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Czynniki ryzyka zapalenia trzustki po endoskopowej 
sfinkterotomii. Przegląd literatury i kilka praktycznych 
uwag w oparciu o doświadczenia po przeprowadzeniu 
około 10 000 zabiegów ECPW
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STRESZCZENIE:    Najczęstszym powikłaniem po cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) jest zapalenie trzustki (post-endoscopic pancreatitis; 
PEP) (4,1–5,4%). Przy obecności pojedynczych czynników ryzyka odsetek ten może wzrosnąć do 29,2% (OR 14,9), a przy ich współ-
występowaniu – do 40–57%. Zgodnie wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (European So-
ciety of Gastrointestinal Endoscopy; ESGE) istnieją jedynie trzy pewne czynniki związane z pacjentem: dysfunkcji zwieracza Oddie-
go (sphincter of Oddi dysfunction; SOD) (OR 4,09), płeć żeńska (OR 2,23) i  przebyte zapalenia trzustki (OR 2,46) , oraz  trzy kolejne  
związane są z zabiegiem: próby kaniulizacji trwające powyżej 10 minut (OR 1,76), więcej niż jedno niezamierzone wprowadzenia 
prowadnicy (OR 2,77) (1,79–4,30) oraz podanie kontrastu do przewodu trzustkowego (OR 2,2) (1,60– 3,01). Badania analizujące sku-
mulowane ryzyko wynikające ze współwystępowania różnych czynników ryzyka podkreślają: rolę płci żeńskiej, trudnej w kanaliza-
cje, średnicy PŻW <5 mm, młodego wieku oraz wiele innych czynników. Niestety w doniesieniach opublikowane do tej pory  wielkość 
prób pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka jest stosunkowo niewielka, nawet w dużych badaniach. Dlatego wiedza oparta na do-
stępnych publikacjach jest niekompletna i istnieje konieczność dalszej analizy zarówno pod względem istnienia innych  czynników 
ryzyka, jak i skumulowanego ryzyka wynikającego z ich współwystępowania. W oparciu o dostępne  dane szczególne ryzyko rozwoju 
PEP istnieje u pacjentów ze współistnieniem kilku czynników ryzyka. Dlatego poza właściwą kwalifikacją chorych trzeba uwzględ-
nić użycie prowadnicy, wczesną konwersję do nacięcia wstępnego, zapobiegawcze protezowanie przewodu Wirunga i doodbytnicze 
podanie NLPZ.  

SŁOWA KLUCZOWE:   ECPW, zapalenie trzustki, endoskopowa sfinkterotomia, czynniki ryzyka

ABSTRACT:   Post-endoscopic pancreatitis (PEP) is the most common complication of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). 
Depending on the presence of risk factors, PEP can occur in 4,1%  to about 43% of patients. According to the European Society of Gas-
trointestinal Endoscopy (ESGE) guidelines, only three to patient-associated risk factors have been identified: suspected sphincter of 
Oddi dysfunction (SOD) (OR 4.09), female gender (OR 2.23), and previous pancreatitis (OR 2.46). Another three procedure-associat-
ed factors include cannulation attempt duration > 10 minutes (OR 1.76), more than one pancreatic guidewire passage (OR 2.77, CI: 
1.79 – 4.30), and pancreatic injection (OR 2.2, CI: 1.60 – 3.01). Importantly, analyses of cumulative risk due to coexistence of several fac-
tors emphasize the importance of female sex, difficult cannulation, CBD diameter <5 mm, young age, and many other factors. Un-
fortunately, studies performed to date have included only small numbers of patients with several co-existing risk factors. Therefore, 
further analysis of other risk factors and the cumulative risk related to their co-occurrence is necessary. Based on current evidence, 
special care must be given to patients with several risk factors. Also, care should be given to proper qualification of patients, use of 
guidewires, early pre-cut incision, protective Wirsung’s duct stenting, and rectal NSAID administration. 
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WPROWADZENIE

