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Plan prezentacji 

 Omówienie prawidłowego obrazu 
jelita grubego 

 

 Przedstawienie obrazów 
endoskopowych nieswoistych chorób 
zapalnych jelita grubego 



PRAWIDŁOWY  OBRAZ 
ENDOSKOPOWY  DOLNEGO 

ODCINKA   PRZEWODU 
POKARMOWEGO 





Jelito grube = okrężnica 



Kolonoskopia nie jest łatwym 
badaniem 



Niezwykle ważne jest, aby w trakcie 
badania, tak przy intubacji jelita, jak 
 i w trakcie wycofywania instrumentu  

zmieniać pozycje pacjenta, po to , 
aby  jelito zawsze było maksymalnie 

rozprężone 





 

RETROFLEKSA = 
INWERSJA  (czyli 
odwrócenie koncówki 

kolonoskopu) 
W  ODBYTNICY  - 

NIEZWYKLE WAŻNY 
MANEWR 

ENDOSKOPOWY 





uchyłki 



Światło poprzecznicy 









KONIECZNA  JEST  IDENTYFIKACJA  I   DOKUMENTACJA 

FOTOGRAFICZNA! 

UJŚCIE WYROSTKA 



Immersja wodna 

Kosmki w ileum terminale 



Dane źródłowe 



Dane źródłowe 



Dane źródłowe 



Dane źródłowe 



Dane źródłowe 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

 1.Wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego 

  Colitis ulcerosa,   Ulcerative colitis 

 

 

 2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

   Morbus Crohn,   Crohn’s disease 



Różnice w lokalizacji zmian w CU  
i Ch. Crohna 

Colitis ulcerosa                   Morbus Crohn                                                                  



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

• 1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
 

Definicja 
 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis 
ulcerosa) jest rozlanym, nieswoistym procesem 

zapalnym błony śluzowej odbytnicy lub  
odbytnicy i okrężnicy, prowadzącym  
w części przypadków do powstania 

owrzodzeń. 
 

 
 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
 

 Zatarcie rysunku naczyń 
 Zaczerwienienie, obrzęk i kruchość śluzówki 
 Powierzchowne owrzodzenia 
 Pseudopolipy 
 Blizny 
 
W fazie aktywnej – zmiany o charakterze ciągłym 
 

 



1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

 
  Zatarcie rysunku naczyń 

  Zaczerwienienie, obrzęk i kruchość śluzówki 

 

 

 

 

Prawidłowy obraz jelita 
grubego Wrzodziejące 

zapalenie jelita grubego 



1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

 
 Zatarcie rysunku naczyń 

 Zaczerwienienie, obrzęk i kruchość śluzówki 

 

 

 

 
Granica między  
śluzówką chorą 
a zdrową 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
 Zatarcie rysunku naczyń 

 Zaczerwienienie, obrzęk i kruchość śluzówki 

 Powierzchowne owrzodzenia 

 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

1.Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
 Zatarcie rysunku naczyń 

 Zaczerwienienie, obrzęk i kruchość śluzówki 

 Powierzchowne owrzodzenia 

 

 

Obraz 
prawidłowy 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

1.Wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego 

 

 Pseudopolipy 

 

 

 



Montrealska klasyfikacja ciężkości 
wrzodziejącego zapalenia jelita 

grubego 

CRP 45 



 

 

 

 

Wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego 

 
 Definicja fenotypu wzjg w oparciu  

o klasyfikację z Montrealu 
 
Maksymalny zasięg zapalenia stwierdzany w trakcie 

kolonoskopii Proctitis  (zajęcie odbytnicy) E1                   
 
Lewostronne wzjg sięgające do zagięcia 

śledzionowego                                E2                                            
 

Większy zasięg wzjg- (poza zag.śl. )      E3               



Badanie mikroskopowe 
we wrzodziejącym zapaleniu jelita 

grubego 

(Wytyczne 
W.Bartnik) 
 



Komórki zapalne naciekające blaszkę włąściwą 
Śluzówki okrężnicy 



Ropnie krypt 



Owrzodzenia śluzówki okrężnicy, ciężkie zapalenie 
warstwy podśluzowej 





Kontrolne badania endoskopowe 

(Wytyczne 
W.Bartnik) 



