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Boala Crohn ileocolonică stenozantă la un
pacient rezecat gastric pentru stenoză
duodenală considerată peptică.
Prezentare de caz
Ileocolonic Crohn’s disease with stenosis in a gastric resected patient for
duodenal stenosis considered peptic ulcer. Case report
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REZUMAT
Boala Crohn reprezintă o afecţiune inflamatorie cronică gastrointestinală mediată imunologic, caracterizată
prin leziuni granulomatoase transmurale, cu distribuţie discontinuă, însoţită de manifestări sistemice
extradigestive şi localizată la orice nivel al tubului digestiv, cu predominaţă la nivelul ileonului terminal.
Leziunile în intestin sunt asimetrice şi segmentare, iar tendinţa la recurenţă dupa intervenţia chirurgicală este
frecventă.
Afectarea duodenală în boala Crohn este rară, fiind raportată cu o frecvenţă între 0,5 şi 5%, şi este aproape
invariabil însoţită de leziuni la nivelul altor segmente ale tractului gastro-intestinal. Cea mai frecventă
localizare este la nivelul bulbului duodenal, forma morfopatologică predominantă fiind stenoza (1).
Prezentăm cazul unui pacient de 33 de ani rezecat gastric pentru stenoză de genunchi, duodenal superior,
considerată „a priori“ peptică. La 4 ani de la intervenţie, în cursul investigării unei anemii severe asociate cu
sindrom inflamator este diagnosticat cu boală Crohn ileocolonică formă stenozantă. Analiza retrospectivă a
datelor clinice şi paraclinice sugerează debutul afecţiunii inflamatorii intestinale cu stenoză duodenală.
Cuvinte cheie: boala Crohn, stenoză intestinală, ulcer peptic, obstrucţia evacuării gastrice

ABSTRACT
Crohn’s disease is a chronic inflammatory immune-mediated gastrointestinal disease,
characterized by transmural granulomatous lesions with discontinuous distribution, accompanied
by systemic manifestations outside the gastrointestinal tract and is located in any part of the
digestive tract, predominantly in the terminal ileum. Lesions in the gut are asymmetric and
segmented and the tendency to recurrence after surgery is common.
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Damaged duodenum in Crohn’s disease is rare, being reported at a frequency from 0.5 to 5%,
and is almost invariably accompanied by damage to the other parts of the gastrointestinal tract.
The most common location is in the duodenal bulb and the stenosis is the predominant pathological
form (1).
We present a 33 years patient gastric resected for upper knee duodenal stenosis, considered „a
priori“ peptic ulcer. At 4 years from intervention in the investigation of severe anemia associated
with inflammatory syndrome, the patient is diagnosed with ileocolonic Crohn’s disease whith
stenosis. Retrospective analysis of clinical and laboratory data suggest the start of inflammatory
bowel disease with duodenal stenosis.
Key words: Crohn’s disease, intestinal stenosis, peptic ulcer, gastric outlet obstruction

