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ABSTRACT 
An ectopic gastric mucosa can be found in the entire gastrointestinal tract. It can also be localized in 
the gallbladder although it is often asymptomatic and most often an incidental finding. In this case 
study we report an ectopic gastric mucosa in the gallbladder in 30 years old woman who was 
reffered to Vilnius City Clinical Hospital Department of Abdominal Surgery with a history of 
intermittent abdominal pain in right upper quadrant for at least 1 year. A laparoscopic 
cholecystectomy was performed and histopathological examination revealed ectopic gastric mucosa 
in the gallbladder.  
Keywords: ectopic gastric mucosa, gallbladder. 
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Santrauka 
Ektopinė skrandžio gleivinė gali būti aptinkama bet kurioje virškinamojo trakto dalyje. Ektopinė skrandžio 
gleivinė tulžies pūslėje yra retai nustatoma patologija, dažniausiai besimptomė ir aptinkama atsitiktinai ištyrus 
dėl kitų priežasčių pašalintą tulžies pūslę histopatologiškai. Šiame straipsnyje aprašome 30 metų moters, kuri 
buvo atsiųsta į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Abdominalinės chirurgijos skyrių planinei laparoskopinei 
cholecistektomijai, klinikinį atvejį. Pacientę metus vargino pasikartojantys priepuolinio pobūdžio skausmai po 
dešiniuoju šonkaulių lanku. Atlikus operaciją ir ištyrus histologiškai operacinę medžiagą nustatyta ektopinė 
skrandžio gleivinė tulžies pūslėje. 
Raktiniai žodžiai: ektopinė skrandžio gleivinė, tulžies pūslė.	
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Įvadas 

 

Ektopinis audinys – tai patologija, kuri 

apibrėžiama kaip histologiškai normalios 

struktūros audinys, esantis jam nebūdingoje 

vietoje [1]. Literatūros duomenimis, 

virškinamajame trakte dažniausiai aptinkami 

ektopinis kasos audinys bei skrandžio gleivinė, 

kurie gali būti randami bet kurioje virškinamojo 

trakto vietoje nuo burnos ertmės iki tiesiosios 

žarnos [2]. Ektopinė skrandžio gleivinė 

dažniausiai randama stemplėje bei Mekelio 

divertikule, labai retai gali būti randama ir tulžies 

pūslėje. Taip pat yra aprašyti kepenų, kasos, 

antinksčių bei skydliaukės audinių heterotopijos 

tulžies pūslėje atvejai [3]. Šiame straipsnyje 

plačiau aptarsime ektopinę skrandžio gleivinę 

tulžies pūslėje ir pristatysime klinikinį atvejį.	

 

Klinikinis atvejis 

 

30 metų pacientė šeimos gydytojo buvo 

atsiųsta į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 

Abdominalinės chirurgijos skyrių operaciniam 

lėtinio cholecistito gydymui. Iš anamnezės 

žinoma, jog maždaug metus pacientę vargina 

pasikartojantys priepuolinio pobūdžio skausmai 

po dešiniuoju šonkaulių lanku. 

Atliktuose laboratoriniuose tyrimuose 

reikšmingų pokyčių nestebėta. Atlikus viršutinio 

pilvo aukšto ultragarsinį tyrimą rastas 21 x 12 mm 

dydžio mažo tankio, neryškiomis ir nelygiomis 

ribomis darinys, išeinantis iš užpakalinės tulžies 

pūslės sienelės, įtartas polipas tulžies pūslėje (1 

pav.), suplanuota laparoskopinė cholecistektomija.  

 

 

 

Operacijos eiga buvo sklandi, pašalinta 

tulžies pūslė išsiųsta histopatologiniam ištyrimui. 

Įvertinus nusiskundimus, ligos anamnezę, tyrimų 

duomenis bei operacinius radinius, nustatyta 

pooperacinė klinikinė diagnozė: lėtinis 

cholecistitas, tulžies pūslės polipas. Antrą parą po 

operacijos pacientė būdama geros būklės buvo 

išrašyta į namus. 

