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Opis przypadku
Case report

Zaburzenia wiadomoci u pacjenta z wyspiakiem trzustki
Consciousness disturbances in a patient with pancreatic insulinoma
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STRESZCZENIE
Cel. B³êdne, pierwsze rozpoznanie wyspiaka trzustki jest czêste, najczêciej jest to padaczka. Przedstawiono trudnoci diagnostyczne u pacjenta z zaburzeniami wiadomoci w przebiegu wyspiaka trzustki.
Przypadek. 30-letni pacjent z wszczepion¹ rok wczeniej zastawk¹ aortaln¹, u którego wystêpowa³y ilociowe i jakociowe
zaburzenia wiadomoci o charakterze napadowym. W trakcie hospitalizacji psychiatrycznej wysuniêto hipotezê, ¿e przyczyn¹ zaburzeñ jest insulinoma. Hipotezê potwierdzono w oddziale internistycznym w toku dalszej diagnostyki, równie¿ endoskopowej.
Komentarz.. By skróciæ czas od pojawienia siê pierwszego objawu do ustalenia w³aciwej przyczyny wa¿ne jest, by wczenie
i uwa¿nie ró¿nicowaæ objawy hipoglikemii, w tym neuroglikopenii
SUMMARY
Objective. Pancreatic insulinoma is often erroneously recognised at first in cases of epilepsy. Diagnostic difficulties are presented
in a patient with consciousness disturbances in the course of insulinoma of the pancreas.
Case. A 30-year-old patient with an aortic valve grafted a year earlier, suffered from fits of quantitative and qualitative consciousness disturbances. During his psychiatric hospitalisation insulinoma was hypothesized to be the cause of his disorders. The hypothesis
was confirmed by subsequent diagnostic procedures including endoscopy performed at an internal diseases department.
Commentary. In order to reduce the time between the onset of the first symptom and the appropriate diagnosis of the disease
it is important to early and carefully differentiate between hypoglycaemia symptoms, including neuroglycopenia.
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Insulinoma nale¿y do stosunkowo czêstych nowotworów trzustki, wywodz¹cych siê z komórek B wysp
trzustkowych Langerhansa. W populacji ogólnej wystêpuje z czêstoci¹ 11,25/1 mln. Kobiety choruj¹ czêciej ni¿ mê¿czyni (3:2) [1].
Nowotwór ten stanowi 50% hormonalnie czynnych
guzów trzustki. Wyspiaki s¹ najczêciej pojedynczymi,
niewielkimi guzkami o rednicy ok. 2,5 cm (rozsiane
stanowi¹ 10%, wystêpuj¹ g³ównie u pacjentów z MEN
typ I), o niewielkim stopniu z³oliwoci histopatologicznej (10% to raki). Umiejscawiaj¹ siê na ogó³ w g³owie
i trzonie trzustki, a w ok. 2% przypadków ektopowo,
w cianie ¿o³¹dka, jelita cienkiego i krezki. Oprócz insuliny wyspiaki mog¹ produkowaæ gastrynê, ACTH,
glukagon, somatostatyny [2].
