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Ostre zapalenie trzustki po zabiegu 
przeszczepienia nerki – groźne powikłanie, 
dylematy terapeutyczne – opis przypadku  
i przegląd literatury 

Ostre zapalenie trzustki (OZT) występujące po przeszczepie nerki (PN) sta-
nowi rzadkie, ale bardzo poważne powikłanie wczesnego okresu pooperacyjne-
go. Występuje u około 1-7% biorców nerki przeszczepionej (NP), wiążąc się ze 
śmiertelnością wahającą się od 60 do 100%. Jako że pacjenci po PN są podatni 
zarówno na tradycyjne przyczyny OZT, jak i na te związane z zabiegiem PN, 
wskazanie dokładnej etiologii choroby jest u nich często niemożliwe i praw-
dopodobnie ma ona charakter złożony. Dodatkowo, ze względu na nieznaczne 
nasilenie lub brak klasycznych objawów oraz częsty w początkowym okresie 
choroby brak odchyleń w badaniach laboratoryjnych, postawienie wczesnego 
i trafnego rozpoznania stanowi u tych chorych nie lada wyzwanie.

W pracy opisano przypadek 61-letniego hemodializowanego pacjenta 
z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w stadium G5, prawdopodobnie na tle ze-
społu Alporta, który w 6. dobie po zabiegu PN rozwinął OZT. W wynikach ba-
dań laboratoryjnych można było zaobserwować znaczny wzrost aktywności 
enzymów trzustkowych, transaminaz oraz gamma-glutamylotranspeptydazy 
(GGTP). W badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono 
trzustkę o obniżonej echogeniczności, poszerzony przewód Wirsunga, drogi 
wewnątrzwątrobowe oraz przewód żółciowy wspólny (PŻW), który zawierał 
linijne warstwy złogów. Warto podkreślić, iż w powtarzanym wielokrotnie ba-
daniu USG jamy brzusznej z okresu przedtransplantacyjnego, wykonywanym 
w ramach kwalifikacji do PN, nie stwierdzano żadnej patologii w zakresie dróg 
żółciowych oraz trzustki.

W trakcie diagnostyki wykonano rezonans magnetyczny (MR) z cholan-
giografią oraz zabieg cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW), które po-
twierdziły postawione rozpoznanie OZT. Wykonano sfinkterotomię (hist.-pat. - 
zmiany zapalne), pilnie zmniejszono dawki leków immunosupresyjnych (w tym 
steroidów), wdrożono postępowanie zachowawcze w postaci przerwy diete-
tycznej, obfitej płynoterapii oraz antybiotykoterapii. W ciągu kilku dni uzyskano 
spadek wartości enzymów trzustkowych oraz całkowite ustąpienie dolegliwo-
ści bólowych. Funkcja NP podczas całego okresu obserwacji pozostawała za-
dowalająca, ze stałą tendencją spadkową kreatyninemii w surowicy do stężenia 
1,8 mg/dl przy wypisie tj. 24 dni od PN.

W prezentowanym przypadku natychmiastowa i trafna diagnostyka pozwo-
liła lekarzom na postawienie właściwego rozpoznania oraz wdrożenie odpo-
wiedniego, wielokierunkowego leczenia. Umożliwiło to uniknięcie poważnych 
powikłań typowych dla OZT, zachowanie optymalnej funkcji NP oraz szansę na 
pomyślne rokowanie dla pacjenta i przeszczepu w odległej obserwacji.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 81-86)

acute pancreatitis after kidney transplantation – 
serious complication, therapeutic dilemmas – a case 
report and literature overview

acute pancreatitis (ap) after kidney transplantation (kt) is a rare but very 
serious complication in the early post-operative period. It develops in approx. 
1-7% of kidney transplant recipients and is associated with mortality rates 
ranging from 60 to 100%. Since patients after KT are prone to both traditional 
causes of AP and those secondary to the KT procedure, it is often impossible 
to determine precisely the etiology of this complication and it is most likely of 
a complex nature. Additionally, due to a mild aggravation of classic symptoms 
or their lack and a frequent absence of abnormalities in laboratory test results 
in the initial stage of this disease, an early and correct diagnosis poses a most 
serious challenge as regards this patient population.

The paper reports the case of a 61-year old patient receiving hemodialysis, 
with stage G5 chronic kidney disease, most likely secondary to Alport syn-
drome, who developed AP on the sixth day following KT. Laboratory test results 
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Wstęp
Ostre zapalenie trzustki (OZT), wystę-

pujące po przeszczepie nerki (PN) zostało 
w literaturze opisane po raz pierwszy przez 
Starlza w 1964 r. [1]. Jest to rzadka kompli-
kacja wczesnego okresu pooperacyjnego, 
występująca u 1-7% pacjentów po PN [2]. 
Śmiertelność w tej grupie chorych jest wy-
soka, znacznie wyższa w porównaniu do 
populacji ogólnej i waha się od 60 do 100% 
[3]. Dokładna etiologia występowania OZT 
w tej szczególnej grupie pacjentów nie za-
wsze jest możliwa do zdefiniowania, po-
wikłanie to ma prawdopodobnie tło wielo-
czynnikowe.

