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STRESZCZENIE:    Przetoka trzustkowa to jedno z cięższych powikłań po operacjach trzustki. Resekcja obwodowa trzustki obarczona jest 60-
proc. ryzykiem występowania tego powikłania. W dalszym ciągu nie ma skutecznych metod zapobiegania powstawaniu prze-
toki trzustkowej. Wprowadzona w 2005 roku przez International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) ujednolicona 
definicja przetoki trzustkowej, pozwoliła na łatwiejsze postawienie rozpoznania i określenie stopnia ciężkości przetoki, a tak-
że umożliwiła wiarygodne porównywanie danych pomiędzy ośrodkami. Ponadto w wielu publikacjach zwraca się uwagę na 
czynniki ryzyka przetoki trzustkowej, które można podzielić na: zależne od chorego, takie jak: BMI, płeć, palenie tytoniu czy 
strukturę trzustki oraz zależne od przebiegu operacji, do których należą: utrata krwi, przedłużający się czas zabiegu oraz nie 
podkłuwanie przewodu Wirsunga. Analiza czynników ryzyka – wraz z zastosowaniem różnych metod zapobiegania powsta-
waniu przetoki trzustkowej, w tym przede wszystkim stosowanie nowych technik operacyjnych – może przyczynić się do ogra-
niczenia powstawania przetoki i zmniejszenia stopnia jej ciężkości. Wiąże się to z ograniczeniem powikłań wtórnych, śmier-
telności oraz skróceniem czasu hospitalizacji. Poniżej przedstawiono przegląd piśmiennictwa, w którym omówione są różne 
strategie stosowane w celu rozwiązania problemu przetoki trzustkowej. Wydaje się jednak, że dla ustalenia jednoznacznych 
zaleceń dotyczących postępowania w przetoce trzustkowej potrzebne są wieloośrodkowe, prospektywne badania randomi-
zowane, które obejmowałyby duże grupy chorych po resekcjach trzustki. 

SŁOWA KLUCZOWE:   przetoka trzustkowa, obwodowa resekcja trzustki, metody zapobiegania powstawaniu przetoki trzustkowej 

ABSTRACT:   Pancreatic fistula is one of the most severe complications after pancreatic surgeries. The risk of pancreatic fistula after distal 
pancreatectomy is up to 60%. Effective methods to prevent pancreatic fistula are still sought. A unified definition of pancre-
atic fistula, which was introduced in 2005 by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS), has allowed for an 
easier diagnosis and determination of fistula severity, as well as for a reliable inter-centre comparison of data. Furthermore, 
a number of publications point out the risk factors of pancreatic fistula, which may be classified into: patient-related risk fac-
tors, such as MBI, gender, smoking tobacco or pancreatic structure; and surgery-related risk factors, such as blood loss, pro-
longed surgery and non-underpinning of the major pancreatic duct. The analysis of risk factors and the use of different meth-
ods for the prevention of pancreatic fistula, including novel surgical techniques, may reduce both, the formation and severity 
of fistula. This will in turn lead to reduced secondary complications and mortality, as well as shorter hospital stay. We present 
a literature review on different strategies used to prevent pancreatic fistula. It seems, however, that multicenter, prospective, 

WSTĘP

Przetoka trzustkowa to powikłanie, które może wystąpić po ura-
zach, procesie zapalnym, operacjach lub zabiegach endoskopowych 
w obrębie trzustki. Mechanizm powstawania przetoki związany jest 
z uszkodzeniem głównego przewodu trzustkowego oraz drobnych 
przewodzików trzustkowych lub nieszczelności zespolenia. Nadal nie 
ma skutecznych metod zapobiegania powstawaniu przetoki trzust-
kowej. Odsetek przetok jest szczególnie wysoki (sięga nawet 60%) 
po obwodowych resekcjach trzustki, przy śmiertelności nie prze-
kraczającej 2%[1]. Wskazaniami do obwodowych resekcji trzustki są 
zmiany łagodne oraz złośliwe w obrębie trzonu i ogona trzustki. Ze 
względu na coraz większą częstotliwość wykonywania tych zabiegów, 
konieczne wydaje się opracowanie metod, które będą skutecznie 

ograniczać powstawanie pooperacyjnego wycieku soku trzustko-
wego. Następstwem przetoki trzustkowej są powikłania wtórne w 
postaci: zbiorników płynowych, ropni wewnątrzbrzusznych, sepsy, 
krwotoków septycznych, a w konsekwencji zgonów. Niniejsze opra-
cowanie stanowi przegląd opisywanych w literaturze technik, które 
mają zapobiec przetoce trzustkowej po obwodowej resekcji trzustki 
z uwzględnieniem czynników ryzyka wystąpienia tego powikłania. 

