668

URGENT THERAPEUTIC ERCP AND ACUTE BILIARY PANCREATITIS
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In the period from 1992 to 1997, a total of 130 urgent therapeutic ERCPs were performed at the 2nd Department of
Surgery of the Faculty of Medicine in Brno. The examination
was indicated because of acute pancreatitis, acute septic cholangitis, and papillary ileus. Fifthy nine patients with proven
acute biliary pancreatitis and successful endoscopic papillosphincterotomy were followed up subsequently. Information
on 44 patients could be retrieved (75 %). The results were
evaluated and compared with a group of patients treated for
acute biliary pancreatitis at the 2nd Department of Surgery
in Brno before introduction of urgent therapeutic ERCPs. In
addition to lower mortality, in the group of patients who underwent endoscopy a decrease in the percentage of surgical
revisions needed was reached, and in the group with conservative treatment, statistically significant reduction of hospitalization was duration achieved. (Tab. 3, Fig. 1, Ref. 14.)
Key words: acute pancreatitis, urgent ERCP, endoscopic papillosphincterotomy.

V období let 1992—1997 bylo na II. chirurgické klinice
LFMU v Brnì provedeno celkem 130 urgentních terapeutických ERCP samotnými chirurgy. Vyšetøení byla indikována
pro akutní pankreatitidu, akutní septickou cholangitidu a papilární ileus. Dalšímu sledování bylo podrobeno 59 pacientù
s prokázanou akutní biliární pankreatitidou a úspìšnou endoskopickou papilosfinkterotomií. Podaøilo se zpìtnì získat informace o 44 pacientech (75 %). Výsledky byly vyhodnoceny
a porovnány se skupinou pacientù léèených pro akutní biliární
pankreatitidu na II. chirurgické klinice v Brnì v dobì pøed zavedením služby urgentního terapeutického ERCP. Vedle snížení mortality bylo ve skupinì endoskopovaných pacientù dosaženo snížení procenta vynucených operaèních revizí a ve
skupinì s konzervativní léèbou bylo dosaženo statisticky významného zkrácení doby nezbytnì nutné hospitalizace. (Tab. 3,
obr. 1, lit. 14.)
Klíèová slova: akutní pankreatitida, urgentní ERCP, endoskopická papilosfinkterotomie.

Akutní biliární pankreatitida pøedstavuje závažné chirurgické
onemocnìní. I pøesto, že bývá pøiøazována k náhlým pøíhodám
bøišním, aktivní chirurgický pøístup není v souèasné dobì preferován. Vìtšinou je pro pacienty s touto závažnou chorobou v dobì akutní ataky pøíliš zatìžující. Vìtšina chirurgù však intuitivnì
cítí, že pøínos vèasné dekomprese žluèových cest je pro pacienta
s akutní biliární pankreatitidou pøínosem (Leypold a spol., 1985;,
Vokurka a spol., 1996; Kala a spol., 1997). Tak chirurgická dekomprese je nahrazována endoskopickou. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) spolu s endoskopickou
papilosfinkterotomií (EPS) a extrakcí kamenù (EC) pøedstavují
další možnosti v léèbì, zvláštì pokud jsou provedeny v dobì co

