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Powik∏ania stomii jelitowych (cz. I)
Powik∏ania stomii jelitowych – kolostomii
oraz ileostomii – sà zjawiskiem bardzo cz´stym. Wyst´pujà u pacjentów w ró˝nym wieku
i w ró˝nym czasie po operacji, b´dàc powodem wielu przykrych dolegliwoÊci. Du˝a skala
zjawiska sk∏oni∏a nas do szczegó∏owego omówienia najcz´stszych problemów, z jakimi spotkaç si´ mogà osoby z wy∏onionà przetokà jelitowà. Poni˝ej prezentujemy pierwszy artyku∏
z cyklu poÊwi´conego temu zagadnieniu.
Operacja wy∏onienia stomii jelitowej jest cz´sto zabiegiem ratujàcym ˝ycie. Fachowo wy∏oniona, prawid∏owo piel´gnowana i zdrowa (niepowik∏ana) stomia daje przewa˝nie mo˝liwoÊç
szybkiego i pe∏nego powrotu pacjenta do normalnego ˝ycia. Niestety, powik∏ania sà zjawiskiem bardzo cz´stym, wyst´pujà u wi´kszoÊci
pacjentów i mogà pojawiç si´ w ró˝nym czasie
po operacji.
Ró˝nice pomi´dzy ileostomià a kolostomià
Ileostomia oraz kolostomia bardzo znacznie ró˝nià si´ od siebie – budowà, funkcjonowaniem oraz
cz´stoÊcià i rodzajem wyst´pujàcych powik∏aƒ.
Ileostomia jest najcz´Êciej wytwarzana w koƒcowym odcinku jelita cieƒkiego (Rys. 1.). Powodem operacji zakoƒczonej wy∏onieniem ileostomii jest przewa˝nie wrzodziejàce zapalenie jelita
grubego, choroba LeÊniowskiego – Crohna lub
polipowatoÊç rodzinna. Ten rodzaj przetoki cià-

Rys. 1. Ileostomia jest to stomia wykonana na poziomie
koƒcowego odcinka jelita cienkiego (tzw. jelito kr´te, z ∏ac.
Ileum) poprzez wy∏onienie tego odcinka jelita na powierzchni´ Êciany brzucha. W przypadku ileostomii obj´toÊç treÊci jelitowej jest znacznie wi´ksza ni˝ normalnie,
jest ona p∏ynna i dzia∏a dra˝niàco na skór´.

