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Praca przedstawia dowiadczenia
dwóch orodków w zastosowaniu ma³oinwazyjnej metody leczenia choroby
hemoroidalnej  kontrolowanego doplerem selektywnego podwi¹zania naczyñ hemoroidalnych (ang. Dopple
Guided Hemorrhoidal Artery Ligation
 DGHAL). Na podstawie w³asnych dowiadczeñ oraz literatury mo¿emy
stwierdziæ, i¿ przedstawiona metoda
DGHAL jest bezpieczna oraz skuteczna w II i III stopniu zaawansowania
hemoroidów. Tak¿e godna polecenia w
wybranych przypadkach w stopniu IV
w po³¹czeniu z wyciêciem fa³dów anodermalnych. Poprawnie wykonana nie
daje powik³añ ród- i pozabiegowych.
Jednak¿e jej odleg³a ocena wymaga
dalszych kontrolowanych badañ, na
du¿ych grupach chorych i w okresie
d³u¿szym ni¿ 3 lata od zabiegu.

The aim of this study was to
present the experience of two centres
concerning minimal invasive technique for treating hemorrhoids - Doppler Guided Hemorrhoidal Artery
Ligation (DGHAL). From our own experience and based on the literature we can say that DGHAL is a minimally
invasive, safe and effective method in
grade II and III hemorrhoids. It can also
be recommended in selected grade IV
cases combined with anodermal folds
resection. A properly carried out operation should involve no intra- and
postoperative complications. However, this procedure requires more
controled trials on a larger group of patients and long term follow-up (longer
than 3 years postoperatively).

Wstêp
Dolegliwoci zwi¹zane z chorob¹ hemoroidaln¹ mog¹ dotyczyæ do 75% populacji
czynnej zawodowo. Ich nasilenie zale¿y od
zaawansowania zmian [21]. Wieloorodkowe, randomizowane badania jednoznacznie
wskazuj¹, i¿ radykalne zabiegi operacyjne
usuniêcia hemoroidów (Milligan Morgan,
Ferguson oraz ich modyfikacje) obarczone
s¹ relatywnie wysokim odsetkiem powik³añ.
U 15-25% chorych istnieje ryzyko upoledzenia kontroli defekacji, u 75% operowanych utrzymuje siê ból eliminuj¹cy z pracy
zawodowej na okres ponad 3 tygodni. Powa¿ne powik³ania w postaci krwawieñ, infekcji czy nawrotów siêgaj¹cych 30% sk³aniaj¹ do poszukiwania nowych, skuteczniejszych, a przede wszystkim bezpieczniejszych sposobów leczenia [6,10]. ¯adna z
dotychczas opisanych, w za³o¿eniu ma³oinwazyjnych metod (skleroterapia, fotokoagulacja, ligacja metod¹ Barrona, czy u¿ycie
okrê¿nego staplera w metodzie Longo), nie
uzyska³a statusu z³otego rodka [4,7,17].
Idea wybiórczego podwi¹zania naczyñ
wykorzystana w 1978 roku przez Faraga, a
póniej w 1983 przez Awojobi zosta³a zmodyfikowana poprzez zastosowanie przep³ywomierza przez Morinage. Obecnie jest ju¿
stosowana przynajmniej w kilkunastu orod-

kach proktologicznych Europy. Bazuj¹c na
literaturze oraz naszych w³asnych dowiadczeniach mo¿emy stwierdziæ, ¿e jest now¹,
ma³oinwazyjn¹ metod¹ leczenia choroby
hemoroidalnej [3,5,15]. Od opisania metody
przez Morinage w 1995 roku i naszego pierwszego doniesienia w 2003 roku ukaza³o siê
ju¿ kilka prac z w³asnymi wynikami leczenia
choroby hemoroidalnej sposobem Morinagi
[1,2,9]. Celem obecnej pracy jest przedstawienie dwuorodkowych dowiadczeñ wraz
z wynikami badañ czynnociowych.
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Materia³ i metody

