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Wstęp

Perforacje dwunastnicy występują rzadko, zazwyczaj jako powi-
kłania zabiegów endoskopowych oraz laparoskopowych. Ura-
zy tego typu są z reguły niewielkich rozmiarów, a ściana dwu-
nastnicy ma zachowaną prawidłową budowę morfologiczną, co 
w większości przypadków pozwala na jej pierwotne zaopatrzenie.  
W światowym piśmiennictwie można znaleźć wiele publikacji 
dotyczących sposobów zaopatrzenia niewielkich perforacji dwu-
nastnicy. Brakuje jednak rekomendacji postępowania z rozległy-
mi ubytkami ściany narządu. W niniejszej pracy przedstawiono 
przypadek perforacji dwunastnicy z rozległą martwicą jej ściany, 
powstałej w przebiegu ropnia okołonerkowego, oraz skuteczną 
metodę zaopatrzenia ubytku za pomocą wyizolowanej wolnej 
pętli jelita cienkiego. 

Opis przypadku

Do Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi została przyjęta 66-let-
nia kobieta w stanie septycznym z dolegliwościami bólowymi 
brzucha i prawej okolicy lędźwiowej, z towarzyszącą podwyższo-
ną temperaturą ciała do 38ºC. Objawy utrzymywały się od około 

7 dni poprzedzających hospitalizację. Wcześniej pacjentka była le-
czona ambulatoryjnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
z powodu podejrzenia rwy kulszowej. Podczas badania przedmio-
towego stwierdzono u niej tkliwość i obronę mięśniową brzucha 
po stronie prawej oraz prawostronny żywo dodatni objaw Gold-
flama. Perystaltyka była zachowana. Badania laboratoryjne wyka-
zały: RBC 3.23 mln/ul, PLT 486 tys./ul, WBC 15,64 tys./ul, CRP 
138,2 mg/l, kreatyninę 58 umol/l, prokalcytoninę 0,49, a badanie 
ogólne moczu – leukocyturię (leukocyty nakładające pole widze-
nia), erytrocyturię oraz skąpą florę bakteryjną.

Badania OBrazOWe

Wykonane w dniu przyjęcia badanie tomografii komputerowej 
jamy brzusznej uwidoczniło wapienny złóg o średnicy ok. 1,5 cm 
w podmiedniczkowym odcinku moczowodu prawego oraz wo-
donerczowo poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy ner-
ki prawej. W nerce prawej stwierdzono zmianę o średnicy około 
8 cm, zawierającą otorbione zbiorniki płynowe z pęcherzykami 
gazu, najpewniej odpowiadającą ropniowi nerki (Ryc. 1.). Nacie-
kiem zapalnym objęta była przestrzeń okołonerkowa, przednia 
powierzchnia zaotrzewnowej części dwunastnicy oraz boczna 
część mięśnia lędźwiowego.

