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Definicja i podzia∏
Choroba wrzodowa ˝o∏àdka
Choroba wrzodowa ˝o∏àdka jest to okresowe pojawianie si´ wrzodów trawiennych w ˝o∏àdku.
Wrzód trawienny jest ograniczonym ubytkiem b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka (lub dwunastnicy), który obejmuje jej blaszk´ mi´Êniowà lub jeszcze g∏´bsze
warstwy Êciany ˝o∏àdka i w którego otoczeniu wyst´puje naciek zapalny.
Wrzody trawienne powstajà w górnym odcinku
przewodu pokarmowego, w którym b∏ona Êluzowa
ma kontakt z kwasem solnym i pepsynà, najcz´Êciej w ˝o∏àdku lub dwunastnicy.

Choroba wrzodowa dwunastnicy
Choroba wrzodowa dwunastnicy jest to okresowe, cykliczne pojawianie si´ wrzodów trawiennych
w dwunastnicy. Wrzody najcz´Êciej lokalizujà si´
w opuszce dwunastnicy, której b∏ona Êluzowa jest
nara˝ona na kontakt z kwasem solnym i pepsynà.
Znacznie rzadziej wyst´pujà w cz´Êci zst´pujàcej
dwunastnicy.
Naturalnà histori´ choroby wrzodowej ˝o∏àdka
lub dwunastnicy charakteryzuje przebieg przewlek∏y z okresami zaostrzeƒ i zacisza chorobowego
(remisji). Przebieg choroby mo˝e byç niepowik∏any
lub powik∏any takimi patologiami, jak krwotok,
przebicie wrzodu lub zw´˝enie odêwiernika.

Diagnostyka i obraz kliniczny
Badania podmiotowe i przedmiotowe

Tabela 6.1. Patogeneza wrzodu trawiennego: g∏ówne czynniki agresji i obrony
Czynniki agresji

Czynniki obrony

• Kwas solny: czynniki
zwi´kszajàce jego wydzielanie, czynniki
destrukcji (g∏ównie
pepsyna) aktywowane
przez kwas
• Helicobacter pylori (rzadziej wirusy CMV HSV,
grzyby)
• NLPZ i inne leki (bisfosfoniany, kortykosteroidy,
chlorek potasu, cytostatyki, np. fluorouracyl)
• Stres
• Alkohol
• Palenie tytoniu
• ˚ó∏ç

• Bariera Êluzowo-wodorow´glanowa i czynniki alkalizujàce
• Âluzówkowy przep∏yw krwi
• Prostaglandyny (cytoprotekcja)
• Czynniki naprawcze (reepitelializacja, EGF i inne)

• Ponadto: Czynniki genetyczne (grupa krwi 0)

Najcz´stszym objawem choroby wrzodowej jest
ból lub, rzadziej, uczucie dyskomfortu zlokalizowane w nadbrzuszu.
DoÊç cz´sto we wrzodzie dwunastnicy ból budzi
chorego w nocy lub pojawia si´ wczeÊnie rano, na
czczo. Do innych objawów nale˝à rzadziej wyst´pujàce nudnoÊci i wymioty. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
u wielu chorych wrzód trawienny przebiega bezobjawowo, a pierwszym symptomem choroby mogà
byç jej powik∏ania, np. krwotok z górnego odcinka
przewodu pokarmowego.
W wywiadzie stwierdza si´ rodzinne wyst´powanie wrzodu trawiennego (szczególnie wrzodu
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Ból/dyskomfort we wrzodzie ˝o∏àdka pojawia si´ tu˝ po przyj´ciu pokarmu, a we wrzodzie
dwunastnicy nieco póêniej, zwykle 1–3 godziny
po posi∏ku, i ust´puje po spo˝yciu pokarmu lub
przyj´ciu leków zoboj´tniajàcych kwas solny.
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dwunastnicy), palenie tytoniu oraz d∏ugotrwa∏e
przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ).
Badaniem przedmiotowym u wi´kszoÊci chorych
stwierdzamy bolesnoÊç w nadbrzuszu Êrodkowym,
we wrzodzie dwunastnicy cz´sto bolesnoÊç punktowà w okolicy p´pka. Oznakà obecnoÊci powik∏aƒ
choroby wrzodowej sà np. objawy niedokrwistoÊci
spowodowane krwawieniem z wrzodu lub objawy
zapalenia otrzewnej spowodowane perforacjà wrzodu trawiennego.