Pierwsza udokumentowana obwodowa resekcja trzustki zosta-
ła przeprowadzona przed 100 laty przez Mayo[2]. Od tego czasu 
zmieniały się wskazania do jej wykonywania. W latach 60.–70. 
XX wieku obwodowa resekcja trzustki była standardem w lecze-
niu przewlekłego zapaleniu trzustki (PZT), a obecnie wykonuje 
się ją głównie z powodu pierwotnego raka gruczołowego, guzów 
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zie przeprowadzonej przez Goha i wsp. uwzględniono 232 chorych 
po obwodowej resekcji trzustki, część chorych miała równocześnie 
usuniętą śledzionę. Wyniki wskazują, że splenektomia wiązała się z 
częstszym występowaniem istotnej klinicznie przetoki trzustkowej 
(stopień B i C)[9]. Podobnie w pracy Kleeffa i wsp. obejmującej grupę 
302 chorych, splenektomia wiązała się z większą częstotliwością wy-
stepowania przetoki w stosunku do operacji z oszczędzeniem tego 
narządu (11,2% vs 5,1%, p = 0,0480)[8]. Ridolfini i wsp. w swojej pra-
cy wykazali natomiast odwrotną prawidłowość[10].

Techniki przecinania trzustki
Przecięcie trzustki skalpelem pozostawia gładką powierzchnie i 
ułatwia identyfikację przewodu Wirsunga, który musi być zawsze 
zaopatrzony (podkłucie i obszycie trzustki, kleje tkankowe, naszy-
cie pętli jelitowej).

W randomizowanym badaniu przeprowadzonym przez Suzuki i 
wsp. porównano przecięcie trzustki skalpelem i nożem ultradź-
więkowym. Podczas przecinania nożem ultradźwiękowym prze-
wód Wirsunga był identyfikowany i zaopatrywany oddzielnie. 
Nie zaopatrywano natomiast pozostałego miąższu trzustki. Po 
przecięciu skalpelem podkłuwano przewód trzustkowy i obszy-
wano pozostały miąższ trzustki szwem materacowym. Przetoka 
trzustkowa wystąpiła u 4% chorych po przecięciu trzustki nożem 
ultradźwiękowym oraz u 26% po przecięciu trzustki metodą kon-
wencjonalną (p = 0,02)[11]. Oprócz noża ultradźwiękowego używa 
się również innych narzędzi chirurgicznych, takich jak: radiofre-
quency ablation device, pęseta bipolarna, LigaSure, koagulacja. 

ZAOPATRZENIE KIKUTA TRZUSTKI

W literaturze opisywanych jest wiele metod zaopatrywania kikuta 
trzustki po obwodowej resekcji, ale ciągle poszukuje się nowych 
rozwiązań w tym zakresie. Do technik zaopatrywania kikuta trzustki 
należą: podkłucie przewodu trzustkowego i ręczne obszycie kikuta 
trzustki, przecięcie i zamknięcie trzustki staplerem liniowym, ze-
spolenie trzustkowo-jelitowe, naszycie na kikut uszypułowanego 
fragmentu sieci większej albo łaty surowicówkowo-mięśniówkowej 
(np. z żołądka), zastosowanie kleju biologicznego, obłożenie kiku-
ta trzustki siatką, naszycie więzadła sierpowatego albo więzadła 
obłego na kikut trzustki. Stosuje się także protezowanie przewodu 
trzustkowego przed operacją lub w czasie jej trwania[12]. Wyniki 
dotychczas przeprowadzonych badań, w tym również randomi-
zowanych, nie dają jednoznacznej odpowiedzi, która z wyżej wy-
mienionych metod ma przewagę nad pozostałymi, tak więc pyta-
nie, którą z nich należy wybrać pozostaje otwarte. 

Ręczne i staplerowe zaopatrzenie kikuta trzustki
Po podkłuciu przewodu trzustkowego, obszywa się kikut trzustki 
na dwa sposoby: pojedynczymi szwami albo szwami w kształcie 
litery U, uzyskując efekt tzw. rybiego pyszczka[13]. Samo podkłu-
cie przewodu trzustkowego ma istotny wpływ na zmniejszenie 
występowania przetok, co zostało potwierdzone w badaniu Bili-
moria i wsp.[13]. Dodatkowo metoda ta – jako całość – jest prosta 
i tania, jednak nie sprawdza się w przypadku tzw. miękkiej trzust-
ki, jak również podczas operacji wykonywanych laparoskopowo. 
Natomiast staplerowe przecięcie trzustki znajduje zastosowanie 
w zabiegach minimalnie inwazyjnych. Wadą tej metody jest brak 

neuroendokrynnych, zmian przerzutowych (głównie raka jasnoko-
mórkowego nerki, czerniaka, raka piersi, raka płuc, raka żołądka, 
raka jelita grubego, raka pęcherzyka żółciowego), guzów torbie-
lowatych, IPMN (intraductal papillary mucinous neoplasm – we-
wnątrzprzewodowego brodawkowatego nowotworu śluzowego), 
torbieli rzekomych czy zmian pourazowych, rzadziej w PZT. Ob-
wodowe resekcje trzustki wykonuje się z usunięciem śledziony lub 
z jej zaoszczędzeniem. Wskazaniem do splenektomii jest zmiana 
złośliwa[1]. Rozwój technik małoinwazyjnych umożliwił laparo-
skopowe operacje w zakresie trzustki, w tym resekcje obwodowe.

