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Summary
Background:

The aim of this study was to estimate the results of the diagnostic imaging modalities, especially
ultrasonography (US) in children during the oncological therapy with the acute abdominal
symptoms. Acute abdominal symptoms in children with neoplasms causing a very difficult clinical
and diagnostic problems and can occure in any stage of disease.

Materials/Methods:

We analyzed 249 ultrasounds examinations of the abdominal cavity in 144 girls and 105 boys aged from
1 to 18 years (mean age 1o, 3 years). The more important indication for the US exam in 133 cases was
acute abdominal symptoms. We took exams during pre- and postoperative chemotherapy, radiotherapy
and after the hematopoietic stem cell transplantation. All the patients were under routine hematological control. Based on the clinical symptoms and the laboratory tests we analysed two groups of children
with oncological disease and acute abdomen: I group-111 children with neutropenia, II group-22 children
without neutropenia. In the patients who underwent operation procedure the final diagnosis was established on histopathology. In the other cases diagnosis was based on clinical, laboratory and radiological
exams, especially ultrasonography. We analyzed clinical picture of disease, the results of therapy and the
US changes in examed patients using statistic parameters as: sensitivity, specificity and efficiency.

Results:

In the group of 133 children with acute abdominal symptoms the most (92- 69,1%) patients suffer
from ALL (acute lymphoblastic leukaemia) and 16(12%) – from AML (acute lympoblastic leukaemia),
Ewing sarcoma-3(2,2%), osteosarcoma-3(2,2%), NHL-8(6,0%), HL-4(3%), nephroblastoma-4(3%), neuroblastoma- 3( 2,2%). Acute abdominal symptoms can have a very different etiology: bacterial, mycotic
and virusal infections or continious infiltration of gastrointestinal tract by tumor. Clinical symptoms of
the acute abdominal diseases are very severe, because the oncological patients usually have immunologic deficiency and oblige us to proper clinical observation or to operation procedure, very often as an
emergency. The symptoms appeard in the different time of course of oncological diseases.
Nonspecific gastrointestinal inflammation with haemorrhage and typhlitis were the main cause of
the acute abdominal pain in 71 children with neutropenia during therapy of leucaemia, lymphoma,
aplastic anemia and after hematopoietic stem cell transplantation. The accuracy of ultrasound
findings verified intraoperatively and by histopathologic examinations was 84%. In all cases the
morphological changes were directly related to the signs and symptoms duration.

Conclusions:

Key words:
PDF file:

The high-resolution ultrasound has a very important role in diagnosis in all patients with acute
abdominal pain and with neoplasms. The authors consider that the US should be the first imaging
method in the differential diagnosis of the abdominal changes in children with neutropenia and
oncological disease. Proper diagnosis should be established only with clinical information.
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Materia∏ i metody

Ostre objawy brzuszne u dzieci z chorobami nowotworowymi mogà wyst´powaç w ka˝dej fazie choroby nowotworowej, stanowiàc du˝y problem diagnostyczny i kliniczny.

Badanà grup´ stanowi∏o 249 dzieci (145 dziewczynek i 104
ch∏opców) w wieku 1 do 18 r. ˝. (Êrednia wieku 10,3 lat),
u których wystàpi∏y dolegliwoÊci bólowe jamy brzusznej o ró˝nym nasileniu i charakterze. Objawy tzw. ostrego
brzucha wystàpi∏y u 133 dzieci.

