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STRESZCZENIE:    W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z krwiakiem śródściennym żołądka. W przeprowadzonych badaniach dia-
gnostycznych wysunięto podejrzenie guza podścieliskowego przewodu pokarmowego. W badaniu gastroskopowym stwier-
dzono obraz prawidłowy, natomiast w badaniu tomografii komputerowej jamy brzusznej uwidoczniono wzdłuż krzywizny 
większej żołądka zmianę guzowatą wychodzącą z jego tylnej ściany, przylegającą do trzustki i śledziony. Chorego zakwali-
fikowano do leczenia chirurgicznego. Wykonano laparotomię, całkowitą resekcję żołądka, rekonstrukcję przewodu pokar-
mowego metodą Roux-en-Y. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym zaobserwowano obecność rozległego krwiaka 
penetrującego do tkanki tłuszczowej okołożołądkowej oraz liczne hemosyderynofagi i odcinkowe wykładniki tworzenia ziar-
niny zapalnej wskazujące na przewlekły charakter zmiany. Wyniki badań immunohistochemicznych w kierunku GIST (CD117, 
DOG-1, CD34, CD31, SMA, S-100, CKAE1/AE3, Ki-67) były ujemne. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Pacjent pozostaje pod 
stałą kontrolą i obserwacją. W kontrolnym badaniu gastroskopowym i tomografii komputerowej jamy brzusznej po 6 miesią-
cach od operacji stwierdzono obraz prawidłowy. 

SŁOWA KLUCZOWE:   krwiak śródścienny żołądka, guz podścieliskowy przewodu pokarmowego, całkowita resekcja żołądka

ABSTRACT:   The article presents a case report of a patient with an intramural gastric hematoma. Diagnostic examinations were suggestive of 
a suspected gastrointestinal stromal tumor Normal image was observed in gastroscopic examination while abdominal CT scan 
revealed a nodular lesion along the greater curvature of the stomach extending from the posterior wall and adjoining the pan-
creas and the spleen. The patient was qualified for surgical treatment. Laparotomy was performed followed by total gastric resec-
tion and Roux-en-Y reconstruction of the gastrointestinal tract. Post-operative histopathological examination revealed the pres-
ence of an extensive hematoma penetrating the perigastric fat tissue along with numerous hemosiderinophages and segmental 
indicators of formation of inflammatory granulation tissue suggestive of a chronic nature of the lesion. Immunohistochemical 
GIST assays (CD117, DOG-1, CD34, CD31, SMA, S-100, CKAE1/AE3, Ki-67) were negative. No complications were observed in the 
post-operative course. Patient is subject to continued follow-up and observation. Follow-up gastroscopy and abdominal CT scan 
performed 6 months after the surgery revealed an unremarkable image. 
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WSTĘP

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) są 
najczęściej występującymi nowotworami mezenchymalnymi prze-
wodu pokarmowego [1, 2]. Umiejscowione są głównie w żołądku 
(60–70% przypadków) i jelicie cienkim (25–30% przypadków), 
znacznie rzadziej w przełyku (<5% przypadków), okrężnicy (1% 
przypadków) i odbytnicy (5% przypadków) [1, 2, 3]. Wyjątkowo 
rzadko można zaobserwować ich obecność w sieci, krezce jelita 
i przestrzeni zaotrzewnowej. Czasami nie udaje się ustalić pier-
wotnej lokalizacji zmiany ze względu na wieloogniskowy rozsiew 
śródotrzewnowy [2, 3]. Umiejscowienie w żołądku wiąże się z lep-
szym rokowaniem niż w przypadku lokalizacji w innych narządach 
[1]. GIST stanowią 0,1–3% nowotworów przewodu pokarmowe-
go[1]. W Polsce szacuje się występowanie 120–190 nowych za-
chorowań rocznie [2]. Nowotwory te diagnozowane są jako guzy 

podśluzówkowe, śródścienne i podsurowicówkowe [3]. Ze wzglę-
du na umiejscowienie, istniejące metody diagnostyczne nie zawsze 
są wystarczające do ustalenia rozpoznania GIST. Diagnoza często 
stawiana jest dopiero na podstawie badania histopatologicznego 
preparatu pooperacyjnego. 

