
Chirurgiczne leczenie przetok układu moczowego u mężczyzn i

kobiet. 

Stosowane zasady postępowania w oparciu o prezentowane

przypadki



Przetoki odbytniczo-pęcherzowe/cewkowe

A. Wrodzone

B. Nabyte

1. Uraz penetrujący

2. RTG-terapia nowotworów miednicy

3. Zabiegi w obrębie j. grubego

4. Zabiegi w obrębie cewki moczowej oraz pęcherza

5. Zaawansowane nowotwory j. grubego oraz układu moczowo-płciowego

6. Choroby zapalne jelit

7. Ropnie/zapalenie gruczołu krokowego

8. Krioterapia (0,5-2%), HIFU (do 6%)

9. Prostatektomia radykalna

10. Radioterapia PC (3,8% - 1997 - 49,6%)



1 - 2% (9,4%) zabiegów: RRP 0% - 3%, RPP 1 - 1,5%, LRP 0% -

2,8%, RALP 0% - 0,15%, salvage prostatectomy 2% - 15%.

RUF: 0,6% - 9% (30 - 50%), wcześniejsze zabiegi/RTG w obrębie

miednicy, TURP, biopsja, guz miejscowo-zaawansowany



Uszkodzenie odbytnicy objawy:

1. Nudności, wymioty

2. Podwyższona temperatura ciałą

3. Objawy posocznicy

4. Zapalenie otrzewnej

RUF objawy: 

1. Pneumaturia (wywiad)

2. Wypływ moczu z odbytnicy

3. Fecaluria, haemathuria

4. Nawracające zakażenia dolnych dróg moczowych

Rozpoznanie przetoki:

1. Badanie per rectum

2. “Test maku”, test z błekitem metylenowym

3. Cystouretrografia mikcyjna, uretrografia wsteczna

4. Cystoskopia

5. Rektoskopia



Uraz odbytnicy - postępowanie śródoperacyjne

1. Zeszycie ściany odbytnicy szwem dwupiętrowym + płat sieci

2. Dywulsja zwieracza odbytu

3. Ew. czasowa kolostomia

4. Antybiotykoterapia przez 14 dni + żywienie pozajelitowe lub dieta bezresztkowa

5. Ocena czynności zwieracza cewki moczowej

4. VCUG - wygojenie lub SC



RUF postępowanie “zachowawcze” 

1. Małe, niepowikłane urazy odbytnicy,

2. Długotrwałe cewnikowanie pęcherza, antybiotykoterapia, dieta bezresztkowa + ew.

czasowa kolostomia + ew. korekcja przeszkody podpęcherzowej

3. Czas ok. 3-4 miesiące

4. Kolostomia - nasilenie objawów, zakażenie antybiotykooporne, uprzednia RTG-terapia,

przetoka >2cm, pacjenci z osłabioną odpornościa

5. Zabezpieczenie drogą endoskopową, fulguracja/koagulacja, klej



Przetoka „złożona”

1. > 3cm 

2. Nawrotowa 

3. RTG-terapia 

4. Związana z nowotworem

5. W trójkącie, szyi pęcherza lub cewki moczowej



RUF postępowanie chirurgiczne

1.> 40 metod chirurgicznych jedno- lub wieloetapowych

2.“Wyleczalność”: 87,5%, ostateczna kolostomia - 10,6%

3. Najpopularniejsze metody: York-Mason (5-7%), Goodwin, Kraske (15-25%), perineal, Parks

(endorectal sliding flap 67% (8/12), Soave, transvesical, dostęp łączony.

4. “Nienaprawialne” przetoki - cystektomia + proktektomia + ostateczna kolostomia

5. Zabiegi jednoetapowe: małe “chirurgiczne” przetoki bez procesu zapalnego

6. Zabiegu etapowe: duże przetoki, +RTG, zakażenie lekooporne, upośledzona odporność, bez

przygotowania jelit



Brak standardowego algorytmu postępowania



Uwarunkowania skutecznego zabiegu naprawczego

1. Pierwszy zabieg  najskuteczniejszy bez względu na technikę 

2. Ustąpienie zakażenia, obrzęku i stanu zapalnego (3-6 miesięcy) - kolostomia

3. Wczesna naprawa nie w: RTG-terapia, zakażenie, duża przetoka, złe unaczynienie

4. Brak napięcia tkanek i usunięcie zmian bliznowatych

5. Szczelnośc szwów

6. Dobrze unaczyniony płat wprowadzony pomiędzy rozdzielone narządy - szczególnie w przetokach 

złożonych 

7. W wybranych przypadkach - urostomia



Metoda postępowania 

A. Uraz odbytnicy rozpoznany śródoperacyjnie

- rozcięcie “zimnym nożem” : zaopatrzenie 2-3 piętrowym szwem z pokryciem miejsca płatem sieci +