Najczęstszym powikłaniem cholangiopankreatografii wstecznej jest 
zapalenie trzustki (post-endoscopic pancreatitis; PEP). Rozpoznanie 
PEP opiera się na stwierdzeniu bólu brzucha typowego dla ostrego 
zapalenia trzustki oraz aktywności lipazy lub amylazy w surowicy 
trzykrotnie przekraczających górną granicę normy w 24 godziny po 
zabiegu [1, 2]. PEP stwierdza się u 4,1–5,4% pacjentów, ale w zależno-
ści od występowania czynników ryzyka odsetek ten może wzrosnąć 
z 0,4–3,6% do 7,8–29,2% z ilorazem szans sięgającym 13,9 [1, 3, 4]. 
Dodatkowo współistnienie czynników ryzyka może prowadzić do roz-
woju PEP u 40–43% pacjentów [4, 5]. Ryzyko rozwoju PEP związane 
jest zarówno z pacjentem, jak i samą techniką zabiegu. Dlatego wie-
dza dotycząca ryzyka poszczególnych zabiegów endoskopowych jest 

istotna dla wyboru najlepszej strategii dla danego pacjenta. Jednakże 
taka selekcja jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy – 
to identyfikacja wszystkich istniejących czynników ryzyka. Drugi – to 
oszacowanie ryzyka związanego ze współistnieniem wielu zmiennych. 
Niemniej nie opracowano do tej pory zasad zgodnych z medycyną 
opartą na dowodach (EBM) dla wyboru optymalnej metody lecze-
nia u danego pacjenta, a wiele decyzji zależy od operatora [1, 2, 3–6].

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PACJENTEM

Wiedza na temat czynników ryzyka związanych z pacjentem pozwala 
wykluczyć chorych, u których potencjalne zagrożenie związane z za-
biegiem przekracza korzyści. Jeśli przestudiujemy dane z wytycznych 
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i w konsekwencji PEP. Dlatego podczas wykonywania ECPW w tej 
grupie pacjentów powinno się wdrożyć dodatkowe interwencje za-
pobiegawcze, takie jak skrócenie czasu nieskutecznej kaniulizacji, 
zapobiegawcze protezowanie przewodu Wirsunga i doodbytnicze 
podanie NLPZ [1, 2].

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest młody wiek, gdzie iloraz szans wyno-
si 1,09–2,87 (6,2% vs 2,6%). Zmniejszone ryzyko PEP wraz z wiekiem 
jest najprawdopodobniej wynikiem postępującej degeneracji miąższu 
trzustki, co skutkuje mniejszą odpowiedzią tego narządu na drażnie-
nie w czasie zabiegu endoskopowego [6]. Dowodzi tego fakt, że 57% 
wszystkich przypadków ostrego zapalenia trzustki dotyczy młodych 
ludzi. Jednakże dane dotyczące tego zagadnienia nie są spójne, gdy 
przyjmie się przedział wiekowy od 20 do 70 lat [5]. Znaczenie mło-
dego wieku potwierdzono w 19 publikacjach, z wartościami OR się-
gającymi od 0,8 do 6,68 [1, 2], podczas gdy Cotton i Testoni [3, 10] 
doszli do przeciwnych wniosków. Ich badania, których celem było 
ustalenie wzajemnej relacji między wiekiem i ryzykiem PEP, dowo-
dziły, że OR zmniejsza się o 0,75 na każde 20 lat albo o 1,09 na każde 
5 lat życia pacjenta. W wartościach odsetkowych częstość PEP po-
niżej 30. roku życia wynosiła 6,2–8%, w wieku 30–49 lat – 4,7-36%, 
w wieku 50–69 lat – 4,4–33%, a u chorych powyżej 70. roku życia – 
2,9–22% [3]. Powyższe różnice mogą wynikać z różnic demograficz-
nych pomiędzy analizowanymi grupami pacjentów oraz z odmien-
ności technik zabiegu [2, 3, 16].

