Przetoki jelitowe
duży problem po operacjach na przewodzie
pokarmowym

Mnogie przetoki jelitowe leczone
z użyciem terapii podciśnieniowej
Adam Bobkiewicz

Fischer PE;

J Trauma. 2009 Nov

 10 lat obs. 2224 pts; Przetoki 1,9%; śmiertelność
ść 14%
„A ten-year review of enterocutaneous fistulas after laparotomy for trauma”.

Martinez JL; World J Surg. 2008 Mar
 10 lat obs. Przetoki 174 pts ; 13% śmiertelność
ść
”Systematic management of postoperative enterocutaneous fistulas: factors related to outcomes.”
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Metody zaopatrywania przetok:

Teixeira PG; Am Surg. 2009 Jan
 9 lat obs. 2373 pts. Przetoki 1,5%
”Enterocutaneous fistula complicating trauma laparotomy: a major resource burden”.

Alternatywa dla długo gojących się ran:

 Opatrunki standardowe (częsta zmiana)
 Opatrunki stomijne (podciekanie, nieszczelność,

odczyny skórne)
 Opatrunki nowej generacji (częsta zmiana, koszty)
 Drenaże
 Opracowanie chirurgiczne (doświadczenie)

Założenia metody
 Terapia VAC ( Vacuum- assistated closure)
 Ujemne ciśnienie w leczeniu ran

( NPWT – Negative Pressure Wound Therapy)
 Ujemne ciśnienie miejscowe

(TPN – Topical Negative Pressure)

 Aspekt mechaniczny
 Aspekt fizjologiczny

 Miejscowa terapia podciśnieniowa (MTP)

Aspekt fizjologiczny:
 Wzrost przepływu krwi
 Zmiany w naczyniach włosowatych
 Przyspieszenie ziarninowania

Raport case 1.
 62-letni pacjent
 Guz zapalny esicy
 Odcinkowa resekcja esicy z powodu perforacji.
 Zespolenie koniec do końca.

 Stymulacja angiogenezy
 Spadek lokalnej flory bakteryjnej

 Relaparotomia.

 Wzrost produkcji kolagenu

 Nieszczelność zespolenia. Ewenteracja.
 Wyłoniono stomię na jelicie grubym

Przed zał
łoż
żeniem systemu

Jak to zrobić?

 Ewenteracja

 Przemycie 0,9% NaCl oraz Octaniseptem

 Konglomerat pętli jelitowych

 Folia nieadhezyjna na wyeksponowane pętle jelit

z trzema aktywnymi przetokami
na jelicie cienkim
 Wydzielanie >3000ml/ dobę
 Nacieczone pętle jelit, liczne zrosty
 Stan zapalny oraz zmiany

nekrotyczne na brzegach rany
 Nieaktywna stomia
 Stan ogólny ciężki. Septyczny

 Zmiany systemu VAC co 24-48 h
 Zmniejszenie wydzielania przetok: 2000 -2500ml/ dzień
 Spadek CRP oraz PCT
 Ekstubacja w 6-ej dobie terapii VAC

 Docięta gąbka do kształtu rany (początkowo większa; później

mniejsza)
 Pojedyncze szwy na brzegi rany (trakcja)
 Wycięty otwór na największą przetokę

3 dni

 Pasta stomijna uszczelniająca
 1 warstwa folii
 Track pad
 Szczelne obłożenie folią

10 dni
 Zmiany opatrunków co 48h

6 tygodni

 Zamknięcie przetoki na zewnątrz rany
 Obkurczanie się rany

 Stopniowe zmniejszanie się rany

 Poprawa stanu ogólnego

 Szwy adaptacyjne na bieguny rany

 Spadek wydzielania <2000 ml/ dzień

 Dwie aktywne przetoki

 Obecność treści w stomii
 Zbliżanie brzegów w biegunach rany

Raport Case 2.
 23-letni mężczyzna
 3 miesiące po terapii VAC oraz

zabiegu operacyjnemu

 Odcinkowa resekcja jelita

z zespoleniem koniec do końca

 Wypadek komunikacyjny
 Hospitalizowany w Szpitalu Powiatowym:

od 05-09-2011 do 27-11-2011
 Rozpoznanie:
1.
2.
3.
4.

