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Przypadek stenozy odwiernika spowodowanej
przez ropieñ wewn¹trzbrzuszny (podw¹trobowy)
bêd¹cy powik³aniem choroby wrzodowej
(perforacji wrzodu)
A case pyloric stenosis caused through the intraperitoneal
abscess (subhepatic) being the complication of the ulcerous
disease (the perforation of the ulcer)
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Przedstawiono przypadek chorego z powik³aniem choroby wrzodowej  zwê¿eniem
odwiernika, spowodowanym ropniem wewn¹trzbrzusznym o etiologii grzybiczej po
nierozpoznanej perforacji wrzodu. Powik³any pooperacyjn¹, wysok¹ przetok¹ przewodu pokarmowego. Operowany dwukrotnie drena¿ ropnia i zespolenie ¿o³¹dkowo-jelitowe, oraz relaparotomia z powodu niedro¿noci jelit. Leczony ¿ywieniowo. Obserwacja
pokaza³a samoistne udro¿nienie odwiernika po resorpcji ropnia.

Wstêp
Mimo zaawansowanego leczenia choroby wrzodowej, nadal w zakresie dzia³alnoci chirurga pozostaje leczenie powik³añ, szczególnie tych najpowa¿niejszych-perforacji wrzodu, krwawienia i
stenozy odwiernika. W przypadku naszego pacjenta mielimy do czynienia z
kilkoma powik³aniami choroby wrzodowej maskuj¹cymi wzajemnie swoje objawy, pocz¹wszy od stenozy odwiernika z niedo¿ywieniem, poprzez ropieñ
wewn¹trzbrzuszny, a¿ do wysokiej przetoki przewodu pokarmowego. Jednoczenie wyhodowanie z ropnia, obok flory
bakteryjnej, grzybów typu Candidia crusei stanowi znak naszych czasów czyli
koniecznoæ leczenia zaka¿eñ spowodowanych przez wielooporne bakterie i
grzyby. Praca ma na celu przedstawienie
problemów klinicznych, przed którymi
stajemy na oddzia³ach powiatowych oraz
rzeczywistej dostêpnoci nowoczesnych
metod diagnostycznych i leczniczych w
szpitalach poza orodkami klinicznymi.
Opis przypadku
45-letni mê¿czyzna przyjêty do Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Introduced with the complication of the
ulcerous disease - the narrowing of the pylorus, caused abscess intraperitoneal of mycosis aetiology after the unrecognizable perforation of the ulcer. The surgical complicationhigh fistula of the digestive system. Operated
twice - the drainage of the abscess and gastroenterostomy, and relaparotomy because of the
obstruction of intestines. Nutrition treated. The
observation showed spontaneous opening a
passage the pylorus after the resorption of the
abscess

NZOZ Nowy Szpital w wiebodzinie
z objawami zaawansowanej stenozy odwiernika. W wywiadzie choroba wrzodowa, oko³o 3-4 tygodni przed przyjêciem do szpitala silny epizod bólu, z którym zg³osi³ siê do lekarza rodzinnego, leczony PPI. Skierowany do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego, uporczywych wymiotów, utraty masy cia³a (z
70 kg do 63 kg). W badaniach przy przyjêciu: Hb - 11,6 mg% Er - 3,8 Leu 15,7, Ht - 34% Plt - 300 000, OB - 66,
Fe - 9 ug/dl, AspAT - 36 ul/L, AlAT - 22
ul/L. Gastroskopia: Prze³yk bz. W ¿o³¹dku zaleganie treci pokarmowej, przejcie
do dwunastnicy niemo¿liwe. Rtg przewodu pokarmowego z kontrastem: Prze³yk i
wpust o g³adkich zarysach i prawid³owej
perystaltyce, ¿o³¹dek wyd³u¿ony le¿¹cy
poni¿ej talerza koci biodrowej. Brak
przechodzenia kontrastu przez odwiernik z zaleganiem barytu. Brak przechodzenia kontrastu do dwunastnicy. USG
jamy brzusznej (22.02.2008) w¹troba
zmian nie wykazuje. Pêcherzyk ¿ó³ciowy kamieni nie zawiera. ciany pêcherzyka niepogrubiane. ¯o³¹dek powiêkszony, wype³niony p³ynem  obraz sugeruje
stenozê odwiernika. P¯W, trzustka, nerki, pêcherz moczowy w usg bez zmian.
Zmiany w lo¿y pêcherzyka prawdopodob77

