
143Practica Medicală – Vol. 11, Nr. 2(45), An 2016

Practica medicală

REFERATE GENERALE

Diagnostic pozitiv în tumorile de 
intestin subţire

Positive diagnosis in the small bowel tumor
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REZUMAT
Diagnosticul unei tumori de intestin subţire (TIS) este adesea tardiv, fiind pus în cursul dezvoltării 

bolii, fapt care se explică prin raritatea tumorilor şi o simptomatologie frustă (dureri abdominale, scădere 
ponderală, greaţă şi vărsături, sângerări oculte ale tractului gastrointestinal). Nu există o metodă unică de 
investigare a intestinului subţire la un pacient suspicionat cu TIS. Alegerile sunt fie radiografice (CT scan, 
enteroclismă etc.), fie endoscopice (endoscopie superioară, capsula endoscopică etc.). Nu s-a stabilit care 
este cea mai bună strategie de testare sau succesiune de investigaţii. De obicei, pacientul necesită explorări 
imagistice complete, laparotomia fiind uneori metoda de elecţie în stabilirea diagnosticului pozitiv.
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ABSTRACT
The small bowel tumor diagnosis is often late, in the course of this affection, which is explained by the 

low number of tumors and crude symptomatology (abdominal pain, wight loss, queasiness, vomit, ocult 
bleeding of gastro-intestinal tract). There is no unique investigation method of the small bowel for patient 
suspect of SMT. Choices are either X-ray (CT-scan, enteroclysis etc.) or endoscopic (upper endoscopy, wire-
less video endoscopy etc.). It has not been decided upon the best strategy or the series of investigations. The 
patient usually requires full imagistic explorations; laparotomy being sometimes useful in the selection of 
a positive diagnosis 
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INTRODUCERE

Intestinul subţire este parte a sistemului di-
gestiv și se află între stomac și colon. Are o lun-
gime de 5-6 m, iar principala sa funcţie este de 
digestie și absorbţie a nutrienţilor (vitamine, 

minerale, carbohidraţi, proteine, grăsimi și apă). 
Intestinul subţire ajută și la eliminarea materia-
lelor reziduale. 

O varietate de tumori, atât benigne, cât și 
maligne, pot apărea în intestinul subţire, dar 
reprezintă sub 10% din totalitatea tumorilor 
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gastrointestinale. Incidenţa se poate modifica 
semnificativ dacă se includ informaţiile obţinute 
din necropsii. (1)

Tumorile de intestin subţire, deși sunt rare, 
produc de cele mai multe ori complicaţii ce pot 
avea un deznodământ fatal dacă nu sunt desco-
perite la timp. Diagnosticul este pus de obicei 
tardiv din cauza simptomatologiei nespecifice 
combinată cu lipsa constatărilor fizice. Tumorile 
de intestin subţire au o perioadă variabilă de 
evoluţie asimptomatică, fiind deseori descope-
rite întâmplător în timpul unei laparotomii efec-
tuate pentru diagnosticul și tratamentul altor 
afecţiuni. 

Leziunile benigne din intestinul subţire sunt: (2)
• Adenomul (20-22%);
• Leiomiomul (30-35%);
• Fibromul (6%);
• Lipomul (12-15%).
Tumorile maligne de intestin subţire sunt re-

prezentate de: (3)
1. Adenocarcinom: 30-40% dintre tumorile 

de intestin subţire; localizat de obicei în 
duoden; se dezvoltă din adenom și este 
mai comun la sexul masculin, în jurul vâr-
stei de 50-70 de ani. Diagnosticul se pune 
târziu, într-un stadiu avansat. S-a consta-
tat că pacienţii cu boala Crohn dezvoltă 
neoplasm de intestin subţire la o vârstă 
mai tânără. 

2. Sarcom: 10-15% dintre tumorile de intes-
tin subţire; subtipul este leiomiosarco-
mul, care începe în tunica musculară a 
intestinului subţire și se dezvoltă de obi-
cei în ileon. Un subtip necomun este tu-
mora gastrointestinală stromală (7-15%), 
care poate apărea în orice parte a intesti-
nului subţire. 

