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WSTĘP

Jersinioza jest ostrą lub przewlekłą chorobą odzwierzęcą wywoła-
ną bakterią Yersinia enterocolictica [1]. Główną drogą transmisji 
zakażenia jest droga pokarmowa w wyniku spożycia zanieczysz-
czonego pożywienia lub wody [3]. 

Obraz kliniczny zakażenia Yersinia enterocolictica jest bardzo 
zróżnicowany i zależy od wieku pacjenta, patogennych właściwo-
ści drobnoustrojów, stanu odporności atakowanego organizmu, a 
nawet rejonu geograficznego, w którym dochodzi do infekcji [4]. 
Bogata symptomatologia oraz podobieństwo do innych chorób 
przysparza dużych trudności diagnostyczno-terapeutycznych. 

Autorzy prezentują przypadek zakażenia Yersinia enterocolictica 
imitujący chorobę Leśniowskiego-Crohna (L-C).

PREZENTACJA PRZYPADKU

Pacjent M.R., lat 38. 30 kwietnia 2016 roku został skierowany do 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie z powodu bólów brzucha, którym towarzy-
szyła gorączka dochodząca do 39˚C. 

Podobny atak bólowy miał miejsce 10 dni wcześniej, podczas pobytu 
chorego w Wielkiej Brytanii. W szpitalu w Isle of Wight pacjenta 
zakwalifikowano do operacji z podejrzeniem zapalenia wyrostka 
robaczkowego. W czasie wykonywanej laparoskopii nie stwierdzo-
no zapalenia wyrostka robaczkowego. W związku z powyższym 
odstąpiono od appendektomii. W czasie zabiegu zwrócono uwagę 
na zapalenie końcowego odcinka jelita krętego i kątnicy, przyjmu-
jąc za przyczynę dolegliwości chorobę L-C. Po zakończonej ho-
spitalizacji, chory wrócił do Polski, gdzie – zgodnie z wcześniej-
szymi zaleceniami – udał się do poradni gastroenterologicznej, w 
której przedłużono leczenie mesalazyną oraz zlecono wykonanie 

posiewu kału wraz z serodiagnostyką jersiniozy.

Wkrótce po wizycie w poradni u chorego wystąpił ponownie sil-
ny ból brzucha. 

Podczas przyjęcia chorego do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej w Wejherowie stwierdzono bolesność prawego podbrzu-
sza z dodatnim objawem Blumberga. Wykładniki stanu zapalnego 
uległy podwyższeniu: CRP 164 mg/l, WBC 22 tys. Z zebranego 
wywiadu wynikało, że pacjent jest nałogowym palaczem tytoniu.

W badaniach obrazowych (USG i TK) stwierdzono liczne powięk-
szone okołokrezkowe węzły chłonne oraz pogrubiałą ścianę końco-
wego odcinka jelita krętego z przylegającym hipoechogenicznym 
obszarem płynowym o wymiarach 60x41x47 mm. Według lekarza 
radiologa wyniki ww. badań mogły odpowiadać zmianom spoty-
kanym w chorobie L-C z towarzyszącą perforacją jelita krętego.

Wobec powyższego pacjenta zakwalifikowano do zabiegu. Pod-
czas operacji uwidoczniono powiększone okołokrezkowe węzły 
chłonne oraz pogrubiałą ścianę końcowego odcinka jelita krętego 
i kątnicy. Około 70 cm proksymalnie od zastawki Bauhina, uwi-
doczniono następny odcinek zmienionego jelita. Nie stwierdzo-
no natomiast ani ropnia, ani perforacji jelita, ani cech zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Ze względu na dotychczasowy przebieg 
kliniczny, wyniki badań dodatkowych oraz istniejące wątpliwości 
diagnostyczne, zdecydowano o pobraniu do badania histopatolo-
gicznego węzłów chłonnych oraz materiałów tkankowych ze ściany 
zmienionego jelita i krezki. Wykonano również appendektomię. 
Obraz histopatologiczny wyrostka robaczkowego oraz pobranych 
węzłów chłonnych nie dawał podstaw do podejrzewania jersinio-
zy. W tym momencie najbardziej prawdopodobną przyczyną do-
legliwości była choroba L-C. Choremu włączono sterydoterapię, 
utrzymano mesalazynę i antybiotykoterapię. Za rozpoznaniem 
choroby L-C przemawiał także makroskopowy obraz kolonosko-
pii. Należy jednak podkreślić, że wynik badania histopatologicz-
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W rzadkich przypadkach ściana kątnicy oraz końcowego odcinka 
jelita krętego jest obrzęknięta, pogrubiała, zaczerwieniona oraz 
pokryta owrzodzeniami imitując chorobę L-C, tak jak miało to 
miejsce w przedstawianym przez nas przypadku [8].

Ze względu na wielopostaciowość zakażenia Yersinia enterocolic-
tica, a także objawy wspólne dla innych jednostek chorobowych, 
diagnostyka jest trudna i długotrwała. Kluczową rolę w rozpo-
znaniu odgrywają badania serologiczne i mikrobiologiczne [1]. 

