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dwubalonowej w algorytmie diagnostyczno-leczniczym 
w oparciu o materiał własny
Diagnosis and treatment of obscure small bowel bleedings - analysis of 
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StreSzczenie:    Wstęp: Niewyjaśnione krwawienie do przewodu pokarmowego (obscure gastrointestinal bleeding; oGiB) definiowane jest jako 
krwawienie do przewodu pokarmowego, które nie ustaje lub nawraca bez zdefiniowanej przyczyny, pomimo wykonania szcze-
gółowej diagnostyki endoskopowej i obrazowej. Najczęstszym miejscem tego typu krwawienia jest jelito cienkie (small bowel 
bleeding; SBB). W piśmiennictwie dostępne są liczne wytyczne co do prowadzenia diagnostyki i leczenia tej grupy pacjentów

  Metody: Retrospektywna wieloczynnikowa analiza pacjentów hospitalizowanych z powodu oGiB w oddziale Gastroentero-
logii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

  Wyniki: Spośród 31 pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem oiGB u 87% wykonano enteroskopię dwugalonową, ustala-
jąc miejsce krwawienia w jelicie cienkim (SBB). W 64% przypadkach wykonano jednoczasowo skuteczny zabieg terapeutycz-
ny, nie odnotowując istotnych klinicznie powikłań.

  Wnioski: Praca przedstawia aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia SBB oraz potwierdza wysoką wartość diagnostyczną i 
leczniczą enteroskopii dwubalonowej, również w warunkach polskich. Metoda ta może być uznana za bezpieczne i skuteczne 
narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne, jednakże jej dostępność w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia jest nie-
stety znacznie ograniczona.

SłoWa kluczoWe:   enteroskopia dwubalonowa, krwawienie, jelito cienkie

abStract:   introduction: obscure gastrointestinal bleeding (oGiB) is defined as recurrent bleeding to gastrointestinal tract without evalu-
ated origin, despite detailed endoscopic and image diagnostics. The most common reason of oGiB is small bowel bleeding (SBB). 

  Methodology: Retrospective analysis of patients hospitalized in the Gastroenterology department of Vii Navy Hospital in 
Gdańsk with suspicion of oiGB. 

  results: double balloon enteroscopy was performed in 31 cases. origin of bleeding was founded in the small bowel in 87% of cases 
and in 64 % successful simultaneous therapeutic procedure was performed. No clinically relevant complications were noticed. 

  conclusion: According to actual diagnostic algorithms of oGiB, double balloon enteroscopy is highly effective also in the Po-
lish medical care system. This technique is a safe and effective tool in diagnostics and treatment of SBB, but its availability is 
still limited in Poland.
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WStęp

Niewyjaśnione krwawienie do przewodu pokarmowego (obscure 
gastrointestinal bleeding; OGIB) definiowane jest jako krwawienie 
do światła przewodu pokarmowego, które nie ustaje lub nawraca 
bez zdefiniowanej przyczyny, pomimo wykonania szczegółowej 
diagnostyki obejmującej: esofgogastroduodenoskopię, ileokolono-
skopię, badania radiologiczne, arteriografię oraz badania z zakresu 
medycyny nuklearnej [1]. Ten typ krwawienia stanowi około 5% 

