
1DOI: 10.5604/01.3001.0009.6008 POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (1), 1-8

artykuł oryginalny / original article

Guzy torbielowate trzustki: leczenie 
chirurgiczne
Surgical treatment of pancreatic cystic tumors

Beata Jabłońska1ABCDEF, Łukasz Braszczok1B, Weronika Szczęsny-Karczewska2B,  
Beata Dubiel-Braszczok3B, Paweł Lampe1B

1Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
2Katedra i Zakład Patomorfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
3Katedra Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Historia artykułu:  Otrzymano: 28.07.2016 Zaakceptowano: 16.01.2017 Opublikowano: 28.02.2017

STRESZCZENIE:    Celem niniejszego badania było dokonanie oceny krótkoterminowych wyników leczenia chirurgicznego guzów tor-
bielowatych trzustki.

  Materiał i metody: Dokonaliśmy retrospektywnej oceny dokumentacji medycznej 46 pacjentów (31 kobiet i 15 mężczyzn), 
którzy zostali poddani w naszym oddziale operacjom chirurgicznym w związku z guzami torbielowatymi trzustki.

  Wyniki: Guzy torbielowate trzustki zlokalizowane były w głowie trzustki (21), trzonie trzustki (11), ogonie trzustki (13), 
a także w całym narządzie trzustki (1). Wykonano następujące zabiegi chirurgiczne: pankreatoduodenektomię (20), 
pankreatektomię centralną (9), pankreatektomię dystalną (3), pankreatektomię ze splenektomią (3), pankreatektomię 
dystalną poszerzoną ze splenektomia (2), całkowitą pankreatektomię (1), resekcję głowy trzustki z zachowaniem 
dwunastnicy (1), lokalne wycięcie guza (4) i inne (2). Zidentyfikowano następujące histopatologiczne typy guzów: 
torbielakogruczolaka surowiczego (14), wewnątrzprzewodowego brodawkowatego gruczolaka śluzowego (5), 
wewnątrzprzewodowego brodawkowatego raka śluzowego (5), litego guza pseudobrodawkowatego (5), torbielak-
ogruczolaka śluzowego (5), torbielakogruczolaka śluzowego o granicznej złośliwości (1), torbielakogruczolakoraka 
śluzowego (2), gruczolakoraka (4) i inne (5). Wczesne powikłania pooperacyjne stwierdzono u 14 chorych (30,43%). 
Reoperacje wykonano u 9 pacjentów (19,56%). Śmiertelność okołooperacyjna wyniosła 6,52%. 

  Wnioski: Najczęstszym guzem torbielowatym w badanej grupie pacjentów był torbielakogruczolak surowiczy trzustki. Guzy 
torbielowate trzustki najczęściej zlokalizowane były w głowie narządu. U większości pacjentów możliwa była resekcja trzustki, 
przy czym najczęściej wykonywanym rodzajem resekcji trzustki był zabieg pankreatoduodenektomii. 

SŁOWA KLUCZOWE:   trzustka, torbiel, guz, operacja

ABSTRACT:   The aim of this study was to assess short-term outcomes of surgical treatment of pancreatic cystic tumors (PCTs).

  Material and methods: We retrospectively reviewed medical records of 46 patients (31 women and 15 men) who had 
undergone surgery for pancreatic cystic tumors in our department.

  Results: Pancreatic cystic tumors were located within the pancreatic head (21), body (11), tail (13), and whole pancre-
as (1). The following surgical procedures were performed: pancreatoduodenectomy (20), central pancreatectomy (9), 
distal pancreatectomy (3), distal pancreatectomy with splenectomy (3), distal extended pancreatectomy with sple-
nectomy (2), total pancreatectomy (1), duodenum preserving pancreatic head resection (1), local tumor resection (4), 
and other procedures (2). Histopathological tumor types were as follows: serous cystadenoma (14), intraductal papil-
lary mucinous adenoma (5), intraductal papillary mucinous carcinoma (5), solid pseudopapillary tumor (5), mucinous 
cystadenoma (5), mucinous cystadenoma with border malignancy (1), mucinous cystadenocarcinoma (2), adenocar-
cinoma (4), and other tumors (5).  Early postoperative complications were observed in 14 (30.43%) patients. Reopera-
tions were performed in 9 (19.56%) patients. The perioperative mortality rate was 6.52%. 
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WPROWADZENIE