Leczeniem i badaniami objêto ³¹cznie 295 chorych
w wieku od 21 do 84 lat. W pierwszym etapie w GRUPIE
1 oceniano efekty leczenia na podstawie samooceny,
badania anoskopowego oraz zapotrzebowania na rodki przeciwbólowe.
W drugim etapie w GRUPIE 2 u wszystkich chorych dodatkowo wykonano badania czynnociowe. Na
podstawie obrazu klinicznego oraz szczegó³owego badania proktologicznego z ocen¹ lokalizacji i stopnia zaawansowania guzków krwawniczych w/g Parksa, chorych kwalifikowano do zabiegu. Charakterystykê demograficzn¹ oraz stopieñ zaawansowania chorych przedstawia tabela I. Wykonuj¹c przedzabiegowo badanie
endoskopowe wykluczono zmiany nowotworowe jelita
grubego. W grupie drugiej u ka¿dego chorego wykonano przed zabiegiem badanie manometryczne z ocen¹
nastêpuj¹cych parametrów: cinienie podstawowe
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(BAP), cinienie wspomagane (SAP), funkcji Vector Volume (VV) wraz z odsetkiem Radialnej Asymetrii (RA).
Oceniano tak¿e obecnoæ odruchu hamowania (RAIR)
oraz szybkoæ jego narastania (SpCtr), a tak¿e ró¿nicê
odbytnica/odbyt amplitudy skurczu (Ampl) w trakcie Odruchu Odbytniczo Odbytowego (Recto Anal Reflex RAR). Subiektywn¹ ocenê skutecznoci zabiegu i samokontroli defekacji (w oparciu o punktow¹ skalê Jorge
Wexnera) oraz badanie czynnociowe wykonano 1 i 3
miesi¹ce po zabiegu z u¿yciem sfinktomanometru (MSM
Pro Medico).
Zabieg operacyjny przeprowadzano po uprzedniej
premedykacji (Midazolam) i miejscowej aplikacji ¿elu lignokainowego (Lignocainum 2%). Chorych uk³adano w
pozycji Lloyda Devisa. Przed zabiegiem odbytnicê przygotowywano wlewem oczyszczaj¹cym (Enema) i p³ukaniem odbytnicy roztworem betadyny. Podawano jednorazow¹ dawkê antybiotyku (Ceftriaxon sodium). U chorych, u których wykonano jednoczenie wyciêcie przeros³ych fa³dów anodermy, przed zabiegiem wykonano
miejscowe znieczulenie nasiêkowe 1% roztworem lignokainy. Przy u¿yciu specjalnego proktoskopu z czujnikiem
dopplerowskim wbudowanym w cianê (A.M.I.® HALDoppler) lokalizowano koñcowe têtnice hemoroidalne,
oko³o 3-4 cm od linii grzebieniastej. Ich lokalizacja sygnalizowana by³a sygna³em dwiêkowym przep³ywomierza. Naczynie podk³uwano technik¹ opisan¹ przez Arnolda i Shelygina (double figure of eight) szwem wch³anialnym (Polyglican) 2-0 na igle 5/8 z u¿yciem d³ugiego
imad³a i dopychacza szwów (knot pusher). Zak³adano
w zale¿noci od miejsca i iloci zlokalizowanych naczyñ
3-12 podk³uæ, a¿ do uzyskania braku sygna³u przep³ywu
poni¿ej podk³uæ. Kontrola obecnoci przep³ywu dystalnie od ligacji oraz anoskopowa ocena hemostazy koñczy³y zabieg. W razie utrzymuj¹cego siê przep³ywu zak³adano dodatkowe podk³ucie. Chorzy w ci¹gu 24 godzin opuszczali oddzia³. Okres obserwacji wynosi³ od 6
do 24 miesiêcy.

Wyniki
rednio w obu grupach chorych zak³adano 7 podk³uæ (3-12). Jednoczenie w znieczuleniu miejscowym wykonano wyciêcie
przeros³ych fa³dów skórnych, w grupie
pierwszej u 65, w grupie drugiej u 7 chorych. Okres hospitalizacji po zabiegu nie
przekracza³ 1 dnia.
Podawania leków przeciwbólowych wiêcej ni¿ 3 dni wymaga³o w grupie pierwszej
14% chorych, w grupie drugiej 6% chorych.
Byli to chorzy, u których wykonano dodatkowo wyciêcie fa³dów lub polipów. Pozostali
chorzy nie wymagali leczenia przeciwbólowego d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Nie obserwowano powik³añ ród- i pozabiegowych.
U chorych z ostrymi objawami (krwawienie, ból) dolegliwoci ustêpowa³y zaraz po
zabiegu. Jednak w³aciwe gojenie to okres
oko³o 4 tygodni. Dlatego te¿ pierwsz¹ kontrolê wykonywano 1 miesi¹c po zabiegu.
Bardzo dobry efekt uzyskano u 97% chorych z objawami krwawienia oraz u 95% z
bólem zwi¹zanym z obecnoci¹ hemoroidów. Wypadania guzków, obecnego przed
zabiegiem nie obserwowano po zabiegu u
ponad 75% chorych. Odsetek powik³añ i
nawrotów w zale¿noci od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej przedstawia tabela II.
Drugi etap badania obejmuj¹cy 93 chorych (grupa 2) poszerzono o badania czynnociowe. W wykonanej ocenie manometrycznej nie stwierdzono znamiennych ró¿nic w badaniach przed i pozabiegowych w
zakresie BAP, SAP i VV. U piêciu chorych
miesi¹c po zabiegu stwierdzono paradoksalny RAIR, trzy miesi¹ce po zabiegu utrzymywa³ siê nadal u 2 chorych, u których obPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