Martwica ściany dwunastnicy z perforacją do 
przestrzeni zaotrzewnowej w przebiegu ropnia 
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streszczenie:  Perforacja dwunastnicy jest rzadkim i groźnym ostrym stanem chirurgicznym, do którego dochodzi zazwyczaj w wyniku 
powikłania zabiegów endoskopowych oraz laparoskopowych. Niewielki rozmiar uszkodzeń powstałych w tym mechanizmie 
i wczesne rozpoznanie pozwala na ich skuteczne pierwotne zaopatrzenie. Najtrudniejszym wyzwaniem chirurgicznym 
jest skuteczne zaopatrzenie perforacji części zaotrzewnowej dwunastnicy ze współistniejącymi zmianami patologicznymi 
jej ściany. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek perforacji dwunastnicy z rozległą martwicą fragmentu jej ściany, 
powstałej w przebiegu ropnia okołonerkowego, oraz skuteczną metodę zaopatrzenia ubytku na wyizolowanej wolnej pętli 
jelita cienkiego w skojarzeniu z wyłączeniem pasażu żołądkowo-dwunastniczego.
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aBstract:   Duodenal perforation is a rare and severe acute surgical condition which commonly follows the complications of endoscopic 
and laparoscopic procedures. Small degree of damage in this mechanism and an early diagnosis allow for an effective primary 
management. The most difficult surgical challenge is an effective management of retroperitoneal duodenal perforation together 
with coexisting pathological changes of its wall. In this work we present a case of duodenal necrosis with excessive necrosis of 
a fragment of its wall due to perinephric abscess, with an effective method of management of a defect in an isolated free small 
intestinal loop in association with gastroduodenal passage exclusion.
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się dystalnie od przygotowanego graftu wykorzystano do zespo-
lenia żołądkowo-jelitowego sposobem Roux-en-Y. Staplerem li-
niowym (Covidien TA 60 mm) zamknięto okolicę przedodźwier-
nikową żołądka (Ryc. 3.). Wolny fragment graftu z jelita czczego 
przemieszczono przez krezkę wstępnicy do przestrzeni zaotrzew-
nowej i wykonano zespolenie jelitowo-dwunastnicze sposobem 
koniec do boku, zamykając w ten sposób ubytek w ścianie dwu-
nastnicy i zachowując pasaż. Dystalny fragment wolnej pętli ze-
spolono sposobem koniec do boku z jelitem czczym około 40 cm 
poniżej wykonanego uprzednio zespolenia żołądkowo-jelitowego 
(Roux-en-Y). Wykonano odbarczającą duodenostomię, wprowa-
dzając dren 12F przez wolną pętlę do światła dwunastnicy. Do-
datkowo założono cholecystostomię na cewniku Petzera (Ryc. 4.). 
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjentki stosowano 
antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania, a następnie 
celowaną w postaci: ceftriaksonu, metronidazolu i meropene-
mu. Włączono żywienie pozajelitowe i utrzymano je przez 7 dni. 
W kolejnych dobach hospitalizacji nastąpiła poprawa stanu ogól-
nego chorej. Parametry stanu zapalnego uległy obniżeniu (WBC 
13,06 tys./ul, CRP 7,3 mg/l). Pacjentka została wypisana do domu 
w 17. dobie po zabiegu w stanie ogólnym dobrym, z utrzymaną 
duodenostomią i cholecystostomią. Dreny usunięto na wizycie 
kontrolnej w ambulatorium w piątym tygodniu po zabiegu. Pod-
czas ostatniej kontroli, która miała miejsce dwa miesiące po ope-
racji, nadal obserwowano dobry stan pacjentki.

dyskusja

Martwica dwunastnicy jest bardzo rzadkim, ostrym stanem chi-
rurgicznym, stanowiącym poważny problem diagnostyczno-tera-
peutyczny. Dane na temat śmiertelności są rozbieżne w zależno-
ści od jej lokalizacji, rozległości, mechanizmu powstania, czasu 
wykrycia czy stanu ogólnego pacjenta. Ocenia się je na 6–75% 
[1, 2, 3, 4]. Rozległa martwica ściany dwunastnicy może być spo-
wodowana: niedokrwieniem jej ściany, toczącym się w sąsiedztwie 
procesem zapalnym bądź nowotworowym [3, 4]. W opisanym 
przypadku czynnikiem etiologicznym martwicy dwunastnicy był 
proces zapalny prawej nerki, przechodzący na sąsiednie tkanki, 
spowodowany bakteriami z grupy gram-ujemnych (Proteus mira-
bilis), typowymi dla zakażeń przestrzeni zaotrzewnowej [5]. Stan 
zapalny nerki został potwierdzony w ostatecznym badaniu histo-
patologicznym: ropne zapalenie nerki z ropowicą okołonerkową. 
Wykonanie nefrektomii w opisanym przypadku było leczeniem 
z wyboru. Zgodnie z wytycznymi ropnie okołonerkowe o średnicy 
≥ 5 cm powinny być leczone operacyjnie [6], a około 24% wszyst-
kich przypadków ropni okołonerkowych wymagających leczenia 
operacyjnego kończy się nefrektomią [7]. Najczęstszą opisywaną 
w literaturze przyczyną uszkodzenia części zaotrzewnowej dwu-
nastnicy na tle zapalnym jest ostre zapalenie trzustki. Dzieje się 
tak w 4% przypadków OZT [4].

Perforacje części zaotrzewnowej dwunastnicy klinicznie mogą ob-
jawiać się: bólem w prawym nadbrzuszu, nudnościami i wymio-
tami, podwyższoną temperaturą ciała, obroną mięśniową, obja-
wami zapalenia otrzewnej, sepsą i – w najcięższych przypadkach 
– wstrząsem septycznym [1, 8]. Rokowanie co do przeżycia uza-
leżnione jest od czasu rozpoznania. Śmiertelność w tej chorobie 
w przypadku jej zdiagnozowania w pierwszej dobie wynosi 6%, 
w drugiej dobie 20% i stopniowo wzrasta wraz z wydłużającym się 
czasem postawienia diagnozy [1].