nie wtórne do zmian zapalnych w ok.
opuszki dwunastnicy.
Leczenie
Pacjent zakwalifikowany do antrektomii b¹d plastyki odwiernika. ródoperacyjnie stwierdzono du¿y naciek zapalny w okolicy wnêki w¹troby, obejmuj¹cy odwiernik, dwunastnicê, pêcherzyk
¿ó³ciowy, który zdrenowano. Wykonano
zespolenie ¿o³¹dkowo-jelitowe, aby zapewniæ dro¿noæ przewodu pokarmowego. Za³o¿ono d³ugi zg³êbnik nosowo-jelitowy poza zespolenie ¿o³¹dkowo-jelitowe w celu w³¹czenia ¿ywienia dojelitowego we wczesnym okresie pooperacyjnym. ródoperacyjnie pobrano materia³
na badania histopatologiczne i mikrobiologiczne.
Przebieg pooperacyjny: W 3 dobie po
zabiegu w drenie umieszczonym w okolicy ropnia stwierdzono treæ ¿o³¹dkow¹
 nie weryfikowano treci badaniami laboratoryjnymi. Rozpoznano wysok¹ przetokê p. pokarmowego, dynamiczn¹  drenuj¹c¹ ok. 1200 ml, a po w³¹czeniu ¿ywienia do¿ylnego ok. 300-500 ml, pacjent
z za³o¿on¹ sond¹ ¿o³¹dkow¹  z sondy
ok. 500 ml.
Reoperowany (11.03.08) w 12 dobie
po zabiegu (20 doba pobytu)  laparotomia ze wzglêdu na narastaj¹ce objawy
niedro¿noci, w trakcie zabiegu nie
stwierdzono perforacji, przetoki ani w
obrêbie ¿o³¹dka ani dwunastnicy (podano b³êkit) uwolniono zlepione w³óknikiem pêtle jelit, pozostawiono dren w
okolicy odwiernika i w miednicy mniejszej. Przebieg pooperacyjny  od 3 doby
po relaparotomii dreny z jamy brzusznej
nie prowadzi³y ¿adnej treci, z sondy
ok.1500 ml. Po usuniêciu drenów i sondy nie stwierdzono przetoki. Przebieg powik³any wysiêkiem op³ucnowym po stronie lewej (punkcja odbarczono, ok. 300
ml surowiczego p³ynu-posiew ja³owy).
Leczenie ¿ywieniowe: Od momentu
stwierdzenia przetoki przewodu pokarmowego w³¹czono ca³kowite ¿ywienie
do¿ylne przez cewnik za³o¿ony do ¿y³y
szyjnej wew. prawej od momentu stwierdzenia przetoki p. pokarmowego. Nutritional Risk Score (NRS)=5/6 pkt. ¯ywiony przy pomocy gotowych preparatów;
Spoczynkowy wydatek energetyczny wyliczony wg wzoru Harisa-Benedicta wyniós³ 1505 kcal [3]. Zapotrzebowanie
energetyczne ustalono na poziomie 30-35
kcal/kg mc/24h= 1890- 2205 kcal. ¯ywiony przy pomocy gotowych preparatów;
Aminomix R 1500ml/1500kcal, Intralipid
R 20% 100 ml x 2 360 kcal, ¿elazo, Cer78

Tabela I
Wyniki badañ laboratoryjnych. Efekty ¿ywienia pozajelitowego a nastêpnie dojelitowego  powrót
masy cia³a do 70 kg (rednia waga cia³a pacjenta) oraz normalizacja parametrów biochemicznych.
wyniki badañ

