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StreSzczenie:  Wstęp: Wielu chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT) jest kwalifikowanych do leczenia operacyjnego, gdy zabiegi 
endoskopowe nie dają zadowalających efektów. Najczęściej wykonywaną operacją w przypadku leczenia chirurgicznego PZT 
jest resekcja głowy trzustki z zachowaniem dwunastnicy, opracowana przez Charlesa F. Freya. Jednakże aspekty techniczne tej 
procedury nie zostały do tej pory obszernie przebadane. 

  cel: Celem niniejszego prospektywnego badania zrandomizowanego było porównanie użycia szwu pojedynczego ciągłego 
(grupa I) i szwu podwójnego przerywanego (grupa II) przy wykonywaniu pankreatojejunostomii po operacji Freya.

  Materiał i metody: W latach 2009–2016 do badania włączono 103 pacjentów z rozpoznanym PZT i wskazaniami do leczenia 
chirurgicznego, których podzielono losowo na 2 grupy – I (52 pacjentów) i II (51 pacjentów). Następnie porównano parametry 
przedoperacyjne i śródoperacyjne chorych oraz wyniki pooperacyjne w tych dwóch grupach.

  Wyniki: Średni czas trwania operacji był krótszy w grupie I – 210 min wobec 240 min w grupie II, p = 0,004. Czas wytwarzania 
zespolenia trzustkowo-czczego był krótszy w grupie I – 19 (±6) min wobec 51 (±18) min w grupie II, p < 0,001. Nie zaobserwowano 
statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w przypadku zachorowalności pooperacyjnej [grupa I – 51,9%, grupa II – 
45,1% (p = 0,177)] i śmiertelności [grupa I – 3.8%, grupa II – 2% (p = 0,636)].

  Wnioski: Operacja Freya z użyciem szwu pojedynczego ciągłego w pankreatojejunostomii jest bezpieczną, szybką i mniej 
skomplikowaną metodą leczenia chirurgicznego w PZT.

SłoWa kluczoWe:  operacja Freya, pankreatojejunostomia, przewlekłe zapalenie trzustki

abStract:   background: Many patients with chronic pancreatitis are elected for surgery when endoscopic interventions are ineffective. 
Duodenum preserving pancreatic head resection introduced by Charles F. Frey is the most common procedure used for surgical 
treatment of chronic pancreatitis. However, technical aspects of this procedure have not been studied extensively. Goal Our 
prospective randomized study is aimed to compare usage of single-layer continuous (I group) and two-layer interrupted 
sutures (II group) in constructing pancreatojejunostomy after Frey procedure. 

  Methods and materials: In a period between 2009 and 2016, a total of 103 patients, diagnosed with chronic pancreatitis and 
determined medical indications for surgical treatment were included into the study and randomized into group I (52 patients) 
and group II (51 patients). Preoperative, intraoperative patient characteristics and postoperative results were compared 
between both groups. 

  results: Mean duration of surgery was statistically shorter in group I – 210 min, while in group II – 240 min (p = 0.004). 
Pancreatojejunoanastomosis construction time was shorter in group I – 19 (±6) min versus 51 (±18) min in group II, p <0,001. 
No statistically relevant differences were observed in postoperative morbidity: group I – 51.9% and group II – 45,1% (p = 0.177) 
and mortality: group I – 3.8% and group II – 2% (p = 0.636). 

  conclusions: Frey procedure using single-layer continuous pancreatojejunostomy is safe, fast and less complex method in 
surgical treatment of chronic pancreatitis.
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Wszystkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzone zostały przez 
dwóch chirurgów, korzystających z klasycznej procedury resekcji 
głowy trzustki z zachowaniem dwunastnicy opisanej przez Freya 
i wsp. w 1987 r. [7]. Pankreatojejunostomia podłużna została wy-
konana przy użyciu monofilamentowego szwu wchłanialnego 4–0. 
Zespolenie rozpoczynało się w ogonie trzustki po stronie dolnej 
i ciągnęło się do głowy. Następnie powtórzono je po stronie górnej. 
Szwy pełnej grubości zostały użyte przy zespoleniu jelita czczego, 

Wykaz SkrótóW

PT – przewód trzustkowy 
PZT – przewlekłe zapalenie trzustki 
PŻW – przewód żółciowy wspólny 
SD – odchylenie standardowe