nejkratší od propuknutí choroby (Dítì a spol., 1996; Piskaè a spol.,
1997; Kianièka a spol., 1997). Protože právì názory na efektivitu
urgentního ERCP se dosud stále liší, rozhodli jsme se vyhodnotit
výsledky z našeho klinického pracovištì, kde chirurgové sami provádìjí ERCP a kde souèasnì v pøípadì nutnosti je provádìn chirurgický zákrok.
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Metodika
Na II. chirurgické klinice LFMU v Brnì se endoskopiemi zabýváme již od roku 1988. V souèasnosti provádí endoskopie orální etáže GIT dva druhoatestovaní chirurgové s funkèní licencí
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gastroenterologické spoleènosti. Je logické a pøirozené, že nejprve je nutno zvládnout endoskopii prográdním endoskopem, tedy
gastrofibroskopie elektivní a následnì i terapeutické, a až po dokonalém zácviku je možno pøejít na elektivní a posléze i akutní
ERCP, a to i terapeutické. Pøi akutních endoskopických výkonech
klademe zvláštní dùraz na èasový faktor. Urgentní ERCP indikujeme u podezøení na diagnózy akutní pankreatitidy, akutní septická cholangitidy a papilárního ileu. Ve snaze provést toto vyšetøení
co nejdøíve nezdržujeme se èekáním na doplòující výsledky, které
jsou nutné k zaøazování pacientù pøed výkonem do skupin podle
závažnosti choroby èi prognostických kritérií a neomezujeme provedení výkonu pouze na pacienty s pøedpokládaným velmi tìžkým prùbìhem, èi známkami obstrukèního ikteru, jak bývá nìkdy
provádìno. K výkonu indikujeme i na první pohled lehkou pankreatitidu, protože další klinický vývoj lze i pøes nejrùznìjší kritéria jen tìžko odpovìdnì odhadnout a vìtší dùraz klademe na
provedení výkonu do 6 hodin od pøijetí.
V následující studii jsou zaøazeni pacienti z období let 1992—
1997, u kterých bylo urgentní ERCP provedeno do 6 hodin od
pøijetí k hospitalizaci na naší kliniku nebo do jiného nemocnièního zaøízení regionu jížní Moravy a u kterých byla diagnostikována akutní biliární pankreatitida. Pacienti, kteøí nebyli z našeho
pracovištì, byli k výkonu transportování za pomoci RZP (nìkdy
i letecky) a po provedeném zákroku byli opìt vráceni okamžitì
za stejných podmínek nazpátek. Retrospektivnì formou vyžádání
propuštìcích zpráv byla zhodnocena zdravotnická dokumentace,
jejíž znaèná rozdílnost však umožnila nakonec pouze porovnání
celkové doby hospitalizace a poètu úmrtí na uvedenou diagnózu.
Výsledky byly srovnávány se souborem pacientù léèených pøed
rokem 1992 na II. chirurgické klinice v Brnì pro diagnózu akutní
biliární pankreatitidy a byly zpracovány za pomoci Centra matematického modelování v biologii a medicínì pøi Ústavu patologické fyziologie LFMU v Brnì za použití Gehan•s Wilcoxon testu.
Charakteristika souboru urgentního ERCP
V období let 1992—1997 bylo na II. chirurgickou kliniku
odesláno k urgentním ERCP celkem 153 pacientù se žádostí o provedení terapeutického ERCP. 130 pacientù splòovalo naše indikaèní kritéria pro akutní ERCP, u zbylých 23 pacientù tato kritéria
nebyla splnìna. Tito pacienti byli ošetøeni, ale do sledovaného
souboru nejsou zaøazeni.
Soubor je složen z 63 mužù prùmìrného vìku 50,98 rokù (nejmladší 21, nejstarší 83 let) a 67 žen prùmìrného vìku 57,85 (nejmladší 22 rokù, nejstarší 88 let).
Výsledky.
Z celkového poètu 130 pacientù byla akutní biliární pankreatitida diagnostikována na základì provedeného ERCP v 59 pøípadech. Akutní nebiliární pankreatitida 32krát. V 17 pøípadech šlo
o septickou cholangitidu a 11krát o papilární ileus. U dalších 11
pacientù se nepodaøilo zavést kanylu do papily a nastøíknout alespoò choledochus, celková úspìšnost ERCP tedy èinila 91,54 %
(tab. 1, obr. 1). V celém souboru 107 urgentních EPS byla papila
dostateènì pro•ata u 95 pacientù, tj. 88,78 % úspìšnost. Odstranit
kameny v prvém sezení z choledochu se zdaøilo ve 77 % pøípadech.

Fig. 1. Results of 130 urgent ERCPs.
Obr. 1. Výsledky 130 urgentních ERCP.