rozpoczêcie leczenia ¿ywieniowego
3.03.2008

zakoñczenie leczenia ¿ywieniowego
18.03.2008

Hg

9,4 g/dL

9,5 g/dL

RBC / Ht

3,20 mln/m L / 27%

3,30 mln/m L

WBC

16 tys/uL

8,8 tys/m L

PLT

380 tys/uL

291 tys/m L

Na

137 mmol/L

139 mmol /L

K+

4,09 mmol/l

3,45 mmol /L

Bia³ko ca³kowite

4,8 g/dL; N 6,6-8,7 g/dL

5,8-7,4 g/dL

+

albuminy

2 g/dL; N 3,4-4,8 g/dL

3 g /dL

Fe /TIBC

9/94; N 53-167 m /dL

22 m g/dL

AspAT / AlAT

36/22 U/L

37 / 25 U/L

OB/CRP

66 / CRP z dnia 13.03 -240 mg/dL

kreatynina/mocznik
waga

0,54 mg/dL

37 mg/dL

- / 71,92 mg/dL
0,67 mg/dL / 11 mg/dL

63 kg

nevit, a potem witamina B1+ witamina
B6, 5% glukoza 1000 ml (200 kcal) 0,9%
NaCl, PWE do zbilansowania p³ynowego. ¯ywienie do¿ylne zakoñczono po 15
dobach (w 8 dobie po relaparotomii), usuniêto cewnik centralny z pobraniem posiewów z koñcówki cewnika i krwi (przez
cewnik + posiew z obwodu) posiewy ja³owe. ¯ywienie dojelitowe: a od 3 doby
po relaparotomii otrzymywa³ p³yny doustnie, w 5dobie dieta lekkostrawna, uzupe³niana Peptisorbem 1000ml (tabela I 
wynik ¿ywienia pozajelitowego). Antybiotykoterapia: pacjent otrzyma³ empirycznie: metronidazol 3 x 500 mg oraz
Zinacef 2 x 1,5 g Abactal 2 x 400 mg i.v.;
celowanie: Klindamycin 300 mg co 8 h,
Amfoterycyna B 50 mg/2 x dz i.v., Biseptol 2 x 960 mg i.v.
Oprócz tego pacjent otrzymywa³ Polstygminê i.v. po relaparotomii (4 amp/
dobê we wlewie ci¹g³ym), leki przeciwbólowe, profilaktykê przeciwzakrzepow¹
heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹ (HDCz),
probiotyki (Trilac). Ponadto prowadzono rehabilitacjê przy³ó¿kow¹, oddechow¹, wczesne uruchamianie, pielêgnacjê
skóry.
Wyniki
Wypisany w 12 dobie po relaparotomii, w 30 dobie pobytu, w stanie ogólnym dobrym, z mas¹ cia³a wiêksz¹ o 5 kg
ni¿ masa cia³a wyjciowa, bez objawów
stenozy oraz bez objawów infekcji.
Chory pozostaje pod opiek¹ poradni,
w kontrolnej gastroskopii po dwóch miesi¹cach od zabiegu stwierdzono udro¿nienie przejcia przez odwiernik, bez nie-

prawid³owoci w obrazie USG. Po roku
od hospitalizacji pacjent bez dolegliwoci, aktywny zawodowo, wzrost masy cia³a.
Omówienie
Trudnoci diagnostyczne w trakcie
hospitalizacji spowodowa³a nierozpoznana wczeniej perforacja wrzodu ¿o³¹dka
i ograniczenie procesu zapalnego w
otrzewnej do powstania ropnia.
Choroba wrzodowa w wywiadzie,
objawy stenozy oraz brak ewidentnych
objawów procesu zapalnego w jamie
brzusznej zadecydowa³y o kwalifikacji
pacjenta do antrektomii. Tymczasem stenoza nie by³a wynikiem przewlek³ego
procesu zapalnego, a wynikiem ucisku z
zewn¹trz przez ropieñ, powsta³y w wyniku innego powik³ania choroby wrzodowej  perforacji. Ropnie wewn¹trzbrzuszne s¹ w wiêkszoci przypadków powik³aniem interwencji chirurgicznej (77%), a
rzadko pierwotnym procesem (4-21%)
spowodowanym np. perforacj¹ wrzodu
¿o³¹dka [4]. Interesuj¹ce jest wyhodowanie z jamy brzusznej, obok bakterii,
Candidia crusei naturalnie oporne na flukonazol. Zasiedlenie przewodu pokarmowego przez grzyby spowodowane jest
prawdopodobnie przez leki obni¿aj¹ce
pH, stosowanie antybiotyków w leczeniu
choroby wrzodowej ¿o³¹dka, czêsto jako
leków pierwszego rzutu, cytostatyków,
sterydów (równie¿ wziewnych) oraz diet¹ z du¿¹ iloci¹ cukrów prostych. Zaka¿enie grzybicze to coraz czêciej spotykany, ale niedoceniany problem kliniczny [1]. Grzyby Candida nale¿¹ do organizmów powszechnie wystêpuj¹cych w
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Tabela I
Flora bakteryjna uzyskiwana z kolejnych posiewów mikrobiologicznych.
rodzaj patogenu
data posiewu