Krwawienie do jamy otrzewnowej ze wstrząsem
Pęknięcie wątroby
Wyrwanie dróg żółciowych z wnęki wątroby
Perforacja poprzecznicy

 OPERACJA 1.

Laparotomia, packing, szwy wątroby, zopatrzenie kikuta przewodu
pęcherzykowego. Szew perforacji poprzecznicy. Drenaż jamy
otrzewnej.
 OPERACJA 2.

Naszycie pętli Roux na wnękę wątroby, drenaż jamy otrzewnej.
 OPERACJA 3.

Wytrzewienie z wyciekiem treści żółciowo-jelitowo-ropnej.
Nieszczelność zespoleń. Powtórne szwy zespolenia pętli Roux, szew
nieszczelności perforacji poprzecznicy, ewakuacja ropni
międzypętlowych, płukanie i drenaż otrzewnej.
 OPERACJA 4.

Kolejna naprawa zespolenia Roux oraz szycie poprzecznicy. Drenaż
jamy otrzewnej.

 27-09-2011 przekazany do Kliniki

 Rewizja jamy brzusznej
 Zespolenie (na drenie) jelita czczego z drogą żółciową sp.

Roux-Y (reoperacja)
 Rekonstrukcja szycia jelita cienkiego i grubego

 Leczenie w oddziale OIOM od -09-2011 do 12-10-

2011

 19-10-2011 założenie systemu VAC
 Rana rozwarta
 Duży ubytek powłok
 Zaciek treści żółciowej oraz jelitowej
 Stan zapalny w obrębie brzegów praktycznie całej rany

29-09-2011

 Stomia oraz miejsce przetoki żółciowej (w miejscu po

usunięciu drenu) zaopatrzony sprzętem stomijnym

 Zminimalizowanie stanu zapalnego
 Lewy biegun rany praktycznie wygojony
 Zmniejszanie się rany
 Okresowo mniejsze wydzielanie
 Poprawa stanu ogólnego
 2 aktywne przetoki

w ranie
 Przetoka żółciowa

na zewnątrz rany

2,5 tygodnia

4 tygodnie

5 tygodni

Raport case 3.

 Dalsze obkurczanie rany
 Śladowe wydzielanie do VAC

 26-letnia pacjentka

 Mniejsze światła przetok w ranie

 Laparoskopowa cholecystektomia. Jatrogenne

uszkodzenie przewodu żółciowego wspólnego.

 Treść w stomii

 Laparotomia. Cholecystoduodenostomia. Drenaż

 Zamknięcie przetoki zewnętrznej

jamy otrzewnej.
 Relaparotomia. Przetoka w zespoleniu. Resekcja
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nieszczelnego zespolenia. Choledocho-jejunostomia.
Drenaż jamy otrzewnej.
 Relaparotomia. Rewizja zespolenia. Drenaż jamy
otrzewnej.

16

1 tydzień
ń

 Zupełne rozejście rany
 Stan zapalny i zmiany nekrotyczne

w brzegach rany
 Dwie przetoki w ranie
 Treść żółciowa i jelitowa
 Wyciek treści z m-c po drenach
 Wysokie wydzielanie 1,5-2l /dzień
 Ciężki stan ogólny
 Stan septyczny
 Niewydolność wielonarządowa

3 tygodnie
 Zmiany opatrunków co 2-3 dni
 Dalsze obkurczanie rany
 Zamknięcie przetoki zewnętrznej
 Wydzielanie <0,5l/ dzień
 Początek żywienia enteralnego

