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terminie lub jednoczasowo skontrolować 

zachowanie podejrzanego odcinka jelita po 

dożylnym podaniu środka spazmolityczne-

go. Warto zaznaczyć, że w miarę posuwania 

się w kierunku zastawki Bauhina obserwuje 

się stopniowy przyrost grubości ściany, co 

wynika przede wszystkim z poszerzenia 

błony mięśniowej właściwej lecz także bło-

ny podśluzowej bogatej w grudki chłonne

(► ryc. 154 i 155). 

•  Ściana tego odcinka przewodu pokarmowe-

go zbudowana jest z pięciu warstw.

•  Fałdy okrężne Kerckringa ciągną się przez 

około połowę bliższej części jelita cienkiego, 

a ich grubość zwykle nie przekracza 2 mm

(► ryc. 156) [21]. W jelicie krętym ich 

liczba stopniowo maleje i układają się one 

wzdłuż osi światła lub przestają występować 

w końcowym odcinku (► ryc. 157).

•  Światło na czczo jest zwykle zamknięte, ale 

po wypiciu dużej ilości płynu jego średnica 

wynosi 15–25 mm [22], natomiast obkur-

czone jelito cienkie może mieć średnicę ze-

wnętrzną do 20 mm [23].

•  Zawartość światła na czczo: puste (obkurczo-

ne), niekiedy z niewielką ilością płynu i/lub 

gazu (► ryc. 158, 159 i 160).

•  Okresowo może pojawić się leniwa perystal-

tyka.

•  U dzieci węzły chłonne krezkowe zazwy-

czaj mają długość do 10 mm, a szerokość do

5 mm, ale u dorosłych ich długość może się-

gać nawet do 17 mm [24].

•  Elementami anatomicznymi wyróżniający-

mi się są: odźwiernik z opuszką dwunastni-

cy (► ryc. 161), część pozioma dwunastni-

cy (► ryc. 162), zgięcie dwunastniczo-czcze 

Treitza. Zgięcie dwunastniczo-czcze, poło-

Rycina 154. Jelito czcze prawidłowe. Ledwo zaznaczona 

błona mięśniowa (dwie strzałki).

Rycina 155. Jelito końcowe prawidłowe z wyraźnie ak-

centującą się błoną mięśniową (dwie strzałki). Pojedyncza 

strzałka wskazuje kątnicę.

Rycina 156. Na dwóch prze-

krojach oznaczono strzał-

kami jelito czcze z układem 

prawidłowych fałdów błony 

śluzowej Kreckringa.
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Rycina 157. Na dwóch prze-

krojach oznaczono końco-

wy odcinek jelita krętego 

(strzałki) z pojedynczymi 

fałdami błony śluzowej uło-

żonymi podłużnie.

Rycina 158. Prawidłowe je-

lito cienkie ze śladową iloś-

cią płynu, badane na czczo.

Rycina 159. Prawidłowe 

jelito cienkie z nieco więk-

szą ilością płynu, badane na 

czczo.

Rycina 160. Prawidłowe 

pętle jelita cienkiego z nie-

wielką ilością gazu (strzałki).
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żone tuż poniżej trzonu trzustki, może

niekiedy pozorować zmianę chorobową

(► ryc. 163 a). W tych przypadkach po-

winno się ocenić tę okolicę po kilku mi-

nutach, licząc na zmianę konfiguracji 

jelita. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, 

wówczas należy ponownie zbadać tę oko-

licę po 15 min od wypicia szklanki wody

(► ryc. 163 b). Zastawka krętniczo-kątnicza 

jest zazwyczaj widoczna u chorych z biegun-

ką lub po zastosowaniu środków przeczysz-

czających. Często manifestuje się wzorcem 

Rycina 162. Na dwóch 

przekrojach widoczny jest 

trzeci odcinek dwunastnicy 

(strzałki). S – kręgosłup

Rycina 163 a. Zgięcie dwu-

nastniczo-czcze widoczne

na dwóch przekrojach (strzał-

ki) pozoruje zmianę pato-

logiczną pod trzonem 

trzustki.