Tabela I
Charakterystyka wiekowa i stopieñ zaawansowania ChH chorych poddanych leczeniu metod¹ DGHAL w
obu grupach.
Age characteristics and grade of HD of patients treated with DGHAL method in both groups,

K/M

Wiek

Stopieñ
zaaw ansow ania II

Stopieñ
zaaw ansow ania III

Stopieñ
zaaw ansow ania IV

GRUPA 1

75 / 127

22-84

50

131

21

GRUPA 2

43 / 50

21-82

40

48

5

Tabela II
Powik³ania i nawroty po zabiegu w obu grupach chorych w zale¿noci od stopnia zaawansowania choroby
hemoroidalnej.
Complicatins and recurrences in both groups divaded according to grade of HD.
Pow ik³ania

Stopieñ II

Stopieñ III

Stopieñ IV
2(5)

Grupa

1

2

1(50)

2(40)

1(131)

2(48)

1(21)

Zakrzepica

3,5%

2,2%

0

0

6

1

1

1

Naw rót
hem oroidów

17,8%

16,1%

2

2

21

9

13

4

Ból przy
oddaw aniu stolca

1,5%

1,1%

0

0

3

1

0

0

2,2%

1

1

3

1

0

0

2,2%

1

0

9

1

1

1

0%

0

0

1

0

0

0

Szczelina
Krw aw ienie
Przetoka

5,4%

serwowany by³ równie¿ przedzabiegowo.
Szczegó³owa analiza sk³adowych odruchu
rektoanalnego RAR dowiod³a, ¿e 1 miesi¹c
po zabiegu szybkoæ narastania skurczu
(SpCtr) by³a znamiennie ni¿sza ni¿ przed
zabiegiem. Odpowiednio: 331 mmHg/s
przed zabiegiem oraz 204 mmHg/s 1 miesi¹c po zabiegu. Ró¿nica amplitudy skurczu
(Ampl)  odbytnica/odbyt w trakcie RAR by³a
znamiennie ni¿sza miesi¹c po zabiegu 
21,8 mmHg w porównaniu do badania
przedzabiegowego  29,3 mmHg. Znamienne ró¿nice zauwa¿ono tak¿e porównuj¹c pozabiegowe (1 miesi¹c) wartoci SpCtr i Ampl
z grup¹ zdrowych osób. Natomiast 3 miesi¹ce po zabiegu nie stwierdzono znamiennych ró¿nic powy¿szych parametrów z wartociami przedzabiegowymi.
Omówienie
Etiopatogeneza choroby hemoroidalnej
sprawia, i¿ dotyczy ona w du¿ym stopniu
ludzi m³odych, czynnych zawodowo nie
maj¹cych czasu na d³ugotrwa³¹ eliminacjê
z czynnoci zawodowych [2]. Dlatego te¿
poza efektywnoci¹ nowe metody leczenia
ChH musz¹ skracaæ czas hospitalizacji do
minimum, byæ relatywnie proste i tanie w
wykonaniu, a odsetek powik³añ i nawrotów
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ w dotychczas stosowanych metodach.
Powszechnie stosowan¹ metod¹ w II i
III stopniu ChH jest podwi¹zanie guzków
krwawniczych wg Barrona, czasami uzupe³niona krioterapi¹. Jednak¿e, ju¿ sam autor
metody opisuje wtórne krwawienia po zabiegu, obecnie wiemy i¿ dotyczyæ mog¹ one
nawet 5% chorych [4]. O`Hara, a póniej
Russell i Donahue donosz¹ o fatalnych powik³aniach septycznych po ligacji metod¹
Barrona [16,18]. Skutecznoæ metody w
zale¿noci od stopnia ChH wynosi 76% (II),
66% (III) i nie przekracza 20% dla stopnia