Guzy śródścienne w obrębie żołądka  mogą mieć charakter zmian 
nienowotworowych. Wśród tej grupy zmian opisuje się: ektopowe 
ogniska trzustki, malformacje naczyniowe, ropnie, krwiaki śród-
ścienne i inne. 

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego krwiak 
śródścienny żołądka imitował guz podścieliskowy przewodu pokar-
mowego. W literaturze można znaleźć kilka opisów przypadków 
pacjentów z podobnym schorzeniem. Występowanie krwiaków 
śródściennych w żołądku najczęściej obserwuje się u pacjentów 
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nę śluzową nad tym obszarem oraz nadżerkę o średnicy 0,2 cm 
w błonie śluzowej w okolicy odźwiernika (rycina 1). W badaniu 
mikroskopowym w okolicy odźwiernikowej w błonie podśluzowej 
zaobserwowano obecność drążących zmian krwotocznych docho-
dzących do błony mięśniowej właściwej, przechodzące w rozległy 
krwiak penetrujący do tkanki tłuszczowej okołożołądkowej, po-
nadto obecność hemosyderynofagów oraz odcinkowe wykładniki 
tworzenia ziarniny zapalnej wokół krwiaka, co wskazywało na prze-
wlekły charakter zmiany (rycina 2). Po wykonaniu badań immu-
nohistochemicznych (CD117, DOG-1, CD34, CD31, SMA, S-100, 
CKAE1/AE3, Ki-67) wykluczono obecność zmiany typu GIST.

Pacjent pozostaje pod kontrolą Poradni Chirurgii Onkologicznej. 
W styczniu 2016 roku wykonano kontrolne badanie gastrosko-
powe, gdzie stwierdzono prawidłowy obraz zespolenia przełyko-
wo-żołądkowego oraz tomografię komputerową jamy brzusznej, 
która również dała wynik prawidłowy. 

DYSKUSJA

Wśród zmian śródściennych żołądka najczęściej spotykane są guzy 
podścieliskowe, które klinicznie mogą mieć zarówno postać guzów 
łagodnych (70%), jak i nowotworów złośliwych (30%) [6]. Zmiany 
o charakterze łagodnym są zazwyczaj przypadkowo rozpoznawane 
podczas badań endoskopowych, radiologicznych lub zabiegów chi-
rurgicznych. W diagnostyce przedoperacyjnej zmian podejrzanych 
o GIST stosuje się wiele metod, tj. badanie endoskopowe przewo-
du pokarmowego, endoskopową ultrasonografię (EUS), USG jamy 
brzusznej, tomografię komputerową brzucha i miednicy, niekiedy 
również arteriografię naczyń trzewnych [2]. Na trudności diagno-
styczne u chorych na GIST mają wpływ swoiste cechy morfologiczne 
guza nowotworowego, który charakteryzuje się podśluzówkowym 
i nienaciekającym wzrostem, egzofitycznym położeniem w stosun-
ku do światła przewodu pokarmowego, niewielką łącznością z na-
rządem, z którego się wywodzi oraz obecnością komponenty tor-
bielowatej [7]. W przypadku zmian podejrzanych o GIST istnieje 

z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, przewlekłym zapa-
leniem trzustki, zaburzeniami hematologicznymi, stosujących 
przewlekle terapię antykoagulantami doustnymi, po badaniu en-
doskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego, urazach 
w obrębie jamy brzucha, pęknięciu tętniaków tętnic trzewnych 
zaopatrujących żołądek [4, 5]. Zazwyczaj diagnozowane są w po-
operacyjnych badaniach histopatologicznych, gdyż te obrazowe 
cechują się niską swoistością i czułością w wykrywaniu opisywa-
nych zmian.

