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Guz neuroendokrynny jelita cienkiego jako
przyczyna niedro¿noci
Neuroendocrinal tumor of the small bowel as a reason
of obstruction
Guzy neuroendokrynne jelita cienkiego
nale¿¹ do rzadko wystêpuj¹cych nowotworów przewodu pokarmowego. Diagnostyka ze
wzglêdu na niespecyficzne objawy jest bardzo trudna. W opisanym przypadku 55-letniej chorej przedstawiono powik³ania wynikaj¹ce z diagnostyki przedoperacyjnej i problemy pojawiaj¹ce siê po leczeniu operacyjnym. Pacjentkê leczono pocz¹tkowo z powodu powik³añ po jatrogennej perforacji prze³yku a nastêpnie operowano z powodu niedro¿noci przewodu pokarmowego spowodowanej guzem neuroendokrynnym zlokalizowanym w jelicie czczym. Podjêto leczenie
uzupe³niaj¹ce analogami somatostatyny
(long acting somatostatin receptor antagonist- LAR) . Po 10 miesi¹cach od laparotomii
chor¹ reoperowano z powodu objawów niedro¿noci. Stwierdzono naciek nowotworowy
w krezce jelita cienkiego oraz powiêkszone
wêz³y ch³onne przestrzeni zaotrzewnowej. W
przypadkach nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego leczenie operacyjne nie zawsze jest radykalne , ale resekcja masy guza poprawia komfort i czas prze¿ycia.

Small intestine is a very rare localization
of the neuroendocrine tumors in digestive system. Symptoms are usually nonspecific what
makes correct diagnosis difficult. In our case
we described complications caused by inaccurate preoperation diagnosis and problems appeared after surgery. A 55 years old female with
symptoms of obstruction was transferred to our
Clinic from City Hospital where she was hospitalized for two days with diagnosis of esophagus stricture and pylorus obstruction. She
underwent laparotomy. Segmental resection of
small intestine with end to end anastomosis and
mesentery lymph node resection was performed. She was qualified for treatment with long
acting somatostatin receptor antagonist (LAR).
Increasing symptoms of dysphagia caused by
stricture of the esophagus was a reason of dilatation and prosthesis set up. Ten months post
surgery patient was admitted to the hospital
with signs of obstruction. Surgery revealed
progression of the disease in the small intestine mesentery and enlargement of the extraperitoneal lymph nodes.

Guzy neuroendokrynne przewodu
pokarmowego, z których jako pierwszy
zosta³ opisany rakowiak w 1867 roku [2]
to nowotwory stanowi¹ce 2% nowotworów przewodu pokarmowego. Podzielono je w zale¿noci od pochodzenia w
rozwoju embrionalnym:
- FOREGUT: guzy wychodz¹ce z ¿o³¹dka, dwunastnicy i trzustki;
- MIDGUT: guzy rozwijaj¹ce siê w
jelicie cienkim, wyrostku robaczkowym
i w prawej po³owie poprzecznicy;
- HINDGUT: guzy wychodz¹ce z poprzecznicy, lewej po³owy okrê¿nicy i
odbytnicy.

nych oraz daj¹c przerzuty do w¹troby [2]
w odró¿nieniu od guzów zlokalizowanych
w wyrostku robaczkowym i odbytnicy,
które czêciej nie s¹ hormonalnie czynne
a ich przebieg jest ³agodniejszy [2].

Klinicznie s¹ to guzy wolno rosn¹ce,
które czêsto pozostaj¹ nierozpoznane
przez d³u¿szy czas. Od pocz¹tku objawów
do diagnozy mija przeciêtnie 9 lat [1].
Jedynym objawem mog¹cym towarzyszyæ ich rozwojowi jest nawracaj¹cy ból
brzucha a rozpoznanie stawia siê dopiero podczas laparotomii. Rakowiaki jelita
cienkiego maj¹ bardziej agresywny przebieg, powoduj¹c zajêcie wêz³ów ch³on-

Opis przypadku
Pacjentkê lat 55 z objawami niedro¿noci przewodu pokarmowego przekazano do Klinki z oddzia³u Chirurgicznego
Szpitala Miejskiego w Poznaniu gdzie
hospitalizowana by³a przez 2 dni z rozpoznaniem zwê¿enia prze³yku oraz niedro¿noci odwiernika. Stan ogólny chorej przy przyjêciu okrelono jako powa¿ny ze wzglêdu na cechy znacznego niedo¿ywienia i parametry laboratoryjne
wskazuj¹ce na zaburzenia gospodarki
elektrolitowej. Wiod¹cymi objawami by³a
dysfagia i wymioty.
Historia Choroby pacjentki obejmuje
8 tygodni poprzedzaj¹cych przyjêcie do
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w PoznaOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 2