3. Tumorile carcinoide: 35-42% din TIS; apar 
în ileon și sunt un tip al tumorilor neuro-
endocrine.

4. Limfomul: 15-20%; apare în ţesutul limfa-
tic și este localizat în jejun. Subtipul este 
limfomul non-Hodgkin și mai specifice 
sunt limfoamele MALT, limfomul de celule 
B, boala imuoproliferativă a intestinului 
subţire și limfomul Burkitt. 

TABLOU CLINIC

Simptomatologia apare la 50% dintre tumo-
rile benigne și la 90% dintre cele maligne. Are 
debut insidios și este complet nespecifică. 

Într-un studiu, eșecul de a obţine un diagnos-
tic corect sau interpretarea greșită a rezultate-

lor investigaţiilor de către medic au reprezentat 
întârzieri de 8 și, respectiv, 12 luni; prin compa-
raţie, întârzierea de diagnostic estimată din ca-
uza incapacităţii pacientului de a raporta simp-
tomatologia a fost de mai puţin de două luni. 
După cum știm, prognosticul este strâns legat 
de extinderea bolii în cazul majorităţii tumorilor 
maligne de intestin subţire, de aceea depistarea 
precoce și tratamentul pot contribui favorabil la 
evoluţia bolii. (4)

Caracteristicile clinice ale neoplasmelor de 
intestin subţire pot include una sau mai multe 
dintre următoarele: durere, sângerare (hemo-
ragii oculte), anorexie, scădere ponderală sau 
chiar icter (Tabelul 1). (5)

TABELUL 1. Caracteristicile clinice ale neoplasmelor de 
intestin subţire

Simptome/Semne Frecvenţă (%)
1. Durere abdominală 42-83
2. Scădere ponderală 23-87

3. Formaţiune abdominală 19-29
4. Anemie 18-75

5. Greaţă/vărsături 27-34
6. Hemoragii oculte 13-68

7. Obstrucţie 16-65
8. Icter 18-30

9. Anorexie 18-25

DIAGNOSTIC CLINIC

Pacienţii a căror simptomatologie sugerează 
prezenţa unei tumori de intestin subţire trebuie 
să fie supuși unui istoric complet – anamneză, 
examen fizic și screening pentru hemoragii ocul-
te în materiile fecale. Aceste investigaţii trebuie 
să se realizeze în cabinetul medicului de familie, 
iar acesta, ulterior, în urma rezulta te lor, să emi-
tă bilete de trimitere către medicul specialist 
gastroenterolog sau chirurg, după caz. De ase-
menea, tot medicul de familie poate să ceară un 
laborator minim de lucru care să includă o he-
mogramă completă, măsurarea concentraţiilor 
plasmatice ale electroliţilor și testele funcţio-
nale hepatice. 

Anamneza
• APP: boala Crohn, boala celiacă, cancer 

de colon;
• AHC: polipoza familială adenomatoasă, 

cancerul colorectal ereditar nonpolipozic, 
sindromul Peutz-Jeghers, fibroza chistică;

Factori de risc
• sexul masculin;
• vârsta peste 50 de ani;
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• alimentaţia bogată în grăsimi și carne afu-
mată și sărată;

• fumatul.

Examen fizic 

Inspecţia: paloarea tegumentelor, consecin-
ţă a anemiei feriprive, asociată cu un grad va-
riabil de icter. Pacientul poate aborda o poziţie 
antalgică.

Palparea: se poate decela o masă/forma-
ţiune tumorală abdominală în 25-33% dintre 
cazuri. Căutarea ei prin palpare, eventual prin 
tușeu rectal/vaginal, se va face în zona abdo-
minală în care bolnavul localizează durerea sau 
borborismele. 

Percuţia: hipersonoritate prin distensie ga-
zoa să sau matitate revărsată pe flancuri. Valoa-
rea manevrei, însă, este limitată. 

