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Artyku³ jest opisem przypadku ostrego
zapalenia trzustki o ciê¿kim przebiegu u 44letniego pacjenta. Chory leczony by³ w tutejszym oddziale intensywnej terapii z powodu
ciê¿kiego stanu ogólnego (narastanie niewydolnoci oddechowej, gor¹czka do 39,9oC).
Wdro¿ono leczenie zachowawcze, ci¹g³e znieczulenie zewn¹trzoponowe, ¿ywienie pozajelitowe. W 25-tej dobie pobytu na oddziale intensywnej terapii pacjenta zakwalifikowano
do operacyjnego drena¿u wewnêtrznego zropia³ej torbieli trzustki  wykonano operacjê
sposobem Jurasza. Po zabiegu stan pacjenta
poprawia³ siê. Pacjenta w stanie dobrym
przekazano na OIT Szpitala w M³awie celem
dalszego leczenia.

44-years old male with acute pancreatitis
after alcohol consumption was admitted to intensive care unit (ICU) from the hospital in
Mlawa. He had pulmonary insufficiency and
fever(39.9oC). Continous epidural analgesia
and paraenteral nutrition was administered.
On 25. day from admisson to ICU he was operated, internal drainage of pancreatic cyst was
made. He recovered after surgery.

44-letni pacjent zosta³ przyjêty do
Oddzia³u Chirurgii Szpitala w M³awie z
rozpoznaniem ostrego zapalenia trzustki.
W przeprowadzonym wywiadzie chory
przyzna³ siê do wypicia znacznej iloci
alkoholu. Dotychczas chory bez obci¹¿eñ
internistycznych. Przy przyjêciu wydolny oddechowo i kr¹¿eniowo z nasilonymi dolegliwociami bólowymi brzucha,
wymiotami oraz ogólnym os³abieniem. W
badaniach dodatkowych: znacznie podwy¿szony poziom amylaz, CRP, leukocytozy, podwy¿szona ciep³ota cia³a. Wdro¿ono leczenie farmakologiczne, za³o¿ono ci¹g³e znieczulenie zewn¹trzoponowe
uzyskuj¹c ust¹pienie dolegliwoci bólowych. Stan chorego pogarsza³ siê. Wyst¹pi³y cechy uogólnionej reakcji zapalnej, tachykardia i tachypnoe o umiarkowanym nasileniu. Ze wzglêdu na remont
Oddzia³u Intensywnej Terapii (OIT) Szpitala w M³awie chorego przes³ano do tutejszego szpitala z rozpoznaniem martwiczo-krwotocznego ostrego zapalenia
trzustki. Przy przyjêciu na tutejszy OIT
pacjent w stanie ciê¿kim, na tlenoterapii,
z ci¹g³ym znieczuleniem zewn¹trzooponowym, ¿ywiony pozajelitowo, glikemia
kontrolowana wlewami insuliny. W 2.
dobie pobytu pogorszenie stanu ogólnego  niewydolnoæ oddechowa, przesuniêcie pH krwi w kierunku zasadowym,
wzrost stê¿enia CO2, zastój nad polami
p³ucnymi  chorego zaintubowano. W ko-

lejnych dobach pobytu wyst¹pi³y stany
gor¹czkowe(do 39,9oC)  chorego upiono oraz zwiotczano, ch³odzono fizycznie
uzyskuj¹c obni¿enie temperatury do 38oC.
W 5. dobie pobytu na OIT chorego rozintubowano i kontynuowano leczenie zachowawcze. Pacjent w stanie rednio
ciê¿kim, na w³asnym oddechu, ale na
masce z tlenem. Utrzymywa³y siê jeszcze wzrosty ciep³oty cia³a powy¿ej 38oC,
ale dobrze poddawa³y siê leczeniu farmakologicznemu i ch³odzeniu fizycznemu.
Parametry stanu zapalnego obni¿a³y siê.
Utrzymywano analgezjê zewn¹trzoponow¹. Podjêto próbê ¿ywienia dojelitowego jednak ze wzglêdu na du¿y zastój powrócono do drogi pozajelitowej. W 25.
dobie pobytu w OIT pacjent na granicy
wydolnoci oddechowej  chorego zaintubowano i pod³¹czono do respiratora. W
badaniu tomografii komputerowej stwierdzono zropia³¹ torbiel trzustki. Po kolejnym nak³uciu torbieli pod kontrol¹ USG
zdecydowano siê na zabieg operacyjny.
Po otwarciu jamy brzusznej i ¿o³¹dka naciêto tyln¹ cianê ¿o³¹dka. Dotarto do torbieli trzustki i odessano oko³o 1500 ml
brunatnej treci wraz z fragmentami martwiczo zmienionej trzustki. Wykonano
drena¿ wewnêtrzny sposobem Jurasza.
Po zabiegu stan ogólny pacjenta stopniowo poprawia³ siê. Rozintubowano chorego w 29. dobie. CRP, leukocytoza obni¿a³y siê. Ca³y czas utrzymywano znieOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 2