Brak poszerzenia zewnątrz wątrobowych dróg żółciowych zwiększa 
częstość PEP z wartościami OR w zakresie od 0,8 do 2,6. Możliwym 
wytłumaczeniem tej zależność jest fakt, że kaniulizacja  poszerzone-
go PŻW z wysokim ciśnieniem jest prostsza. Gdy przewód jest nie-
poszerzony, endoskopista wykonuje więcej nieudanych prób   cewni-
kowania PŻW. Jednak z praktycznego punktu widzenia problemem 
jest brak powszechnie uznanej prawidłowej średnicy PŻW. Za wąski 
przewód uznaje się ten o szerokości od 5 do 10 mm. Częstość PEP 
u pacjentów z przewodem węższym niż 5 mm wynosi 19,6%, a przy 
przewodzie szerszym niż 14 mm – 2,0%. Powyższe dane wskazują, że 
znaczenie tej zmiennej nie zostało jeszcze dokładnie ustalone i wy-
maga dalszych badań w oparciu o jednorodne kryteria [3].

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest prawidłowe stężenie bilirubiny, co 
zgodnie z wytycznymi ESGE zwiększa ryzyko PEP OR 1,89 (1,22– 
2,93), 1,43% vs 4,15% [1, 2]. Możliwym wyjaśnieniem wpływu tego 
parametru jest zwiększone ciśnienie w drogach żółciowych, które 
może powodować trudności w przypadku nietypowej anatomii. W ta-
kiej sytuacji często istnieje możliwość obserwacji wypływu żółci, co 
uwidacznia ujście PŻW. Gdy stężenie bilirubiny nie jest podwyższo-
ne, nie obserwuje się tego zjawiska i dostęp do przewodu żółciowe-
go jest trudniejszy.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z ZABIEGIEM

Zgodnie z wytycznymi ESGE istnieją jedynie trzy pewne czynniki ry-
zyka  związane z zabiegiem. Są to: nieudane próby kaniulizacji powy-
żej10 minut (OR 1,76), więcej niż jedno niezamierzone wprowadzenie  
prowadnicy do przewodu trzustkowego (OR 2,77) (1,79–4,30) i za-
kontraktowanie przewodu trzustkowego (OR 2,2) (1,60–3,01) [1, 2].

Trudności w kaniulizacji zwiększają ryzyko PEP – OR 1,76–14,9, przy 
czym różnica procentowa waha się od 1,4% do 14,9%. Różne wyniki 
wynikają z odmienności kryteriów określających, czym jest „trudna 

ESGE oraz wyniki największych dostępnych badań okaże się, że je-
dynie trzy czynniki wydają się istotne:  dysfunkcja zwieracza Oddie-
go (sphincter of Oddi dysfunction; SOD) (OR 4,09), płeć żeńska (OR 
2,23) i przebyte  zapalenia trzustki (OR 2,46). Kolejne pięć określanych 
jest jako prawdopodobne: PEP w wywiadzie  (OR 8,7), młody wiek 
(OR 1,09–2,87), nieposzerzone drogi żółciowe zewnątrz wątrobowe 
(3,8% vs 2,3%), nieobecność przewlekłego zapalenia trzustki (OR 1,87) 
i prawidłowe stężenie bilirubiny (OR 1,89) [1–3, 6–10].

Podejrzenie SOD zwiększa prawdopodobieństwo PEP (OR 4,09) 
(3,37–4,96); 3,9% vs 10,3% [1–2, 5, 7, 10]. Jest to dobrze znany czynnik 
ryzyka, jednak wskazania do leczenia endoskopowego w tej grupie 
chorych pozostają dyskusyjne. Wyraźne wskazania do endoskopowej 
sfinkterotomii (ES) występują jedynie w typie I SOD wg klasyfikacji 
Milwaukee. Całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych po ES ob-
serwowano u 91% pacjentów z tym typem SOD w porównaniu do 
75% w typie II i 0–50% w typie III [11, 12]. Najbardziej obiektywną 
metodą właściwego rozpoznania SOD typu II lub III jest manometria 
zwieracza Oddiego (sphincter of Oddi manometry; SOM). Niestety 
nie wykazano zależności pomiędzy objawami klinicznymi a wynikami 
SOM potwierdzonymi w wieloośrodkowym badaniu EPISODE [13, 
14]. Z drugiej strony sama SOM wiąże się ze szczególnie wysokim 
ryzykiem PEP. Dlatego w tej grupie pacjentów nieinwazyjne metody 
diagnostyczne  SOD, takie jak: czynnościowe  USG PŻW lub cho-
langiopankreatografia rezonansu magnetycznego wspomagana se-
kretyną (MRCP) powinny być rozważone przed kwalifikacją do ES 
[1, 11, 12].  Wykonywanie ES u chorych z SOD typu II i III rodzi wie-
le wątpliwości. Dlatego powinno być poprzedzone wnikliwą analizą 
i zarezerwowane dla tych ośrodków, które potrafią ustalić  właściwe 
rozpoznanie i posiadają największe doświadczenie w ECPW [1, 2].