wszystkich krwawień do światła przewodu pokarmowego. Czę-
stość występowania / rozpoznawania OGIB to 2–8 przypadki na 
100 000 mieszkańców/rok i dotyczy głównie mężczyzn w wieku 
powyżej 60. roku życia [2–3]. Głównym czynnikiem etiologicznym 
są zmiany naczyniopochodne typu angiodysplazji jelitowej [4–5]. 
Większość zmian odpowiedzialnych za OGIB zlokalizowana jest 
w jelicie cienkim (small bowel bleeding; SBB) i stanowi 60–80% 
wszystkich przyczyn OGIB [6]. Podczas gdy śmiertelność SBB jest 
stosunkowo niska (1–2%), to relatywnie wysoka zachorowalność 
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we (50–70%), guzy (4–15%), owrzodzenia lub nadżerki (3–16%), 
zwłaszcza te polekowe, spowodowane przyjmowaniem niestery-
dowych leków przeciwzapalnych. Do rzadszych przyczyn zali-
czamy: nieswoiste choroby zapalne jelit, nowotwory jelita cien-
kiego (mięsaki, chłoniaki, guzy neuroendokrynne), owrzodzenie 
uchyłku Meckela, żylaki jelita cienkiego. Często krwawienia z je-
lita cienkiego są objawem chorób wrodzonych (choroby Rendu-
-Oslera-Webera, związane są też z zespołem Turnera, zespołem 
Ehlersa-Danlosa czy Peutza-Jeghersa) oraz tych ogólnoustrojo-
wych (twardzina, choroby hematologiczne) [4, 6].

Diagnostyka 
Objawy kliniczne SBB zależą od tego, czy mamy do czynienia z 
krwawieniem jawnym czy utajonym. Przy utajonym krwawieniu 
możemy obserwować jedynie spadek parametrów czerwonokr-
winkowych i obecność krwi utajonej w kale bez dostrzegalnych 
klinicznych objawów krwawienia. Z kolei w przypadkach jawnych 
klinicznie obserwowana jest narastająca anemizacja z występowa-
niem smolistych stolców i ujemnym wynikiem ezofagogastroduode-
noskopii i ileokolonoskopii, które są w tych przypadkach badaniami 
pierwszego rzutu. Przypadki, w których nasilenie krwawienia jest 
duże może dochodzić do krwawienia krwią świeżą lub skrzepami 
krwi, a pacjent może rozwijać objawy wstrząsu krwotocznego. W 
tych sytuacjach badaniem z reguły potwierdzającym SBB jest an-
giografia tętnic krezkowych lub angiografia TK. Kiedy nie mamy 
możliwości wykonania pilnej embolizacji miejsca krwawienia na 
drodze radiologii interwencyjnej, przypadki te kwalifikujemy do 
laparotomii z endoskopią śródoperacyjną.

Diagnostyka OIGB w przebiegu chorób jelita cienkiego stano-
wi wyzwanie z powodu długości i kurczliwości tego narządu, 
nakładających się pętli i wewnątrzotrzewnowej lokalizacji. Nie 
jest możliwe zidentyfikowanie miejsca krwawienia tylko na pod-
stawie wywiadu klinicznego. W praktyce u pacjentów z SBB, o 
wiele częściej niż u chorych z krwawieniem z górnego czy dol-
nego odcinka przewodu pokarmowego, wykonuje się liczne spe-
cjalistyczne badania diagnostyczne, dostępność do których jest 
znacznie ograniczona [8]. Pacjenci tacy wymagają dłuższej ho-
spitalizacji, więcej przetoczeń składników krwi [9], a mimo to w 
około 25% przypadków nie prowadzi to do ustalenia ostatecz-
nego rozpoznania [8].

Badania radiologiczne
Pasaż jelita cienkiego i klasyczna enterokliza z powodu niskiej sku-
teczności diagnostycznej mają obecnie znaczenie jedynie w dia-
gnostyce wstępnej krwawienia z jelita cienkiego. Przy ich zasto-
sowaniu nie ma możliwości działań terapeutycznych. Wskazania 
obejmują obecnie jedynie podejrzenie nowotworu, choroby Le-
śniowskiego-Crohna lub uszkodzenia jelita w wyniku działania 
niesterydowych leków przeciwzapalnych [1].