Biorcy nerki przeszczepionej (NP) są 
narażeni na tradycyjne przyczyny OZT, 
spotykane w populacji ogólnej tj. naduży-
wanie alkoholu, kamica żółciowa, zabu-
rzenia metaboliczne (hiperlipidemia, hiper-
kalcemia), nieprawidłowości anatomiczne 
(trzustka dwudzielna, nieprawidłowości 
zwieracza Odiego), urazy, infekcje, niedo-
krwienie, substancje toksyczne i leki. Nale-
ży jednak przypuszczać, iż najważniejsze 
czynniki ryzyka OZT wśród pacjentów po 
zabiegu PN stanowią przyjmowane przez 
nich leki, w tym terapia immunosupresyj-
na oraz infekcje wirusowe [4]. W trakcie 
procedury kwalifikacji do PN wyklucza się 
bowiem lub znacznie redukuje tradycyjne 
czynniki zapadalności na OZT tj. nadmier-
ną masę ciała, nadużywanie alkoholu, ka-
micę żółciową.

Na podstawie zrewidowanej Klasyfi-
kacji z Atlanty wyróżnia się trzy stopnie 
ciężkości OZT w zależności od nasilenia 
niewydolności narządowej, obecności 
powikłań miejscowych oraz ogólnoustro-
jowych – postać łagodną, umiarkowaną 
i ciężką [5]. Po zabiegu PN może wystąpić 
każda z wymienionych postaci OZT.

Nieznaczne nasilenie lub brak klasycz-
nych objawów OZT u pacjentów po PN 
oraz częsty w początkowym okresie cho-
roby brak odchyleń w badaniach labora-
toryjnych [6] sprawiają, iż trafne postawie-
nie rozpoznania oraz wczesne wdrożenie 
specjalistycznego leczenia przysparza 
lekarzom wiele trudności [7]. Postawienie 
trafnej diagnozy utrudniają również liczne 
niespecyficzne dolegliwości, występują-
ce po zabiegu operacyjnym, tj. wymioty 
po lekach anestetycznych, pooperacyjne 

demonstrated a significant increase in the activity of pancreatic enzymes, transaminases and gamma-glutamyltrans-
peptidase. Abdominal ultrasonography (USG) revealed the pancreas of a decreased echogenicity, dilated pancreatitic 
duct, intrahepatic ducts and the common bile duct (CBD) that was additionally filled in with linear layers of deposits. It 
needs to be emphasized that repeatedly conducted abdominal USG in the pre-transplant period, performed as part of 
a KT qualification procedure, did not reveal any pathology as regards both bile ducts and pancreas.

Diagnostic procedures included magnetic resonance (MR) cholangiography and endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography (ECPW), which confirmed the diagnosis of AP. We performed sphincterotomy (histopathological find-
ings revealed inflammatory lesions), decreased immunosuppressive drugs doses (including steroids), introduced con-
servative treatment in the forms of fasting, intravenous fluid therapy and antibiotic therapy. Within a few days pancreatic 
enzymes values decreased and pain subsided completely. During the entire observation period the transplanted kidney 
function remained satisfactory, with a constant tendency towards a decrease of serum creatinine to the level of 1,8 mg/
dl on discharge, i.e., on the 24th day following KT.

In the presented case immediately performed and properly applied diagnostic procedures allowed physicians to ar-
rive at a correct diagnosis and the introduction of appropriate and multidimensional treatment. This prevented serious 
complications typical of AP as well as facilitated retaining the optimal function of the transplanted kidney and an op-
portunity for an optimistic long-term prognosis for the patient and the graft.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 81-86)

bóle brzucha oraz zaburzenia funkcjono-
wania przewodu pokarmowego na tle po-
lekowym. Wśród tej palety różnorodnych 
objawów, zbieżnych z symptomatologią 
OZT, łatwo jest zgubić właściwy trop dia-
gnostyczny w kierunku tego rzadkiego, acz 
groźnego schorzenia, które niesie za sobą 
tak wysokie ryzyko śmiertelności. Poniżej 
opisano przypadek OZT we wczesnym 
okresie pooperacyjnym po zabiegu PN 
przeprowadzonym w ośrodku olsztyńskim.

Opis przypadku
Pacjent lat 61 z przewlekłą chorobą 

nerek (PChN) w stadium G5, prawdopo-
dobnie na tle zespołu Alporta, przewlekle 
hemodializowany, został przyjęty do Od-
działu Transplantologii i Chirurgii Ogólnej 
(O. Transpl.) Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego (WSS) w Olsztynie ce-
lem PN od dawcy zmarłego. Wśród chorób 
przewlekłych pacjenta stwierdzono m.in. 
nadciśnienie tętnicze, dnę moczanową 
oraz nadżerkowe zapalenie błony śluzowej 
dwunastnicy.