Rycina 163 b. To samo zgię-

cie, co na rycinie 163 a, ale 

o zmienionej konfiguracji, 

badane w odstępie kilku 

minut.

Rycina 161. Na jednym przekroju uchwycono: opusz-

kę dwunastnicy z płynem (b) oraz część odźwiernikową 

żołądka (a).
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echogenicznym ze względu na nierzadką 

akumulację tłuszczu (► ryc. 164). Należy 

opatrzeć się z prawidłowymi obrazami jelita 

czczego i krętego, czemu służyć może galeria 

Rycina 165. Prawidłowe 

pętle jelita cienkiego w sta-

nie obkurczenia (strzałki).

Rycina 167. Obkurczone 

pętle jelita cienkiego (strzał-

ki). M – krezka

Rycina 164. Na jednym przekroju w obkurczonej kąt-

nicy wykryto otłuszczoną zastawkę krętniczo-kątniczą. 

1 – warga górna,  2 – warga dolna 

Rycina 166. Prawidłowa pętla dalszej części jelita czcze-

go z fałdami Kerckringa (strzałka).

zdjęć tych odcinków uzyskanych przy za-

stosowaniu głowic konweksowej i liniowej

(► ryc. 165, 166, 167, 168, 169 i 170).
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3.4.  Anomalie rozwojowe jelita
cienkiego

Jest ich bardzo wiele, w tym: olbrzymie – 

opuszka, dwunastnica i jelito biodrowe (mega-

bulbus, megaduodenum, megaileum), agenezja 

Rycina 169. Pętle jelita krętego w środkowym odcinku 

(strzałki).

Rycina 168. Środkowy od-

cinek jelita cienkiego wi-

doczny na dwóch przekro-

jach (strzałki).

Rycina 170. Pętla jelita 

cienkiego w środkowym 

odcinku u cukrzyka. Impo-

nuje hiperechogeniczna 

otłuszczona krezka – M.  

lub zwężenie dwunastnicy, dwunastnica nad-

miernie ruchoma i wydłużona, uchyłki dwu-

nastnicy (wyjątkowo rzadki jest uchyłek in-

traluminalny mogący powodować zaburzenia 

drożności), niedokonany obrót krezki jelita 

cienkiego. Rzadkimi przyczynami zwężenia 

dwunastnicy w następstwie anomalii sąsied-

nich narządów są: pasma Ladda uciskające 

część zaopuszkową, trzustka pierścieniowata 

i zespół tętnicy krezkowej górnej. Kryteriami 

rozpoznania tego zespołu (the superior mesen-

teric artery syndrome) są: kąt odejścia tętnicy 

krezkowej górnej od aorty mniejszy niż 22°

i/lub mniejsza niż 8 mm odległość między 

tętnicą krezkową górną a aortą na wysoko-

ści trzeciego odcinka dwunastnicy. W takiej 

sytuacji mogą wystąpić objawy niedrożnoś-

ci górnego odcinka przewodu pokarmowe-

go [25]. Osobnym zagadnieniem jest uchyłek

Meckla.

3.4.1. Uchyłek Meckla
Jest to uchyłek prawdziwy powstały w wy-

niku niepełnej regresji przewody pępkowo-
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-jelitowego. Szacuje się jego występowa-

nie u 2–3% ogólnej populacji. Położony jest 

w jelicie krętym na ścianie wolnej w odległości

40–100 cm od zastawki krętniczo-kątniczej 

(► ryc. 171). W 90% przypadków jego wiel-

kość mieści się w zakresie 1–10 cm. Opisywa-

no jednak uchyłki nawet 30-centymetrowe.

