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PROBLEME DE TERAPIE11

REZUMAT
Fistulele perianale complexe de origine criptoglandulară reprezintă un proces supurativ cronic al regiunii 
anoperianale care implică afectarea sfi ncterului anal şi a spaţiilor perianale. Rata de recidivă încă relativ ridicată 
şi riscul de incontinenţă postoperatorie au determinat apariţia a numeroase tehnici chirurgicale, cele mai folosite 
fi ind în prezent cele de tip „sphincter saving“. În acest context considerăm că evaluarea preoperatorie riguroasă 
prin examinare clinică, ecografi e endoanorectală sau RMN pelvin şi, în cazuri selectate, manometria anală 
reprezintă un algoritm care va conduce la identifi carea şi alegerea acelei tehnici chirurgicale, de tip fi stulotomie cu 
sfi ncterotomie sau de tip „sphincter saving“, care ne va permite să obţinem cea mai mică rată de recidivă în 
absenţa incontinenţei anale.

Cuvinte cheie: fi stulă perianală complexă, evaluare preoperatorie, 
manometrie anală, fi stulotomie, „sphincter saving“

ABSTRACT
Cryptoglandular complex perianal fi stulas represent a suppurative chronic process of the anoperianal region 
which involves anal sphincter and perianal spaces. High number of relapses and risk of postoperative anal incon-
tinence lead to the numerous methods of surgical techniques, the most widely used being „sphincter saving“ 
technique. In this context we believe that thorough preoperative evaluation by clinical examination, endoanorectal 
ultrasound or pelvic MRI, and anal manometry in selected cases, represent an algorithm that will lead to the iden-
tifi cation and selection of surgical techniques which will allow us to obtain the best postoperative results.

Keywords: complex perianal fi stula, preoperator evaluation, 
anal manometry, fi stulotomy, „sphincter saving“ technique
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INTRODUCERE

Fistulele perianale de origine criptoglandulară 
reprezintă un proces infecţios cronic care, din punct 
de vedere morfologic, prezintă un orifi ciu fi stulos 
intern dezvoltat în canalul anal, un traiect fi stulos 
care traversează sfi ncterul anal şi care se deschide 
într-un orifi ciu fi stulos extern situat la nivelul 
tegumentului perianal. Implicarea sfi ncterului anal 
în procesul patologic, cât şi morfologia uneori ex-
trem de complexă şi greu de identifi cat a traiectului 
fi stulos determină un risc crescut postoperator de 
incontinenţă anală parţială sau defi nitivă şi procente 
ridicate de recidivă. În acest context au fost ela-

borate numeroase tehnici chirurgicale care pot fi  
grupate în două mari categorii: fi stulotomie cu 
sfi ncterotomie cu cele mai mici rate de recidivă, dar 
cu cel mai mare risc de incontinenţă anală, şi in-
tervenţiile de tip „sphincter saving“ fără risc de in-
continenţă, dar cu procente ridicate de recidivă. 

Pentru a obţine cele mai bune rezultate post ope-
ratorii, considerăm că o evaluare preoperatorie ri-
guroasă, care să cuprindă identifi carea morfologiei 
fi stulei prin ecografi e endoanorectală şi/sau RMN 
pelvin, cât şi a statusului funcţional sfi ncterian prin 
manometrie anală, este esenţială, astfel încât să iden-
tifi căm acea tehnică chirurgicală care să ne ofere 
cele mai bune rezultate postoperatorii.
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EVALUAREA PREOPERATORIE

Morfopatologie 
Evoluţia patologică a fi stulelor perianale de 

origine criptoglandulară este expusă de teoria lui 
Parks, care susţine ca punct de plecare criptita sau 
papilita localizată la nivelul liniei pectinee, urmată 
de infectarea glandelor anale sfi ncteriene Hermann 
şi Desfosses situate în grosimea sfi ncterului intern. 
Ulterior, prin spaţiul intersfi ncterian, procesul in-
fecţios progresează prin sfi ncterul anal extern şi 
spaţiile perianale, urmând a fi stuliza la nivelul te-
gumentelor perianale. (1)