WproWadzenie

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) pozostaje jednym z głównych 
problemów dla systemu ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych. 
Na świecie roczna zapadalność na to schorzenie wynosi od 4,06 
do 4,66 na 100 000 osób, natomiast częstość występowania – 41,8 
na 100 000 [1–3]. W przypadku, gdy zabiegi endoskopowe, takie 
jak: stentowanie, litotrypsja i usuwanie złogów, nie dają efektów, 
chorzy (około 47%) ostatecznie zostają zakwalifikowani do lecze-
nia chirurgicznego [4]. Według licznych badań klinicznych i pi-
śmiennictwa, jedną z najlepszych metod leczenia chirurgicznego 
PZT jest operacja Freya [5, 6], opisana w 1987 przez Freya i wsp. 
[7]. Podejście to łączy lokalną resekcję głowy trzustki i podłużną 
pankreatojejunostomię, lubianą przez chirurgów ze względu na jej 
techniczną łatwość i małe ryzyko chirurgiczne. Jest niewiele ba-
dań dotyczących aspektów technicznych tej metody i ich wpływu 
na: długość operacji, powikłania pooperacyjne i czas regeneracji. 

cel

Celem niniejszego badania prospektywnego było porównanie 
użycia szwu pojedynczego ciągłego z użyciem szwu podwójnego, 
przerywanych w formowaniu pankereatojejunostomii w resek-
cji głowy trzustki z zachowaniem dwunastnicy (technika Freya) 
i analiza otrzymanych wyników pooperacyjnych.

Materiał i Metody

W naszym ośrodku przeprowadziliśmy badanie kliniczne pro-
spektywne. Całkowita liczba badanych wynosiła 110 osób. Byli to 
pacjenci w wieku od 24 do 78 lat, u których rozpoznano PZT w la-
tach od 2009 do 2016 i którzy zostali zakwalifikowani do leczenia 
chirurgicznego – resekcji głowy trzustki z zachowaniem dwunast-
nicy wg Freya. Kryteria kwalifikacji były następujące: minimum 18 
lat, rozpoznanie PZT w postaci z niedrożnością przewodu trzust-
kowego lub zwapnieniami wraz z uporczywym przewlekłym bó-
lem, poszerzenie przewodu trzustkowego do co najmniej 7 mm. 
Chorzy z żółtaczką, torbielami rzekomymi lub wodobrzuszem 
trzustkowym zostali wyłączeni z badania.

Kryteria wykluczenia były następujące: potwierdzona podczas 
biopsji śródoperacyjnej złośliwość i zmiana zabiegu na pankre-
atoduodenektomię oszczędzającą odźwiernik. Wszyscy pacjen-
ci, którzy spełniali kryteria, zostali zakwalifikowani do badania 
i poddani randomizacji. Dzień przed zabiegiem przydzielono ich 
losowo do dwóch grup: I lub II, poprzez otwarcie koperty z ty-
pem operacji. Szew pojedynczy ciągły w pankreatojejunostomii 
dotyczył grupy I, natomiast szew podwójny przerywany – grupy 
II. Protokół badania został zaakceptowany przez Litewską Ko-
misję Bioetyki (zgoda nr L-12-02/1/2/3/4), a pacjenci podpisali 
zgodę na badanie.

tab. ii.  Różnice parametrów śródoperacyjnych, czasu hospitalizacji i powikłań 
pooperacyjnych dla obu grup.

zMienna Grupa i n = 52 Grupa ii n = 51 Wartość p

Czas trwania zabiegu 
(minuty)

210 (140–510) 240 (180–420) 0,004

Długość 
pankreatojejunostomii 
(cm)

11,1 ± 2,4 10,4 ± 2,3 0,25

Czas wytworzenia 
pankreatojejunostomii 
(minuty)

19 ± 6 51 ± 18 <0,001

Masa usuniętej głowy 
trzustki (gramy)

6,8 ± 3,6 (3,2–25,1) 6,3 ± 4,3 (2,1–32,4) 0,31

Czas trwania 
hospitalizacji (dni)

10,3 (7–42) 10,4 (8–42) 0,6

Zachorowalność 
pooperacyjna

27 (51,9%) 23 (45,1%) 0,177

Śmiertelność 
pooperacyjna

2 (3,8%) 1 (2%) 0,636

Długość i czas wytworzenia zespolenia trzustkowo-czczego zostały przedstawione jako 
wartość średnia ± SD; czas trwania zabiegu i czas trwania hospitalizacji przedstawione 
zostały jako mediana (min i max).

tab. iii.  Powikłania pooperacyjne według klasyfikacji Clavien-Dindo.

Stopień poWikłań 
(clavien-dindo)

Grupa i Grupa ii Wartość p

I 7 (13,5%) 7 (13,7%)

0,65

II 12 (23,1%) 11 (21,6%)

IIIa 0 0

IIIb 6 (11,5%) 3 (5,9%)

IVa 0 1 (2,0%)

IVb 0 0

V 2 (3,8%) 1 (2,0%)

tab. iv.  Powikłania pooperacyjne według klasyfikacji Clavien-Dindo.

klaSa przetoki Grupa i Grupa ii Wartość p

A 12 (23,1%) 6 (11,8%)

0,1B 3(5,8%) 2 (3,9%)

C 1 (1,9%) 1 (2,0%)

tab. i.  Przyczyny urazów w badanej grupie 82 chorych.