DEFINICJA PRZETOKI TRZUSTKOWEJ

W 2005 roku International Study Group of Pancreatic Surgery 
(ISGPS) zaproponowała nową definicję przetoki trzustkowej okre-
ślonej jako trzykrotny wzrost poziomu amylazy w treści z drenu w 
stosunku do prawidłowego jej stężenia w surowicy w trzecim dniu 
po operacji[3]. Ta definicja została powszechnie przyjęta, co pozwoliło 
na porównywanie wyników pomiędzy ośrodkami. Wyróżniono trzy 
stopnie ciężkości przetoki trzustkowej: A, B i C. Przetoka w stopniu 
A to tzw. niema przetoka biochemiczna, która nie wiąże się z większą 
częstotliwością powikłań wtórnych, przetoczeń preparatów krwio-
pochodnych, przeniesień na oddziały intensywnej terapii. Chorzy 
z przetoką w stopniu B prezentują objawy kliniczne, takie jak: bóle 
brzucha, gorączkę, podwyższenie parametrów stanu zapalnego. W 
drenie utrzymuje się wyciek treści trzustkowej, natomiast w bada-
niach obrazowych mogą być widoczne okołotrzustkowe zbiorniki 
płynowe. W związku z tym często wymagane jest podawanie an-
tybiotyków, żywienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz analo-
gów somatostatyny . Przetoka w stopniu C związana jest z ciężkim 
stanem ogólnym chorego, sepsą, niewydolnością wielonarządową. 
Chorzy tacy wymagają agresywnego leczenia w oddziałach inten-
sywnej terapii oraz interwencji chirurgicznej[3]. W opublikowanych 
w 2017 roku w Surgery zaleceniach dotyczących przetok trzustko-
wych wprowadzono istotne zmiany w klasyfikacji ciężkości prze-
tok trzustkowych. Podkreślono brak wpływu przetoki w stopniu A 
na przebieg kliniczny u pacjenta z przetoką w porównaniu z prze-
biegiem klinicznym u pacjenta bez przetoki. Zatem tylko przetoki 
istotne klinicznie-B i C, powinny być brane pod uwagę przy stawia-
niu rozpoznania i leczeniu przetoki trzustkowej.4

CZYNNIKI RYZYKA POWSTAWANIA PRZETOKI 
TRZUSTKOWEJ 

Czynniki ryzyka rozwoju przetoki trzustkowej mogą zależeć albo 
od pacjenta, albo od operacji. Do pierwszej grupy zaliczamy: płeć 
męską, wysokie BMI, wiek, tzw. miękką trzustkę, niski poziom albu-
min, wysoką ocenę według skali American Society of Anesthesiolo-
gists (ASA), palenie tytoniu, patologię w zakresie brodawki Vatera, 
guzy torbielowate oraz neuroendokrynne. W odniesieniu do wie-
ku większość badaczy uważa, że im pacjent młodszy, tym większe 
prawdopodobieństwo rozwoju przetoki trzustkowej[5,6,7]. W opozycji 
do tych opinii stoją wyniki pracy Kleeffa i wsp., którzy twierdzą, że 
u chorych poniżej 50. roku życia występuje mniejsze prawdopodo-
bieństwo wystąpienia tego powikłania[8]. Do drugiej grupy czynników 
ryzyka rozwoju przetoki trzustkowej należą: nadmierna utrata krwi 
podczas operacji, przedłużający się czas zabiegu, nie podkłuwanie 
przewodu Wirsunga, rozległa limfadenektomia, rozległe zabiegi re-
sekcyjne lub sytuacja, gdy kikut trzustki ma dużą objętość. W anali-
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metody polega na zapobieganiu rozdarciu miąższu trzustki, a po-
przez zbliżenie tkanek przyspiesza gojenie. Dużą zaletą jest również 
łatwe ułożenie takiej siatki zarówno podczas operacji otwartej, jak 
i laparoskopowej. W jednoośrodkowym badaniu randomizowa-
nym przeprowadzonym przez Washington University w St. Louis 
porównywano zamykanie trzustki staplerem i staplerem wzmoc-
nionym biodegradowalną siatką. W badaniu wzięło udział 100 
chorych, których poddano laparoskopowej i otwartej obwodowej 
resekcji trzustki. Przetoka istotna klinicznie (w stopniu B i C) wy-
stąpiła jedynie u 2% operowanych, u których stapler wzmocnio-
no siatką, oraz aż u 20% tych pacjentów, u których zastosowano 
jedynie stapler ( p- .0007). Dodatkowo wykazano bezpieczeństwo 
i łatwość nakładania siatki metodą laparoskopową[26]. Praca ta po-
twierdza wcześniejsze doniesienia Thakera i wsp. z 2007 roku[27].