Powikłania kliniczne spowodowane jego 

obecnością szacuje się na 4–40%. Mniej niż 

10% chorych z diverticulitis jest prawidłowo 

rozpoznanych przed operacją. Powikłania 

związane z tym uchyłkiem są uzależnione od 

jego budowy histologicznej. Tkankę ektopo-

wą spotyka się w 60% uchyłków. Najczęściej, 

ponieważ w 62% obecna jest błona śluzowa 

żołądka. Tkankę ektopową trzustki spotykano 

w 6% uchyłków. Jednoczesne występowanie 

błony śluzowej żołądka i tkanki trzustki oce-

niono na 5%, a obecność gruczołów Brunnera 

na 2%. Podobnie, ponieważ w 2% przypadków, 

stwierdzono współistnienie błony śluzowej żo-

łądka i dwunastnicy. Inne tkanki odnotowano 

w 10% uchyłków. U ok. 22% osób pojawiają 

się powikłania. Najczęstszym z nich jest nie-

drożność (34–53%) w wyniku zadzierzgnięcia, 

wgłobienia lub skręcenia (spotykana głów-

nie u dorosłych). Krwawienie obserwowano 

w 12–25% przypadków (najczęściej u dzieci). 

Powikłanie może wystąpić w dwóch formach –

ostrej lub przewlekłej. Natomiast zapalenie 

uchyłku oszacowano w zakresie 13–31%

(► ryc. 172 i 173). Enterolity spotykano 

w 3–10% uchyłków [26].

Perforacja jest zwykle następstwem zapale-

nia, martwicy lub wrzodu trawiennego. Opi-

sywano również wynicowanie uchyłku do 

światła jelita, co w enteroklizie dawało obraz 

polipa. Niezmieniony uchyłek jest trudny do 

wykrycia w ultrasonografii (ryc. 171). Obję-

ty procesem zapalnym może manifestować

się podobnie, jak uchyłki w innych odcinkach 

przewodu pokarmowego. Bywa że przyj-

Rycina 171. Na dwóch prze-

krojach oznaczono uchy-

łek Meckla (u) wyglądem 

przypominający wyrostek 

robaczkowy. Strzałki wska-

zują więzadło pępkowo-

-jelitowe.

Rycina 172. Zapalenie uchyłku Meckla (U) z dużym od-

czynem pogrubiałej krezki (strzałki).
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muje wygląd zmiany torbielowatej (ryc. 173). 

Po jego perforacji zwykle powstaje ropień

(► ryc. 174). Uchyłek może uwięznąć w prze-

puklinie pachwinowej lub udowej prawej – 

przepuklina Littrego. Wyjątkowo też dochodzi 

do obturacji jelita przez kamień, który wywę-

drował z uchyłku (Meckel’s stone ileus). Nowo-

twory stanowią tylko 3% powikłań. Z guzów 

łagodnych spotyka się leiomyoma, angioma, 

neurinoma i lipoma. Nowotwory złośliwe tu 

spotykane to carcinoid (najczęściej), leiomyo-

sarcoma i adenocarcinoma. W różnicowaniu 

należy uwzględnić zapalenie wyrostka robacz-

kowego, zapalenie uchyłku kątnicy lub esicy, 

torbiel enterogenną i torbiel jajnika prawego 

[27]. Przy niejasnościach diagnostycznych ko-

lejnym krokiem powinna być tomografia kom-

puterowa lub laparoskopia.

3.4.2.  Torbielowate zdwojenie jelit
(enteric duplication cyst)

Zwane też torbielą enterogenną jest zaburze-

niem rozwojowym o niejasnej przyczynie. 

Typowo zmiana ta lokalizuje się przy brzegu 

krezkowym, najczęściej w jelicie biodrowym 

(► ryc. 175). W zdecydowanej większości 

przypadków nie ma połączenia ze światłem 

jelita, natomiast jego ściana często przypomi-

na warstwową budowę jelita (gut signature). 

Najczęściej udaje się wypatrzyć dwie war-

stwy: wewnętrzną – hiperechogeniczną od-

powiadającą łącznie błonom śluzowej i pod-

śluzowej oraz zewnętrzną, utworzoną przez 

błonę mięśniową (double wall or muscular 

rim sign). Jednak opisana struktura ściany tej 

Rycina 174. Rozległy naciek z pęcherzykami gazu 

(strzałki) powstały wskutek ropnia po perforacji uchyłku

Meckla. I – jelito kręte

Rycina 175. Torbiel enterogenna (C) przy jelicie końco-

wym.