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest płeć żeńska, dla której zwiększona 
częstość  PEP została udowodnione w 20 badaniach z wartościami 
analizy regresji jednoczynnikowej w zakresie 0,09 do 2,23 i w analizie 
wieloczynnikowej od 1,84 do 3,5 (zgodnie z wytycznymi ESGE [OR 
2,23]). Różnica w zachorowalności wahała się od 1,9 do 20,6%. Jednakże 
w innych badaniach nie wykazano istotnego statystycznie znaczenia 
płci żeńskiej jako czynnika ryzyka PEP. Zalecenia ESGE określają płeć 
żeńską jako czynnik ryzyka z wartością OR 2,23 (1,75–2,84) i różnicą 
w zapadalności 2,1% vs 4,0%. Prawdopodobnym wyjaśnieniem związku 
pomiędzy płcią i rozwojem PEP jest wpływ estrogenów na zwieracz 
Oddiego. Jednak powinno się brać pod uwagę współwystępowanie 
innych czynników, takich jak młody wiek i SOD [15].

Zapadalność na PEP w grupie pacjentów z przebytym  zapaleniem 
trzustki według wytycznych ESGE wiąże się z OR 2,46 (1,93–3,12) 
i częstością w zakresie od 3,8% do 6,7% [1, 2]. W opinii autora zmniej-
szenie ryzyka PEP w tej grupie chorych jest kluczowe dla wdrożenia 
odpowiedniej diagnostyki nieinwazyjnej. Obecnie dostępne metody 
obrazowania (HD-MRCP, EUS, funkcjonalne badanie przewodów 
żółciowych) umożliwiają wykluczenie SOD, trzustki dwudzielnej, 
niewielkich guzów trzustki i nieprawidłowego połączenia trzustko-
wo-żółciowego (abnormal pancreatic-biliary duct union; APBDU) 
niewykrywalnych innymi metodami obrazowymi. Dzięki wprowa-
dzeniu powyższej diagnostyki można uniknąć wykonywania dia-
gnostycznej ECPW w tej grupie pacjentów. Inna sytuacja występu-
je u chorych z wywiadem PEP, u których ryzyko jest jeszcze wyższe 
– OR 8,7 (3,2–23,86), 3,5% vs 30%. Potencjalnym wytłumaczeniem 
tego zjawiska jest stosunkowo długi, oddzielny, hiperaktywny zwie-
racz przewodu trzustkowego, którego nie da się przeciąć podczas ES. 
W rezultacie kolejne ECPW mogą wywołać jego nadmierny skurcz 
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go problemu są opisane wcześniej wytyczne, które promują unikanie 
przypadkowego zakontrastowania przewodu trzustkowego. Jednak 
z doświadczenia autora wynika, że taka sytuacja   wynika z odmiany 
anatomicznej w której dystalna część przewodu Wirunga przebiega 
równolegle do przewodu żółciowego wspólnego (PŻW). W takiej 
sytuacji wydaje się, że użyta prowadnica znajduje się w świetle PŻW 
co   powoduje wstrzyknięcie kontrastu do przewodu trzustkowego. 
Analizując powyższe dane, wydaje się jednak, że użycie prowadnicy 
powinno być zalecane w celu uniknięcia ryzyka związanego z przy-
padkowym wstrzyknięciem kontrastu do przewodu trzustkowego.