Guzy torbielowate trzustki (GTT) stanowią 10–15% wszyst-
kich torbieli trzustki i 1% wszystkich nowotworów trzust-
ki. Zgodnie z klasyfikacją WHO, nowotwory torbielowate 
trzustki dzielą się na cztery główne typy guzów: surowicze 
nowotwory torbielowate, śluzowe nowotwory torbielowate, 
wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory torbielo-
wate i lite nowotwory pseudobrodawkowate [1, 2]. Wszystkie 
te nowotwory mogą być zmianami łagodnymi, o granicznej 
złośliwości, lub złośliwymi. GTT wymagają odpowiedniego 
rozpoznania różnicowego. Bardzo istotne jest odróżnienie no-
wotworów torbielowatych trzustki od pseudotorbieli trzust-
ki, które występują najczęściej, i które nie wymagają opera-
cji chirurgicznej. Ponadto – chirurgiczne leczenie dużych, 
objawowych i powikłanych pseudotorbieli trzustki różni się 
od zabiegów chirurgicznych wykonywanych w przypadkach 
GTT. Podczas gdy powszechnie stosowaną metodą leczenia 
pseudotorbieli jest ich drenaż, leczeniem pierwszego wybo-
ru w przypadku GTT jest resekcja trzustki. Według danych 
literaturowych nie wszystkie GTT wymagają operacji chirur-
gicznej, niektóre z nich można poddać uważnej obserwacji. 
Takie postępowanie należy przyjąć w przypadku małych, bez-
objawowych torbielakogruczolaków surowiczych i wewnątrz-
przewodowych brodawkowatych nowotworów śluzowych 
bocznych przewodów trzustkowych. W przypadku dużych, 
objawowych – lub charakteryzujących się niepewną histolo-
gią torbielakogruczolaków i torbielakogruczolakoraków su-
rowiczych, torbielakogruczolaków i torbielakogruczolakora-
ków śluzowych, wewnątrzprzewodowych brodawkowatych 
nowotworów śluzowych głównego przewodu trzustkowego, 
dużych wewnątrzprzewodowych brodawkowatych nowo-
tworów śluzowych o cechach złośliwości oraz litych guzów 
pseudobrodawkowatych – należy wykonać operację chirur-
giczną. Ma to związek z różnicami w potencjalnej złośliwości 
poszczególnych GTT [3, 4]. Leczenie chirurgiczne zależy od 
lokalizacji i rozmiaru guza i obejmuje różne rodzaje resekcji 
trzustki: pankreatektomię proksymalną (pankreatoduodenek-
tomię), pankreatektomię centralną, pankreatektomię dystalną, 
pankreatektomię całkowitą oraz resekcję lokalną [1, 2, 5–8].

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny krótkoter-
minowych wyników leczenia chirurgicznego oraz omówienie 
różnych rodzajów resekcji trzustki u pacjentów z GTT. 

MATERIAŁ I METODY

Przeprowadzono retrospektywną analizę 46 pacjentów pod-
danych operacji w związku z GTT. W grupie badanej znala-
zło się 31 kobiet (67,4%) i 15 mężczyzn (32,6%) o średniej wie-
ku 59,09±12,43 lat (25–79 lat). Dokonano retrospektywnego 
przeglądu dokumentacji medycznej. Analizie poddano nastę-
pujące czynniki: charakterystykę demograficzną pacjentów, 
długość okresu hospitalizacji, czas trwania operacji, wczesne 
powikłania pooperacyjne, reoperacje oraz śmiertelność oko-
łooperacyjną definiowaną poprzez zgony wewnątrzszpitalne. 

  Conclusions: Serous cystadenoma was the most common pancreatic cystic tumor in the analyzed group. PCTs were 
most frequently located within the pancreatic head. Pancreatic resection was possible in most patients, and pancre-
atoduodenectomy was the most common pancreatic resection type.

KEYWORDS:  pancreas; cyst; tumor; surgery.

Tab. I. Charakterystyka kliniczna. 

CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW

Wiek (w latach) 59.09±12.43 (25-79)

Mężczyźni/kobiety 31(67.4%) / 15 (32.6%)

LOKALIZACJA GUZA

Głowa trzustki 21 (45.65%)

Trzon trzustki 11 (23.91%)

Ogon trzustki 13 (28.26%)

Cała trzustka 1 (2.17%)

ZABIEG CHIRURGICZNY

Pankreatoduodenektomia 20 (43.48%),

Metoda Traverso 14 (30.43%)

Metoda Whipple’a 3 (6.52%)

Metoda Flautnera 2 (4.34%)

Metoda Clagetta (2.17%)

Pankreatektomia centralna 9 (19.56%)

Pankreatektomia dystalna 3 (6.52%)

Distal pancreatectomy with splenectomy 3 (6.52%)

