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Stenoza zespolenia po częściowej resekcji żołądka jako niety-
powa przyczyna choroby refluksowej przełyku – opis przypadku

 

Stenosis in anastomosis after partial gastrectomy as an untypical cause  
of gastro-oesophageal reflux disease – case report
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Wstęp. Jedną z przyczyn choroby refluksowej przełyku jest opóźnione opróżnianie żołądkowe. w pracy przed-
stawiono przypadek tej choroby jako skutku stenozy zespolenia po resekcji żołądka.
Opis przypadku. 75-letni mężczyzna, po resekcji żołądka 28 lat temu, został przyjęty do szpitala z powodu bólu w klatce 
piersiowej. Po wykluczeniu kardiologicznych przyczyn dolegliwości wykonano gastroskopię, w której uwidoczniono zwęże-
nie miejsca zespolenia oraz zaleganie treści pokarmowej na czczo. Po zastosowaniu leczenia przeciwrefluksowego uzyska-
no zmniejszenie dolegliwości.
Dyskusja. stan po resekcji żołądka może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem refluksu żołądkowo-przełykowego, dysplazji 
i raka przełyku. w opisanym przypadku uwagę zwraca długi czas między operacją a wystąpieniem powikłania.
Wnioski. Pacjenci po przebytej gastrektomii powinni być obserwowani w kierunku możliwych powikłań nawet wiele lat po 
operacji.
Słowa kluczowe: resekcja żołądka, stenoza, refluks żołądkowo-przełykowy.

Background. one of the reasons of gastro-oesophageal reflux disease is delayed gastric emptying. in the following 
article the authors describe a case of the disease as a consequence of a stenosis in anastomosis after gastric resection.
Case report. 75-year-old man, 28 years after gastrectomy, was admitted to the hospital because of chest pain. after excluding 
possible cardiac disorders as cause for the symptoms, a gastroscopy was performed which showed stenosis in anastomosis and 
delayed gastric emptying. anti-reflux treatment resulted in remission of the symptoms.
Discussion. gastrectomy can be connected with higher risk for gastro-oesophageal reflux, dysplasia and oesophageal carci-
noma. in this case, a long term between the operation and the complication is noticeable.
Conclusions. Patients after gastrectomy should be under observation in case of possible complications even for many years 
after operation.
Key words: gastrectomy, stenosis, gastro-oesophageal reflux.

Streszczenie

Summary

Wstęp
refluks żołądkowo-przełykowy polega na wstecznym 

zarzucaniu treści żołądka do przełyku. Do pewnego stopnia 
jest zjawiskiem fizjologicznym, jednak coraz częstsze epi-
zody refluksu prowadzące do stanu, w którym kontakt prze-
łyku z kwaśną treścią żołądkową trwa w ciągu doby dłużej 
niż 5,8% czasu, są uznawane za refluks patologiczny [1].

w Polsce częstość występowania choroby określa się na 
35%. objawy typowe to zgaga i puste odbijania, chrypka, 
suchy i świszczący kaszel, ból w klatce piersiowej, wzdę-
cia, nudności i wymioty [2]. Jedną z przyczyn choroby re-
fluksowej przełyku uznaje się opóźnione opróżnianie żo-
łądkowe, w następstwie stenozy odźwiernika, gastroparezy 
czy wagotomii. w pracy przedstawiono przypadek choroby 
refluksowej przełyku jako skutek stenozy zespolenia po re-
sekcji żołądka metodą billroth i.

Opis przypadku
75-letni chory został przyjęty do kliniki z powodu dole-

gliwości bólowych w klatce piersiowej, osłabienia i zmniej-
szenia tolerancji wysiłku fizycznego. Pacjent dotychczas le-
czony z powodu przewlekłej białaczki limfocytowej, nie-

dokrwistości autoimmunohemolitycznej, choroby niedo-
krwiennej serca oraz nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo 
przebył lobektomię płuca prawego przed 2 laty, implantację 
układu stymulującego serce przed 4 laty oraz resekcję żo-
łądka z powodu choroby wrzodowej 28 lat temu.

w chwili przyjęcia stan ogólny pacjenta był średniocięż-
ki: ciśnienie tętnicze wynosiło 110/65 mm Hg; u podstawy 
prawego pola płucnego stwierdzono stłumienie odgłosu wy-
pukowego i osłuchowo ściszenie szmeru pęcherzykowego; 
akcja serca była miarowa 75/min. w badaniach laborato-
ryjnych zaobserwowano leukocytozę (26 k/µl) ze znaczną 
przewagą limfocytów, niedokrwistość z poziomem hemo-
globiny 6,9 g/dl, nieznacznie podwyższone wartości biał-
ka c-reaktywnego, kreatyniny, D-dimerów i bilirubiny cał-
kowitej, a obniżony poziom białka całkowitego. wskaźni-
ki funkcji wątroby, poziom żelaza i witaminy b12 nie wyka-
zywały odchyleń od normy. Świeża martwica mięśnia ser-
cowego została wykluczona przez wykonane badania elek-
trokardiograficzne i prawidłowe wyniki troponin w surowi-
cy krwi. całodobowe monitorowanie ekg metodą Holte-
ra nie wykazało zaburzeń rytmu serca. w badaniu echo-
kardiograficznym wymiary jam serca i funkcja skurczo-
wa lewej komory były w normie (frakcja wyrzutowa 71%). 
w wykonanej panendoskopii zobrazowano kikut żołąd-
ka z zalegającą na czczo dużą ilością treści pokarmowej, 
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natomiast otwór zespolenia był bardzo wąski, instrument 
przepuszczono z oporem (fot. 1). Dodatkowo stwierdzono