Grupa i n = 52 Grupa ii n = 51 Wartość p

Wiek 45,05 ± 9,1 47,24 ± 9,7 0,209

Płeć
Mężczyźni 39 (75%) 39 (76,5%) 0,89

Kobiety 13 (25%) 12 (23,5%)

PŻW 7,06 ± 3,5 mm 7,16 ± 3,1 mm 0,56

PT 8,2 ± 3,3 mm 7,48 ± 3,1 mm 0,16

Wiek i średnica przewodu trzustkowego przedstawione zostały jako wartość średnia ± SD; 
płeć została przedstawiona procentowo.



13POL PRZEGL CHIR, 2019: 91 (6), 11-14

artykuł oryginalny / original article

Zaobserwowano statystycznie istotne różnice w następujących 
parametrach śródoperacyjnych: 

•	 średnia długość trwania zabiegu była statystycznie krótsza 
w grupie I – 210 min, niż w II – 240 min, p = 0,004;

•	 czas wytworzenia zespolenia trzustkowo-czczego był 
krótszy w grupie I – 19 (±6) min, niż w II – 51 (±18) min, 
p < 0,001.  

Całkowita zachorowalność pooperacyjna wyniosła w tym bada-
niu 51,9% i 45,1% odpowiednio dla grupy I i II; były to wartości 
porównywalne, p = 0,177. Śmiertelność pooperacyjna dotyczyła 
3,8% i 2% odpowiednio dla grup I i II, p = 0,636 (Tab. II.).

Powikłania pooperacyjne ocenione zostały przy pomocy klasyfi-
kacji Clavien-Dindo. Nie wykryto istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy grupami I i II w odniesieniu do tej klasyfikacji (p = 0,65) 
(Tab. III.). Statystycznie nieistotny wyższy odsetek przetoki trzust-
kowej został stwierdzony w pierwszej grupie – 16 (30,8%) – wobec 
8 (15,7%) w grupie drugiej (p = 0,1), przy czym stwierdzona zo-
stała statystycznie istotna różnica częstości w przypadku przeto-
ki trzustki klasy A: w grupie szwu pojedynczego ciągłego – 23,1% 
wobec 11,8% w grupie szwu podwójnego przerywanego (p = 0,025). 
Wyniki przedstawiono w Tab. IV.

dySkuSja

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki leczenie zabiegowe 
pozostaje główną opcją terapeutyczną, gdy leczenie zachowawcze 
i endoskopowe okazały się nieskuteczne, a proces zapalny i zespół 
bólowy wymagają leczenia. Około 47% pacjentów ostatecznie zostaje 
poddanych leczeniu operacyjnemu [4]. Zgodnie z licznymi badania-
mi klinicznymi i literaturą, najlepszą opcją terapeutyczną pozostaje 
operacja Freya ze względu na prostą technikę i dobre wyniki lecze-
nia [5, 6].Chociaż technika operacji jest szeroko opisana, a celowość 
resekcji głowy trzustki wielokrotnie dyskutowana, dotychczas w li-
teraturze nie analizowano użycia szwów w czasie tego zabiegu. Jak 
dotąd nie zostały przeprowadzone prospektywne badania kliniczne 
porównujące różne techniki szycia w czasie pankreatojejunostomii.

Autorzy podają różne techniki szycia zespolenia, czas trwania ope-
racji, powikłania pooperacyjne, częstość występowania przetok 
trzustkowych po zabiegu i czas hospitalizacji (Tab. V.). Przedsta-
wionych przez powyższych autorów częstości występowania powi-
kłań i przetok trzustkowych nie można porównywać, gdyż zostały 
one obliczone według różnych metodologii [10–14].

Na podstawie powyższych danych, czas zabiegu wynosił od 183 do 
295 min, a mediana czasu hospitalizacji po zabiegu – od 12 do 16 
dni, podobnie jak w naszym ośrodku (czas zabiegu 210–240 min., 

natomiast szwy o częściowej grubości przy zespalaniu miąższu 
trzustki, nie obejmując nabłonka przewodu trzustkowego. 

Parametry przedoperacyjne i pooperacyjne pacjentów, jak rów-
nież wyniki pooperacyjne, zostały porównane pomiędzy obiema 
grupami. Wszystkie powikłania pooperacyjne oceniono przy po-
mocy klasyfikacji Clavien-Dindo [8], natomiast przetoki trzustki 
przy pomocy klasyfikacji Bassi [9].

Uzyskane dane zostały przeanalizowane z zastosowaniem opro-
gramowania do analizy statystycznej IBM SPSS Statistics 21.