Mogà byç wywo∏ane przez czynniki infekcyjne – bakterie,
grzyby i wirusy lub przez bezpoÊrednie naciekanie Êcian
przewodu pokarmowego przez komórki nowotworowe
doprowadzajàce do zmian zapalnych, niedro˝noÊci lub perforacji [1,2].
Jako jednà z przyczyn ostrego brzucha u dzieci leczonych
hematologicznie coraz cz´Êciej wymienia si´ typhlitis
[3,4]. Typhlitis jest powa˝nym powik∏aniem wyst´pujàcym
u dzieci b´dàcych w okresie neutropenii w przebiegu leczenia bia∏aczek, ch∏oniaków, anemii aplastycznej i po przeszczepach szpiku kostnego. Cz´stoÊç wyst´powania i patogeneza schorzenia nie sà dok∏adnie poznane [4,5]. Wiadomo
jednak, ˝e istotà choroby jest nacieczenie koƒcowego
odcinka jelita cienkiego, kàtnicy i poczàtkowego odcinka
okr´˝nicy. Do czynników bioràcych udzia∏ w powstawaniu typhlitis zalicza si´ wp∏yw cytostatyków, sterydów,
zaka˝eƒ bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych. Zmiany
o typie typhlitis opisano równie˝ u dzieci z AIDS [ 5,6 ].
Przebieg kliniczny ostrych chorób jamy brzusznej najcz´Êciej jest bardzo ci´˝ki, gdy˝ dotyczy pacjentów onkologicznych z niewydolnoÊcià procesów odpornoÊciowych
z objawami neutropenii. Poza typowymi objawami, jak
nag∏y poczàtek, ból, obrona mi´Êniowa i obecnoÊç objawów
otrzewnowych charakteryzuje si´: goràczkà septycznà,
niedro˝noÊcià pora˝ennà, obecnoÊcià wolnego p∏ynu w jamie otrzewnowej i zapaleniem otrzewnej. Prawid∏owe ustalenie przyczyny zaburzeƒ jest bardzo wa˝ne, gdy˝ decyduje o wyborze taktyki post´powania leczniczego i w wielu
przypadkach pozwala uniknàç obcià˝ajàcego i ryzykownego
w tych stanach zabiegu chirurgicznego. W typhlitis i innych
zmianach zapalnych jelit obowiàzuje leczenie zachowawcze i ka˝da ingerencja chirurgiczna mo˝e zakoƒczyç si´
niepomyÊlnie dla dziecka. W ostrym zapaleniu wyrostka,
w niedro˝noÊciach i perforacjach przewodu pokarmowego
konieczne jest leczenie chirurgiczne, które pogarsza i tak
ju˝ ci´˝ki stan dziecka.
Podstawowà rol´ w rozpoznaniu przyczyn ostrego brzucha u dzieci odgrywa badanie rentgenowskie jamy brzusznej oraz seryjne badania ultrasonograficzne. Post´p, jaki
dokona∏ si´ w ostatnich latach w dziedzinie diagnostyki
ultrasonograficznej poprawi∏ w istotny sposób rokowanie
u dzieci z ci´˝kimi schorzeniami jamy brzusznej. Wprowadzenie ultrasonografii wysokiej rozdzielczoÊci z technikami
dopplerowskimi i obrazowaniem harmonicznym poprawi∏o
znacznie wizualizacj´ narzàdów mià˝szowych jamy brzusznej oraz Êciany jelita.
Celem pracy by∏a ocena mo˝liwoÊci diagnostycznych ultrasonografii z zastosowaniem g∏owic wysokiej cz´stotliwoÊci
w diagnostyce ró˝nicowej zmian w przewodzie pokarmowym w przypadkach ostrych objawów bólowych brzucha
u dzieci w trakcie leczenia onkologicznego oraz analiza
wp∏ywu wyników badania USG na postawienie szybkiej
diagnozy i podj´cie decyzji o wyborze sposobu leczenia.
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Niespecyficzne objawy, jak wymioty, biegunka, zaparcia,
infekcje towarzyszàce dolegliwoÊciom bólowym wystàpi∏y
u 140 dzieci. Badania ultrasonograficzne by∏y wykonywane
w trakcie leczenia, najcz´Êciej chemioterapii przed i pooperacyjnej, radioterapii i po przeszczepach szpiku.
U wszystkich pacjentów w ostrym okresie choroby oznaczano parametry hematologiczne, takie jak: iloÊç Hb w g/dl,
liczb´ erytrocytów, leukocytów, granulocytów i p∏ytek
krwi. Badania USG jamy brzusznej wykonano aparatem
HDI 3500 i HDI 4000 przy u˝yciu g∏owicy konweksowej
o zmiennej cz´stotliwoÊci 2,5–5MHz i 3–7 MHz, w opcji
B-mode (2D), wzmocnienia harmonicznego i stosujàc
obrazowanie przep∏ywu naczyniowego za pomocà badania dopplerowskiego kodowanego kolorem (color Doppler
(CD)) i badania dopplerowskiego mocy (PD). U 44 dzieci
ze zmianami zapalnymi jelit wykonywano badanie t´tnic
krezkowych i ˝y∏y wrotnej przy pomocy metody kolor
Duplex-Doppler.
W celu lepszego uwidocznienia jelit i wyrostka robaczkowego, w´z∏ów ch∏onnych krezki i jamy otrzewnowej u˝ywano g∏owic liniowych o wysokiej rozdzielczoÊci o zakresie cz´stotliwoÊci od 5–12 MHz, równie˝ w systemie 2D
i technikami dopplerowskimi, wykorzystujàc fabryczne
ustawienia aparatu do badania narzàdów ma∏ych, le˝àcych
powierzchownie. Za pomocà g∏owicy liniowej okreÊlano
gruboÊç i struktur´ Êciany jelita, szerokoÊç Êwiat∏a, unaczynienie, obecnoÊç powi´kszonych w´z∏ów ch∏onnych, kolekcje p∏ynowe, perystaltyk´, nieprawid∏owe ogniska poza
Êcianà jelita.
U 9 dzieci wykonano badanie TK aparatem Somatom HQiS,
warstwami gruboÊci 5–8 mm, technikà sekwencyjnà w p∏aszczyznach osiowych, z u˝yciem do˝ylnego Êrodka kontrastowego (Ultravist lib Omnipaque) w iloÊci 1ml/ kg c.c.
Badanie MR przeprowadzano u 4 dzieci aparatem o indukcji
1,5 T warstwami gruboÊci 5–8 mm, z odst´pem 1 mm mi´dzy
warstwami. Protokó∏ badania obejmowa∏ p∏aszczyzny osiowe i czo∏owe w obrazach T1- i T2-zale˝nych z u˝yciem
do˝ylnego Êrodka kontrastowego – gadolinium (Gd-DTPA)
w iloÊci 0,1 mmol/kg c.c.
Zmiany uwidocznione w obrazach ultrasonograficznych,
TK, MR porównywano ze stanem klinicznym pacjenta.
Na podstawie analizy objawów klinicznych i wyników
badaƒ laboratoryjnych wyodr´bniono dwie grupy chorych
na nowotwór dzieci z objawami ostrego brzucha:
I grupa – obejmowa∏a 111 dzieci z neutropenià
II grupa – obejmowa∏a 22 dzieci z prawid∏owà liczbà granulocytów.
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Neutropeni´ rozpoznawano w przypadkach obni˝enia
liczby komórek poni˝ej 500/mm3. Liczba granulocytów
uzale˝niona by∏a od rodzaju nowotworu, stanu naturalnych barier ochronnych, iloÊci i jakoÊci komórek uk∏adu
odpornoÊciowego, odpornoÊci humoralnej i stanu uk∏adu
dope∏niacza, intensywnoÊci chemioterapii i stanu uk∏adu
RES Êledziony.
W grupie dzieci z objawami ostrego brzucha i neutropenià
wyró˝niono trzy podgrupy:
A – obejmowa∏a 64 dzieci z liczbà granulocytów powy˝ej
500 komórek/mm3
B – obejmowa∏a 21 dzieci z liczbà granulocytów powy˝ej
100 komórek/mm3
C – obejmowa∏a 23 dzieci z liczbà granulocytów poni˝ej 500
komórek/mm3 trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 7 dni.
Ogólny stan kliniczny dziecka oceniano jako dobry, Êredni
i ci´˝ki w oparciu o zmodyfikowanà skal´ LOD (Logistic
Organ Dysfunction Score), dobierajàc odpowiednie parametry czynnoÊci poszczególnych uk∏adów w zale˝noÊci od
wieku dziecka [7]. W ocenie brano pod uwag´ stan szeÊciu
uk∏adów (nerwowego, krà˝enia, oddechowego, moczowego, krwiotwórczego i funkcje wàtroby) w kolejnych dniach
obserwacji klinicznej w grupie dzieci z neutropenià. Najgorsza ocena wg LOD wynosi∏a 22 punkty. Pe∏nà ocen´
klinicznà dzieci w neutropenii prezentujàcych objawy ostrego brzucha przeprowadzono u 98/133 chorych ocenianych
w zakresie 6 do 17 punktów w skali LOD. Brak mo˝liwoÊci
klinicznej oceny dzieci na podstawie wy∏àcznie badania
fizykalnego stwierdzono u 29 dzieci z 18 do 22 punktów,
u tych dzieci rozpoznanie ustalono w oparciu o wynik
badania ultrasonograficznego. Wybór post´powania leczniczego zale˝a∏ od oceny klinicznej i wyników badaƒ obrazowych.
U dzieci operowanych rozpoznanie ostateczne ustalano na
podstawie oceny Êródoperacyjnej i wyniku badania histopatologicznego, u dzieci leczonych zachowawczo na podstawie badaƒ klinicznych, laboratoryjnych oraz kontrolnych
badaƒ obrazowych, przede wszystkim USG. Analizowano
obrazy kliniczne choroby, skutecznoÊç stosowanej terapii
i zmiany zachodzàce w obrazie ultrasonograficznym jamy
brzusznej. Oceniano nast´pujàce parametry statystyczne
w celu oceny wartoÊci USG jako metody badania: czu∏oÊç,
swoistoÊç i skutecznoÊç diagnostycznà.