Z celkového poètu 59 pacientù s akutní biliární pankreatitidou jsme na základì rozeslané výzvy mohli zpìtnì zhodnotit efekt
urgentního terapeutického ERCP u 44 pacientù (75 %).
Z tohoto poètu pacientù po úspìšné endoskopické papilosfinkterotomii bylo možno dále léèit konzervativnì 36 pacientù. V této skupinì byla prùmìrná doba hospitalizace 10,61 dne a nedošlo
v ní k žádnému exitu. 8 pacientù s akutní biliární pankreatitidou,
pøes urgentní terapeutickou ERCP, muselo být pro zhoršený stav
operováno. Prùmìrná doba hospitalizace se prodloužila na 36,83
dní, dva pacienti zemøeli (tab. 2).
V kontrolní skupinì 100 pacientù po sobì jdoucích pøed rokem 1992, u kterých by bylo indikováno urgentní ERCP, ale toto
ještì nebylo ve spektru bìžnì dostupných endoskopických výkonù, bylo 65 pacientù s akutní biliární pankreatitidou. Z nich bylo
možno 48 (73,85 %) léèit dále konzervativnì a jeden pacient z té-

Tab. 1. Incidence of various diagnoses in the study group of 130 urgent ERCPs.
Tab. 1. Zastoupení jednotlivých diagnóz v souboru 130 urgentních
ERCP.
Acute biliary pancreatitis
Akutní biliární pankreatitida

59

45,38 %

Acute nonbiliary pancreatitis
Akutní nebiliární pankreatitida

32

24,62 %

Acute septic cholangitis
Akutní septická cholangitida

17

13,08 %

Papillary ileus
Papilární ileus

11

8,46 %

Failure of ERCP
Neúspìch ERCP

11

8,46 %

130

100,00 %

Total
Celkem
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Tab. 2. Methods of subsequent treatment of patients with acute biliary pancreatitis after endoscopic decompression of the bile duct and
their results.
Tab. 2. Zpùsob následné léèby u pacientù s akutní biliární pankreatitidou po endoskopické dekompresi žluèových cest a její výsledky.

Tab. 3. Methods and results of treatment of patients with acute biliary pancreatitis in a control group from the time period before introduction of urgent ERCP.
Tab. 3. Zpùsob a výsledky léèby pacientù s akutní biliární pankreatitidou v kontrolním souboru z období pøed zavedením urgentního ERCP.

Zpùsob léèby
Method of treatment

Prùmìrná
Poèet úmrtí
doba léèby
Number of
Mean duration deceased
of treatment

Zpùsob léèby
Poèet
Method of treatment pacientù
Number
of pts

Poèet
pacientù
Number
of pts

%

%

Prùmìrná
doba léèby
Mean duration
of treatment

Poèet úmrtí
Number of
deceased

Conservative
Konzervativní

36

81,82

10,61 days

0

Conservative
Konzervativní

48

73,85

15,02 days

1

Operation necessary
Vynucená operace

8

18,18

36,83 days

2

Operation necessary
Vynucená operace

17

26,15

37,07 days

3

Total of patients
Celkem nemocných

44

100

X

2

Total of patients
Celkem nemocných

65

100

X

4

to skupiny zemøel. Prùmìrná doba hospitalizace byla 15,02 dne.
U 17 pacientù (26,15 %) si léèba vyžádala chirurgický zákrok a následnì 3 zemøeli. Prùmìrná doba hospitalizace byla 37,07 dne
(tab. 3).

preventivnì opíchnutá 1 % roztokem Aethoxysklerolu. Pøíznaky
krvácení se již neopakovaly.