Rycina 173. Zapalenie uchyłku Meckla wypełnionego 

hipoechogeniczną treścią (u).
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torbieli może zostać zmieniona przez toczący 

się w niej proces zapalny. Inną pułapką bywa-

ją zmiany spotykane w ścianie torbieli krez-

ki lub torbieli potworniakowej jajnika, które 

naśladują torbiel enterogenną (► ryc. 176). 

W tych przypadkach pojawia się tzw. pseudo 

gut-signature sign. Niekiedy w momencie zja-

wiającej się perystaltyki, można zaobserwować 

ruchomość torbieli enterogennej, co ma być 

ważnym dowodem na jej związek z jelitem. 

Ponadto wykazano, że obraz ściany jelita może 

wynikać z artefaktu. Takie pomyłki stwierdzo-

no w prawie połowie zmian torbielowatych, 

które nie wynikały ze zdwojenia przewodu 

pokarmowego [28].

3.5.  Zapalenie dwunastnicy
Jest jedną z najczęstszych patologii w prze-

wodzie pokarmowym. U ok. 40% osób z tymi 

zmianami występują klasyczne objawy cho-

roby wrzodowej. Objawami obserwowany-

mi w badaniu USG wskazującymi na toczą-

cy się proces zapalny w opuszce (w 75–90% 

związany z zakażeniem H. pylori – [29] jest 

uogólniony obrzęk jej ścian powyżej 3 mm, 

zgrubienie fałdów i niekiedy obkurczenie tego 

odcinka przewodu pokarmowego lub pojawie-

nie się grudkowantych uwypukleń odpowia-

dajacych powiększonym gruczołom Brunnera

► ryc. 177 i 178). Innymi czynnikami zakaź-

nymi są bakterie z gatunku Mycobacterium 

Rycina 176. Duża torbiel krezki jelita cienkiego przypo-

mina torbiel enterogenną.

Rycina 177. Zapalenie dwunastnicy. Znaczny obrzęk 

ścian całkowicie zmykający światło jelita – D.

Rycina 178. Na dwóch 

przekrojach przez pęche-

rzyk żółciowy zaznaczo-

no opuszkę dwunastnicy 

(strzałki) w stanie zapalnym.
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tuberculosis i pierowtniaki z rodzju Crypto-

sporidium dotykające osób z obniżoną od-

pornością. Z niezakaźnych czynników do za-

palenia dwunastnicy przyczyniają się głównie 

alkohol i niesteroidowe leki przeciwzapalne 

(NLPZ). Owrzodzenia zostały omówio-

ne w rozdziale o żołądku. Galerię wrzodów 

opuszki dwunastniczej i ich skutki po wygo-

jeniu prezentują ► ryciny 179, 180, 181, 182, 

183 i 184. Owrzodzenia pozaopuszkowe są 

rzadkie (0,5–17%) i najczęściej są przejawem 

zespołu Zollingera–Ellisona [30] lub choroby 

Leśniowskiego–Crohna [31].

Rycina 180. Penetrujący do wątroby głęboki wrzód 

opuszki dwunastnicy oznaczony wskaźnikami odległości. 

L – wątroba

Rycina 181. Wrzód w centralnej części opuszki dwunast-

nicy (strzałka) z obrzękiem ścian w otoczeniu.

Rycina 179. Wrzód opuszki dwunastnicy (strzałka) ze 

zgrubiałą w otoczeniu ścianą.