Pankreatektomia dystalna ze splenektomią 2 (4.34%)

Resekcja głowy trzustki Begera 1 (2.17%)

Lokalne wycięcie guza 4 (8.68%),

Biopsja trzustki i wątroby 1 (2.17%)

Częściowa gastrektomia BII 1 (2.17%)

Całkowity okres hospitalizacji (w dniach) 21.83±17.48 (7-99)

Okres hospitalizacji po operacji (w dniach) 16.72±17.13 (1-92)

Czas trwania operacji (w godzinach) 4.61±1.15 (3-6.25)
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Przed operacją wykonywano analizy laboratoryjne i badania 
radiologiczne (ultrasonografia, tomografia komputerowa, re-
zonans magnetyczny i endoskopowa cholangiopankreatografia 
wsteczna). Uwzględnione w analizie obserwacje chirurgiczne 
obejmowały: lokalizację guza, jego rozmiar oraz rodzaj zabiegu 
resekcji trzustki. Próbki pozyskane podczas operacji poddano 
badaniom histopatologicznym. Informacje o makroskopowym 
wyglądzie guza, oraz dotyczące go obserwacje histopatologicz-
ne, pozyskano z dokumentacji patologicznej. Analiza patolo-
giczna obejmowała rodzaj guza (wg klasyfikacji WHO) i jego 
rozmiar. Ponadto analizie pod kątem typów histopatologicz-
nych poddano podgrupy wydzielone na podstawie charaktery-
styk pacjentów i guzów (wiek, płeć, lokalizacja guza, rozmiar 
guza). Wyniki podano jako wartości średnie (plus-minus od-
chylenie standardowe). 

WYNIKI

Zabiegi chirurgiczne
Guzy torbielowate trzustki najczęściej zlokalizowane były 
w obrębie głowy trzustki – w 21 przypadkach (45,65%). Po-
zostałe lokalizacje (trzon i ogon) były dwa razy rzadsze. Sto-
sownie do lokalizacji guza, najczęściej stosowanym rodzajem 
resekcji trzustki w badanej grupie pacjentów była pankreato-
duodenektomia (PD) w 43,48% przypadków. Po zabiegach PD 
podejmowano rekonstrukcję ciągłości przewodu pokarmowe-
go z zastosowaniem różnych metod. Najczęściej wykonywaną 
rekonstrukcją (30,43%) była rekonstrukcja Traverso (z zacho-
waniem odźwiernika i zespoleniem trzustkowo-czczym). Do 
pozostałych, rzadziej stosowanych metod, należały: metoda 
Whipple’a, metoda Flautnera (z zachowaniem odźwiernika 
i zespoleniem trzustkowo-żołądkowym) i metoda Clagetta 
(z zespoleniem trzustkowo-żołądkowym). Wszystkie rodzaje 
resekcji trzustki przedstawiono w tabeli 1. Lokalna resekcja 
(wycięcie lub enukleacja) guza była możliwa u 4 pacjentów 
(8,68%) z torbielakogruczolakami surowiczymi i litym guzem 
pseudobrodawkowatym. Jeden chory (2,17%) – z nieoperowal-
nym guzem (gruczolakorakiem) trzonu trzustki – miał wyko-
naną rozpoznawczą laparotomię z neurolizą splotu trzewnego 
oraz biopsją trzustki i wątroby. U jednego pacjenta (2,17%) 
– z guzem (gruczolakorakiem) trzonu trzustki naciekającym 
tylną ścianę żołądka i przestrzeń zaotrzewnową – wykona-
no częściową gastrektomię BII. Średni czas operacji wynosił 
4,61±1,15 godziny (3–6,25 godziny).

Obserwacje histopatologiczne

Do najczęstszych histopatologicznych typów guzów torbielo-
watych trzustki należały: torbielakogruczolak surowiczy – 14 
przypadków (30,43%), wewnątrzprzewodowy brodawkowaty 

gruczolak śluzowy – 5 przypadków (10,87%), wewnątrzprze-
wodowy brodawkowaty rak śluzowy – 5 przypadków (10,87%), 
lity guz pseudobrodawkowaty – 5 przypadków (10,87%), 
torbielakogruczolak śluzowy – 5 przypadków (10,87%), tor-
bielakogruczolak śluzowy o granicznej złośliwości – 1 przy-
padek(2,17%), torbielakogruczolakorak śluzowy – 2 (4,34%) 

Tab III. Wczesne powikłania pooperacyjne

Wczesne powikłania 14 (30.43%)  

Ropień wewnątrzbrzuszny 8 (17.39%)

Zakażenie rany 5 (10.87%)

