PRACA POGL¥DOWA
2004, VOL 34, NO 1, 9-12

WSPÓ£CZESNE POGL¥DY NA PATOGENEZÊ,
DIAGNOSTYKÊ I LECZENIE WRODZONEGO
Ó
PRZEROSTOWEGO ZWÊ¯ENIA ODZWIERNIKA
RECENT PROGRESS IN THE PATHOGENESIS, DIAGNOSTICS
AND TREATMENT OF INFANTILE HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS

Janusz Jab³oñski, Renata Gawroñska, Aleksandra Gaw³owska, Ewa Andrzejewska
Klinika Chirurgii i Onkologii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii UM w £odzi

Streszczenie: Wrodzone przerostowe zwê¿enie odŸwiernika (w.p.z.o.) jest wad¹ anatomiczn¹ wystêpuj¹c¹ z czêstoœci¹ 1 - 4 na 1000 ¿ywych urodzeñ. Etiopatogeneza tej jednostki nadal jest niejasna. Choæ
postêpowanie diagnostyczne i terapeutyczne zosta³o ustalone, to i w tej dziedzinie pojawiaj¹ siê niekiedy
kontrowersje. Problemy te s¹ nadal tematem wielu dyskusji. Praca jest monografi¹ opart¹ na przegl¹dzie
wspó³czesnego piœmiennictwa.
S³owa kluczowe: wrodzone przerostowe zwê¿enie odŸwiernika, patogeneza, patofizjologia, diagnostyka,
leczenie
Abstrtact: Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis (IHPS) is a common cause of gastric outlet obstruction in
infants. The prevalence of IHPS ranges from 1 to 4 in 1000 live births. Etiopathogenesis of this disease is still
unknown. Although standard diagnostic and therapeutic procedures have been established, controverses
are still present in this field. These problems are still the topic of many discussions. The article is a monography which is grounded on the review of recent literature.
Key words: infantile hypertrophic pyloric stenosis, pathogenesis, diagnostics, treatment

Wstêp
Wrodzone przerostowe zwê¿enie odŸwiernika (w.p.z.o.)
jest wad¹ anatomiczn¹ wystêpuj¹c¹ z czêstoœci¹ 1 - 4 na
1000 ¿ywych urodzeñ (1). Jej patogeneza nie jest dot¹d ostatecznie wyjaœniona. Wada czêœciej wystêpuje u ch³opców,
ujawnia siê przewa¿nie w 3 - 5 tygodniu ¿ycia dziecka.
Zwê¿enie odŸwiernika powstaje wskutek wrodzonego
przerostu jego miêœni, które w postaci szerokiego i grubego
pierœcienia zaciskaj¹ w tym odcinku b³onê œluzow¹. Upoœledza to dro¿noœæ odŸwiernika, którego œwiat³o jeszcze bardziej zwê¿a siê wskutek do³¹czaj¹cego siê stanu kurczowego miêœni oraz obrzêku b³ony œluzowej przyodŸwiernikowej czêœci ¿o³¹dka.
W artykule tym próbujemy przedstawiæ g³ówne problemy zawarte w opracowaniach specjalistycznych na temat
patogenezy, diagnostyki leczenia w.p.z.o. z ostatnich piêciu lat.

Patogeneza i patofizjologia wrodzonego przerostowego zwê¿enia odŸwiernika.
Przyczyny i mechanizm powstania wrodzonego przerostowego zwê¿enia odŸwiernika (w.p.z.o.) nie s¹ ostatecznie
wyjaœnione. Jedna z hipotez wi¹¿e je z zaburzeniem rozwoju komórek zwojowych w œcianie odŸwiernika. Ju¿ w latach
szeœædziesi¹tych powsta³o szereg hipotez staraj¹cych wyjaœniæ siê etiopatogenezê w.p.z.o.. Do historycznych ju¿ nale¿¹ prace Beldinga i Kernohana, którzy stwierdzili zmniejszon¹ liczbê komórek zwojowych i w³ókien nerwowych w chorobowo zmienionym odŸwierniku (2). Friesen i wsp. zaobserwowali natomiast, ¿e liczba komórek zwojowych nie jest
istotnie zmniejszona, ale s¹ one niedojrza³e strukturalnie z
czego wynikaj¹ zaburzenia ich czynnoœci (3). Inna hipoteza,
zaproponowana przez Lynn, stwierdza, ¿e przyczyn¹ jest
œciête w ¿o³¹dku mleko, które dra¿ni odŸwiernik powoduj¹c
jego obrzêk, a nastêpnie na skutek zwiêkszenia pracy przerost miêœniówki (4). Spitz i Zail z kolei w swoich badaniach
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zaobserwowali u dzieci z w.p.z.o. hypergastrinemiê (5). Rogers
wykaza³ natomiast nadkwaœnoœæ soku ¿o³¹dkowego u dzieci z
w.p.z.o., sugeruj¹c pewn¹ analogiê miêdzy w.p.z.o. u dzieci,
a chorob¹ wrzodow¹ dwunastnicy u doros³ych (6).