Wiêkszoæ objawów klinicznych zale¿y od neuroglikopenii i pojawia siê najczêciej w godzinach porannych, po okresie nocnego g³odu, niekiedy te¿ po intensywnym wysi³ku. Dolegliwoci wystêpuj¹ nagle, maj¹
charakter napadowy i odpowiadaj¹ obrazowi obserwowanemu przy przedawkowaniu insuliny. W wyniku odruchowego pobudzenia uk³adu wspó³czulnego pojawia-

j¹ siê: niepokój ruchowy, zlewne poty, bladoæ pow³ok,
dr¿enie r¹k, linotok, ko³atanie serca [3]. U niektórych
osób wystêpuj¹ napady drgawkowe, po³¹czone z utrat¹
przytomnoci i przemijaj¹cymi niedow³adami, co niejednokrotnie prowadzi do mylnego rozpoznania u tych
pacjentów padaczki [4]. U wiêkszoci chorych z wyspiakiem trzustki obserwuje siê wystêpowanie objawów
tzw. triady Whipplea [2]: napady neuroglikopenii wystêpuj¹ce na czczo, hipoglikemia poni¿ej 40 mg%
stwierdzana w czasie napadów, szybkie ustêpowanie
dolegliwoci po do¿ylnym lub doustnym podaniu glukozy. Do charakterystycznych objawów wystêpuj¹cych
Tablica 1. Czêstoæ wystêpowania objawów hipoglikemii u pacjentów z wyspiakiem trzustki [6]
Objawy
Diplopia, nieostre widzenie, poty, os³abienie,
palpitacje serca (objawy autonomiczne)
Spl¹tanie, dezorientacja, dziwaczne zachowanie
Utrata przytomnoci, niepamiêæ
Drgawki

Czêstoæ
85%
80%
53%
12%
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po napadzie neuroglikopenii nale¿y te¿ uczucie wilczego
g³odu i zwiêkszonego pragnienia. Do typowych zaliczane s¹ równie¿: mêczliwoæ, zawroty g³owy, lêk, labilnoæ emocjonalna oraz zmiany osobowoci [5]. W badaniach laboratoryjnych podstawowe znaczenie maj¹
oznaczenia stê¿enia glukozy i insuliny w surowicy krwi
co 3 godziny w czasie 24-godzinnej próby g³odowej.
Leczeniem z wyboru jest doszczêtny zabieg chirurgiczny. W przypadku braku mo¿liwoci wykonania zabiegu
operacyjnego stosuje siê cytostatyki i diazoksyd [2].
OPIS PRZYPADKU
Pacjent lat 30, ¿onaty, z wykszta³ceniem wy¿szym
ekonomicznym, prowadz¹cy w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Wywiad rodzinny w kierunku zaburzeñ psychicznych i neurologicznych ujemny. Ojciec choruje na
cukrzycê. Pacjent negowa³ nadu¿ywanie alkoholu i kontakt ze rodkami psychoaktywnymi.
W styczniu 2001 r., w trybie planowym, po trwaj¹cym kilkanacie miesiêcy okresie nasilonej mêczliwoci,
wszczepiono mu sztuczn¹ zastawkê aortaln¹ (St. Jude)
z powodu z³o¿onej wady mitro-aortalnej (SM + NM,
SA + NA). Przebieg pooperacyjny powik³any by³ obecnoci¹ p³ynu w lewej jamie op³ucnej. Powik³anie to
ust¹pi³o po sterydoterapii.
Z wywiadu od pacjenta i rodziny wiadomo, ¿e pod
koniec 2000 r., w czasie wspólnej z ojcem podró¿y samochodem, mia³ miejsce incydent nag³ej kilkudziesiêciominutowej utraty mowy, przy zachowanej pe³nej
przytomnoci i rozumieniu tego, co siê do pacjenta
mówi³o. Kolejne epizody o takim samym obrazie wydarzy³y siê wiosn¹ i w padzierniku 2002 r. Do czêstych
objawów nale¿a³y te¿ zaburzenia widzenia (nieostre
widzenie) oraz zwiêkszone pragnienie i ³aknienie po
napadzie. Pacjent przyty³ kilka kilogramów w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy, ale wi¹za³ to ze znacznie mniej
intensywnym trybem ¿ycia, jaki zacz¹³ prowadziæ po
przebytym zabiegu kardiochirurgicznym. Do momentu
hospitalizacji w OIOM w listopadzie 2002 r. podobne incydenty zdarza³y siê prawie codziennie. ¯ona tak
opisywa³a zachowanie mê¿a tu¿ przed przyjêciem go
do OIOM: obudzi³ siê zmêczony, wygl¹da³ jakby co
wzi¹³, zachowywa³ siê jak dziecko, mia³ siê bez powodu, zak³ada³ sobie pi¿amê na g³owê, nie wiedzia³, co ma
zrobiæ w toalecie; w drodze do szpitala straci³ mowê,
objawy zaczê³y mijaæ po ok. 40 minutach, nie pamiêta³,
co siê dzia³o.