Kolejna technika, która powinna być wzięta pod uwagę, to nacięcie 
wstępne  . Dane dotyczące jej wpływu na PEP są sprzeczne. Pierwsza 
grupa badań wykazuje zwiększone ryzyko PEP z OR 2,3 (1,4–3,7) (5,3% 
vs 20%). W innym wyniki nie były istotne statystycznie, a kolejne po-
kazało ochronny efekt wczesnego wstępnego nacięcia. Niespójność 
tych danych wydaje się prawdopodobna i wynika z wpływu innych 
zmiennych. Najważniejszą z nich jest brak powszechnie przyjętego 
czasu, po którym należy konwertować technikę nacięcia wstępne-
go (w różnych badaniach wahał się on od kilku do 30 minut) [21]. 
Dlatego ryzyko związane z nacięciem wstępnym może być w istocie 
spowodowane uszkodzeniem brodawki w wyniku wielokrotnych nie-
udanych prób kaniulizacji [22]. Na tej podstawie inni autorzy podkre-
ślają istotę wczesnej zmiany techniki dostępu do nacięcia wstępnego, 
co zmniejsza ryzyko PEP z 6,4% do 2,8% [1, 2]. Inne pytanie dotyczy 
różnic wynikających z  użycia odmiennych  metod nacięcia wstęp-
nego , a: • sfinkterotomii  klasycznej lub techniką Goffa • sfinkteroto-
mii igłowej, podczas, której nacięcie można rozpocząć od ujścia  lub 
szczytu brodawki (fistulotomia) [23].Odmienności te mogą również 
zmieniać ryzyko rozwoju PEP 

Dodatkowo niektóre ośrodki podkreślają wpływ doświadczenia  ope-
ratora, które powinno obejmować ponad 500 ECPW z odsetkiem 
udanych kaniulizacji rzędu 85–90% przy nieustannym podtrzymy-
waniu umiejętności oraz wykonywaniu co najmniej 40–100 procedur 
rocznie [22, 24]. Powyższe czynniki przekładają się na różną częstość 
stosowania  techniki nacięcia wstępnego– od 3,8% do 44%. Aktualne 
analizy  wykazują , że w przypadku doświadczonego operatora wcze-
sne zastosowanie nacięcia wstępnego w porównaniu z kontynuacją  
próby  cewnikowania prowadzą do podobnych odsetków powodze-
nia   w kaniulizacji dróg żółciowych . Wczesne zastosowanie nacię-
cia wstępnego zmniejsza ryzyko zapalenia trzustki po ECPW, ale nie 
całkowitego odsetka powikłań. Inna metaanaliza wykazała, że tech-
nika nacięcia wstępnego nie zwiększa odsetka udanych pierwszych 
kaniulizacji, ale  zmniejsza ryzyko zapalenia trzustki po ECPW w po-
równaniu z techniką klasyczną. Powyższe dane sugerują, że nacięcie 
wstępne powinno być rozważane na wczesnym etapie zabiegu w za-
leżności od innych współistniejących czynników ryzyka i wskazań do 
ECPW  [19, 23]. Dodatkowo w opinii autora użyta technika powinna 
być dostosowana do anatomii pacjenta (kształtu brodawki  i obecno-
ści  uchyłeka dwunastnicy) [1, 2, 22, 23, 26].

 Protezowanie przewodu Wirsunga zapewnia odpowiedni wypływ soku 
trzustkowego, pomimo obkurczenia się zwieracza Oddiego i obrzęku 
tkanek otaczających ujście . Dlatego  jest najskuteczniejszy w zapo-
bieganiu ostremu zapaleniu trzustki, szczególnie u pacjentów wyso-
kiego ryzyka z SOD, trudną  kaniulizacją, nacięciem wstępnym lub 
niezamierzonym zakontrastowaniem przewodu trzustkowego. W tej 
grupie  wprowadzenie stentu do przewodu trzustkowego zmniejsza 
prawdopodobieństwo PEP z 34% do 2% z OR 0,3 i NNT od 4 do 11 
[27–29]. Dodatkowo połączenie wczesnej sfinkterotomii z wczesnym 