Pentru a obţine cele mai bune rezultate postope-
ratorii, trebuie să identifi căm corect morfologia 
fi stulei: orifi ciul intern, traiectul fi stulos principal şi 
cele secundare, cât şi orifi ciul extern. Identifi carea 
şi tratamentul orifi ciului fi stulos intern este obli-
gatorie şi reprezintă „cheia“ intervenţiei chirur-
gicale, tratamentul incorect al acestuia însemnând, 
de fapt, recidivă certă. 

În 1976, Park a realizat clasifi carea fi stulelor 
perianale, aceasta fi ind cea mai acceptată şi utilizată 
clasifi care. El împarte fi stulele în patru tipuri în 
funcţie de traiectul acestora: fi stulă intersfi nctreiană 
(70%), fi stulă transfi nteriană (25%), fi stulă extra-
sfi ncteriană (4%) şi fi stulă suprasfi ncteriană (1%). 
(2) Dacă pentru primele două tipuri de fi stulă tra-
tamentul este relativ simplu, fi stulotomie cu sfi nc-
terotomie, celelalte tipuri de fi stulă reprezintă o 
provocare chirurgicală, cu numeroase tehnici de tip 
„sphincter saving“, care încearcă să obţină cele mai 
mari rate de vindecare fără incontinenţă anală.

Anatomie
Cunoaşterea anatomiei regiunii anoperianale 

este importantă în contextul înţelegerii evoluţiei 
procesului patologic şi pentru aplicarea corectă a 
tehnicilor chirurgicale. Deoarece fi stulotomia im-
pli că secţionarea parţială a sfi ncterului anal, chi-
rurgul trebuie să cunoască dimensiunile canalului 
anal şi ale sfi ncterului, care au valori diferite la băr-
baţi şi la femei. Astfel, înălţimea canalului anal – de 
la linia anocutanată la joncţiunea anorectală – la 
bărbaţi este în medie de 4,2 cm (între 3 şi 5,3 cm) şi 
de 4 cm la femei (între 3,0 şi 5,0 cm). Grosimea 
sfi ncterului intern este de 0,4-0,6 cm la bărbaţi şi de 
0,3-0,5 cm la femei, iar pentru sfi ncterul anal extern 
de 0,7-1,1 cm la bărbaţi şi de 0,6-1 cm la femei 
(3,4).

De asemenea, trebuie să avem în vedere că for-
ma sfi ncterului anal nu este perfect cilindrică, în 
partea anterioară înălţimea şi grosimea musculaturii 

este mai mică decât posterior, cu mari diferenţe în 
funcţie de sex; în acest context sfi ncterotomia ante-
rioară este supusă unor mai mari riscuri de incon-
tinenţă decât cea posterioară. (5)

Examinarea clinică poate identifi ca corect tipul 
de fi stulă şi elementele morfologice până la 61% 
(6). Astfel, examinarea clinică poate identifi ca 
orifi ciul extern (orifi ciile externe): numărul, poziţia 
faţă de orifi ciul anal (anterior sau posterior), dis-
tanţa până la orifi ciul anal (distanţa mai mare poate 
sugera prezenţa unei fi stule complexe, înalte). Tra-
iectul fi stulos principal este identifi cat cu ajutorul 
stiletului butonat şi uneori orifi ciul intern poate fi  
decelat mai ales în fi stulele simple, joase, trans-
fi ncteriene sau intersfi ncteriene.