Zespolenie trzustkowo-jelitowe
Metoda naszywania pętli jelitowej na kikut trzustki w leczeniu 
chirurgicznym przewlekłego zapalenia trzustki została wprowa-
dzona w latach 50. XX wieku przez Duvala[28]. Zespolenie na pę-
tli Roux-Y wykonuje się dwoma sposobami: koniec do końca lub 
koniec do boku w zależności od preferencji operatora. Wagner i 
wsp. w swojej pracy z 2007 roku oceniali, czy drenaż kikuta trzust-
ki poprzez naszycie pętli jelitowej może zmniejszyć występowanie 
przetoki trzustkowej. Pomimo że grupę badaną stanowiły jedynie 
23 osoby, a grupę kontrolną 20 osób (tylko obszycie ręczne kikuta 
trzustki), uzyskano wyniki, które wskazują, że zespolenie trzustko-
wo-jelitowe zapobiega powstawaniu przetoki (0% vs 20%; p <0,05). 
Wszystkim chorym z grupy badanej przez 5–7 dni po operacji 
podawano oktreotyd, co mogło mieć wpływ na końcowe wyniki. 
Częstość powikłań niechirurgicznych i czas hospitalizacji nie róż-
niły się w obu grupach[29]. Bardzo optymistyczne wyniki uzyskali 
również Klein i wsp., którzy porównywali zespolenie trzustkowo-
-jelitowe z zamknięciem ręcznym i staplerowym kikuta trzustki. 
Przetoka trzustkowa wystąpiła u 11% chorych po zastosowaniu 
pierwszej metody oraz u 22% po zastosowaniu drugiej. Wyniki 
nie były jednak istotne statystycznie[30]. Maniconi i wsp. porówny-
wali  zespolenie trzustkowo-jelitowe ze szwem ręcznym. Przeto-
ka trzustkowa nie rozwinęła się u żadnego chorego z zespoleniem 
trzustkowo-jelitowym, natomiast u chorych z ręcznie obszytym 
kikutem trzustki częstotliwość jej występowania wynosiła 29,1% 
(p = 0,005)[31]. Kawai i wsp. w swoim badaniu randomizowanym 
nie potwierdzili tak dużej skuteczności zespolenia trzustkowo-je-
litowego, ich wyniki wskazują, że nie ma ono przewagi nad szwem 
staplerowym (38,7% vs 37,7%; p = 0,332). Wydaje się jednak, że z 
zespolenia trzustkowo-jelitowego mogą odnieść korzyści chorzy 
z grubą trzustką (>12 mm), ponieważ pętla jelitowa efektywniej 
drenuje sok trzustkowy z odgałęzień bocznych[32].

Kleje tkankowe
W prewencji przetoki trzustkowej wykorzystuje się również klej 
tkankowy. Jego zastosowanie w chirurgii trzustki po raz pierwszy 
zbadali i opisali Kram i wsp. Klej tkankowy był nakładany na ubytki 
trzustki wywołane urazami, w okolicę po ręcznym i staplerowym 
zaopatrzeniu trzustki, jak również na zespolenie trzustkowe. U żad-
nego chorego nie zaobserwowano przetoki trzustkowej, ropnia czy 
pseudotorbieli[33]. W badaniu japońskim przeprowadzonym przez 
Suzuki i wsp. oceniono skuteczność kleju tkankowego w zapobie-
ganiu przetoce trzustkowej tylko po obwodowej resekcji trzustki. 
U 26 chorych po podkłuciu przewodu trzustkowego nałożono klej 

bezpośredniego zaopatrzenia przewodu Wirsunga oraz wysoki 
koszt. Przecinanie staplerem tzw. grubej trzustki również budzi 
wątpliwości –Kawai i wsp. twierdzą, że grubość miąższu trzustki 
powyżej 12 mm zwiększa ryzyko wystąpienia przetoki przy uży-
ciu staplera w resekcji obwodowej[15].

Najważniejszym badaniem randomizowanym, obejmującym gru-
pę 450 chorych porównującym ręczne i staplerowe zaopatrzenie 
trzustki, jest wieloośrodkowe badanie DISPACT z 2011 roku. Nie 
stwierdzono w nim istotnej statystycznie przewagi użycia staple-
ra[16], nie wykazano również różnic w częstości powikłań, takich jak: 
rozejście się rany, zakażenie rany, tworzenie się wewnątrzbrzusz-
nych zbiorników płynowych, cukrzycy. Czas operacji, hospitalizacji 
i śmiertelność pooperacyjna były porównywalne w obu grupach. 
Natomiast Zhang i wsp. w swojej metaanalizie, do której włączono 
m.in. 31 badań porównujących staplerowe i ręczne zaopatrzenie 
trzustki, uzyskali istotne statystycznie wyniki świadczące o prze-
wadze metody staplerowej[17]. Podobne wyniki – jednak bez istot-
ności statystycznej – uzyskali Zhou i wsp w metaanalizie obejmu-
jącej 16 badań oraz Kaebel i wsp., którzy włączyli do swojej pracy 
dwa badania randomizowane oraz osiem badań obserwacyjnych[18, 

