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PANCREATITĂ ACUTĂ SEVERĂ DUPĂ SFINCTEROTOMIE 
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SEVERE PANCREATITIS AFTER ENDOSCOPIC SPHYNCTEROTOMY - CLINICAL REPORT 
(Abstract): Pancreatitis remains the major complication of endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP), and hyperenzynemia after ERCP is common. Severe post-ERCP 
pancreatitis is rare but it demands hospitalization and sometimes interventions (percutaneous drainage or 
surgery) due to complications. We present a case of severe post-ERCP pancreatitis wich required surgical 
approach, with good postoperative outcome. 
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INTRODUCERE 
Pancreatita acută este o complicaţie frecventă a colangiopancreatografiei 

endoscopice retrograde (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography - ERCP) şi 
a manevrelor endoscopice la nivelul sfincterului Oddi, incidenţa acesteia situându-se, 
după cele mai multe studii, în jurul valorii de 5% [1-3]. Forma severă survine mai rar 
dar este redutabilă, impune spitalizare prelungită şi uneori intervenţii percutane sau 
chirurgicale pentru rezolvarea unor complicaţii evolutive (pseudochisturi, abcese). 
Patogenia pancreatitei este diversă, iar factorii de risc incriminaţi ţin atât de pacient cât 
şi de tehnică.  

Prezentăm cazul clinic al unui pacient cu pancreatită acută severă după o 
sfincterotomie endoscopică pentru o litiază coledociană restantă. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Pacientul M.C., sex masculin, în vârstă de 51 de ani se internează în urgenţă în 

serviciul chirurgical teritorial acuzând dureri  în etajul abdominal superior, greţuri, 
vărsături, icter muco-tegumentar. Explorările biologice evidenţiază: glicemie – 145 
mg/dL, GOT – 78 U/L, GPT – 86 U/L, bilirubinemie totală – 9,1 mg/dL, directă – 7,1 
mg/dL, GGT – 120 U/L, iar examenul ecografic relevă ficat cu ecostructură omogenă, 
căi biliare intrahepatice dilatate, coledoc 12 mm, colecist cu pereţi îngroşaţi cu multiple 
imagini hiperecogene cu con de umbră posterior, pancreas omogen, dimensiuni 
normale. 

Datele clinice, de laborator şi imagistice au permis conturarea diagnosticului de 
icter mecanic, litiază biliară. După pregătire preoperatorie s-a intervenit chirurgical 
clasic decelându-se o colecistită cronică calculoasă, coledocolitiază. S-a practicat 
colecistectomie bipolară, coledocolitotomie, drenaj Kehr. Evoluţia postoperatorie este 
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nefavorabilă, cu icter persistent postoperator (bilirubinemie totală – 6,7mg/dL, directă 
4,8 mg/dL). Colangiografia pe tubul Kehr evidenţiază litiază coledociană restantă (Fig. 
1A). 

Cu diagnosticul de mai sus pacientul este transferat în clinica noastră unde se 
practică sfincterotomie endoscopică sub control colangiografic (Fig. 1B). 

 

 
La aproximativ 48 de ore de la intervenţia endoscopică starea generală a 

pacientului se alterează, acesta prezentând dureri abdominale intense în etajul 
abdominal superior, greţuri, vărsături, meteorism abdominal, oprirea tranzitului. 
Examenele de laborator pun în evidenţă hiperleucocitoza, hiperamilazemia, 
hiperamilazuria iar examenul tomodensitometric descrie un pancreas mărit de volum, 
neomogen, cu infiltrarea spatiilor peripancreatice (Fig. 2).  

Cu diagnosticul de pancreatită acută post-ERCP formă severă pacientul este 
transferat în serviciul ATI unde se instituie tratament intensiv (reechilibrare, 
antibioterapie, antialgice, antisecretorii). Având în vedere persistenţa şi chiar agravarea 
simptomelor, apariţia semnelor de abdomen acut chirurgical se decide intervenţia 
chirurgicală; se decelează o pancreatită acută, formă necrotică pentru care se practică 
necrectomie, decolare duodenopancreatică şi parietocolică, lavaj, drenaj peritoneal 
multiplu (Fig. 3).  

Fig. 1 Litiază restantă coledoc 
A Colangiografie pe tub Kehr; B Sfincterotomie endoscopică 

A B 

Fig. 2 Examen CT 
Pancreas mărit de volum, neomogen, infiltrarea grăsimii peripancreatice 
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Evoluţia postoperatorie este lent favorabilă cu ameliorarea stării generale, 
reluarea tranzitului intestinal şi a alimentaţiei enterale, dar cu apariţia unei fistule 
pancreatice la nivelul unui drenaj peripancreatic; externăm pacientul după 28 de zile de 
spitalizare cu fistula pancreatică dirijată extern dar cu debit în scădere lentă. 

La 3 luni postoperator pacientul este asimptomatic, având un câştig ponderal de 
aproximativ 6 kg, cu persistenţa fistulei pancreatice externe cu debit de aproximativ 50 
mL/zi (Fig. 4). Controlul efectuat la 6 luni a permis suprimarea drenajului datorită 
închiderii fistulei pancreatice, pacientul fiind ulterior asimptomatic la 1 an, respectiv 2 
ani postoperator. 