Endoskopia górnego odcinka
przewodu pokarmowego
Podejrzenie choroby wrzodowej jest wskazaniem do wykonania endoskopii górnego odcinka
przewodu pokarmowego (panendoskopii, ezofagogastroduodenoskopii). Endoskopia jest podstawowym badaniem obrazowym w gastroenterologii,
a wskazania do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego podano w tabeli 6.2.
Wskazania do badania endoskopowego górnego
odcinka przewodu pokarmowego dzielà si´ na
wskazania diagnostyczne i terapeutyczne.
Endoskopia umo˝liwia ocen´ makroskopowà b∏ony Êluzowej prze∏yku, wpustu, ˝o∏àdka, odêwiernika i dwunastnicy, pobranie wycinków pod kontrolà
wzroku ze zmienionych chorobowo zmian do badania histologicznego i wycinków z b∏ony Êluzowej
˝o∏àdka na obecnoÊç bakterii Helicobacter pylori.
Endoskopia umo˝liwia tak˝e elektrokoagulacj´
(przy˝eganie pràdem) lub ostrzykiwanie krwawiàcych miejsc oraz usuwanie polipów (polipektomia).
Tradycyjne endoskopy optyczne z w∏ókien szklanych (Êwiat∏owody) sà obecnie wypierane przez wideoendoskopy (endoskop z mikrokamerà), które —
poza znacznie lepszà jakoÊcià obrazu — umo˝liwiajà cyfrowy zapis przebiegu badania i stwierdzonych zmian (znaczenie dla dokumentacji zmian
i ich archiwizacji). Badanie jest wykonywane
u chorego na czczo (4–5 godzin po ostatnim posi∏ku), który Êwiadomie wyrazi na badanie pisemnà
zgod´. Badanie wykonuje lekarz w asyÊcie piel´gniarki, po znieczuleniu miejscowym tylnej Êciany
gard∏a roztworem lidokainy, za pomocà w∏aÊciwie
zdezynfekowanego sprz´tu (endoskopu i akcesoriów). Endoskopia jest zabiegiem bezpiecznym po
uwzgl´dnieniu przeciwwskazaƒ, które przedstawiono w tabeli 6.3.

Tabela 6.2. Wskazania do badania GOPP
Wskazania diagnostyczne
• Zaburzenia po∏ykania (dysfagia)
• Bolesne po∏ykanie (odynofagia)
• Ból w klatce piersiowej o niejasnym pochodzeniu
• Dyspepsja z objawami alarmujàcymi (niedokrwistoÊç,
szybka utrata masy cia∏a, wymioty, zaburzenia po∏ykania)
• Objawy dyspeptyczne utrzymujàce si´ ponad 2–3 miesiàce
• Dyspepsja u osoby d∏ugotrwale przyjmujàcej NLPZ
• Ból w nadbrzuszu o znacznym nasileniu wyst´pujàcy
w nocy
• Objawy uporczywe, sugerujàce chorob´ refluksowà prze∏yku
• Objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
• NiedokrwistoÊç z niedoboru ˝elaza
• Podejrzenie choroby trzewnej (celiakii)
Wskazania terapeutyczne
• Leczenie krwawieƒ z GOPP
• Usuni´cie polipów (polipektomia)
• Leczenie ˝ylaków prze∏yku (skleroterapia, opaskowanie)
• Poszerzanie zw´˝eƒ prze∏yku lub odêwiernika
• Umieszczanie protez (np. w zw´˝eniach prze∏yku)
• Wykonanie gastrostomii metodà endoskopowà
• Mukozektomia (niszczenie zmienionej chorobowo b∏ony
Êluzowej) we wczesnych lub niewielkich guzach

