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Endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu 
fluoroskopowego w trakcie drenażu przezściennego 
martwicy ograniczonej trzustki
Endoscopic necrosectomy under fluoroscopic guidance during 
transmural drainage of walled-off pancreatic necrosis (WOPN)
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StreSzczenie:  Wstęp: Leczenie endoskopowe martwicy ograniczonej trzustki, podobnie jak inne metody leczenia małoinwazyjnego, 
ewaluowało na przestrzeni ostatnich lat.

  cel: Celem pracy było określenie skuteczności i bezpieczeństwa endoskopowej nekrozektomii pod kontrolą obrazu 
fluoroskopowego w trakcie drenażu przezściennego objawowej martwicy ograniczonej trzustki.

  Materiały i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 114 chorych z objawową martwicą ograniczoną trzustki, którzy byli 
leczeni endoskopowo w latach 2011–2016. 

  Wyniki: Endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu fluoroskopowego w trakcie drenażu przezściennego 
przeprowadzono u 24/114 (21,05%) chorych. Średnia liczba procedur endoskopowych wynosiła 8,88 (3–27). Czynny drenaż 
martwicy trzustki był prowadzony średnio przez 40,1 (11–96) dni, zaś średnia liczba zabiegów endoskopowej nekrozektomii 
u jednego chorego wynosiła 6,54 (1–24). Dodatkowy drenaż przezskórny był prowadzony u dwóch osób. Powikłania endoterapii 
zaobserwowano u 9/24 (37,5%) pacjentów, natomiast sukces terapeutyczny osiągnięto u 23/24 (95,83%) chorych. Średni czas 
obserwacji wynosił 35 (18–78) miesięcy. Nawrót trzustkowego zbiornika płynowego stwierdzono u 4 pacjentów w trakcie 
obserwacji, natomiast średni czas pomiędzy zakończeniem endoterapii a nawrotem zbiornika wynosił 19 (16–22) miesięcy. 
Nawrotowy trzustkowy zbiornik płynowy był leczony endoskopowo u trzech chorych, a chirurgicznie u jednego chorego. 
Długoterminowy sukces leczenia endoskopowego martwicy ograniczonej trzustki osiągnięto u 22/24 (91,67%) chorych. 

  Wnioski: Endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowego w trakcie drenażu przezściennego jest 
skuteczną i bezpieczną metodą leczenia u wybranych chorych z martwicą ograniczoną trzustki.

SłoWa kluczoWe:  endoskopowa nekrozektomia, martwica ograniczona trzustki, ostre zapalenia trzustki

abStract:   introduction: The endoscopic treatment of walled-off pancreatic necrosis (WOPN) as well as other minimally invasive 
methods have been evolving since last years. 

  aim: The aim of this study is evaluation of efficiency and safety of endoscopic necrosectomy under fluoroscopy done during 
the transmural drainage in patients with symptomatic WOPN.

  Material and methods: The retrospective analysis 114 consecutive patients with symptomatic WOPN were treated 
endoscopically in our medical center between 2011 and 2016.

  results: Endoscopic necrosectomy was performed under fluoroscopic guidance during transmural drainage in 24/114 
(21.05%) patients. The mean amount of endoscopic procedures in each patient was 8.88 (3–27). The active drainage was 
continued averagely for 40.1 (11–96) days. The avarage number of necrosectomy procedures during continued drainage was 
6.54 (1–24) per patient. Additional percutaneous drainage was applied in just two patients. The complications of endotherapy 
were present in 9/24 (37.5%) patients. The therapeutic success was reached in 23/24 (95.83%) patients. The mean time of 
observation was 35 [18–78] months. The recurrence of pancreatic fluid collection was stated in 4 patients during the 
observation time. The mean time between the end of endotherapy and recurrence of fluid collection was 19 [16–22] months. 
In three patients recurrent fluid collections were treated endoscopically and in one patient were treated surgically. Long-term 
success of endoscopic treatment of WOPN was reached in 22/24 (91.67%) patients. 

  conclusions: Endoscopic necrosectomy under fluoroscopic guidance during transmural drainage is successful and safe 
method of minimally invasive treatment in selected patients with walled-off pancreatic necrosis. 
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Skróty

CECT – kontrastowa tomografia komputerowa 
DDS – rozfragmentowanie trzustki 
ERP – endoskopowa retroskopowa pankreatografia 
EUS – ultrasonografia endoskopowa 
MPD – główny przewód trzustkowy 
WOPN – martwica ograniczona trzustki

