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Polipy dwunastnicy s¹ rzadko spotykan¹ zmian¹. Mog¹ byæ mnogie jak
np. w rodzinnej polipowatoci okrê¿nicy czy zespole Gardnera lub wystêpowaæ pojedynczo. Histologicznie s¹
to zazwyczaj zmiany o charakterze ³agodnym: miêniaki g³adkokomórkowe,
t³uszczaki, gruczolaki, rakowiaki, gruczolaki z gruczo³ów Brunnera lub
zmiany hamartomatyczne. Zmiany o
charakterze z³oliwym dotycz¹ g³ównie okolicy brodawki Vatera i s¹ to zazwyczaj gruczolakoraki. Je¿eli polipy
s¹ niewielkie i znajduj¹ siê w opuszce
lub czêci zstêpuj¹cej dwunastnicy 
dostêpnej endoskopii  usuwane s¹
w³anie t¹ metod¹. Dalsza lokalizacja
lub du¿y rozmiar polipa wymaga postêpowania operacyjnego. Najwiêksze
rozmiary  do kilku centymetrów 
osi¹gaj¹ gruczolaki. Powoduj¹ najczêciej objawy niedokrwistoci lub niedro¿noci. W niniejszej pracy prezentowany jest przypadek 52 letniej chorej z objawami anemii, u której stwierdzono w trakcie diagnostyki ogromny
polip opuszki dwunastnicy rednicy
ok. 7 cm. Zosta³ on usuniêty endoskopowo metod¹ kêsow¹ przy pomocy pêtli koagulacyjnej. W badaniu histopatologicznym okaza³ siê byæ polipem gruczolakowatym z II stopniem dysplazji.

Duodenal polyps are rare pathologies. They can be single or multiple,
like in familial adenomatous polyposis
or Gardner syndrome. Histologically
they are usually bening: adenomas,
myomas, lipomas, carcinoids, Brunner
adenomas or hamartomas. Malignant
lesions are mainly adenocarcinomas
localized in the ampulla of the Vater
area. Small polyps localized in the superior or descending segment of duodenum can be usually removed endoscopically. Larger or more distally localized polyps must be excised surgically. The largest polyps, up to several
centimeters, are adenomas. Ileus or
anemia are the main symptoms. Here
we report the case of a 52 year old
woman with a large polyp (7 cm diameter) localized in the duodenal bulb
presenting with anemia. The polyp was
removed endoscopically with a piecemeal method using diathermic loop.
Histopthologic examination revealed
that it was a ademona with grade II
dysplasia.

Wstêp
Polipy dwunastnicy s¹ stosunkowo rzadko spotykan¹ zmian¹. Mog¹ byæ pojedyncze lub mnogie. Histologicznie s¹ to zazwyczaj zmiany o charakterze ³agodnym: miêniaki g³adkokomórkowe, t³uszczaki, gruczolaki, rakowiaki, gruczolaki z gruczo³ów
Brunnera lub zmiany hamartomatyczne jak
np. polipy w zespole Peutza-Jaghersa. Czêsto spotykane s¹ równie¿ wszczepy luzówki ¿o³¹dka okrelane w jêzyku angielskim
jako gastric heterotopia. Zmiany o charakterze z³oliwym dotycz¹ g³ównie okolicy brodawki Vatera i s¹ to gruczolakoraki, ale
mog¹ zdarzyæ siê w dowolnym odcinku dwunastnicy. Spotykane s¹ równie¿ zmiany z³oliwe dwunastnicy o charakterze przerzutowym w tym najczêciej opisywane przerzuty raka p³uc, jajnika, nerki i czerniaka [11].
Poród ³agodnych, zmian znajduj¹ siê
polipy, które osi¹gaj¹c znaczne rozmiary
daj¹ objawy kliniczne niedro¿noci, czy te¿
poprzez utajone krwawienie prowadz¹ do

anemizacji chorego. Przy znacznych rozmiarach polipa rodzi siê pytanie, w jaki sposób
mo¿e on byæ bezpiecznie usuniêty. Uznanymi sposobami leczenia s¹ endoskopowa
polipektomia i laparotomia [7,13].
Poni¿ej zaprezentowany przypadek z II
Katedry Chirurgii jest dowodem, ¿e kêsowa
polipektomia mo¿e byæ skutecznym, a zarazem bezpiecznym sposobem postêpowania.
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Endoscopic piecemeal removal of large adenomatous
duodenal polyp

