbytu i odbytnicy (PSARP), 

ograniczona tylna strzałkowa plastyka odbytu i odbytnicy (minimal PSARP) 

w wadach typu niskiego, tylna strzałkowa plastyka odbytu i odbytnicy 

z otwarciem jamy brzusznej (PSARP plus laparatomy) w niektórych wadach 

typu wysokiego, tylna strzałkowa plastyka odbytu, odbytnicy, pochwy i cewki 

moczowej (PSARVUP) w wadach stekowych, a także w reoperacjach 

u pacjentów z nietrzymaniem stolca po uprzedniej korekcji wad odbytu przy 

użyciu innych metod operacyjnych [4, 20]. Efekt leczenia operacyjnego WWOO 

zależy przede wszystkim od typu wady, a co za tym idzie od stopnia 

wykształcenia mięśnia dźwigacza i zwieraczy odbytu, one to bowiem decydują 

o prawidłowej czynności kanału odbytniczo-odbytowego, trzymaniu stolca 

i kontroli wypróżnień. Ostatnie lata pokazały, ze wybór metody operacyjnej 

decyduje o optymalnym wykorzystaniu warunków anatomicznych i osiągnięciu 
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najlepszego, możliwego dla danej wady efektu czynnościowego po jej korekcji 

operacyjnej [1, 2, 7]. 
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