----------------- 



 

blizny w lewej 
części 
okrężnicy 
Pacjentka  
w remisji 
klinicznej 



CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO 

 

 

 

Im więcej biopsji tym lepiej…. 
Rekomendacja: 

Co najmniej 2 biopsje z 5 miejsc -  od ileum 
terminale do odbytnicy 



Chromoendoskopia 

 

Stosowanie barwników w celu uzyskania lepszego obrazu 
np.Indygo carmin, błękit metylenowy 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 

Definicja 

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest 
pełnościennym,przeważnie ziarniniakowym 

zapaleniem, które może 

dotyczyć każdego odcinka przewodu 
pokarmowego,od jamy ustnej aż do odbytu. 



JELITO CIENKIE – ILEUM TERMINALE 
Intubacja poprzez zastawkę Bauhina 

 



Owrzodzenia w ileum terminale. 

 

CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA 



Różnice w lokalizacji zmian w CU  
i Ch. Crohna 

Colitis ulcerosa                   Morbus Crohn                                                                  



Choroba Leśniowskiego-Crohna 
”skipping lesions” 

 



 

Cennych informacji dostarcza zwykle 
kolonoskopia,przeprowadzana w celu oceny 

rodzaju i zakresu zmian zapalnych  
w okrężnicy i końcowym odcinku jelita 

krętego.  
Chociaż w czasie wziernikowania wykonywane 

są liczne biopsje, to rozpoznanie choroby 
Leśniowskiego- -Crohna może opierać się 

głównie na obrazie makroskopowym. 
Wycinki pobrane zwykłymi kleszczykami są 

bowiem małe i płytkie. 

(Wytyczne 
W.Bartnik) 
 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 

 Drobne owrzodzenia śluzówki 

 Nieregularny obrzęk 

 Głębokie owrzodzenia 

 Linijne poprzeczne i podłużne 
owrzodzenia – objaw brukowania 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 Drobne owrzodzenia śluzówki 

 Nieregularny obrzęk 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 Drobne owrzodzenia śluzówki 

 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 Owrzodzenie śluzówki 

 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 Drobne owrzodzenia śluzówki 

 

 



 



Choroba Crohna ciężkie zmiany zapalne 
w katnicy oraz ileum 

 



Choroba Crohna  zmiany zapalne 
 w kątnicy – zwężenie zastawki Bauhina 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

  Głębokie owrzodzenia 

  Linijne poprzeczne i podłużne owrzodzenia – objaw brukowania 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

  Głębokie owrzodzenie 

 

 



Zmiany zapalne w chorobach 
jelita – obraz w kolonoskopii 

2. Choroba Leśniowskiego-Crohna 

  Linijne owrzodzenie w miejscu zespolenia 

 

 



 



„Small bowel looks like a cobblestone 

street. „ 
•                  

Objaw brukowania 



Zmiany mikroskopowe w chorobie Crohna 

 

Destrukcja śluzówki, wysięk zapalny  z włóknika i neutrofilii 



Zmiany mikroskopowe w chorobie Crohna 



Zmiany mikroskopowe w chorobie Crohna 

Poszerzenie naczyń limfatycznych z naciekiem zapalnym 



Gdy kolonoskopia zawodzi  
w diagnostyce 

 



Kapsułka endoskopowa 



RM enterografia 

 

1.- zwężenie 
jelita  
cienkiego 



W.Bartnik, Wytyczne 



Rzekomobłoniaste zapalenie jelita 

grubego (Colitis pseudomembranacea) 

BADANIE 
ENDOSKOPOWE  !!! 



Rzekomobłoniaste zapalenie jelita 

grubego (Colitis pseudomembranacea) 

W przypadkach chorych z podejrzeniem infekcji 
Clostridium diffcile, gdy nie potwierdza się 

obecności toksyny w stolcu, a obraz kliniczny jest 
bardzo sugestywny, należy sięgnąć po kolonoskopię 

( lub tylko sigmoidoskopię). 



 



Nowości z IBD11 Praga, Listopad 2013 





Dziękuję za uwagę i za zaproszenie do 
wygłoszenia wykładu. 

Małgorzata Błaszczyńska 


