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Krwotok jako pierwszy objaw GIST jelita cienkiego
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Opisany przypadek dotyczy 46-letniego
pacjenta leczonego w oddziale chirurgii ogólnej z powodu masywnego krwotoku z przewodu pokarmowego. Mimo przeprowadzenia
szerokiej diagnostyki nie uda³o siê okreliæ
przyczyny krwawienia. Pacjent poddany by³
laparotomii zwiadowczej z powodu niemo¿noci opanowania krwawienia metodami zachowawczymi. Ostateczne rozpoznanie guza
GIST przynios³o badanie histopatologiczne.

46 year old patient was admitted to our surgical department with massive gastro intestinal bleeding. Non-invasive diagnostic tools
were unable to reveal the cause. Due to fail of
the conservative treatment the patient underwent diagnostic laparotomy which showed
GIST confirmed on histology.

Mimo ¿e od tragedii Tytanica up³ynê³o wiele lat, okazuje siê, ¿e zdradliwe
góry lodowe wci¹¿ p³ywaj¹ po bezkresnych morzach diagnozy i tak jak wtedy
pokazuj¹ nam zaledwie swój wierzcho³ek.

okolicy zaotrzewnowej. Rozmiary opisywanych w literaturze guzów GIST wahaj¹ siê od kilku milimetrów do nawet 30
cm rednicy [5]. Wzrost guza ma charakter rozprê¿aj¹co-naciekowy. Makroskopowo guz tworzy najczêciej dobrze odgraniczon¹ pseudotorebkê. Przekrój guza
jest w³óknisty, wiêksze guzy wykazuj¹ w
rodku degeneracjê torbielowat¹ (pseudotorbiele) lub centraln¹ martwicê krwotoczn¹ [3]. Radykalne leczenie chirurgiczne jest podstawow¹ metod¹, daj¹c¹
szansê wyleczenia chorych z guzem podcieliska przewodu pokarmowego [1,3,5].

Wprowadzenie
Guzy GIST (gastrointestinal stromal
tumor) nale¿¹ do nowotworów wywodz¹cych siê z komórek neuroendokrynnych.
W przewodzie pokarmowym GIST wystêpuje jako nowotwór podcieliska, pochodzenia mezenchymalnego. Cech¹
wyró¿niaj¹c¹ i charakterystyczn¹ oraz
wa¿nym kryterium diagnostycznym dla
nowotworów GIST jest dodatnia reakcja
immunohistochemiczna przeciw antygenowi CD 117 [1-3]. Jest to rzadki nowotwór przewodu pokarmowego, stanowi¹cy mniej ni¿ 1 procent ogólnej liczby nowotworów przewodu pokarmowego.
Dane epidemiologiczne dotycz¹ce Polski
szacuj¹ zachorowalnoæ na poziomie 400
-700 osób rocznie w ca³ej populacji, z
czego 120-200 przypadków to postaæ z³oliwa nowotworu[4]. Zachorowalnoæ jest
podobna zarówno w grupie mê¿czyzn jak
i kobiet. Choroba dotyczy g³ównie osób
w wieku rednim i podesz³ym, mediana
zachorowañ przypada na 50.-60. rok ¿ycia [1,3].
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Najczêstsza lokalizacja GIST to  ¿o³¹dek  60-70% przypadków, natomiast
20-30% wystêpuje w jelicie cienkim. W
10% zajête s¹ pozosta³e czêci przewodu pokarmowego: prze³yk, jelito grube,
odbytnica [1-3,5]. Zdarzaj¹ siê równie¿
lokalizacje guza GIST w sieci, krezce,