Wspó³czesne badania skupiaj¹ siê bardziej na ultrastrukturze
komórek nerwowych jak i obecnoœci pewnych mediatorów w
zmienionym odŸwierniku w porównaniu z odŸwiernikiem dzieci zdrowych (7-12).
Wed³ug wielu ostatnich badañ za odpowiedzialne za przebudowê i przerost struktur odŸwiernika u dzieci z w.p.z.o. uwa¿a
siê czynniki wzrostu produkowane miejscowo w zwiêkszonej
iloœci w³aœnie w odŸwierniku. Badania z oœrodka w Dublinie
wykaza³y zwiêkszon¹ lokaln¹ syntezê naskórkowego czynnika
wzrostu (EGF), p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF),
insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) i ich receptorów w obrêbie miêœni g³adkich odŸwiernika u dzieci z w.p.z.o.,
w porównaniu z badaniami autopsyjnymi u dzieci bez chorób przewodu pokarmowego (7-9, 12). Czynniki wzrostu oddzia³ywuj¹ na wiele komórek organizmu tworz¹c sieæ wzajemnych powi¹zañ i zale¿noœci. Opisane zjawisko zwiêkszonej lokalnej syntezy wy¿ej wymienionych czynników wzrostu
dotyczy³o zarówno warstwy okrê¿nej jak i pod³u¿nej przeroœniêtych miêœni zwieracza odŸwiernika. Ale nie tylko przerost
komórek miêœniowych jest istot¹ choroby i jedynym efektem
dzia³ania czynników wzrostu. Wszystkie w/w bia³ka stymuluj¹ wzrost komórek tkanki ³¹cznej m. in. fibroblastów. Szczególnie zaznacza siê tutaj dzia³anie transformuj¹cego czynnika
wzrostu β (TGF-β) i PDGF. Pobudzone fibroblasty s¹ komórkami produkuj¹cymi w³ókna tkanki ³¹cznej, g³ównie kolagenowe (podstawowy sk³adnik cytoszkieletu). Ich zwiêkszona
aktywnoœæ mo¿e wiêc przyczyniaæ siê do w³óknienia, w tym
przypadku miêœni zwieracza odŸwiernika. Potwierdzaj¹ to badania Miyazaki i wsp., równie¿ z oœrodka w Dublinie (10).
Wykaza³y one obecnoœæ œwie¿o wyprodukowanego prokolagenu zarówno w obrêbie blaszek ³¹cznotkankowych miêdzy wi¹zkami w³ókien miêœniowych warstwy okrê¿nej zwieracza odŸwiernika, jak i pomiêdzy samymi w³óknami miêœniowymi u pacjentów z w.p.z.o.. Wed³ug badañ w³oskich
z oœrodka w Messinie w przeroœniêtych w³óknach miêœniowych odŸwiernika u dzieci z w.p.z.o. zaburzona jest dystrybucja i innych elementów cytoszkieletu, g³ównie taliny i dystrofiny (11). Badania te nie wykaza³y natomiast zmian immunoreaktywnoœci dla innych bia³ek cytoszkieletu: desminy, α aktyniny i winkuliny. Autorzy sugeruj¹, ¿e mo¿e to odgrywaæ
wa¿n¹ rolê w odzyskaniu prawid³owej funkcji przez odŸwiernik po zabiegach pyloromiotomii (11).
