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Wstęp

Pourazowe obrażenia dwunastnicy stanowią zaledwie 0,5–5% wszyst-
kich uszkodzeń jamy brzusznej. W około 85% przypadków powstają 
one w wyniku urazu przenikającego, u 96–100% pacjentów towarzy-
szą im poważne obrażenia innych narządów i struktur jamy brzusznej. 
Jeżeli obrażenia dwunastnicy występują z przerwaniem ciągłości ścia-
ny położonej zaotrzewnowo, to zazwyczaj dochodzi do opóźnionego 
rozpoznania, wynikającego głównie z niecharakterystycznego obra-
zu klinicznego, co w przebiegu dalszego leczenia powoduje częstsze 
występowanie zagrażających życiu powikłań. Wczesne rozpoznanie 
uszkodzenia dwunastnicy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia 
nie chroni jednak przed wystąpieniem tych powikłań (występują one 
w około 66% przypadków), z których jednym z najpoważniejszym 
jest przetoka dwunastnicza [1, 2, 3].

Opis przypadku

Mężczyzna w wieku 43 lat został przywieziony na SOR w stanie 
ogólnym średnim, po urazie wielomiejscowym, prawdopodobnie 

pobity. W wykonanej TK jamy brzusznej bez kontrastu dożylne-
go stwierdzono: stłuczenia z pęknięciem miąższu prawego pła-
ta wątroby, krwiak okolicy wnęki wątroby, zmiany o charakterze 
krwiaków w prawym dole biodrowym, przestrzeni pozanerkowej 
po stronie prawej, w podbrzuszu międzypętlowo, przy śledzionie 
oraz w miednicy małej. Pacjent został zakwalifikowany do lecze-
nia operacyjnego w trybie pilnym. W trakcie laparotomii stwier-
dzono masywny krwiak krezki jelita cienkiego, schodzący na krez-
kę kątnicy i wstępnicy, oraz krwiak przestrzeni zaotrzewnowej 
po stronie prawej. W jamie otrzewnej obecna treść krwista, ale 
nie uwidoczniono miejsca krwawienia. Wykonano setonaż jamy 
otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej po stronie prawej oraz za-
łożono dren do miednicy.

Po 24 godzinach wykonano relaparotomię. W trakcie drugie-
go zabiegu operacyjnego stwierdzono obecność treści żółciowej 
w jamie otrzewnej oraz zbiornik żółci w przestrzeni zaotrzewnowej, 
przebijający się przez krezkę poprzecznicy i zagięcia wątrobowego 
okrężnicy. Po wykonaniu szerokiego manewru Kochera stwierdzo-
no pełnościenne rozerwanie dwunastnicy na granicy części zstę-
pującej i poziomej na ¾ obwodu jelita, co – według skali ciężkości 
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W przypadku operacyjnego zaopatrywania urazów dwunastnicy istnieje duże ryzyko wystąpienia zagrażających życiu 
powikłań. Jednym z najczęściej obserwowanych jest przetoka dwunastnicza. W jej leczeniu w niektórych przypadkach 
zarówno podstawowe, jak i zaawansowane zabiegi operacyjne w połączeniu z intensywnym leczeniem zachowawczym 
są niewystarczające. Postęp technik endoskopowych z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium pozwolił na 
zastosowanie tego typu procedur w zaopatrywaniu uszkodzeń o różnej etiologii w zakresie przewodu pokarmowego. Celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie skutecznego endoskopowego zamknięcia pourazowej przetoki dwunastnicy.
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abstract:   Post-traumatic duodenal injuries constitute a relatively rare group among this type of lesions reported in the abdominal 
structures. In the vast majority of cases, a post-traumatic duodenal injury is accompanied by damage to other important 
organs. The surgical management of duodenum injuries poses a high risk of life-threatening complications with duodenal 
fistula among the most common. In some cases, the combination of basic and advanced surgical procedures and intensive 
conservative treatment is insufficient to treat the complication. The progress in endoscopic techniques and the application 
of modern instruments have allowed for the use of these procedures to manage gastrointestinal injuries of various aetiology. 
The aim of the study is to present an effective endoscopic occlusion of post-traumatic duodenal fistula.
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operacyjnym. Pacjent wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym 
po 65 dniach hospitalizacji. 

