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Bóle brzucha s¹ wysoce nieswoistym objawem wystêpuj¹cym w wielu
schorzeniach u dzieci. W wielu sytuacjach zró¿nicowanie ostrego brzucha
chirurgicznego od innych stanów patologicznych mo¿e sprawiaæ du¿e trudnoci. W pracy omówiono nietypowe
przyczyny ostrego brzucha, rzadkie,
jednak spotykane w du¿ym, pracuj¹cym szpitalu.

Abdominal pain is a very nonspecific sign that may be encountered in
many diseases in children. The differentiation between acute abdomen and
other pathologies may cause problems
in many situations. The paper summarizes atypical causes of the acute abdomen which are rare but may be seen
in the big, working hospital.

Bóle brzucha s¹ jednymi z najczêstszych
i nieswoistych objawów subiektywnych w
medycynie wieku dzieciêcego. Czynnikami
je wywo³uj¹cymi jest nies³ychanie szeroki wachlarz przyczyn pocz¹wszy od psycho-somatycznych, infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha, nietolerancji pokarmowych poprzez schorzenia internistyczne
ogólnoustrojowe - porfiria, mocznica, cukrzyca, zatrucia solami metali ciê¿kich oraz klasyczne chirurgiczne przyczyny ostrego brzucha, do przyczyn onkologicznych.
Problemem wieku dzieciêcego jest trudnoæ rozstrzygniêcia, kiedy objawy brzuszne stanowi¹ jedynie drugoplanowe t³o schorzeñ nie wymagaj¹cych interwencji chirurgicznej a kiedy mamy do czynienia z autentycznym ostrym brzuchem.
Okrelenie ostry brzuch jest pojêciem
 omnibusem, bardzo pojemnym, obejmuj¹cym wiele przyczyn i definiowanym w ró¿ny sposób. Najprostsz¹ i uniwersaln¹ definicj¹, obejmuj¹c¹ najwa¿niejsze cechy problemu jest okrelenie ostrego brzucha jako
zespo³u objawów klinicznych wymagaj¹cych
natychmiastowego wdro¿enia postêpowania
diagnostycznego i chirurgicznego.
W chirurgii doros³ych objawy ostrego
brzucha s¹ dosyæ sta³e i obejmuj¹ trzy wiod¹ce objawy:
1. Bóle brzucha.
2. Wymioty.
3. Zaburzenia pasa¿u jelitowego.
U dzieci, pocz¹wszy od nastolatków, u
których obraz jest podobny do obrazu u doros³ego, przesuwaj¹c siê w kierunku m³odszych grup wiekowych, obraz kliniczny staje siê coraz bardziej zmienny, a w wieku noworodkowym absolutnie odbiega od klasycznego obrazu pacjenta doros³ego.
U noworodka alarmuj¹cym objawem jest
m.in. apatia, areaktywnoæ, natomiast u niemowlêcia i dzieci starszych  niepokój,
krzyk, podkurczanie nó¿ek.
Mimo znacznego poszerzenia efektywnego instrumentarium diagnostycznego u
starszych dzieci i doros³ych zró¿nicowanie

obrazu klinicznego, czêsto podstêpny przebieg, czyni diagnostykê w chirurgii noworodka trudnym wyzwaniem. W przypadku noworodka i wczeniaka, przy podejmowaniu
decyzji leczniczych ci¹gle jeszcze kluczowe znaczenie ma dowiadczenie i intuicja
badaj¹cego.
W tym omówieniu pragnê skoncentrowaæ siê jednak na najczêciej spotykanej,
przez ogólnie praktykuj¹cych pediatrów i
chirurgów, grupie pacjentów w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Klasyczne i najczêstsze przyczyny spotkania dziecka z chirurgiem w ramach pojêcia ostrego brzucha to:
 zmiany zapalne: zapalenie wyrostka
robaczkowego, zapalenie uchy³ka Meckela, zapalenie otrzewnej bez punktu wyjcia
(dziewczynki);
 niedro¿noci przewodu pokarmowego: niedro¿noæ spowodowana przepuklin¹
pachwinow¹ lub wg³obieniem jelitowym, niedro¿noæ pooperacyjna zrostowa.
