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100 URGENTNÍCH ERCP NA CHIRURGICKÉM PRACOVI�TI

PISKAÈ P., 1RIEBEL O., LEYPOLD J.

100 URGENT ERCP AT A SURGICAL CLINIC

Od roku 1989 autoøi � chirurgové provedli více ne� 1600
ERCP. Urgentní ERCP v období let 1992�1995 bylo indiko-
váno pro podezøení na blokádu papily Vaterovy, cholangitidu
a akutní pankreatitidu u jednoho sta pacientù. Na�e výsledky
ERCP byly následující: cholangitida s kameny ve �luèových
cestách 14krát, akutní biliární pankreatitida 53krát, nebiliár-
ní akutní pankreatitida 28krát, jiná diagnóza 1krát. Ve 4 pøí-
padech se nám ERCP nepodaøilo. Endoskopická papilosfink-
terotomie (EPS) byla indikována u v�ech pacientù po úspì�-
ném ERCP s diagnózou pankreatitidy nebo cholangitidy. Do-
sáhli jsme úspì�né endoskopické papilosfinkterotomie v 92 %.
�ádny pacient neumøel v souvislosti s ERCP nebo EPS.
Z na�eho pohledu se jeví urgentí ERCP a EPS jako dùle�itá
diagnostická a léèebná metoda u v�ech pacientù s cholangi-
tidou a biliární pankreatitidou, která má být provedena co
nejdøíve (v na�em pøípadì v�ichni pacienti se podrobili
ERCP a EPS do 6 hodin od pøijetí). V pøípadì nebiliární
pankreatitidy preferujeme také EPS a máme s ní dobré vý-
sledky, ale ná� poèet tìchto pacientù není tak velký, abychom
mohli toto prohlásit za obecnì platné. (Tab. 5, lit. 13.)
Klíèová slova: akutní pankreatitida, akutní cholangitida, ur-
gentní endoskopická papilosfinkterotomie.
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Since the year 1989 the authors, surgeons, performed more
then 1600 ERCP. In the period of 1992 to 1995 urgent ERCP
was indicated in one hundred cases when block of papila Va-
teri, cholangitis or acute pancreatitis were suspected. Our re-
sults in ERCP were: cholangitis with common bile duct sto-
nes 14, pancreatitis acuta biliaris 53, pancreatitis acuta non-
biliaris 28, other diagnosis 1. In 4 cases, ERCP was unsuc-
cessful. Endoscopic papillosphincterotomy (EPS)was
indicated in all patients after the successful ERCP with pan-
creatitis or cholagitis. We achieved succes in urgent EPS in
92 %. No patient died owing to ERCP or EPS.
From our point of view urgent ERCP and EPS are impor-
tant diagnostical and therapeutical methods in patients
with cholangitis and pancreatitis biliaris which may be per-
formed as soon as possible. (in our cases all patients under-
go ERCP and EPS no later than six hours after their ad-
mission to the hospital). In case of nonbiliaris pancreatitis
we prefer and have good results with EPS too, but our
number of these patients is too small to be generalized.
(Tab. 5, Ref. 13.)
Key words: pancreatitis acuta, cholangitis acuta, endoscopic
papillosphincterotomy.
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Akutní pankreatitida cholangitida jsou klasické chirurgické
diagnózy. Vedle standardních chirurgických výkonù se u pacientù
s tìmito diagnózami zaèínají postupnì uplatòovat i endoskopické
diagnostické a terapeutické postupy, které èasto umo�ní vyhnout
se operaci, nebo ji alespoò provést po zklidnìní a pøípravì, elek-
tivnì, s daleko lep�ími výsledky. Proto�e jde o choroby probíha-
jící akutnì, je chirurgická intervence, a tedy i pøedcházející endo-
skopický výkon nutno provést co nejdøíve. To je i dùvod, proè se
sami chirurgové v poslední dobì zaèínají endoskopiemi orální etá�e

více zabývat a po zvládnutí hemostázy krvácející léze se orientují
na oblast Vaterovy papily. Dnes ji� není pochyb o pøíznivém vlivu
zavèas provedené papilosfinkterotomie na takové choroby, jakými
právì akutní biliární pankreatitida a cholangitida jsou. Na�e zku-
�enosti tyto závìry jednoznaènì podporují.