19]. Ta ostatnia praca została jednak opublikowana przed oficjal-
nym zatwierdzeniem przez ISGPF obecnie obowiązującej defini-
cji przetoki trzustkowej, a także przed publikacją wyników ran-
domizowanego badania jednoośrodkowego Bassi’ego i wsp., które 
również wykazało przewagę szwu staplerowego nad ręcznym[20]. 
Z drugiej strony – według Kleeffe’a i wsp. użycie szwu staplero-
wego powoduje ogniskową martwicę trzustki w okolicy zaopa-
trzenia tkanki przez zszywki, a w następstwie utrudniony odpływ 
soku trzustkowego przez przewód Wirsunga. Jest to – zdaniem 
badaczy – bezpośrednią przyczyną występowania większej liczby 
powikłań pooperacyjnych po zaopatrzeniu trzustki staplerem[21]. 
Również wyniki prospektywnego badania Reeha i wsp. pomimo 
braku istotności statystycznej, są zbieżne z danymi przedstawio-
nymi przez Kleeffe’a[22].

Powyżej przytoczone prace nie dają podstaw do rekomendowania 
zamykania przekroju trzustki staplerem.

Wzmocnienie zszywek staplera
W metaanalizie z 2013 roku porównano standardowe metalowe 
zszywki ze zszywkami wzmacnianymi. Do badania włączono pięć 
retrospektywnych i pięć prospektywnych prac obserwacyjnych. 
Łącznie wykonano 483 staplerowe resekcje obwodowe trzustki, 
w tym 249 zszywkami metalowymi i 234 zszywkami wzmacnia-
nymi. Częstotliwość przetoki trzustkowej wynosiła odpowied-
nio 24% i 17%. Pomimo braku istotności statystycznej, badanie 
to wnosi istotną informację o korzyści płynącej z powyższej me-
tody[23]. Jimenez i wsp. uzyskali znacząco mniejsze występowanie 
przetoki po zastosowaniu wzmacnianych zszywek w porównaniu 
z metalowymi (8% vs 39%), co przełożyło się również na krótszą 
hospitalizację[24]. Są to kolejne dane przemawiające za korzyścia-
mi, jakie mogą odnieść chorzy operowani z użyciem wzmocnio-
nego szwu staplerowego. Na uwagę zasługuje również badanie z 
użyciem dwurzędowych, laktomerowych zszywek zastosowanych 
podczas obwodowej resekcji trzustki. Przetoka trzustkowa po ich 
użyciu wystąpiła zaledwie u 0,6% chorych, natomiast ogólny od-
setek powikłań wynosił 3,3%. Nie odnotowano żadnego zgonu[25]. 
Oprócz modyfikacji zszywek do staplerów, wykorzystuje się bio-
degradowalne siatki, którymi pokrywa się linie zszywek. Idea tej 
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tliwości przetoki trzustkowej 5,3% (czas obserwacji wynosił tylko 
5 dni, a sama definicja przetoki trzustkowej była inna niż obecnie 
obowiązująca). Według autorów łata taka nie tylko powoduje za-
mknięcie bocznych odgałęzień przewodu trzustkowego, ale jest 
również źródłem dodatkowego ukrwienia, co przyspiesza proces 
gojenia[40]. Hassenpflug i wsp. w swojej pracy podkreślili, że naszy-
cie łaty z więzadła sierpowatego po obwodowej resekcji trzustki 
zredukowało częstość powstawania klinicznie istotnej przetoki 
trzustkowej (B i C), co było związane z krótszym czasem hospi-
talizacji i niższymi kosztami leczenia[41]. Wu i wsp. stwierdzili co 
prawda, że łata z więzadła obłego nie zapobiega przetoce trzust-
kowej, ale przyspiesza czas jej gojenia (10,8 vs 16,4 +/- 3,5 dnia[42]. 
Bardzo interesującym badaniem, chociaż nieukończonym, jest 
praca Cartera i wsp., w którym po zaopatrzeniu kikuta trzustki 
szwami lub staplerem w grupie kontrolnej dodatkowo użyto jako 
łaty odszypułowanego fragmentu więzadła sierpowatego w połą-
czeniu z klejem fibrynowym. Na pewnym etapie badania okaza-
ło się, że częstość występowania przetoki trzustkowej, powikłań 
i czas hospitalizacji w obu grupach były podobne, co skutkowało 
przerwaniem badania. Wielu autorów zwraca uwagę, że ukrwienie 
łaty ma kluczowe znaczenie w procesie gojenia tkanek, na które 
została naszyta, stąd też nie powinien dziwić fakt, że w powyż-
szym badaniu nie uzyskano zmniejszenia częstotliwości występo-
wania przetoki trzustkowej i powikłań z nią związanych[43]. W 2016 
roku opublikowano wyniki prospektywnego, jednoośrodkowego 
badania randomizowanego DISCOVER. Badanie trwało od paź-
dziernika 2010 roku do lipca 2014 roku i obejmowało 152 chorych 
poddanych obwodowej resekcji trzustki. Pacjenci byli przydziele-
ni do dwóch grup: z naszytym więzadłem obłym na kikut trzustki 
(n = 76) i bez naszytej łaty (n = 76). W obu grupach porównywa-
no: epidemiologię (wiek, płeć, BMI ), parametry operacyjne (czas 
trwania zabiegu, utrata krwi, technika operacyjna, dodatkowe 
procedury operacyjne) oraz rozpoznania histopatologiczne. Taki 
sposób planowania badania jest bardzo istotny, gdyż pozwala na 
wyeliminowanie wpływu powyższych czynników na wyniki koń-
cowe i zwiększa ich wiarygodność. Śmiertelność ogólna w czasie 
pobytu w szpitalu wyniosła zaledwie 0,6%, co odpowiada jednemu 
zgonowi na 152 chorych. Wyraźną różnicę na korzyść pacjentów z 
naszytą łatą z więzadła obłego stwierdzono w odniesieniu do: od-
setka reoperacji (1,3% vs 13%; p = 0,009), ponownych przyjęć do 
szpitala (13,1% vs 31,5%; p = 0,011) oraz odsetka występowania 
klinicznie istotnej przetoki trzustkowej (B i C) (22,4% vs 32,9%; p 
= 0,20). Na podstawie powyższych danych autorzy twierdzą, że 
zabezpieczenie kikuta trzustki poprzez naszycie łaty z więzadła 
obłego, pomimo iż nie wiąże się ze zmniejszeniem całkowitego 
odsetka przetoki trzustkowej, ma bardzo duży wpływ na ogra-