Atliktas patologinis pašalintos tulžies 

pūslės ištyrimas. Makroskopinio tyrimo 

aprašymas: tulžies pūslė 5,0 x 3,0 x 0,4 cm 

dydžio, atvėrus stebėtas 1,3 x 1,0 x 0,5 cm dydžio 

egzofitinis darinys, tulžies pūslės gleivinė žalia, 

lygi (2 pav.). Mikroskopinio tyrimo aprašymas: 

tulžies pūslės gleivinėje egzofitinis darinys, 

suformuotas skrandžio dugno gleivinės fragmentų 

su cistinėmis liaukomis joje. Tulžies pūslės 

gleivinės lamina propria minimali 

limfoplazmocitų infiltracija (3, 4 pav.). Išvada: 

skrandžio gleivinės ektopija tulžies pūslėje su 

polipine išauga bei minimali, lėtinė, neaktyvi 

uždegiminė infiltracija. 
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1 paveikslėlis. Ultragarsinis tulžies pūslės 
tyrimas: stebėtas egzofitinis 21 x 12 mm dydžio 
darinys pažymėtas strėlėmis. 

 
 
2 paveikslėlis. Operacinė medžiaga: atverta 
pašalinta tulžies pūslė, matomas egzofitinis 
darinys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 paveikslėlis. Mikroskopinis vaizdas. Skrandžio 
gleivinės ektopija tulžies pūslėje. H&E, 4x. 
 

 
 
 
4 paveikslėlis. Mikroskopinis vaizdas. Skrandžio 
gleivinės ektopija tulžies pūslėje. H&E, 20x. 
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Literatūros apžvalga 
 

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje 

nuo 1994 metų, kai buvo pradėtos taikyti, atliktos 

8645 laparoskopinės cholecistektomijos, ir tik 

vienintelį kartą atlikus histologinį pašalintos 

tulžies pūslės tyrimą nustatyta ektopinė skrandžio 

gleivinė.  

Literatūros duomenimis ektopinė 

skrandžio gleivinė tulžies pūslėje yra labai reta ir 

dažniausiai nustatoma atsitiktinai histologiškai 

ištyrus dėl kitų patologijų pašalintą tulžies pūslę. 

Pirmąjį ektopinės skrandžio gleivinės tulžies 

pūslėje atvejį 1934 metais aprašė L. Egyedi [4]. 

Nuo pirmojo aprašyto atvejo iki šių metų, t.y. per 

84 metų laikotarpį, pavyko rasti apie šimtą 

literatūroje aprašytų ektopinės skrandžio gleivinės 

tulžies pūslėje atvejų.	

Viena iš teorijų teigia, jog ektopinė 

skrandžio gleivinė tulžies pūslėje atsiranda dar 

embriogenezės metu, kadangi tiek skrandis, tiek 

tulžies pūslė vystosi iš pirminės žarnos, kurią 

iškloja endoderminės kilmės epitelis [5].	

Kalbant apie ektopinę skrandžio gleivinę 

tulžies pūslėje, ektopinė gleivinė dažniausiai 

randama tulžies pūslės kaklelyje [6] arba kaip 

mūsų pristatytame klinikiniame atvejyje – tulžies 

pūslės kūne. Skrandžio gleivinė tulžies pūslėje 

gali suformuoti 0,5 – 2,0 cm dydžio egzofitinį 

darinį, augantį į ertmės vidų [7] arba suformuoti 

lokalų tulžies pūslės sienelės sustorėjimą. 