dywulsja zwieracza + żywienie pozajelitowe + długotrwałe cewnikowanie pęcherza

- uszkodzenie termiczne: powyższe + czasowa kolostomia

B. Uraz odbytnicy nie rozpoznany doraźnie + objawy przetoki

- czasowa kolostomia + odprowadzenie moczu przez cewnik lub cystostomię. Leczenie operacyjne

odroczone przez min. 3 miesiące



Uwagi dot. zasad zaopatrzenia RUF

1. Dobre uwidocznienie miejsca przetoki

2. Uruchomienie ściany pęcherza/cewki i odbytnicy

3. Wycięcie wszelkich tkanek bliznowatych, martwiczych, niedokrwionych nawet z ryzykiem dużych 

ubytków tkankowych

4. Usunięcie wszelkich “ciał obcych”

5. Szwy warstwowe i bez napięcia (monofilament) “brzeg do brzegu” (non-overlapping)

6. Bardzo dokładna hemostaza

7. Interpozycja płatów tkankowych

8. Długotrwały drenaż dróg moczowych + intensywna antybiotykoterapia + unieruchomienie

9. Leczenie przeciwkrzepliwe



















Zalety dostepu przezkroczowego

1. Dostęp przez mało zmienione tkanki (przeważnie)

2. Stosunkowo łatwe rozpreparowanie tkanek odbytnicy i pęcherza/cewki moczowej

3. Dostęp spoza jamy otrzewnej

4. Możliwość wykonania nowego zespolenia

5. Możliwość wprowadzenia dodatkowych tkanek pomiędzy rozdzielone brzegi

M. smukły ma stałe unaczynienie: główna szypuła naczyniowa: 1 tętnica i 2 żyły  od n. głebokich uda 8-12 cm od fałdu pachwinowego



Jatrogenne przetoki układu moczowo-płciowego  u kobiet

Etiologia: pooperacyjne i/lub popromienne v. położnicze

Zaangażowane narządy: VVF RVF VRVF

Struktura: proste v. złożone

Położenie: niskie v. wysokie



Diagnostyka

Objawy kliniczne

Badanie fizykalne

Badania obrazowe

Badania inwazyjne



Leczenie

Nie istnieje jednolity i najlepszy sposób postępowania 

1. Wybór odpowiedniego czasu - determinuje skuteczność leczenia.

2. Leczenie zachowawcze  ???

3. Leczenie chirurgiczne



1. Warunki powodzenie leczenia: brak stanu zapalnego, resekcja tkanek bliznowatych,

szczelność i typ szwów, odtworzenie warstw, zamknięcie „martwych przestrzeni”,

hemostaza, wprowadzenie unaczynionych tkanek, długotrwały wielokanałowy

drenaż moczu i treści jelitowej. Od strony wyższego ciśnienia

2. Wybór metody mniej istotny

3. Przetoka prosta: gł. zabiegi jednoetapowe,

4. Przetoka złożona: etapowe i/lub wielodostępowe

5. Dostęp: VVF - p/pochwowy, p/brzuszny, łączony

RVF - p/odbytniczy, p/brzuszny, p/kroczowy, łączony



1. Dostęp p/pochwowy: met. Latzko, techniki warstwowe. Przemieszczone płaty

tkankowe: Martius flap, mięśniowe: krawiecki, przywodziciel wielki, smukły,

śluzówka,.

2. P/wskazania do metody p/pochwowej

3. Dostęp p/brzuszny: pozaotrzewnowy v. przezotrzewnowy - przezpęcherzowy v.

pozapęcherzowy (bivalve). Płaty przemieszczone: sieć, otrzewna, mięśniowo-

powięziowe VRAM, płat Singapurski, płat pęcherzowy, śluzówka.

4. Zalety i wady płatów różnego pochodzenia

5. Dostęp p/odbytniczy

6. Dostęp p/kroczowy i kroczowo-pochwowy ew episioproctotomia

7. Zabiegi etapowe: colostomia, ileostomia, ureteroileostomia, stopniowe zamknięcie

przetoki

8. „Frozen pelvis” !!!



Wyniki leczenia chirurgicznego

Niezależnie od stosowanej metody: 40-100% (zależnie od autora)

Przetoka nie związana z RTG-terapią: 70-100% śr.: 92%

p/pochwowo: 70-100%, p/brzusznie: 90–100%. przetoki nawrotowe i olbrzymie jednoetapowo:

12–29%, dwuetapowo: 100% (?)

Przetoka związana z RTG-terapią: 40-100%. Martius flap, VRAM, GMIF śr. 50%.








