Tabela 6.3. Przeciwwskazania do badania endoskopowego GOPP
• Âwie˝y zawa∏ serca, niestabilna choroba wieƒcowa
• Ostra niewydolnoÊç krà˝enia, niedociÊnienie i wstrzàs
(niezale˝nie od przyczyny)
• Masywne krwawienie z górnego odcinka przewodu
pokarmowego, z wstrzàsem oligowolemicznym, gdy
wskazane jest leczenie operacyjne
• NadciÊnienie t´tnicze niekontrolowane
• T´tniak aorty
• Ostra niewydolnoÊç oddechowa
• Zaburzenia krzepni´cia krwi
• Objawy kliniczne tzw. ostrego brzucha
• Wczesny okres po operacji jamy brzusznej
• Brak wspó∏pracy z chorym
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Za bezpieczeƒstwo zabiegu endoskopowego jest
odpowiedzialny lekarz kierujàcy chorego na badanie endoskopowe i lekarz wykonujàcy badanie. Powik∏ania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego wyst´pujà rzadko — u oko∏o 0,5%
badanych pacjentów.
Do ∏agodnych powik∏aƒ endoskopii zaliczamy:
miejscowe krwawienie z b∏ony Êluzowej po pobraniu wycinka lub po usuni´ciu polipa (polipektomia);
tachykardia, skurcze dodatkowe;
bakteriemia (najcz´Êciej po skleroterapii ˝ylaków prze∏yku i poszerzaniu prze∏yku);
powik∏ania zwiàzane z miejscowym znieczuleniem lignokainà (np. reakcje uczuleniowe, przemijajàca krótkotrwa∏a utrata pami´ci).

Post´py w endoskopii przewodu pokarmowego dotyczàce ulepszeƒ sprz´tu diagnostycznego, warunków bezpiecznego wykonywania
badaƒ i zwi´kszajàca si´ ich dost´pnoÊç sprawiajà, ˝e sà one szeroko stosowane i niezwykle cenne
w rozpoznawaniu i leczeniu chorób przewodu
pokarmowego.

Powik∏aniami endoskopii potencjalnie zagra˝ajàcymi ˝yciu sà:
przebicie prze∏yku (ok. 0,1% przypadków);
perforacja ˝o∏àdka lub dwunastnicy;
odma otrzewnowa;
zach∏ystowe zapalenie p∏uc.
Wa˝na jest jednak ÊwiadomoÊç istnienia ryzyka
powik∏aƒ, które, chocia˝ sporadycznie, mogà niekiedy przebiegaç z zagro˝eniem ˝ycia.
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego w chorobie wrzodowej ˝o∏àdka ujawnia
wrzód najcz´Êciej zlokalizowany w kàcie ˝o∏àdka,
rzadziej w okolicy przedodêwiernikowej. Wrzody
˝o∏àdka sà zwykle pojedyncze. Wrzody mnogie
wyst´pujà niekiedy u chorych d∏ugotrwale przyjmujàcych NLPZ.
Wrzód ˝o∏àdka w badaniu endoskopowym ma
wyglàd ostro ograniczonego, okràg∏ego ubytku b∏ony Êluzowej o Êrednicy oko∏o 1 cm (ponad 3 cm
Êrednicy majà tzw. wrzody olbrzymie). Wrzód ˝o∏àdka mo˝e równie˝ mieç postaç nieregularnego
zag∏´bienia z nacieczonym, wa∏owatym brzegiem.
Cechy makroskopowe zmiany mogà sugerowaç
charakter wrzodu ˝o∏àdka (∏agodny lub nowotworowy), jednak dla ostatecznego ustalenia rozpoznania niezb´dne jest pobranie kilku wycinków
z brzegu i dna wrzodu do badania histopatologicznego.
Wrzód dwunastnicy umiejscawia si´ najcz´Êciej
(ok. 50% przypadków) na przedniej Êcianie opuszki
i rzadko przekracza Êrednic´ 1 cm; u oko∏o 15%
chorych stwierdza si´ obecnoÊç dwóch wrzodów
opuszki dwunastnicy równoczeÊnie. Pobranie wycinków z b∏ony Êluzowej dwunastnicy jest wskazane w chorobie wrzodowej tylko w razie podejrze-
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Tabela 6.4. Typy i lokalizacja owrzodzeƒ trawiennych ˝o∏àdka i dwunastnicy
Rodzaj wrzodu

Lokalizacja wrzodu

Wydzielanie
kwasu solnego

• Wrzód ˝o∏àdka

Najcz´Êciej w rejonie kàta ˝o∏àdka.
Typ I: trzon ˝o∏àdka
Typ II: trzon ˝o∏àdka

↓ spadek
↑ lub w normie

Typ III: okolica przedodêwiernikowa

↑ lub w normie

Zmiany w dwunastnicy
Prawid∏owa dwunastnica
Wspó∏wyst´powanie nad˝erek
i owrzodzeƒ w opuszce dwunastnicy
Wspó∏wyst´powanie nad˝erek
i owrzodzeƒ w opuszce dwunastnicy

Zbli˝ona etiopatogeneza owrzodzeƒ
typu II i III oraz wrzodów dwunastnicy
• Wrzód
dwunastnicy

Najcz´Êciej na przedniej Êcianie
dwunastnicy: 50% przyp.