Zabieg transplantacji nerki przepro-
wadzono dnia 08.10.2017 r., zespolono 
naczynia nerki prawej pobranej od daw-
cy z naczyniami biorcy po stronie prawej, 
zespolenie moczowodowo-pęcherzowe 
wykonano bez cewników double-J. CIT 
(ang. cold ischaemic time; czas zimnego 
niedokrwienia) wynosił 28 godz. 25 min, 
natomiast TIT (ang. total ischaemic time; 
całkowity czas niedokrwienia) - 28 godz. 
55 min. Zabieg przebiegł bez powikłań. Za-
stosowano standardową immunosupresję - 
Simulect, takrolimus (TAC – dawka począt-
kowa 14 mg/dobę), mykofenolan mofetilu 
(MMF – dawka początkowa 2,0 g/d) oraz 
steroidy (Prednizolon – dawka początkowa 
20 mg/dobę). W okresie pooperacyjnym 
pacjent wymagał dwóch zabiegów hemo-
dializy (HD), ponieważ NP podjęła funkcję 
z opóźnieniem. W badaniu ultrasonogra-
ficznym (USG) dopplerowskim stwierdzo-
no prawidłową wielkość i strukturę NP oraz 
zachowane niskooporowe przepływy na-
czyniowe (RI 0,6-0,68). W kolejnych dniach 
pojawiła się efektywna, obfita diureza 
i szybki spadek kreatyninemii w surowicy.

W 6 dobie pooperacyjnej pacjent zgło-
sił silne, nietypowe dolegliwości bólowe 
w śródbrzuszu oraz biegunkę. Zmniejszo-

no dawkę TAC, redukując ją w pierwszej 
dobie do 10 mg/dobę, a w drugiej do 9 mg/
dobę, zmniejszono dawkę MMF do 1500 
mg/dobę. Po dwóch dniach obserwacji ze 
względu na narastanie dolegliwości bólo-
wych wykonano diagnostykę screeningową 
bólów brzucha. Wyniki badań laboratoryj-
nych wykazały wzrost aktywności enzymów 
trzustkowych (amylaza - 513 U/L, lipaza 
– 1742 U/L), transaminaz (Alat - 264 U/L, 
Aspat – 403 U/L) oraz gamma-glutamylo-
transpeptydazy (GGTP) (711 U/L). Poziom 
bilirubiny w surowicy pozostawał w normie, 
CRP (ang. C Reactive Protein, białko C-re-
aktywne) wynosiło 17,2 mg/dl, cholesterol 
całkowity 196 mg/dl, LDL-cholesterol 130 
mg/dl, triglicerydy (TGL) 156 - 220 mg/dl, 
stężenie wapnia 10,2 - 8,7 mg/dl, fosforu 
5,3 - 2,0 mg/dl. W USG jamy brzusznej 
stwierdzono trzustkę granicznej wielkości 
o obniżonej echogeniczności, poszerzony 
przewód Wirsunga do 4,5 mm oraz posze-
rzone drogi wewnątrzwątrobowe. Przewód 
żółciowy wspólny (PŻW) miał szerokość do 
16 mm w początkowym odcinku, natomiast 
w dystalnym do 11 mm, opisano w nim 
obecność linijnych warstw złogów długo-
ści 20 i 16 mm. Uwidoczniony pęcherzyk 
żółciowy był powiększony, cienkościenny. 
W jego świetle nie uwidoczniono złogów, 
natomiast nie można było wykluczyć obec-
ności złogu w obrębie jego zagiętej szyi. 
Warto zaznaczyć, że w powtarzanym w ra-
mach kwalifikacji do PN badaniu USG jamy 
brzusznej z okresu przedtransplantacyjne-
go nie stwierdzano żadnej patologii w za-
kresie dróg żółciowych i trzustki.

Postawiono rozpoznanie OZT oraz po-
wzięto podejrzenie kamicy pęcherzyka żół-
ciowego i dróg żółciowych. Stan pacjenta 
był dobry, poza dolegliwościami bólowymi 
o ciągłym, ale miernym nasileniu nie zgła-
szał innych dolegliwości. Nie gorączkował. 
Pilnie wdrożono postępowanie zachowaw-
cze w postaci przerwy dietetycznej, obfitej 
płynoterapii oraz antybiotykoterapii (Pipe-
racylina/tazobactan). W leczeniu immuno-
supresyjnym zmniejszono dawki steroidów 
(Prednizon - 15 mg/d), MMF (1500 mg/
dobę) oraz TAC (2 mg/d). Utrzymywano 
poziomy TAC w surowicy krwi na poziomie 
11,3 ng/ml. Po konsultacji gastroenterolo-
gicznej wykonano cholangio-rezonans ma-
gnetyczny (cholangio-MR), który uwidocz-



Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2018 • 22 • Numer 2 83

nił trzustkę nieco pogrubiałą w zakresie 
głowy i ogona oraz nieco zatartą w zakre-
sie trzonu, z poszerzonym na całej dłu-
gości przewodem trzustkowym do 6 mm. 
Wokół niej widoczna była wąska warstwa 
płynu. PŻW był poszerzony w części górnej 
do 21 mm oraz w części dolnej do 13 mm, 
natomiast jego dystalny odcinek był stoż-
kowato zwężony. W jego środkowej części 
widoczne było odcinkowe zagięcie, powy-
żej którego znajdował się niskosygnałowy 
obszar mogący świadczyć o obecności 
drobnych złogów lub gęstej treści. Podob-
ne zmiany zaobserwowano również w dy-
stalnej części PŻW. Drogi żółciowe we-
wnątrzwątrobowe były nieco poszerzone 
od strony wnęki wątroby. Podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu zabiegu cholangio-
pankreatografii wstecznej (ang. endosco-
pic retrograde cholangiopancreatography, 
ECPW) w trybie odroczonym, po ustąpie-
niu dolegliwości bólowych i poprawie stanu 
ogólnego pacjenta. W ciągu następnych 14 
dni obserwowano stopniowe zmniejszanie 
się dolegliwości żołądkowo-jelitowych, do-
legliwości bólowych brzucha oraz szybkie 
obniżanie się poziomu enzymów trzustko-
wych (amylaza - 48 U/L, lipaza – 101 U/L) 
oraz parametrów cholestazy (GGTP – 582 
U/L).

Kontrolne badanie USG jamy brzusz-
nej wykazało poprawę - trzustkę prawi-
dłowej wielkości o jednorodnej budowie, 
z przewodem Wirsunga średnicy 1,6 mm. 
Wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe były 
miernie poszerzone, a PŻW miał szero-
kość do 15 mm w początkowym odcinku, 
natomiast w odcinku dystalnym, w którym 
nie można było wykluczyć obecności echo-
gennej treści, do 7-8 mm.

Zabieg ECPW wykonano dnia 
27.10.2017 r. Po podaniu kontrastu stwier-
dzono wyraźne poszerzenie przewodu 
wątrobowego wspólnego i PŻW oraz tzw. 
„stop” kontrastu na poziomie brodawki Va-
tera (Ryc. 1). Wykonano pełną sfinkteroto-
mię i pobrano wycinki do badania histopa-
tologicznego, które wykazało toczący się 
w ścianie dwunastnicy i PŻW przewlekły 
stan zapalny o małym nasileniu i wykluczy-
ło proces rozrostowy. Przez cały okres ob-
serwacji stwierdzano zadowalającą funkcję 
NP, ze stałą tendencją do spadku kreatyni-
ny w surowicy.

Po uzyskaniu spadku wartości enzy-
mów trzustkowych (amylaza – 50 U/L, li-
paza – 67 U/L) oraz całkowitym ustąpieniu 
dolegliwości bólowych pacjent z poziomem 
kreatyniny 1,8 mg/dl został wypisany z od-
działu po 24 dniowym okresie hospitaliza-
cji, do dalszej kontroli ambulatoryjnej.

Dyskusja
We wstępie omówiono potencjalne 

przyczyny OZT. Biorąc pod uwagę, że więk-
szość pacjentów z kamicą pęcherzykową, 
alkoholizmem czy trzustką dwudzielną nie 
rozwinie zapalenia trzustki, współdziałanie 
kilku czynników może być niezbędne dla 
rozwoju tej jednostki chorobowej [8]. Takim 
istotnym kofaktorem tego procesu wydają 
się być niektóre leki. W latach 1968-1993 
zgłoszono do WHO ponad 525 różnych 
leków podejrzanych o wywołanie OZT [9]. 

Od tego czasu liczba ta znacząco wzrosła. 
Większość zgłoszonych przypadków po-
lekowego OZT było reakcjami idiosynkre-
tycznymi wywołanymi poprzez nietypową 
reakcję między organizmem a lekiem, na 
drodze immunologicznej lub toksycznej, 
niezwiązanej z typową farmakodynamiką 
danej cząsteczki [10].

Postulowanych jest szereg mechani-
zmów mogących u pacjentów przyjmu-
jących określone leki prowadzić do OZT. 
W przypadku niektórych substancji kilka 
szlaków może mieć tu istotne znaczenie. 
W Tabeli I zestawiono wybrane leki i me-
chanizmy ich potencjalnego wpływu na 
rozwój OZT.

Substancje wydzielane do żółci w du-
żym stężeniu mogą wytrącając się prowa-
dzić do promowania powstawania złogów 
np. pseudokamica związana z ceftriakso-
nem, długotrwałe leczenie dipiridamolem 
czy oktreotydem [10]. W opisanym przy-
padku w profilaktyce okołozabiegowej sto-
sowano właśnie ceftriakson. Do leków mo-
gących powodować dysfunkcję zwieracza 
Odiego zaliczamy - opioidy, kodeinę, oktre-
otyd [10]. W standardzie leczenia przeciw-
bólowego w oddziałach zabiegowych kró-
luje morfina (MF) z jej istotnym wpływem 
na zwieracz Oddiego, o czym zawsze na-
leży pamiętać. Makrolidy poprzez działanie 
prokinetyczne na mięśnie gładkie mogą 