Komplikace urgentního ERCP

V diagnostice akutní biliární pankreatitidy, stejnì jako u poruch toku v oblasti Vaterské papily, se mimo anamnézy, klinického
a laboratorního vyšetøení, velkou mìrou uplatòuje sonografie a CT.
Sonografii je však nutno stále považovat spíše za vyšetøení skríningové. S pomìrnì vysokou pøesností umožòuje vyšetøení žluèníku,
intrahepatálních a extrahepatálních cest. Její výtìžnost klesá v oblasti distálního choledochu a papily. Pøes výše uvedené nedostatky
by mìlo toto vyšetøení pøedcházet ERCP. CT vyšetøení v èasných
fázích onemocnìní akutní pankreatitidou má význam hlavnì pro
vytvoøení základního obrazu pomìrù v oblasti slinivky, od kterého
je nutno pøi kontrolních vyšetøení vycházet. Má význam pro urèení
stupnì poškození slinivky, nehodí se ke zjiš•ování eventuálnì pøítomné litiázy žluèových cest, kdy jeho senzitivita výraznì klesá. Pøi
urèování etiologického agensu má tedy ERCP nezastupitelnou úlohu (Hep a spol., 1992). Novìji je možno pøipoèíst ještì endosonografiii a magnetickou rezonanci, obì metody však jsou pouze diagnostické, eventuální litiázu s vysokou pøesností objeví, ale neumožòují léèebný zákrok na papile. Na biliární pùvod pankreatitidy
možno usuzovat pøi pøítomnosti cholecystolitiázy, choledocholitiázy, dilataci žluèových cest spolu se slepencem žluèového bláta v oblasti papily (Acosta a spol., 1980) èi po mikroskopickém prùkazu
žluèových mikrokrystalù v experimetu (Houssin, 1988). V tìchto
pøípadech je zcela zøetelné, že provedení EPS a sanace žluèových
cest jsou na místì. Horší situace nastává v pøípadech, kdy po diagnostickém ERCP neprokazujeme biliární pùvod. I když názory na
øešení této situace nejsou jednotné, pøevládá názor, že EPS není
indikována. Jsou situace, kdy prostý nástøik žluèových cest nevede
k jednoznaènému potvrzení, èi vylouèení patologie v oblasti choledochu, proto je vhodnìjší EPS provést a detailnì zrevidovat celý
choledochus instrumentálnì. Na základì tohoto pravidla jsme mìli
možnost opakovanì korigovat pùvodní diagnózu nebiliární pankreatitidy na biliární.
Jestliže pomìr konzervativnì léèených a operovaných pacientù
v neendoskopované skupinì byl 48/17, tj. operace pro zhoršující