niu. Chora z umiarkowanie nasilonymi
dolegliwociami i objawami (bóle zlokalizowane w ródbrzuszu, brak ³aknienia i
nudnoci) wskazuj¹cym na ostre zapalenie trzustki na pod³o¿u kamicy przewodowej zg³osi³a siê do Central Middlesex
Hospital, gdzie wykonano endoskopow¹
wsteczn¹ cholangio-pankreatografiê
(ERCP). W 4 dobie po badaniu ERCP
chora z objawami perforacji prze³yku i
niewydolnoci oddechowej przekazana
zosta³a do St. Mary Hospital w Londynie, gdzie przyjêta zosta³a do Kliniki Intensywnej opieki medycznej dodatkowo
rozpoznano zespó³ niewydolnoci oddechowej ARDS w przebiegu sepsy oraz
ropniaka prawej jamy op³ucnowej. Wykonano drena¿ prawej jamy op³ucnowej.
Przez kolejne 4 tygodnie pacjentka pozostawa³a na oddechu kontrolowanym w
pi¹czce farmakologicznej. Stan chorej
okrelano jako ciê¿ki. Po uzyskaniu poprawy oraz pe³nej wydolnoci oddechowej pacjentka zosta³a extubowana i przekazana do oddzia³u internistycznego tamtejszego szpitala. Przez kolejne 4 tygodnie hospitalizowana by³a z powodu trudnoci w po³ykaniu i okresowo wystêpuj¹cych wymiotów. Wykonano badania
RTG i KT stwierdzaj¹c zwê¿enie prze³yku i rozstrzeniowo zmieniony ¿o³¹dek
siêgaj¹cy poziomu talerza biodrowego.
Po przyjêciu do Kliniki Chirurgii w
Poznaniu wykonano badanie endoskopowe. Stwierdzono zwê¿enie prze³yku do
rednicy ok. 5mm w odleg³oci 25 cm od
linii zêbów.
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Wdro¿ono ca³kowite ¿ywienie pozajelitowe (TPN). Przygotowano chor¹ do
zabiegu operacyjnego. Podczas laparotomii stwierdzono zmianê o charakterze
owrzodzenia na granicy dwunastnicy i
jelita czczego oraz nieco dalej 3 ogniska
polipowate zwê¿aj¹ce krytycznie wiat³o
jelita stanowi¹ce przyczynê niedro¿noci.
Wykonano odcinkow¹ resekcjê 2 fragmentów jelita cienkiego z zespoleniem
koniec do koñca. Jednoczenie usuniêto
znajduj¹ce siê w krezce wêz³y ch³onne.
W badaniu histologicznym preparatu operacyjnego stwierdzono utkanie raka neuroendokrynnego w trzech ogniskach zlokalizowanych w jelicie czczym oraz przerzuty nowotworowe do 2 wêz³ów ch³onnych. W materiale z okolicy dwunastnicy stwierdzono owrzodzenie sr. 1cm bez
zmian nowotworowych. Wykonano badanie scyntygraficzne HYNIC, które uwidoczni³o zmianê o charakterze przerzutu
w lewym p³acie w¹troby. Zmiana nie by³a
obserwowana podczas laparotomii. Chor¹ zakwalifikowano do leczenia analogami somatostatyny LAR. Ze wzglêdu na
postêpuj¹ce zwê¿enie prze³yku i nasilaj¹ce siê objawy dysfagii w przebiegu pooperacyjnym Przeprowadzono zabieg
poszerzania prze³yku i za³o¿ono protezê
samorozprê¿aln¹ w miejsce zwê¿enia
Po zabiegu operacyjnym rana zagojona bez powik³añ, szwy usuniêto w 10
dobie. W kolejnych dobach pooperacyjnych problem stanowi³a biegunki do kilkunastu wypró¿nieñ w ci¹gu doby, które
ust¹pi³y po leczeniu somatostatyn¹. Chora
zwolniona do domu w stanie dobrym w
32 dobie po zabiegu operacyjnym

W 10 tygodniu po zakoñczeniu leczenia w klinice chirurgii dosz³o do ponownego zwê¿enia prze³yku powy¿ej górnego bieguna protezy prze³ykowej. Pacjentka zosta³a ponownie przyjêta do Kliniki.
Wykonano badanie endoskopowe i poszerzanie prze³yku objawy dysfagii ust¹pi³y.
Po 10 miesi¹cach od zabiegu operacyjnego wyst¹pi³y ponownie objawy niedro¿noci z powodu których chor¹ przyjêto do Kliniki. Wykonano relaparotomiê
stwierdzaj¹c progresjê procesu nowotworowego w krezce jelita cienkiego i powiêkszone wêz³y ch³onne przestrzeni zaotrzewnowej. Wykonano zespolenie ¿o³¹dkowo-czcze.
Przypadki nowotworów z³oliwych
jelita cienkiego nale¿¹ do rzadkoci, a
wieloogniskowe guzy nowotworowe jelita cienkiego to przypadki kazuistyczne
sporadycznie opisywane w literaturze,
wród których najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ nowotwory o utkaniu guzów neuroendokrynnych lub GIST. Przedoperacyjna diagnostyka jest niezwykle trudna
ze wzglêdu na niecharakterystyczne, zwykle wolno narastaj¹ce objawy [3].
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