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Santrauka
Išangės fistulė yra viena iš pagrindinių gerybinių tiesio-
sios žarnos ligų. Anatomiškai tai yra kanalas, jungiantis 
išangę su perianaline oda, dažniausiai atsirandantis po 
pūlingos infekcijos išangės srityje ir kartais reikalau-
jantis chirurginio gydymo. Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje atlikta unicentrinė retrospektyvinė duomenų 
analizė, į kurią buvo įtraukti pacientai, kuriems 2017–
2021 m. buvo atlikta išangės fistulės operacija. Per šį 
laikotarpį buvo atliktos 125 operacijos, tokios kaip LIFT, 
fistulotomija arba fistulektomija, drenuojančios ligatū-
ros arba Permacol pastos įterpimas. Dalyvių amžiaus 
mediana buvo 46,6 m. (22–80), 43,3 (22–80) vyrų ir 
53,65 (33–80) moterų. Iš tiriamosios grupės 54 (43,2 
proc.) pacientai turėjo tarpsfinkterinių, 49(39,2 proc.) 
transfinkterinių, 10 (8 proc.) paviršinių, 4 (3,2 proc.) 
ekstrasfinkterinių ir 8 (6.4 proc.) sudėtingų fistulių. Di-
džiausiai grupei pacientų buvo atlikta fistulotomija 70 
(56 proc.), LIFT 22 (17,6 proc.), drenuojanti ligatūra 
buvo perkišta 32(25,6 proc.) ir įterpta Permacol pastos 
1(0,8 proc.) pacientui. Pasveikusių po LIFT operacijos 
buvo 21 (95.5 proc.), po fistulotomijų 63 pacientai (90 
proc.). 10 (8 proc.) operacijų buvo atlikta pakartotinai. 
Dauguma pacientų (n=85, 68%) buvo vyrai. Dažniau-
siai buvo diagnozuota transfinkterinė fistulė. Dažniau-
sia operacija buvo fistulotomija. Geresni pasveikimo 
rodikliai buvo stebimi pacientų grupėje, kuriems buvo 
atlikta operacija pagal LIFT metodiką, lyginant su pa-
cientais fistulotomijos grupėje. Pakartotinos operacijos 
buvo po sudėtingų fistulių arba po anksčiau atliktų kom-
plikuotų operacijų.

Įvadas
Analinė fistulė tai viena iš kelių dažniausių nepiktybinių 

tiesiosios žarnos susirgimų [1]. Anatomiškai aprašoma kaip 
susidaręs kanalas tarp tiesiosios žarnos ir preanalinės odos 
zonos, kurio atsiradimo priežastys iki šiol nėra galutinai 
aiškios ir žinomos. Viena iš labiausiai tikėtinų teorijų yra 
kriptoglandulinės liaukos supūliavimas, kai po kriptoglandu-
linės liaukos užsikimšimo tiesiosios žarnos turiniu, sutrinka 
jos nutekėjimas ir susiformuoja pūlinys, vadinamas para-
proktitu [2]. Nepaisant to, ar paraproktitas atsiveria savaime 
ar yra atveriamas chirurgiškai, apie 40 procentų pacientų 
vėliau gali prireikti papildomos intervencijos dėl išlikusios 
fistulės. Paplitimas pasaulyje yra maždaug 8 pacientai iš 
100 tūkst. gyventojų. Vakarų pasaulio šalyse šis susirgimas 
labiau asocijuojamas su Krono liga [1].