WStęp

Leczenie chirurgiczne martwicy trzustki było przez wiele lat je-
dyną metodą terapeutyczną. Zabiegi tzw. „otwartej nekrozekto-
mii” są związane z dużą liczbą powikłań i wysoką śmiertelnością 
[1–4]. Obecnie skuteczne leczenie martwicy trzustki polega na 
całkowitym usunięciu tkanek martwiczych dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego drenażu z wykorzystaniem technik małoinwazyj-
nych [5–14]. W zależności od drogi dostępu do martwicy oraz wy-
branej techniki, wyróżniamy drenaż: endoskopowy, przezskórny, 
chirurgiczny z dostępu zaotrzewnowego lub przezotrzewnoego 
[5–14]. Van Santvoort i wsp. w randomizowanym badaniu wyka-
zali, że wraz z wykorzystaniem technik leczenia małoinwazyjne-
go w leczeniu następstw ostrego martwiczego zapalenia trzustki 
znacząco zmniejsza liczbę powikłań (w tym śmiertelnych) w po-
równaniu z zabiegami tzw. „otwartej nekrozektomii” [15]. 

Pomimo wysokiej skuteczności wyżej wymienionych metod lecze-
nia małoinwazyjnego martwicy ograniczonej trzustki, mają one 
również swoje ograniczenia, do których zaliczamy między inny-
mi mniejszą zdolność do usuwania słabo upłynnionej martwicy. 
U chorych bez poprawy klinicznej, mimo stosowanego drenażu, 
konieczne jest mechaniczne usunięcie tkanek martwiczych (ne-
krozektomia) ze światła zbiornika [5, 6, 7]. Co ważne, wykonanie 
nekrozektomii w trakcie drenażu martwicy trzustki znacznie po-
prawia skuteczność leczenia [21, 22].

Leczenie endoskopowe martwicy ograniczonej trzustki, podobnie jak 
inne metody leczenia małoinwazyjnego, ewaluowało na przestrzeni 
ostatnich lat [5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20]. Endoskopowy dre-
naż przezścienny obecnie jest uważany za skuteczną oraz szeroko 
rozpowszechnioną metodę leczenia martwicy ograniczonej trzustki 
[5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20]. W przypadku braku skuteczności 
drenażu przezściennego wskazane jest wykonanie endoskopowej 
nekrozektomii [16, 17]. W 2015 roku, na łamach „Videosurgery”, 
przedstawiliśmy wyniki leczenia 8 chorych, u których w trakcie dre-
nażu przezściennego martwicy trzustki wykonano endoskopową 
nekrozektomię pod kontrolą obrazu fluoroskopowego [17]. Opisa-
na technika [17] jest alternatywną do endoskopowej nekrozektomii 
opisywanej w literaturze [5, 6]. Nasza metoda polega na usuwaniu 
tkanek martwiczych pod kontrolą obrazu fluoroskopowego – bez 
konieczności wprowadzania fiberoskopu do jamy martwicy [17].

Od momentu publikacji wyników w 2015 roku [17] liczba pacjen-
tów, leczonych w naszym ośrodku z wykorzystaniem endoskopo-
wej nekrozektomii pod kontrolą obrazu fluoroskopowego, wzrosła. 
Ponadto wydłużył się okres obserwacji chorych, co skłoniło nas do 
rewizji wyników poprzedniej pracy i napisania niniejszej publikacji.

Celem naszej pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa en-
doskopowej nekrozektomii pod kontrolą obrazu fluoroskopowe-

go w trakcie drenażu przezściennego objawowej martwicy ogra-
niczonej trzustki. 

Metody i Materiał kliniczny

W naszym ośrodku, w latach 2011–2016, 114 chorych (81 męż-
czyzn i 33 kobiety, gdzie średnia wieku wyniosła 51,7 [21–85] lat) 
było leczonych endoskopowo z objawową martwicą ograniczoną 
trzustki. Kwalifikacja do leczenia odbywała się na podstawie ob-
razu klinicznego i wyniku wielofazowej tomografii komputero-
wej jamy brzusznej z kontrastem lub rezonansu magnetycznego 
jamy brzusznej.

