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WYKAZ SKRÓTÓW

CRP – białko C-reaktywne 
ECPW – endoskopowa cholangiopakreatografia wsteczna 
MRI – rezonans magnetyczny 
PPF – przetoka trzustkowo-opłucnowa  
PZT – przewlekłe zapalenie trzustki 
RTG – radiografia 
TK – tomografia komputerowa 
USG – ultrasonografia

WSTĘP

Przetoka trzustkowo-opłucnowa to bardzo rzadkie powikłanie, 
którego częstość występowania wynosi około 0,4% [1, 2]. Może 
ono pojawić się podczas ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki 
oraz po urazowym i chirurgicznym uszkodzeniu przewodu trzust-
kowego. Natomiast, przetoki trzustkowe najczęściej powiązane są 
z alkoholowym przewlekłym zapaleniem trzustki [1–4]. Przetoka 
trzustkowo-opłucnowa manifestuje się masywnym gromadze-
niem płynów w jamie opłucnowej oraz ma wysoką skłonność do 
nawrotów mimo leczenia. W poniższym artykule przedstawiamy 
przypadek chorej z rozpoznaniem przetoki trzustkowej do jamy 
opłucnowej po stronie prawej, u której dopiero zabieg operacyj-
ny (resekcja trzustki) przyniósł oczekiwany efekt terapeutyczny.

OPIS PRZYPADKU

47-letnia kobieta została przyjęta do Oddziału Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Klinicznego, celem diagnostyki z powodu 

dolegliwości bólowych jamy brzusznej. W wywiadzie pacjentka 
podawała dolegliwości bólowe nadbrzusza trwające od 5 miesięcy, 
które miały charakter opasujący, promieniujący zamostkowo. Dole-
gliwości nasiliły się miesiąc przed przyjęciem jej na oddział. Chora 
podawała także stany podgorączkowe oraz suchy kaszel. Zgłaszała: 
nudności, dysfagię i odynofagię, a także utratę apetytu. Dodatkowo 
odnotowała spadek masy ciała około 8 kg w ciągu ostatniego mie-
siąca oraz podała, że w przeszłości była uzależniona od alkoholu. 

Podczas przyjęcia do szpitala pacjentka była w stanie ogólnym śred-
nim, przytomna, w pełnym kontakcie logicznym, wydolna krąże-
niowo i oddechowo. W badaniach laboratoryjnych przy przyję-
ciu stwierdzono: hyperamylazemię we krwi (354 U/L [25–125]) 
i w moczu (1139 U/L [0–460]), podwyższone wykładniki stanu zapal-
nego (CRP – 37,3 mg/l [0,0–6,0], leukocytozę wynoszącą >12 tys./uL 
[4,0–10,0]). W USG jamy brzusznej trzustka charakteryzowała się 
nieco wzmożoną echogenicznością oraz nierównym obrysem z licz-
nymi drobnymi wtrętami zwłóknień. Widoczny fragmentarycznie 
w zakresie trzonu przewód Wirsunga miał średnicę 0,3 cm, a wysy-
cone ściany – obraz mogący sugerować przewlekłe zapalenie trzustki 
(PZT). W okolicy głowy trzustki i wnęki wątroby stwierdzono prze-
strzeń płynową, cienkościenną, o wymiarach ok. 4–6 cm. W RTG 
klatki piersiowej opisano podejrzenie zapalenia prawego płuca z pły-
nem w jamie opłucnowej, sięgającym do VII żebra. 

Wykonano punkcję opłucnej, uzyskując 1600 ml płynu podbarwio-
nego brunatnie. W badaniach laboratoryjnych płynu stwierdzono 
wysoki poziom diastazy (13818 U/L [brak norm]).

W tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej opisano płyn 
w obu jamach opłucnowych oraz w śródpiersiu tylnym naciek za-
palny od wysokości kręgu Th7, schodzący do jamy otrzewnowej, 
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STRESZCZENIE:  Przedstawiamy przypadek przetoki trzustkowo-opłucnowej objawiającej się dolegliwościami bólowymi nadbrzusza. Na 
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ABSTRACT:   We are reporting a case of a pancreatic-pleural fistula causing epigastric pain. Chest radiograph revealed pleural effusion 
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elevated amylase level. Ultimately, the diagnosis was confirmed by computed tomography. Due to the failure of medical and 
endoscopic treatment, the decision was made to perform surgery. It resulted in total pancreatectomy.
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Po przyjęciu na oddział, wykonaniu badań kontrolnych oraz kon-
sultacji specjalistycznych, a także po wcześniejszym przygotowa-
niu pod kątem żywieniowym (dodatkowe żywienie parenteral-
ne ze względu na 12-kilogramowy ubytek masy ciała i widoczną 
w badaniach utratę masy mięśniowej – proces rozpadu własnych 
białek z obniżeniem kreatyniny), zakwalifikowano pacjentkę do 
zabiegu operacyjnego. W trakcie operacji zidentyfikowano prze-
tokę na granicy głowy i trzonu trzustki o szerokości 2–3 cm, cią-
gnącą się wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka i dalej do tylnego 
śródpiersia. Wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka uwidoczniono 
częściowe uszkodzenie ściany niepełnej grubości (masywna nad-
żerka bez perforacji). Przetokę otwarto i usunięto martwicze tkan-
ki. Pozostała część trzonu i ogona trzustki była zanikowa – długo-
ści 3–4 cm (z powodu przewlekłego zapalenia trzustki). Kikut nie 
nadawał się do zespolenia z przewodem pokarmowym. Podczas 
operacji wykonano: pankreatektomię z jednoczasową duodenek-
tomią, częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym, 
cholecystektomię, splenektomię oraz zespolenie przewodu żółcio-
wego wspólnego z jelitem, a także zespolenie Brauna oraz drenaż 
jamy brzusznej.

Wzdłuż miejsca po przetoce założono drenaż ssący. Po zabiegu 
pacjentka przez 2 dni była hospitalizowana na Oddziale Inten-
sywnej Terapii, po czym dalej leczona na Oddziale Chirurgii Ogól-
nej i Onkologicznej. W 7. dobie po operacji pobyt powikłany był 
ewenteracją – wykonano zabieg zamknięcia powłok jamy brzusz-
nej. W trakcie wprowadzania pacjentki do znieczulenia ogólnego 
doszło do zachłyśnięcia treścią żółciową dróg oddechowych. Na 
bloku operacyjnym wykonano bronchoskopię oraz toaletę drzewa 
oskrzelowego. Pacjentka wymagała agresywnych ustawień wen-
tylacji mechanicznej. Po zabiegu była ponownie hospitalizowana 
przez 2 dni na Oddziale Intensywnej Terapii. Po powrocie na Od-
dział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej chora była stabilna hemo-
dynamicznie. Pacjentka po licznych konsultacjach diabetologicz-
nych, przeprowadzonych celem dostosowania insulinoterapii do 
wprowadzanego żywienia, została przekazana na Oddział Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem diabetologicznym, aby wyrównać 
cukrzycę, która wystąpiła u niej po zabiegu. Chora została wypi-
sana ze szpitala w 29. dobie po pierwszym zabiegu, z niewielkim 
wyciekiem treści surowiczej z brzegu rany, oraz skierowana do 
dalszego leczenia i kontroli w Poradni Chirurgii Ogólnej, a także 
kontroli cukrzycy w Poradni Diabetologicznej. Ostatnia kontrola 
pacjentki w Poradni Chirurgii Ogólnej miała miejsce 3 miesiące 
po jej wypisie ze szpitala. Podczas kontroli kobieta była w stanie 
ogólnym dobrym, z unormowanymi poziomami glikemii.

DYSKUSJA

Wysięk opłucnowy często pojawia się jako powikłanie nieprawi-
dłowego funkcjonowania trzustki, np. ostrego czy przewlekłego 
zapalenia trzustki oraz ropnia trzustki [5]. Patologie trzustki mogą 
być powikłane dwoma typami wysięku. Pierwszy związany jest 
z ostrym zapaleniem trzustki i ustępuje podczas powrotu do zdro-
wia. Charakteryzuje się on poziomem amylaz w granicach normy 
i niską wartością białek (<3 g/dl) [5]. Typ drugi wiąże się z wystę-
powaniem przetoki trzustkowo-opłucnowej (pancreaticopleural 
fistula; PPF) w przebiegu przewlekłego lub nawracającego ostre-
go zapalenia trzustki. Ten wysięk ma wysoki poziom amylaz, ale 
także i białek (>3 g/dl), zazwyczaj jest masywny, o dużej objętości 
i nawracający [1]. Należy zwrócić uwagę, iż wysięk drugiego typu 