Angiografia tętnic krezkowych
Ta wysoce skuteczna metoda (90–100%) polega na obrazowa-
niu naczyń krwionośnych zaopatrujących jelito cienkie i jelito 
grube, czyli pnia trzewnego oraz obu tętnic krezkowych. Stoso-
wana jest często jako pierwsze badanie obrazowe u pacjentów z 
intensywnym krwawieniem lub niestabilnych hemodynamicz-
nie na skutek masywnego krwotoku [1, 4]. W trakcie angiografii 

i problematyczna diagnostyka stanowią znaczny problem dla sys-
temu ochrony zdrowia [7].

cel pracy

Celem pracy jest analiza materiału własnego z Oddziału Gastro-
enterologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. 
Analiza zebranego materiału ma na celu ocenę skuteczności opty-
malnego zalecanego obecnie algorytmu diagnostyczno-lecznicze-
go z wykorzystaniem enteroskopii dwubalonowej w warunkach 
polskiego systemu ochrony zdrowia.

Metody

Analizie retrospektywnej poddano pacjentów przyjętych do Od-
działu Gastroenterologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej od stycznia 
2015 do października 2017 z powodu niewyjaśnionego krwawie-
nia z przewodu pokarmowego (OIGB) z podejrzeniem SBB celem 
wykonania enteroskopii dwubalonowej. Warunkiem włączenia 
pacjentów do analizy było spełnienie kryteriów definicji OIGB, 
czyli brak zdefiniowanej przyczyny krwawienia, mimo wykona-
nia zarówno ogólnodostępnych, jak i wysokospecjalistycznych 
badań diagnostycznych z uwzględnieniem procedur endoskopo-
wych (ezofagogastroduodenoskopia, ileokolonoskopia) oraz badań 
obrazowych (TK, MRI, celiakografia, scyntygrafia znakowanymi 
krwinkami czerwonymi). Analizowano dane demograficzne – wiek, 
płeć, choroby towarzyszące oraz fakt przyjmowania leków prze-
ciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. Ocenie poddano skutecz-
ność procedury diagnostycznej w ustaleniu przyczyny SBB oraz 
skuteczność działań terapeutycznych podjętych podczas wyko-
nywanej procedury. Analizowano również odsetek powikłań wy-
konanej enteroskopii dwugalonowej. 

analiza piśMiennictWa

Epidemiologia i definicje

Niewyjaśnione krwawienie do światła przewodu pokarmowego 
(OGIB) definiowane jest jako krwawienie do światła przewodu 
pokarmowego, które nie ustaje lub nawraca bez zdefiniowanej 
przyczyny, pomimo ezofgogastroduodenoskopii, ileokolonoskopii 
i radiologicznych badań jelita cienkiego [1, 4]. Ten rodzaj utraty 
krwi stanowi około 5% wszystkich krwawień do przewodu pokar-
mowego i stanowi duży problem kliniczny, gdyż dotyczy przede 
wszystkim chorych w podeszłym wieku, z licznymi obciążeniami 
[1, 4–5]. Większość zmian odpowiedzialnych za OGIB zlokalizo-
wana jest w jelicie cienkim (SBB), który rozumiemy jako odcinek 
przewodu pokarmowego pomiędzy brodawką Vatera a końcowym 
odcinkiem jelita krętego dostępnym w ileokolonoskopii. Jest to 
odcinek przewodu pokarmowego trudno poddający się diagno-
styce i leczeniu [1].

Etiologia
Lista przyczyn SBB jest długa. Czynniki etiologiczne są zależne od 
wieku chorego, współistniejących patologii czy przyjmowanych 
leków (coraz częstsza zmienna, na którą należy zwracać uwagę). 
Wśród częstych przyczyn wymienić należy: zmiany naczynio-
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Scyntygrafia (badanie radioizotopowe)

Badanie przeprowadza się z użyciem krwinek czerwonych lub 
koloidu siarczkowego znakowanych technetem (99mTc). Głów-
nym wskazaniem jest aktywne krwawienie u chorych stabilnych 
hemodynamicznie. Czułość tej metody wynosi 78% w ostrym 
krwawieniu, a jej skuteczność ok. 60% [13]. Wadami tej metody są: 
wymagana minimalna aktywność krwawienia (0,1 ml/min), nie-
precyzyjna lokalizacja miejsca krwawienia, brak możliwości iden-
tyfikacji przyczyny krwawienia, duży odsetek wyników fałszywie 
ujemnych, długi czas badania oraz konieczność odpowiedniego 
przygotowania pacjenta do badania oraz szkodliwość promienio-
wania jonizującego [12]. Przed wdrożeniem leczenia operacyjne-
go na podstawie wyniku scyntygrafii zalecane jest, by rozpoznanie 
potwierdzić z użyciem innej techniki diagnostycznej (angiografii, 
endoskopii, kapsułki endoskopowej) [1]. Dostępność do badań ra-
dioizotopowych w warunkach polskich jest znacznie ograniczona 
poprzez niewielką ilość pracowni medycyny nuklearnej.