Strep. Anginosus Candidia crusei
28.02.08
28.02.08

amfoterycyna B

Bacterioides
stercoris 28.02.08

w

amoksycykina/
kw.klawulanowy

posiew z rany 18.02.2008r
Enterobacter
cloacae

w
w

w

w

w

ciprofloksacyna

o

o

cefotaksym

w

o

ceftazydym

w

o

erytromycyna

w

flucytozyna

w

flukonazol

o

w
o

gentamycin

w

itrakonazol

w

ketokonazol
klindamycyna

w
w

w
w

w
w

metronidazol

o

mikonazol

w

w

netilmycyna

w

w

trimetoprim/
sulfametoksazol

w

w

penicylina

Enterococcus
faecalis HLAR

w

amikacyna
ampicylina

Enterobacter
Candidia glabrata
cloacae 11.03.2008
11.03.2008

w

piperacylina
piperacylina/
tazobactam
tikarcylina/
kw.klawulan

przewodzie pokarmowym u zdrowych
ludzi, ale miejsce ich naturalnego bytowania to jelito grube. W badaniach [2]
Candida zosta³y wyodrêbnione z jamy
ustnej u ok. 30% zdrowych osób poddanych badaniu, u ponad 50% z jelita cienkiego i w 65% przypadków próbek ka³u.
Dla niektórych grzybów kwane rodowisko nie stanowi przeszkody w bytowaniu i rozmna¿aniu. Problemem w leczeniu by³a naturalna opornoæ szczepu na
flukokonazol i koniecznoæ leczenia amfoterycyn¹ B. Znamienna jest wymiana
flory bakteryjnej w kontrolnych posiewach (tabela II). Dodatkowo przebieg
powik³any powstaniem przetoki  prawdopodobnie nacieczona zapalnie ciana
¿o³¹dka po zdrenowaniu ropnia, uleg³a
wtórnej perforacji, poniewa¿ dren prowadzi³ typow¹ treæ ¿o³¹dkow¹. Podjêto typowe dla leczenia przetok postêpowanie:
dieta cis³a, odbarczenie przewodu pokarmowego  utrzymano sondê ¿o³¹dko-
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w

w

w
w
w

w¹, zmniejszenie wydzielania ¿o³¹dkowego (Controloc 2 x 40 mg i.v.), wyrównywanie zaburzeñ wodno-elektrolitowych,
leczenie ¿ywieniowe, antybiotykoterapia
o szerokim spektrum, potem celowana, rehabilitacja oddechowa, ruchowa, pielêgnacja skóry wokó³ drenu (przetoki), profilaktyka przeciwzakrzepowa, kontrola
mikrobiologiczna.
Wnioski koñcowe
Mimo zaawansowania zachowawczego leczenia choroby wrzodowej chirurdzy ci¹gle staj¹ wobec leczenia powik³añ.
Chêæ leczenia zachowawczego  u¿ywanie na szerok¹ skalê blokerów pompy protonowej (PPI) i antybiotyków mo¿e maskowaæ objawy tak ciê¿kich powik³añ
choroby wrzodowej, jak perforacja wrzodu, prowadz¹c do kolejnych zaburzeñropnia grzybiczego. Przetoki przewodu
pokarmowego jako skutek leczenia chi-

rurgicznego stanowi³y i stanowi¹ w dalszym ci¹gu problem w chirurgii ogólnej,
zarówno kliniczny jak i finansowy. Broni¹ w rêku chirurga jest mo¿liwoæ ca³kowitego ¿ywienia do¿ylnego i zaci¹gniêcie d³ugu czasowego potrzebnego na
wyrównanie stanu ogólnego, uzupe³nienie niedoborów, leczenie infekcji. Wprowadzenie ¿ywienia pozajelitowego i nowoczesnej antybiotykoterapii w po³¹czeniu z prawid³ow¹ pielêgnacj¹ chorego
daje mo¿liwoæ uratowania chorych z tak
powa¿nymi powik³aniami.
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