 Częste zmiany opatrunków

(do 2/ dobę)
 Umiarkowane zmniejszenie

wydzielania (1,4-1,6;/dzień)
 Najbardziej wydzielająca

przetoka zewnętrzna zaopatrzona
opatrunkiem stomijnym

2 tygodnie
 Opatrunki zmieniane do 1-2 dni
 Stopniowe obkurczanie rany
 Wyciek z przetok 0,5-1,5l /dzień
 Przetoka zewnętrzna zaopatrzona

gastrostomią z wypełnionym balonem
 Ekstubacja
 Spadek poziomu CRP oraz PCT

 Zamknięcie niektórych miejsc

po drenach

6 tygodni
 Końcowy etap leczenia VAC
 Rana praktycznie zagojona
 Bez cech zapalenia
 Przetoka w dolnym biegunie rany

zaopatrywana sprzętem stomijnym

 Po 6 miesiącach rekonstrukcja przewodu pokarmowego
 Bez powikłań
 W czasie kuracji VAC – 21 zestawów VAC Abdominal Sets

TNP w leczeniu „otwartego brzucha”:
Shaikh IA; Colorectal Dis. 2010 Sep
 5 lat obs; 42 pts; tylko 2! (4%) ECF
„Use of topical negative pressure in assisted abdominal closure does not lead to high
incidence of enteric fistulae”.

Barker, Donald E; Journal of Trauma-Injury Infection 2000 Feb
 7 lat obs; 112 pts; 5 (4,5%) ECF
„Vacuum Pack Technique of Temporary Abdominal Closure: A 7-Year Experience with 112
Patients”.

Wskazania:
Wskazania tzw. „duże” (stacjonarne)
•

rany pourazowe

•

rany zakażone

•

nieprawidłowe gojenie, brak zrostu

• odleżyny (pressure ulcers )
• przewlekłe rany otwarte (cukrzyca, PNŻ)
• przygotowanie pod przeszczep

Taggarshe D, World J Gastrointest Surg. 2010 Jul
„Management of enterocutaneous fistulae: A 10 years experience”.

Lopez G; J Pediatr Surg. 2008 Dec
 3 noworodki z przetoką
ą jelitową
ą; zamknię
ęcie (7-60
dni)

 Rozległa martwica tkanek

• stopa cukrzycowa

 Ekspozycja naczyń krwionośnych

• owrzodzenie podudzi

 Czynne krwawienie

• odleżyny (pressure ulcers )

 Tkanka nowotworowa w ranie

• przewlekłe rany otwarte (cukrzyca, PNŻ)

 Niezdiagnozowane przetoki, przetoki do narządów

• rozejście rany po drobnych zabiegach

miąższowych
 Przetoki przewodu pokarmowego (?)

Podsumowanie:
 Niewątpliwie terapia VAC jest terapią skuteczną
 Stosowanie systemu VAC w sytuacjach rozejścia się rany z

przetokami zewnętrznymi ułatwia i przyspiesza gojenie
 Podwyższa wskaźnik przeżywalności oraz skraca okres zdrowienia

Podsumowanie

• rany w trudnych lokalizacjach

„Vacuum-assisted closure for complicated neonatal abdominal wounds”.

Przeciwwskazania:
Wskazania „małe” (ambulatoryjne)

• rany mostka po zabiegach chirurgii klatki

 Redukuje liczbę procedur chirurgicznych oraz obniża koszty leczenia
 Poprzez obniżenie lokalnego stanu zapalnego wpływa na redukcję

efektów ubocznych terapii oraz kosztów antybiotykoterapii
 Jedyny minus – brak procedury NFZ która swobodnie pozwalałaby

na stosowanie tej metody

Koszty:
Le Franc B; Ann Chir Plast Esthet. 2010 Jun
 6 lat obs; 20 dni kró
ócej; 164 Euro
mniej/pacjenta/dzień
ń
„Cost-effectiveness analysis of vacuum-assisted closure in the surgical wound bed
preparation of soft tissue injuries”.

Falck S; J Wound Care. 2008 Feb
 1000 pts; 52,8 tys. vs 61,7 $ rok/kurację
ę/pacjenta
„An economic evaluation of VAC therapy compared with wound dressings in the treatment of
diabetic foot ulcers”

Dziękuję za uwagę