Guzy żołądka zlokalizowane śródściennie są zagadką diagno-
styczną, która często może być rozwiązana dopiero na podstawie 
ostatecznego badania histopatologicznego. Często konieczne jest 
wykonanie panelu badań immunohistochemicznych celem uzy-
skania ostatecznego rozpoznania. Opisany przypadek wskazuje 
na potrzebę kompleksowej oceny oraz uwzględnienia w diagno-
styce różnicowej guzów śródściennych żołądka rzadko występu-
jących krwiaków.

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, lat 26, został przyjęty do szpitala powiatowego z powo-
du ostrych dolegliwości bólowych podbrzusza. Podczas pobytu 
na oddziale u chorego wykonano gastroskopię, w której stwier-
dzono prawidłowy obraz błony śluzowej żołądka. W badaniu to-
mografii jamy brzusznej uwidoczniono w całym trzonie żołądka 
wzdłuż krzywizny większej przyścienną, rozległą, guzowatą masę 
o grubości do 61 mm i densyjności rzędu 56–77 j. H. nie ulegającą 
znaczącemu wzmocnieniu kontrastowemu, schodzącą ku dołowi 
wzdłuż ogona trzustki do poziomu poprzecznicy. Kierując się wy-
nikami badań obrazowych oraz własną oceną, wysunięto podej-
rzenie GIST. Chorego wypisano do domu z zaleceniem dalszego 
leczenia w Centrum Onkologii. 

Przy przyjęciu na oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I WCO 
w Poznaniu pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Dotychczas 
nie był leczony z powodu chorób przewlekłych oraz nie przyjmo-
wał na stałe żadnych leków. Wywiad rodzinny w kierunku cho-
rób nowotworowych był ujemny. W badaniu przedmiotowym 
nie stwierdzono istotnych odchyleń. Tomografia jamy brzusznej 
została ponownie oceniona przez radiologów, którzy potwierdzi-
li rozpoznanie GIST. Po uzupełnieniu diagnostyki pacjent został 
ostatecznie zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Po otwar-
ciu jamy brzusznej stwierdzono guz wychodzący z tylnej ściany 
żołądka o średnicy około 8 cm i strukturze torbielowatej. Śródo-
peracyjnie w pozostałych narządach nie stwierdzono zmian prze-
rzutowych. Węzły chłonne okołożołądkowe makroskopowo były 
niepowiększone. Zmiana obejmowała całą tylną ścianę żołądka, 
rozciągała się od poziomu wpustu do odźwiernika. Guz przylegał 
do przedniej powierzchni trzustki. Z uwagi na rozległość zmiany 
śródoperacyjnie zdecydowano o wykonaniu całkowitej resekcji 
żołądka, ponieważ technicznie nie było możliwości wykonania 
resekcji częściowej bądź klinowej. Rekonstrukcję przewodu po-
karmowego wykonano sposobem Roux-Y. Przebieg pooperacyjny 
był niepowikłany, w 11. dobie po zabiegu chory w stanie ogólnym 
dobrym, bez dolegliwości, został wypisany do domu. 

W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym makroskopowo 
stwierdzono w tylnej ścianie żołądka i wzdłuż krzywizny większej 
krwotoczną zmianę o wymiarach 9x5x4,8 cm, niezmienioną bło-