Literatūroje aprašomi dauginiai gydymo metodai ir 
operacinės technikos, tačiau plačiausiai pasaulyje taikomos 
fistulotomija ir fistulektomija. Nors pagal savo principus 
tai yra skirtingos operacinės technikos, ilgą laiką jos buvo 
pagrindiniai tarpusavyje konkuruojančių operacijų meto-
dai, ir tik pradėjus jas lyginti ir vertinti komplikacijų bei 
atkryčių dažnį, kurie remiantis literatūros duomenimis, yra 
labai panašūs, šiame tyrime jos buvo sujungtos į vieną ben-
drą grupę. Praktiškai šios chirurginės metodikos yra laisvai 
prieinamos, techniškai nesudėtingos, o jų atkryčio dažnis, 
anot literatūros šaltinių, svyruoja nuo 15 iki  85 procentų 
[2]. Kita populiarėjanti ir vis plačiau naudojama technika 
yra LIFT. Ją 2009 metais pirmą kartą aprašė A. Rojanasakul. 
Jo publikuotoje metaanalizėje sėkmingų baigčių skaičius 
siekia iki 76,5 proc., o komplikacijų dažnis iki 13,9 pro-
cento [5]. Literatūroje nurodomi ir kiti, mažiau populiarūs 
būdai: kamščio arba biologinių klijų įterpimas, tačiau šios 
procedūros aprašomos kaip mažiau efektyvios. Be invazinių  
metodų, aprašomas gydymas vaistais: anti-TNF alfa terapija, 
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infleksimabu – šie metodai labiausiai tinkami pacientams, 
sergantiems Krono liga.

Anatomiškai fistulės kanalo eiga gali varijuoti pagal savo 
aukštį ir kanalų skaičių. Pasaulyje naudojamos kelios fistulių 
klasifikacijos [4]. Pirmoji ir dažniausiai naudojama chirurgų 
klasifikacija, A. Parks, P. Gordono ir J. Hardcastle paminėta 
1976 m., plačiau žinoma kaip Parkso klasifikacija. Joje išski-
riami keturi pagrindiniai fistulių tipai: transfinkterinė, aukšta 
intersfinkterinė, suprasfinkterinė ir ekstrasfinkterinė [4].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išangės fistulių operacijų 
spektrą Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir jų gydymo 
efektyvumą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo atlikta uni-

centrinė retrospektyvinė 5 metų duomenų analizė. Buvo 
įtraukti 125 pacientai, kuriems atlikta chirurginė intervencija 
dėl funkcionuojančios tiesiosios žarnos fistulės tiek pirmą 
kartą, tiek ir pakartotinai. Pacientai buvo gydyti Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2022 
m. sausio 1 d. Analizės metu buvo įvertinti pacientų demo-
grafiniai rodikliai, fistulių anatominis išsidėstymas (vertinti  
paciento turimi MRT vaizdai, zondu operacijos metu arba 
vandenilio peroksido (H2O2) tirpalo pagalba, gydymo tech-
nika, gydymo metodo efektyvumas ir pakartotinai atliktų 
operacijų priežastys).

Tyrimo rezultatai
Išanalizuoti 125 atvejai, iš kurių vyrų buvo 85, moterų 

40. Pacientų amžiaus vidurkis buvo 47 metai, vyrų 43,3 

(22–80) ir 53,65 (33–80) moterų. Dažniausiai taikomas 
operacinis metodas buvo fistulektomija arba fistulotomija 
(1 pav.). Tokių procedūrų buvo atlikta 70, kurių didesnė 
dalis − dėl intersfinkterinės fistulės. 22 pacientams buvo 
atlikta LIFT procedūra, jų pasiskirstymas pagal anatominį 
išsidėstymą buvo panašus. 32 pacientams buvo perkištos 
drenuojančios veržiančios ligatūros ir 1 pacientui atliktas 
Permacol pastos įterpimas.

Sėkmingai pasveikusių pacientų skaičius siekia 95 
procentus po LIFT operacijos, po fistulektomijos ir fisto-
lotomijos − 90 procentų. Apžvelgiant įvairius literatūroje 
paskelbtus metaanalizės rezultatus, jie labai varijuoja, ypač 
LIFT operacijų atveju – 40–95 proc. Fistulektomijų atveju 
svyruoja nuo 74 iki 100 proc., o geresni rezultatai stebimi 
pacientams, kurių fistulės yra žemiau.