tkankowy na kikut trzustki, 30 pozostałych chorych stanowiło gru-
pę kontrolną. Przetoka trzustkowa rozwinęła się u 15,4% chorych, 
u których zastosowano klej tkankowy oraz u 40% chorych z grupy 
kontrolnej (p = .04 )[34]. Ohwada i wsp. opisali ciekawą zależność 
zmniejszania częstotliwości występowania przetoki trzustkowej, 
gdy klej tkankowy nakładano na kikut trzustki przed jego obszyciem 
(9% vs 27%; p = 0,01)[35]. Większość opublikowanych badań z uży-
ciem kleju tkankowego przeprowadzona została jednak u chorych 
poddanych pankreatoduodenektomii z oceną gojenia się zespolenia 
trzustkowego, część obejmowała różne operacje w obrębie trzust-
ki, ale bez wyodrębnienia poszczególnych zabiegów. W metaanali-
zie z 2016 roku Cheng i wsp. porównywali częstość występowania 
przetoki trzustkowej po różnych operacjach trzustki. Uwzględniono 
dziewięć badań randomizowanych. Nie wykazano znamiennej róż-
nicy w częstotliwości występowania przetoki trzustkowej w grupie 
z użyciem kleju tkankowego i grupie kontrolnej (29,6% vs 31%).W 
większości przeprowadzonych badań nie analizowano jednak czę-
stotliwości występowania klinicznie istotnej przetoki trzustkowej (B 
i C). Częstość powikłań pooperacyjnych, reoperacji i czas hospita-
lizacji, podobnie jak częstość występowania przetoki trzustkowej, 
nie różniły się pomiędzy obiema grupami[36]. 

Łata surowicówkowo-mięśniówkowa (naszycie pętli 
jelitowej/żołądka) 
W jednoośrodkowym badaniu randomizowanym opublikowanym 
w 2009 roku Olah i wsp. przedstawili wyniki, które wskazują że 
naszywanie łaty surowicówkowo-mięśniówkowej z pętli jelitowej 
zmniejsza częstotliwość powikłań trzustkowych, w tym występo-
wania przetoki trzustkowej po obwodowych resekcjach trzustki[37]. 
Podobne wyniki uzyskali – również w badaniu randomizowanym 
– Issekutz i wsp. Przetoka trzustkowa występowała u 8,7 % chorych 
po naszyciu łaty i 33% pacjentów w grupie kontrolnej (p = 0,0458)[38]. 
Kuroki i wsp. naszywali łaty z tylnej ściany żołądka na kikut trzustki 
i również potwierdzili skuteczność tej metody w zapobieganiu po-
wstawania przetoki trzustkowej (5% vs 36,4%; p = 0,01). Nie zaob-
serwowano przy tym wydłużenia czasu operacji, zwiększonej utraty 
krwi czy różnic z strukturze kikuta trzustki[39]. Ze względu na nie-
wielką ilość badań poświęconych tej technice chirurgicznej, trudno 
jest jednoznacznie wnioskować o jej skuteczności. 