Rycina 182. Resztkowy 

wrzód opuszki dwunastnicy 

miesiąc po perforacji.
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3.6.  Uchyłki nabyte dwunastnicy
Są spotykane dość często, zwłaszcza w oko-

licy okołobańkowej i przede wszystkim u 

osób starszych, ale w 95% nie manifestują się 

klinicznie. W badaniach RTG z kontrastem 

zmiany te są wykrywane w 10% przypadków, 

w endoskopii w 12–27%, natomiast w autop-

sjach w 15–22%. Występujące w nich niekiedy 

ogniska ektopii trzustki lub błony śluzowej żo-

łądka bywają przyczyną zapalenia, krwawienia 

i perforacji. W kieszonkach tych dochodzi do 

gromadzenia się miazgi pokarmowej lub ciał 

obcych, albo wytrącania się złogów, co może 

prowadzić do podobnych następstw. Jednak 

rzadko są one przyczyną zapalenia trzustki 

i zwężenia końcowego odcinka przewodu żół-

ciowego wspólnego lub przewodu trzustkowe-

go. Częściej u tych osób stwierdza się kamicę 

żółciową. Jeśli uchyłkowi okołobańkowemu 

towarzyszą zapalenie dróg żółciowych i żół-

taczka, to triada tych objawów określana jest 

mianem zespołu Lemmela [32]. Niezmienione 

uchyłki manifestują się obecnością gazu pod 

głową trzustki i przy braku ostrych objawów 

brzusznych nie powinny być rozpoznawane 

jako perforacja dwunastnicy (► ryc. 185). 

W tej ostatniej patologii, występującej z róż-

nych przyczyn, charakterystycznym objawem 

jest pneumoretroperitoneum pod postacią ga-

zu otaczającego nerkę prawą. W niejasnych 

sytuacjach, zagadkę pod postacią uchyłku 

najprościej udaje się rozwiązać przez wypicie 

500 ml wody, która po kilku minutach po-

winna wypełnić uchyłek (► ryc. 186). Innym 

sposobem będzie wykonanie duodenografii 

RTG (najlepiej hipotonicznej), endoskopii 

lub tomografii komputerowej z kontrastem 

Rycina 183. Na dwóch prze-

krojach widoczna opuszka 

dwunastnicy: po stronie le-

wej jej światło znacznie zwę-

żone, po prawej w pobliżu 

oznaczono płaskie owrzo-

dzenie.

Rycina 184. Znacznie znie-

kształcona i zwężona po-

wrzodowo opuszka dwu-

nastnicy (strzałki).
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podanym per os, ewentualnie cholangiopan-

kreatografii MR [33].

3.7. Uchyłki jelita cienkiego
Przeważnie mają charakter nabyty i są rzad-

ko spotykane (w badaniach autopsyjnych jest 

to 0,3–4,5%, a w badaniach radiograficznych 

z kontrastem – 0,5–2,3%) [34]. Większość 

uchyłków przebiega asymptomatycznie i zwy-

kle wykrywane są incydentalnie. Typową lo-

kalizacją tych anomalii jest jelito czcze (75%). 

Bardzo często występują w formie mnogiej 

w miejscu przyczepu krezki. Powikłaniami 

uchyłków są: zapalenie (2,3–6,4%), perfora-

cja, krwawienie, wytworzenie przetoki lub 

ropnia oraz niedrożność. Większe lub mnogie 

uchyłki mogą być przyczyną zespołu rozrostu 

bakteryjnego. Niezmieniony uchyłek wy-

glądem przypomina sakiewkę (oldfashioned 

moneybag) o gładkim zarysie. Często zawie-

ra gaz, rzadziej bywa wypełniony pokarmem, 

płynem lub zawiera złóg [35]. Niekiedy nie-

zmieniony uchyłek jelita cienkiego można 

wykryć sonograficznie. W tych przypadkach 

wypada potwierdzić jego istnienie po wypeł-

nieniu go płynem wypitym w ilości 500 ml

(► ryc. 187). Innym sposobem będzie ente-

rokliza RTG, TK lub MR. Przedoperacyjne 

rozpoznanie uchyłkowatości będącej przyczy-

ną ostrych objawów brzusznych jest bardzo 

trudne nawet po wykonaniu TK [36].