Przyczyny krwawieñ do przewodu
pokarmowego
1) Proksymalnie
od wiêzad³a Treitza
1. wrzód XII-cy (26 - 40%)
2. wrzód ¿o³¹dka (10 - 20%)
3. zapalenie b³ony luzowej ¿o³¹dka
(11-20%)
4. ¿ylaki prze³yku (10-16%)
5. zespó³ Mallory'ego i Weissa
(10-12%)
6. rak ¿o³¹dka (2%)
7. rak prze³yku (1%)
8. zapalenie prze³yku (7%)
9. inne (zapalenie XII-cy) (7%)
2) obwodowo od wiêzad³a Treitza
1. uchy³kowatoæ jelita grubego
(17-40%)
2. zmiany naczyniowe (2-30%)
3. choroby zapalne jelita grubego
(9-21%)
4. rak jelita grubego (11-14%)
5. wg³obienie (brak danych)
6. zmiany odbytnicze
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(m.in. guzki krwawnicze)
(4-10%)
7. zmiany w obrêbie jelita cienkiego
(choroba Crohna, uchy³ek
Meckla, guzy, zmiany
naczyniowe, zakrzepica
uk³adu wrotnego (2-9%) [6].
W³asne spostrze¿enia
W dniu 28 grudnia 2009 do IP szpitala zg³osi³ siê 46 letni pacjent, zaniepokojony faktem, ¿e w trakcie oddawania stolca zauwa¿y³ ¿ywo czerwon¹ krew zmieszan¹ ze stolcem. Lekarz IP zleci³ oznaczenie pacjentowi morfologii krwi obwodowej, w której wartoci Hb i Ht wynosi³y
odpowiednio 15g% i 43%, w badaniu per
rectum nie znaleziono cech krwawienia.
W dniu kolejnym (29 XII) pacjent
ponownie zg³osi³ siê do IP szpitala, podaj¹c, ¿e kolejny raz odda³ stolec tym
razem luny, równie¿ zmieszany z du¿¹
iloci¹ krwi. Ponownie oznaczono morfologiê krwi obwodowej, stwierdzaj¹c
brak spadku wartoci Hb i Ht. Pacjenta
konsultowa³ chirurg pracuj¹cy w oddziale chirurgii ogólnej, w trakcie badania per
rectum stwierdzi³, obecnoæ ¿ylaków okolicy odbytu, nie potwierdzi³ obecnoci
wie¿ej krwi w bañce odbytnicy. Pacjentowi przepisano leki flebotrobowe, jak
równie¿ ustalono termin wykonania badania kolonoskopowego z pocz¹tkiem
kolejnego tygodnia.
30 XII o godzinie 6 rano pacjent uda³
siê do toalety, gdzie w trakcie defekacji
omdla³. Do domu pacjenta przyjecha³a
karetka R. Lekarz pogotowia stwierdzi³
u pacjenta objawy wstrz¹su krwotocznego. W chwili badania RR - 90/40 mmHg,
ASM > 100 u/min., skóra zimna, zlana
potem. Ogl¹daj¹c oddany przez pacjenta
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stolec, lekarz okreli³ go jako obfit¹ melenê.
Pacjent po przywiezieniu do szpitala,
zosta³ przyjêty do oddzia³u chirurgii ogólnej z rozpoznaniem krwawienia z przewodu pokarmowego. W chwili przyjêcia
oznaczono pacjentowi morfologiê krwi
obwodowej (WBC - 12,6; RBC - 3,54;
HGB - 10,6; HCT - 32; PLT - 235), PT 78; INR - 1,31, Na - 136, K - 4,3. PKO w
chwili przyjêcia - RR 130/90; ASM 112u/
min. (pacjent do chwili przyjêcia do oddzia³u mia³ ju¿ przetoczone 500 ml
0,9%NaCl i 500 ml Gelafundinu. W badaniu jamy brzusznej wykluczono obecnoæ objawów otrzewnowych, nie stwierdzono równie¿ patologicznych oporów w
jamie brzusznej.
W godzinach porannych poddano pacjenta badaniu gastroskopowemu, w którym stwierdzono: Prze³yk - b³ona luzowa prawid³owa, linia Z wyrana, wpust
luny. Dno ¿o³¹dka w optyce zwrotnej
prawid³owo wysklepione, jeziorko luzowe sk¹pe, luzowe. B³ona luzowa: miejscami ogniska przekrwienia. Trzon - podatnoæ na insuflacjê prawid³owa. Uk³ad
fa³dów typowy. B³ona luzowa przekrwiona. K¹t - bez patologii. Okolica
przedodwiernikowa - niezmieniona.
Odwiernik - okr¹g³y, zamkniêty, swobodnie przepuszcza instrument. Opuszka XII-cy - b³ona luzowa - niewielkie
ognisko przekrwienia. Dalszy odcinek
XII-cy bez zmian patologicznych. Cech
krwawienia nie stwierdza siê. Dgn.: Gastritis levis gradus praecipue regionis
fundae. Podjêto decyzjê o leczeniu zachowawczym, planuj¹c przeprowadzenie
w nastêpnym dniu badania kolonoskopowego.
Do leczenia w³¹czono Losec w dawce 80 mg i.v. w bolusie a nastêpnie 8 mg/