Wyniki
WÊród 133 dzieci z chorobà nowotworowà objawy ostrego brzucha przewa˝a∏y u dzieci z ostrà bia∏aczkà limfoblastycznà (ALL) – 92(69,1%) i ostrà bia∏aczkà mielodysplastycznà (AML) – 17(12,7%). Rzadziej wyst´powa∏y w przebiegu innych nowotworów: w ch∏oniaku typu B (NHL)
– 8(6,0%), chorobie Hodgkina (HD) – 4(3%), mi´saku Ewinga
– 3(2,2%), mi´saku kostnym – 3(2,2%), nerczaku p∏odowym
– 4(3%) i zwojaku zarodkowym – 4(3%).
Ostre objawy brzuszne rozwin´∏y si´ w ró˝nych stadiach
choroby nowotworowej. U 70% dzieci nale˝àcych g∏ównie
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do grupy I B i I C bóle brzucha najcz´Êciej wyst´powa∏y
jako powik∏anie po chemioterapii, co zwiàzane by∏o z niewydolnoÊcià immunologicznà w przebiegu neutropenii.
Agresywne leczenie doprowadzi∏o do wystàpienia niespecyficznych zmian zapalnych i krwotocznych przewodu pokarmowego u 45 dzieci, a u 26 rozpoznano zmiany
o typie typhlitis. Jednym z efektów ubocznych cytostatyków, by∏o zaburzenie perystaltyki przewodu pokarmowego oraz uszkodzenie nab∏onka jelitowego obserwowane
u wi´kszoÊci dzieci.
Poza zmianami zapalnymi jelit w badanej grupie dzieci rozpoznano ostre krwotoczne zapalenie ˝o∏àdka u 12, ostre
zapalenie p´cherzyka ˝ó∏ciowego u 10, ropnie brzuszne u 9,
ostre zapalnie wyrostka robaczkowego u 9 i ostre zapalenie
trzustki u 8 badanych.
U 12 chorych z rozpoznanà niedro˝noÊcià pora˝ennà i zmianami zapalnymi jelit, w badaniu ultrasonograficznym
stwierdzono zmiany krwotoczne p´cherza moczowego,
potwierdzone cystoskopià p´cherza moczowego. U 12 chorych w stanie bardzo ci´˝kim radiologicznie wykazano perforacj´ przewodu pokarmowego.
U 85% dzieci objawy brzuszne nasili∏y si´ po 5–7 dniach
chemioterapii, lub w 2–4 tygodniu po przeszczepie szpiku
kostnego.
Przyczyny ostrego brzucha u dzieci z chorobà nowotworowà
przedstawiono w tabeli 1.
Analiza objawów klinicznych, wyników badaƒ laboratoryjnych i obrazowych wykaza∏a zale˝noÊç wyst´powania
objawów brzusznych od stanu dziecka, poziomu granulocytów, od rodzaju i przebiegu choroby nowotworowej. U 65%
dzieci zmiany w przewodzie pokarmowym wyst´powa∏y
w okresie nawrotu choroby.
Table 1. The causes of acute abdomen in children with neoplasms
diseases.
Tabela 1. Przyczyny ostrego brzucha u dzieci z chorobà nowotworowà.
1

Zapalenie niespecyficzne lub krwotoczne
jelita cienkiego i grubego

45(33,8%)

2

Zapalenie kàtnicy (typhlitis)

26(19,5%)

3

Zapalenie niespecyficzne
lub krwotoczne ˝o∏àdka

12(9%)

4

Krwotoczne zapalenie p´cherza moczowego

12(9%)

5

Ostre zapalenie p´cherzyka ˝ó∏ciowego

6

Zapalenie wyrostka robaczkowego

9(6,7%)

7

Ropnie

9(6,7%)

8

Zapalenie trzustki

9

Perforacja jelita grubego

10

Perforacja jelita cienkiego

11

Perforacja ˝o∏àdka

10(7,5%)

8(6%)
6(4,5%)
4(3%)
2(1,5%)
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Table 2. Clinical symptoms in children with neutropenia in 6–17
points of general status according to the LOD scale.
Tabela 2. Objawy ostrego brzucha u dzieci w neutropenii w stanie
ogólnym 6–17 punktów wg LOD.
Objawy ogólne
1

Ból brzucha
somatyczny

2

15/95

trzewny

6/95

mieszany

55/95

wzrost temperatury cia∏a

67/ 95

Wyniki

3

Biegunki (wodniste, krwiste)

45/95

4

Zaparcia

23/95

5

Krwawienia z przewodu pokarmowego

12/95

Objawy przedmiotowe

10

Do najcz´stszych objawów klinicznych u badanych dzieci
nale˝a∏y bóle brzucha o mieszanym charakterze, podwy˝szenie temperatury cia∏a, powi´kszenie si´ obwodu brzucha
z upoÊledzeniem perystaltyki i niedro˝noÊcià pora˝ennà
oraz biegunka i wymioty.
W tabeli 2 przedstawiono najcz´Êciej wyst´pujàce objawy
ostrego brzucha u dzieci w stanie Êrednio-ci´˝kim wg LOD.