Pacjent zosta³ przywieziony do oddzia³u psychiatrycznego po 5-dniowej hospitalizacji w OIOM, z rozpoznaniem napadowych stanów pomrocznych, celem
ró¿nicowania napadów padaczkowych z napadami histerycznymi. W epikryzie podano, ¿e trzykrotnie w godzinach porannych obserwowano epizody pobudzenia
psychoruchowego, z dezorientacj¹ i niepokojem, po
których pacjent by³ podsypiaj¹cy, z niepamiêci¹ wsteczn¹. Jednorazowo wyst¹pi³y te¿ zaburzenia po³ykania

i linotok, prawdopodobnie polekowe  po do¿ylnym
podaniu 4 mg haloperidolu celem uspokojenia pacjenta.
W wykonanych badaniach USG serca i NMR g³owy
nie stwierdzono odchyleñ od stanu prawid³owego. Na
podstawie badania EEG rozpoznano wstêpnie padaczkê
skroniow¹ (zapis ze znacznego stopnia zmianami uogólnionymi z przewag¹ w odprowadzeniach czo³owo-ciemieniowo-skroniowych). Nie odnotowano hipoglikemii
(w epikryzie jeden prawid³owy poziom glikemii).
W dniu przeniesienia do oddzia³u psychiatrycznego,
jeszcze w OIOM pacjent od godzin porannych by³ podsypiaj¹cy, okresowo bez logicznego kontaktu. Ze wzglêdu na koniecznoæ podawania leków (Acenokumarol,
Acard, Metocard, Ticlid) za³o¿ono sondê do ¿o³¹dka.
Do Kliniki Psychiatrycznej zosta³ przyjêty we wczesnych godzinach popo³udniowych; przytomny, z pe³n¹
orientacj¹ autopsychiczn¹, nie potrafi³ okreliæ miejsca
pobytu. Odpowiada³ zgodnie z pytaniem, ale ogólnikowo. By³ spowolnia³y psychoruchowo, w nastroju euforycznym. Jego zachowanie i wypowiadane treci nosi³y
cechy niedostosowania emocjonalnego; sprawia³ wra¿enie jakby nie zdawa³ sobie sprawy z sytuacji, w której
siê znajduje. Przejawia³ niepamiêæ z okresu przed
i w trakcie trwania napadów. Poziom sprawnoci intelektualnej by³ adekwatny do wykszta³cenia. Negowa³
obecnoæ doznañ psychotycznych zarówno w trakcie
badania jak i w przesz³oci.
W badaniu neurologicznym, poza symetrycznie os³abionymi odruchami ciêgnistymi w koñczynach górnych i dolnych, nie stwierdzono innych odchyleñ od
stanu prawid³owego. Badanie internistyczne by³o w normie. Wykluczono obecnoæ rodków psychoaktywnych
w organizmie.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwy¿szon¹ leukocytozê (10,9 × 103/mm3, w tym 1 pa³eczka
i 1 eozynofil), przy OB 10/35, oraz podwy¿szony poziom erytrocytów (5,89 × 10 do potêgi 6/mm3). Wskanik protrombinowy wynosi³ 53%, INR 2,3.
W nocy pacjent by³ w silnym lêku, le¿a³ skulony na
³ó¿ku, nie reagowa³ na polecenia, bez kontaktu s³ownego. Otrzyma³ 1 mg klonazepamu domiêniowo, po ok.
30 minutach odzyska³ mowê, uspokoi³ siê i przespa³
dalsz¹ czêæ nocy. Rano podsypiaj¹cy, wybudzi³ siê po
kilkunastu minutach od podania mu przez sondê niadania. Nie pamiêta³ tego zdarzenia; twierdzi³, ¿e w nocy spa³
bez wybudzeñ. Glikemia na czczo wynosi³a 62 mg%.