IV. Dolegliwoci bólowe i uczucie dyskomfortu utrzymuj¹ce siê nawet do 7 dni od zabiegu dotycz¹ ponad 30% chorych [18]. Jest
to wynikiem zak³adania podwi¹zek pod ograniczon¹ kontrol¹ wzrokow¹, zwykle z pozostawieniem otwartych doprowadzaj¹cych
naczyñ têtniczych. Za³o¿enie podwi¹zki w
pobli¿u linii grzebieniastej skutkuje dolegliwociami bólowymi.
Zaproponowana przez Morinagê technika DGHAL ma na celu wybiórcze podk³ucie hemoroidalnych naczyñ doprowadzaj¹cych [15]. Lokalizacja naczynia za pomoc¹
sondy dopplerowskiej umieszczonej na specjalnym proktoskopie pozwala na precyzyjne za³o¿enie podk³ucia. W 2000 roku Denis
Meintjes z Sydney przedstawi³ rezultaty leczenia ChH metod¹ DGHAL w grupie 1415
chorych [14]. Podobnie jak w naszej grupie
chorych zabieg wykonywano po uprzedniej
premedykacji oraz miejscowym zastosowaniu ¿elu lignokainowego. W oparciu o badanie dopplerowskie Meintjes potwierdza
sugerowan¹ przez Thomsona sta³¹ lokalizacjê szeciu koñcowych naczyñ hemoroidalnych (w pozycji litotomijnej na godzinie
1,3,5,7,9,11) Podobn¹ lokalizacjê uzyskano
w naszych badaniach. Ze wzglêdu na bliskoæ po³o¿enia naczynia na godzinie 3 i 5
oraz 7 i 9 podk³uwa³ je wspólnie szwem
ósemkowym, pozosta³e na godzinie 1 i 11
oddzielnie. Tym samym ogranicza³ iloæ
podk³uæ do 3-6 [8,12]. W naszym materiale,
zarówno w grupie I jak i II rednio zak³adano 7 szwów. Zarówno w pierwszej jak i w
drugiej grupie chorych, koniecznoæ podawania leków przeciwbólowych wiêcej ni¿ 3
dni dotyczy³a tylko tych chorych, u których
dodatkowo wyciêto zmianê polipowat¹ lub
przeros³e fa³dy anodermy. Wiêkszoæ chorych nie wymaga³a leków przeciwbólowych.
Zatem, podobnie jak inni autorzy uwa¿amy,
i¿ jest to zabieg bezbolesny. Poniewa¿ czas
123

Fotografia 2
System odbiorczy i przetwarzaj¹cy impuls fali przep³ywowej na efekty
dwiêkowe i wizualne (A.M.I.® HAL-DOPLER).
Signal receiver transfroming flow wave signal into video and audio effects.

Fotografia 1
Obraz ródoperacyjny. Pacjent w pozycji Lloyda Devisa. Za³o¿ony
proktoskop wyposa¿ony w sondê dopplerowsk¹.
Intraoperative picture. Patient in Lloyd-Davis position. Proctoscope with build in
doppler probe introduced.

hospitalizacji u ponad 90% chorych nie przekracza³ 24 godzin, mo¿na zabieg uznaæ za
procedurê jednodniow¹. Powik³ania zwi¹zane z zabiegiem dotycz¹ nieznacznego odsetka chorych. Krwawienia czy dyskomfort
ustêpuj¹ w ci¹gu kilku godzin po zabiegu.
Meintjes w swej grupie 1415 chorych u mniej
ni¿ 1% obserwowa³ pozabiegowe krwawienie, a w 1% przypadków powstanie zwi¹zanej z zabiegiem szczeliny.
Norman Sohn okrela wyniki leczenia
metod¹ DGHAL jako doskona³e we wszystkich stopniach ChH [9]. Bior¹c pod uwagê,
i¿ okres obserwacji po zabiegu nie przekracza 36 miesiêcy jednoznaczna ocena d³ugotrwa³ych efektów leczenia wydaje siê
przedwczesna. W¹tpliwoci mo¿e budziæ
stosowanie DGHAL w IV stopniu ChH ze
znacznie przeros³ymi fa³dami skórnymi. Jednak przekonuj¹cym jest stwierdzenie, ¿e
podwi¹zanie naczyñ hemoroidalnych skutkuje nie tylko zmniejszeniem objêtoci guzka krwawniczego, ale wywo³uj¹c odczyn
zapalny tworzy bliznê, obkurczenie w³ókien
kolagenu i zmniejszenie wypadaj¹cych fa³dów anodermalnych. Natomiast ich pozosta³oci mo¿na usun¹æ w znieczuleniu miejscowym ograniczaj¹c w znacznym stopniu
pozabiegowe dolegliwoci. Dowodz¹ tego
wyniki zarówno nasze jak i publikowane
przez Shelygina [2,20].
¯adna z dotychczasowych, dostêpnych
prac nie uwzglêdnia w ocenie wyników badañ czynnociowych. Jak wiadomo, obecnoæ guzków krwawniczych wp³ywa na wydolnoæ aparatu zwieraczowego, stanowi¹c
124