NudnoÊci, wymioty – nie oceniano z powodu
rutynowego zwalczania farmakologicznego
i dekompresji przewodu pokarmowego

1

Wzd´cie brzucha

58/95

2

Zniesienie perystaltyki

35/95

3

Wypuk b´benkowy

59/95

4

BolesnoÊç palpacyjna

74/95

5

Wyczuwalna masa w prawym dole biodrowym

6

Objawy otrzewnowe

69/96

7

Obrona mi´Êniowa

48/95

Figure 1. Paralytic occlusion.
Rycina 1. Niedro˝noÊç pora˝enna.

Ogólny stan kliniczny dzieci oceniono jako Êredni i Êrednioci´˝ki u 77 (poni˝ej 17 punktów wg LOD), jako ci´˝ki u 56
dzieci (powy˝ej 17 punktów). Najgorszà ocen´ wg zmodyfikowanej i uproszczonej skali LOD, wynoszàcà od 18 do 22
punktów uzyska∏o 39 dzieci, w tym 12 z perforacjà, powik∏anà ci´˝kim, rozlanym zapaleniem otrzewnej i zespo∏em
DIC, 27 z typhlitis i niedro˝noÊcià przewodu pokarmowego
w stanie bardzo ci´˝kim z zagro˝eniem ˝ycia.

Analiza objawów ultrasonograficznych i stanu klinicznego u 133 dzieci pozwoli∏a na opracowanie ogólnych regu∏
post´powania chirurgicznego bez wzgl´du na jednostk´
chorobowà pierwotnà i wtórnà, których podstaw´ stanowi∏y wyniki badaƒ klinicznych i obrazowych. Uwzgl´dniano nast´pujàce parametry:
1. Skala LOD (6–17 lub powy˝ej 18 punktów)
2. Objawy kliniczne
3. Badanie przedmiotowe
4. Ca∏kowità liczb´ granulocytów we krwi obwodowej
5. Czas trwania neutropenii
6. Badania obrazowe RTG, KT, USG

8/95

Figure 2. Bowel invagination.
Rycina 2. Wg∏obienie jelita.
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Figure 4. Enlarged lymph node of mesenteric.
Rycina 4. Powi´kszony w´ze∏ ch∏onny krezki – Doppler mocy.

Figure 3. Intra-abdominal abscessus: color Doppler US.
Rycina 3. Ropieƒ wewnàtrzbrzuszny – color Doppler.

Wykonane badania obrazowe u dzieci z neutropenià i objawami OB w stanie ogólnym 6–17 i 18–22 punktów w skali
LOD obejmowa∏y RTG jamy brzusznej, USG i KT. Specyficzny obraz ultrasonograficzny i radiologiczny uzyskano
u 117/133 dzieci obj´tych obserwacjà, co da∏o 84% skutecznoÊç diagnostycznà, przy czu∏oÊci USG wynoszàcej 88%
i specyficznoÊci 67%.
Perforacj´ przewodu pokarmowego rozpoznano na podstawie badania rtg jamy brzusznej u 12 dzieci. U 2 dzieci
ze Êródoperacyjnie rozpoznanà perforacjà badanie radiologiczne nie wykaza∏o obecnoÊci wolnego powietrza w jamie
otrzewnowej. Objawy niedro˝noÊci pora˝ennej przewodu pokarmowego stwierdzono u 56 dzieci, niedro˝noÊci
mechanicznej u 16 dzieci, u 4 na podstawie badania ultrasonograficznego rozpoznano wg∏obienie p´tli jelitowej.
U 15 z niedro˝noÊcià mechanicznà wykonano zwiadowczà
laparoskopi´ lub laparotomi´.
Ostre stany zapalne trzustki wystàpi∏y u 8 z badanej grupy
dzieci. Rozpoznanie ustalono w oparciu o badanie USG i TK
trzustki, u 3 zaÊ na podstawie MR. Ostry stan zapalny trzustki
stwierdzono u 5 dzieci, torbiele rzekome i ropnie u 3 dzieci.
Ropnie wewnàtrz jamy brzusznej wykazano u 9 dzieci.
W obrazie USG mia∏y ró˝norodny charakter i wielkoÊç (obj´toÊç od 8 ml do 40 ml), w 80% przedstawia∏y si´ jako obszary o zró˝nicowanej echogenicznoÊci, otorbione z obecnoÊcià
przestrzeni p∏ynowych.
Ropnie wewnàtrzbrzuszne by∏y umiejscowione najcz´Êciej
w okolicy kàtnicy i w miednicy mniejszej – 7, pod wàtrobà
i przeponà – 4, mi´dzy p´tlami jelitowymi – 3.