Statystyki opisowe danych jakościowych przedstawiono w tabelach 
częstości, natomiast dane ilościowe wyrażono poprzez wartości 
średnie i odchylenia standardowe. Do sprawdzenia, czy rozkład 
zmiennej ilościowej jest normalny, użyto testu Kołmogorowa-Smir-
nova. Do porównania zmiennych ilościowych o rozkładzie normal-
nym zastosowano test t-Studenta dla zmiennych niezależnych. Nie-
parametrycznego testu U Manna-Whitneya użyto do porównania 
dwóch zmiennych ilościowych o rozkładzie innym niż normalny. 
Test chi-kwadrat lub dokładny test Fishera były wykorzystywane 
do porównania danych zmiennych jakościowych dwóch grup. Do 
oceny związku pomiędzy dwoma zmiennymi jakościowymi użyto 
współczynnika korelacji Spearmana. 

Wszystkie przedstawione wartości p mają na celu ocenę hipotez 
statystycznych. Przyjęto, że poziom istotności statystycznej jest 
stały i równy 0,05. 

Wyniki

Badaniem objęto 110 chorych w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 
31 grudnia 2016 r. Siedmiu pacjentów zostało wykluczonych ze 
względu na wykrycie u nich w biopsji środoperacyjnej zmian zło-
śliwych oraz zmianę podejścia chirurgicznego na pankreatodu-
odenektomię oszczędzającą odźwiernik.

Pięćdziesięciu dwóch chorych (50,5%) poddano resekcji głowy 
trzustki z oszczędzeniem dwunastnicy, przy użyciu szwu pojedyn-
czego ciągłego przy pankreatojejunostomii; zostali oni określeni 
grupą I. W przypadku 51 pacjentów (49,5%) pankreatojejunosto-
mia została wykonana przy użyciu szwu podwójnego przerywa-
nego; zostali oni oznaczeni jako grupa II.

Dwudziestu trzech chorych (20,9%) przed operacją poddano za-
biegom endoskopowym, które nie dały zadowalających efektów. 
Badani byli w wieku od 36 do 57 lat (wartość średnia 46,07 ± 9,43). 
Nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic w wieku, 
płci i wymiarach przewodów trzustkowego i żółciowego, wspól-
nych między obiema grupami. Dane przedstawiono w Tab. I.

tab. v.  Różnice parametrów śródoperacyjnych, czasu hospitalizacji i powikłań pooperacyjnych dla obu grup.

technika Szycia czaS zabieGu (Min.) zachoroWalność % przetoki % czaS hoSpitalizacji (dni)

Frey i Amikura (1994)  – 22 8 13,5

Köninger i wsp. (2004) Dwu-warstwowy ciągły 295 16 4 –

Farkas G. i wsp. (2010) Jedno-warstwowy przerywany 240 21 12

Kutup A. i wsp. (2010) Jedno-warstwowy ciągły 183 17 6,3 –

Sudo T. i wsp. (2014) Jedno-warstwowy ciągły 227 33 17 16
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statystycznie częstsze występowanie przetoki trzustkowej typu A 
zaobserwowano w przypadku szwów ciągłych jednowarstwowych 
(23,1%) w porównaniu do szwów przerywanych dwuwarstwowych 
(11,8%); p = 0,025. Jednak – jak wiadomo – tego typu przetoki na-
leży leczyć zachowawczo. Tym samym technika jednowarstwowe-
go szwu ciągłego nie pogarsza wyników pooperacyjnych po zabie-
gu Freya w porównaniu z dwuwarstwowym szwem przerywanym 
i jest dobrym wyborem przy wykonywaniu pankreatojejunostomii.

WnioSki

Operacja Freya z zastosowaniem jednowarstwowej ciągłej pankre-
atojejunostomii jest bezpieczną, szybką i prostszą metodą leczenia 
PZT. Wydaje się ona odpowiednia do przyjęcia jako standard leczenia.

pobyt w szpitalu 10,4 dni). Znaleźliśmy tylko jeden artykuł, w któ-
rym podano masę resekowanej głowy trzustki – 5,72 g – i długość 
zespolenia łącznie z głową – 10,95 cm [15]. W naszym przypadku 
masa wyciętej głowy trzustki wynosiła 6,55 g, a długość zespolenia 
z głową średnio 10,75 cm.

W czasie naszego badania stwierdziliśmy, że wytworzenie podłuż-
nej pankreatojejunostomii z użyciem pojedynczego szwu ciągłego 
znacznie skróciło medianę czasu trwania operacji (z 240 do 210 min) 
w porównaniu do szwów przerywanych dwuwarstwowych. Ponadto 
samo wytworzenie pankreatojejunostomii było szybsze przy użyciu 
szwu jednowarstwowego (19 ± 6 min w porównaniu z 51 ± 18 min).

Stwierdziliśmy również, że pobyt w szpitalu, częstość powikłań po-
operacyjnych i śmiertelność między grupami były podobne. Istotne 
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