dochodzący do krzywizny mniejszej żołądka, prawej odnogi prze-
pony, oraz podejrzenie tworzącego się ropnia śródpiersia. Wyko-
nano także TK jamy brzusznej, w której opisano zbiornik płynowy 
o wymiarach około 3 x 3 x 6 cm (poprzeczny x strzałkowy x osio-
wy), leżący przyśrodkowo od prawego płata wątroby i jej wnęki. 
Zbiornik ten łączył się bezpośrednio z odcinkowo poszerzonym 
przewodem trzustkowym w trzonie trzustki zawierającym drobne 
zwapnienia wewnątrz. Od zbiornika odchodziła ku górze wypust-
ka, która poprzez rozwór przełykowy przechodziła do śródpiersia 
tylnego, lokalizując się okołoprzełykowo po stronie prawej. Obraz 
TK przemawiał za przetoką trzustkową penetrującą do śródpier-
sia tylnego (Ryc. 1.). Na podstawie wykonanych badań, wysunięto 
podejrzenie przetoki trzustkowo-opłucnowej.

Wykonano endoskopową cholangiopakreatografię wsteczną 
(ECPW) z próbą usunięcia złogów i założenia protezy do prze-
wodu Wirsunga, celem zamknięcia ujścia przetoki. Selektywnie 
zacewnikowano i zakontrastowano nieposzerzone drogi żółciowe 
wewnątrzwątrobowe oraz zewnątrzwątrobowe, a także przewód 
żółciowy wspólny o szerokości ok. 5–6 mm. Pomimo licznych 
prób, cewnikował się jedynie bardzo krótki odcinek przewodu 
trzustkowego o długości ok. 10 mm, bez możliwości przeprowa-
dzenia prowadnicy do dalszej części przewodu, a podany kontrast 
wyciekał do dwunastnicy.

Pacjentka była w stanie stabilnym, wydolna krążeniowo i oddecho-
wo, bez duszności, bez cech stanu zapalnego nad płucami i infekcji 
układu oddechowego, niegorączkująca, z ostatnim wynikiem CRP 
– 33,5 mg/l [0,0–6,0] i prokalcytoniny 0,0453 ng/ml [0,00–0,005].

Mimo licznych posiewów z krwi, plwociny oraz płynu z opłucnej, 
nie uzyskano wzrostu bakterii i grzybów patogennych. Pacjentka 
w trakcie empirycznej terapii Tazocinem (14. doba), na stałym 
wlewie Somatostatyny (16. doba), z utrzymującym się stanem za-
palnym w zakresie śródpiersia, powiększonymi węzłami chłonny-
mi, nieznacznie zwiększoną ilością płynu w jamach opłucnowych 
w TK klatki piersiowej (grubości warstwy prawej 5,8 cm, w lewej 
zaś 4,7 cm). Po około 6 tygodniach została przekazana do Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego 
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Ryc. 1.  TK jamy brzusznej z kontrastem: przetoka trzustkowa penetrująca do 
śródpiersia tylnego.
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przez Lipsett i wsp. [11] 80% zgonów wśród pacjentów, którzy 
zostali poddani leczeniu zachowawczemu wewnętrznej przetoki 
trzustkowej, występowało u pacjentów leczonych w sposób nieza-
biegowy ponad 3 tygodnie. Decyzja o metodzie leczenia przetoki 
trzustkowej powinna uwzględniać śmiertelność wynikającą z le-
czenia przewlekłego oraz tę związaną z zabiegiem operacyjnym.

Endoskopia zalecana jest jako terapia drugiego rzutu dla osób 
z negatywnymi wynikami leczenia zachowawczego. Prezentuje 
ona dobre wyniki, ale także charakteryzuje się mniejszą liczbą po-
wikłań i mniejszą śmiertelnością niż leczenie operacyjne [8, 13].

Leczenie chirurgiczne jest wskazane u pacjentów, u których me-
tody zachowawcze i endoskopowe zawiodły [6, 8, 13, 14]. Na wy-
bór typu operacji ma wpływ wiele czynników, m.in.: stopień za-
jęcia przewodu Wirsunga, umiejscowienie uszkodzenia, wielkość 
nacieku zapalnego. Operacja opiera się na wewnętrznym drenażu 
trzustki (najczęstszym zabiegiem jest naszycie pętli jelita cienkiego 
na kanał przetoki) oraz/lub na resekcji trzustki [13, 15].