Opis przypadku

52 letnia chora zosta³a przyjêta w grudniu 2004 roku
do II Katedry Chirurgii celem dalszej diagnostyki i leczenia olbrzymiego polipa dwunastnicy. Nr historii choroby
3664/04.
We wrzeniu 2004 roku u chorej w kontrolnych badaniach krwi stwierdzono cechy anemii. Wartoci morfologii wynosi³y: Erytrocyty  2540000/mm3; Hemoglobina  4,6 g/l; Hematokryt  22%; Leukocyty  5400/mm3;
P³ytki  238000/mm3. Parametry krzepniêcia oraz elektrolity by³y w granicach normy. Chora zosta³a przyjêta do
Specjalistycznego Szpitala Powiatowego w Jale, gdzie
rozpoczêto diagnostykê anemii. W zebranym wywiadzie
chora nie zg³asza³a dolegliwoci bólowych ze strony jamy
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Zdjêcie 1
brzusznej, nie podawa³a nudnoci, wymiotów czy spadku masy cia³a. Brak równie¿ by³o uchwytnych klinicznie
cech krwawienia z przewodu pokarmowego. Do tej pory
chora nie chorowa³a. Nie za¿ywa³a na sta³e leków. Nie
pali³a papierosów i nie nadu¿ywa³a alkoholu. Równie¿
wywiad rodzinny by³ negatywny w kierunku chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w tym obecnoci polipów. Chora poda³a uczulenie na aspirynê. Badanie fizykalne oprócz bladoci pow³ok nie wykaza³o
odchyleñ od normy. W badaniu gastroskopowym wykonanym w Szpitalu Specjalistycznym w Jale opisano
polipowat¹, egzofityczn¹ zmianê rednicy 2,5 cm wype³niaj¹c¹ ca³¹ opuszkê dwunastnicy. Nie stwierdzono
cech czynnego krwawienia z polipa. W³¹czono do leczenia preparaty ¿elaza, blokery pompy protonowej
(pantoprazol w dawce 2 x 40 mg) i skierowano chor¹ do
II Katedry Chirurgii Collegium Medicum UJ.
Chora zosta³a przyjêta do II Katedry Chirurgii w
grudniu 2005 roku z wyrównanymi wartociami morfologii: Erytrocyty  3700000/mm3; Hemoglobina  10,3
g/l; Hematokryt  32%; Leukocyty  12100/mm3 oraz
prawid³owymi wartociami elektrolitów i parametrów
krzepniêcia. W wywiadzie pojawi³y siê poposi³kowe nudnoci i wymioty. Chorej wykonano gastroskopiê. W badaniu stwierdzono niewielk¹ przepuklinê rozworu prze³ykowego i kilka niewielkich zmian angiodysplastycznych
w trzonie ¿o³¹dka. W opuszce dwunastnicy obecny by³
wczeniej opisywany polip, widoczny ju¿ w kanale odwiernika, czêciowo wpuklaj¹cy siê do ¿o³¹dka wielkoci 4 x 3 cm, schodz¹cy dolnym brzegiem do poziomu
brodawki Vatera. Polip wype³nia³ ca³¹ opuszkê dwunastnicy (zdjêcie 1,2).
Zdecydowano o próbie endoskopowego usuniêcia
zmiany. Wykonano kêsow¹ polipektomiê za pomoc¹ pêtli
koagulacyjnej usuwaj¹c polipa w piêciu fragmentach
dochodz¹c do jego podstawy rednicy 1cm. Poszczególne fragmenty polipa usuniêto za pomoc¹ koszyka
do usuwania cia³ obcych (zdjêcie 3).
Niewielkie krwawienie z podstawy szypu³y opanowano ostrzykuj¹c miejsce krwawienia roztworem adrenaliny. W dalszym przebiegu u chorej nie wyst¹pi³y ¿adne powik³ania. Po badaniu w³¹czono do¿ylnie bloker
pompy protonowej (Pantoprazol) w dawce 2 x 40 mg, i
podawano rodki alkalizuj¹ce (Alugastrin) 3 x 15 ml. W
dniu badania chora otrzymywa³a p³yny wy³¹cznie do¿ylnie. Monitorowano równie¿ têtno i cinienie krwi w odstêpach godzinnych przez pierwsz¹ dobê. Nastêpnego
dnia chora otrzyma³a zimne p³yny doustnie uzupe³nione wlewami do¿ylnymi, w drugiej dobie p³ynne pokarmy, a w trzeciej normaln¹ dietê. Zosta³a wypisana w
dobrym stanie ogólnym w 4 dobie po polipektomii. Do
domu zalecono leczenie: Pantoprazol 1 x 40 mg oraz
alkalia 3 x 15 ml.
Usuniêty polip makroskopowo by³ policykliczny, mia³
g³adk¹, lni¹c¹ powierzchniê koloru ró¿owawego bez
cech nad¿erek, owrzodzeñ czy martwicy. Pofragmen-
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towany polip przekazano do badania histopatologicznego, które wykaza³o, i¿ jest to polip gruczolakowaty o drugim stopniu dysplazji. Nie znaleziono w preparacie ognisk
utkania nowotworu z³oliwego* (zdjêcie 4, 5).
*Badanie wykonano w Katedrze Patomorfologii CM
UJ w Krakowie, kierownik Prof. J. Stachura.
W miesi¹c po usuniêciu polipa wykonano gastroskopiê, w której stwierdzono bliznê po polipektomii i pobrano z niej seriê wycinków do badania histopatologicznego, w którym stwierdzono przewlek³y proces zapalny,
oraz cechy ogniskowej adenomiomatozy z dysplazj¹ ma³ego stopnia. Zalecono dalsze przyjmowanie brokerów
pompy protonowej i kontrolê za szeæ miesiêcy.
W kolejnej kontrolnej gastroskopii, do której chora
zg³osi³a siê we wrzeniu 2005 roku stwierdzono niezmienion¹ b³onê luzow¹ ¿o³¹dka i opuszkê dwunastnicy bez
zmian  bez ladu polipa. Chora nie zg³asza³a dolegliwoci. Równie¿ wartoci kontrolnej morfologii pozostawa³y prawid³owe (Erytrocyty  4780000/ mm3; Hemoglobina  9,0 g/l; Hematokryt  42,9%; Leukocyty  4800/
mm3).
Chora pozostaje w sta³ej kontroli naszej Kliniki.