Ryc. 1. Obraz makroskopowy żołądka z krwiakiem po rozcięciu
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nia krwiaków śródściennych żołądka u pacjentów przyjmujących 
przewlekle antykoagulanty doustne (tj. warfarynę bądź acenoku-
marol) [8, 11]. Rzadziej występują u pacjentów chorujących na 
chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, przewlekłe zapalenie 
trzustki, jako powikłanie badania endoskopowego górnego od-
cinka przewodu pokarmowego, wskutek pęknięcia tętniaka tętnic 
zaopatrujących żołądek, rozerwania torebki i miąższu śledziony, 
w wyniku połknięcia ciała obcego uszkadzającego ścianę żołądka 
[12–17]. W 3 opisanych przypadkach nie ustalono ich przyczy-
ny [8, 18]. Większość krwiaków śródściennych ma charakter sa-
moograniczający i resorbuje się samoistnie w ciągu 2–3 tygodni. 
Uważa się, iż badanie tomografii komputerowej cechuje się naj-
wyższą swoistością i czułością w diagnozowaniu krwiaków śród-
ściennych [4]. Krwiaki w tomografii komputerowej opisywane są 
jako dobrze odgraniczone, hyperdensyjne masy nienaciekające 
sąsiednich struktur. Ponadto w zmianach nie obserwuje się zwap-
nień charakterystycznych dla zmian nowotworowych. W diagno-
styce wykorzystuje się również badanie angio-TK w celu wykrycia 
aktywnego krwawienia lub tętniaków tętnic trzewnych okolicy 
żołądka. W przypadku aktywnego krwawienia badanie angiogra-
ficzne umożliwia przeprowadzenie postępowania terapeutycznego 
polegającego na embolizacji uszkodzonych naczyń [10]. Przydat-
nym badaniem okazuje się ultrasonografia endoskopowa. Pozwala 
określić warstwę ściany, z której wywodzi się zmiana, dodatkowo 
oceniając jej echostrukturę i głębokość nacieku, oraz umożliwia 
przeprowadzenie biopsji cienkoigłowej i gruboigłowej, w trakcie 
których można pobrać materiał do badań cytologicznych i histo-
patologicznych [8]. Ultrasonografia przezbrzuszna jest mało spe-
cyficznym badaniem w wykrywaniu krwiaka żołądka, bowiem 

opisuje izoechogenną lub hipoechogenną masę mogącą naśla-
dować raka żołądka lub zmiany zapalne [4]. Nie ma wytycznych 
co do postępowania terapeutycznego w przypadkach krwiaków 
śródściennych żołądka. W 64% opisywanych przypadków zasto-
sowano leczenie zachowawcze, natomiast w pozostałych lecze-
nie chirurgiczne [8]. Leczenie zachowawcze – stosowane głów-
nie u pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi – polegało na 
podaniu czynników krzepnięcia i transfuzji krwi [4, 8]. Natomiast 
w przypadku krwiaków obejmujących znaczną część ściany żołądka 
lub powiększających znacznie swoje wymiary stosowano leczenie 
chirurgiczne, włączając w nie: usunięcie krwiaka drogą nakłucia 
przezskórnego pod kontrolą USG lub podczas laparoskopii oraz 

możliwość wykonania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą EUS lub 
biopsji otwartej w czasie laparotomii, najlepiej z zachowaniem czę-
ści świeżego materiału do zamrożenia w celu wykonania ewentu-
alnych badań molekularnych [2]. Ze względu na podśluzówkowy 
wzrost guza oraz brak komponentu endofitycznego wrastającego 
do światła przewodu pokarmowego, potwierdzenie histopatolo-
giczne jest zazwyczaj utrudnione w czasie biopsji endoskopowej, 
która uniemożliwia pobranie materiału wystarczająco głęboko za 
pomocą standardowo stosowanych kleszczyków biopsyjnych. Bło-
na śluzowa nad guzem najczęściej jest prawidłowa, niekiedy z pęp-
kowatym zagłębieniem, natomiast w przypadku zmian o znacznych 
rozmiarach mogą występować owrzodzenia śluzówki. Według nie-
których autorów w przypadku podejrzenia GIST materiał należy 
pobrać głęboko z owrzodzenia, a nie – jak to się standardowo wy-
konuje – z brzegów owrzodzenia, ponieważ w przeciwieństwie do 
raka żołądka owrzodzenie śluzówki w GIST nie ma na ogół charak-
teru nowotworowego [7]. Natomiast BAC umożliwia rozpoznanie 
przedoperacyjne GIST w 80–90% przypadków. Jest skutecznym 
i bezpiecznym narzędziem diagnostycznym, pod warunkiem wła-
ściwego pobrania odpowiedniej ilości materiału. Należy pamiętać, 
aby bioptat pobrać z będącej zmianą litą obwodowej części guza. 
Materiał pobrany z centralnej części guza, która ulega zmianom 
martwiczym i wstecznym, jest niediagnostyczny, ponieważ może 
nie zawierać żywych komórek nowotworowych [7]. W USG jamy 
brzusznej GIST daje obraz zmiany hipoechogenicznej, przy czym 
małe zmiany są jednorodne echogenicznie, a duże guzy wykazują 
bardziej zróżnicowaną echogeniczność. W tomografii komputerowej 
jamy brzusznej GIST uwidoczniają się jako zmiany torbielowate lub 
torbielowato-lite wzmacniające się po podaniu kontrastu. W opisa-
nym przypadku nie wykonano biopsji w czasie badania gastrosko-
powego, gdyż nie uwidoczniono zmiany w obrębie błony śluzowej.  