Este important de identifi cat tonusul sfi ncterian, 
care se realizează clinic prin tuşeu rectal, examinare 
care va fi  completată cu manometria anală în cazuri 
selectate. (7)

Regula lui Goodsall este o ipoteză enunţată în 
urmă cu peste 70 de ani şi confi rmată ulterior de 
numeroase studii, care afi rmă că prezenţa orifi ciului 
fi stulos într-un plan anterior faţă de linia transversală 
care trece prin orifi ciul anal sugerează un traiect 
rectiliniu, radiar, iar pentru orifi ciul fi stulos extern 
situat posterior, traiectul fi stulos este curb şi se des-
chide în comisura posterioară a canalului anal. 
Această ipoteză este valabilă pentru orifi ciul fi stulos 
situat la mai puţin de 3 cm de orifi ciul anal. (8)

Explorarea imagistică este esenţială în fi stulele 
complexe, înalte, la care examinarea clinică nu a 
reuşit să evidenţieze traiectul şi orifi ciul fi stulos 
intern.

Fistulografi a este actual puţin folosită, ea reuşind 
să ne ofere date corecte în aproximativ 16% din 
cazuri. Tehnic reprezintă cateterizarea traiectului 
fi stulos şi injectarea de substanţă de contrast urmată 
de radiografi e pelvină. Principala limitare a metodei 
o reprezintă imposibilitatea precizării raportului 
fi stulei cu sfi ncterul sau ridicătorii anali. (9)

Ecografi a endoanorectală reprezintă investi-
gaţia de primă intenţie în cazul fi stulelor perianale 
complexe, datorită tehnicii relativ uşoare şi cos-
turilor scăzute faţă de RMN. Această tehnică are 
po sibilitatea de a identifi ca complexul sfi ncterian 
anal şi raportul fi stulei faţă de acesta, având o sen-
zitivitate de până la 90% pentru detectarea orifi -
ciului intern şi până la 92% pentru identifi carea 
morfologiei traiectului fi stulos (10). Rezultate mai 
bune se obţin dacă investigaţia este efectuată chiar 
de medicul chirurg operator. Imaginile oferite pot fi  
îmbunătăţite prin introducerea de apă oxigenată în 
traiectul fi stulos prin orifi ciul extern. (11) Ecografi a 
3D foloseşte un transductor de înaltă frecvenţă între 
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10 şi 16 MHz, care oferă imagini de mare detaliu, 
această examinare putând reconstitui anatomia lo-
cală a sfi ncterului, raportul acestuia cu fi stula fi ind 
identifi cat mai uşor. (12)

Rezonanţa magnetică nucleară este o investi-
gaţie extrem de utilă în cazurile de fi stulă complexă, 
înaltă, recidivată. Poate determina cu acurateţe 
mor fologia fi stulei perianale în peste 90% din ca-
zuri. Marele avantaj al RMN este rezoluţia excelentă 
a ţesuturilor moi, care, alături de capacitatea de a 
obţine imagini multiplanare, ne permite să iden-
tifi căm fi stula în raport cu structurile anatomice în-
conjurătoare: complexul sfi ncterian, planşeul ridi-
cătorilor anali, fosele ischiorectale şi diafragma 
pel vină. Datorită costurilor ridicate, ar trebui să fi e 

rezervată fi stulelor complexe în care ultrasonografi a 
nu oferă relaţii anatomice sufi ciente. (13)

Statusul funcţional al sfi ncterului anal este 
foarte important de a fi  cunoscut preoperator, fi ind 
esenţial în alegerea tipului de intervenţie chirur gi-
cală: fi stulotomie sau de tip „sphincter saving“. Aceas-
ta se poate realiza subiectiv prin tuşeu rectal şi ches-
tionar de autoevaluare a continenţei, iar obiec tiv – prin 
manometrie anală.

Din punct de vedere clinic, în momentul tuşeului 
rectal pacientul va contracta voluntar sfi ncterul, în 
acest fel medicul va aprecia subiectiv capacitatea 
de continenţă. 

Chestionarele de autoevaluare a continenţei sunt 
frecvent folosite, cel mai uzitat fi ind scorul Wexner. 