przyczyniać się do nieprawidłowego odpły-
wu żółci. Niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne, hamując prostaglandyny, przyczyniają 
się również do wzrostu napięcia zwiera-
cza Oddiego oraz zwiększają wydzielanie 
wapnia przez trzustkę [10]. W opisanym 
przypadku przeciwbólowo podawano pa-
racetamol i MF, co mogło mieć wpływ na 
wyzwolenie kaskady zdarzeń w kierunku 
OZT. Liczne inne leki (Tab. I) mogą mieć 
toksyczny wpływ na komórkę trzustkową. 
Lekami promującymi hipertriglicerydemię, 
uznany czynnik ryzyka rozwoju OZT są 
m.in. tamoxifen, steroidy, propofol,  po-
chodne retinoidów, inhibitory proteazy HIV, 
ß-blokery, tiazydy, furosemid. Hiperkalce-
mię z kolei mogą wywołać tiazydy, zatrucie 
vitaminą D, podawanie parenteralne pre-
paratów wapnia. Reakcje immunologiczne 
zaś są postulowane w ubocznym działaniu 
sulfonamidów i aminosalicylanów [10].

Spośród leków stosowanych w immu-
nosupresji po PN najczęściej zaznaczano 
w literaturze możliwy wpływ steroidów na 
rozwój OZT. Badacze szwedzcy wykaza-
li 1,5 krotnie większe ryzyko wystąpienia 
OZT wśród pacjentów przyjmujących ste-
roidy, szczególnie między 4 i 14 dniem od 
włączenia terapii [11]. Istnieją doniesienia, 
łączące wystąpienie OZT z zastosowa-
niem MMF [12,13] i TAC u ludzi [14], choć 
u zwierząt laboratoryjnych donoszono o ich 

Rycina 1
Obraz radiologiczny zakontrastowanych dróg żółciowych podczas zabiegu cholangiopankreatografii 
wstecznej (ECPW). Widoczne poszerzenie przewodu wątrobowego i żółciowego wspólnego oraz tzw. „stop  
kontrastu” na poziomie brodawki Vatera.
Radiographic image of contrasted bile ducts during reverse cholangiopancreatography (ERCP). Visible widening of 
hepatic duct,  the common bile duct and the so-called „Contrast stop” at the level of Vater’s wart.



84

korzystnym wpływie w doświadczalnych 
modelach zapalenia trzustki [15,16]. Nale-
ży nadmienić, iż mechanizm udziału wielu 
leków w rozwoju OZT jest nadal niejasny 
i wymaga dalszych badań. U opisanego 
pacjenta stosowano co najmniej 7 z wy-
mienionych leków o potencjalnym dzia-
łaniu toksycznym na trzustkę - steroidy, 
MMF, TAC, ß-blokery, furosemid, preparaty 
wapnia, witaminę D, sulfametoksazol, ce-
ftriakson, MF oraz paracetamol. Z pewno-
ścią mechanizm polekowy odegrał bardzo 
istotną rolę w rozwoju OZT w opisywanym 
przypadku.

Wskazania do endoskopowej 
wstecznej cholangiopankreatografii ze 
sfinkterotomią u pacjentów z ostrym ka-
miczym zapaleniem trzustki – dylematy 
lecznicze

Jedną z metod leczenia ciężkiego żół-
ciopochodnego OZT jest wykonanie we 
wczesnym etapie choroby ECPW ze sfink-
terotomią zwieracza Oddiego. W założeniu 
takie postępowanie ma na celu ogranicze-
nie ogólnoustrojowego oraz miejscowego 
stanu zapalnego w trzustce. W najnow-
szej metaanalizie bazy Cochrane nie po-
twierdzono jednak, by wczesne ECPW 
zmniejszało śmiertelność oraz częstość 
powikłań u pacjentów z OZT na tle kami-
cy, niezależnie od stopnia jego ciężkości. 
W opracowaniu stwierdzono jednak, że 
zabieg ten należy rozważyć u pacjentów 
ze współistniejącym zapaleniem dróg żół-
ciowych lub niedrożnością dróg żółcio-
wych [16]. W przypadku pacjentów z OZT 
i towarzyszącym ostrym zapaleniem dróg 
żółciowych aktualne zalecenia wskazują 

na konieczność wykonania ECPW naj-
szybciej jak to możliwe i nie później niż 
w ciągu 24─48 godzin od pojawienia się 
bólu [17,18]. ECPW i sfinkterotomia we 
wczesnym okresie kamiczego OZT zaleca-
ne są również w przypadku ciężkiej postaci 
choroby, z towarzyszącą niewydolnością 
narządową oraz w przypadku pogarszania 
się stanu pacjenta, gdy stwierdza się po-
stępujące uszkodzenie wątroby i cholesta-
zę [19,20]. Pacjenci z innymi wskazaniami 
do ECPW, na przykład z kamicą przewo-
dów żółciowych, powinni mieć wykonany 
ten zabieg po ustąpieniu ciężkiego epizodu 
OZT. Nie zaleca się wykonywania ECPW 
u pacjentów z łagodną postacią kamicze-
go OZT, o ile w jego przebiegu nie wystąpi 
ostre zapalenie dróg żółciowych [18]. Do-
tychczas nie określono jednoznacznego 
postępowania w przypadku OZT o umiar-
kowanym stopniu ciężkości.