U 2 dzieci zapalnie zmieniony uchy∏ek Meckela rozpoznano
jako ropieƒ mi´dzyp´tlowy. Za pomocà USG u 27 dzieci rozpoznano powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych krezki. Mia∏y one
charakter hipoechogennych, owalnych struktur, o Êrednicy
powy˝ej 1–2 cm. Badanie dopplerowskie kolorem i badanie
dopplerowskie mocy potwierdzi∏o obecnoÊç powi´kszonych
w´z∏ów ch∏onnych, z nieprawid∏owym przep∏ywem naczyniowym i cechami hiperwaskularyzacji u 24 dzieci.
U 26 dzieci z neutropenià zmiany obejmujàce Êcian´ jelita
kr´tego, okolic´ zastawki kr´tniczo-kàtniczej oraz kàtnic´
zakwalifikowano jako typhlitis. Dotyczy∏y one dzieci g∏ównie z bia∏aczkami (14), ch∏oniakami typu B(3), anemià aplastycznà (3), po przeszczepach szpiku (6).
W obrazie USG dominujàcym objawem by∏ okr´˝ny obrz´k
i pogrubienie Êciany jelita do 5 i 7 mm, z zatarciem lub zanikiem warstwowej struktury i ze zmniejszeniem podatnoÊci
na ucisk g∏owicà. U 4 dzieci wykazano przerwanie ciàg∏oÊci
Êciany, co nasun´∏o podejrzenie jej owrzodzenia i martwicy z mo˝liwoÊcià przedziurawienia i wytworzenia przetoki. Wzd∏u˝ Êciany stwierdzano obecnoÊç p∏ynu oraz obrz´k
otaczajàcych tkanek.
W badaniu dopplerowskim stwierdzono znacznego stopnia
wzrost przep∏ywu naczyniowego w zmienionych odcinkach
Êcian jelit u wszystkich dzieci oraz wzrost indeksu oporu
w t´tnicy krezkowej górnej u 8.
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego rozpoznano Êródoperacyjnie u 9 dzieci z wspó∏istniejàcà chorobà nowotworowà. W badaniu USG zgrubienie Êciany wyrostka jako kryterium diagnostyczne uzyska∏o bardzo wysokà czu∏oÊç – oko∏o
95%, natomiast niskà specyficznoÊç – 65%. Âwiat∏o wyrostka
by∏o zapadni´te lub wype∏nione p∏ynem u 7 dzieci. U 4 dzieci zmianom zapalnym wyrostka robaczkowego towarzyszy∏y
zmiany zapalne kàtnicy i jelita kr´tego.
Ârednica wyrostka u tych dzieci przekracza∏a 7–8 mm,
a nawet 11 mm. Istotnym czynnikiem diagnostycznym
w poczàtkowej fazie zapalenia i przy granicznych wartoÊciach Êrednicy 6–7 mm by∏o przekrwienie Êciany lub
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Rycina 5. Pogrubia∏a i przekrwiona Êciana jelita grubego w typhlitis – kolor Doppler(a), Doppler mocy (b).
Figure 5. Typhlitis: Color Doppler US (a) and Power Doppler (b) show a major thickening of the bowel wall, with hypervascularization in the submucosa.

okolicznych tkanek uwidocznione w badaniu dopplerowskim. Wa˝nym, patognomonicznym objawem by∏o
uwidocznienie kamienia ka∏owego w Êwietle wyrostka
robaczkowego u 4, bàdê w jego otoczeniu, co mia∏o miejsce u 3 badanych i Êwiadczy∏o o perforacji. Wysoko specyficznym objawem by∏o stwierdzenie hiperechogenicznego
odczynu tkanki t∏uszczowej oraz krezki u 7 dzieci z typowo po∏o˝onym wyrostkiem rabaczkowym, u 3 z wyrostkiem robaczkowym po∏o˝onym zakàtniczo. Objawy perforacji wyrostka rozpoznano u 4 dzieci. W badaniu w prezentacji B za perforacjà przemawia∏ zanik echogenicznoÊci

Figure 6. Transverse scan shows a perforation of the major thickening
of the bowel wall (red arrow). The fat around the bowel is
thickened (white arrow).
Rycina 6. Poprzeczny przekrój jelita grubego o znacznie pogrubia∏ej
Êcianie z perforacjà (czerwona strza∏ka). Wokó∏ jelita
hiperechogenny odczyn z otaczajàcej tkanki t∏uszczowej
(bia∏a strza∏ka).
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Êciany oraz obecnoÊç p∏ynu wokó∏ wyrostka lub otorbionego zbiornika p∏ynu, który odpowiada∏ ropniowi.
Ostre zapalenie p´cherzyka ˝ó∏ciowego wykazano na podstawie badania USG u 6 dzieci, u 1 dziecka z towarzyszàcà
kamicà. U wszystkich dzieci stwierdzono okr´˝ne pogrubienie Êciany p´cherzyka ˝ó∏ciowego, odczyn p∏ynowy
i wzmo˝onym unaczynieniem. U 2 dzieci rozpoznano wodniaka p´cherzyka.

Figure 7. Appendicitis.
Rycina 7. Zapalenie wyrostka robaczkowego.
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Leczenie dzieci z objawami ostrego brzucha i rozpoznaniem potwierdzonym badaniem USG z prawid∏owà liczbà
granulocytów przeprowadzano wg klasycznych regu∏ leczenia dzieci pierwotnie zdrowych. W badanej grupie dzieci
dotyczy∏o to 14 dzieci.
Leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi z neutropenià, prezentujàcymi objawy ostrego brzucha, których stan
oceniono wg skali LOD na 18–22 punktów mia∏o charakter
zachowawczy. W pierwszej kolejnoÊci przerwano chemioterapi´ i wprowadzano podawanie leukocytarnych czynników wzrostu, empirycznej i celowanej antybiotykoterapii,
substytucj´, resuscytacj´, hiperealimentacj´, doraênie podawanie Êrodków przeciwbólowych, przeciwgoràczkowych,
przeciwgrzybiczych. DolegliwoÊci choroby zmniejsza∏y si´
lub wycofywa∏y po 3–8 dniach, Êrednio po 4 dniach. U 16
dzieci wykonano, u których dosz∏o do perforacji przewodu
pokarmowego lub zapalenia otrzewnej wykonano laparoskopi´ lub zabieg operacyjny.