Metodika

Od roku 1988 autoøi � chirurgové provedli více jak 1600 ERCP
(Riebel a Piskaè, 1995). Urgentní endoskopickou papilosfinkteroto-
mii (EPS) jsme zavedli do spektra výkonù v roce 1992. Od té doby
zaji�tujeme urgentní výkony nejpozdìji do 3 hodin po pøijetí na na�í
kliniku, èi po vy�ádání z jiných pracovi��. Za indikaci k urgentnímu
vy�etøení pova�ujeme v podstatì dva typy onemocnìní, a to akutní
pankreatitidu a cholangitidu, èi blokádu Vaterovy papily. Pøikláníme
se k názoru, �e výkon má být proveden co nejdøíve. Z nejèastìj�ích
kontraindikací mo�no jmenovat: aktivní odpor pacienta, nevyhovují-
cí koagulaèní parametry, doba del�í jako 48 hodin od pøijetí k hospi-
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talizaci, u tì�ké akutní pankreatitidy. Samozøejmostí je zaji�tìní ope-
raèního sálu pro pøípad komplikací. Nekomplikované pøípady z ostat-
ních zdravotnických ústavù øe�íme ambulantnì a po výkonu pacienta
vracíme, nejlépe se spoluúèastí RZP, nazpìt.

Pracovi�tì je vybaveno duodenoskopem Olympus JF1 T10,
svìtelným zdrojem CLE 10 a elektrochirurgickou jednotkou PDS
23. Monopolární papilotomy, stejnì jako ostatní spotøební mate-
riál je rùzné provenience, nejèastìji S.U.N a MTW.

Vy�etøení a intervence na Vaterovì papile provádíme po stan-
dardní premedikaci atropinem 0,5 mg a diazepamem 5�10 mg
i.m. 30 min pøed výkonem. Tìsnì pøed zahájením výkonu apliku-
jeme dolzín 50 mg, buscolyzín 1 amp. a v pøípadì dostupnosti
mendiaxon. Výhodné je, kdy� má pacient hned po pøijetí zavede-
nou funkèní nazogastrickou sondu. Vývodné cesty znázoròujeme
telebrixem s pøídavkem gentamicinu. Sna�íme se, aby náplò pan-
kreatického vývodu byla co nejmen�í.

Po provedeném ERCP provádíme EPS u choledocholitiázy,
prokázané blokádì Vaterovy papily, cholangitidy, biliární i nebi-
liární pankreatitidy. Tam, kde se nedaøí zavést klasický papilotom,
u�íváme nejdøíve precutu (precutting papilotom), èi jehlového no�e
(needle knife). Prokázanou choledocholitiázu øe�íme extrakcí,
u vìt�ích kamenù po mechanické litotrypsi. V pøípadì neúspìchu
extrakce a hrozící blokádì kamenem zavádíme drená�.

Výsledky

V období let 1992�1995 bylo provedeno celkem 103 urgent-
ních endoskopických vy�etøení biliopankreatických vývodù (tab.
1). Pøedkládáme zhodnocení prvního sta pøípadù.

V souboru bylo 52 mu�ù o prùmìrném vìku 51,6 rokù (25�
71) a 48 �en prùmìrného vìku 58,6 rokù (22�83) (tab. 2).

Na základì ERCP byly diagnózy upøesnìny tak, �e ve 53 pøí-
padech �lo o biliární pankreatitidu, v 28 pøípadech nebiliární pan-
kreatitidu. Cholangitida s choledocholitiázou bez iritace slinivky
byla ve 14 pøípadech, u 4 pacientù se ERCP nezdaøilo a jedenkrát
�lo o atypický pøípad u pacienta po transplantaci jater (tab. 3). Po
provedeném ERCP byla EPS indikována podle na�ich kritérií 95
pøípadech. U 87 pacientù byla EPS úspì�ná (91,58 %), 8krát (8,42
%) jsme byli neúspì�ní (tab. 4).

Z celkového poètu 67 pacientù s choledocholitiázou a mik-
rolitiázou �luèových cest byla endoskopická sanace úspì�ná u 51
pacientù, tj. v 76,11 %.

Nezaznamenali jsme �ádnou smrtelnou komplikaci bezprostøed-
nì související s urgentním diagnostickým ERCP, v 6 pøípadech po
akutní EPS do�lo k vìt�ímu krvácení, které se podaøilo zklidnit en-
doskopicky a konzervativnì u 5 pacientù, v jednom pøípadì byla
nutná chirurgická revize a opich krvácející tepny po 12 hodinách
od EPS. Jiné komplikace endoskopického výkonu se nevyskytly.