Wszystkie powyżej przytoczone dane 
z literatury obrazują trudności w podję-
ciu decyzji o momencie przeprowadzenia 
ECPW w przypadku łagodniejszych po-
staci OZT. Tak właśnie było w opisanym 
przypadku. Przeprowadzono interdyscy-
plinarną dyskusję w gronie chirurgów, 
nefrologów i gastroenterologów. Zdecy-
dowano o odroczonym terminie zabiegu, 
szczególnie biorąc pod uwagę dobry stan 
kliniczny pacjenta oraz zadowalającą, nie 
pogarszającą się funkcję NP w przebie-
gu tego powikłania. Zabieg wykonano po 
szybkim ustąpieniu dolegliwości bólowych, 
zmniejszeniu cech cholestazy oraz spadku 
aktywności enzymów trzustkowych. Warto 
podkreślić, że w ECPW nie potwierdziła się 
obecność złogów w drogach żółciowych, 

opisywanych w pozostałych badaniach 
diagnostycznych (USG, cholangio-MR), co 
potwierdza niepodważalną rangę tego ba-
dania w diagnostyce patologii dróg żółcio-
wych. Parametry zapalne miały w trakcie 
obserwacji tendencje malejące. Świadczy-
ło to o łagodnej postaci OZT i potencjal-
nym tle pozaplanym (wyniki hist-pat) oraz 
polekowym. Etiologia metaboliczna tego 
schorzenia, której się najbardziej spodzie-
waliśmy, nie potwierdziła się, zakładając 
monitorowane niskie parametry składo-
wych metabolicznych (stężenie TGL i wap-
nia w surowicy).  

Ogólne zasady leczenia zachowaw-
czego ostrego zapalenia trzustki

W opisanym przypadku wczesne roz-
poznanie pozwoliło szybko wdrożyć od-
powiednie leczenie, co z pewnością miało 
wpływ na dobre rokowanie u tego pacjenta.

Leczenie postaci łagodnej OZT może 
być prowadzone w każdym oddziale szpi-
talnym, trwa zazwyczaj 5─7 dni i ma cha-
rakter wspomagający. W terapii stosuje się 
kilkudniową dietę ścisłą, dożylne podawa-
nie płynów izotonicznych, glukozy, amino-
kwasów i elektrolitów oraz analgetyki. Po 
zmniejszeniu się nasilenia bólu i spadku 
aktywności enzymów trzustkowych włącza 
się dietę płynną, a następnie zwykłą. Taką 
właśnie terapię wspomagającą zastosowa-
no w tym przypadku.

Pacjenci z ciężkim ostrym OZT wyma-
gają leczenia w oddziałach intensywnej te-
rapii i stałego monitorowania w pierwszym 
okresie choroby. Podstawą terapii jest in-
tensywne nawadnianie dożylne (początko-
wo 250-500 ml/h) w ciągu pierwszych 12-24 

Tabela I
Wybrane leki i mechanizmy ich potencjalnego wpływu na rozwój ostrego zapalenia trzustki [11-13].
Selected drugs and mechanisms of their potential impact on the development of acute pancreatitis [11-13]. 

Mechanizm działania Leki

Promowanie powstawania złogów
Ceftriakson
Dipirydamol
Oktreotyd

Statyny (złogi cholesterolowe)

Dysfunkcja zwieracza Oddiego

Opioidy
Kodeina 

Oktreotyd
Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Działanie na mięśnie gładkie prowadzące do utrudnionego odpływu żółci Makrolidy
Miejscowy obrzęk naczynioruchowy zaburzający drożność dróg żółciowych Inhibitory konwertazy angiotensyny II

Wzrost wydzielania wapnia przez trzustkę Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Leki wywołujące hiperkalcemię
Tiazydy