Dyskusja
WÊród analizowanych 133 pacjentów leczonych z powodu
schorzeƒ rozrostowych uk∏adu krwiotwórczego i nowotworów najcz´stszà przyczynà ostrego brzucha by∏y procesy zapalne jelit, w tym typhlitis u 26 dzieci, co stanowi∏o
18,5% leczonych. W tej grupie przewa˝a∏y dzieci leczone
z powodu bia∏aczek, b´dàce w trakcie chemioterapii lub po
przeszczepie szpiku kostnego, z d∏ugotrwa∏à neutropenià,
trwajàcà powy˝ej 7–10 dni. Liczba leukocytów zwykle przekracza∏a 2x103/ul, zaÊ granulocytów 0,56x103–0,004x103/ul.
W ostrym okresie u wi´kszoÊci pacjentów nie stwierdzano
blastów we krwi obwodowej. Wi´kszoÊç dzieci z objawami ostrego brzucha i obni˝onà liczbà granulocytów nie
stanowi∏a bezpoÊredniego wskazania do leczenia chirurgicznego i by∏a leczona zachowawczo. Dzieci, u których
stwierdzano prawid∏owà liczb´ granulocytów podlega∏y
regu∏om post´powania leczniczego, obowiàzujàcego w klasycznej chirurgii.
U wszystkich dzieci wst´pnym objawem by∏y bóle ca∏ej
jamy brzusznej lub umiejscowiony, w zale˝noÊci od przyczyny. Najcz´Êciej dotyczy∏y prawego dolnego kwadranta jamy brzusznej. Nast´pnym objawem by∏o wzmo˝enie
obrony mi´Êniowej (76%), objawy otrzewnowe (85%), p∏yn
w jamie otrzewnowej (65%), powi´kszenie si´ obwodu brzucha (51%), napi´cie pow∏ok (46%). U chorych ze zmianami
zapalnymi jelit wyst´pnym objawem by∏y luêne, wodniste
stolce, czasami z obecnoÊcià Êwie˝ej krwi (47%). Objawy
brzuszne rozwija∏y si´ u nich najcz´Êciej w czasie 4–10 dni
(Êrednio 5 dni) po poda˝y cytostatyku. Goràczk´ septycznà
obserwowano u 53 dzieci w badanej grupie, tj. 37%.
OkreÊlenie charakteru bólu oraz szybkie i trafne rozpoznanie przyczyny, odgrywa∏o decydujàce znacznie w jego diagnostyce i leczeniu.
Badanie rtg jamy brzusznej by∏o rozstrzygajàce u dzieci z perforacjà i niedro˝noÊcià przewodu pokarmowego,
potwierdzonych Êródoperacyjnie. Wolne powietrze pod
przeponà obecne by∏o u 10 z 12 dzieci z potwierdzona
perforacjà przewodu pokarmowego. Radiologiczne objawy
niedro˝noÊci w badaniu przeglàdowym rtg jamy brzusznej
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wykazano u 85% dzieci, przewa˝a∏a niedro˝noÊç pora˝enna.
Badanie ultrasonograficzne mia∏o podstawowe znaczenie w diagnostyce chorób jelit, zmian przekraczajàcych
Êcian´ jelita oraz po∏o˝onych poza jelitem. Dotyczy∏o to
zarówno ostrych chorób zapalnych, jak równie˝ procesów
przewlek∏ych.
Wg Puylaerta badanie ultrasonograficzne wysokiej cz´stotliwoÊci stanowi metod´ z wyboru w rozpoznawaniu zmian
zapalnych wyrostka robaczkowego oraz jelit u dzieci[ 8].
U ka˝dego dziecka po nawodnieniu i wype∏nionym p´cherzu moczowym oceniano narzàdy mià˝szowe jamy brzusznej, du˝e naczynia w przestrzeni zaotrzewnowej i miednic´
mniejszà, w tym p´cherz moczowy a u dziewczynek narzàdy
rodne. Oceniano miednic´ mniejszà, zachy∏ki otrzewnej,
w poszukiwaniu kolekcji p∏ynu. Okolic´ prawego dolnego
podbrzusza badano metodà stopniowanego, kontrolowanego ucisku wprowadzonà do diagnostyki ultrasonograficznej w 1986 r. przez Puylaerta [8]. Technika tego badania polega na stopniowym ucisku g∏owicà pow∏ok brzusznych i odsuni´ciu jelit wype∏nionych gazami znad prawego
talerza biodrowego i mi´Ênia biodrowo-l´dêwiowego poza
badany obszar. Kàtnica i nacieczony zapalnie wyrostek
robaczkowy nie ulegajà w czasie badania przesuni´ciu.
U dzieci z powi´kszeniem obj´toÊci jamy brzusznej i silnymi dolegliwoÊciami bólowymi badanie przeprowadzano bez
ucisku. Podobne wyniki badaƒ przedstawia Baldisserotto
i wspó∏autorzy, którzy udowadniajà, ˝e metoda dozowanego ucisku nie jest konieczna u dzieci ze znacznà obronà
mi´Êniowà i silnymi objawami otrzewnowymi [9, 10]. Na
podstawie przeprowadzonych badaƒ w∏asnych z zastosowaniem kontrolowanego ucisku mo˝na stwierdziç, ˝e metoda ta poprawi∏a jakoÊç badania dzieci ze s∏abiej nasilonymi
objawami brzusznymi. Autorzy uwa˝ajà, ˝e w ka˝dym przypadku podejrzenia zmian w jamie brzusznej u dzieci ultrasonografia z zastosowaniem g∏owic wysokiej cz´stotliwoÊci
jest wysoce przydatna w diagnostyce ró˝nicowej zmian
w przewodzie pokarmowym zarówno u dzieci zdrowych jak
i leczonych z powodu chorób rozrostowych.
W algorytmie diagnostycznym ostrego brzucha powinna byç obok badania radiologicznego podstawowà metodà
diagnostycznà, ze wzgl´du na du˝e mo˝liwoÊci wykrywania, lokalizacji, oceny rozleg∏oÊci zmian zapalnych i monitorowania stanu pacjenta, przy czym w∏aÊciwe rozpoznanie musi byç ustalone w po∏àczeniu z danymi klinicznymi