 

 
DISCUŢII 
Pancreatita acută după ERCP şi sfincterotomie internă este o complicaţie 

descrisă în literatura de specialitate, cu incidenţe între 1-40%, cu toate că o incidenţă de 
aprox. 5 % pare mai apropiată de realitate [1-4]. Creşterea amilazemiei după ERCP este 
o constatare frecventă, apărând la mai mult de 75% din pacienţi. 

Pancreatita acută post-ERCP aşa cum este definită prin consens [1] constă din 
asocierea durerii abdominale cu o creştere de peste trei ori a nivelului amilazemiei la 
mai mult de 24 de ore de la investigaţia endoscopică, necesitând spitalizare si tratament 
specific. Această încadrare nosologică exclude cazurile cu dureri abdominale post-

Fig. 3 Aspect intraoperator – pancretită acută necrotică 

Fig. 4 Fistulografie pe tubul de dren 
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procedurale dar cu o creştere moderată a amilazemiei precum şi situaţia opusă în care se 
constată hiperamilazemii fără răsunet clinic sau cu dureri abdominale moderate. 
Pancreatita acută post ERCP cunoaşte trei grade de gravitate, definite şi clasificate prin 
consens [1] (Tabel I).  

Există mai mulţi factori patogenici incriminaţi care, fie singular fie în asociere, 
pot induce această complicaţie: leziunea mecanică, instrumentală a ductului pancreatic, 
leziunea hidrostatică prin creşterea presiunii de injectare, injuria alergică sau chimică a 
contrastului folosit, factorul termic (electrocoagulare) sau cel infecţios. Factorii de risc 
în apariţia pancreatitei post-ERCP sunt numeroşi fiind legaţi atât de pacient cât şi de 
procedura în sine. 

 
Tabel I 

Clasificarea prin consens a pancretitei post ERCP [1] 
 

Pancreatită uşoară 
Dureri abdominale, hiperamilazemie (3x valori normale) la 24 ore de 
la procedura endoscopică, necesitând internare 2-3 zile; 

Pancreatită medie Pancreatită necesitând internare 4-10 zile; 

Pancreatită severă 
Pancreatită necesitând internare peste 10 zile, complicaţii, intervenţii 
(drenaj percutan,chirurgie); 

NB - Necesitatea internării în serviciul ATI clasifică pancretita în forma severă 

 
Vârsta tânără, sexul feminin, disfuncţia sfincterului Oddi (mai frecventă la femei 

colecistectomizate), bilirubinemia crescută, antecedente de pancreatită  (chiar post-
ERCP) sunt factori predictivi importanţi, ce ţin de caracteristicile fiecărui pacient, fiind 
confirmaţi prin analiză multivariată în diverse studii de specialitate [3]. O menţiune 
trebuie făcută aici: este periculoasă efectuarea unui ERCP diagnostic pentru suspiciunea 
de coledocolitiază la femei cu dureri abdominale recurente postcolecistectomie şi 
biochimie hepatică normală deoarece de cele mai multe ori diagnosticul nu se confirmă 
fiind vorba despre o disfuncţie oddiană, iar în acest context explorarea endoscopică se 
constituie într-un factor de risc important pentru apariţia unei pancreatite post ERCP. 

Canularea papilară dificilă şi repetată, injectarea sub presiune crescută a 
contrastului în ductul pancreatic, manometria oddiană, sfincterotomia biliară „precut”,  
sfincterotomia pancreatică, dilatarea sfincterului coledocian, sunt factori „tehnici” 
predictivi redutabili, citaţi în literatura de specialitate [4-8] dar a căror descrire 
amănunţită depăşeşte cadrul propus al acestei lucrări. De reţinut este faptul că 
procedurile complexe la nivelul sfincterului trebuie rezervate endoscopiştilor cu 
experienţă.  

Cea mai bună metodă de” tratament” a acestei complicaţii este evitarea ei şi în 
acest sens selecţia pacientului şi expertiza endoscopistului au un rol deteminant. 
Stentarea provizorie a ductului pancreatic la pacienţii cu risc crescut de pancreatită post-
ERCP poate evita complicaţia sau cel puţin forma severă a acesteia [9]; se arată că 
stentarea pancreatică este utilă atunci când se practică sfincterotomie biliară şi/sau 
pancreatică pentru disfuncţia sfincterului Oddi, dilataţii cu balon pentru coledocolitiază, 
sfincerotomie „precut” biliară, eventual canulări dificile. Chemoprevenţia este 
promiţătoare, fiind descrise diverse substanţe cu rol în acest sens (indometacinul, 
heparina, ulinastatinul etc); sunt necesare însă studii clinice mai ample şi găsirea unor 
agenţi terapeutici accesibili pentru tratamentul preventiv ambulatoriu [10-12]. 
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CONCLUZII 
Pancreatita acută post-ERCP este o complicaţie frecventă ce apare pe un anumit 

„teren”ce ţine atât pacient cât şi de tehnica examinării. Marea majoritate a cazurilor sunt 
pancreatite uşoare sau medii; forma severă apare rar, necesită tratament intensiv precum 
şi o abordare multidisciplinară.  

Sunt cunoscute anumite metode de prevenţie dar toate necesită fie echipe 
specializate şi tehnică (stentare pancreatică) fie adâncirea cercetărilor pentru 
confirmarea rolului terapeutic (chemoprevenţia).  
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