h w pompie, Vitacon - 2 x 1 amp., Exacyl
- 1 amp. co 4h, Calcium - 3 x 1 amp. oraz
roztwory krystaloidów. Wartoci RR i têtna utrzymywa³y siê na poziomie rednio
- skurczowe 110-120 mmHg, rozkurczowe - 80-90 mmHg, têtno miarowe - 110 120 u/min. Do godziny 13.00 pacjent odda³ 4 x melenê. O godzinie 13.00 skontrolowano ponownie morfologiê - WBC
12,9; RBC - 3,04; HGB - 9,0; HCT - 27,3;
PLT - 221. Widz¹c spadek wartoci uk³adu czerwonokrwinkowego pacjentowi
przetoczono równie¿ 2 j. KKCZ.
O godzinie 19.00 ponownie oznaczono morfologiê krwi obwodowej - WBC
12,4; RBC - 3,13; HGB - 9,4; HCT - 27,4;
PLT - 175. Raz jeszcze przetoczono 2j.
KKCZ oraz 3j. FFP. W ci¹gu nocy pacjent odda³ 5-krotnie melenê ze skrzepami i wie¿¹ krwi¹.
W dniu 31 XII badania poranne przedstawia³y siê nastêpuj¹co: WBC 12,4; RBC
- 2,33; HGB - 6,7; HCT - 20,3; PLT - 157;
wsk.PT -71; INR - 1,45; rAPPT - 0,97.
Badanie kolonoskopowe opisano nastêpuj¹co: Per rectum  ogl¹daniem okolica odbytu niezmieniona. Napiêcie zwieracza w normie, na koñcu palca pop³uczyny krwi. Endoskop wprowadzono pod
kontrol¹ wzroku do k¹tnicy. W ca³ym jelicie du¿a iloæ wie¿ej krwi. Przep³ukuj¹c wiat³o sol¹ fizjologiczn¹ nie uwidoczniono patologii w zakresie luzówki
jelita grubego. Uk³ad haustracji typowy.
Podatnoæ cian na rozdymanie prawid³owa. Dgn.: Ostre krwawienie z jelita cienkiego.
Zaraz potem wykonano badanie tomograficzne jamy brzusznej i miednicy ma³ej. Opis badania: W¹troba wielkoci w
normie, w ca³oci o wyranie obni¿onej
jednorodnej gêstoci - cechy uogólnionego st³uszczenia - uszkodzenia mi¹¿szu,
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jednorodnie wzmacnia siê po kontracie,
bez zmian ogniskowych. Poza tym narz¹dy jamy brzusznej bez istotnych zmian.
Obraz jelit jest prawid³owy, nie uwidoczniono zmian w cianie. Przestrzeñ zaotrzewnowa wolna, nie uwidoczniono
powiêkszonych wêz³ów ch³onnych. Narz¹dy miednicy bez zmian.
W godzinach porannych wartoci RR
i têtna utrzymywa³y siê w granicach skurczowe - 100 mmHg, rozkurczowe 70 mmHg, ASM - 120 u/min. Do terapii
w³¹czono Remestyp 1 mg co 4 h, Asamax - 4 x 2 tabl., Metronidazol - 2 x 1 g
oraz Encorton - w dawce 20 - 20 - 10 mg
p.o.
Oko³o godziny 16.00 ponownie wykonano morfologiê krwi obwodowej:
WBC 14,1; RBC - 2,04; HGB - 6,0; HCT
- 17,8; PLT - 100. W sumie w ci¹gu dnia
pacjentowi przetoczono 7j. KKCZ i 3j.
FFP. Dziêki obfitym przetoczeniom oraz
uzupe³nianiu ³o¿yska roztworami krystaloidów uda³o siê utrzymaæ wartoci RR i
têtna na poziomie 100/70 mmHg i ASM
100 u/min. W ci¹gu doby pacjent odda³
ok. 9 razy melenê ze skrzepami krwi.
W dniu 01.01.2009. stan pacjenta nie
uleg³ poprawie. Wyniki morfologii krwi
obwodowej: WBC 16,3; RBC - 1,99;
HGB - 5,7; HCT - 16,9; PLT - 87 Zaczê³y narastaæ obrzêki (oznaczone bia³ko
wynosi³o 3,46g%.). Wartoci RR i têtna
zaczê³y oscylowaæ w okolicach 90/60
mmHg i 100 u/min. Pacjentowi przetoczono kolejne 6 j. KKCZ oraz 6 j. FFP.
W dniu 02.01.2009 wartoci morfologii krwi obwodowej by³y nastêpuj¹ce:
WBC 14,3; RBC - 2,25; HGB - 4,9; HCT
- 19,3; PLT - 62.
Ponownie poddano pacjenta badaniu
gastroskopowemu: Prze³yk prawid³owy.
Linia Z wyrana, wpust sprawny. Dno
¿o³¹dka w optyce zwrotnej prawid³owo
wysklepione. Jeziorko luzowe miernie
obfite, treæ ¿o³¹dkowa, jasna. W dnie
pojedyncze nad¿erki w fazie gojenia.
Podatnoæ cian trzonu na insuflacjê dobra. Uk³ad fa³dów trzonu prawid³owy.
luzówka ¿o³¹dka blada, lni¹ca bez
zmian patologicznych. Okolica przedodwiernikowa bez zmian. Odwiernik
sprawny. Opuszka i czêæ pozioma XIIcy bez zmian patologicznych.