Po kolejnych 40 dniach pacjent został ponownie przyjęty do Od-
działu Chirurgii Ogólnej w trybie ostrodyżurowym z powodu 
powiększającego się bolesnego guza okolicy pachwinowej prawej 
z towarzyszącą gorączką do 39°C. W badaniach laboratoryjnych: 
CRP 208,8 mg/l, WBC 23,99 tys./ul. rozpoznano ropień okolicy 
pachwinowej prawej. Wykonano nacięcie i drenaż ropnia – ewa-
kuowano ponad 300 ml treści ropnej bez domieszki treści żółcio-
wej/jelitowej. Wykonano TK jamy brzusznej i miednicy z kontra-
stem, w której stwierdzono rozległy naciek zapalny z tworzącymi 
się ropniami w przestrzeni zaotrzewnowej, schodzący do prawego 
dołu biodrowego. Początek nacieku w okolicy części zstępującej 
dwunastnicy; koniec drenu w zbiorniku w okolicy prawego dołu 
biodrowego. Włączono TPN oraz antybiotykoterapię szerokowid-
mową, którą zmodyfikowano zgodnie z  wynikami antybiogramów. 
Stan pacjenta poprawił się. Chory przestał gorączkować, uzyskano 
zmniejszenie wartości parametrów stanu zapalnego. 

Ze względu na podejrzenie przecieku treści dwunastniczej do 
przestrzeni zaotrzewnowej wykonano endoskopię. Stwierdzono 
w części pozaopuszkowej dwunastnicy otwór przetoki o średnicy 
10 mm (w miejscu wcześniejszego zszycia dwunastnicy), przejście 
do dalszej części dwunastnicy swobodne (Ryc. 1.). W 20. dobie 
leczenia zachowawczego wykonano gastroskopię w znieczuleniu 
ogólnym. Otwór przetoki w części zstępującej dwunastnicy zaopa-
trzono klipsem Over-the-Scope (OTSC type gc 12 mm, Ovesco 
Endoscopy AG). Po jego założeniu przejście przez dwunastnicę 
było swobodne (Ryc. 2.). W 6. dobie po zabiegu wykonano RTG 
przeglądowe jamy brzusznej po doustnym podaniu kontrastu – 
zakontrastowano dwunastnicę oraz dalszy odcinek jelita, bez cech 
wycieku kontrastu poza światło jelita, widoczny metaliczny klips 
w dwunastnicy. Włączono płynne odżywki doustne, a następnie 
dietę rozszerzono do miksowanej i lekkostrawnej. Pacjent w stanie 
ogólnym dobrym został wypisany w 12. dobie po endoskopowym 
zaklipsowaniu otworu przetoki.

dyskusja

Technika leczenia operacyjnego pourazowych uszkodzeń dwunast-
nicy została szeroko omówiona w dostępnych współcześnie pod-
ręcznikach chirurgii oraz aktualnych wytycznych  chirurgicznych 
towarzystw naukowych. W każdym przypadku dobór metody le-
czenia powinien korelować ze stanem ogólnym pacjenta oraz rozle-
głością uszkodzeń, które powstały w trakcie urazu [1, 3]. Ponad 80% 
obrażeń dwunastnicy wymagających leczenia operacyjnego można 
pierwotnie zamknąć (uszkodzenia I, II, III stopnia wg skali ciężkości 
obrażeń dwunastnicy). W pozostałych przypadkach (IV i V stopień) 
uszkodzenia wymagają zastosowania zaawansowanych i skompli-
kowanych procedur, takich jak: rekonstrukcja dróg żółciowych, 
zespolenie przewodowo-jelitowe czy pankreatoduodenektomia 
w sytuacji wystąpienia rozległych uszkodzeń w obrębie pola dwu-
nastniczo-trzustkowego [1]. Większa ilość powikłań w przebiegu 
pooperacyjnym towarzyszy bardziej rozległym urazom. Pomimo 
szybkiego rozpoznania, starannie dobranego i przeprowadzonego 
zabiegu operacyjnego oraz intensywnego leczenia w okresie oko-
łooperacyjnym, nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć pa-
cjenta przed możliwym przeciekiem w miejscu zaopatrzenia uszko-
dzenia dwunastnicy. Dlatego, bez względu na etiologię uszkodzeń 