↑

Metaplazja ˝o∏àdkowa
Zmiany zapalne w dwunastnicy

nia innej etiologii wrzodu ni˝ zaka˝enie Helicobacter pylori (np. choroba LeÊniowskiego–Crohna, stosowanie NLPZ). W nast´pstwie wygojenia wrzodu
dwunastnicy powstaje zniekszta∏cenie opuszki
i, niekiedy, uchy∏ek rzekomy, które utrzymujà si´
przez d∏ugi czas nawet po wyleczeniu choroby
wrzodowej, stanowiàc po latach jedyny dowód na
przebycie wrzodu trawiennego.

Podstawy rozpoznania
Badanie endoskopowe
Umo˝liwia zbadanie prze∏yku, ˝o∏àdka i dwunastnicy, identyfikacj´ zmian b∏ony Êluzowej, potwierdzenie lub wykluczenie wrzodu trawiennego
w ˝o∏àdku lub dwunastnicy i innych towarzyszàcych
zmian patologicznych oraz pobranie pod kontrolà
wzroku wycinków do badania histopatologicznego
w celu identyfikacji zaka˝enia Helicobacter pylori.
Testy wykrywajàce zaka˝enie Helicobacter pylori
Wykrywanie zaka˝enia H. pylori jest mo˝liwe
przy u˝yciu testów diagnostycznych nieinwazyjnych i inwazyjnych (tab. 6.4).

Metody nieinwazyjne
1. Test oddechowy (UBT — urea breath test) polega na po∏kni´ciu przez pacjenta mocznika znakowanego izotopem w´gla 13C (rzadziej 14C). Mocznik
jest hydrolizowany do dwutlenku w´gla przez enzym ureaz´, wydzielanà przez bakterie Helicobacter
pylori. Znakowany izotopem dwutlenek w´gla jest
nast´pnie wydalany przez p∏uca i oznaczany w powietrzu wydechowym. TrafnoÊç diagnostyczna testu
oddechowego przekracza 95%.

Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego jest podstawowà metodà diagnostycznà w chorobie wrzodowej.

W przypadku wrzodu ˝o∏àdka pobranie licznych wycinków z otoczenia i dna wrzodu jest
niezb´dne dla wykluczenia nacieku nowotworowego.
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Na 4 tygodnie przed badaniem nie nale˝y przyjmowaç antybiotyków, a na 2 tygodnie przed badaniem nale˝y przerwaç przyjmowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP). H2-blokery
nale˝y odstawiç na 48 godzin przed badaniem.
Test oddechowy jest zalecany w rozpoznawaniu
zaka˝enia i w kontroli skutecznoÊci eradykacji (jeÊli jest niedost´pny, mo˝na dokonaç oceny eradykacji bakterii H. pylori badaniem stolca na obecnoÊç antygenu).
2. Testy serologiczne — wykrywanie przeciwcia∏ przeciw Helicobacter pylori w surowicy krwi
metodami laboratoryjnymi (IgG, IgA; metoda ELISA,
test iloÊciowy i jakoÊciowy). Testy serologiczne wykonywane w gabinecie lekarskim (krew z opuszki
palca) sà niedok∏adne i obecnie niezalecane.
Metody serologiczne pozwalajà rozpoznaç zaka˝enie bakterià H. pylori, ale nie nadajà si´ do oceny skutecznoÊci leczenia, gdy˝ obecnoÊç przeciwcia∏ stwierdza si´ jeszcze po roku od leczenia lub
d∏u˝ej (wyjàtkiem jest spadek miana przeciwcia∏
w wystandaryzowanym teÊcie o ponad 50%). Dok∏adnoÊç testów si´ga 80–84%.
Testy serologiczne sà wskazane, gdy inne badania diagnostyczne mogà dawaç wyniki fa∏szywie
ujemne, np. u chorych z krwawiàcym wrzodem
lub zanikowym zapaleniem ˝o∏àdka, a tak˝e u chorych obecnie lub niedawno przyjmujàcych IPP
i antybiotyki.
3. Testy wykrywajàce antygeny Helicobacter
pylori w stolcu (z u˝yciem antygenów poliklonalnych lub monoklonalnych i testów wykonywanych
w gabinecie lekarskim); czu∏oÊç i swoistoÊç metody
przekraczajà 90%; testy sà rzadziej dost´pne.