Metody bakteriologiczne oparte na posiewie kału mają czułość 
około 56%. O wiele większą czułością – sięgającą nawet 84% – 
charakteryzują się badania serologiczne [9]. W tym przypadku 
najczęściej wykorzystuje się odczyn immunoenzymatyczny (ELI-
SA). Aby ocenić dynamikę narastania poziomu przeciwciał, bada-
nie powinno zostać wykonane dwukrotnie w odstępie 14 dni [1].

Połączenie tych dwóch metod zwiększa czułość wykrycia zaka-
żenia do 90% [10]. Leczenie jersiniozy jest bardzo zróżnicowane 
w zależności od postaci klinicznej. W zdecydowanej większości 
przypadków leczenie jest objawowe. Antybiotykoterapia w jersi-
niozie jest kwestią dość kontrowersyjną. Wielu autorów uważa, że 
jest ona zbędna, ponieważ zakażenie ma charakter samoograni-
czający się, a antybiotyki nie skracają czasu trwania choroby [11]. 

Niektóre przypadki zakażenia Yersinia enterocolictica wymagają 
zabiegu operacyjnego z powodu niedrożności lub perforacji prze-
wodu pokarmowego, ciężkiego krwawienia z przewodu pokarmo-
wego czy wgłobienia jelita [11].

U naszego chorego w miarę poszerzania diagnostyki najbardziej 
prawdopodobnym rozpoznaniem stawała się choroba L-C. Na wła-
ściwe rozpoznanie naprowadził nas dopiero wynik badania histo-
patologicznego preparatu uzyskanego w czasie ostatniego zabie-
gu oraz – otrzymany ze znacznym opóźnieniem – wynik badania 
ELISA w kierunku jersiniozy.

W podsumowaniu należy zauważyć, że długi okres oczekiwania 
na wyniki serodiagnostyki, a także dolegliwości imitujące inne 
choroby przewodu pokarmowego znacznie opóźniają prawidłowe 
rozpoznanie jersiniozy, a objawy ostrego brzucha niejednokrotnie 
stawiają chirurga przed koniecznością operacji. 

Pozostaje sprawą otwartą, czy zakażenie Yersinia enterocolictica 
wyprzedza i predysponuje do zachorowania na chorobę L-C, czy 
może tylko współistnieje z nią, powodując jej zaostrzenie [12].

nego wycinków pobranych podczas kolonoskopii nie przemawiał 
za rozpoznaniem choroby L-C. 

Po kilkudniowej poprawie u pacjenta nastąpiło pogorszenie stanu 
ogólnego. Wzrosły parametry stanu zapalnego, pojawiły się cechy 
niedrożności przewodu pokarmowego. W czasie zwołanego konsy-
lium internistyczno-gastroenterologiczno-chirurgicznego ustalono, 
że pogarszający stan kliniczny przy jednoczesnym braku poprawy 
po leczeniu zachowawczym jest wskazaniem do kolejnej interwencji 
chirurgicznej. Podczas zabiegu stwierdzono zdecydowane nasilenie 
obserwowanych już wcześniej zmian zapalnych. Ściana jelita wraz 
z krezką była pogrubiała, zaczerwieniona oraz pokryta włókniko-
wo-ropnym wysiękiem. Dodatkowo światło jelita uległo znacznemu 
zwężeniu. Przeprowadzono hemikolektomię prawostronną posze-
rzoną o resekcję 80 cm dystalnego odcinka jelita krętego.

Od tego momentu stan chorego uległ znacznej poprawie. 
W 10. dobie po operacji pacjenta wypisano do domu w stanie 
ogólnym dobrym.

Równolegle z wypisem otrzymano wynik badania histopatologicz-
nego z materiału pobranego podczas ostatniego zabiegu. Mikro-
skopowo stwierdzono zmiany zapalne z ziarniniakami z komórek 
nabłonkowatych oraz naciekiem limfocytarnym na obwodzie. W 
wielu ziarniniakach występowały cechy martwicy z mikroropniami. 
W licznych obszarach widoczne było zlewanie się ze sobą ziarni-
niaków. Całość obrazu mikroskopowego odpowiadała zmianom 
charakterystycznym dla jersiniozy.

Niemalże w tym samym czasie otrzymano pozytywny wynik sero-
diagnostyki jersiniozy. Badanie ELISA zostało powtórzone. Wzrost 
miana przeciwciał potwierdził rozpoznanie jersiniozy. W badaniu 
posiewu kału nie wyhodowano ani Yersinia enterocolictica, ani 
Clostridium difficile.

DYSKUSJA

Jersinioza wywołana jest przez Gram-ujemne bakterie z rodziny 
Enterobacteriacea [6]. 

Dominującymi objawami są nawracający ból brzucha oraz biegun-
ki, którym towarzyszy gorączka [7].

Najczęstsze postacie kliniczne jersiniozy to postać jelitowa i rze-
komowyrostkowa [5].
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