Ostre zapalenie trzustki (6.52%)

Przetoka trzustkowa 3 (6.52%)

Przetoka żółciowa 2 (4.34%)

Krwawienie wewnątrzbrzuszne 4 (8.68%)

Krwawienie żołądkowo-jelitowe 1 (2.17%)

Opóźnione opróżnianie żołądka 1 (2.17%)

Perforacja jelita czczego 1 (2.17%)

Niedokrwienie poprzecznicy 1 (2.17%)

Martwica poprzecznicy 1 (2.17%)

Zapalenie płuc 1 (2.17%)

Wysięk w jamie opłucnej 1 (2.17%)

Ostra niewydolność krążeniowa i oddechowa 5 (10.87%)

Reoperacje wewnątrzszpitalne 9 (19.56%)

Śmiertelność wewnątrzszpitalna 3 (6.52%)

Tab II. Histopatologia torbielowatych guzów trzustki

Torbielakogruczolak surowiczy 14 (30.43%)

Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy 10 (21.17%)

Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty gruczolak śluzowy 5 (10.87%) 

Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty rak śluzowy 5 (10.87%)

Torbielakogruczolak śluzowy 5 (10.87%)

Torbielakogruczolak śluzowy o granicznej złośliwości 1 (2.17%)

Torbielakogruczolakorak śluzowy 2 (4.34%)

Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki 5 (10.87%)

Gruczolakorak 4 (8.68%)

Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy 1 (2.17%)

Rak brodawkowaty 1 (2.17%)

Rak niezróżnicowany 1 (2.17%)

Wielokomorowa torbiel prosta 1 (2.17%)
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Wczesne wyniki pooperacyjne
Średni czas hospitalizacji wynosił 21,83 ± 17,48 dni (7–99). 
Średni czas hospitalizacji po operacji wynosił 16,72 ± 17,13 
dni (1–92). Wczesne powikłania pooperacyjne stwierdzono 
u 14 pacjentów (30,43%). Wśród najczęstszych powikłań zaob-
serwowano: wewnątrzbrzuszne nagromadzenie treści trzust-
kowej (ropień) (8), ropienie rany (5), ostre zapalenie trzustki 
(3), przetokę trzustkową (3), krwawienie brzuszne (4), oraz 
przetokę żółciową (2). Ostre zapalenie trzustki obserwowano 
po operacji Traverso (1), pankreatektomii centralnej (1) i pan-
kreatektomii dystalnej (1). Przetokę trzustkową stwierdzono 
u jednego pacjenta po operacji Traverso i dwóch pacjentów 
po pankreatektomii centralnej. Przetoka żółciowa wystąpiła 
u dwóch pacjentów po pankreatoduodenektomii metodami 
Traverso i Whipple’a. Wszystkie wczesne powikłania przed-
stawiono w tabeli 3. Reoperacje wykonano u 9 pacjentów 
(19,56%) w związku z krwawieniem wewnątrzbrzusznym (4), 
perforacją jelita czczego (1), niedokrwieniem lub martwicą 
poprzecznicy (2), przetoką trzustkową (1) i przetoką żółcio-
wą (1). Śmiertelność okołooperacyjna wyniosła 6,52% i wyni-
kała z krwawienia żołądkowo-jelitowego po pankreatektomii 
centralnej (1), krwawienia wewnątrzbrzusznego po pankre-
atektomii centralnej (1), niedokrwieniu poprzecznicy po lo-
kalnej resekcji oraz przetoce żółciowej po pankreatoduode-
nektomii Traverso. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W zbadanym przez nas materiale najczęstszym rodzajem 
GTT były torbielakogruczolaki surowicze. Występowały one 
częściej u kobiet, podczas gdy wewnątrzprzewodowe brodaw-
kowate nowotwory śluzowe (IMPN), najczęściej u mężczyzn. 
Pacjenci ze złośliwymi guzami IMPN byli starsi niż pacjen-
ci z łagodnymi guzami IPMN. Pacjentami z litymi guzami 
pseudobrodawkowatymi (SPT) były głównie młode kobie-
ty. Ponieważ lite guzy pseudobrodawkowate są typowe dla 
młodych kobiet, warto podkreślić, że 2 przypadki SPT (40%) 
w naszym materiale badawczym dotyczyły mężczyzn. We-
dług danych literaturowych odsetek kobiet (z tym rodzajem 
guza) wynosi powyżej 90%. W grupie badanej odsetek kobiet 
wyniósł jedynie 60%, i różnił się od danych literaturowych. 

W odniesieniu do pozostałych GTT nasze obserwacje kore-
lują z danymi literaturowymi [1, 2, 9–12]. 