Endoskopia kapsułkowa (CE)
Wprowadzenie do praktyki klinicznej CE bardzo istotnie uspraw-
niło diagnostykę jelita cienkiego. Badanie to stało się złotym stan-
dardem w diagnostyce przyczyn OGIB, zwłaszcza u pacjentów sta-
bilnych hemodynamicznie i bez masywnego krwawienia. Czułość 
tej metody oceniana jest na 89%, jej swoistość na 95% [1, 14–15]. 
Wady to brak możliwości interwencji terapeutycznej oraz wyko-
nania biopsji, nieprecyzyjna lokalizacja zmian, a także nadal wy-
soki koszt i mała dostępność tej techniki w naszym kraju. Ponad-
to użycie CE wiąże się często z wykonania powtórnego badania u 
pacjentów zarówno z wynikiem dodatnim, jaki i ujemnym, w sy-
tuacji gdy nadal utrzymuje krwawienie [1, 6, 14–15]. Uwięźnięcie 
kapsułki zdarza się rzadko, niemniej jednak w przypadku choroby 
Leśniowskiego-Crohna w postaci ze zwężeniami lub przy istotnym 
podejrzeniu guza z subokluzją jelita zalecane jest uprzednie wy-
konanie badania obrazowego, np. pasażu [1, 4, 6].

Metody endoskopowe
Wśród endoskopowych metod badania jelita cienkiego – entero-
skopii jednobalonowej, enteroskopii typu push, spiralnej i entero-
kopii dwubalonowej – największe znacznie i zastosowanie klinicz-
ne ma ta ostatnia. Enteroskopia dwubalonowa (DBE) umożliwia 
ocenę całego jelita cienkiego. Jej podstawę stanowi powtarzalny 
cykl, którego elementami są: wprowadzenie enteroskopu, przesu-
nięcie tuby, cofnięcie enteroskopu razem z tubą wraz z odpowied-
nim napełnianiem i opróżnianiem balonów. DBE można wykonać 
zarówno przez jamę ustną, jak i przez odbyt, a wybór drogi zależy 
od spodziewanej lokalizacji patologii. Skuteczność diagnostycz-
na tej metody wynosi ok. 66% i jest zależna od kilku dodatkowych 
czynników: wskazań do badania, uprzedniego wykonania endo-
skopii kapsułkowej, czasu jaki upłynął od wystąpienia krwawie-
nia do wykonania badania oraz wykonania wcześniejszych badań 
endoskopowych [16–19]. Zaletami tej metody są: pełna wizuali-
zacja jelita cienkiego, możliwość wykonania biopsji tkanek oraz 
zabiegów terapeutycznych.

Wady to czasochłonność (średni czas badania wynosi ok. 2 godzin) 
i trudności techniczne tej metody, zwłaszcza wykonywanej przez 
odbyt. Metoda ta niestety nie jest powszechnie dostępna w Polsce. 
W województwie pomorskim zabiegi tego typu wykonywane są w 