Szczegółowy opis metod endoskopowych przeprowadzanych 
w naszym ośrodku został przedstawiony w naszych wcześniejszych 
pracach [11, 12, 17, 19, 20]. Procedury endoskopowe wykonywane 
były z użyciem duodenoskopów typu Pentax ED3490TK i echoen-
doskopu typu Pentax EG3870UTK. U każdego pacjenta podejmo-
wano próbę wykonania drenażu przezściennego. Miejsce przeto-
ki pomiędzy światłem zbiornika martwicy ograniczonej trzustki 
a światłem żołądka lub dwunastnicy było określane pod kontrolą 
obrazu endosonograficznego (EUS). Przetokę wykonywano z uży-
ciem cystostomu Giovanniniego (Cystotome CST-10, Wilson-Cook). 
Następnie poszerzano ją balonem wysokociśnieniowym o średnicy 
8 mm lub 20 mm (Boston Scientific). Przez poszerzoną już przeto-
kę, do światła zbiornika martwicy, wprowadzono dren nosowy 7 Fr 
lub 8,5 Fr (Balton or Wilson-Cook) oraz endoprotezy double pigta-
il 7 Fr lub 8,5 Fr (ZSO-10-5, Wilson Cook or Mar Flow). Zbiornik 
martwicy ograniczonej trzustki płukano roztworem soli fizjologicz-
nej (60–200 ml) przez dren nosowy co 2 godziny przez pierwsze 
48 godzin, a następnie co 4 godziny w kolejnych dniach.

W trakcie drenażu przezściennego martwicy ograniczonej trzust-
ki endoskopowa nekrozektomia, pod kontrolą obrazu fluorosko-
powego, wykonywana była z użyciem koszyka Dormia. Kryteria 
kwalifikacji do endoskopowej nekrozektomii były następujące: brak 
klinicznej poprawy pomimo drenażu, zakażenie zbiornika mar-
twicy oraz duża ilość fragmentów tkanek martwiczych w obrazie 
fluoroskopowym i echoendoskopowym. Zabiegi endoskopowej 
nekrozektomii rozpoczynano od usunięcia drenu nosowego. Na-
stępnie, przy pozostawionych protezach przezściennych, wpro-
wadzano przez przetokę koszyk Dormia (FG-V422PR, Olympus) 
w obszar martwicy. Tkanki martwicze były usuwane za pomocą 
koszyka przez przetokę przezścienną pod kontrolą fluoroskopii. 
Czynność tę powtarzano wielokrotnie w trakcie każdego z zabie-
gów nekrozektomii. Po zakończeniu zabiegu dren nosowy wpro-
wadzano ponownie przezściennie.

Na podstawie obrazu klinicznego i konwencjonalnej przezskór-
nej ultrasonografii jamy brzusznej, co 7 dni oceniano skuteczność 
endoterapii. Całkowita regresja zbiornika martwicy ograniczonej 
trzustki (średnica <40 mm) potwierdzana była na podstawie wie-
lofazowej tomografii komputerowej jamy brzusznej z kontrastem. 
Sukces terapeutyczny odnotowano w przypadku całkowitej regre-
sji zbiornika martwicy ograniczonej trzustki i braku objawów kli-
nicznych związanych z martwicą.

Czynny drenaż endoskopowy przerywano w momencie, gdy po-
twierdzono wspomniany wcześniej sukces terapeutyczny. Całko-
wita regresja zbiornika martwicy ograniczonej trzustki (<40 mm) 
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ryc. 1 a.–H.  Chory z martwicą ograniczoną trzustki widoczną w wielofazowej tomografii komputerowej jamy brzusznej z kontrastem (A, B). W trakcie drenażu przezściennego 
wykonano endoskopową nekrozektomię pod kontrolą fluoroskopii (C, D). Liczne fragmenty tkanek martwiczych zostały usunięte z jamy martwicy w trakcie 
nekrozektomii (E, F). Całkowita regresja martwicy ograniczonej trzustki w wielofazowej tomografii komputerowej jamy brzusznej z kontrastem wykonanej po 
zakończeniu endoterapii (G, H).
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poza przewód trzustkowy główny (częściowe uszkodzenie przewo-
du trzustkowego głównego) potwierdzono u 15/22 (68,18%) cho-
rych. U wszystkich pacjentów wprowadzono endoprotezę trzust-
kową, pomostującą uszkodzenie przewodu. Fragment przewodu 
trzustkowego głównego, bez zacieku kontrastu poza przewód 
w trakcie endoskopowej pankreatografii wstecznej zdiagnozowano 
u 5/22 (22,73%) chorych. U 2/22 (9,09%) pacjentów pankreatogram 
był prawidłowy. Na podstawie badań obrazowych rozfragmento-
wanie trzustki (DDS) zostało potwierdzone u 5/24 (20,83%) cho-
rych. W trakcie kolejnej endoskopowej pankreatografii wstecz-
nej, wykonanej po upływie 3–6 miesięcy u wszystkich pacjentów 
z częściowym uszkodzeniem przewodu trzustkowego głównego, 
nie stwierdzono zacieku kontrastu poza przewód trzustkowy głów-
ny, co w konsekwencji było sukcesem leczenia endoskopowego 
uszkodzeń tego typu.