[11,12,13].
W badanej grupie pacjentów sonografia pozwoli∏a na prawid∏owe rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u 80% dzieci i na tyle oceniono jej specyficznoÊç
i dok∏adnoÊç [8,14, 15,16]. Wynika z tego, ˝e w cz´Êci przypadków by∏a zawodna, co spowodowane by∏o g∏ównie
ci´˝kim stanem chorego, rozd´ciem jelit oraz obecnoÊcià
obrony mi´Êniowej. Istotnych informacji o zapalnie zmienionej Êcianie wyrostka robaczkowego dostarczy∏o badanie
z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem i Dopplera
mocy. U 7 dzieci badanie wykaza∏o obwodowe przekrwienie
oraz wzmo˝ony przep∏yw naczyniowy o charakterze rozlanym lub ograniczonym w cz´Êci centralnej, co wskazywa∏o
na naciek oko∏owyrostkowy, bàdê ropieƒ oko∏owyrostkowy.
Ârednica wyrostka przekracza∏a 15–20 mm.
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Wa˝nym, patognomicznym objawem by∏o uwidocznienie
kamienia ka∏owego w Êwietle wyrostka robaczkowego, bàdê
w jego otoczeniu – po perforacji u 2 dzieci. ObecnoÊç kamienia ka∏owego w Êwietle wyrostka robaczkowego uwa˝a si´
za charakterystyczny objaw zapalny, a jego wyst´powanie
ocenia si´ na 12–15% [16,17].
W analizowanej grupie dzieci wysoko specyficznym, bardzo wa˝nym objawem by∏ odczyn hiperechogeniczny
tkanki t∏uszczowej i krezki wokó∏ wyrostka robaczkowego
oraz brak gazu w jego Êwietle, co podkreÊlajà inni autorzy
w swoich pracach [10,14,18].
Zmiany zapalne w Êcianie jelita wyst´powa∏y w ró˝nych jej
fazach choroby nowotworowej, szczególnie w czasie stosowania chemioterapii lub radioterapii. Najcz´Êciej dotyczy∏y
jelita grubego, zw∏aszcza kàtnicy. W piÊmiennictwie zmiany te okreÊlane sà terminem typhlitis [4,5,6].
U wszystkich dzieci z rozpoznaniem typhlitis wst´pnym
objawem by∏y luêne, wodniste stolce, czasami objawy
krwawienia z przewodu pokarmowego i bóle w prawym
podbrzuszu. W obrazie ultrasonograficznym u tych dzieci
dominowa∏ obrz´k b∏ony Êluzowej i ca∏ej Êciany oraz zniesienie prawid∏owej, warstwowej struktury Êciany. Naciek
zapalny obejmowa∏ najcz´Êciej ca∏à Êcian´ jelita grubego,
która wykazywa∏a okr´˝ne pogrubienie powy˝ej 7 mm,
zw´˝ajàce Êwiat∏o jelita. W badaniu ultrasonograficznym
w skali szaroÊci naciek i obrz´k koƒcowego odcinka jelita
kr´tego mia∏ wyglàd hipoechogennej, pogrubia∏ej struktury o gruboÊci wi´kszej lub równej 7 mm, z zanikiem
uwarstwienia Êciany, co wskazywa∏o na zaj´cie g∏´bszych
warstw. W czasie badania USG Êciana by∏a s∏abo podatna
na ucisk g∏owicà i pozbawiona ruchów perystaltycznych.
Wzd∏u˝ Êciany jelita kr´tego i kàtnicy stwierdzono u 5 dzieci odczyn p∏ynowy. W d∏u˝ej trwajàcych zmianach wykazano upoÊledzenie perystaltyki jelit a˝ po pe∏nà niedro˝noÊç
pora˝ennà. Jelita by∏y poszerzone i wype∏nione gazami
i treÊcià p∏ynnà. U wszystkich dzieci wykazano powi´kszone
powy˝ej 15 mm w´z∏y ch∏onne krezki oraz ich przekrwienie.
U 6 dzieci stwierdzono przerwanie ciàg∏oÊci Êciany jelita, co
nasun´∏o podejrzenie owrzodzenia i martwicy z mo˝liwoÊcià
przedziurawienia Êciany. Uzyskany obraz ultrasonograficzny potwierdzono Êródoperacyjnie (laparoskopowo) u 5 dzieci. Podobny zespó∏ objawów opisali inni autorzy [6 ].
U 55 dzieci z zapaleniem jelit i u 26 z typhlitis badanie
dopplerowskie wykaza∏o zwi´kszony przep∏yw naczyniowy w zmienionych odcinkach jelit oraz zmiany spektrum
przep∏ywu w t´tnicach krezkowych. W ró˝nicowaniu brano
pod uwag´ niespecyficzne zapalenia jelit oraz naciek nowotworowy. Rokowanie w tych stanach by∏o bardzo powa˝ne,
a opóênione rozpoznanie i leczenie w tych stanach mog∏o
prowadziç do rozwoju posocznicy (wstrzàsu septycznego),
perforacji i spowodowaç stan zagra˝ajàcy bezpoÊrednieo
˝ycia pacjenta. W nielicznych doniesieniach na temat
typhlitis u dzieci z bia∏aczkami autorzy podkreÊlajà rol´
badania ultrasonograficznego z opcjami dopplerowskimi
w monitorowaniu zamian zachodzàcych w Êcianie jelita
oraz wykraczajàce poza jelito [13,19].
Bardzo wa˝nym czynnikiem dla prawid∏owej oceny parametrów przep∏ywu by∏a prawid∏owa kontrola i regulacja
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nastawieƒ kolorowego Dopplera, czy Dopplera mocy tak,
aby maksymalnie zwi´kszyç czu∏oÊç wykrywania wolnych
przep∏ywów. Dodatkowym czynnikiem utrudniajàcym badanie jest przes∏oni´cie naczyƒ przez p´tle jelita.
Kontrolne badania USG wykonywane seryjnie w trakcie
zastosowanego leczenia (wyrównywanie zaburzeƒ wodnoelektrolitowych, pe∏nego ˝ywienia pozajelitowego, antybitkoterapii, leki objawowe, p/grzybicze), wykazywa∏y cofanie