Kolejna grupa publikacji jako wiod¹cy czynnik w patogenezie w.p.z.o. wymienia zaburzenia w miejscowej syntezie tlenku azotu (NO) (11, 13). NO ma dzia³anie naczyniorozszerzaj¹ce, hamuje aktywacjê p³ytek krwi i fibrynolizê,
jak równie¿ hamuje uwalnianie PDGF. NO produkowany
jest przez syntazê tlenku azotu (NOS) z α - argininy w tzw.
skróconym cyklu mocznikowym m. in. w cia³ach komórek
nerwowych splotu miêœniówkowego. Badania z oœrodków
w Messinie, Dublinie i Londynie wykazuj¹ natomiast w obrêbie w³ókien nerwowych odŸwiernika u pacjentów
z w.p.z.o.: niski poziom mRNA dla NOS, a nawet nieobecnoœæ NOS w tych tkankach. Wnioskuj¹ wiêc na tej podstawie, ¿e wybitnie obkurczone, przeroœniête miêœnie odŸwiernika s¹ wynikiem zmniejszonej miejscowej syntezy
NO, a co za tym idzie zmniejszonej relaksacji miêœniówki
odŸwiernika (9, 11, 13, 14). Równie¿ autorzy z Barcelony
sugeruj¹ znacz¹c¹ rolê NO w patogenezie w.p.z.o. (15).
Opisali oni przypadek 12 - letniego ch³opca, u którego obok
w.p.z.o. wystêpowa³a równie¿ achalazja prze³yku. Przedstawiony w tym opracowaniu obraz kliniczny skorelowany
by³ z brakiem NO w obrêbie dolnego zwieracza prze³yku
i zwieracza odŸwiernika, co wed³ug nich prawdopodobnie
t³umaczy wspó³istnienie obu jednostek chorobowych (15).
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NO uwa¿any jest równie¿ za ostateczny przekaŸnik w stosunku do innych peptydów (VIP - wazoaktywny peptyd jelitowy, substancja P) wydzielanych przez neurony powoduj¹ce
relaksacjê jelita. Wyjaœnia³oby to wyniki badañ chirurgów londyñskich (14). U dzieci z w.p.z.o. wykazali oni w warstwie pod³u¿nej skrócenie i œcieñczenie w³ókien nerwowych (w porównaniu ze splotem œródœciennym). W warstwie okrê¿nej obni¿ona by³a liczba nerwów wydzielaj¹cych VIP, natomiast w obrêbie
splotu œródœciennego zmniejszona by³a te¿ liczba nerwów wydzielaj¹cych substancjê P i peptyd pochodny genu kalcytoninowego. Specjaliœci z Dublina problem struktury w³ókien nerwowych w zmienionym odŸwierniku potraktowali w zupe³nie inny
sposób (16). Badali oni liczbê w³ókien nerwowych w zwieraczu
odŸwiernika w zale¿noœci od wieku, w którym pojawi³y siê objawy choroby. Wykazali oni brak unerwienia w obu warstwach
miêœniowych odŸwiernika u dzieci, u których objawy wyst¹pi³y
przed 5 tygodniem ¿ycia dziecka. U dzieci, u których objawy
wyst¹pi³y w wieku 3 miesiêcy wykazano czêœciowe braki unerwienia, szczególnie w obrêbie warstwy okrê¿nej, natomiast
u jednego dziecka, u którego objawy wyst¹pi³y w wieku 7 miesiêcy miêœnie odŸwiernika by³y prawid³owo unerwione (17).
Autorzy z Japonii (17) wskazali na inny aspekt w patoganezie
w.p.z.o.. Odnotowali w swych badaniach okresowe, spastyczne,
o wysokiej amplitudzie skurcze zwieracza odŸwiernika, które
znoszone by³y przejœciowo za pomoc¹ atropiny. Po pyloromiotomii znacznie zmniejszy³a siê amplituda obserwowanych skurczów, natomiast nie obserwowano zmian w czêstoœci ich wystêpowania. Zaburzenia motoryki odŸwiernika wydaj¹ siê wiêc równie¿ odgrywaæ istotn¹ rolê w rozwoju w.p.z.o..
Oprócz w/w czynników w.p.z.o. jest chorob¹, która ma predyspozycje do wystêpowania rodzinnego. W Gorzowie Wielkopolskim opisano rodzinne wystêpowanie w.p.z.o. u bliŸni¹t, natomiast w Gostyniu zdiagnozowano i leczono w.p.z.o. u trojga
rodzeñstwa (13, 38).
Diagnostyka wrodzonego przerostowego zwê¿enia odŸwiernika.