Metody inwazyjne
1. Test ureazowy (tzw. szybki test urazowy lub
CLO test) umo˝liwia potwierdzenie zaka˝enia Helicobacter pylori w ciàgu 1 godziny. Polega na pobraniu podczas endoskopii dwóch wycinków b∏ony
Êluzowej ˝o∏àdka i umieszczeniu ich na p∏ytce testu zawierajàcej mocznik z dodatkiem wskaênika
barwnego (czerwieni fenylowej). Obecna w wycinku bakteria Helicobacter pylori wydziela ureaz´,
która rozk∏ada mocznik do amoniaku, ten zaÊ alkalizuje pod∏o˝e i powoduje zmian´ jego barwy z ˝ó∏tej na fioletowà.
Test ten jest najcz´Êciej stosowanà metodà
w rozpoznawaniu zaka˝enia Helicobacter pylori.
Czu∏oÊç i swoistoÊç testu wynoszà 95% (przy wykorzystaniu dwóch wycinków); wyniki fa∏szywie
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Tabela 6.5. Testy stosowane w wykrywaniu zaka˝enia Helicobacter pylori
Metody nieinwazyjne

Metody inwazyjne

• Test oddechowy (UBT)
z mocznikiem znakowanym 13C lub 14C.
Czu∏oÊç i swoistoÊç testu:
ok. 95%
Wskazania: rozpoznawanie zaka˝enia i kontrola skutecznoÊci
eradykacji
Ograniczenia: 4 tyg.
przed badaniem nie
nale˝y za˝ywaç antybiotyków, 2 tyg. przed
badaniem – IPP, 48 godz.
przed badaniem
– H2-blokerów

• Test ureazowy
Czu∏oÊç i swoistoÊç testu:
ok. 95%
Wskazania: jest to test najcz´Êciej stosowany w rozpoznawaniu zaka˝enia Helicobacter pylori
Ograniczenia: wyniki fa∏szywie ujemne u chorych
leczonych blokerami wydzielania ˝o∏àdkowego (IPP,
H2-blokery)

• Test serologiczny
• Badanie histologiczne
(oznaczanie przeciwcia∏
wycinków z cz´Êci
w klasie IgG)
odêwiernikowej ˝o∏àdka
Czu∏oÊç testów: 80-84%,
swoistoÊç: ok. 90%
Wskazania: krwawiàcy
wrzód, zanikowe zapalenie ˝o∏àdka, gdy inne
testy mogà dawaç wyniki
fa∏szywie ujemne; obecne
lub niedawne leczenie
IPP lub antybiotykami;
nieprzydatny w ocenie
eradykacji
• Testy wykrywajàce
antygeny Helicobacter
pylori w stolcu
Czu∏oÊç i swoistoÊç
testów: ok. 90%

Hodowla bakteryjna
w wycinkach
Wskazania: badanie wra˝liwoÊci Helicobacter pylori na
antybiotyki, zalecana po
dwukrotnej nieskutecznej
eradykacji oraz w celu oceny
wra˝liwoÊci na klarytromycyn´ w krajach, w których
opornoÊç si´ga 15–20%
(np. Polska)

Palka Magras Rozdz

2/6/10

23:44

Page 113

Diagnostyka i obraz kliniczny

ujemne mogà wystàpiç u chorych przyjmujàcych
leki hamujàce wydzielanie ˝o∏àdkowe (IPP, H2-blokery).
2. Badanie histologiczne wycinków pobranych
podczas endoskopii z cz´Êci odêwiernikowej — wycinki sà najcz´Êciej barwione hematoksylinà i eozynà oraz zmodyfikowanà metodà Giemzy.
3. Hodowla bakteryjna w wycinkach pobranych
podczas endoskopii. Metoda przydatna w badaniu
opornoÊci Helicobacter pylori na antybiotyki,
zalecana u chorych po 2-krotnym niepowodzeniu
leczenia eradykacyjnego bakterii ró˝nymi antybiotykami.