kaniulizacja”, a więc: czasu upływającego od początku zabiegu (od 10 
do 30 minut), ilości nieudanych prób kaniulizacji przewodu żółciowe-
go (od 3 do 20) [17], liczby niezamierzonych  kaniulizacji przewodu 
trzustkowego (od 2 do 5) [1, 2]. Bardziej obiektywna jest ocena zależ-
ności pomiędzy ilością prób kaniulizacji a częstością wystąpienia PEP. 
Dwa badania wykazały, że przy mniej niż trzech próbach kaniulizacji 
ryzyko PEP wynosiło 3%, a przy ponad 20 próbach 14,9% [3]. W ana-
lizach wykorzystujących regresją logistyczną wartość OR wynosiła 
4,4 dla 10–15 prób kaniulizacji i 9,4 przy ponad 15 próbach, a każda 
kolejna próba zwiększała OR o 1,39. Dlatego wytyczne ESGE zalecają 
zmianę techniki po 10–15 próbach kaniulizacji lub 10 minutach upły-
wających od początku zabiegu. Ponieważ żadna z tych klasyfikacji nie 
została powszechnie przyjęta, różne ośrodki stosują różne odmiany 
technik, odmienne pod względem ryzyka powikłań. Autorzy w swojej 
codziennej praktyce zmieniają technikę na wstępne nacięcie nawet 
wcześniej niż zalecają wytyczne ESGE (po dwóch nieudanych próbach 
kaniulizacji). Jednakże decyzja zależy od anatomii brodawki Vatera, 
współwystępowania czynników ryzyka i wskazań do ECPW [1, 2].

Kolejny czynnik ryzyka PEP stanowi użycie prowadnicy. Wiele badań 
wykazało, że technika ta skraca czas kaniulizacji i użycia fluorosko-
pii. Dodatkowo metaanaliza 12 randomizowanych badań (z udzia-
łem 3450 pacjentów) wykazała, że zastosowanie prowadnicy istotnie 
zmniejsza ryzyko występowania PEP, zwiększa prawdopodobieństwo 
udanej pierwszej kaniulizacji (RR 0,75; 95% CI 0,60–0,95) i nie zwięk-
sza ryzyka innych powikłań związanych z ECPW [1, 2, 18]. Jednakże 
Kobayashi w swoim badaniu nie potwierdził tej hipotezy [19]. Jed-
nocześnie  kaniulizacja po prowadnicy zapobiega również przypad-
kowemu podaniu kontrastu do przewodu trzustkowego. Wyniki nie-
których badań wskazują, że przypadkowe wprowadzenie prowadnicy 
do przewodu trzustkowego więcej niż raz, zwiększa ryzyko PEP – OR 
2,77 (1,79–4,30) (2,9% vs 9,5%), gdyż ten zabieg potrafi uszkodzić 
ujście przewodu Wirsunga [2]. Dodatkowo kaniulizacja przewodu 
trzustkowego zwiększa ryzyko PEP z 2,4% do 9,2%. Równocześnie 
Ito wykazał, że prewencyjne protezowanie   przewodu Wirsunga po 
przypadkowym wprowadzeniu prowadnicy zmniejsza występowa-
nie PEP z 23% do 2,3%. Wytyczne ESGE zalecają takie podejście, jed-
nak w codziennej praktyce w większości ośrodków endoskopowych 
rzadko jest ono stosowane [1, 2]. Podsumowując, użycie prowadni-
cy zmniejsza częstość występowania PEP, ale przy jej przypadkowym 
wprowadzeniu do przewodu trzustkowego należy rozważyć ochron-
ne protezowanie . Kolejnym nierozwiązanym problemem jest to, któ-
rej z trzech istniejących technik kaniulizacji po prowadnicy należy 
użyć. W pierwszej technice sama prowadnica zostaje wprowadzona 
do dróg żółciowych, w drugiej technice końcówka jest umieszczona 
w otworze brodawki, w trzeciej (hybrydowej) najpierw przewód zo-
staje zakontraktowany, a następnie po prowadnicy uzyskuje się dostęp 
[1, 2]. Autor niniejszej pracy w pierwszej kolejności umieszcza koń-
cówkę otworze brodawki. Gdy głęboka kaniulizacja po prowadnicy 
jest niemożliwa, następnym krokiem jest wykonanie nacięcia wstęp-
nego, przy czym technika (klasyczna lub igłowa  ) zależy od kształtu 
brodawki. Jeśli prowadnica przypadkowo znajdzie się w przewodzie 
Wirsunga, stosowana jest technika Goffa. Bardzo rzadko (z powodu 
ryzyka wstrzyknięcia śród ściennego z następczym obrzękiem tka-
nek i PEP) używana jest technika hybrydowa. 