Sukces terapeutyczny endoterapii martwicy trzustki odnotowano 
u 23/24 (95,83%) chorych. Jeden chory nie ukończył leczenia en-
doskopowego, ponieważ wymagał leczenia chirurgicznego mar-
twicy trzustki z powodu sepsy. Średni czas obserwacji wyniósł 
35 [18–78] miesięcy. W jej trakcie u 4 pacjentów potwierdzono 
nawrotowy trzustkowy zbiornik płynowy. Czas pomiędzy zakoń-
czeniem endoterapii, a nawrotem trzustkowego zbiornika płyno-
wego wynosił średnio 19 [16–22] miesięcy. W 3 przypadkach na-
wrotowy zbiornik płynowy był ponownie leczony endoskopowo, 
u jednego chorego chirurgicznie. Sukces długoterminowy lecze-
nia endoskopowego martwicy ograniczonej trzustki osiągnięto 
u 22/24 (91,67%) chorych.

dySkuSja

W niniejszej pracy przedstawiliśmy technikę endoskopowej 
nekrozektomii, która jest alternatywną metodą do tej opisanej 
w literaturze. Sukces leczenia osiągnięto u 95,83% chorych. Odse-
tek powikłań wyniósł w sumie 37,5%. Byli to pacjenci, u których 
wykonano endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu 
fluoroskopowego. Sukces długoterminowy osiągnięto u 91,67% 
– przy stosunkowo długim okresie obserwacji wynoszącym średnio 
35 [18–78] miesięcy. 

W 2015 roku opublikowaliśmy na łamach „Videosurgery” wyniki 
leczenia endoskopowego 8 chorych z objawową martwicą ogra-
niczoną trzustki, u których wykonano endoskopową nekrozekto-
mię pod kontrolą obrazu fluoroskopowego [17]. Sukces leczenia 
wynosił 100%, choć odsetek powikłań stanowił wówczas 25% [17]. 
Warto podkreślić, że u żadnego pacjenta nie stwierdzono nawro-
towego trzustkowego zbiornika płynowego w czasie sześciomie-
sięcznej obserwacji [17]. Jednak obie nasze prace, poprzednia [17] 
i obecna, różnią się między sobą w sposób znaczący, co utrudnia 
ich porównanie. Zwłaszcza, że obecna publikacja zawiera wyniki 
leczenia 8 chorych z poprzedniej pracy [17]. W porównaniu do 
badania poprzedniego, obecne przeprowadzono na trzykrotnie 
większej grupie chorych, co w naszej opinii tłumaczy 100% sku-
teczność leczenia w opisanym wcześniej przypadku [17].

W obecnej pracy dłuższy jest także czas obserwacji wynoszący 
średnio 35 miesięcy, podczas gdy we wcześniejszym badaniu od-
notowano sześciomiesięczny okres obserwacji [17]. Jak wykaza-
liśmy w obecnej pracy, średni czas pomiędzy zakończeniem en-
doterapii a nawrotem trzustkowego zbiornika płynowego wynosił 

i brak objawów klinicznych związanych z martwicą w trakcie okre-
su obserwacji świadczą o osiągniętym sukcesie długoterminowym. 

Wszystkie obliczenia statystyczne przeprowadzono w software 
system StatSoft Inc. (2011) STATISTICA wersja 10.0 (licencja 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Dane ilościowe opisano 
średnią arytmetyczną, minimalną i maksymalną wartością (za-
kres). Z kolei dane jakościowe scharakteryzowano średnią liczbą 
oraz wartością procentową.