Zanim powszechnie zaczęto używać endoskopii terapeutycznej, 
operacja chirurgiczna była używana jako metoda pierwszego wy-
boru w przypadku przetoki trzustkowo-opłucnowej. Dziś opera-
cję postrzega się jako metodę ostatniej szansy i wykonuje się ją 
w przypadkach opornych na leczenie, dopiero po niepowodzeniu 
metod endoskopowych [2, 14]. Trzeba pamiętać o tym, że opóź-
nienie interwencji chirurgicznej może wiązać się ze wzrostem licz-
by powikłań oraz śmiertelności [2]. Ponadto, operacje mają dziś 
akceptowalny wskaźnik powikłań i śmiertelności w jednostkach 
specjalizujących się w leczeniu chorób trzustki [2, 14]. 

WNIOSKI

Wytworzenie się przetoki trzustkowo-opłucnowej jest rzadkim 
powikłaniem zapalenia trzustki, które może wiązać się z poważ-
niejszymi komplikacjami. W przedstawionym przypadku zabieg 
operacyjny po niepowodzeniu leczenia zachowawczego i endo-
skopowego, z powodu pogarszającego się stanu chorej, stanowił 
jedyną formę postępowania terapeutycznego.

występuje głównie po stronie lewej, w 20% przypadków po stro-
nie prawej, zaś w 15% po obu stronach [6]. 

Gdy poziom amylaz w płynie z jamy opłucnowej jest podniesiony, 
istnieje parę możliwości zdiagnozowania PPF. Czułość TK, ERCP 
i rezonans magnetyczny (MRI) dróg żółciowych ma odpowiednio 
wartości: 47%, 78% oraz 80% [3].

Mechanizm patogenetyczny odpowiadający za tworzenie się prze-
toki trzustkowo-opłucnowej zazwyczaj jest konsekwencją przecieku 
z niekompletnie uformowanej bądź pękniętej pseudocysty [4, 7–10] 
albo rzadziej jako bezpośredni przeciek z przewodu trzustkowe-
go [8–10]. Sok trzustkowy dostaje się do śródpiersia tylnego przez 
rozwór aortalny lub rozwór przełykowy albo bezpośrednio, gdy 
dochodzi do uszkodzenia przepony poza tymi miejscami.

Uszkodzenie przewodu Wirsunga w różnych miejscach jego prze-
biegu może manifestować się w wieloraki sposób. Jeśli przewód 
trzustkowy ulegnie uszkodzeniu na przedniej ścianie, to może roz-
winąć się przetoka trzustkowo-otrzewnowa, która może manifesto-
wać się wodobrzuszem [4, 7–10]. Jeśli uszkodzeniu ulegnie ściana 
tylna przewodu, sok trzustkowy będzie najczęściej gromadził się 
w przestrzeni zaotrzewnowej i może – poprzez rozwór aortalny 
lub przełykowy – dostać się do śródpiersia, gdzie wytworzy prze-
tokę opłucnową bądź torbiel śródpiersia. Torbiel, pękając, może 
wytworzyć przetokę do opłucnej [8–10].

Standardowo w leczeniu przetok trzustkowo-opłucnowych reko-
menduje się 2–3 tygodnie leczenia zachowawczego [1, 2, 11]. Za-
leca się: wstrzymanie podaży doustnej, drenaż jamy opłucnowej 
oraz podawanie somatostatyny. U chorych z wydolnym przewo-
dem pokarmowym stosuje się żywienie dojelitowe przez zgłębnik. 
U pozostałych, a także u tych chorych, u których nie można pokryć 
60% zapotrzebowania białkowo-energetycznego drogą dojelitową, 
należy zastosować żywienie parenteralne [5, 12]. Leczenie zacho-
wawcze kończy się sukcesem jedynie u od 31% do 65% pacjentów 
[1–4]. Leczenie trwa wiele tygodni i wymaga długotrwałej hospi-
talizacji, co generuje duże koszty. Niepowodzenie terapii zacho-
wawczej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań i znacznie 
dłuższym pobytem w szpitalu [3]. W badaniach przeprowadzonych 
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