Vitamina D
Dożylne preparaty wapnia

Toksyczny wpływ na komórkę wątrobową

Kwas walproinowy
Inhibitory odwrotnej transkryptazy

Pentamidyna
L-asparaginaza

tetracykliny

Leki promujące hipertriglicerydemię

Estrogeny i ich pochodne (Tamoxifen)
Furosemid

Betablokery
Propofol

Pochodne retinoidów
Tiazydy

Inhibitory proteazy HIV
Sterydy

Reakcje immunologiczne Sulfonamidy
aminosalicylany

K. Pietraszewska i wsp.
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godzin, o ile nie ma przeciwwskazań do ta-
kiego postępowania związanych z funkcjo-
nowaniem innych narządów i układów [17]. 
Agresywna resuscytacja płynowa powin-
na być monitorowana za pomocą kontroli 
diurezy godzinowej, wartości hematokrytu 
i badania osłuchowego płuc oraz USG płuc 
[21]. Przydatny jest również pomiar ośrod-
kowego ciśnienia żylnego. W pierwszych 
12-24 godzinach terapii ciężkiego OZT 
wskazana jest tlenoterapia, a w przypadku 
rozwoju niewydolności oddechowej rów-
nież mechaniczne wspomaganie oddycha-
nia. W terapii przeciwbólowej stosuje się 
leki nieopioidowe (metamizol) i opioidowe 
(tramadol, buprenorfina). W niektórych 
przypadkach konieczne jest zastosowa-
nie znieczulenia zewnątrzoponowego lub 
parenteralnych opioidów w formie analge-
zji kontrolowanej przez pacjenta [22-24]. 
Antybiotykoterapię w OZT według aktual-
nych zaleceń stosuje się tylko w przypad-
ku stwierdzenia zakażeń zlokalizowanych 
poza trzustką, tj.: ostre zapalenie dróg 
żółciowych, zakażenia odcewnikowe, bak-
teriemia, zapalenie płuc, zakażenie układu 
moczowego. Nie rekomenduje się profi-
laktycznej antybiotykoterapii u pacjentów 
z ciężkim OZT i obecnością jałowej mar-
twicy tego narządu. W sytuacji stwierdze-
nia zakażonej martwicy zaleca się dożylne 
podawanie antybiotyków penetrujących do 
tkanek martwiczych: karbapenemów, flu-
orochinolonów, metronidazolu i dużych da-
wek cefalosporyn. Decyzję o rozpoczęciu 
antybiotykoterapii podejmuje się w tej sytu-
acji przy braku poprawy stanu pacjenta po 
7-10 dniach hospitalizacji. Zakażenie mar-
twicy potwierdza się na podstawie badania 
materiału z biopsji cienkoigłowej wykona-
nej pod kontrolą tomografii komputerowej 
lub włącza się antybiotyki empirycznie. Nie 
zaleca się rutynowego stosowania leków 
przeciwgrzybiczych oraz podawania pro-
biotyków u pacjentów z OZT poddanych 
antybiotykoterapii z powodu zakażonej 
martwicy [17,18].

W ciężkim OZT zaleca się włączenie ży-
wienia dojelitowego z wykorzystaniem diet 
elementarnych lub polimerycznych. Postę-
powanie takie zmniejsza ryzyko zakażeń 
systemowych, niewydolności wielonarzą-
dowej, potrzeby interwencji chirurgicznej 
i śmiertelności [25]. Żywienie dojelitowe 
może być podawane drogą zgłębnika no-
sowo-czczego lub ewentualnie nosowo-
-żołądkowego. Żywienie pozajelitowe jest 
u pacjentów z ciężkim OZT terapią drugie-
go rzutu i powinno być stosowane jedynie 
w przypadku braku tolerancji lub przeciw-
wskazań do żywienia enteralnego [18]. 
W przedstawionym przypadku stosowano 
dietę ścisłą, płynoterapię, leki przeciwbólo-
we, nie stosowano antybiotykoterapii zgod-
nie z obowiązującymi zaleceniami.

Wpływ ostrego zapalenia trzustki na 
funkcje nerki natywnej i przeszczepio-
nej

Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute 
kidney injury - AKI) występuję u 10-14% 
chorych z OZT. Głównym objawem klinicz-
nym jest nagły skąpomocz, laboratoryjnie 
stwierdza się wzrost poziomu mocznika, 

kreatyniny oraz spadek GFR [26]. Wystą-
pienie AKI jest bezpośrednio zależne od 
ciężkości OZT. Wskaźnik śmiertelności 
w grupie pacjentów z PChN wynosi ok. 
75%, a według niektórych autorów nawet 
90%, w porównaniu do ok 7% w grupie pa-
cjentów z wydolnymi nerkami [26-28]. Nie-
wydolność nerek znacznie więc pogarsza 
rokowanie pacjentów z OZT.

W patogenezie AKI ważne jest to, iż jej 
przyczyną może być ten sam czynnik, który 
wywołał OZT, jednakże AKI może też być 
powikłaniem OZT. Przyczyn należy doszu-
kiwać się w hipoksemii oraz w uwalnianej 
amylazie trzustkowej, co w konsekwencji 
zaburza mikrokrążenie nerkowe. Zmniej-
szone ciśnienie perfuzji nerki występuje 
z powodu zespołu przedziału brzusznego 
(ang. abdominal compartment syndrome – 
ACS) nadciśnienia wewnątrz brzusznego 
(ang. intra abdominal hypertension – IAH) 
oraz hipowolemii. Poza wzrostem poziomu 
amylazy uwalniane do krążenia systemo-
wego są również endotoksyny, interleuki-
na 6 (IL6), czynnik martwicy nowotworów 
(ang. tumor necrosis factor -  TNF-alfa), 
fosfolipaza A2 (ang. phospholipase A2 - 
PLA2), tlenek azotu (NO), endotelina 1 
(ET-1), dialdehyd malonowy (MDA) [29,30].

Podczas OZT duża ilość PLA2 jest 
uwalniana przez granulocyty i makrofa-
gi - konsekwencją tego jest degeneracja 
fosfolipidów objawiająca się ostrym sta-
nem zapalanym, martwicą miąższu trzust-
ki, naciekami zapalnymi oraz krwotokami 
wewnątrz narządowymi [29]. W 1992 roku 
opisano zależność między uszkodzeniem 
kanalików nerkowych, a PLA2 w OZT. 
Trzustkowa PLA2 osadzała się w proksy-
malnych kanalikach nerkowych powodując 
ich uszkodzenie [31].