 
Profil Anal Relaxare 

 
 

Profil Anal Contractie 

 

Rest Profile Pressures          

cm P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Mean 
6.0 12 23 32 23 -1 -10 -10 -5 8 
5.0 22 26 1 -8 -6 -8 -7 2 3 
4.0 95 120 132 137 121 80 69 65 102 
3.0 103 106 92 91 93 98 91 96 96 
2.0 136 135 129 117 118 134 143 145 132 
1.0 91 81 94 98 102 108 115 125 102 
0.0 0 -2 -15 -16 3 15 -16 -16 -6 

 

Squeeze Profile Pressures        

cm P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Mean 
6.0 33 47 48 27 11 -7 -8 4 19 
5.0 66 35 24 23 19 0 0 12 22 
4.0 68 68 68 63 68 81 85 73 72 
3.0 75 52 56 47 51 62 77 96 65 
2.0 83 57 47 45 58 73 80 87 66 
1.0 141 121 115 127 159 165 167 185 147 
0.0 0 -2 -15 -16 3 15 -16 -16 -6 

 

  
Parameter Value 

Anal Sphincter Length 4.cm 
Mean Pressure Over HPZ 69mmHg 
Maximum Pressure  185mmHg 

Vector Volume 
73,570mmHg².c

m 
 

 

FIGURA 1. Aspect manometric normal

Observaţii: Sfi ncter anal intern (SAI) şi sfi ncter anal extern (SAE) cu presiune în limite normale.
                  Lungimea sfi ncterului ~ 4 cm
                  Răspuns normal la refl exul de tuse şi manevră Valsalva.
Concluzii: Aspect manometric în limite normale.

Profi l Anal Relaxare Profi l Anal Contracţie
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(14) Acesta este compus din 5 întrebări, cu un scor 
fi nal între 0 şi 20, unde 0 reprezintă continenţă per-
fectă (Tabelul 1). Un scor mai mare de 7-8 necesită 
investigaţii suplimentare, inclusiv manometrie anală.

TABELUL 1. Tipul incontinenţei
Tipul 
inconti nenţei

Niciodată Rar Uneori Frecvent Întotdeauna

Solid 0 1 2 3 4
Lichid 0 1 2 3 4
Gaze 0 1 2 3 4
Necesită 
scutec

0 1 2 3 4

Afectarea 
sti lului de 
viaţă

0 1 2 3 4

Niciodată: <1 lună; Câteodată: <1/săptămână >1/lună; 
De obicei <1/zi, >1/săptămână; Mereu >1/zi 
0 = conti nenţă perfectă; 20 = inconti nenţă completă

Manometria anală este metoda cea mai impor-
tantă de evaluare obiectivă a statusului funcţional 
al sfi ncterului anal. 

Indicaţiile efectuării manometriei sunt repre zen-
tate de pacienţii cu intervenţii chirurgicale la ni velul 
sfi ncterului în antecedente, pacienţii cu hi potonie 
sfi ncteriană decelabilă la examinarea cli nică, la fe-
mei cu istoric de traumatism obstretical, pacienţii 
în vârstă, pacienţii cu fi stule înalte supra sfi ncteriene 
sau transsfi ncteriene. (16)

Parametrii măsuraţi diferă în funcţie de sex şi 
vârstă. Cei mai importanţi sunt lungimea funcţională 
a canalului anal, cu valori de 4,1+/-0,7 cm la bărbaţi 
şi 3,5+/-0,5 cm la femei, presiunea sfi ncteriană de 
repaus (care este dată de sfi ncterul anal intern) cu 
valori de 68+/-21 mmHg la bărbaţi şi 63+/-19 
mmHg la femei, presiunea sfi ncteriană de contracţie 
voluntară (dată de sfi ncterul anal extern) cu valori 
de 183+/-73 mmHg la bărbaţi şi 102+/-36 mmHg la 
femei. (15) Datele obţinute sunt interpretate grafi c 
(Fig. 1).

