
Wstęp

Żylaki przełyku są wynikiem wytworzenia się 
krążenia obocznego między żyłą wrotną a łoży-
skiem żylnym w przebiegu nadciśnienia wrotnego. 
Najczęstszą jego przyczyną jest marskość wątroby, 
której etiologia w warunkach polskich ogranicza się 
głównie do nadmiernego spożycia alkoholu. Drugim 
czynnikiem są wirusowe zapalenia wątroby, a trzecie 
miejsce zajmują pierwotne lub wtórne nowotwory 
wątroby. Głównym powikłaniem marskości jest wo-
dobrzusze, jednak to krwawienie z żylaków przełyku 
jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia chorego. 

Żylaki wykrywa się u 27−75% pacjentów, z czego 
u 1/3 występują objawy krwawienia, a śmiertelność 
podczas pierwszego epizodu krwawienia jest wyso-
ka (17−57%) [1, 3]. Towarzyszące zwykle marskości 
zaburzenia hemostazy są dodatkowym elementem 
pogarszającym rokowanie. Trzeba zaznaczyć, że 
ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia pierwszego 
krwotoku, poza wielkością żylaków i stopniem za-
awansowania niewydolności wątroby, jest aktywne 
spożywanie alkoholu. Czy wśród osób z czynnikami 
ryzyka nadciśnienia wrotnego i objawami krwawie-
nia z przewodu pokarmowego żylaki przełyku spo-
tyka się częściej niż w populacji ogólnej?

 Streszczenie  Wstęp. Krwawienie z żylaków przełyku to śmiertelne powikłanie marskości wątroby i często pierwszy 
z objawów jej dekompensacji. Czy istnieje różnica w rozpoznawalności żylaków u osób z czynnym krwawieniem 
i w populacji ogólnej?
Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej analizy 2487 badań gastroskopowych wykonanych w Pracowni 
Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego zarówno wewnątrzszpitalnych, jak i w ramach hospitalizacji jednodniowej 
(skierowania od lekarzy rodzinnych).
Wyniki. U osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego częściej stwierdzano żylaki przełyku niż w grupie ogólnej, 
zwłaszcza u alkoholików i osób z chorobami nowotworowymi.
Wnioski. Krwawienie może być pierwszą oznaką dekompensacji niewydolnej wątroby. Żylaki rozpoznaje się częściej 
wśród osób z krwawieniem do przewodu pokarmowego. Alkohol sprzyja krwawieniu z żylaków przełyku.
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 Summary  Background. Bleeding from esophageal varices is a fatal complication of cirrhosis of the liver and often 
the first siymptom of decompensation. Is there a difference in diagnosing varicose veins in patients with active bleed-
ing and in the general population?
Material and methods. In the retrospective analysis 2487 gastroscopies in Laboratory of Endoscopy of Czerniakowski 
Hospital were performed both in hospital appointment and in one-day hospitalization (a referral from family doctors).
Results. In patients with gastrointestinal bleeding esophageal varices were observed more frequently than in the 
general group, particularly in alcoholics and people with cancer.
Conclusions. Bleeding may be the first symptom of decompensation of liver insufficiency. Varices are diagnosed 
more frequently among people with bleeding into the gastrointestinal tract. Alcohol abuse promotes bleeding from 
esophageal varices.
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Materiał i metody

Przeprowadzono retrospektywną analizę 2487 
badań gastroskopowych wykonanych w Pracowni 
Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego. W badaniu 
uczestniczyło 1399 kobiet i 1087 mężczyzn w wie-
ku od 16 do 97 lat (średnia: 63 lata).

Badania wykonane były endoskopami firmy 
Olympus, bez premedykacji, poza znieczuleniem 
tylnej ściany gardła roztworem lidokainy w aero-
zolu. Skierowania przeanalizowano pod względem 
krwawienia z górnego odcinka przewodu pokar-
mowego przy współistniejącej patologii prowadzą-
cej do powstania nadciśnienia wrotnego i żylaków 
przełyku. Skierowanie mogło zawierać więcej niż 
jedno rozpoznanie wstępne. Dla analizy badania 
najważniejszym było rozpoznanie lub potwierdze-
nie obecności żylaków przełyku.

W analizie statystycznej wykorzystano średnią 
arytmetyczną dla cech ilościowych. Cechy jako-
ściowe przedstawiono jako liczbę i odsetek właści-
wej kategorii.

Wyniki

Wśród badanych 2484 pacjentów 391 chorych 
miało objawy krwawienia do przewodu pokarmo-
wego. Patologie będące wynikiem nadciśnienia 
wrotnego lub mogące do niego prowadzić przed-
stawiały się następująco: 1) rozpoznana marskość 
wątroby – 42 (10,7%), 2) guzy jamy brzusznej, 
w tym zmiany przerzutowe wątroby – 25 (6,4%), 
3) stwierdzone w przeszłości żylaki przełyku – 14 
(3,6%), 4) alkoholowe uszkodzenie wątroby – 12 
(3,1%), 5) WZW – 5 (1,3%) (ryc. 1).