W leczeniu chirurgicznym GTT rozważa się różne rodzaje 
resekcji trzustki. Rodzaj zabiegu chirurgicznego zależy – dla 
wszystkich rodzajów histopatologicznych – od lokalizacji 
i rozmiaru guza. W zależności od lokalizacji guza wykonu-
je się różne rodzaje resekcji trzustki: pankreatoduodenekto-

i gruczolakorak – 4 (8,68%). Wszystkie typy histopatologiczne 
przedstawiono w tabeli 2. Złośliwe nowotwory torbielowate 
stwierdzono u 14 pacjentów (30,43%). Przerzuty do węzłów 
chłonnych zaobserwowano u 7 pacjentów z tej grupy (50%). 
Przerzuty odległe odnotowano u 3 chorych (21,43%). Re-
sekcji R0 dokonano u 5 pacjentów (35,71%), resekcji R1 u 4 
(28,57%), a resekcji R2 u 3 (21,43%).

Właściwości guzów w zależności od typu 
histopatologicznego

Torbielakogruczolaki surowicze (SCA)
Torbielakogruczolaki surowicze stwierdzono u pacjentów 
o średniej wieku 63,28 lat (36–78 lat), w tym u 10 kobiet (71,43%) 
i 4 mężczyzn (28,57%). Guzy zlokalizowane były w głowie 
trzustki – 6/14 (42,86%), jej trzonie – 4/14 (28,57%) i ogonie 
– 4/14 (28,57%). Średni rozmiar guzów SCA wynosił 4,64 cm 
(2–10 cm). 

Torbielakogruczolaki śluzowe (MCA)
Torbielakogruczolaki śluzowe stwierdzono u pacjentów o śred-
niej wieku 54,2 lat (25–69 lat), w tym u 4 kobiet (80%) i 1 męż-
czyzny (20%). Guzy zlokalizowane były w głowie trzustki – 
2/5 (40%), jej trzonie – 2/5 (40%) i ogonie – 1/5 (20%). Średni 
rozmiar guzów MCA wynosił 5,67 cm (2–12 cm). Torbielako-
gruczolak śluzowy o granicznej złośliwość zlokalizowany był 
w trzonie trzustki i mierzył 4,5 cm. Torbielakogruczolakoraki 
śluzowe występowały w głowie trzustki, a ich średni rozmiar 
wynosił 1,75 cm (1–2,5 cm).

Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory 
śluzowe (IPMN)

Łagodne IMPN stwierdzono u pacjentów o średniej wieku 
60,4 lat (45–72 lata), w tym u 4 mężczyzn (80%) i 1 kobiety 
(20%). Guzy zlokalizowane były w głowie trzustki – 1/5 (80%) 
oraz trzonie i ogonie trzustki – 1/5 (20%). Średni rozmiar ła-
godnych guzów IMPN wynosił 3,62 cm (1,5–6,0 cm). Złośli-
we IMPN stwierdzono u pacjentów o średniej wieku 63,8 lat 
(50–79 lat), w tym u 3 mężczyzn (60%) i 2 kobiet (40%). Guzy 
zlokalizowane były w głowie trzustki – 3/5 (60%), jej ogonie– 
1/5 (20%) oraz wzdłuż przewodu trzustkowego na całej dłu-
gości narządu – 1/5 (20%). Średni rozmiar złośliwych guzów 
IMPN wynosił 3,87 cm (1–6,5 cm). 