Naszywanie więzadła obłego/sierpowatego na kikut trzustki
W ostatnich latach badano skuteczność naszywania łat z więzadła 
obłego, sierpowatego albo sieci większej. Metoda ta została opisa-
na pierwszy raz w pracy Iannitti i wsp. w 2006 roku, przy często-
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Tab. I.  Badania randomiozowane badające skuteczność analogów somatostatyny w chirurgii trzustki – w tym obwodowe resekcje trzustki

POWIAKŁANIA OGÓŁEM W % PRZETOKA TRZUSTKOWA W %

AUTOR OGÓLNA LICZBA 
CHORYCH OKTREOTYD PLACEBO/GRUPA 

KONTROLNA P1 OKTREOTYD PLACEBO/GRUPA 
KONTROLNA P2

Büchler i wsp 246 32.0 55.0 <0.005 17.6 38.0 <0.05

Pederzoli i wsp 252 15.6 29.2 0.01 9.0 18.5 <0.05

Montorsi i wsp 218 22.0 36.0 0.05 9.0 19.6 <0.05

Fries i wsp 247 16.0 30.0 <.007 9.8 22.4 <0.05

Sarr i wsp 275 30.4 26.4 NS

Suc i wsp  230 17 19 .079 17.2 18.5 NS
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grupa kontrolna nie otrzymywała palcebo[54,55]. W metaanalizie prze-
prowadzonej przez Koti’ego i wsp. w 2010 roku, obejmującej 17 ba-
dań randomizowanych, częstotliwość występowania powikłań po 
operacjach trzustki była niższa w grupie leczonej oktreotydem (RR 
0,71; 95% CI 0,62–0,82), ale ogólna śmiertelność okołooperacyjna 
(RR 1,04; 95% CI 0,53-0,78), częstość reoperacji ( RR 1,15; 95% CI 
0,56–2,36) oraz długość hospitalizacji (MD –1,04 dnia; 95% CI- 2,54 
do 0,46) nie różniły się. Przetoka trzustkowa występowała rzadziej 
w grupie leczonej oktreotydem (RR 0,64; 95% CI 0,53 –0,78), nato-
miast klinicznie istotna przetoka trzustkowa (B i C) występowała 
z podobną częstością w obu grupach. W ramach metaanalizy nie 
było możliwe wyodrębnienie chorych tylko po obwodowej resekcji 
trzustki, ponieważ takie dane nie zostały zawarte w uwzględnio-
nych pracach[56]. W badaniu randomizowanym Droesera i wsp. po-
twierdzono brak skuteczności oktreotydu w zapobieganiu klinicznie 
istotnej przetoce trzustkowej po operacjach trzustki (72,7 vs 35,7%; 
RR – 4,8; CI- 1,6 –14,2; p = 0,005)[57]. W ostatnich latach znaczna 
część badań oceniających skuteczność oktreotydu w zapobieganiu 
przetoce trzustkowej dotyczyła pankreatoduodenktomii. W wielo-
środkowym badaniu McMillana i wsp. wykazano brak korzystne-
go efektu oktreotydu na występowanie klinicznie istotnej przetoki 
(21% vs 7%; p <0,001). Zasugerowano nawet, że podawanie oktre-
otydu w sytuacji występowania czynników ryzyka może sprzyjać 
rozwojowi klinicznie istotnej przetoki trzustkowej[58]. Podobną za-
leżność zauważyli Rohatgi i wsp.[59]. Oprócz oktreotydu stosuje się 
również dłużej działające analogii somatostatyny. Allen i wsp do-
nosili, że pasireotyd znacząco zmniejszał występowanie przetoki 
trzustkowej w podgrupie chorych po obwodowej resekcji trzustki 
(7% vs 23%; relative risk – 0,32; 95% CI, 0,10–0,99)[60]. Jednakże w 
innym badaniu, tym razem z vapreotydem, obejmującym chorych 
po pankreatoduodenektomii i obwodowej resekcji trzustki częstość 
powikłań związanych z samą trzustką nie różniła się w grupie z va-
preotydem i placebo[61].

Tabela 1. Badania randomizowane oceniające skuteczność ana-
logów somatostatyny w chirurgii trzustki (w tym obwodowe re-
sekcje trzustki).

PODSUMOWANIE

Przetoka trzustkowa wiąże się z występowaniem powikłań wtór-
nych, w tym sepsy i krwawienia do jamy otrzewnowej, przedłuże-
niem hospitalizacji, zwiększeniem kosztów leczenia, obniżeniem 
jakości życia, a w przypadku pacjentów z nowotworami złośliwy-
mi z opóźnieniem leczenia onkologicznego. Pomimo wielu opisa-
nych powyżej technik zapobiegania przetoce trzustkowej, nie ma 
jednej w pełni skutecznej. Jest to poważny problem, zwłaszcza w 
przypadku obwodowej resekcji trzustki, gdyż częstość występo-
wania przetoki po tym zabiegu sięga nawet 60%. Operacja ta jest 
coraz częściej wykonywana ze względu na lepszą diagnostykę, m.in 
guzów torbielowatych i endokrynnych trzustki. Wprowadzenie w 
2005 roku przez International Study Group of Pancreatic Surgery 
(ISGPS) ujednoliconej definicji przetoki trzustkowej oraz stopni 
jej ciężkości (wraz z ich modyfikacją w zaleceniach z 2017 roku) 
oraz stopni jej ciężkości, nie tylko ułatwia postawienie prawidło-
wej diagnozy, ale również umożliwia rzetelne porównanie danych 
pomiędzy ośrodkami zajmującymi się chirurgią trzustki[3,4]. Meto-
dą obiecującą dla zmniejszenia częstotliwości występowania prze-
tok trzustkowych – zwłaszcza w stopniu B i C – jest naszywanie 
więzadła obłego wątroby na kikut trzustki po resekcji obwodowej.

niczenie występowania klinicznie istotnej przetoki trzustkowej i 
powikłań z nią związanych[44].