si´ zmian w czasie od 8 do 18 dni, Êrednio 13 dni u 21 dzieci. U 5 dzieci nastàpi∏o pogorszenie stanu ogólnego z powodu powik∏aƒ – perforacji przewodu pokarmowego, zmian
krwotocznych, rozwoju wstrzàsu septycznego i zespo∏u
DIC. U 3 dzieci wystàpi∏a perforacja jelita, u 2 wyrostka
robaczkowego, co wymaga∏o natychmiastowego wdro˝enia
leczenia chirurgicznego. Leczenie 3 dzieci zakoƒczy∏o si´
niepomyÊlnie. Wynik badania USG zosta∏ potwierdzony
badaniem Êródoperacyjnym.
U 21 pacjentów w procesie zdrowienia w badaniu ultrasonograficznym obserwowaliÊmy poczàtkowo powrót perystaltyki jelit, przy utrzymujàcych si´ zmianach w jelicie
grubym i koƒcowym odcinku jelita kr´tego, co jest zgodne
z doniesieniami innych autorów [4,5]. W dalszej kolejnoÊci
obserwowano wch∏oni´cie si´ p∏ynu z otrzewnej, zmniejszanie si´ w´z∏ów ch∏onnych, i gruboÊci Êcian jelitowych.
Powrót do zdrowia zwiàzany by∏ ze wzrostem granulocytów. Wspó∏zale˝noÊç t´ wykaza∏y prace Fernandes B
i Hiruki T[19, 20,21,22]. Nasze obserwacje potwierdzajà
spostrze˝enia, ˝e wi´ksza agresywnoÊç chemioterapii
wp∏ywa na cz´stoÊç wyst´powania typhlitis u dzieci z chorobami rozrostowymi uk∏adu krwiotwórczego. Dalsze udoskonalanie technik ultrasonograficznych o wysokiej rozdzielczoÊci, wprowadzenie ultrasonografii kontrastowej i obrazowania harmonicznego mo˝e w najbli˝szym czasie jeszcze
bardziej zwi´kszyç skutecznoÊç i czu∏oÊç USG w diagnostyce tego schorzenia. W doniesianiach ostanich lat podkreÊla
si´ coraz bardziej znacznie ultrasonografii dopplerowskiej
w rozpoznawaniu ostrych schorzeƒ jelitowych, czego dowodzà prace Oosteayen i Maconi, którzy podkreÊlajà rol´
pomiarów przep∏ywów w t´tnicy krezkowej górnej i w Êcianie zmienionego jelita, dla oceny aktywnoÊci przebiegu nieswoistych zapaleƒ jelit (PCDAI – pediatric Crohns disease
activity index). Prace te wykazujà du˝e korzyÊci wyp∏ywajàce z ultrasonograficznego badania w schorzeniach
zapalnych jelit u dzieci [24,25,26,27].
Badanie TK i MR wykonano u 14 dzieci, u których na podstawie USG podejrzewano ostre zapalenie trzustki, p´cherzyka ˝ó∏ciowego oraz ropnie wewnàtrzbrzuszne.
Ropnie wewnàtrzbrzuszne mogà mieç ró˝ne umiejscowienia [15]. U badanych pacjentów najcz´Êciej by∏y po∏o˝one w okolicy kàtnicy, w jamie Douglasa i pod wàtrobà.
U 2 dzieci ropnie nacieka∏y mi´sieƒ biodrowo-l´dêwiowy.
W piÊmiennictwie podkreÊla si´ wysokie wartoÊci prawid∏owych rozpoznaƒ w sonograficznej diagnostyce ropni [8,14].
Najwy˝sze odsetki prawid∏owych rozpoznaƒ przekraczajàce
80% odnoszà si´ do ropni miednicy mniejszej, najni˝sze
ropni podprzeponowych (30%) i mi´dzyp´tlowych (40%) [15].
TrudnoÊci w rozpoznawaniu ropni dotyczà ró˝nicowania
ich z krwiakami, torbielami lub p´tlami jelitowymi. Wysokà skutecznoÊç badania ultrasonograficznego stwierdza
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si´ w ropniach pow∏ok i narzàdów mià˝szowych. Najwi´cej trudnoÊci diagnostycznych stwarza∏y ropnie mi´dzyp´tlowe, w dwóch przypadkach b∏´dnie rozpoznane jako
naciek zapalny uchy∏ka Meckela. U badanych dzieci wartoÊç ulrasonografii w wykrywaniu ropni od lokalizacji i od
wielkoÊci ogniska.
Prawid∏owe ustalenie rozpoznania w ostrych stanach jamy
brzusznej u dzieci z chorobà nowotworowà jest bardzo
wa˝ne, gdy˝ decyduje o wyborze taktyki post´powania
leczniczego i w wielu przypadkach pozwala uniknàç
obcià˝ajàcego zabiegu chirurgicznego. Powtarzane, seryjne
badania ultrasonograficzne odgrywajà pierwszoplanowà
rol´ w rozpoznaniu i ró˝nicowaniu ostrych schorzeƒ w jamie brzusznej i majà zasadniczy wp∏yw na podj´cie decyzji
o rodzaju zastosowanego leczenia.

The utility of ultrasonography in the diagnostics...

Na podstawie przeprowadzonych w∏asnych mo˝emy
stwierdziç, ˝e w ka˝dym przypadku podejrzenia zmian
zapalnych w jamie brzusznej u dzieci z procesem nowotworowym ultrasonografia z zastosowaniem g∏owic
wysokiej rozdzielczoÊci, powinna byç pierwszà metodà
obrazowà w algorytmie diagnostycznym, ze wzgl´du na
du˝e mo˝liwoÊci wykrywania, lokalizacji, Êledzenia ewolucji i dynamiki zmian zapalnych, monitorowania stanu
pacjenta i przebiegu leczenia, przy czym w∏aÊciwe rozpoznanie musi byç ustalone w po∏àczeniu z danymi klinicznymi.
Powy˝sze zalety sprawi∏y, ˝e badanie USG sta∏o si´
podstawowà metodà diagnostycznà w ostro przebiegajàcych
chorobach jamy brzusznej u dzieci.
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