Ostra postać OZT powoduje zaburze-
nia równowagi proteinazy-antyproteinazy, 
stymulację układu dopełniacza, wzmożo-
ną rekrutację neutrofilów i makrofagów, 
co w konsekwencji powoduje aktywację 
cytokin zarówno prozapalnych - TNF L, IL-
1, IL-6, IL-8, jak i przeciwzapalnych inter-
leukin IL-2, IL-10 i IL11 [32]. Ogólnoustro-
jowa reakcja zapalna prowadzi do wzrostu 
przepuszczalności naczyń, gromadzenia 
się płynu w przestrzeni otrzewnowej i za-
otrzewnowej, a w konsekwencji do wzrostu 
ciśnienia wewnątrzbrzusznego i do rozwo-
ju IAH [33]. Sprzyja to również uwięźnięciu 
płynów w tzw. trzeciej przestrzeni, co bez-
pośrednio przekłada się na konieczność 
przetaczania dużej ilości płynów parente-
ralnie celem utrzymania normowolemii. Do 
spadku przepływu nerkowego oraz oligurii 
dochodzi przy ciśnieniu wewnątrzbrzusz-
nym (ang. intra-abdominal pressure - IAP) 
równym 15 mmHg. Anuria zaś występuje 
przy IAP wyższym niż 30 mmHg. Efektem 
zbyt wysokiego ciśnienia w jamie brzusznej 
jest ucisk na żyły nerkowe i miąższ nerek. 
Jednocześnie na skutek zmniejszenia per-
fuzji związanego ze zmniejszeniem pojem-
ności minutowej serca u pacjentów z IAH 
dochodzi do niedokrwienia i wtórnego nie-
dotlenienia kory nerki, a w efekcie do upo-
śledzenia funkcji kłębuszków i cewek ner-
kowych. Nerki są bardziej wrażliwe na IAH 
niż inne otaczające narządy, co skutkuje 

w konsekwencji ich niewydolnością [34]. 
IAH wpływa również na aktywność reniny 
w osoczu i poziom aldosteronu [35].

Po PN, poza ostrą niewydolnością 
NP, w przebiegu OZT możemy obserwo-
wać również zakrzepicę żył nerkowych 
oraz ostrą martwicę cewek nerkowych 
[36]. Łatwo więc o powikłania nerkowe po 
transplantacji nerki z towarzyszącym OZT. 
Ostra zakrzepica żył nerkowych występuje 
niezwykle rzadko w przebiegu OZT [37], 
jednak może być groźnym powikłaniem po 
PN, prowadzącym do utraty NP. W opisa-
nym przypadku nie odnotowano toksycz-
nego wpływu enzymów trzustkowych na 
funkcje NP, co wiązaliśmy z łagodną posta-
cią schorzenia oraz wcześnie postawionym 
rozpoznaniem. Pacjent opuścił szpital po 
PN stosunkowo wcześnie, biorąc pod uwa-
gę groźne powikłanie w postaci OZT, został 
bowiem wypisany po 24 dniach obserwacji 
z kreatyniną w surowicy 1,8 mg/dl.

Podsumowanie
OZT występujące po zabiegu PN sta-

nowi rzadkie, ale groźne powikłanie wcze-
snego okresu pooperacyjnego, o którym 
zawsze należy pamiętać podczas ob-
serwacji przedłużających się, niespecy-
ficznych dolegliwości bólowych brzucha 
o niejasnej przyczynie. Większość w tym 
okresie stosowanych leków może wywołać 
OZT. Dodatkowo stan odwodnienia, wy-
wołany intensyfikacją HD przed zabiegiem 
PN może predysponować do tego scho-
rzenia. W opisanym przypadku funkcja NP 
nie doznała uszczerbku na skutek proce-
su związanego z OZT, należy jednak mieć 
na uwadze, że mogło być inaczej. Łatwo 
bowiem o powikłania nerkowe po OZT, tak 
w przypadku nerek natywnych jak i po PN.

Podstawą sukcesu terapeutycznego 
jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie wła-
ściwego leczenia, jak też czujna opieka ze-
społu interdyscyplinarnego.

Leczenie OZT po PN powinno być 
wielokierunkowe, bo etiologia tej choroby 
najczęściej jest złożona. Musi ono zawie-
rać takie elementy jak redukcja leków po-
tencjalnie toksycznych dla trzustki, nawod-
nienie, usunięcie ewentualnych złogów 
żółciowych, zmniejszenie stanu zapalnego 
i ciśnienia w drogach żółciowych. Opisany 
przypadek ilustruje, że groźne powikłanie 
może być opanowane choćby tylko przez 
to, że w czas się o nim pomyśli i zleci pro-
ste, powszechnie dostępne badanie w kie-
runku aktywności enzymów trzustkowych. 
Należy też pamiętać, że mariaż chorób ne-
rek i OZT jest szczególnie groźny i ta para 
powinna być klinicznie szczególnie nadzo-
rowana. Narzuca to szczególną czujność 
diagnostyczną lekarzom kwalifikującym 
do transplantacji nerki celem wykluczenia 
omówionych w niniejszej pracy czynników 
ryzyka rozwinięcia tak groźnego powikła-
nia zabiegu PN jakim jest OZT.
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