Lite pseudobrodawkowate guzy trzustki (SPT)
Lite pseudobrodawkowate guzy trzustki stwierdzono u pacjen-
tów o średniej wieku 41,4 lat (33–48 lat), w tym u 3 kobiet (60%) 
i 2 mężczyzn (40%). Guzy zlokalizowane były w głowie trzustki 
– 1/5 (20%), jej trzonie – 2/5 (40%) i ogonie– 2/5 (40%). Średni 
rozmiar guzów SPS wynosił 3,25 cm (2,0–4,5 cm).
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przetok trzustkowych (PF). Wynikają one z obecności tzw. 
„miękkiej trzustki”, wąskiego przewodu trzustkowego oraz 
wymagających zaopatrzenia dwóch kikutów trzustkowych 
[15–21]. Crippa i wsp. [16] porównywali wyniki pankreatek-
tomii centralnej (CP) i rozszerzonej pankreatektomii dystal-
nej (EDP) w leczeniu chirurgicznym guzów trzustki, w tym 
torbielakogruczolaków surowiczych, wewnątrzprzewodo-
wych brodawkowatych nowotworów śluzowych bocznych 
przewodów trzustkowych oraz guzów neuroendokrynnych 
trzustki. Odsetki powikłań, w tym przypadków wystąpie-
nia przetoki trzustkowej i utraty krwi, były podobne w obu 
badanych grupach. Średni czas hospitalizacji był dłuższy 
w grupie poddanej zabiegowi pankreatektomii centralnej. 
Autorzy odnotowali mniejszy odsetek przypadków endo-
krynnej i egzokrynnej niewydolności trzustki w grupie CP 
w porównaniu do grupy DP. Muller i wsp. [17] porównywa-
li wyniki zabiegów pankreatektomii centralnej z wynikami 
standardowych resekcji trzustki (pankreatoduodenektomii 
i pankreatektomii dystalnej) w grupie 9 pacjentów z nowo-
tworami torbielowatymi. Autorzy odnotowali porównywal-
ną śmiertelność i chorobowość w obu grupach, przy czym 
częstość występowania niewydolności trzustki była znacznie 
wyższa w grupie CP. W naszym badaniu wykonaliśmy zabieg 
pankreatektomii centralnej u 9 pacjentów z GTT zlokalizo-
wanymi w trzonie trzustki. Przetokę trzustkową stwierdzono 
u 2 z 9 pacjentów (22%) po zabiegu pankreatektomii central-
nej, a wynik ten korelował z danymi literaturowymi, według 
których odpowiedni odsetek przypadków wynosi około 25%.

Najczęstszą lokalizacją GTT w przedstawionej grupie była 
głowa trzustki (45,65%). W związku z tym, najczęściej wyko-
nywanym w naszej grupie pacjentów zabiegiem była pankre-
atoduodenektomia (43,48%). Pankreatektomie proksymalna 
i dystalna są standardowymi zabiegami resekcji trzustki wią-
żącymi się z wyższą chorobowością (30–60%) i śmiertelno-
ścią (1–5%) niż przedstawione powyżej zachowawcze zabiegi 
chirurgiczne [13]. Częstym powikłaniem tak w pankreatek-
tomii proksymalnej, jak i dystalnej, jest przetoka trzustkowa 
(2–20%). Innymi istotnymi powikłaniami po zabiegu pankre-
atektomii dystalnej są przetoka żółciowa i opóźnione opróż-
nianie żołądka (DGE). Istnieją doniesienia o powikłaniach 
zakaźnych związanych ze splenektomią u pacjentów pod-
dawanych zabiegowi pankreatektomii dystalnej. U pacjen-
tów poddawanych wszystkim rodzajom pankreatektomii 
obserwowano takie powikłania jak: zakażenie rany, ropień 
wewnątrzbrzuszny, krwawienie wewnątrzbrzuszne, posocz-
nica i inne [21–28]. U naszych pacjentów najczęstszymi po-
wikłaniami pooperacyjnymi były ropień wewnątrzbrzuszny 
i zakażenie rany. Pankreatektomia dystalna jest najbardziej 
skomplikowanym zabiegiem resekcji trzustki obejmującym 
wykonanie trzech zespoleń (zespolenie trzustkowo-czcze 

