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Els pacients amb colangitis aguda que desenvolupen signes de fracàs multiorgànic presenten un risc molt alt de 
mort i requereixen drenatge urgent de la via biliar. El mètode d’elecció per drenar la via biliar es la 
colangiopancreatografía retrògrada endoscòpica (CPRE), però la disponibilitat per realitzar CPRE urgent es 
limitada. 
Mètode 
Des de 2016 a l’Hospital Moisès Broggi s’activa un circuit per a la detecció i el tractament de la colangitis aguda 
greu oferint drenatge de la via biliar de manera urgent (<12h) per CPRE com a primera opció, per un 
endoscopista que ofereix disponibilitat a la crida, o bé per colangiografia transparietohepática (CTPH) o cirurgia 
si l’endoscopista no està disponible. 
Pacients 
Des de gener de 2016 fins a desembre de 2017 es va definir la indicació de CPRE urgent per colangitis urgent 
greu segons els criteris de Tokyo (hipotensió amb necessitat de DVA, insuficiència renal, insuficiència 
respiratòria, coagulopatia, alteració del nivell de la consciència). Les CPREs realitzades per qualsevol altre 
indicació es van definir com CPREs no urgents. 
Resultats 
Durant el període d’estudi es van realitzar 368 CPREs, de les quals 10 van ser urgents (0.027%). La taxa de 
canul·lació va ser del 100% en les CPREs urgents i del 96% en les no urgents. El 60% dels casos urgents van 
requerir col·locació de pròtesis biliar. La taxa de complicacions va ser del 0% a les CPREs urgents y del 5.3% a 
les no urgents. En aquest període no es van realitzar CTPH ni cirurgia biliar per colangitis greu urgent en cap 
cas. 
Conclusions 
L’establiment d’un circuit de CPRE urgent a la crida permet tractar de manera eficaç i segura els pacients amb 
colangitis greu que requereixen drenatge urgent de la via biliar i permet evitar procediments més invasius i 
costosos com la CTPH i la cirurgia biliar urgent.  
 

 