Diagnostyka w.p.z.o. opiera siê g³ównie na badaniu klinicznym. Na obecnoœæ w.p.z.o. wskazywaæ mog¹ chlustaj¹ce wymioty po posi³kach bez domieszki ¿ó³ci podawane w wywiadzie. Badaj¹c jamê brzuszn¹ dziecka mo¿na wyczuæ przeroœniêt¹ oliwkê. Towarzysz¹ca hypochloremia, hypokaliemia i alkaloza metaboliczna utwierdzaj¹ w rozpoznaniu (19). Przed
wprowadzeniem technik ultrasonograficznych do powszechnej
diagnostyki chorób jamy brzusznej potwierdzenie rozpoznania
uzyskiwano w badaniu radiologicznym (stosowanym w razie
trudnoœci rozpoznawczych). Przegl¹dowe zdjêcie rentgenowskie klatki piersiowej i jamy brzusznej w pozycji pionowej wykazywa³o du¿¹ iloœæ powietrza w nadmiernie rozdêtym ¿o³¹dku i
niewielkie iloœci gazu w pozosta³ych jelitach. W badaniu kontrastowym u dzieci z w.p.z.o. stwierdzano wzmo¿one ruchy robaczkowe ¿o³¹dka, cofanie siê zawiesiny cieniuj¹cej od odŸwiernika, poza tym opóŸnione jej przechodzenie przez kana³ odŸwiernika tylko bardzo w¹skim strumieniem. Obecnie kardynalne znaczenie w diagnostyce w.p.z.o. posiada ultrasonografia.
Autorzy z Niemiec podkreœlaj¹ znacz¹c¹ rolê oceny funkcji odŸwiernika w badaniu ultrasonograficznym, a nie tylko jego parametrów morfologicznych, choæ odgrywaj¹ one wci¹¿ decyduj¹c¹ rolê w rozpoznaniu (20). U dzieci z w.p.z.o. obserwujemy
zamkniêty w trakcie ca³ego badania odŸwiernik, jak równie¿
wzmo¿on¹ i wsteczn¹ perystaltykê ¿o³¹dka. Podobny obraz do
w.p.z.o. w badaniu ultrasonograficznym mo¿e przybieraæ kurcz
odŸwiernika. Obserwujemy wtedy zwiêkszenie d³ugoœci i gruboœci œciany odŸwiernika, czêsto powy¿ej wartoœci uznanych za
charakterystyczne dla w.p.z.o.. Jednak wartoœci te s¹ zmienne w
trakcie badania (21). Okreœlenie parametrów odŸwiernika nie jest
wiêc wystarczalne do postawienia prawid³owego rozpoznania.
Musimy zwróciæ uwagê, czy pomiary te s¹ niezmienne w czasie
badania. W celu postawienia pewnego i szybkiego rozpoznania

Wspó³czesne pogl¹dy na patogenezê...
mo¿emy za specjalistami z Nashville, USA okreœliæ wysoce czu³y
i swoisty wskaŸnik (22):
pyloric ratio =

gruboœæ œciany odŸwiernika
œrednica odŸwiernika

W grupie dzieci zdrowych wynosi oko³o 0,205, a w grupie
dzieci z rozpoznanym w.p.z.o. jest znacznie wy¿szy ( w przytoczonym badaniu wynosi³ on w tej grupie dzieci 0,325; swoistoœæ
i czu³oœæ wynosi³y odpowiednio 96% i 94%). Ponadto wspó³czynnik ten utrzymywa³ jednakow¹ liniow¹ zale¿noœæ od masy
dziecka zarówno u dzieci z w.p.z.o. jak i u dzieci zdrowych,
dlatego Amerykanie proponuj¹ go jako niezale¿ny od masy, czu³y i swoisty wskaŸnik w.p.z.o.. W diagnostyce przypadków niejednoznacznych klinicznie lub gdy objawy wystêpuj¹ w niecharakterystycznym okresie ¿ycia dziecka autorzy ze Szpitala Dzieciêcego w Filadelfii, USA proponuj¹ endoskopiê górnego odcinka przewodu pokarmowego (23). Badanie to uwidacznia u dzieci z w.p.z.o. przerost fa³dów czêœci przyodŸwiernikowej ¿o³¹dka,
a u starszych dzieci (4 miesi¹ce ¿ycia) uwidacznia siê przeroœniêta masa odŸwiernika.
W w.p.z.o. perystaltyka ¿o³¹dka jest wybitnie wzmo¿ona. Specjaliœci japoñscy analizowali natomiast komputerowo dŸwiêki
perystaltyki jelitowej. Wykazali, ¿e u dzieci z w.p.z.o. liczba odg³osów perystaltyki (mierzona na minutê) by³a zdecydowanie ni¿sza ni¿ u dzieci zdrowych. Wartoœæ ta utrzymywa³a siê do 12
godzin po pyloromiotomii, potem stopniowo ros³a osi¹gaj¹c
poziom porównywalny z grup¹ dzieci zdrowych po 48 godzinach po zabiegu operacyjnym. Pomiary te skorelowane by³y
z jednoczesnymi pomiarami opró¿niania ¿o³¹dka, które równie¿ wzrasta³o po operacjii (4 - 5 - krotnie) w zbli¿onym jak perystaltyka czasie (24).