Inne badania
1. Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego obecnie wykonuje si´ bardzo
rzadko. Jest ono wskazane, gdy istnieje przeciwwskazanie do badania endoskopowego lub gdy
chory nie wyra˝a zgody na to badanie. Badanie
ujawnia naddatek cienia (g∏´boki wrzód) w przebiegu Êciany ˝o∏àdka lub dwunastnicy. Wykazanie
wrzodu tym badaniem w zniekszta∏conej chorobà
wrzodowà opuszce dwunastnicy jest ma∏o prawdopodobne (ok. 50%). Badanie radiologiczne GOPP mo˝e
byç równie˝ przydatne do oceny jego motoryki.
2. Badanie wydzielania kwasu solnego w ˝o∏àdku nie ma wartoÊci diagnostycznej i nie jest
przydatne w ukierunkowaniu leczenia — ma jedynie znaczenie historyczne. Wyjàtkiem jest podejrzenie zespo∏u Zollingera–Ellisona (gruczolak wydzielajàcy gastryn´), który charakteryzuje si´
du˝ym wydzielaniem podstawowym kwasu solnego
(BAO — basical acid output, przekracza 15 mmol
HCl/godzin´), niewiele mniejszym (60%) od wydzielania maksymalnego stymulowanego pentagastrynà (MAO — maximal acid output).

Tabela 6.6. Wskazania do leczenia zaka˝enia Helicobacter
pylori (wytyczne Maastricht III, 2007 r.)
• Choroba wrzodowa ˝o∏àdka i dwunastnicy aktywna
w wywiadzie, powik∏ania
• Zapalenie zanikowe ˝o∏àdka
• Stan po resekcji ˝o∏àdka z powodu raka
• Krewni I stopnia chorych na raka ˝o∏àdka
• Ch∏oniak ˝o∏àdka typu MALT
• Dyspepsja czynnoÊciowa lub niediagnozowana
• Wyraêne ˝yczenie pacjenta
• Trombocytopenia samoistna
• NiedokrwistoÊç z niedoboru ˝elaza
• D∏ugotrwa∏e leczenie IPP u chorych z chorobà refluksowà (przy dodatnim wyniku testu na Helicobacter pylori)
• Planowane d∏ugotrwa∏e leczenie NLPZ (po dodatnim
wyniku testu na Helicobacter pylori); dotyczy tak˝e osób
z chorobami kardiologicznymi leczonych kwasem acetylosalicylowym

Tabela 6.7. Diagnostyka ró˝nicowa choroby wrzodowej
Choroba

Uwagi

• Dyspepsja czynnoÊciowa

Ból w nadbrzuszu, uczucie
pe∏noÊci, wczesnej sytoÊci
po pokarmach. Badanie endoskopowe – brak wrzodu

• Choroba refluksowa

Najcz´stszym objawem jest
zgaga (ok. 75% przyp.),
ból w nadbrzuszu wyst´puje
rzadko

• Rak ˝o∏àdka

Konieczna endoskopia z pobraniem wycinków ze zmiany patologicznej ˝o∏àdka

• Kamica p´cherzyka
˝ó∏ciowego

Ból napadowy (kolka) zlokalizowany w prawym pod˝ebrzu, promieniuje do pleców, najcz´Êciej po b∏´dzie
dietetycznym (np. t∏usty posi∏ek). Konieczne badanie USG

• Zapalenie trzustki

Ból napadowy o znacznym
nasileniu (kolka), nudnoÊci,
wymioty. Konieczne badanie
USG, w razie wàtpliwoÊci TK.
Patognomoniczny co najmniej
3-krotny wzrost aktywnoÊci
amylazy

• Rak trzustki

Ból o znacznym nasileniu,
wymioty, spadek masy cia∏a.
Konieczne badanie USG,
a w razie wàtpliwoÊci TK

Diagnostyka ró˝nicowa
choroby wrzodowej
Chorob´ wrzodowà ró˝nicujemy z kilkoma jednostkami chorobowymi, w tym: dyspepsjà czynnoÊciowà, chorobà refluksowà, rakiem ˝o∏àdka, kamicà p´cherzyka ˝ó∏ciowego, zapaleniem trzustki
i rakiem trzustki (zespo∏em jelita nadwra˝liwego,
uchy∏kowatoÊcià i rakiem jelita grubego).

• Choroby jelita grubego:
Wskazana kolonoskopia
zespó∏ jelita nadwra˝liw celu ustalenia rozpoznania
wego, uchy∏kowatoÊç, rak
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