DIAGNOSTIC PARACLINIC

Nu există o metodă unică imagistică în cazul 
unui pacient cu suspiciune de tumoră de intes-
tin subţire. (4)

Alegerile pot fi radiografice (CT, radiografia 
de intestin subţire, enteroclismă) sau endosco-
pice (capsula endoscopică gastrointestinală, 
push enteroscopie/enteroscopia prin propulsie, 
endoscopie cu balon dublu). (4)

În funcţie de scenariul clinic, mai multe teste 
pot fi necesare pentru a evalua în mod adecvat 
intestinul subţire. În cazul în care se suspicio-
nează o tumoră de intestin subţire sunt nece-
sare cel puţin două metode imagistice pentru a 
confirma sau infirma diagnosticul (ex. capsula 
endoscopică urmată de enteroscopie cu dublu 
balon). (4)

Imagistica radiografică – sunt disponibile o 
multitudine de investigaţii radiologice, însă cu 
valoare diagnostică limitată, cu excepţia cazului 
în care este suspectată o obstrucţie intestinală. 
(4) 

UGI/SBFT (Upper gastrointestinal series) – 
radiografia tractului digestiv superior poate re-
leva o leziune de masă, defecte ale mucoasei 
sau invaginaţie. Există și dezavantaje la această 
metodă de investigaţie: nu vizualizează în afara 
lumenului și astfel nu este de ajutor în stadiali-
zare (4).

CT scan – este capabil de a detecta anomalii 
la aproximativ 70-80% dintre pacienţii cu tumo-
ră de intestin subţire (4). Pe lângă detectarea 
tumorii primare, CT are capacitatea de a evalua 
corespunzător răspândirea extraintestinală la 

distanţă și implicarea ganglionilor limfatici regi-
onali, însă prezintă lacune de vizualizare a lume-
nului sau a mucoasei (4).

Angiografia și scanarea cu radionuclid – este 
indicată pentru anumite tumori, în special carci-
noide sau leiomiosarcom, care pot fi văzute pe 
angiografie ca o pată roșie distinctivă. Aceste 
teste nu sunt recomandate în diagnosticul iniţial 
(4).

Enteroclisma și enterografia – enteroclisma 
este o radiografie care se realizează prin trece-
rea unui tub în intestinul proximal și injectarea 
de bariu și metilceluloză. Această tehnică este 
superioară UGI/SBFT în descoperirea tumorilor 
maligne de intestin subţire. Într-un studiu s-a 
dovedit că sensibilitatea enteroclismei pentru 
detectarea unei tumori maligne este de 90% 
comparativ cu radiografia digestivă superioară, 
care este de 33% (4). Enteroclisma are și un deza-
vantaj, deoarece nu sesizează leziunile plate 
infiltrative. 

Au apărut tehnici noi care, în conjuncţie cu 
CT și/sau RMN (sub denumirea de enterografie 
CT sau enterografie RMN), se pare că sunt mai 
promiţătoare (6):

1) Enterografia CT – este o alternativă la 
enteroclismă și nu necesită plasarea unui tub 
nasogastric pentru administrarea de substanţă 
de contrast; este mai bine tolerată de pacient 
(4). Pacientul ingerează un volum mare de ma-
terial (1,5-2 l în 45-60 de minute) de contrast 
enteric (apă sau bariu de concentraţie mică). 
Avantajele acestei metode de diagnostic: oferă 
informaţii despre patologia intraluminală (stric-
turi, formaţiuni tumorale); examinează întrea-
ga grosime a peretelui intestinal; este utilă în 
evaluarea organelor solide și oferă o imagine 
de ansamblu a abdomenului și pelvisului; cost 
redus faţă de capsula endoscopică sau entero-
grafia RMN. Dezavantaje: expunerea la radiaţii; 
incapacitatea de a demonstra leziuni izolate ale 
mucoaselor, cum ar fi ulcerele aftoase (7).