Postêp i technicyzacja medycyny w ci¹gu ostanich kilku lat
sprawi³y, ¿e obecnie w³aœciwa diagnoza jest stawiana du¿o wczeœniej. Potwierdza to opracowanie z Portland (25). Dziêki zdecydowanie szybszej diagnozie w ostatnich piêciu latach niemal
dwukrotnie rzadziej rozwija siê u dzieci z w.p.z.o. alkaloza hypochloremiczna. Natomiast dzieci leczone w latach 70 - tych wed³ug przytoczonego porównania czêœciej wymaga³y diagnostyki
radiologicznej, wiêcej traci³y na masie cia³a i wymaga³y d³u¿szej
hospitalizacji.
Leczenie wrodzonego przerostowego zwê¿enia odŸwiernika i jego wyniki.
Od lat uznan¹ i stosowan¹ w tej jednostce chorobowej metod¹ leczenia jest zabieg operacyjny - pod³u¿na pyloromiotomia
metod¹ Ramstedta. Wci¹¿ trwaj¹ jednak dyskusje na temat dostêpu operacyjnego. Obecnie szeroko stosowanym na œwiecie dostêpem jest dostêp oko³opêpkowy. W porównaniu z dostêpem z
ciêcia standardowego w prawym górnym kwadrancie œciany
brzucha, wed³ug badañ autorów w³oskich i francuskich, nie ma
ró¿nic w czasie trwania operacji, natomiast œredni czas hospitalizacji jest znacznie krótszy (œrednio o 4 doby), a efekt kosmetyczny zdecydowanie lepszy w przypadku operacji z dostêpu oko³opêpkowego (26-28). Do zalet tego ciêcia zaliczany jest równie¿
³atwy dostêp i dogodna ekspozycja zmienionego chorobowo
odŸwiernika, a tak¿e brak ró¿nicy w iloœci powik³añ pooperacyjnych takich jak perforacja œluzówki dwunastnicy, wymioty w
pierwszych 24 godzinach po zabiegu czy infekcja rany pooperacyjnej. Ostatnie doniesienia z oœrodka w Liverpoolu (29) mówi¹
o kolejnej modyfikacji dostêpu oko³opêpkowego poprzez pionowe ciêcie kresy bia³ej. Skutkuje to jeszcze lepszym dostêpem
do zmienionego chorobowo odŸwiernika - przy tak otworzonej
otrzewnej nawet du¿ych rozmiarów guz mo¿e byæ ³atwo wydobyty przez ranê operacyjn¹. Za stosowaniem dostêpu oko³opêpkowego przemawia równie¿ ³atwoœæ wdro¿enia tej techniki.
Coraz popularniejsz¹ i szerzej stosowan¹ metod¹ leczenia
jest pyloromiotomia laparoskopowa (30-33). Dziêki zastosowaniu laparoskopii skraca siê czas powrotu do pe³nego karmienia

dziecka po zabiegu operacyjnym, zmniejsza siê liczba pooperacyjnych wymiotów, skraca siê czas hospitalizacji, a uzyskany
efekt kosmetyczny jest lepszy ni¿ w klasycznym sposobie operacji. Wed³ug videochirurgów z Australii, laparoskopia pozwala na
zmniejszenie liczby powik³añ pooperacyjnych, natomiast badania z Tokyo wykaza³y mniejszy œródoperacyjny wzrost poziomu
interleukiny 6 (IL-6), co wskazuje na zmniejszenie stresu towarzysz¹cego samemu zabiegowi operacyjnemu (30, 31). Metoda
laparoskopowa jest wiêc bezpieczn¹ alternatyw¹ w leczeniu
w.p.z.o.. Autorzy z Liverpoolu zaznaczaj¹ jednak, ¿e wyniki
(g³ównie czas zabiegu, czas hospitalizacji pacjenta) zale¿¹ w du¿ej mierze od praktyki, bieg³oœci chirurgów w tej technice (33).