istnieje możliwość ingerencji terapeutycznej poprzez emboliza-
cję lub też precyzyjne wytypowanie miejsca krwawienia przed 
planowanym leczeniem chirurgicznym. Ograniczeniem metody 
jest fakt, że do skutecznego obrazowania wymagane jest mini-
malne aktywne krwawienie w objętości ok. 0,5–1 ml/min [1, 4]. 
Ponadto badanie wiąże się z koniecznością podawania środków 
kontrastowych. Do jego przeciwwskazań należy zaliczyć: powi-
kłania po poprzednim podaniu środka kontrastowego, niewydol-
ność nerek, ciężką postać astmy, paraproteinemię, ciężką niewy-
dolność krążeniowo-oddechową, niewydolność wątroby. Samo 
podanie środków kontrastowych może wiązać się odczynami 
anafilaktoidalnymi, włącznie z możliwością rozwoju wstrząsu 
(reakcje niezależne od dawki, ich przyczynami są między inny-
mi uwalnianie lub aktywizacja histaminy lub serotoniny, reakcje 
antygen-przeciwciało i aktywizacja komplementu) oraz odczyna-
mi nieanafilaktoidalnymi (mającymi podłoże chemotoksyczne, 
osmotyczne lub bezpośrednio związane z toksycznością narzą-
dową środka kontrastowego). Wśród powikłań samej procedu-
ry należy wymienić: uszkodzenie naczynia w miejscu samego 
wprowadzenia cewnika naczyniowego (krwotok, krwiak, utwo-
rzenie pseudotętniaka), zator tętniczy, zaburzenia rytmu serca 
oraz powikłania związane z zastosowaniem środka embolizują-
cego – do wytworzenia się martwicy niedokrwiennej embolizo-
wanego fragmentu jelita włącznie.

W warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia ograniczeniem 
zastosowania tej metody jest mała dostępność do pracowni radio-
logii interwencyjnej oraz wysoki koszt badania związany z wyko-
rzystaniem drogiego instrumentarium, szczególnie w przypadku 
embolizacji superselektywnej.

Enterokliza/entrografia TK/MRI
Badania te łączą zalety dojelitowego podania kontrastu, obrazowa-
nia przekrojowego oraz wielopłaszczyznowego, zwłaszcza w fazie 
tętniczej. Wadą enteroklizy jest zastosowanie zgłębnika nosowo-
-jelitowego, niedogodność ta nie ma znaczenia w enterografii, w 
której kontrast podawany jest doustnie. Obie metody cechują się 
ok. 50-proc. skutecznością oraz 64-proc. czułością diagnostyczną 
[10]. Wadą jest brak możliwości jednoczasowych działań terapeu-
tycznych. Dożylne podanie kontrastu znacznie ogranicza możliwość 
diagnozowania pacjentów z niewydolnością nerek i uczulonych na 
środki kontrastowe, jak opisano powyżej. Czułość badania znacz-
nie spada, gdy przyczyną krwawienia są niewielkie ogniska zapal-
ne, co wynika z rozdzielczości aparatury. Możliwość wykonania 
badania MRI ogranicza ponadto obecność ciał metalicznych oraz 
wszelkich implantów metalicznych [10]. W warunkach polskiego 
systemu ochrony zdrowia dostępność do obrazowania w techni-
ce MRI jest znacznie ograniczona w porównaniu z badaniem TK.

Angiografia TK/MRI
Badanie polega na wykonaniu wielorzędowej angiografii TK przed 
i po dotętniczym podaniu środka kontrastowego. Skuteczność dia-
gnostyczna tej metody jest oceniana na ok. 86%, swoistość na 95% 
[11]. Ograniczenia metody są identyczne z opisanymi powyżej. 

Co ważne podczas wykonywania wyżej wymienionych badań do-
konujemy ekspozycji pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. 
Największej ekspozycji wymaga badanie angiograficzne tomografii 
komputerowej, najmniejszej – arteriografia [12]. 
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aktywnym krwawieniem ze środkowego odcinka przewodu 
pokarmowego, jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 
że wymagane będzie leczenie endoskopowe (kategoria 
dowodu 2b, siła zalecenia B).

•	 Endoskopia śródoperacyjna powinna być zarezerwowana 
dla pacjentów z nieustępującym, istotnym krwawieniem 
ze środkowego odcinka przewodu pokarmowego, u 
których nie zdołano wykryć źródła krwawienia podczas 
enteroskopii (kategoria dowodu 5, siła zalecenia B).