3.8.  Choroba trzewna (enteropatia 
glutenowa, glutenozależna
choroba trzewna, celiakia –
celiac disease)

Dopiero ustalenia Willema Dicke’a z 1950 r. 

spowodowały rzeczywiste zainteresowanie się 

chorobą i dały podstawę do opracowania die-

ty bezglutenowej. W Stanach Zjednoczonych 

i w Europie choroba ta występuje z częstością 

ok. 1/100–200 osób i nierzadko jest rozpozna-

wana u osób dorosłych, nawet w podeszłym 

wieku. Definiuje się ją jako przewlekłą nieto-

lerancję glutenu u osób z predyspozycją ge-

netyczną, która prowadzi do rozwoju zmian 

zapalnych błony śluzowej jelita cienkiego. 

Konsekwencją tego procesu jest powstanie 

zespołu złego wchłaniania ze zwielokrotnio-

nym potencjałem rozwoju chłoniaka jelita 

cienkiego. Choroba trzewna uznana jest za 

Rycina 186. Na dwóch 

przekrojach uchyłek około-

bańkowy wypełniony pły-

nem (strzałki). T – trzustka,

pż – pęcherzyk żółciowy,

p – przewód żółciowy 

wspólny, W – wątroba, z – 

żyła główna, A – aorta

Rycina 185. Przekrój poprzeczny na poziomie trzustki. 

Pod głową trzustki (P) widoczne pasmo echogeniczne 

odpowiadające gazowi w uchyłku okołobańkowym 

dwunastnicy (strzałka). SV – żyła śledzionowa, L – wą-

troba
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autoimmunologiczną enteropatią spowodo-

waną niewłaściwą odpowiedzią mediatorów 

limfocytów T na spożyty gluten [37]. Niepra-

widłowa reakcja między glutenem a układem 

immunologicznym może także przejawiać

się w:

–  wątrobie – stłuszczenie, pierwotna mar-

skość żółciowa, przewlekłe zapalenie,

–  nerkach – kłębuszkowe zapalenie nerek, 

nefropatia IgA,

–  stawach – zapalenie,

–  jamie ustnej – zapalenie aftowe,

–  skórze – zapalenia opryszczkowe (choroba 

Dühringa).

Zmiany lokalizują się głównie w dwunastni-

cy i proksymalnym odcinku jelita czczego, ale 

rozległość ich jest zróżnicowana. Mogą one 

obejmować segment jelita lub całe jelito cien-

kie. Decydujące o rozpoznaniu, oprócz testów 

serologicznych z krwi (przeciwciała przeciwko 

transglutaminozie tkankowej i przeciwciała 

antyendomyzjalne), są wyniki wycinków po-

branych w liczbie co najmniej czterech z trze-

ciego odcinka dwunastnicy [38]. Zmiany hi-

stologiczne są zaliczane do trzech głównych 

grup, zgodnie z podziałem Marsha zmodyfi-

kowanym przez Oberhubera: 

–  typ 1 – nacieki limfocytów z prawidłową 

architekturą kosmków,

–  typ 2 – nacieki limfocytów i przerost krypt,

–  typ 3 – nacieki limfocytów, przerost krypt 

oraz nieznaczny zanik kosmków (typ 3A), 

umiarkowany (typ 3B), całkowita atrofia 

(typ 3C). Warto pamiętać, że zmiany histo-

patologiczne podobne do celiakii u pacjen-

tów seronegatywnych występują w wielu 

chorobach (z zaburzeniami odporności, 

autoimmunologicznych, nietolerancji po-

karmowej, zakażeniach, nowotworach, 

po lekach) (Ludvigsson i wsp., Kaniewska

i wsp.).

Rycina 187. Uchyłek jelita 

czczego: po stronie lewej 

wypełniony gazem, po stro-

nie prawej wodą (strzałki). 

Rycina 188. Celiakia. Na 

dwóch przekrojach spora 

ilość płynu na czczo w je-

licie cienkim wykazującym 

zgrubienie ścian.