obrażeń dwunastnicy – odpowiada uszkodzeniu III stopnia [4, Tab. I.]. 
Miejsce rozerwania dwunastnicy zszyto jednowarstwowo szwem 
ciągłym. Proksymalnie wprowadzono dren Pezzera jako duodeno-
stomię boczną. Założono dodatkowo 3 dreny do jamy otrzewnej 
(w tym jeden jako dren towarzyszący w okolicy zeszytej dwunast-
nicy). Włączono całkowite żywienie pozajelitowe (TPN). W trakcie 
pierwszego tygodnia po zabiegu operacyjnym pacjent gorączkował. 
Duodenostomia odbierała śladową ilość treści żółciowej, z drenu 
asekuracyjnego powyżej 250 ml treści żółciowej/dobę. W 10. dobie 
po zabiegu wykonano gastroskopię: uwidoczniono dren duodeno-
stomijny w opuszce dwunastnicy, dystalnie w miejscu zaopatrzenia 
rozerwanego jelita otwór przetoki średnicy 20 mm z widocznym 
w dnie drenem asekuracyjnym, brak możliwości przejścia do czę-
ści poziomej dwunastnicy. Usunięto duodenostomię, dren aseku-
racyjny podciągnięto o około 3 cm, otwór po duodenostomii oraz 
otwór przetoki zamknięto podstawowymi klipsami endoskopowy-
mi. W trakcie dalszego pobytu kontynuowano TPN. W Oddziale 
Intensywnej Terapii cechy przetoki dwunastniczej z wydzielaniem 
treści żółciowej do 5000 ml/dobę utrzymywały się. W trakcie dal-
szego leczenia zaobserwowano stopniowe zmniejszenie wydzielania 
przetoki dwunastniczej, aż do całkowitego zatrzymania (w 50. dobie 
po zabiegu operacyjnym). Włączono wtedy doustną podaż płynów, 
a następnie stopniowo rozszerzono dietę doustną z dobrą toleran-
cją. Dren z okolicy dwunastnicy usunięto w 60. dobie po zabiegu 

ryc. 1.  Otwór przetoki w ścianie dwunastnicy.

ryc. 2.  Ujście przetoki dwunastnicy zaopatrzone klipsem OTS.
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dwunastnicy, wszelkie jej obrażenia należy szeroko drenować oraz 
stosować różne metody odbarczenia górnego odcinka przewodu 
pokarmowego. W przypadku ciężkich urazów dwunastnicy w okre-
sie pooperacyjnym cechy przetoki dwunastniczej mogą wystąpić 
u około 43% pacjentów [3]. W początkowym okresie sprawny dre-
naż treści dwunastniczej może uchronić pacjenta przed tworze-
niem się ropni oraz wystąpieniem objawów uogólnionego zakaże-
nia. W ustalaniu strategii dalszego postępowania terapeutycznego 
w przypadku pojawienia się przetoki z przewodu pokarmowego 
należy brać pod uwagę czynniki ryzyka zwiększające śmiertelno-
ści i/lub zmniejszające szanse na zamknięcie przetoki: położenie 
(boczna powierzchnia dwunastnicy), wysokie wydzielanie treści 
(>500 ml/dobę), uogólnione zakażenia, ciało obce w kanale prze-
toki, niezdrenowana jama ropnia, niedrożność dystalnie od ujścia 
przetoki, rozległe uszkodzenie ściany (>1cm), niedożywienie [5, 6]. 
W omówionym przypadku po ponownym przyjęciu chorego do 
szpitala i rozpoznaniu cech przetoki dwunastniczej rozważano 
przeprowadzenie zabiegu operacyjnego ze względu na brak zdre-
nowania okolicy dwunastnicy. Odstąpienie od agresywnego lecze-
nia operacyjnego, wiążącego się z wysokim ryzykiem wystąpienia 
poważnych powikłań okołooperacyjnych, oraz zastosowanie jako 
głównej metody leczenia zaawansowanej procedury endoskopowej 
(OTSC) z dodatkowym TPN i antybiotykoterapią celowaną, umoż-
liwiło trwałe zamknięcie przetoki dwunastniczej.

W 1993 roku opublikowano pierwszą pracę o endoskopowym za-
mknięciu perforacji przewodu pokarmowego klipsem hemosta-
tycznym (perforacja żołądka) [7].

W ostatnich 2–3 latach opublikowano wiele prac naukowych 
dotyczących zaopatrywania przetok górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego przy użyciu zaawansowanych metod 
endoskopowych [5, 8, 9].