•	 Wybór dostępu przez jamę ustną lub przez odbyt zależy 
od podejrzewanej lokalizacji zmian jelicie cienkim, np. gdy 
wykryto zmiany w badaniu kapsułką endoskopową lub 
innych badaniach obrazowych (kategoria dowodu 2b, siła 
zalecenia B).

•	 Polipektomia w jelicie cienkim wiąże się z podobnym 
ryzykiem wystąpienia powikłań, jak w prawej części 
okrężnicy (kategoria dowodu 4, siła zalecenia C).

analiza Materiału WłaSneGo

Od stycznia 2015 roku do października 2017 roku w Oddziale 
Gastroenterologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej hospitalizowa-
nych było 31 pacjentów celem wykonania enteroskopii z powodu 
krwawienia o nieznanej przyczynie z podejrzeniem SBB. Hospi-
talizowano 17 kobiet i 14 mężczyzn. U wszystkich pacjentów wy-
czerpano dostępne metody diagnostyczne, mające na celu uwidocz-
nienie miejsca krwawienia. Średnia wieku chorych wyniosła 66,1 
lat (20–89 lat). Łącznie dla badanej grupy odbyło się 56 hospitali-
zacji – średnio 1,8 hospitalizacji na pacjenta (1 do 7 pobytów). W 
przypadku rehospitalizacji z powodu nawrotu krwawienia pona-
wiano enteroskopię z pominięciem wcześniej wykonanej już dia-
gnostyki obrazowej. Średni czas pobytu wyniósł 3 dni (2–12 dni).

Ze względu na charakterystykę demograficzną badanych pacjentów 
istotny jest odsetek występowania chorób towarzyszących. Domi-
nujące były choroby układu krążenia (migotanie przedsionków n 
= 8, niewydolność serca n = 7, nadciśnienie tętnicze n = 7, choro-
ba wieńcowa n = 6, stan po przebytym udarze niedokrwiennym 
mózgu n = 2) oraz cukrzyca (n = 7). Niewydolność nerek miało 2 
pacjentów. Leki zaburzające krzepliwość krwi przyjmowało 12 z 
31 pacjentów, co stanowi 38,7% analizowanej grupy (VKA n = 1, 
LMWH n = 4, leki przeciwpłytkowe n = 7). Wszyscy chorzy z tej 
podgrupy mieli powyżej 60 lat. W trakcie przebiegu diagnostyki 
prowadzonej przed hospitalizacją w naszej jednostce u pacjentów 
wykluczono istotne zaburzenia krzepnięcia mogące wynikać z nie-
wydolności wątroby, trombocytopatii czy przedawkowania leków 
przeciwkrzepliwych czy przeciwpłytkowych. Pomimo znacznego 
odsetka pacjentów przyjmujących leki zaburzające krzepliwość krwi 
tylko u jednego z nich nie udało się ustalić organicznej przyczyny 
krwawienia. U jednego pacjenta – ze zdiagnozowaną wcześniej 
chorobą von Willebrandta – podczas powtarzanych enteroskopii 
nie uwidoczniono patologii mogącej tłumaczyć SBB.

Przyczynę krwawienia rozpoznano u 27 chorych (87%), nato-
miast u 4 – mimo wyczerpania dostępnych metod diagnostycz-
nych – nadal nie postawiono rozpoznania ostatecznego (tab. I). 
U 20 hospitalizowanych (64%) zastosowano jednoczasową pro-
cedurę leczniczą – koagulację beamerem argonowym (ryc. 2.. 1) 
lub założenie klipów endoskopowych (u jednej pacjentki). W su-
mie wykonano 44 zabiegi, co daje średnią 2,2 zabiegu na pacjen-
ta. Maksymalna ilość zabiegów to 7, w dziesięciu przypadkach 

jednym ośrodku, w Oddziale Gastroenterologii 7 Szpitala Marynar-
ki Wojennej w Gdańsku. Dla porównania ezofagogastroduodeno-
skopię i ileokolonoskopię wykonuje prawie każdy szpital oraz wiele 
niezależnych pracowni endoskopowych. Biorąc pod uwagę, że za-
padalność na raka jelita grubego oscyluje w granicach 50/100 000/ 
rok, a SBB 2–8/100 000/rok dostępność do enteroskopii dwubalo-
nowej jest niedostateczna względem skali problemu klinicznego. 