Krwiaki śródścienne w przewodzie pokarmowym są zmianami 
nienowotworowymi, które w większości lokalizują się w przełyku 
i dwunastnicy [4, 5]. Postaci ograniczone wyłącznie do żołądka 
są niezmiernie rzadkie, do 2010 roku odnotowano jedynie 33 ta-
kie przypadki [8]. Pierwszy dobrze udokumentowany przypadek 
pacjenta z krwiakiem śródściennym w przewodzie pokarmowym 
opisał MacLauchlan w 1838 roku [9]. W 1904 roku Sutherland 
zanotował przypadek pacjenta cierpiącego na plamicę Schönle-
ina-Henocha, u którego krwiak śródścienny stał się przyczyną 
niedrożności przewodu pokarmowego [9]. Przyczyną powstania 
krwiaków śródściennych jest krwawienie spowodowane prze-
rwaniem ciągłości tętnic końcowych w miejscu, gdzie penetrują 
błonę mięśniową przewodu pokarmowego. Częściej występują 
u mężczyzn [9]. Średnia wieku występowania tych zmian to 38 lat 
[8]. Najczęściej lokalizują się w trzonie żołądka, rzadziej w okoli-
cy wpustu i odźwiernika. Krwiak obejmujący całość żołądka za-
obserwowano jedynie w 4,5% przypadków [10]. Wymiary zmian 
w 45% przypadków nie zostały opisane, natomiast w 22% udo-
kumentowanych przypadkach średnica zmian przekraczała 10 
cm [10]. Również w opisywanym przypadku największy wymiar 
zmiany sięgał 9 cm. Krwiaki śródścienne zazwyczaj nie powodują 
objawów i rzadko są przyczyną dolegliwości takich jak: nudności, 
wymioty podbarwione krwią, ból w nadbrzuszu. Ponadto mogą 
zmieniać gradient osmotyczny w ścianie przewodu pokarmowe-
go i prowadzić do powstawania wysięku krwotocznego do jamy 
otrzewnej [5]. Krwiaki śródścienne żołądka obserwuje się głów-
nie u pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi (zwłaszcza 
u pacjentów cierpiących na hemofilię i chorobę von Willebran-
da). W literaturze również można znaleźć przypadki występowa-

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy krwiaka – barwienie H+E
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dzie pokarmowym stanowią nadal interdyscyplinarny problem 
diagnostyczno-terapeutyczny. W diagnostyce różnicowej guzów 
żołądka zlokalizowanych śródściennie należy mieć na uwadze rów-
nież rzadko spotykane krwiaki. Niezwykle istotne, oprócz usta-
lenia rozpoznania, jest wykluczenie zmian nowotworowych, któ-
re mogą współwystępować z krwiakami śródściennymi [19, 20]. 
Leczenie izolowanych krwiaków śródściennych, w zależności od 
przyczyny ich powstania i rozległości zmiany, obejmuje metody 
zachowawcze lub chirurgiczne.

częściową i całkowitą resekcję żołądka. Leczenie chirurgiczne jest 
metodą z wyboru w przypadkach trudnych do zróżnicowania z in-
nymi guzami żołądka. W opisywanym przypadku zastosowano 
leczenie chirurgiczne ze względu na wielkość zmiany, zniszcze-
nie całej ściany żołądka oraz brak możliwości przedoperacyjnego 
rozpoznania histopatologicznego. 

Podsumowując – warto podkreślić, iż mimo szerokiego dostępu 
do wielu metod diagnostycznych, zmiany śródścienne w przewo-
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