88

Po 72 godzinach od chwili przyjêcia
podjêto decyzjê o wykonaniu zwiadowczej laparotomii. Wykonano laparotomiê,
u¿ywaj¹c ciêcia porodkowego rodkowego. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono wype³nione treci¹ krwist¹ jelito
krête oraz oko³o 70 cm od zastawki Bauchina odnaleziono zapalnie zmieniony
uchy³ek Meckla. Wykonano resekcjê czêciow¹ jelita cienkiego wraz z uchy³kiem,
po czym zamkniêto jamê brzuszn¹ szwem
warstwowym. Po zabiegu pacjenta przekazano do oddzia³u IT na dwie kolejne
doby, sk¹d wróci³ na oddzia³ chirurgiczny w 2 dobie pooperacyjnej. Do 3. doby
pooperacyjnej ¿ywiono pacjenta parenteralnie, a od 4 doby podawano ¿ywienie
dojelitowe wspomagane preparatami syntetycznymi. W 7. dobie pacjent opuci³
oddzia³ w stanie ogólnym dobrym z ran¹
goj¹c¹ siê per primam.
Po 2. tygodniach od zabiegu otrzymano wynik badania hist.pat. GIST.
Omówienie
Przypadek leczony w naszym oddziale
potwierdza ogóln¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z
leczeniem zmian litych typu GIST. Zmiany te wystêpuj¹ rzadko, a ich ostateczne
rozpoznanie najczêciej dokonuje siê
dopiero po zbadaniu usuniêtego guza
przez histopatologa. Zmiana, któr¹ operowalimy u naszego pacjenta ze wzglêdu na rozmiar i po³o¿enie by³a wczeniej
ca³kowicie bezobjawowa i gdyby nie
masywne krwawienie, którego by³a przyczyn¹, prawdopodobnie jeszcze przez
d³ugi czas nie zosta³aby zdiagnozowana.
Nieszczêliwy incydent krwawienia da³
pacjentowi szansê na opanowanie choroby zanim nast¹pi³ uogólniony rozsiew do
innych narz¹dów jamy brzusznej (w¹troba, otrzewna cienna). Przypadkowo rozpoznane guzy stromalne przewodu pokarmowego maj¹ zwykle ma³e wymiary i nie
s¹ widoczne w badaniach obrazowych. W
wiêkszych analizach guzy incydentalne
stanowi³y prawie 1/3 wszystkich GIST.
rednia wielkoæ przypadkowo rozpoznanych guzów stromalnych przewodu pokarmowego wynosi³a 2,5 cm. U (71%)
pacjentów z GIST wystêpuj¹ dolegliwoci zwi¹zane z obecnoci¹ guza stromal-

nego przewodu pokarmowego. U chorych
z objawowym GIST wystêpuj¹ najczêciej bóle brzucha (59%), krwawienie do
przewodu pokarmowego (50%), obecnoæ wyczuwalnego guza w jamie brzusznej (23%), chudniêcie (18%), przedziurawienie przewodu pokarmowego (9%)
oraz upoledzenie dro¿noci przewodu
pokarmowego (4%) [7].
Wnioski
1. Diagnostyka patologii zwi¹zanych
z jelitem cienkim przy u¿yciu standardowych metod obrazowych wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem b³êdu
2. Brak ustalenia przyczyny przy masywnym krwawieniu z przewodu pokarmowego stanowi wskazanie do pilnej laparotomii bêd¹cej w tym wypadku zarówno procedur¹ diagnostyczn¹ jak i terapeutyczn¹
3. Mimo ¿e GIST jako przyczyna
krwawienia z przewodu pokarmowego
stanowi minimalny odsetek patologii odpowiedzialnej za krwawienie, to w grupie chorych z GIST krwawienie stanowi
istotny objaw tocz¹cej siê patologii
4. Objawy prodromalne krwawienia
z przewodu pokarmowego nie mog¹ byæ
lekcewa¿one, ich przyczyn nale¿y szukaæ
jak najszybciej!
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