Co to jest stomia?
S∏owo stomia pochodzi z j´zyka greckiego i oznacza „otwór”. Stomia jelitowa jest to sztuczne wyprowadzenie jelita (grubego lub cienkiego) poza jam´
brzusznà. Umieszcza si´ jà na przedniej Êcianie brzucha, gdzie istniejà odpowiednie warunki do zaopatrzenia
w sprz´t stomijny. Istnieje wiele rodzajów stomii i przyczyn, dla których si´
jà wy∏ania. Równie˝ wyprowadzenie
dróg moczowych poza p´cherz i cewk´ moczowà nazywamy stomià (urostomià).
gle wydziela niewielkie iloÊci zawsze p∏ynnej treÊci jelitowej, która jest bardzo dra˝niàca w stosunku do skóry. Uszkadza ona skór´ z powodu
du˝ej zawartoÊci kwasów ˝ó∏ciowych oraz soku
trzustkowego. Z tego powodu ileostomia zmusza pacjenta do sta∏ego i bardzo starannego
(szczelnego) jej zabezpieczenia najwy˝szej jakoÊci sprz´tem stomijnym.
Posiadanie ileostomii wià˝e si´ z ryzykiem ∏atwego odwodnienia organizmu. Powodem tego
jest fakt, ˝e treÊç jelitowa w ogóle nie dostaje si´
do jelita grubego, w którym odbywa si´ wch∏anianie wody i soli mineralnych. P∏ynny stolec
wydostaje si´ z jelita cienkiego na zewnàtrz – do
worka stomijnego. Objawami odwodnienia organizmu sà brak apetytu, znu˝enie, rozdra˝nienie,
bóle g∏owy, bolesne skurcze mi´Êniowe oraz
nadmierna sennoÊç.
Odwodnienie jest szczególnie groêne w pierwszych miesiàcach po operacji, poniewa˝ przetoka wydziela wtedy bardzo du˝o treÊci jelitowej
(ok. 1-2 litry na dob´). Dopiero po oko∏o 1-2
miesiàcach iloÊç ta zmniejsza si´ do 500-800
ml na dob´.
Gdy mamy ileostomi´, nale˝y piç du˝o p∏ynów, a tak˝e pilnie obserwowaç iloÊç wydalanego moczu. Jest to wa˝ne szczególnie wtedy,
gdy przydarzy nam si´ biegunka lub gdy jest
upa∏.
Kolostomia jest wytwarzana na jelicie grubym
(Rys. 2.). Powodem operacji jest przewa˝nie nowotwór jelita grubego lub odbytu, nieswoiste za-
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palenie jelita grubego, urazy brzucha, niedokrwienie jelit, niedro˝noÊç jelit lub potrzeba
ochrony wykonanego zespolenia jelitowego. Kolostomia jest znacznie ∏atwiejsza w piel´gnacji
ni˝ ileostomia.
Chorzy posiadajàcy ileostomi´ lub
kolostomi´ nie muszà stosowaç specjalnej
diety. Powinni oni prowadziç normalny, zdrowy, tryb ˝ycia oraz normalnà aktywnoÊç zawodowà, fizycznà i seksualnà. Dla kobiet nie ma
istotnych przeciwwskazaƒ do zachodzenia
w cià˝´.
Omawiajàc rodzaje i w∏aÊciwoÊci fizjologiczne przetok jelitowych, nale˝y podkreÊliç, ˝e
najcz´Êciej sà one wykonywane planowo (w
trakcie planowego zabiegu operacyjnego).
Zdarzajà si´ jednak równie˝ czasami przetoki
nie planowane, czyli tzw. samoistne („dzikie”).
Powstajà one najcz´Êciej w wyniku doznanych
wczeÊniej urazów jamy brzusznej, zaka˝eƒ ropnych jamy otrzewnej oraz niektórych chorób jelit (choroba LeÊniowskiego – Crohna, promienica, nowotwór lub wrzodziejàce zapalenie
jelita grubego).
Powik∏ania stomii jelitowych
Powik∏ania stomii jelitowych to wszystkie
stany chorobowe, wynikajàce z nieprawid∏owo
wykonanego zabiegu wytworzenia stomii, bàdê
jej niew∏aÊciwego zabezpieczenia (piel´gnacji). G∏ównà przyczynà wyst´powania powik∏aƒ

Rys. 2. Kolostomia jest to stomia wykonana na poziomie
jelita grubego. Wykonuje si´ jà wtedy, gdy zachodzi
koniecznoÊç usuni´cia cz´Êci jelita grubego. Wówczas
pozosta∏a cz´Êç jelita zostaje po∏àczona z przednià Êcianà
jamy brzusznej. W przypadku kolostomii treÊç jelitowa jest
bardzo podobna do normalnego stolca.