Dyskusja
Jepsen i wsp. w prospektywnym badaniu obejmuj¹cym 584 chorych, u których
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wykonano endoskopiê górnego odcinka
przewodu pokarmowego 27 (4,6%) mia³o
wykryte polipy w opuszce i zstêpuj¹cej czêci dwunastnicy z czego tylko 2 (0,4% chorych i 7% polipów) okaza³o siê byæ gruczolakami [6]. W du¿ych badaniach niemieckich obejmuj¹cych 25000 kolejnych gastroskopii znaleziono 378 polipów dwunastnicy,
z czego 6,8% by³o rozpoznanych jako polipy gruczolakowate [9]. Tajri i wsp. donosz¹,
i¿ z 5080 chorych, u których wykonano gastroskopiê 130 (2,6%) mia³o stwierdzone
polipy dwunastnicy, a 20 z nich (0,39%
wszystkich chorych i 15,4% wszystkich polipów) okaza³o siê byæ gruczolakami, wy³¹czaj¹c z badania chorych z rodzinn¹ polipowatoci¹ jelita grubego [15].
W polipach gruczolakowych dwunastnicy podobnie jak w polipach jelita grubego
wyró¿niane s¹ 3 typy: cewkowe, cewkowokosmkowe i kosmkowe (klasyfikacja WHO
1989 rok) [11]. Polipy o utkaniu cewkowym
s¹ najczêstsze, stanowi¹c 75-80% wszystkich polipów gruczolakowych dwunastnicy.
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Pozosta³y odsetek stanowi¹ polipy cewkowo-kosmkowe i kosmkowe. Oba typy polipów podobnie jak te w jelicie grubym mog¹
ulegaæ kolejnym stopniom dysplazji i procesowi karcinogenezy. Polipy kosmkowe
pomimo, i¿ rzadsze, wykazuj¹ wiêkszy potencja³ przemiany nowotworowej i to w³anie w ich obrêbie czêciej rozpoznawane
jest ognisko raka [11]. Nale¿y dodaæ, i¿ z
tego wzglêdu biopsja jakiegokolwiek polipa
nie zawsze jest jednoznaczna i nie wyklucza z³oliwoci zmiany. Wyniki fa³szywie
negatywne zdarzaj¹ siê w 25-82% [10].
74-89% polipów w badaniu przeprowadzonym przez Jepsena i wsp. by³o mniejszych ni¿ 1cm i wiêkszoæ z nich (83%) mia³o postaæ przysadzist¹ [6]. Je¿eli chodzi o
wielkoæ polipów najczêciej du¿e rozmiary opisywane s¹ poród polipów Brunera
(ok. 5 cm) [8]. Murray w 54 przypadkach
diagnozowanych polipów gruczolakowatych
u 44 udokumentowa³ rozmiar. rednia wynosi³a 15 mm, najmniejszy polip mierzy³ 3
mm, a najwiêkszy 70 mm, jednak nie podano sposobu jego usuniêcia [9]. Polipy gruczolakowate endoskopowo widoczne s¹
zazwyczaj jako niewielkie, bladoró¿owe,
b³yszcz¹ce, policykliczne lub kalafiorowate,
miêkkie zmiany o nierównej powierzchni. W
przypadku przemiany nowotworowej trac¹
po³ysk, staj¹ siê bardziej nierówne, czerwone i mog¹ posiadaæ nad¿erki czy owrzodzenia. Polipy gruczolakowate wystêpuj¹ czêciej jako zmiany przysadziste, rzadziej jako
uszypu³owane.
Polipy dwunastnicy nie daj¹ charakterystycznych objawów. Ma³e polipy s¹ zazwyczaj zupe³nie bezobjawowe i najczêciej
wykrywane s¹ jako zmiany towarzysz¹ce