Protezowanie przewodu Wirsunga
Według niektórych badań endoskopowe protezowanie przewodu 
trzustkowego jest skuteczną metodą leczenia przetoki trzustko-
wej[45,46]. Poprzez nacięcie brodawki Vatera i założenie protezy do 
przewodu trzustkowego zmniejsza się bowiem gradient ciśnień 
pomiędzy przewodem trzustkowym i dwunastnicą, co ułatwia dre-
naż treści trzustkowej i przyspiesza gojenie się przetoki. W związ-
ku z tym podejmuję się próby przedoperacyjnego protezowania 
przewodu trzustkowego i oceny wpływu tego zabiegu na częstość 
rozwoju przetoki trzustkowej po obwodowej resekcji trzustki. W 
metaanalizie Wu i wsp. – pomimo że obejmowała ona zaledwie 
cztery badania, w tym jedno randomizowane – stwierdzono, że 
protezowanie przewodu trzustkowego wiąże się z rzadszym wy-
stępowaniem przetoki trzustkowej[47]. Abe i wsp. założyli protezę 
do przewodu Wirsunga u 10 chorych przed obwodową resekcją 
trzustki, spośród których żaden nie rozwinął przetoki trzustko-
wej[48]. Gupta i wsp. wykazali, że przezbrodawkowe, profilaktyczne 
protezowanie przewodu trzustkowego wiąże się z mniejszym od-
setkiem klinicznie istotnych przetok trzustkowych (B i C)[49]. Po-
dejmowano również próby implantacji protez śródoperacyjnie, co 
zostało opisane w pracy Fishera[50] i Oida[51]. W obydwu przypad-
kach częstotliwość występowania przetoki trzustkowej była niższa 
u chorych z założoną protezą. Tymczasem w jednoośrodkowym 
badaniu szwedzkim nie potwierdzono skuteczności protezowania 
w zapobieganiu wystąpienia klinicznie istotnej przetoki trzustko-
wej. U chorych z założoną protezą, częściej rozwijała się przetoka 
w stopniu B i C (42,3% vs 22,2%; p = 0,122), a czas hospitalizacji 
był dłuższy (13,4 +/- 6,4 dnia vs 19,4 +/-14,4 dnia; p = 0,071)[52].

Podawanie analogów somatostatyny 
Dane co do skuteczności podawania oktreotydu w zapobieganiu 
pooperacyjnej przetoce trzustkowej są sprzeczne. Wczesne donie-
sienia (w tym wyniki badań randomizowanych) były bardzo obie-
cujące. Pochodziły one z czterech badań europejskich i uwzględnia-
ły różne zabiegi w obrębie trzustki. W badaniu przeprowadzonym 
przez Buechlera i wsp. w grupie 246 chorych po różnych operacjach 
trzustki, wykazano znacznie mniejszą częstość powikłań poopera-
cyjnych u chorych, którym w okresie pooperacyjnym podawano 
oktreotyd w stosunku do grupy kontrolnej (32% vs 55%; p <0,005), 
jak również mniejszą częstotliwość występowania przetoki trzust-
kowej w tej grupie chorych (17,6% vs 38%; p = <0,05)[53]. Pozosta-
łe trzy badania były podobne do badania niemieckiego, zarówno 
pod względem liczebności grup badanych, organizacji badania, jak 
i wyników, które wskazywały na skuteczność oktreotydu w zapo-
bieganiu powikłań pooperacyjnych, w tym przetoki trzustkowej. 
Korzystnego działania oktreotydu nie potwierdziły badania rando-
mizowane Yeo i wsp. oraz Lowy’ego i wsp. Jednak w obu  pracach 
zawężono grupę badaną do pacjentów tylko po pankreatoduode-
nektomii. W badaniu Yeo i wsp. częstotliwość występowania prze-
toki trzustkowej wynosiła 11% w grupie z oktreotydem oraz 9% w 
grupie kontrolnej, nie uzyskano jednak istotności statystycznej. Z 
kolei w badaniu Lowy’ego przetoka trzustkowa w grupie leczonej 
oktreotydem wystąpiła u 12% pacjentów, a w grupie kontrolnej u 6 
% (p = 0,23). Zaletą badania Yeo i wsp. była duża grupa badanych (n 
= 211), ponadto grupa kontrolna otrzymywała placebo. Badaniem 
Lowy’ego objęta była mniej liczna grupa 110 chorych (n = 110), a 
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