Wyniki

W naszym ośrodku, w latach 2011–2016, 114 chorych (81 męż-
czyzn i 33 kobiety, gdzie średnia wieku wyniosła 51,7 [21–85] lat) 
było leczonych endoskopowo z objawową martwicą ograniczoną 
trzustki. Endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu fluoro-
skopowego w trakcie drenażu przezściennego wykonano u 24/114 
(21,05%) pacjentów (18 mężczyzn i 6 kobiet, a średnia wieku wy-
nosiła 50,67 lat [33–81]) (Ryc. 1A.–H.). Ostre, martwicze zapa-
lenie trzustki o etiologii alkoholowej zostało potwierdzone u 18 
pacjentów. W pozostałych 6 przypadkach etiologia była: żółciowa 
(3 chorych), jatrogenna (1 chory), idiopatyczna (2 chorych). Czas 
od wystąpienia ostrego, martwiczego zapalenia trzustki do rozpo-
częcia endoterapii wynosił średnio 9 [3–22] tygodni.

Wskazaniami do rozpoczęcia leczenia endoskopowego w badanej 
grupie były: niedrożność przewodu pokarmowego z utratą masy 
ciała i bólami brzucha (12/24 pacjentów), kliniczne podejrzenie 
zakażenia martwicy ograniczonej trzustki (11/24 pacjentów), 
żółtaczka mechaniczna (1/24 pacjent). U wszystkich 11 chorych 
z podejrzeniem zakażenia obszarów martwiczych bądź zakażenie 
martwicy ograniczonej trzustki zostało potwierdzone dodatnimi 
posiewami treści zbiornika. Średni wymiar zbiornika martwicy 
wynosił 19,86 cm (10,6–33,0 cm). Oprócz martwicy ograniczonej 
stwierdzono martwicę mieszaną: trzustkową i okołotrzustkową 
(18 chorych), centralną (trzustkową) – u 4 chorych oraz obwodo-
wą (okołotrzustkową) u 2 chorych. 

Endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu fluoroskopo-
wego wykonano u 24/114 (21,05%) pacjentów. Średnia liczba za-
biegów endoskopowych u jednego chorego wynosiła 8,88 (3–27), 
zaś średni czas czynnego drenażu liczył 40,1 (11–96) dni. Średnia 
liczba zabiegów endoskopowej nekrozektomii u jednego chorego 
wynosiła 6,54 (1–24). Dostęp przezścienny zastosowano u wszyst-
kich 24 pacjentów (przezżołądkowy – 19 chorych, przezdwunast-
niczy – 5 chorych). Dodatkowy drenaż przezskórny poprowadzo-
no jedynie w przypadku 2 pacjentów. 

Powikłania endoterapii wystąpiły u 9/24 (37,5%) chorych. Do naj-
częstszych zaliczyć należy m.in. krwawienie z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, które stwierdzono u 6 chorych. Wszyscy 
pacjenci zostali objęci leczeniem zachowawczym w postaci prze-
toczenia koncentratu krwinek czerwonych. Dyslokację protezy 
przezściennej do światła zbiornika martwicy w trakcie wprowa-
dzania drenu nosowego zauważono u 2 chorych; u obu przypad-
kach dyslokowane endoprotezy zostały usunięte endoskopowo 
z wykorzystaniem koszyka Dormia. W trakcie wykonywania fistu-
lotomii stwierdzono u 1 chorego perforację przewodu pokarmo-
wego, którą leczono zachowawczo. Endoskopową pankreatografię 
wsteczną wykonano u 22/24 (91,67%) pacjentów. Zaciek kontrastu 
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i chirurgiczną (ang. surgical step-up approach) [27, 28] – polegające 
na zwielokrotnionym dostępie do zbiornika u chorych z martwicą 
trzustki. Natomiast van Brunschot i wsp. nie wykazali różnic, które 
dotyczą ryzyka powikłań systemowych, w tym także śmiertelnych. 
Do badania zakwalifikowano u chorych z martwicą trzustki, u któ-
rych zastosowano leczenie endoskopowe (ang. endoscopic step-up 
approach). Osoby objęte leczeniem endoskopowym porównano 
z grupą, gdzie zastosowano chirurgiczne leczenie małoinwazyjne 
(ang. surgical step-up approach) [27, 28]. To samo badanie wyka-
zało również mniejszą liczbę przetok trzustkowych (jako powikła-
nie leczenia) oraz krótszy czas hospitalizacji w grupie chorych le-
czonych endoskopowo (ang. endoscopic step-up approach) [27, 28].

Nasze badanie posiada kilka ograniczeń. Są one związane głównie 
z brakiem randomizacji i pozbawione retrospektywnego charak-
teru. Ponadto grupę badawczą stanowili wybrani chorzy z jedne-
go ośrodka medycznego. 