mię (w przypadku GTT zlokalizowanych w głowie trzustki), 
pankreatektomię centralną (w przypadku GTT zlokalizo-
wanych w cieśni lub trzonie trzustki), pankreatektomię dy-
stalną (w przypadku GTT zlokalizowanych w trzonie lub 
ogonie trzustki) oraz pankreatektomię całkowitą (w przy-
padku GTT zlokalizowanych w całym narządzie) [2, 4, 8, 
11, 13]. W literaturze opisano proste wyłuszczenie guza jako 
zabieg mniej inwazyjny, mający na celu zachowanie miąż-
szu trzustki (w przypadku małych, obwodowo położonych 
GTT) [11, 14]. Talamini i wsp. [14] porównywali wyłuszcze-
nie guza i pankreatoduodenektomię jako metody leczenia 
chirurgicznego śluzowych torbielakogruczolaków. Według 
doniesień autorów wyłuszczanie trwało krócej i wiązało się 
z mniejszą utratą krwi niż resekcja trzustki, jednak w przy-
padkach wyłuszczenia (częściej niż w przypadkach resekcji) 
dochodziło do powstawania przetok trzustkowych. Odset-
ki głównych powikłań były podobne w obu grupach pacjen-
tów. Autorzy rekomendują opisane leczenie zachowawcze 
w przypadku łagodnych GTT. Kiely i wsp. [7] również po-
równywali rezultaty wyłuszczenia i resekcji (pankreatekto-
mii proksymalnej i dystalnej) u 30 pacjentów ze śluzowymi 
nowotworami torbielowatymi (n=16), torbielakogruczola-
kami surowiczymi (n=10) i guzami torbielowatymi z komó-
rek wysp (n=4). Według ich doniesień: w grupie poddanej 
wyłuszczeniu obserwowano krótszy czas operacji i znacz-
nie zmniejszoną utratę krwi w porównaniu z grupą podda-
ną resekcji. Odsetki przypadków przetoki trzustkowej (27% 
i 26%) oraz długości okresów hospitalizacji w obu grupach 
były porównywalne. Wysoki odsetek przypadków przetoki 
trzustkowej po wyłuszczeniu guza ma związek z wyciekaniem 
soku trzustkowego z miąższu trzustki w miejscu wyłuszcze-
nia. Według doniesień literaturowych zabieg wyłuszczania 
można wykonywać w leczeniu łagodnych, małych i obwo-
dowo położonych GGT [11]. W naszym materiale badaw-
czym typowe zabiegi wyłuszczenia guza wykonywano u pa-
cjentów z torbielakogruczolakami surowiczymi oraz litym 
guzem pseudobrodawkowatym umiejscowionymi w trzonie 
i ogonie trzustki. U jednego pacjenta – w celu zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia przetoki trzustkowej – wykonano zespo-
lenie trzustkowo-czcze sposobem Roux-Y. W badanej grupie 
nie stwierdziliśmy przypadków powstania przetoki trzust-
kowej po wyłuszczeniu guza. Zabieg pankreatektomii cen-
tralnej (CP) jest również mniej inwazyjny w porównaniu ze 
standardowymi zabiegami resekcji trzustki. Jest on zalecany 
w przypadkach guzów łagodnych oraz o granicznej złośliwo-
ści, zlokalizowanych w trzonie lub cieśni trzustki ze wzglę-
du na fakt, że wiąże się on z mniejszym odsetkiem powikłań 
takich jak: endokrynna i egzokrynna niewydolność trzustki. 
Podobnie jak zabieg wyłuszczenia, CP wiąże się z zachowa-
niem prawidłowego miąższu trzustki. Jego wadą jest jednak 
wyższy odsetek powikłań pooperacyjnych, przede wszystkim 
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stępującym rodzajem torbielowatych nowotworów trzustki. 
W związku z tym chcielibyśmy oddzielnie omówić kwestie le-
czenia chirurgicznego tego rodzaju guzów. Torbielakogruczo-
laki surowicze stanowią wskazanie do operacji chirurgicznej 
w przypadku objawowości lub niepewnej histologii (podej-
rzenie złośliwości). Według literatury – guzy objawowe lub 
o niepewnej histologii należy leczyć chirurgicznie. W naszej 
grupie badanej u pacjentów z torbielakogruczolakami suro-
wiczymi wykonano następujące operacje: pankreatoduode-
nektomię – w 5 przypadkach (35,17%), pankreatektomię cen-
tralną – w 6 przypadkach (42,86%), pankreatektomię dystalną 
– w 1przypadku (7,14%), wycięcie lokalne/wyłuszczenie – w 2 
przypadkach (14,28%). Pankreatoduodenektomię wykony-
wano u pacjentów, gdy lokalna resekcja guza (wycięcie lub 
wyłuszczenie) nie była wykonalna technicznie, na przykład 
w przypadku guzów zlokalizowanych w wyrostku haczykowa-
tym trzustki. Zastosowane podejścia chirurgiczne są również 
porównywalne z danymi literaturowymi. Ogólna śmiertelność 
wśród wszystkich pacjentów z różnymi rodzajami guzów wy-
niosła 6,5%. U pacjentów operowanych w związku z torbie-
lakogruczolakami surowiczymi śmiertelność wyniosła 0%.

W literaturze opisano również laparoskopowe podejście do 
chirurgicznego leczenia GTT. Zabiegi laparoskopowe, w tym 
zabiegi resekcji trzustki i wyłuszczenia guza, są zabiegami 
bezpiecznymi i zalecanymi szczególnie w przypadku mło-
dych pacjentów [34]. 

WNIOSKI

Najczęstszym guzem torbielowatym w badanej grupie pacjen-
tów był torbielakogruczolak surowiczy trzustki. Guzy torbie-
lowate trzustki najczęściej zlokalizowane były w głowie narzą-
du. U większości pacjentów poddawanych operacji w związku 
tego rodzaju guzami możliwa była resekcja trzustki, przy czym 
najczęściej wykonywanym rodzajem resekcji był zabieg pan-
kreatoduodenektomii. 