Spośród badanych krwawiących do przewodu 
pokarmowego jedynie u 48 stwierdzono żylaki 
przełyku (12,3%). U wszystkich 14 pacjentów ze 
stwierdzanymi w przeszłości żylakami przełyku 
potwierdzono ich obecność (100%), 4 z 5 bada-
nych z WZW krwawiło z żylaków (80%), u 27 osób 
z marskością wątroby ujawniono je po raz pierwszy 
(64,3%), 3 na 12 alkoholików rozwinęło cechy 
nadciśnienia wrotnego (25%), podobnie u osób 
z chorobą nowotworową (6 z 25 badanych – 24%) 
(ryc. 2).

Rycina 1. Rozkład chorób będących przyczy-
ną nadciśnienia wrotnego

Rycina 2. Żylaki przełyku u osób z krwawie-
niem do przewodu pokarmowego
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Przeanalizowano także częstość żylaków prze-
łyku u osób z czynnikami ryzyka nadciśnienia 
wrotnego, bez powiązania z krwawieniem do 
przewodu pokarmowego. Spośród 253 osób z gu-
zami u 25 (9,9%) stwierdzono obecność żylaków, 
na 95 badanych z marskością wątroby 60 miało 
żylaki przełyku lub dna żołądka (63,2%), potwier-
dzono ich obecność w 89,4% u osób mających 
w przeszłości stwierdzane żylaki (42 spośród 47), 
wysoki odsetek uwidocznionych żylaków (75%) 
stwierdzono u chorych na WZW (6 z 8 badanych), 
a u alkoholików 5 z 28 rozwinęło cechy krążenia 
obocznego (17,9%) (ryc. 3).

Porównując obie grupy osób z czynnikami ry-
zyka nadciśnienia wrotnego, okazuje się, że wśród 
badanych z towarzyszącym krwawieniem do prze-
wodu pokarmowego żylaki przełyku ujawniono 
częściej niż u osób bez krwawienia. Największą 
różnicę uwidoczniono u pacjentów nowotworo-
wych (14,1%), następnie u osób z rozpoznanymi 
w przeszłości żylakami przełyku (10,6%), alkoho-
lików (7,1%) oraz chorych z zapaleniami wątro-
by (5%). Najmniejszą różnicę (1,1%) ujawniono 
u osób z marską wątrobą – żylaki stwierdzono 

u 64,3% pacjentów z krwawieniem i 63,2% bez 
krwawienia (ryc. 4). 

Dyskusja

Odsetek uwidocznionych w trakcie gastroskopii 
żylaków przełyku pokrywa się z danymi świato-
wymi. Dotyczy to zwłaszcza rozpoznań u chorych 
z marskością wątroby. Ważne jest, by móc szybko 
określić stopień zaawansowania choroby i ocenić 
ryzyko zagrażającego krwawienia do przewodu 
pokarmowego. Idealnym narzędziem diagnostycz-
nym wydaje się być gastroskopia, za pomocą której 
nie tylko obrazuje się poszerzone naczynia żylne 
przełyku i dna żołądka, ale można określić ich 
wielkość, przebieg, stopień wpuklenia się do świa-
tła przewodu pokarmowego oraz uwidocznić tzw. 
znamiona zagrażającego krwawienia, co warunku-
je dalsze postępowanie terapeutyczne. Pamiętając, 
że w chwili rozpoznania marskości wątroby u około 
połowy pacjentów stwierdza się żylaki przełyku, 
gastroskopia powinna być jednym z pierwszych 
badań w ocenie stanu choroby, zwłaszcza, że – jak 

Rycina 3. Żylaki przełyku wśród wszystkich 
badanych

Rycina 4. Różnice u osób z ryzykiem nad-
ciśnienia wrotnego grupy ogólnej i bada-
nych z krwawieniem
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pokazała przeprowadzona analiza – krwawienie 
z żylaków może być pierwszym objawem dekom-
pensacji niewydolnej wątroby. Poza wizualizacją 
ogromną zaletą endoskopii jest możliwość wdro-
żenia natychmiastowej terapii w przypadku krwo-
toku, co u pacjentów z marską wątrobą zdarza się 
niezwykle często.

Wnioski

1. Krwawienie z żylaków przełyku może być 
pierwszą oznaką dekompensacji marskiej wą-
troby.

2. Wśród osób z klinicznymi objawami krwawie-
nia z przewodu pokarmowego żylaki przełyku 
stwierdza się częściej niż w populacji ogólnej.

3. Nadużywanie napojów alkoholowych potęguje 
możliwość krwawienia z żylaków przełyku. 
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