czulenie zewn¹trzoponowe. Okresowo
wystêpowa³y wzrosty temperatury cia³a
powy¿ej 38oC. W kontrolnych badaniach
obrazowych (USG i TK) nie stwierdzano
ewidentnych zbiorników p³ynu w jamie
brzusznej. Od 39. doby pacjent bez dolegliwoci bólowych, intensywnie rehabilitowany. W 45. dobie usuniêto dren Pezzera a w 49. dobie chory otrzyma³ ¿ywienie doustne. Pacjenta w stanie ogólnym
dobrym przes³ano do Szpitala w M³awie.
W tamtejszym szpitalu pacjenta ponownie operowano z powodu podejrzenia
ropnia w jamie brzusznej. W czasie operacji nie znaleziono zbiorników p³ynowych, zlikwidowano przetokê ¿o³¹dkowo-skórn¹. Pacjent opuci³ szpital w stanie ogólnym dobrym.
Dyskusja
Martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki wystêpuje u 10-20% pacjentów z OZT. miertelnoæ oscyluje pomiêdzy 10 a 25% [1,2]. Najczêstszymi przyczynami OZT s¹ kamica przewodowa
oraz alkohol [3]. Najlepszymi metodami
oceny ciê¿koci zapalenia trzustki s¹ bazuj¹ce na stanie klinicznym i na badaniach
laboratoryjnych skale: Ransona, Glasgow
oraz APACHE II (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II) [4,5]. Natomiast czynnikami prognostycznymi s¹
objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) oraz niewydolnoci narz¹dów
[6]. Zalecane jest wczesne wykonywanie
ECPW jedynie u tych pacjentów, którzy
maj¹ objawy ostrego, ropnego zapalenia
dróg ¿ó³ciowych. Wykonywanie tomografii komputerowej z kontrastem potrafi
wykryæ wczenie martwicê trzustki, ale
w pierwszych dniach trwania objawów
nie pomaga w podjêciu decyzji o dalszym
leczeniu. Podstaw¹ leczenia jest resuscy-
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tacja p³ynami oraz redukcja bólu. Wa¿nym elementem terapii jest przeciwdzia³anie niedo¿ywieniu. Obecnie rekomenduje siê podawanie ¿ywienia dojelitowego, które zapobiega translokacji bakteryjnej z przewodu pokarmowego [7]. U 1050% pacjentów z martwiczo-krwotocznym zapaleniem trzustki rozwija siê zaka¿enie w 2-3 tygodniu trwania objawów
[8], zwiêkszaj¹c miertelnoæ. Stosowanie profilaktyki antybiotykowej zmieni³o
dominuj¹cy patogen z bakterii Gram
ujemnych (E.coli), na Gram dodatnie
(gronkowce, pa³eczki jelitowe) oraz grzyby (Candida) [9]. Dyskusyjne jest stosowanie typowej profilaktyki antybiotykowej(metronidazol, imipenem, ciprofloksacyna) w ja³owej martwicy trzustki.
Przyczynia siê ona do redukcji zaka¿eñ,
ale nie zmniejsza miertelnoci [10]. U¿ycie w profilaktyce beta laktamów przyczyni³o siê do redukcji miertelnoci, ale
nie ma dowodów na zmniejszenie czêstoci zaka¿eñ [11]. Terapia taka powinna
trwaæ nie krócej ni¿ dwa tygodnie. Wczesne leczenie chirurgiczne zwi¹zane jest z
du¿¹ miertelnoci¹. Obecnie odk³ada siê
operacjê na czas póniejszy (3-4 tydzieñ
trwania objawów) redukuj¹c miertelnoæ
z nawet 65% do 28% [12,13]. W badaniu Besselinka zalecono unikanie interwencji chirurgicznej przez pierwsze 14
dni trwania objawów, nawet przy niewydolnoci wielonarz¹dowej[14]. Wykonanie operacji powinno nast¹piæ jednak
przed 30 dniem trwania choroby . Zabieg
operacyjny polega na usuniêciu tkanek
martwiczych oraz drena¿u okolicy trzustki. Osi¹gn¹æ to mo¿na za pomoc¹ metod:
endoskopowych, radiologicznych oraz
operacyjnych  klasycznych jak i laparoskopowych.
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