Podsumowując, w naszym badaniu wykazaliśmy, że endoskopo-
wa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowego w trak-
cie drenażu przezściennego martwicy ograniczonej trzustki jest 
skuteczną i bezpieczną metodą małoinwazyjnego leczenia. En-
doskopowa strategia zwielokrotnionego dostępu (ang. endoscopic 
step-up approach) jest skuteczną metodą leczenia chorych z mar-
twicą trzustki. Opierając się na wyżej wspomnianej strategii, en-
doskopowa nekrozektomia powinna być wykonana w przypadku 
nieskuteczności drenażu przezściennego. Leczenie chirurgicznie 
(ang. surgical step-up approach) powinno być wyborem w przy-
padku nieskuteczności leczenia endoskopowego.

WnioSki

Endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowe-
go w trakcie drenażu przezściennego jest skuteczną i bezpieczną 
metodą małoinwazyjnego leczenia u wybranych chorych z obja-
wową martwicą ograniczoną trzustki.

zdanie rekoMendujące

Praca przedstawia nowatorską metodę endoskopowej nekrozekto-
mii pod kontrolą obrazu fluoskopowego – alternatywną do tech-
nik opisanych w literaturze.

19 miesięcy. Według nas tłumaczy to 100% sukces długotermi-
nowy w poprzedniej pracy, gdzie nie stwierdzono nawrotowych 
trzustkowych zbiorników płynowych [17]. Co więcej, średni wy-
miar zbiornika martwicy był mniejszy w poprzednim artykule (14,6 
cm) w porównaniu do obecnego (19,86 cm) [17]. Średni czas od 
zdiagnozowanego ostrego, martwiczego zapalenia trzustki do roz-
poczęcia endoterapii był dłuższy w poprzedniej pracy o 5 tygodni, 
gdyż w obecnych badaniach wyniósł on tylko 9 [17]. Mniejszy roz-
miar zbiornika martwicy oraz dłuższy czas od ostrego zapalenia 
trzustki do początku endoterapii (lepsze upłynnienie martwicy) 
w poprzedniej pracy, w porównaniu z obecną, tłumaczą większą 
skuteczność leczenia, mniejszą liczbę zabiegów i krótszy czas dre-
nażu w poprzedniej pracy [17].

Pierwszy opis endoskopowej nekrozektomii został przedstawiony 
w 2000 roku przez Seifert i wsp. [21]. Od tego momentu obser-
wujemy znaczące zmiany w strategii leczenia martwicy trzustki. 
Początkowo w większości publikacji endoskopowa nekrozektomia 
była podstawą endoterapii i była stosowana u wszystkich chorych 
z martwicą ograniczoną trzustki [16, 22, 23, 24]. Według obec-
nie przyjętej strategii leczenia martwicy trzustki, polegającej na 
zwielokrotnionym dostępie do zbiornika martwicy (ang. step-up 
approach), nie wszyscy pacjenci wymagają wykonania endosko-
powej nekrozektomii [15, 25, 26, 27, 28]. W oparciu o nią, lecze-
nie endoskopowe martwicy ograniczonej trzustki należy rozpo-
cząć od wykonania czynnego drenażu przezściennego, a dopiero 
w przypadku jego nieskuteczności zalecane jest wykonanie endosko-
powej nekrozektomii [25, 26, 27, 28]. Od momentu wprowadzenia 
tej metody, czynny drenaż przezścienny stanowi podstawę leczenia 
endoskopowego w naszym ośrodku. Endoskopowa nekrozektomia 
wykonywana jest tylko w niektórych przypadkach. 24/114 (21,05%) 
pacjentów zakwalifikowano do endoskopowej nekrozektomii pod 
kontrolą obrazu fluoroskopowego w trakcie drenażu przezścienne-
go. U większości chorych z martwicą ograniczoną trzustki sukces 
leczenia osiągnięto bez konieczności wykonania nekrozektomii, 
wykorzystując jedynie czynny drenaż przezścienny. 

W 2012 roku Bakker i wsp. w randomizowanym badaniu udowod-
nili, że przezścienna nekrozektomia, w porównaniu z chorymi, u 
których wykonano chirurgiczną nekrozektomię [29], zmniejsza: ry-
zyko zmian wielonarządowych i powikłań systemowych oraz licz-
bę powikłań śmiertelnych w grupie chorych z zakażoną martwicą 
trzustki.  Ta sama grupa badawcza w 2017 roku porównała dwie stra-
tegie terapeutyczne – endoskopową (endoscopic step-up approach) 
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