Kolejnym czynnikiem jest zakontrastowanie przewodu trzustkowego, 
co zwiększa ryzyko PEP w zakresie 1,35 do 6,1 przy różnicy w częstości 
PEP wynoszącej od 1,6% do 15% [1, 2]. Dodatkowo ryzyko zależne od 
rozległości zakontraktowania trzustki (jedynie głowa vs głowa i trzon 
vs zakontrastowanie ogona) [16, 20]. Istotnym elementem powyższe-
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nych badaniach nad pacjentami z SOD, trudną kaniulizacją i prawi-
dłowym stężeniem bilirubiny wykazano, że ostre zapalenie trzustki 
może dotyczyć 31–46,3% z OR 16,8. Rozwój PEP jest prawie dwukrot-
nie wyższy u młodych pacjentów w porównaniu do osób starszych. 
Ponadto przeprowadzenie zabiegu u pacjenta z podejrzeniem SOD 
zwiększa ryzyko prawie 5-krotnie. Współistnienie tych dwóch czyn-
ników przekłada się na 10-krotne zwiększenie ryzyka niezależnie od 
trudności przy kaniulizacji [25]. Dlatego z praktycznego punktu wi-
dzenia należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów ze współist-
nieniem wspomnianych wcześniej czynników. Niestety do tej pory 
opublikowane badania charakteryzowały się stosunkowo niewielką 
liczebnością  prób pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, nawet 
w dużych badaniach. Dlatego wiedza zawarta w dostępnych publi-
kacjach jest niekompletna.

FARMAKOLOGICZNE ZAPOBIEGANIE PEP

Inną metodą zapobiegania PEP jest farmakoterapia. Doodbytnicze 
podanie 100 mg diklofenaku lub indometacyny bezpośrednio przed 
lub po ECPW zmniejsza występowanie PEP z 12,5% do 4,4% przy 
szacowanym ryzyku względnym (RR) 0,36 (95% CI 0,22–0,60) oraz 
NTT w zapobieganiu 1 epizodowi PEP z 15 [41]. Dlatego ten rodzaj 
prewencji jest zalecany u wszystkich pacjentów, którzy nie mają ku 
temu przeciwwskazań [1, 2]. Jednakże zgodnie z danymi z 2012 roku 
tylko 35% enodskopistów stosuje NLPZ [18].

Spośród innych leków analizowanych w prewencji PEP pewną ko-
rzyść obserwowano przy NTG [42] i somatostatynie [43]. Dlatego 
u pacjentów, u których NLPZ są przeciwwskazane, należy rozważyć 
podanie dożylnego bolusu somatostatyny (250 mg) lub nitroglicery-
nę (2 mg) podjęzykowo [24]. 

WNIOSKI

Opierając się na przedstawionych danych, w zapobieganiu PEP istotne 
są: prawidłowa kwalifikacja chorych, stosowanie prowadnicy w celu 
uniknięcia przypadkowego zakontrastowania trzustki, wczesna zmiana 
techniki do nacięcia wstępnego, prewencyjne protezowanie przewo-
du Wirsunga oraz doodbytnicze  podanie 100 mg diklofenaku u pa-
cjentów wysokiego ryzyka. Jednakże metody prewencyjne wciąż są 
suboptymalne, nie są powszechnie  akceptowane. Dlatego wydaje się 
konieczne przeprowadzenie dalszych badań w celu określenia zna-
czenia poszczególnych czynników ryzyka, ryzyka wynikającego z ich 
współwystępowania i metod zapobiegania PEP. Ten krok umożliwi 
opracowanie zasad opartych na EBM, które pozwoliłyby wybrać naj-
lepszą strategię postępowania w trakcie ECPW nawet przez niedo-
świadczonego operatora.