La sfârşitul evaluării preoperatorii trebuie să 
cunoaştem morfologia fi stulei şi statusul funcţional 
sfi ncterian. Morfologia este reprezentată de identi-
fi carea orifi ciului fi stulos extern, traiectul fi stulos 
principal şi cele secundare, cât şi raportul acestora 
cu sfi ncterul anal şi spaţiile perianale şi, cel mai 
important, identifi carea orifi ciului intern şi distanţa 
acestuia de la linia anocutanată. Statusul funcţional 
anal ne indică dacă presiunea sfi ncteriană este în 
parametri normali. În urma acestor investigaţii vom 
putea alege între o intervenţie de tip fi stulotomie cu 
sfi ncterotomie parţială sau operaţie de tip „sphincter 
saving“.

Astfel, la fi nal, intervenţia chirurgicală va fi  alea-
să în funcţie de datele obţinute la evaluarea pre ope-
ratorie şi va fi  o fi stulotomie cu sfi ncterotomie par-
ţială sau intervenţie de tip „sphincter saving“.

Fistulotomia este cea mai folosită metodă chi-
rurgicală deoarece se adresează acelor fi stule sim-
ple transsfi ncteriene şi intersfi ncteriene, ele fi ind 
cea mai mare parte a fi stulelor perianale. Reprezintă 
sec ţionarea traiectului fi stulos inclusiv a porţiunii 
intrasfi ncteriene şi deschiderea acestuia „a plat“. 

În imagini avem aspectul intraoperator al unui 
pacient cu fi stulă transsfi ncteriană joasă, cu orifi ciul 
fi stulos intern situat în canalul anal la aproximativ 
5 mm de linia anocutanată, cu tonus sfi ncterian nor-
mal şi presiuni manometrice în intervalul normal. 

În cea de-a doua grupă de intervenţii chirurgicale, 
cele de tip „sphincter saving“ sunt incluse nume-
roase tehnici: sigilarea traiectului fi stulos cu „fi brin 
glue“ (tissucol), plombajul traiectului fi stulos cu 

FIGURA 2. Identifi carea a două orifi cii fi stuloase externe 
şi cateterizarea acestora

FIGURA 3. Fistulotomie: secţionarea traiectului fi stulos, 
inclusiv a porţiunii intrasfi ncteriene

FIGURA 4. Aspect fi nal



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 4, An 2014292

meşă de colagen, tratamentul videoasistat al fi stu-
lelor perianale (VAAFT), ligatura intersfi cteriană a 
traiectului fi stulos (LIFT) şi mucoplastia endo ano-
rectală, considerată în prezent „gold standard“ în tra-
tamentul fi stulelor perianale complexe, recidi vate.

O intervenţie de mucoplastie andoanorectală a 
fost efectuată la un pacient cu fi stulă complexă, înal-
tă, multiplu operată şi recidivată. Investigaţia ima-
gistică efectuată (RMN) identifi că traiectul fi stulos 
principal şi cele secundare, cât şi orifi ciul intern în 
raport cu sfi ncterul anal. Manometria anală constată 
presiuni de repaus şi de contracţie în in tervale nor-
male.

Intraoperator, se constată două orifi cii fi stuloase 
situate la 5 cm de linia anocutanată în perineul pos-

te rior, a căror cateterizare identifi că în traiect com-
plex, cu două traiecte care se unesc în „Y“, şi cu 
traiect comun transsfi ncterian înalt, orifi ciul intern 
fi ind situat în canalul anal deasupra liniei pectinee, 
la 2,5 cm de la linia anocutanată (Fig. 6). După 
explorarea intraoperatorie se practică fi stulectomia 
(Fig. 7), inclusiv cu excizia traiectului fi stulos trans-
sfi ncterian (Fig. 8).