leczenie

Po analizie wykonanych badań pacjentka została zakwalifikowa-
na przez zespół urologiczny do zabiegu w trybie pilnym. Z cięcia 
lumbotomijnego prawostronnego dotarto do prawej przestrze-
ni zaotrzewnowej, gdzie uwidoczniono obrzękniętą nerkę prawą 
w nacieku zapalnym z mięśniem lędźwiowym prawym i otrzewną. 
Zlokalizowano rozległy ropień obejmujący okolicę wnęki prawej 
nerki wraz z przylegającą otrzewną i fragmentem dwunastnicy. 
Ze względu na objęcie procesem zapalnym moczowodu i mied-
niczki nerkowej oraz brak możliwości uwidocznienia tych struktur 
wśród tkanek zmienionych martwiczo, zdecydowano o wykona-
niu nefrektomii. Po wycięciu nerki stwierdzono rozległą perfo-
rację części zstępującej dwunastnicy obejmującą ⅓ jej obwodu, 
z martwiczo zmienionym brzegiem ubytku. Poproszono o śród-
operacyjną konsultację chirurgiczną. Ze względu na brak możli-
wości pierwotnego zszycia perforacji, zdecydowano o wykonaniu 
zabiegu wyłączającego pasaż przez dwunastnicę i wykorzysta-
niu wolnej pętli jelita czczego do pokrycia ubytku tkankowego. 
W pierwszym etapie zabiegu przecięto jelito czcze w odległości 
około 40 cm od więzadła Treitza. Następnie wyizolowano na krez-
ce naczyniowej wolny fragment jelita o długości ok. 25 cm (Ryc. 2.) 
do wykorzystania w dalszym etapie operacji. Jelito czcze znajdujące 

ryc. 1.  Zmiana o średnicy około 8 cm, zawierająca otorbione zbiorniki płynowe 
(strzałka 1) z pęcherzykami gazu (strzałka 2), najpewniej odpowiadająca 
ropniowi nerki. Wodonerczowo poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy 
nerki prawej (strzałka 3).

ryc. 2.  Na rycinie zaznaczono miejsca i kolejność przecięcia jelita cienkiego oraz 
podział jelita na części: proksymalną, dystalną oraz wolną pętlę jelita.
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żółciowe. W porównaniu do pankreatoduodenektomii, zapropo-
nowany sposób leczenia jest zabiegiem mniej inwazyjnym, a tym 
samym charakteryzuje się mniejszym prawdopodobieństwem wy-
stąpienia poważnych powikłań. Alternatywną metodą leczenia 
w opisywanym przypadku mogłoby być pokrycie ubytku za po-
mocą pętli jelitowej typu omega. Ze względu na długi fragment 
jelita, który w tym przypadku należy wykorzystać do zespolenia, 
oraz trudności z przemieszczeniem pętli jelitowej do przestrze-
ni zaotrzewnowej przez krezkę poprzecznicy, uznano, że jest to 
mniej wartościowy sposób zaopatrzenia istniejącego uszkodze-
nia. Zgodnie z danymi z piśmiennictwa wykonanie pankreatodu-
odenektomii powinno być ograniczone jedynie do przypadków, 
gdzie mniej inwazyjne metody leczenia nie byłyby możliwe do 
wykorzystania [3, 4]. Osiągnięty sukces terapeutyczny upoważ-
nia do rekomendowania zaprezentowanego sposobu leczenia 
rozległego uszkodzenia ściany dwunastnicy jako alternatywy dla 
pankreatoduodenektomii. Do ustalenia ostatecznych wskazań do 
tego typu operacji konieczna jest jednak ocena skuteczności tego 
sposobu leczenia u kolejnych pacjentów z podobną patologią.

Tomografia komputerowa jest najbardziej przydatnym badaniem 
obrazowym przy diagnozowaniu uszkodzeń dwunastnicy. W przy-
padku perforacji części zaotrzewnowej na skanach można zaob-
serwować zbiornik płynowy z pęcherzykami gazu lokalizujący się 
okołodwunastniczo. Perforacja części dwunastnicy położonych 
wewnątrzotrzewnowo objawia się obecnością wolnego gazu pod 
kopułami przepony i zwiększoną ilością płynu w jamie otrzewnej. 
Są to jednak objawy typowe również dla przedziurawienia innych 
odcinków przewodu pokarmowego położonych wewnątrzotrzew-
nowo. W razie wątpliwości diagnostycznych pomocne może być 
badanie radiologiczne z doustnym podaniem gastrografiny, które 
uwidoczni przeciek [1, 9].