Mierzone w tym dniu poziomy glikemii wynosi³y:
12.00  79 mg%, 17.00  33 mg%, 18.30  177 mg%,
22.00  43 mg%, 24.00  91 mg%, 2.45  50 mg%,
6.30  25 mg%, 8.00  130 mg%. Wartociom glikemii
2533 mg% nie towarzyszy³y objawy neuroglikopenii.
Pacjent otrzymywa³ do¿ylnie wlewy glukozy oraz doustnie s³odzone p³yny. Kolejn¹ noc przespa³ spokojnie.
W badaniu SPECT mózgu stwierdzono w obu pó³kulach rozsiane, drobne zaburzenia perfuzji.
Badanie EKG: lewogram, rytm zatokowy miarowy
78/min., poza poszerzonym za³amkiem P w II, III, aFV
krzywa EKG bez zmian. Badanie EEG: doæ znacznego
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stopnia uogólnione zmiany napadowe na tle niezmienionej czynnoci podstawowej.
W trzecim dniu hospitalizacji ca³kowicie ust¹pi³y
wczeniej obserwowane objawy zaburzeñ psychicznych.
Pacjent deklarowa³ dobre samopoczucie. By³ w dobrym
kontakcie logicznym, w wyrównanym nastroju i napêdzie psychoruchowym, zorientowany prawid³owo, emocjonalnie dostosowany.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ dalszej diagnostyki przyczyn hipoglikemii, pacjent zosta³ przeniesiony do oddzia³u internistycznego, w którym w 24-godzinnej próbie
g³odowej potwierdzono hiperinsulinizm. Diagnostyka
endoskopowa pozwoli³a zlokalizowaæ guz w trzonie
trzustki. Pacjent pomylnie przeszed³ zabieg operacyjny. Badanie histopatologiczne potwierdzi³o diagnozê
wyspiaka.
KOMENTARZ
W przypadku opisanego pacjenta w diagnostyce
ró¿nicowej brano pocz¹tkowo pod uwagê: zaburzenia
wiadomoci po u¿yciu rodków psychoaktywnych,
alkoholowy zespó³ abstynencyjny, padaczkê, zaburzenia konwersyjne, napady lêku, guzy o.u.n., narkolepsjê, inne psychozy.
Przyjête rozpoznanie jakociowych i ilociowych
zaburzeñ wiadomoci wymaga³o uwzglêdnienia jako
czynnika etiologicznego: chorób uk³adu sercowo-naczyniowego (endocarditis i obecnoæ skrzeplin na zastawce), zmian zatorowych w naczyniach mózgowych,
wyspiaka trzustki. Obraz kliniczny oraz stwierdzone
poziomy glikemii wskazywa³y na insulinomê jako najbardziej prawdopodobn¹ przyczynê obserwowanych zaburzeñ psychicznych.
Statystyki podaj¹, ¿e b³êdna pierwsza diagnoza w
przypadku pacjentów z insulinom¹ dotyczy 2050%

przypadków [7]. Od pojawienia siê pierwszego objawu
hipoglikemii do ustalenia, ¿e jej przyczyn¹ jest hipersekrecja endogennej insuliny mija rednio 1,53 lat [8, 9].
Najczêstsz¹ mylnie stawian¹ diagnoz¹ jest padaczka.
U 28% pacjentów po doszczêtnym usuniêciu guza
obserwuje siê przetrwa³e lub nowe objawy zaburzeñ
neuropsychicznych, w tym objawy zaburzeñ nastroju
(depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej), co mo¿e
sugerowaæ ich organiczne pod³o¿e, st¹d tak wa¿ne jest,
by wczenie rozpoznawaæ objawy hipoglikemii, w tym
neuroglikopenii [9].
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