Pakartotinai operuoti 6 pacientai. Iš viso Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje jiems bendrai buvo atlikta 10 ope-
racijų. Dalis ligonių prieš tai buvo operuoti kitose gydymo 
įstaigose. Didesnė dalis pacientų buvo vyrai, jų amžiaus 
vidurkis buvo 52,8 metai (35-70), moteris buvo viena, jos 
amžius buvo 25 metai. 3 pacientai operuoti dėl transfinkte-
rinės fistulės, 2 dėl komplikuotos daugiakanalės fistulės ir 
vienas sergantis uždegimine žarnyno liga.

3 pacientai visiškai pasveiko po pakartotinos operacijos, 
likusieji 3 tęsė gydymą kitose įstaigose. 1 pacientui  taikyta 
LIFT metodika, 2 pasveiko po fistulektomijos.

Įvertinę atliktą duomenų analizę nustatėme, jog vyrų 
susirgimo dažnis yra beveik dvigubai didesnis nei moterų, 
tai patvirtina pasaulinės epidemiologijos duomenis.

Dažniausiai nustatyta intersfinkterinė fistulė, tačiau ne 
taip dažnai, kaip skelbiama kitose literatūros šaltiniuose 
nurodytose studijose.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dažniausiai naudo-
jama fistulektomijos metodika, tačiau pasveikimo rezultatai 
panašūs į LIFT metodikos. 

Pakartotinos operacijos buvo asocijuotos su komplikuota 
fistule arba operacijomis anamnezėje.

Šioje analizėje nebuvo apžvelgtos skubios operacijos dėl 
ūminio paraproktito, kuomet iš karto buvo nutarta perkišti 
drenuojančią ligatūrą, neįvertinti ligoniai, visiškai pasveikę 
po abscesotomijos. Literatūros duomenimis, iki 22 proc. 
ligonių gali visiškai pasveikti, neperkišant ligatūros.

 
Išvados
1. Vyrų susirgimo dažnis yra didesnis, nei moterų.
2. Dažniausiai buvo nustatyta intersfinkterinė fistulė.
3. Pacientams dažniausiai buvo atlikta fistulektomija.
4. Pakartotinės operacijos buvo asocijuotos su kompli-

kuota fistule arba operacijomis anamnezėje.
1 pav. Pacientų, operuotų KUL 2017-2022 m., operacijų ir išangės 
fistulių anatominis pasiskirstymas
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Summary
Anal fistula is one of the main benign diseases of the rectum. 

Anatomically, it is a channel connecting the anus to the perianal 
skin, which occurs after a purulent infection in the anus and some-
times requires surgical treatment. A unicentral retrospective data 
analysis at Klaipėda university hospital was performed and patients 
with anal fistulae between 2017 and 2021 were included. Anal fis-
tula surgery was performed. During this period, 125 operations were 
performed such as: LIFT, fistulotomy or fistulectomy, insertion of a 
draining ligature or Permacol paste application. The median age of 
the participants was 46.6 years (22–80), 43.3 (22–80) for men and 
53.65 (33–80) for women. Of the study group, 54 (43.7%) patients 
had intersphincteric fistulas, 49 (39.2%) transsphincteric fistulas, 
10 (8%) superficial fistulas, 4 (3.2%) extrasphincteric fistulas and 
8 (6.4 %) complex fistulas. In the largest group, fistulotomy was 
performed in 70 (56%), LIFT in 22 (17.6%), draining ligature was 
useful in 32 (25.6%) and Permacol paste in 1 (0.8%). There were 
21 (95.5%) patients who recovered after LIFT surgery, 63 patients 
(90%) had full recovery after fistulotomies. 10 operations were re-
peated (8%). Main group (n=85, 68%) were men. Major patient 
group had a transsphincteric fistula. Main operation technique was 
fistulotomy. Better rates of recovery were observed in the group 
that was operated on LIFT technique compared to the fistulotomy 
group. Reoperations were performed after complicated fistulas or 
after previous complicated operations.
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