W przeanalizowanym piśmiennictwie autorzy przedstawiają en-
doskopowe metody zaopatrywania pełnościennych uszkodzeń 
górnego odcinka przewodu, które dzielą na: perforacje, przecieki 
i przetoki [5, 8, 9, 10, 11]. Przetoki ze wszystkich wymienionych 
uszkodzeń są najtrudniejsze do zamknięcia. W retrospektywnych 
badaniach klinicznych zamknięcie przetoki/przecieku w przewodzie 
pokarmowym za pomocą klipsów typu OTS uzyskano w 75–89% 
przypadków [5]. Aczkolwiek w podobnym badaniu, pomimo osią-
gnięcia 89% skuteczności w zamknięciu przetoki, stwierdzono na-
wrót przetoki u około 46% pacjentów w ciągu średnio 39 dni [5]. 
W aktualnym piśmiennictwie nie odnaleziono żadnej pracy doty-
czącej udanego zamknięcia klipsem endoskopowym pourazowej 
przetoki dwunastnicy.

Endoskopowe techniki, mające na celu zamknięcie pełnościen-
nych ubytków przewodu pokarmowego, to między innymi: klipsy 

TTS (through-the-scope), powlekane stenty samorozprężalne 
(CSEMS), techniki szycia endoskopowego (np. OverStitch™, Apollo 
Endosurgery), endoskopowe drenaże wewnętrzne, endoskopowa 
terapia podciśnieniowa (EVT), kleje tkankowe, klipsy OTS (over-
-the-scope) [5, 8, 9, 10].

W przetokach dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, powo-
dującego włóknienie oraz obrzęk okolicznych tkanek, co stanowi 
duże wyzwanie w przypadku próby zaopatrzenia endoskopowe-
go. W przypadku klipsów OTS możliwe jest zamknięcie ubytków 
ściany o średnicy do 30 mm. Warunkiem prawidłowego zamknię-
cia ubytku jest ustawienie dokładnie naprzeciw endoskopu, co 
w przypadku dwunastnicy jest trudne i wymaga dużego doświad-
czenia endoskopisty [10].

 Pacjenci z przetokami dwunastniczymi, które powstały w wyni-
ku pourazowych uszkodzeń, stanowią bardzo różnorodną grupę 
chorych ze względu na: rozległość urazu, zastosowaną pierwotnie 
technikę operacyjną, miejsce leczenia (oddział chirurgii w szpita-
lu powiatowym/dużym szpitalu klinicznym), stąd brak jest w pi-
śmiennictwie dokładnych badań nad endoskopowym zaopatry-
waniu pourazowych przetok dwunastniczych. 

W postępowaniu terapeutycznym należy brać pod uwagę sposo-
by klasycznego leczenia operacyjnego wspólnie z nowoczesnymi 
metodami małoinwazyjnymi. Pomimo postępu technik endosko-
powych, chirurgicznych oraz intensywnej opieki okołooperacyjnej 
urazy dwunastnicy oraz ich powikłania (w tym przetoki dwunast-
nicze) są w dalszym ciągu obarczone wysoką śmiertelnością wy-
noszącą 15–47%. Jednym z głównych czynników poprawiających 
rokowanie jest szybkie rozpoznanie uszkodzenia [1, 12].

tab. i.  Skala ciężkości obrażeń dwunastnicy [4].

stOpień* typ uszkOdzenia Opis uszkOdzenia

I
Krwiak Krwiak obejmujący pojedynczą część dwunastnicy

Rozdarcie Rozdarcie ściany niepełnej grubości, bez perforacji

II
Krwiak Krwiak obejmujący ponad jedną część dwunastnicy

Rozdarcie Pęknięcie <50% obwodu ściany

III Rozdarcie

Pęknięcie 50–75% obwodu części zstępującej 
dwunastnicy (D2)

Pęknięcie 50–100% obwodu opuszki, części 
poprzecznej lub wstępującej (D1, D3, D4)

IV Rozdarcie Pęknięcie >75% części zstępującej dwunastnicy, 
obejmujące brodawkę lub końcowy odcinek 
przewodu żółciowe wspólnego (D2)

V
Rozdarcie Masywne uszkodzenie  dwunastnicy i trzustki

Naczyniowe Dewaskularyzacja dwunastnicy

* W stopniach I–III należy dodać jeden stopień u chorych z mnogimi obrażeniami ciała.
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