Leczeniem z wyboru wczesnych i niewielkich uszkodzeń dwunast-
nicy powstałych w trakcie zabiegów laparoskopowych lub badań 
endoskopowych jest zabieg pierwotnego zszycia lub zaklipsowa-
nia ubytku [1, 2, 9]. W literaturze znaleźć można opisy skutecz-
nego oszczędzającego leczenia pośrednich rozmiarów perforacji 
dwunastnicy i jej uchyłków, polegające na odbarczaniu przewo-
du pokarmowego i drenażu okolicy dwunastnicy i trzustki [4, 8]. 
George H. Sakorafas i wsp. przedstawili w swojej pracy kilka spo-
sobów zaopatrzenia takiego uszkodzenia powstałego w przebie-
gu ostrego zapalenia trzustki. Pierwsza metoda polegała na wpro-
wadzeniu przez ubytek w ścianie dwunastnicy drenu Malecota 
30F oraz założeniu drenażu ssącego w okolicę okołotrzustkową 
i okołodwunastniczą. W kolejnym przypadku wykorzystano dren 
Malecota 22F, a leczenie uzupełniono o jejunostomię odżywczą 
wprowadzoną przez ubytek tkanki. W obu opisanych rozwiąza-
niach dążono do wytworzenia przetoki dwunastniczo-skórnej, 
a następnie jej samoistnego wygojenia. W trzeciej metodzie za-
stosowano bardziej inwazyjne, kilkuetapowe leczenie, polegające 
na diwertikualizacji dwunastnicy poprzez przeszycie odźwierni-
ka żołądka, odbarczeniu dróg żółciowych na drenie Khera oraz 
założenie drenażu ssącego do przestrzeni zaotrzewnowej jak 
w poprzednich przypadkach. W kolejnym etapie (po 48 godzinach) 
odtworzono ciągłość przewodu pokarmowego przez gastrojejuno-
stomię. Z powodu odbierania przez dreny nadmiernej ilości treści, 
wykonano dodatkowo po 4 miesiącach od ostatniej interwencji 
duodenojejunostomię metodą Roux-en-Y [4]. W prezentowanym 
przypadku – ze względu na rozmiar ropnia nerki i naciek procesu 
zapalnego na sąsiednie struktury z rozległą martwicą ścianą dwu-
nastnicy – zabieg operacyjny stanowił leczenie z wyboru. Należy 
podkreślić, iż pierwotne zaopatrzenie ubytku ściany dwunastnicy 
było niemożliwe ze względu na jego rozmiary. 

W światowej literaturze brakuje jednolitego stanowiska co do po-
stępowania z martwicą i rozległymi perforacjami części zaotrzew-
nowej dwunastnicy. Pankreatoduodenektomia stanowiła jedyną 
znaną i możliwą do zastosowania metodę leczenia, jednak byłaby 
ona zbyt dużym obciążeniem dla pacjentki, u której wykonano 
nefrektomię, a operacja odbywała się w zakażonym środowisku. 
Zaistniała sytuacja skłoniła operatora do wykonania operacji di-
wertikulizacji dwunastnicy, pokrycia ubytku w ścianie narządu za 
pomocą wolnej pętli jelita cienkiego oraz wytworzenia odbarcza-
jącej cholecystostomii i duodenostomii.

Zgodnie z wiedzą autorów jest to pierwszy opis zaopatrzenia 
w taki sposób dużego ubytku ściany dwunastnicy. Największą za-
letą omawianej metody jest fakt, iż pozwoliła ona na skuteczne 
leczenie uszkodzenia dwunastnicy bez konieczności naruszania 
zdrowego narządu (trzustki) oraz rozległych ingerencji w drogi 

ryc. 4.  Na rycinie zaprezentowano sposób pokrycia ubytku ściany dwunastnicy za 
pomocą wolnej pętli jelita oraz zespolenie wolnej pętli z jelitem czczym. 
Schematycznie: zaznaczono miejsce wprowadzenia wolnej pętli do przestrzeni 
zaotrzewnowej i przedstawiono duodenostomię wykonaną na drenie 
wprowadzonym przez ścianę wolnej pętli jelita oraz cholecystostomię na 
cewniku Petzera.

ryc. 3.  Na rycinie przedstawiono zespolenie żołądkowo-jelitowe metodą Roux-en-Y 
oraz miejsce zamknięcia części przedodźwiernikowej żołądka staplerem 
liniowym.
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