Wyniki leczenia operacyjnego w.p.z.o. s¹ bardzo dobre, ale
zabiegi te nie s¹ zupe³nie pozbawione komplikacji. Wed³ug wyników uzyskanych w Potrland (badana grupa liczy³a 901 pacjentów) komplikacje œródoperacyjne wystêpuj¹ u 4% dzieci leczonych operacyjnie. Najczêstszym powik³aniem jest tu perforacja
dwunastnicy. Komplikacje pooperacyjne obserwujemy u 6% operowanych dzieci. S¹ to: niedro¿noœæ odŸwiernika wymagaj¹ca
reoperacji, infekcje rany pooperacyjnej, pooperacyjne wymioty
czy niedro¿noœæ mechaniczna jelita cienkiego. Jeœli jednak wymioty trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 5 dni po zabiegu operacyjnym, stan taki
wymaga dok³adnej diagnostyki m. in. oceny radiologicznej (34).
Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ w leczeniu w.p.z.o. jest czas po zabiegu, po jakim w³¹czamy karmienie doustne. Klasycznie poda¿
doustn¹ pokarmów rozpoczyna siê najwczeœniej w 8 godzin po
zabiegu. Autorzy z Houston, USA przedstawili w³asne obserwacje kliniczne dotycz¹ce sposobów i szybkoœci w³¹czania karmienia doustnego po operacji w.p.z.o. (35). Stwierdzili oni, ¿e szybkie w³¹czanie karmienia doustnego poni¿ej 4 godzin po zabiegu
operacyjnym powoduje co prawda wiêcej wymiotów (w porównaniu z dzieæmi, które doustnie nie otrzymywa³y niczego przez
minimum 8 godzin po zabiegu), ale przyczynia siê do szybkiego
tolerowania przez te dzieci pe³nego karmienia. Natomiast autorzy z oœrodka w Edynburgu z racji na pooperacyjne wymioty
obstaj¹ przy karmieniu dzieci nie wczeœniej ni¿ 12 godzin po
zabiegu (36).
Nadal poddawana jest ocenie metoda zachowawczego leczenia w.p.z.o..W oœrodku w Tokyo porównano wyniki leczenia
w.p.z.o. za pomoc¹ klasycznej pyloromiotomii (20 dzieci), z wynikami leczenia zachowawczego za pomoc¹ atropiny (14 dzieci) (37). Atropinê podawano doustnie, a w razie nik³ych efektów
- do¿ylnie. Œrednio efekt leczniczy podawania atropiny uzyskano po 2,6 dnia. W obu grupach okres normalizacji gruboœci
miêœni odŸwiernika by³ porównywalny, choæ czas powrotu do
pe³nego karmienia by³ d³u¿szy u dzieci leczonych atropin¹. W
przypadku leczenia operacyjnego stwierdzono infekcjê rany
pooperacyjnej u 2 dzieci, natomiast wœród dzieci leczonych atropin¹ nie obserwowano efektów ubocznych stosowanej kuracji.
Bardzo szybki efekt leczenia operacyjnego i mo¿liwoœæ pierwszego karmienia ju¿ po 8 godzinach po zabiegu wskazuj¹ na
przewagê techniki operacyjnej nad zachowawcz¹.
W piœmiennictwie jest równie¿ opracowanie z oœrodka w
Australii dotycz¹ce odleg³ych wyników leczenia operacyjnego
w.p.z.o. (36). U ochotników w wieku 24 - 26 lat operowanych w
dzieciñstwie z powodu w.p.z.o. dokonano pomiarów ciœnienia
w obrêbie zwieracza odŸwiernika oraz oceniono opró¿nianie
¿o³¹dka. Badania te wykaza³y zaburzenia motoryki odŸwiernika,
natomiast opró¿nianie ¿o³¹dka i dystrybucja pokarmu w obrêbie
pocz¹tkowego odcinka przewodu pokarmowego nie ró¿ni³y siê
miêdzy sob¹ i nie odbiega³y od przyjêtych norm. Autorzy tego
opracowania t³umacz¹ takie wyniki zdolnoœciami ¿o³¹dka
do kompensacji i minimalizacji skutków zaburzeñ motoryki
odŸwiernika. Temu w³aœnie przypisuj¹ dobre efekty kliniczne pyloromiotomii.
Problemy dotycz¹ce patogenezy, patofizjologii i metod leczenia w.p.z.o. nadal s¹ tematem wielu dyskusji. Autorzy licznych opracowañ nie formu³uj¹ jednoznacznych wniosków
i uznaj¹ zasadnoœæ rozszerzonych badañ wielooœrodkowych.
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