jest – poza niedoskona∏à technikà operacyjnà
oraz brakiem przygotowania do zabiegu – brak
wiedzy i umiej´tnoÊci pacjenta w zakresie prawid∏owej piel´gnacji stomii. Powik∏ania cz´sto
decydujà o tym, czy ˝ycie ze stomià jest ucià˝liwym kalectwem, czy te˝ pozwala na prowadzenie normalnej aktywnoÊci ˝yciowej, zawodowej i rodzinnej.
Powik∏ania stomii mogà mieç charakter
miejscowy lub ogólnoustrojowy. Przewa˝nie
dzielimy je w nast´pujàcy sposób:
♦ Powik∏ania miejscowe:
• dermatologiczne,
• chirurgiczne,
- wczesne (powstajà jako bezpoÊrednie
nast´pstwo zabiegu operacyjnego),
- póêne (pojawiajà si´ w czasie odleg∏ym
o kilka miesi´cy lub lat od zabiegu),
♦ Powik∏ania ogólnoustrojowe:
• psychologiczne,
• seksualne,
• metaboliczne.
Powik∏ania dermatologiczne
Powik∏ania dermatologiczne sà najcz´stszym powik∏aniem stomii i wyst´pujà uniemal 80% pacjentów. Dochodzi do nich na skutek podra˝nienia skóry przez treÊç jelitowà, która si´ na nià wydostaje i
wywo∏uje stan zapalny. Jest to przewa˝nie wynik nie-

Rodzaje przetok jelitowych
W praktyce stosuje si´ ró˝ne kryteria podzia∏u przetok jelitowych. Najwa˝niejsze
z nich to:
• kryterium czasowe:
- stomia czasowa (wy∏aniana na jakiÊ
czas, a nast´pnie likwidowana),
- stomia ostateczna (wy∏aniana na sta∏e).
• kryterium miejsca, w którym zosta∏a
wytworzona (poziom jelita):
- ileostomia (przetoka jelita cienkiego),
- kolostomia (przetoka jelita grubego).
• kryterium techniki operacyjnej:
- stomia jednolufowa (koƒcowa),
- stomia dwulufowa (boczna lub p´tlowa).
prawid∏owej piel´gnacji stomii lub niew∏aÊciwego
stosowania sprz´tu stomijnego. Mo˝liwe sà tak˝e reakcje alergiczne (uczuleniowe) na plastry ikleje oraz
inne sk∏adniki sprz´tu stomijnego. Niebezpieczne
jest zaka˝enie powy˝szych zmian przez bakterie.
Do najcz´stszych powik∏aƒ dermatologicznych
zaliczamy:
• zapalenie skóry wokó∏ stomii (wyprysk kontaktowy
skóry) – reakcja zapalna skóry na dzia∏anie treÊci jelitowej(szczególnieprzyileostomii),którazawieradu˝e iloÊci kwasów ˝ó∏ciowych i soku trzustkowego,

• alergiczne zapalenie skóry – uczulenie na któryÊ
ze sk∏adników sprz´tu stomijnego.
Powik∏ania chirurgiczne (wczesne i póêne)
Powik∏ania chirurgiczne wczesne sà bezpoÊrednio zwiàzane z zabiegiem operacyjnym i wyst´pujà
wokresie kilku dni lub tygodni po operacji. Najcz´stsze z nich to:
• obrz´k stomii,
• krwawienie z b∏ony Êluzowej stomii,
• niedokrwienie lub martwica stomii,
• stomia w fa∏dzie brzusznym,
• wciàgniecie stomii,
• wypadani´cie stomii,
• zaka˝enie oko∏ostomijne lub przetoka oko∏ostomijna.
Powiklania chirurgiczne póêne ujawniajà si´ kilka
miesi´cy lub kilka lat po zabiegu operacyjnym. Nale˝à do nich:
• wypadanie stomii,
• przepuklina oko∏ostomijna,
• zw´˝enie stomii,
• wznowa procesu chorobowego w stomii.
Wszystkie wymienione powik∏ania stomii zostanà omówione szczegó∏owo w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Serdecznie zapraszamy
do ich lektury!
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 Wykonana z materia∏u Stomahesive®,
który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce
 S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania
nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii (fa∏dy,
blizny)
 Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza
jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a czas
noszenia
 Zabezpiecza przed przedostaniem
si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´
 Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii
 ¸atwa i wygodna w u˝yciu
 Polecana do stosowania we wszystkich
rodzajach przetok
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