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STRESZCZENIE:    Pozapalne torbiele rzekome trzustki są jednymi z najczęściej występujących powikłań ostrego zapalenia trzustki. W 
większości przypadków ulegają samoistnemu wchłonięciu. U niektórych chorych przetrwałe torbiele pozapalne są jed-
nak przyczyną dolegliwości bólowych, zaburzeń pasażu żołądkowo-jelitowego lub innych powikłań. W takich przypad-
kach wskazane jest leczenie drenażowe lub resekcyjne. Jedną z najbardziej skutecznych drenażowych metod leczenia 
rzekomych torbieli pozapalnych trzustki jest cystogastrostomia endoskopowa. Warunkiem drenażu endoskopowego 
jest przyleganie ściany torbieli do żołądka stwierdzone w badaniach obrazowych i badaniu endoskopowym.

  Praca przedstawia opis bardzo rzadkiego przypadku nieskuteczności endoskopowego drenażu torbieli trzustki 
wpuklającej się do światła żołądka z powodu rozległych zwapnień w jej ścianie. 

  Pięćdziesięciopięcioletni mężczyzna po przebytym ostrym zapaleniu trzustki, z trwającymi od roku bólami w nadbr-
zuszu, został przyjęty do kliniki w celu leczenia pozapalnej torbieli trzonu i ogona trzustki. Przy przyjęciu w badaniach 
laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń, stężenie markerów nowotworowych CA 19-9 i CEA było w granicach normy. 
W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono dużą torbiel rzekomą ogona trzustki, co potwierdzono w tomografii 
komputerowej oraz endoskopowej ultrasonografii (EUS). Zwapnienia w ścianie zbiornika powodowały cień akustyc-
zny, uniemożliwiając ocenę jego zawartości i drenaż przezskórny. Badanie gastroskopowe wykazało ucisk z zewnątrz 
na dno żołądka. Chorego zakwalifikowano do cystogastrostomii endoskopowej. Po wprowadzeniu endoskopu do 
żołądka i insuflacji CO2, uwidoczniono w inwersji dużą masę wpuklającą się w dno żołądka. Igłą cystotomu Giovan-
niego nakłuto śluzówkę żołądka, docierając do torebki torbieli, której w kolejnych próbach nie udało się przebić z po-
wodu zwapnień w jej ścianie. W miejscu po nakłuciu obserwowano obfite krwawienie z naczynia podśluzówkowego, 
które zatamowano przy użyciu klipsów endoskopowych. Chory został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. W 
trybie planowym wykonano obwodową resekcję trzustki ze zwapniałą torbielą oraz splenektomię. Badanie histopa-
tologiczne potwierdziło pozapalny charakter torbieli.

  Cystogastrostomia endoskopowa jest wysoce skuteczną metodą leczenia pozapalnych torbieli trzustki. U części cho-
rych, zwłaszcza w przypadkach dużych torbieli trzustki z mnogimi zwapnieniami w ścianie, lub w sytuacji podejrzenia 
torbieli prawdziwej, wskazane jest leczenie pierwotnie operacyjne.
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WSTĘP

 Jednym z najczęściej występujących powikłań ostrego zapale-
nia trzustki jest pozapalna torbiel rzekoma. U większości cho-
rych – wraz z ustępowaniem procesu zapalnego – dochodzi do 
samoistnego jej wchłonięcia. Jednak u części pacjentów prze-
trwałe torbiele pozapalne są przyczyną dolegliwości bólowych, 
zaburzeń pasażu żołądkowo-jelitowego lub innych powikłań. 
W takich przypadkach wskazane jest leczenie drenażowe lub 
resekcyjne. Wśród metod zabiegowych istotną rolę odgrywają 
zabiegi małoinwazyjne – drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 
do żołądka lub dwunastnicy pod kontrolą endoskopu lub en-
doskopowej ultrasonografii [1–5].

Przedstawiamy opis bardzo rzadkiego przypadku niemożności 
endoskopowego drenażu torbieli trzustki wpuklającej się do 
światła żołądka z powodu rozległych zwapnień w jej ścianie.

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, 55 lat, po przebytym ostrym zapaleniu trzust-
ki, z trwającymi od roku bólami w nadbrzuszu, zgłosił się 
do kliniki w celu leczenia pozapalnej torbieli trzonu i ogo-
na trzustki. Przy przyjęciu w badaniach laboratoryjnych nie 
stwierdzono odchyleń, stężenie markerów nowotworowych 

CA 19-9 i CEA było w granicach normy. W badaniu ultra-
sonograficznym stwierdzono dużą torbiel rzekomą ogona 
trzustki, co potwierdzono w tomografii komputerowej (ryc. 

Ryc. 1. Zdjęcie TK pozapalnej torbieli trzustki.
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resection should be performed.  

KEYWORDS:   postinflammatory pancreatic pseudocysts, endoscopic transmural drainage, calcifications in the pancreatic pseudo-
cyst wall.