Proto�e vìt�ina pacientù nepocházela z na�í kliniky, sna�ili
jsme se získat informace o jejich dal�ím osudu. Rozeslali jsme
�ádosti o zaslání kopie propou�tìcích zpráv. Ze 100 �ádostí bylo
získáno 75 zpráv. Tím se nám podaøilo získat informace o dal�ím
osudu 75 % pacientù na�eho souboru. Konzervativnì bylo léèeno
50 (66,66 %) pacientù. Po zklidnìní, bìhem jedné hospitalizace,
bylo elektivnì operováno 17 (22,66 %) pacientù, z toho u 10 to
byla laparoskopická cholecystektomie, u 7 klasická cholecystek-
tomie. Pro pokraèující zhor�ování stavu bylo nutno akutnì opero-
vat 8 (10, 66 %) pacientù. Z nich 4 v dùsledku akutní pankreatiti-

Tab. 1. Nárùst poètu urgentních endoskopických vy�etøení v jednot-
livých letech.
Tab. 1. Increasing number of urgent endoscopic examinations betwe-
en 1992 and 1995.

Rok 1992 1993 1994 1995
Year
Poèet vy�etøení  9 23 34 37
Number of examinations

Tab. 2. Charakteristika souboru.
Tab. 2. Characteristic of the study group.

Pohlaví Poèet Prùmìrný vìk Nejmlad�í Nejstar�í
Sex Number Mean age The youngst The oldest

mu�i 52 51,6 25 71
men
�eny 48 58,6 22 83
women

Tab. 3. Výsledky ERCP vy�etøení.
Tab. 3. Results of ERCP examinations.

ERCP diagnóza Poèet Procenta
ERCP diagnosis Number %

biliární pankreatitida 53 53
pancreatitis biliaris
nebiliární pankreatitida 28 28
pancreatitis nonbiliaris
cholangitida 14 14
cholangitis
neúspìch  4 4
failure
jiné  1 1
others

Tab. 4. Úspì�nost provedení endoskopické papilosfinkterotomie.
Tab. 4. Efficiency of performed endoscopic papillosphincterotomy.

Výkon Poèet Procent
Intervention Number %

EPS 87 91,58
neúspìch 8  8,42
EPS nebyla indikována 5

dy zemøeli prùmìrnì po 22 dnech, 4 pacienti pøe�ili s prùmìrnou
dobou hospitalizace 122,5 dne (tab. 5).

Diskuse

Je potvrzeno, �e 6�8 % pacientù s neo�etøenou symptomatic-
kou cholelitiázou døíve èi pozdìji onemocní akutní pankreatitidou
(Armstrong a spol., 1985). Toto procento je�tì narùstá do hodnot
vy��ích jako 22 % u tìch autorù, kteøí hodnotí i podíl mikrolitiázy
v oblasti Vaterovy papily na rozvoj této zákeøné choroby (Houssin
a spol., 1983). Za faktory, které bezprostøednì vedou k rozvoji akut-
ní biliární pankreatitidy, jsou pova�ovány buï prostá pøítomnost �lu-
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èových kamenù (Wilson a spol., 1988), nebo prùchod kamenù pøes
papilu (Acosta a Ledesma, 1974), nebo blokáda na papile (Oppie,
1988). Pomìr biliární a nebiliární pankreatitidy bývá závislý na vý-
skytu cholelitiázy v populaci a zastoupení ostatních etiologických
agens, nejèastìji mno�ství tì��ích alkoholikù, nebo� alkohol bývá hlav-
ním etiologickým agens ve skupinì nebiliárních pankreatitid. V na-
�em souboru je biliární pankreatitida zastoupnena v 65 %. Toto pro-
cento plnì odpovídá údajùm z literatury (Neoptolemos a spol., 1993).