Elementul cel mai important al intervenţiei chi-
rurgicale îl reprezintă tratamentul orifi ciului intern. 
Se închide orifi ciul intern cu un fi r în „X“ şi se aco-
peră cu un lambou mucos mobilizat de la nivel 
cranial anorectal şi care va depăşi orifi ciul intern cu 
aprox. 1,5-2 cm, suturat la linia anocutanată (Fig. 
9).

 
Profil Anal Relaxare 

 
 

Profil Anal Contractie 

 

Rest Profile Pressures          

cm P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Mean 
6.0 14 26 50 14 1 -16 -8 -5 10 
5.0 -4 -3 -13 -7 -10 -21 -11 -6 -9 
4.0 71 60 46 24 18 22 45 67 44 
3.0 78 76 82 90 84 87 78 85 82 
2.0 120 107 104 92 108 116 108 116 109 
1.0 44 45 13 41 55 36 18 38 36 
0.0 -27 -27 -32 -29 -28 -39 -26 -29 -30 

Squeeze Profile Pressures        

cm P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Mean 
6.0 38 29 24 27 31 7 21 19 25 
5.0 89 47 26 34 40 20 44 52 44 
4.0 216 173 173 165 180 208 222 203 192 
3.0 292 309 346 304 286 330 262 257 298 
2.0 174 140 124 113 152 188 170 157 152 
1.0 129 115 105 92 114 120 109 101 111 
0.0 -27 -27 -32 -29 -28 -39 -26 -29 -30 

  
Parameter Value 

Anal Sphincter Length 6.cm 
Mean Pressure Over HPZ 113mmHg 
Maximum Pressure  346mmHg 

Vector Volume 
296,461mmHg².c

m 
 

 

 
 
 
Observatii  Profil  anal normal. 

FIGURA 5. Profi l manometric normal

Profi l Anal Relaxare Profi l Anal Contracţie

Observaţii. Profi l anal normal
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CONCLUZII

Fistulele perianale reprezintă încă o provocare 
pentru chirurg deoarece în acest moment nu există 
o tehnică chirurgicală prin care să obţinem vin de-
care 100% şi absenţa incontinenţei anale. Fistulo-
tomia reprezintă intervenţia cu cea mai mare rată de 
vindecare, dar riscul de incontinenţă anală este 
major. (17,18) O întrebare la care răspunsul este ex-
trem de relativ este cât putem secţiona din sfi ncterul 
anal fără risc de incontinenţă. Societatea Americană 
a Chirurgilor Colorectali consideră că secţionarea 
treimii distale a sfi ncterului anal la pacienţi fără 
leziuni anterioare ale acestuia este relativ sigură. 
(19)

Pentru fi stulele perianale complexe există nume-
roase tehnici de tip „sphincter saving“, ratele de 
vindecare fi ind sensibil mai mici decât în cazul fi s-
tu lotomiilor, dar fără afectarea funcţiei sfi ncteriene. 
Aceste tehnici sunt tot mai mult utilizate, calitatea 
vieţii pacientului fi ind un scop important al trata-
mentului. Mucoplastia endoanorectală reprezintă 
intervenţia indicată în fi stulele complexe, recidivate, 
fi ind considerate „gold standard“, având printre cele 
mai bune rezultate postoperatorii.

Pentru îndeplinirea obiectivelor tratamentului, 
chirurgul trebuie să înţeleagă relaţia exactă între 
fi s tula perianală şi structurile şi spaţiile anatomice 
perianale, să realizeze o evaluare preoperatorie 
com pletă şi corectă şi să realizeze acea tehnică chi-
rurgicală care poate aduce cele mai importante be-
nefi cii.
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FIGURA 6. Aspect preoparator: două orifi cii fi stuloase 
externe

FIGURA 7. Fistulectomie

FIGURA 8. Traiectul fi stulos transsfi ncterian înalt

FIGURA 9. Sutura lamboului mucos anorectal la linia 
anocutanată
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