Leczeniem pierwszego wyboru u pacjentów z GTT, kwalifiku-
jących się do operacji chirurgicznej, są różne rodzaje resekcji 
trzustki. Zachowawcze leczenie chirurgiczne, obejmujące wy-
łuszczenie (wycięcie) guza i pankreatektomię centralną, może 
być stosowane u pacjentów z łagodnymi, małymi i obwodowo 
zlokalizowanymi guzami. U pacjentów z dużymi i złośliwymi 
guzami zaleca się standardową resekcję trzustki (pankreatek-
tomię proksymalną i dystalną). Pankreatektomię całkowitą 
wykonuje się w ograniczonej grupie pacjentów z wewnątrz-
przewodowym brodawkowatym nowotworem trzustki (IPMN) 
zlokalizowanym w głównym przewodzie trzustkowym i obej-
mującym cały system przewodowy trzustki. 

(PJ) lub zespolenie trzustkowo-żołądkowe (PG), zespole-
nie wątrobowo-czcze oraz zespolenie żołądkowo- lub dwu-
nastniczo-czcze). O ile to możliwe, zaleca się wykonywanie 
mniej inwazyjnych zabiegów z zachowaniem odźwiernika 
(metoda Traverso i Flautnera). Rekonstrukcję ciągłości prze-
wodu pokarmowego po zabiegu pankreatektomii dystalnej 
wykonuje się różnymi metodami. W celu zmniejszenia ry-
zyka pooperacyjnego wystąpienia przetoki trzustkowej sto-
suje się rozmaite usprawnienia w zakresie techniki zespole-
nia trzustkowego. Według większości autorów zespolenie 
trzustkowo-żołądkowe (rekonstrukcje Flautnera i Clagetta) 
wiążą się z niższą częstością powikłań, w tym przypadków 
przetoki trzustkowej, niż zespolenie trzustkowo-czcze. Po-
nadto, zespolenie trzustkowo-żołądkowe umożliwia bezpo-
średni dostęp do kikuta trzustki podczas kontroli endosko-
powej. Niektórzy autorzy zalecają wprowadzenie stentu do 
głównego przewodu trzustkowego w celu zmniejszenia liczby 
przypadków powstawania przetoki trzustkowej [28–31]. Jak 
dotąd w żadnym prospektywnym, randomizowanym bada-
niu klinicznym, nie udowodniono korzyści, które wynikają 
z tych technik. Prospektywnych, randomizowanych i kontro-
lowanych badań wymaga też porównanie zespolenia trzust-
kowo-czczego i trzustkowo-żołądkowego Najczęstszym za-
biegiem rekonstrukcyjnym, wykonywanym w naszej grupie 
pacjentów, była rekonstrukcja Traverso (30,43%). U 3 pacjen-
tów po pankreatektomii dystalnej wykonaliśmy rekonstrukcję 
z zespoleniem trzustkowo-żołądkowym. Przetokę trzustkową 
zaobserwowaliśmy u jedynie jednego pacjenta (5%) po pan-
kreatektomii dystalnej (rekonstrukcji Traverso). 

Aktualnie zaleca się wykonywanie pankreatektomii dystalnej 
z zachowaniem śledziony jako zabiegu bardziej zachowaw-
czego i związanego z mniejszym odsetkiem pooperacyjnych 
powikłań zakaźnych [32, 33]. W grupie badanej zabieg ten 
był możliwy u 3 pacjentów z torbielakogruczolakiem surowi-
czym, wewnątrzprzewodowym brodawkowatym nowotworem 
śluzowym oraz litym guzem pseudobrodawkowatym w ogo-
nie trzustki. Pankreatektomia całkowita (TP) jest najszerszą 
resekcją skutkującą endokrynną i egzokrynną niewydolno-
ścią trzustki. W związku z tym zabieg ten zalecany jest tylko 
w ograniczonej grupie pacjentów, tych z wewnątrzprzewo-
dowym brodawkowatym nowotworem śluzowym zlokalizo-
wanym wzdłuż głównego przewodu trzustkowego oraz jego 
odnóg bocznych [29]. Pankreatektomię całkowitą wykona-
liśmy jedynie u jednego pacjenta z wewnątrzprzewodowym 
brodawkowatym nowotworem śluzowym – inwazyjnym ra-
kiem obejmującym cały narząd trzustki. 

Dominującym rodzajem guzów u pacjentów w naszej grupie 
badawczej były torbielakogruczolaki surowicze. Obserwacja 
ta koreluje z danymi literaturowymi: guzy te są najczęściej wy-
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