Znacznie mniejszy odsetek przyczyn
ostrego brzucha, ale jednak okresowo spotykanych w du¿ych orodkach chirurgii dzieciêcej, to przyczyny takie jak:
 skrêt torbieli jajnika;
 zadzierzgniêcie (niedro¿noæ strangulacyjna) na skutek okrêcenia pêtli jelitowych
wokó³ przetrwa³ego przewodu pêpkowo- jelitowego;
 choroba Crohna;
 przewê¿enia pozapalne po przebytym
w okresie noworodkowym NEC (necrotising
enterocolitis);
 pêkniêty lub ulegaj¹cy martwicy nie
rozpoznany wczeniej guz brzucha.
Zdarzaj¹ siê równie¿ tak niezwyk³e przyczyny wymagaj¹ce otwarcia jamy brzusznej
jak uporczywe po³ykanie cia³ obcych (bezoar) w zaburzeniach psychicznych lub przypadkowe po³kniêcia ostrych przedmiotów.
Torbiele jajnika stanowi¹ doæ czêste
zjawisko u dziewczynek w okresie pokwitania, niekiedy jednak wystêpuj¹ nawet w
okresie noworodkowym.
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Torbiele najczêciej maj¹ charakter
czynnociowy, jako efekt dzia³ania hormonów matki u noworodka lub pokwitaniowych
dysregulacji hormonalnych u nastolatek. W
bardzo niewielkim odsetku przypadków
maj¹ charakter nowotworowy.
Najczêciej przebiegaj¹ bezobjawowo,
wspó³czenie bardzo czêsto wykrywane
bywaj¹ w czasie szeroko wykonywanych
badañ USG. W pewnym odsetku przypadków pierwszym objawem torbieli jest jej skrêt
wraz z jajnikiem doprowadzaj¹cy do manifestacji ostrych objawów brzusznych - wymiotów, gwa³townych bólów brzucha. Przy
prawostronnej lokalizacji torbieli mo¿e to
symulowaæ ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. W szpitalach z mo¿liwoci¹
ca³odobowego dostêpu do USG jest to badanie o du¿ym znaczeniu  po podaniu leków rozkurczowych i przeciwbólowych w
czêci przypadków dochodzi do odkrêcenia
skrêtu i pacjentka unika niekoniecznej doranej laparotomii. Po pomylnym przebiegu w pierwszych godzinach obserwacji, we
wspó³pracy z ginekologiem dzieciêcym mo¿na wdro¿yæ leczenie hormonalne zsynchronizowane z cyklem miesiêcznym, które zazwyczaj po 2-3 cyklach prowadzi do cofniêcia siê zmiany.
Skrêt wokó³ pozosta³oci przewodu
pêpkowo-jelitowego. Przewód pêpkowojelitowy jest pozosta³oci¹ p³odowego przewodu ¿ó³tkowego, w normalnych warunkach
zanika ca³kowicie, w ok. 2% przypadków
pozostaje w postaci resztkowej. Je¿eli przewód zachowa dro¿noæ wiat³a w odcinku
od strony jelita, a zaniknie ca³kowicie od strony dystalnej (piercienia pêpkowego) nosi
on nazwê uchy³ka Meckela. Niekiedy zanika ca³kowicie od strony jelita pozostaj¹c jako
szcz¹tkowy krótki wyrostek pod powierzchni¹ piercienia pêpkowego (subumbilical
cyst). Je¿eli przetrwa kanalikowate po³¹czenie wnêtrza torbieli z piercieniem pêpkowym wydzielina b³ony luzowej mo¿e s¹czyæ
siê z pêpka podtrzymuj¹c przewlek³y pro-
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ces zapalny w pêpku.
Niekiedy samo wiat³o przewodu pêpkowo-jelitowego zanika ca³kowicie, ale przewód pozostaje w postaci pasma w³óknistego ³¹cz¹cego przeciwkrezkowy brzeg jelita
z piercieniem pêpkowym. Taka sytuacja
mo¿e doprowadziæ do stanu, kiedy pasmo
staje siê punktem obrotu, wokó³ którego
okrêcaj¹ siê pêtle jelita cienkiego doprowadzaj¹c do niedro¿noci przewodu pokarmowego z klasycznymi konsekwencjami strangulacji. Brak w wywiadzie przebytych zabiegów operacyjnych, brak objawów zwiastunowych, nag³y i dynamiczny przebieg mo¿e
stwarzaæ trudnoci diagnostycznie i powodowaæ opónienie w koniecznym leczeniu
chirurgicznym.