2) Enterografia RMN – deși nu este la fel de 
disponibilă precum enterografia CT, este în curs 
de dezvoltare, fiind o tehnică precisă de diag-
nostic și de excludere a unui neoplasm de intes-
tin subţire. (4) 

3) PET/CT – scanarea PET cu indicator radi-
oactiv 18-F-deoxiglucoza, în special PET/CT in-
tegrat poate fi util pentru diagnosticul iniţial al 
neoplasmului de intestin subţire, stadializare, 
evaluare, răspuns la tratament și restadializare la 
momentul suspicionării unei recidive. Utilitatea 
variază în funcţie de tipul histologic. (4) 
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Tehnici endoscopice 

Endoscopia superioară – este capabilă să 
exploreze doar duodenul. Este indicată dacă 
este suspectată o tumoră a intestinului subţire 
proximal. 

Capsula endoscopică – este o metodă de in-
vestigaţie non-invazivă și poate vizualiza intes-
tinul subţire pe toată lungimea sa. În America 
este utilizată în practica gastroenterologică atât 
în sistemul de îngrijire primară (medicina de fa-
milie), cât și în cel de asistenţă medicală secun-
dară. S-a demonstrat că, în privinţa identificării 
afecţiunilor la nivelul intestinului subţire, are o 
rată diagnostică pozitivă superioară (între 45 și 
76%) celei oferite de alte metode, inclusiv ente-
roscopia, examenul baritat al intestinului subţi-
re combinat cu CT și RMN. 

Utilizarea capsulei endoscopice este con-
traindicată la pacienţii diagnosticaţi cu afecţi-
uni gastrointestinale ocluzive și cu tulburări de 
deglutiţie. În ciuda valorosului potenţial dia-
gnostic, capsula endoscopică nu poate să prele-
veze fragmente pentru biopsie sau să efectueze 
proceduri terapeutice. Este una dintre metodele 
de elecţie pentru investigarea pacienţilor cu sân-
gerări digestive oculte și cu rezultate normale la 
gastroscopie și colonoscopie (8).

Enteroscopia cu dublu balon – este o tehnică 
nouă, superioară din punct de vedere terapeu-
tic și al capacităţii de efectuare a intervenţiilor 
endoscopice. Permite enteroscopia totală prin 
intubarea intestinului subţire pe cale orală (gas-

troscopie extinsă) sau anală (ileocolonoscopie 
extinsă) (8).

Markeri tumorali – rolul lor în evaluarea unei 
suspiciuni de tumoră de intestin subţire este ne-
clar. Nu există nici un marker tumoral suficient 
de sensibil și specific pentru diagnosticul niciu-
nui tip de tumoră de intestin subţire (4).

Explorarea chirurgicală/Laparotomia – este 
cea mai sensibilă modalitate de diagnostic în 
evaluarea pacientului cu suspiciune mare de ne-
oplasm de intestin subţire. Explorarea chirurgi-
cală ar trebui să se ia în considerare atunci când 
există hemoragii oculte gastrointestinale, scă-
dere ponderală inexplicabilă, durere abdomina-
lă difuză, iar celelalte metode diagnostice sunt 
neconcludente. (4) De asemenea, are rol curativ 
prin extirparea tumorii împreună cu porţiunea 
corespunzătoare a intestinului – enterectomie 
parţială. Este obligatoriu ca piesa chirurgicală să 
fie supusă unui examen histopatologic care va 
pune diagnosticul de certitudine (9).

Dacă, în urma investigaţiilor, diagnosticul 
este de neoplasm de intestin subţire, va urma 
stadializarea și tratamentul oncologic adecvat. 
Punerea unui diagnostic precoce corect este vi-
tal în prognosticul și supravieţuirea pacientului. 
Medicul de familie trebuie să investigheze orice 
tulburare de tranzit și orice anemie. Anemia im-
pune de primă intenţie investigaţia hematologi-
că. În caz că nu are suport hematologic, bolnavul 
trebuie trimis la investigaţii suplimentare ima-
gistice de tract digestiv. Tratarea acestei pato-
logii cu neglijenţă poate costa viaţa pacientului.
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