Fotografia 1. stenoza miejsca zespolenia

Fotografia 2. linijne nadżerki w obrębie błony śluzowej przełyku

Fotografia 3. linijne nadżerki w obrębie błony śluzowej przeły-
ku obrazowane w wąskim paśmie światła (funkcja nbi)

obecność przepukliny wślizgowej rozworu przełykowego 
przepony oraz dwie linijne nadżerki w obrębie błony ślu-
zowej przełyku według klasyfikacji los angeles stopnia b 
(fot. 2 i 3).

w trakcie hospitalizacji pacjentowi przetoczono 3 jed-
nostki koncentratu krwinek czerwonych. chorego wypisano 
do domu z zaleceniami częstego spożywania małych porcji 
płynnych posiłków, pionizacji po posiłku oraz przyjmowa-
nia inhibitora pompy protonowej z lekiem prokinetycznym. 
Po tygodniu od wypisu chory stwierdził znaczne zmniej-
szenie dolegliwości. z uwagi na liczne obciążenia pacjen-
ta oraz poprawę po leczeniu zachowawczym odstąpiono 
od próby endoskopowego rozszerzenia miejsca zespolenia.

Dyskusja

w opisanym przypadku przyczyną dolegliwości refluk-
sowych u pacjenta była stenoza zespolenia żołądkowo-jeli-
towego, która powodowała zwolnienie pasażu treści pokar-
mowej i jej zaleganie. Świadczy o tym obecność dużej ilo-
ści pokarmu w żołądku stwierdzona w gastroskopii wyko-
nanej około 12 godzin po ostatnim posiłku spożytym przez 
pacjenta. Ponadto zaobserwowano znaczne zmniejszenie 
dolegliwości po wdrożeniu leczenia przeciwrefluksowe-
go. uwagę zwraca dość długi okres między resekcją żołąd-
ka a rozpoznaniem refluksu żołądkowo-przełykowego. na-
ukowcy z university of Hong kong Medical centre wyka-
zali związek między gastrektomią w wywiadzie (zwłaszcza 
typu billroth i) i częstszym występowaniem przewlekłego 
refluksu żołądkowo-przełykowego, dysplazji oraz raka dol-
nej trzeciej części przełyku [3]. Pacjenci, którzy ujawniają 
objawy z górnego odcinka przewodu pokarmowego po po-
nad 5 latach od gastrektomii, powinni być poddani szczegó-
łowej diagnostyce, gdyż charakteryzują się podwyższonym 
ryzykiem raka przełyku [4].

w leczeniu zachowawczym choroby refluksowej ważne 
znaczenie ma postępowanie niefarmakologiczne – racjonal-
ne żywienie z ograniczeniem tłustych dań, przypraw, sło-
dyczy i gazowanych napojów, spożywanie posiłków o ma-
łej objętości oraz nie później niż 3 godziny przed snem. 
w farmakoterapii stosuje się leki prokinetyczne (antagoni-
ści dopaminy, agoniści receptora 5-Ht4), które są szczegól-
nie wskazane w sytuacji opóźnionego opróżniania żołądko-
wego; zwiększają ciśnienie w obrębie dolnego zwieracza 
przełyku, poprawiają jakość perystaltyki i zdolność przeły-
ku do samooczyszczania. blokery receptora H2 oraz inhibi-
tory pompy protonowej zmniejszają objętość i kwaśność za-
rzucanej treści do przełyku. zastosowanie wyżej wymienio-
nych leków pozwala osiągnąć remisję u ponad 90% cho-
rych [5].

Wnioski

choroba refluksowa przełyku może być skutkiem prze-
bytej gastrektomii nawet wiele lat po operacji, dlatego pa-
cjenci poddani takim zabiegom powinni być obserwowa-
ni w kierunku rozwoju możliwych powikłań. Dość rzadką 
przyczyną refluksu jest zwężenie miejsca zespolenia, jed-
nak wczesne wykonanie gastroskopii umożliwia zobrazo-
wanie patologii prowadzącej do progresji objawów refluk-
su i szybkie rozpoczęcie leczenia zmniejszającego objawy 
oraz chroniącego przed rozwojem poważniejszych powi-
kłań.
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