prewencyjnym protezowaniem przewodu Wirsunga u pacjentów 
z grup wysokiego ryzyka zmniejsza częstość PEP z 42% do 0% [30]. 
Podobne wnioski zostały wyciągnięte przez innych badaczy, którzy 
wykazali , że wczesne protezowanie może odwrócić rozwój ostrego 
zapalenia trzustki w podobny sposób jak sfinketerotomia ad hoc wy-
konywana w przypadku zapalenia trzustki wywołanego kamicą żół-
ciową przewodową [31, 32, 33].

Kolejną kwestią jest różna częstość użycia tej techniki w różnych ośrod-
kach. Wynika ona z obawy przed porażką, gdyż nawet doświadczeni 
endoskopiści u 10% pacjentów mają problem z dostępem do przewo-
du trzustkowego. Po nieudanej próbie protezowania ryzyko ostrego 
zapalenia trzustki gwałtownie rośnie do wartości OR 16,1 z często-
ścią 65% [2, 34, 35]. Dlatego zabieg ten powinien być wykonywany 
przez – lub pod nadzorem – doświadczonego operatora. Jednak nawet 
wtedy odsetek niepowodzeń może sięgać 3,2–10%. W oparciu o in-
formacje zawarte w zaleceniach ESGE, u pacjentów wysokiego ryzy-
ka PEP do trzustki należy wprowadzać protezy  o średnicy średnicy 
3-5-Fr. Wystąpienie spontanicznej  migracji  powinno  być ocenione 
po 5–10 dniach po zabiegu, a ponieważ jeżeli nie ulegną samoewa-
kuacji to należy je usunąć na drodze endoskopowej  . Nowe badanie 
podkreśla wpływ wczesnego przemieszczenia się protezy na PEP [36, 
37]. Dlatego idealny kształt protez dedykowanych dla zapobiegania 
PEP, a także optymalny czas protezowania i   potrzeby ponownej in-
terwencji w przypadku braku samoewakuacji  nie są jednoznacznie 
określone  i wymagają dalszych badań [26, 30, 36, 38–40].

PRAWDOPODOBIEŃSTWO PEP PRZY 
WSPÓŁISTNIENIU KILKU CZYNNIKÓW RYZYKA

W celu wyboru najbezpieczniejszej dla pacjenta  taktyki w czasie 
ECPW, konieczna jest znajomość ryzyka wynikającego z współwystę-
powania wielu  czynników . Wyniki zaprezentowane w wieloośrod-
kowym badaniu Freemana (z udziałem 1963 pacjentów) wykazały, że 
ryzyko to kumuluje się. U kobiet z podwyższonym stężeniem biliru-
biny i łatwym dostępem do PŻW zagrożenie PEP wynosiło 5%, a gdy 
kaniulizacja okazywała się trudna, wzrastało do 16%. W przypadku 
nieobecności kamieni żółciowych w przewodzie żółciowym, podej-
rzenia SOD i wywiadu nawracających epizodów ostrego zapalenia 
trzustki – ryzyko sięgało 42,1% [25]. Tarnasky stwierdził  , że ryzyko 
rozwoju PEP u pacjentów ze średnicą PŻW poniżej 5 mm było trzy 
razy wyższe (ryzyko względne RR = 3,1), podczas gdy u pacjentów 
z nadaktywnym zwieraczem RR wynosiło 10,3, a przy ich współwy-
stępowaniu  sięgało 18,1 przy częstości 57% [31]. Mehta wykazał, że 
u pacjentów poniżej 59. roku życia bez złogów w przewodzie żół-
ciowym wspólnym po zabiegu sfinkterotomii ryzyko wynosiło 27% 
[39], a w przypadku współwystępowania wąskiego PŻW (średnica 
dystalnie < 5 mm) z SOD – 37%, przy śmiertelności 1,7%. W kolej-
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