Hovoøit o komplikaci akutní pankreatitidou v souvislosti s urgentnì provádìným EPS u akutní pankreatitidy není možné. Není
ani možno urèit, zda eventuální zhoršování stavu po EPS je u této
diagnózy v souvislosti s výkonem, nebo jenom rozvoj již zapoèaté choroby. Obdobnì lze tìžko hodnotit i zánìtlivé komplikace.
Pøítomnost tìchto komplikací se tedy projeví pøedevším ve sledované dobì hospitalizace, kterou mùže výraznì ovlivnit.
Naopak krvácení, èi perforace duodena, komplikace èasné, jsou
jasnì definované a souvisí zcela jednoznaènì s provádìným zákrokem. V uvedené sestavì 130 urgentních terapeutických ERCP
jsme nezaznamenali žádnou komplikaci ve smyslu perforace stìny duodena, èi vývodných cest žluèových èi pankreatických.
Na druhé stranì jsme však relativnì èasto pozorovali krvácení. Celkem v 9 pøípadech jsme pozorovali krvácení z øezné plochy po EPS. V jednom pøípadì pacientky naší kliniky a u jednoho mimobrnìnského pacienta, došlo k tìžkému krvácení, které si
vyžádalo chirurgickou revizi. V pøípadì pacientky naší kliniky to
bylo po neúspìšném endoskopickém hemostatickém pokusu, který byl uèinìn pro narùstající množství krve ze žaludeèní sondy asi
5 hodin po vlastní EPS. Pøi endoskopii se nepodaøilo vùbec papilu
nalézt, pacientka byla bezprostøednì operována a krvácení zastaveno po provedené duodenotomii opichem krvácející cévky. Druhý pacient byl operován následující den po EPS pro opakovanou
melénu a výrazný pokles v krevním obraze. Oba pacienti výkony
pøežili. Tøetí pacient s tìžkým krvácením byl léèen endoskopicky
a léèba si vyžádala 5 krevních pøevodù.
Ostatní krvácení byla lehká èi støední, bez výraznìjšího negativního vlivu na pacienta. Ve dvou pøípadech jsme krvácení po
EPS bezprostøednì po provedeném øezu ošetøili injektáží a Bicapem. Setkali jsme se i s menší melenou pátý den po výkonu. Pøi
endoskopii jsme již krvácení nezachytili, ale v místì rozøíznuté
papily byl nález nápadnì pøipomínající peptický ulkus. Léze byla
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se pankreatitidu byla nutná v 26,2 % pøípadech, pak ve skupinì
pacientù s urgentním ERCP a sanací žluèových cest tento pomìr
byl 36/8, tedy další rozvoj pankreatitidy si vynutil zásah pouze
u 18,2 % pacientù. Tento pomìr hovoøící o pozitivitì urgentního
ERCP však není vzhledem k celkovému poètu pøípadù statisticky
významný.
Lépe význam endoskopie v tìchto pøípadech vynikne pøi hodnocení délky hospitalizace u pacientù s biliární pankreatitidou.
Pomìr prùmìrných dob nemocnièní léèby u endoskopované skupiny a kontrolní skupiny je nutno hodnotit oddìlenì pro pacienty,
kde se vystaèilo s léèbou konzervativní a pro pacienty, kteøí pro
rozvoj pankreatitidy museli být operováni. Ve skupinì konzervativní je tento pomìr 10,61/15,02 dne, jednoznaènì tedy hovoøící
o prospìšnosti urgentnì provedeného endoskopického zákroku.
Rozdíl v dobì hospitalizací je statisticky významný (p<0,01). Tam,
kde bylo nutno operovat, již výhoda není tak patrná a pomìr délky hospitalizace je 36,83/37,07 dne. Je tedy možno konstatovat,
že v tìch pøípadech, kde i pøes urgentní ERCP se muselo pøistoupit k operaci, se již význam tohoto vyšetøení stírá, i když na druhé stranì tìchto pacientù bylo vzhledem k úspìšnému endoskopickému zákroku již ménì.
Samostatné zhodnocení zaslouží ještì mortalita v obou skupinách nemocných. U biliární pankreatitidy je pomìr mortality
6,15 % ku 4,5 % ve prospìch endoskopovaných. I když se jedná
o malá èísla, pøesto je možno usuzovat na urèitý pøíznivý vliv urgentního terapeutického ERCP na mortalitu u biliární pankreatitidy. Pro malý poèet statisticky nehodnoceno.
V souèasnosti je možno ve svìtové literatuøe pozorovat dva
smìry hodnotící význam urgentního ERCP u pacientù s biliární
akutní pankreatitidou. První, spíše konzervativní, prezentovaný
autory Fölschem a spol. (1997) a Nitschem a spol. (1998), kteøí
pøipouští význam tohoto zákroku pouze u akutní biliární pankreatitidy s ikterem, druhý, radikálnìjší, hovoøící o efektivitì tohoto
zákroku u akutní biliární pankreatitidy prezentovaný Neoptolemosem a spol. (1988) a Nowakem a spol. (1998). Na základì našich vlastních zkušeností mùžeme konstatovat, že urgentní terapeutické ERCP má pozitivní vliv na další prùbìh tak závažné choroby, jakou akutní biliární pankreatitida je. Navíc bychom rádi vyzdvihli ještì èasový faktor. Jestliže je vyšetøení indikováno, pak je
nejvhodnìjší jej provést neprodlenì, nejpozdìji do 6 hodin od pøijetí k hospitalizaci.
Závìr
U pacientù s akutní biliární pankreatitidou lze oèekávat pøíznivý efekt urgentnì provedené endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie s endoskopickou papilosfinkterotomií a dekompresí žluèových cest. Vedle snížení mortality bylo ve skupinì
endoskopovaných pacientù dosaženo snížení procenta vynucených
operaèních revizí. Ve srovnání se skupinou kontrolní bylo prokázáno statisticky významné zkrácení nutné doby hospitalizace
u akutní biliární pankreatitidy u skupiny pacientù po provedeném
terapeutickém ERCP a další konzervativní léèbou. Urgentní tera-

peutické ERCP je vhodné provést co nejdøíve od pøijetí a proto
pacienti by mìli být smìøování svými praktickými lékaøi k hospitalizaci na ta centra, kde vyšetøení je možno provést v dobì co
nejkratší, a tak efektivnì a vèas zasáhnout do rozvoje této závažné choroby.
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