do 15% wartoci BAP. Jak dowiedziono w
badaniach odruchów rektoanalnych u chorych po zabiegach w zakresie odbytu i odbytnicy, ulegaj¹ one zaburzeniu nawet poprzez samo wprowadzenie proktoskopu [9].
W grupie drugiej zosta³a przeprowadzona
szczegó³owa analiza wyników manometrycznych odnonie oceny funkcji zwieraczowych oraz koordynacji odbytniczo odbytowej przed zabiegiem, a nastêpnie 1 oraz 3
miesi¹ce po zabiegu. Przedstawione zmiany prawdopodobnie by³y wynikiem upoledzenia receptorów czuciowych odcinka
przedzwieraczowego w wyniku zabiegu, a
tak¿e wprowadzenia i manewrów anoskopem w trakcie zabiegu. Powrót RAR oraz
RAIR dowodzi odwracalnoci zmian, a brak
zmian w zakresie BAP i SAP wiadczy, ¿e
zabieg DGHAL nie upoledza wydolnoci
skurczowej samego zwieracza. Zatem, jako
jedyna z dostêpnych instrumentalnych metod leczenia ChH nie jest obarczona ryzykiem nietrzymania stolca. Uzupe³nieniem
badañ manometrycznych by³a subiektywna
ocena samokontroli defekacji w oparciu o
skalê Jorge Wexnera [13]. ¯aden z operowanych chorych nie zg³asza³ objawów nietrzymania stolca zarówno przed jak i po zabiegu  1-2 pkt. w skali Jorge Wexnera.
Wnioski
Dotychczasowe, uznane za ma³oinwazyjne metody leczenia ChH z u¿yciem staplera opisana przez Longo, metoda Barrona czy krioterapia obarczone s¹ relatywnie
wysokim odsetkiem powik³añ i nawrotów.
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ledz¹c literaturê mo¿na stwierdziæ, ¿e
czym d³u¿szy okres stosowania metody
Longo i wiêksza iloæ orodków j¹ stosuj¹cych, tym procent i ciê¿koæ powik³añ jest
wiêksza. Podobnie, metoda Barrona czy
krioterapia stosowane bez w³aciwego przygotowania daj¹ dolegliwoci bólowe u ponad 50% chorych. Ryzyko krwawienia czy
zakrzepicy przekracza 10% chorych. Nawroty dotycz¹ ponad 35% chorych leczonych tymi metodami [7,10,11,16-18].
Zatem w porównaniu z tymi metodami,
DGHAL jest metod¹ z pewnoci¹ obarczon¹ mniejszym ryzykiem niepowodzeñ. Praktycznie bez ryzyka nietrzymania stolca po
zabiegu. Mo¿e byæ zatem rekomendowana
jako efektywne postêpowanie zabiegowe w
ka¿dym stopniu ChH, tak¿e u chorych z
przedzabiegowo obni¿on¹ wydolnoci¹
zwieraczy odbytu. Wysoka cena instrumentarium kompensowana jest krótkim czasem
zabiegu oraz krótkim okresem rekonwalescencji  chory w dobie zabiegu mo¿e wróciæ do domu oraz podj¹æ czynnoci zawodowe (day-surgery) [2,14]. Mimo, i¿ obserwacj¹ objêto ponad 290 chorych, to ze wzglêdu
na krótki okres obserwacji z ostateczn¹ ocen¹ metody DGHAL nale¿y poczekaæ do chwili
mo¿liwoci oceny wyników odleg³ych  3-5
lat od zabiegu. Kontrolowane badania kliniczne musz¹ mieæ charakter randomizowany i
byæ przeprowadzane w orodkach referencyjnych. Z pewnoci¹ metoda nie powinna
byæ stosowana w jednostkach czy przychodniach nie posiadaj¹cych stosownego dowiadczenia w chirurgii kolorektalnej.
P. Wa³êga i wsp.
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