Jestli�e není v�eobecnì pochyb o výhodnosti urgentní EPS
u akutní cholangitidy a biliární pankreatitidy, názory na tento vý-
kon u nebiliární pankreatitidy nejsou dosud ustáleny. Pacienti s tì-
mito diagnózami po pøijetí do ústavního léèení by mìli mít jako
jedno z prvních vy�etøení provedenu ultrasonografii ke zji�tìní
alespoò orientaèních pomìrù v oblasti �luèových cest (Èapov
a spol., 1988). Tam, kde je to mo�né, má u pankreatitidy následo-
vat CT vy�etøení. Srovnání ERCP a sonografie v na�em souboru
ukazuje, �e asi v 27 % nebyla choledocholitiáza pøi ultrazvuko-
vém vy�etøení zji�tìna. I kdy� svou roli, jako u ka�dého podob-
ného vy�etøení, mù�e mít zku�enost samotného vy�etøujícího, je
uznávaným nedostatkem sonografie hor�í pøehlednost prepapilár-
ní oblasti choledochu. 73 % úspì�nost na�ich sonografistù je po-
mìrnì velmi dobrý výsledek, kdy v literatuøe udávaná úspì�nost
bývá 60�80 % (Wang a spol., 1988).

Èasto se endoskopující pøi provádìní ERCP setká ne pøímo s kla-
sickou litiázou, ale mno�stvím men�ích, vzájemnì slepených mikro-
litù, vytváøejících na ústí papily bílo�lutý èep blokující odtok. Ani
tento nález samozøejmì nemù�e sonografie odhalit. Z uvedeného
vyplývá nutnost zaøazení ERCP do algoritmu akutních vy�etøení ná-
sledujících co nejdøíve po pøijetí pacienta k hospitalizaci.

Na na�em pracovi�ti provádíme EPS i u nebiliární pankreati-
tidy. Vycházíme z pøedpokladu uvolnìní edému v oblasti papily,
a tím ulehèení drená�e. Úspì�né provedení urgentní EPS v 91,58
% indikovaných pøípadù pova�ujeme za bì�nì udávaný standard,
stejnì jako 76 % úspì�nost sanace �luèových cest v prvém sezení.

Proto�e vìt�ina výkonù byla provedena ambulantnì, kdy se
pacienti vrátili okam�itì na odesílající pracovi�tì, zajímal nás je-
jich dal�í osud. Zhodnocením do�lých propou�tìcích zpráv v�ak
bylo mo�no porovnat pouze dal�í zpùsob léèby, hlavnì vzhledem

na eventuální akutní chirurgický výkon, výsledek komplexní léè-
by a celkovou dobu hospitalizace. Je povzbudivé, �e u 10 pacien-
tù po endoskopické sanaci �luèových cest a zklidnìní pankreatiti-
dy bylo mo�no provést laparoskopickou cholecystektomii se v�e-
mi jejími výhodami pro pacienta (Jurka a spol., 1993; Vokurka
a Wechsler, 1992; Vokurka a spol., 1995). Na základì sledování
pacientù hospitalizovaných na na�í klinice mo�no potvrdit pøínos
urgentní EPS u vý�e uvedených diagnóz. Bohu�el sledování jed-
notlivých klinických i laboratorních parametrù u ostatních pacien-
tù nebylo navzájem srovnatelné, a proto je neuvádíme.

Závìr

Ka�dý pacient s akutní cholangitidou, prudce narùstajícím obstrukè-
ním ikterem a akutní pankreatitidou by mìl mít vedle sonografického
vy�etøení také co nejdøíve ERCP vy�etøení, které jediné urèí s jistotou
etiologii onemocnìní. Tam, kde je pùvod v choledocholitiáze, èi jiné
váznoucí drená�i �luèových cest, je mo�no ihned endoskopicky zasáh-
nout a situaci vyøe�it buï definitivnì, nebo alespoò akutní chirurgický
výkon pøovést na elektivní, se v�emi výhodami pro pacienta. Pokud chi-
rurgové sami ovládají toto spektrum endoskopických výkonù, zlep�uje
se dostupnost v kterékoliv dobì tak, �e výkon je mo�no opravdu provést
co nejdøíve ku prospìchu nemocného.
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Tab. 5. Dal�í osud pacientù po urgentním ERCP.
Tab. 5. Futher outcome of patients after urgent ERCP.

Zpùsob léèby Poèet pacientù Procento Prùm. doba hospitalizace
Methods of Number Mean duration
treatment of patients % of hospitalization

Konservativní 50 66,66 12,2 dnù
Medical treatment days
Elektivní operace 17 22,66 18,7 dnù
Elective operations days
Akutní operace
(apoplexie) 8 10,66 exitus 4x (prùmìrnì
Acute operations po 22 dnech)
(apoplexie) exitus 4x (after 22 days

on the average
pøe�ití 4x (prùmìrná
hospitalizace 122,5 dní)
survival 4x (mean hosp.
122.5 days)


