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Pourazowa transekcja głowy trzustki
Szanowna Redakcjo,

Przeczytaliśmy artykuł Dahiya i współpracowników, zatytuło-
wany „Chirurgia zachowawcza w leczeniu transekcji głowy 
trzustki” w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym [1]. Autorzy 
przedstawili czterech dorosłych pacjentów z pourazową tran-
sekcją szyjki trzustki, sugerując pozostawienie drenów i sondy 
żywieniowej w torbie sieciowej jako metodę leczenia w stanach 
krytycznych. Stwierdzili, że celem leczenia powinno być zacho-
wanie normalnej tkanki trzustki razem z jej wewnątrzwydalniczą 
i zewnątrzwydalniczną funkcją, a także zmniejszenie powikłań 
i śmiertelności związanej z operacją trzustki. 

Wszyscy przedstawieni pacjenci mieli jednakże wewnątrzbrzusz-
ne komplikacje związane z trzustką, a trzech z nich wymagało 
pooperacyjnych interwencji endoskopowych. Pacjenci byli do-
datkowo hospitalizowani przez 2–4 tygodnie. Trzech pacjen-
tów miało objawy dystalnej atrofii miąższu trzustki, a czwarty 
pacjent zanikową atrofię trzonu i ogona trzustki. W podsumo-
waniu autorzy stwierdzili, że to leczenie może zostać wykorzy-
stane jako alternatywa do dystalnej pankreatektomii lub zespo-
lenia trzustkowo-jelitowego.

Zgodnie z naszą opinią – ten rodzaj leczenia nie powinien 
być alternatywą dla dystalnej pankreatektomii ani Roux-en Y 
pankreatektojejunostomii. Wymienione dwie dobrze znane 
operacje mają swoje wady i zalety. Dystalna pankreatektomia 
zapewnia niższe ryzyko powikłań pooperacyjnych w porów-
naniu do zespolenia trzustkowo-jelitowego [2, 3], ale może też 
powodować znaczną (50–60-procentową) utratę tkanki trzust-
ki i jej niewydolność w późniejszych latach (ryc. 1). Roux-en-Y 
pankreatektojejunostomia jest operacją zachowującą narząd, 
aczkolwiek w przypadku operacji wymagających nagłej inter-
wencji, istnieje zwiększone ryzyko nieszczelnościa zespolenia 
trzustkowego. (ryc. 1). 

Leczenie transekcji trzustki metodą drenażu charakteryzuje 
się występowaniem powikłań związanych z dwoma wyżej wy-
mienionymi operacjami. Komplikacje wewnątrzbrzuszne po 
tym zabiegu występują częściej niż po zabiegu dystalnej pan-
kreatektomii, podczas której wydzielina trzustkowa może wy-
ciekać z zamkniętego kikuta. Dzięki metodzie prostego drena-
żu, cała wydzielina z proksymalnej i dystalnej części trzustki 
wycieka do jamy otrzewnej. Z tego powodu, trzech z czterech 
pacjentów (75%) miało przetokę lub ropień wymagający dalszej 
interwencji. Podsumowując, ta metoda nie zwiększyła możli-
wości zachowania tkanki trzustki z powodu trwającej dystal-

nej atrofii trzustki (ryc. 2). Podczas dalszej krótkoterminowej 
kontroli, autorzy nie zaobserwowali niewydolności trzust-
ki z powodu kompensacyjnego mechanizmu pozostawionej 
głowy trzustki. Podsumowując, ta metoda nie jest zabiegiem 
oszczędzającym narząd, a także nie stwarza mniejszej liczby 

Ryc. 1. Dystalna resekcja trzustki i pancreatojejunostomia Roux-en-Y

Ryc. 2. Powikłania wczesne i późne



WWW.PPCH.PL88

list do redakcji

komplikacji wewnątrzbrzusznych. Trzech pacjentów wymagało dalszych wielokrotnych interwencji, a także dłuższej hospitali-
zacji i zwiększonych kosztów leczenia. 

Na podstawie naszego badania stwierdzamy, że prosty drenaż powinien być metodą stosowaną w damage control surgery (DCS) 
lub w chirurgii dziecięcej. Bardziej efektywne leczenie urazowych transekcji trzustki powinno być zastosowane w przypadku 
pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 
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