WWW.PPCH.PL68

praca kazuistyczna / case report

1). W endoskopowej ultrasonografii (EUS) trzustki stwier-
dzono zbiornik płynu o średnicy 110 mm pomiędzy ogonem 
trzustki a żołądkiem. Zwapnienia w ścianie zbiornika powo-
dowały cień akustyczny, uniemożliwiając ocenę jego zawar-
tości i drenaż przezskórny. Badanie gastroskopowe wykazało 
ucisk z zewnątrz na dno żołądka. Po omówieniu przypadku 
na konsylium interdyscyplinarnym, chorego zakwalifikowa-
no do cystogastrostomii endoskopowej. Po wprowadzeniu 

endoskopu do żołądka i insuflacji CO2, uwidoczniono w in-
wersji dużą masę wpuklającą się w dno żołądka (ryc. 2). Igłą 
cystotomu Giovanniego nakłuto śluzówkę żołądka, dociera-
jąc do torebki torbieli, której w kolejnych próbach nie udało 
się przebić z powodu zwapnień w jej ścianie. W miejscu po 
nakłuciu obserwowano obfite krwawienie z naczynia pod-
śluzówkowego, które zatamowano przy użyciu klipsów (ryc. 
3). Chory został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. 

Ryc. 2. Zdjęcie TK pozapalnej torbieli trzustki.

Ryc.4. Trzon i ogon trzustki ze śledzioną i zwapniałą torbielą.
Ryc. 5. Trzon i ogon trzustki ze śledzioną i zwapniałą torbielą.

Ryc. 3. Próba endoskopowego drenażu torbieli.
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żołądka niż ECPW, dlatego nie podejmowano próby le-
czenia tym sposobem.

Z uwagi na wielkość i obraz radiologiczny torbieli istniało 
podejrzenie, że może mieć ona charakter pierwotny. W ta-
kiej sytuacji zasadne byłoby w pierwszej kolejności leczenie 
resekcyjne. Niemniej jednak, po omówieniu przypadku cho-
rego na konsylium z radiologiem i endoskopistą – oraz po 
uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu choroby i badań 
ultrasonograficznych z przeszłości – torbiel trzustki uznano 
za rzekomą i w pierwszej kolejności podjęto próbę drenażu 
endoskopowego jako leczenia mniej inwazyjnego. Istniało ry-
zyko, że zwapniałe ściany torbieli – pomimo drenażu –mogą 
nie ulec zapadnięciu. W takiej sytuacji pozostałoby do zasto-
sowanie leczenia operacyjnego. Nie przypuszczano jednak, iż 
zwapnienia w ścianie torbieli okażą się na tyle twarde, że unie-
możliwią przebicie ściany i dotarcie do jej światła. 

Podsumowując, w powyższej sytuacji najbardziej odpowied-
nim rodzajem leczenia była resekcja trzustki wraz z torbielą 
i takie leczenie należy rozważać w pierwszej kolejności w po-
dobnych przypadkach.

WNIOSKI

Cystogastrostomia endoskopowa jest wysoce skuteczną me-
todą leczenia pozapalnych torbieli trzustki. U niektórych cho-
rych, pomimo wyraźnej impresji torbieli na ścianę żołądka, 
leczenie tym sposobem jest niemożliwe z powodu zwapnień 
w ścianie torbieli. W przypadku dużych torbieli trzustki, 
szczególnie z mnogimi zwapnieniami i twardą ścianą, podob-
nie jak w przypadku podejrzenia torbieli prawdziwej, chorzy 
powinni być kwalifikowani do leczenia pierwotnie operacyj-
nego, ewentualnie próby drenażu drogą endoskopowej cho-
langiopankreatografii wstecznej.

W trybie planowym wykonano obwodową resekcję trzustki ze 
zwapniałą torbielą oraz splenektomię. Przebieg pooperacyjny 
był niepowikłany (ryc. 4, 5). Badanie histopatologiczne po-
twierdziło wstępne rozpoznanie torbieli pozapalnej trzustki.

DYSKUSJA

Cystogastrostomia endoskopowa jest jedną z metod leczenia 
pozapalnych torbieli trzustki. Dostępne badania potwier-
dzają jej skuteczność i małą liczbę nawrotów [1, 2]. Metoda 
ta jest bezpieczna do wykonania również w warunkach am-
bulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji [3], co wpły-
wa na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zabieg i re-
dukuje koszty leczenia. Cystogastrostomia wykonana pod 
kontrolą endoskopowej ultrasonografii cechuje się jeszcze 
wyższą skutecznością [4, 5]. Jeżeli nie mamy do dyspozycji 
EUS, drenaż wykonuje się podczas endoskopii, kontrolując 
tę czynność wzrokowo. Warunkiem drenażu endoskopo-
wego jest przyleganie ściany torbieli do żołądka z widoczną 
impresją torbieli na ścianę żołądka lub dwunastnicy. Duże 
torbiele mogą być przyczyną dolegliwości bólowych, jak 
również powikłań w postaci krwawienia do światła torbie-
li lub zakażenia zawartości [6]. Zwapnienia w ścianie tor-
bieli mogą dodatkowo utrudniać leczenie. W literaturze 
opisano pojedyncze przypadki dużych zwapniałych tor-
bieli trzustki [7–10], natomiast nie raportowano przypad-
ku, w którym zwapnienia w ścianie torbieli uniemożliwiały 
drenaż endoskopowy.

W leczeniu torbieli rzekomych po ostrym zapaleniu trzust-
ki cennym narzędziem jest również endoskopowa cholan-
giopankreatografia wsteczna, dająca możliwość odbar-
czenia torbieli przez brodawkę Vatera. W opisywanym 
przypadku endoskopista uznał potencjalnie wyższą sku-
teczność drenażu endoskopowego torbieli przez ścianę 
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