innym schorzeniom górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wiêksze mog¹ staæ
siê przyczyn¹ krwawienia z przewodu pokarmowego, anemii, wysokiej niedro¿noci,
czy zlokalizowane w okolicy brodawki Vatera, ¿ó³taczki.
Leczenie polipów dwunastnicy pozostaje spraw¹ dyskusyjn¹. W literaturze opisywanych jest wiele sposobów w zale¿noci
od iloci zmian, wielkoci polipa, jego utkania i po³o¿enia w dwunastnicy. Wydaje siê
byæ oczywiste ¿e endoskopowa polipekto-
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mia pozostaje metod¹ z wyboru jako najmniej inwazyjna [6]. Nawet du¿e polipy jak
ten opisany w niniejszej pracy mog¹ byæ bezpiecznie usuwane ta metod¹ wiadcz¹ o tym
równie¿ liczne publikacje [4,8,14]. Nale¿y
wspomnieæ o przydatnoci ultrasonografii
endoskopowej (EUS) w wycinaniu zmian
po³o¿onych bardziej ródciennie (ocena
g³êbokoci zmiany). W przypadku braku
mo¿liwoci zastosowania endoskopii (polipy przysadziste) do dyspozycji pozostaje
laparotomia i operacyjne wyciêcie polipa z
dojcia przez dwunastnicê [5,8]. Istniej¹ te¿
próby laparoskopowego usuwania polipów.
Bowers opisuje laparoskopowe wyciêcie
rakowiaka opuszki dwunastnicy, za Cuesta
laparoskopowe przez¿o³¹dkowe wyciêcie
polipa dwunastnicy [1,3]. Wydaje siê byæ
oczywiste, ¿e procedury takie jak pankreatoduodenektomia zarezerwowane s¹ dla
przypadków z³oliwych guzów dwunastnicy.
W przypadku wielopolipowatoci dwunastnicy np. w przebiegu zespo³ów polipowatoci rodzinnej (FAP) podejmowane s¹ z dobrym skutkiem zabiegi wyciêcia dwunastnicy z zaoszczêdzeniem trzustki [12].
Najczêciej opisywanym powik³aniem
polipektomii endoskopowej jest krwawienie
z szypu³y polipa mo¿liwe do opanowania
równie¿ endoskopowo. W materiale Ghaziego opisano 2 takie powik³ania wród 44 polipektomii [4]. Caraneros opisuje krwawienie z szypu³y usuniêtego polipa w 48 godzin
po polipektomii [ 2]. Potencjalnie mo¿liwe jest
równie¿ przedziurawienie dwunastnicy. Przy
usuwaniu du¿ych polipów metod¹ endoskopow¹ nale¿y liczyæ siê równie¿ z trudnoci¹
w ich wydobyciu przez ¿o³¹dek i prze³yk.
Opisana przez nas chora zosta³a skutecznie wyleczona ma³oinwazyjn¹ metod¹
endoskopow¹. Uniknê³a bardziej skomplikowanego, obarczonego wy¿sz¹ miertelnoci¹ zabiegu operacyjnego. Hospitalizacja
wynios³a zaledwie 4 dni. Potwierdzony zosta³ histopatologicznie ³agodny charakter
guza. Kolejne kontrole potwierdzi³y skutecznoæ przeprowadzonego leczenia. Powy¿sze dane wiadcz¹, i¿ endoskopowa kêsowa polipektomia du¿ych polipów dwunastnicy jest metod¹ bezpieczn¹, godn¹ polecenia, ale powinna byæ stosowana w orod-

kach o du¿ym dowiadczeniu endoskopowym z zabezpieczeniem sali operacyjnej na
wypadek wyst¹pienia powik³añ.
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