Enteroskopia śródoperacyjna jest badaniem wykonywanym w osta-
teczności, gdy wyczerpane zostaną inne metody diagnostyczne, albo 
gdy DBE jest niedostępne lub niemożliwe do wykonania (np. wsku-
tek zrostów w jamie otrzewnej). Skuteczność terapeutyczna tej me-
tody wynosi 58–88% [20]. Jej wady to inwazyjność i wysoki odsetek 
powikłań (śmiertelność nawet do 17%, niedrożność, bakteriemia) 
[21]. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi fakt, że uszkodzenia 
śluzówki spowodowane wprowadzaniem aparatu i manewrowa-
niem nim mogą być mylnie interpretowane jako angiektazje [1] .

Krwawienie z jelita cienkiego – wytyczne, algorytmy.

Poniżej przedstawiono wytyczne ESGE z 2015 roku dla zastoso-
wania giętkiej enteroskopii w SBB z uwzględnieniem kategorii do-
wodu i siły zaleceń [1].

•	 W krwawieniu ze środkowego odcinka przewodu 
pokarmowego skuteczność diagnostyczna enteroskopii 
dwubalonowej jest wyższa niż eneteroskopii typu push 
(kategoria dowodu 1b, siła zalecenia A).

•	 W krwawieniu ze środkowego odcinka przewodu 
pokarmowego skuteczność diagnostyczna enteroskopii 
dwubalonowej jest porównywalna ze skutecznością 
kapsułki endoskopowej (kategoria dowodu 1b, siła 
zalecenia A).

•	 U pacjentów, u których wykryto źródło krwawienia 
podczas badania kapsułką endoskopową należy wykonać 
enteroskopię w celu leczenia endoskopowego (kategoria 
dowodu 2b, siła zalecenia B).

•	 Enteroskopia jest metodą preferowaną u pacjentów z 

ryc. 1.  Uproszczony algorytm diagnostyki krwawień do jelita cienkiego –  na podstawie 
[22] we własnej modyfikacji.
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ki malformacji naczyniowych (n = 13) obserwowano wyłącznie w 
podgrupie pacjentów powyżej 60. roku życia. Natomiast w grupie 
poniżej 60. roku życia (n = 6) u 50% nie udało się postawić osta-
tecznego rozpoznania. Pośród tych 3 pacjentów żaden nie przyj-
mował leków zaburzających krzepliwość krwi. 

Na podstawie materiału przedstawionego w pracy można stwier-
dzić, iż przedstawione powyżej algorytmy mają pełne zastoso-
wanie praktyczne również w warunkach polskich. Wykonywane 
enteroskopie stanowiły ostatni etap diagnostyki, a także dawały 
możliwość jednoczasowego leczenia 64% stwierdzonych zmian. 
Przy ograniczonej dostępności kapsułki endoskopowej, wyko-
nanie dwubalonowej enteroskopii daje duże szanse postawienia 
rozpoznania oraz stwarza możliwość efektywnego, jednoczaso-
wego leczenia przyczyn niewyjaśnionego krwawienia do świa-
tła przewodu pokarmowego. Jest metodą skuteczną, co również 
potwierdza zgromadzony przez nas materiał kliniczny. W razie 
nawrotu krwawienia procedura może być powtarzana, a odsetek 
powikłań jest niski.

WnioSki

Enteroskopia dwubalonowa w świetle wytycznych międzynaro-
dowych stanowi istotne, a zarazem ostatnie ogniwo w algoryt-
mie diagnostyczno-leczniczym utajonych krwawień do światła 
przewodu pokarmowego. Metoda ta jest skuteczna i bezpieczna, 
jednak w warunkach polskich w dalszym ciągu dostęp do niej jest 
znacznie ograniczony.