PREZENTARE DE CAZ
Pacientul în vârstă de 33 de ani este trimis în
clinica de gastroenterologie pentru investigarea
unei anemii severe asociată unui sindrom biologic imflamator. Pacientul descrie episoade diareice repetate (3-4 scaune/zi, fără produse
patologice), durere în fosa iliacă dreaptă (postprandial, ameliorată după defecaţie, asociată cu
borborisme) şi scădere ponderală involuntară (4
kg în ultima lună); neagă febră, melenă sau hematochezie.
În antecedentele patologice ale pacientului:
• ulcere duodenale multiple (2007);
• gastrectomie 2/3 cu gastroenteroanastomoză Roux „în Y“ (2009) pentru stenoză
considerată „a priori“ peptică la nivelul
genunchiului duodenal superior.
Examen clinic: stare generală mediocră, palid, tahicardic, cu zgomote hidroaerice la palparea fosei iliace drepte.
Laborator: leucocitoză cu neutrofilie, trombocitoză reactivă şi anemie microcitară hipocromă
severă (5,4 g/dl), feritină scăzută, sindrom inflamator biologic important.
Radiografia abdominală simplă: important
grad de distensie aerică în principal la nivelul
colonului, fără imagini hidroaerice.
Ecografie abdominală: la nivelul fosei iliace
drepte se evidenţiază ansă de intestin subţire cu
perete neregulat, îngroșat până la 10 mm, pe o
distanţă de 70 mm, cu vascularizaţie accentuată
la examinarea Power Doppler, în rest aspect
normal. (Fig. 1)
Endoscopie diges vă superioară: stomac rezecat cu anastomoză gastrojejunală T-T; pe
versantul jejunal al anastomozei, pe faţa posterioară se evidenţiază o nișă neregulată de 10
mm, cu baza acoperită cu fibrină, ansă eferentă
de aspect normal pe 10 cm, în rest fără alte modificări. Biopsie cu Helicobacter Pylori negativ.
Examenul histopatologic relevă proces inflamator mucosal cu caracter difuz și non-granulomatos.
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FIGURA 1. Aspect ecografic cu ansă de intestin subţire
cu perete neregulat şi îngroşat

Colonoscopia vizualizează la nivelul cecoascendentului și valvei ileocecale, mucoasă congestivă pe aproximativ 15 cm, cu aspect de
„piatră de pavaj“, cu stenoză parţială, asimetrică
a lumenului colonic, care împiedică intubarea
valvei ileocecale. Examenul histopatologic relevă mucoasa colonică cu inflamaţie acută, focal
erozivă și granulom pericriptic. (Fig. 2)

FIGURA 2. Colonoscopia: mucoasă cu aspect de „piatră
de pavaj“, cu stenoză parţială a lumenului colonic
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CT abdomino-pelvin: cec cu pereţi mult îngroșaţi concentric, pe o porţiune de aproximativ
7 cm, infiltraţie a ţesuturilor adipoase pericecale,
îngroșarea valvei ileocecale și a peretelui ileonului distal pe aproximativ 6-7 cm. (Fig. 3)

În cazul prezentat de noi pledează pentru
boală Crohn la debutul afecţiunii următoarele
argumente:
• Helicobacter pylori negativ fără tratament
de eradicare;
• nu prezintă istoric de consum AINS sau
aspirină;
• ulcere duodenale multiple în anul 2007;
• lipsa confirmării endoscopice preoperator;
• recurenţa ulcerului la nivelul anastomozei,
rară în cazul ulcerului peptic (5-10% după
gastrectomie simplă cu vagotomie supraselectivă) (3).
Particularităţile cazului

FIGURA 3. CT abdomino-pelvin: cec, valvă ileocecală şi
ileon distal cu pereţi mult îngroşaţi

Discuţie
Cauze ce pot provoca obstrucţia evacuării
gastrice (2):
• malignă în 50-80% dintre cazuri;
• boala peptică în 5% dintre cazuri;
• pancreatita cronică,
• pseudochistul pancreatic;
• boala Crohn;
• ingestia de caustice;
• sindromul Bouveret;
• polipi gastrici mari;
• benzoari gastrici.

• debutul afecţiunii cu afectare duodenală
considerată peptică;
• prezentarea cu anemie severă de cauză
multifactorială: malabsorbţie de fier prin
montajul Roux „în Y“, ulcer pe versantul
jejunal al anastomozei gastrojejunale,
afectare inflamatorie ileocolonică.
Concluzie
Dată fiind scăderea semnificativă a frecvenţei
ulcerului peptic ca și cauză de obstrucţie a evacuării gastrice, indicele de suspiciune pentru o
boală Crohn a tubului digestiv superior în acest
context trebuie să crească, investigarea endoscopică și bioptică fiind obligatorie chiar și la pacienţii tineri, la care etiologia tumorală este mai
puţin probabilă.
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