Choroba Crohna. Niekiedy pocz¹tkowa faza choroby przez d³u¿szy czas mo¿e
przebiegaæ bez wyranych objawów, daj¹c
nag³y pocz¹tek dolegliwoci ju¿ przy znacznym zaawansowaniu procesu chorobowego. Ze wzglêdu na lokalizacjê zmian zapalnych (ileitis terminalis) bóle zlokalizowane
s¹ nad prawym talerzem biodrowym imituj¹c zapalenie wyrostka robaczkowego, kwalifikowane do doranego leczenia operacyjnego. Sporadycznie zdarzaj¹ siê sytuacje,
¿e choroba Crohna przyjmuje tak dok³adn¹
maskê zapalenia wyrostka robaczkowego
(makroskopowy naciek okolicy krêtniczok¹tniczej, zmiany zapalne ciany wyrostka,
zrosty), ¿e dopiero badanie patologa, wykonane po operacji pozwala ustaliæ w³aciwe rozpoznanie.
Cia³o obce. Ze wzglêdu na specyfikê
wieku dzieciêcego (czasami dysymulacja
spowodowana lêkiem przed konsekwencjami, czasami brak uwagi) zdarzaj¹ siê nieujawnione w wywiadzie po³kniêcia cia³a obcego. W znakomitej wiêkszoci po³kniêcia
cia³ obcych nie pozostawiaj¹ nastêpstw.
Jednak w naszym dowiadczeniu w ostatnich latach spotkalimy siê z sytuacj¹, gdzie
po zaklinowaniu siê ig³y krawieckiej w zgiêciu dwunastnicy dosz³o do przebicia ciany
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jelita z bólami nad prawym talerzem biodrowym, z dyskretnymi objawami zapalenia
otrzewnej. Dziecko to by³o operowane z rozpoznaniem zapalenia wyrostka robaczkowego  w badaniu histologicznym mierne cechy zapalne wyrostka. Dopiero w okresie pooperacyjnym stwierdzono obecnoæ ig³y na
zdjêciu przegl¹dowym brzucha.
Zwê¿enia pozapalne po NEC. Po przebytym w okresie noworodkowo-niemowlêcym martwiczym zapaleniu jelit z czêciow¹ martwic¹ ciany, niekiedy z du¿ym opónieniem dochodzi do niewydolnoci pasa¿u
jelitowego przez miejsce piercieniowatego
przewê¿enia jelita w miejscu blizny. Moment
wyst¹pienia objawów niedro¿nociowych
mo¿e byæ odsuniêty w czasie o kilkanacie
miesiêcy. W czasie banalnej infekcji wirusowej dochodzi prawdopodobnie do powiêkszenia wêz³ów ch³onnych krezkowych z
obrzêkiem ciany jelita doprowadzaj¹cym do
przekroczenia krytycznej rednicy zwê¿enia.
Najstarszy pacjent operowany przez nas z
tego powodu mia³ w chwili operacji 15 lat i
demonstrowa³ kilkanacie zwê¿eñ. Dopiero po wnikliwym zebraniu wywiadu okaza³o
siê, ¿e dziecko w okresie noworodkowym
by³o d³ugo hospitalizowane z powodu ciê¿kiej biegunki.
Martwica guza nowotworowego. W
przypadku bardzo dynamicznego wzrostu
guza nowotworowego (guz Wilmsa, guzy
w¹troby) sporadycznie obserwuje siê objawy ostrego brzucha zwi¹zane z krwawieniem lub przedostawaniem siê zaka¿onej
treci do wolnej jamy otrzewnowej. Zjawisko takie mo¿e byæ spowodowane równie¿
gwa³townymi zmianami zatorowo-zakrzepowymi w trakcie agresywnej, skutecznej chemioterapii.
Przedstawione przyczyny nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwych przyczyn wywo³uj¹cych lub imituj¹cych objawy ostrego brzucha. Czêsto kluczowe znaczenie w unikniêciu pomy³ek ma wnikliwe zebranie wywiadu
dotycz¹cego przesz³oci pacjenta.
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