(50%) do osiągnięcia trwałego efektu wystarczył jeden zabieg. W 
sumie, w trakcie 44/56 (78,5%) hospitalizacji wykonano zabiegi 
terapeutyczno-diagnostyczne (n = 43 przy pomocy APC, n = 1 z 
zastosowaniem klipsów endoskopowych). Podobną skuteczność 
diagnostyczno terapeutyczną podaje piśmiennictwo [23]. Żaden 
pacjent w badanej populacji nie wymagał kwalifikacji do entero-
skopii śródoperacyjnej.

W badanej grupie nie wystąpiły istotne klinicznie powikłania (w 
skali de Oliveira, odpowiadającej za oszacowanie ciężkości po-
wikłań, pacjenci zostali ocenieni od 0 do 1 pkt., co odpowiada 
brakowi powikłań lub zdarzeniom nie wymagającym przedłu-
żenia hospitalizacji albo istotnych zmian założonego planu le-
czenia). U żadnego pacjenta nie było konieczności powtarzania 
enteroskopii w ramach tej samej hospitalizacji. Żaden pacjent nie 
wymagał kwalifikacji do enteroskopii śródoperacyjnej. Dla po-
równania w metaanalizę przeprowadzonej przez Xin et al. ilość 
powikłać drobnych wynosiła 9,1%, a poważnych 0,72% [24]. Naj-
częściej opisywanym ciężkim powikłaniem było ostre zapalenie 
trzustki (0,3–0,4%), co tłumaczone jest przedłużonym uciskiem 
i drażnieniem brodawki Vatera. Wtórne do badania krwawienie 
z przewodu pokarmowego o różnym nasileniu opisywano u 1,3% 
pacjentów. Perforację jelita po enteroskopii diagnostycznej obser-
wowano nie więcej niż u 0,1% pacjentów, natomiast w przypad-
ku procedur terapeutycznych, obejmujących polipektomię czy 
resekcję podśluzówkową, perforacja jelita dotyczyła nawet 10% 
pacjentów [24–28]. U 1% pacjentów, szczególnie w przypadku 
przedłużonej sedacji, opisywano epizody niewydolności odde-
chowej lub aspiracji treści pokarmowej [24].

Jedynym czynnikiem wydłużającym hospitalizację powyżej śred-
niej były uczucia wzdęcia i bólu brzucha w okresie po zabiegu, co 
wiążemy z koniecznością intensywnej insuflacji w długim czasie 
(w porównaniu z innymi badaniami endoskopowymi). U tych pa-
cjentów nie było jednak konieczności stosowania ponadstandar-
dowych interwencji medycznych. Podobny dyskomfort związany z 
wzdęciem i bólem brzucha opisywany jest nawet u 20% pacjentów, 
którzy byli poddani enteroskopii dwubalonowej [29].

Najczęściej opisywaną podczas badania patologią były malforma-
cje naczyniowe – 60% (n = 22). Podobną częstość malformacji na-
czyniowych (65,9%) znajdujemy w metaanalizie przeprowadzonej 
przez Xin et al. (n = 12 823), natomiast znacznie częściej opisy-
wano tam zmiany zapalne jelita (37,6% vs 18%) [24]. W przedsta-
wionym materiale na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie przypad-

ryc. 2.  Enteroskopia w przypadku krwawiącego owrzodzenie jelita czczego.

tab. i. Przyczyny krwawienia (rozpoznania). 

przyczyna krWaWienia n

Malformacja naczyniowa jelita cienkiego 13

Guz jelita cienkiego 3

Uchyłek jelita cienkiego 1

owrzodzenie jelita cienkiego 3

Choroba Leśniowskiego-Crohna 1

Naciek nowotworowy jelita cienkiego 1

Choroba przewodu pokarmowego poza jelitem cienkim 4

Zaburzenia układu krzepnięcia 
(choroba von Willebrandta)

1

Przyczyna nieznana 4
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