 

Klinika	
Literatūroje išskiriami du klinikiniai 

ektopinės skrandžio gleivinės tulžies pūslėje 

variantai: klinikinių simptomų nesukeliantis, kuris  

 

 

nustatomas atsitiktinai dėl kitų priežasčių atlikus 

viršutinio pilvo aukšto ultragarsinį tyrimą [8], bei 

klinikinius simptomus sukeliantis. Pastarasis 

dažniausiai pasireiškia cholecistito simptomais: 

priepuolinio pobūdžio skausmu po dešiniuoju 

šonkaulių lanku, pykinimu, vėmimu ir 

viduriavimu, gelta, karščiavimu [2,9]. Simptomų 

pasireiškimas aiškinamas skrandžio gleivinės 

suformuoto darinio tulžies pūslėje dydžiu bei 

vieta, kurie gali lemti tulžies pūslės obstrukciją, 

taip pat skrandžio rūgšties sekrecija iš ektopinės 

gleivinės. Dėl minėtų priežasčių išsivysto lėtinis 

cholecistitas, taip pat galima tulžies pūslės 

perforacija, kuri įvyksta dėl ektopinės skrandžio 

gleivinės išopėjimo [3]. Literatūroje aprašyti tik 

keli atvejai, kai dėl ektopinės skrandžio gleivinės 

išopėjimo įvyko tulžies pūslės perforacija. 

Manoma, kad dėl šarminių tulžies savybių yra 

neutralizuojama tulžies pūslėje skrandžio 

gleivinės sekretuojama rūgštis [9]. Jaunesniems 

nei 25 metų pacientams ektopinė skrandžio 

gleivinė dažniausiai būna vienintelis patologinis 

radinys tulžies pūslėje, o pasireiškiantys 

simptomai ūmūs arba trunkantys trumpą laiką. 

Tuo tarpu vyresniems pacientams ektopinė 

skrandžio gleivinė nustatoma atsitiktinai, kartu su 

cholecistitu ir/ar tulžies pūslės akmenlige [8]. 

Svarbu paminėti, kad ektopinė skrandžio gleivinė 

tulžies pūslėje yra laikoma galimai ikivėžine 

būkle [1]. Nors literatūroje nepavyko rasti nei 

vieno aprašyto piktybinių ektopinės skrandžio 

gleivinės pakitimų atvejo tulžies pūslėje, tačiau 

2014 metais publikuotame straipsnyje pristatytas 

klinikinis atvejis, kuriame 52 metų moteriai buvo 
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sėkmingai atlikta endoskopinė gleivinės rezekcija 

viršutinėje stemplės dalyje ir nustatyta gerai 

diferencijuota adenokarcinoma kilusi ektopinės 

skrandžio gleivinės stulpinių ląstelių [10]. Taip pat 

šiais metais publikuotas pirmasis klinikinis 

atvejis, kuriame pristatytas 80 metų paciento 

atvejis, kuriam diagnozuota ektopinė skrandžio 

gleivinė bendrajame tulžies latake bei 

cholangiokarcinoma [11]. 

Diagnostika	
Echoskopiškai ektopinė skrandžio 

gleivinė tulžies pūslėje gali būti matoma kaip 

polipinė išauga arba lokalus tulžies pūslės sienelės 

sustorėjimas. Aprašytas atvejis, kai ektopinė 

skrandžio gleivinė buvo nustatyta iki operacijos 

Mekelio divertikule atliekant pertechnetato 

scintigrafiją su H2 blokatoriumi [2], tačiau 

ektopinės skrandžio gleivinės diagnostikai šis 

tyrimas nėra atliekamas. Ektopinė skrandžio 

gleivinė tulžies pūslėje patvirtinama tik ištyrus 

histologiškai.	

Taigi atliekant vaizdinius tyrimus 

neįmanoma atskirti ektopinės skrandžio gleivinės 

nuo įprastų tulžies pūslės polipų ar 

adenokarcinomos, kadangi nėra jokių specifinių 

požymių. Todėl visais atvejais, kai matomas 

darinys tulžies pūslėje yra 1 cm dydžio ar 

didesnis, turėtų būti atliekama cholecistektomija 

[5,12] ir operacinė medžiaga turėtų būti ištiriami 

histologiškai, kadangi esant tokio dydžio dariniui 

tulžies pūslėje yra didelė adenokarcinomos rizika. 

Maždaug pusėje literatūroje aprašytų atvejų, 

polipoidinis darinys tulžies pūslėje iki operacijos 

buvo traktuotas kaip tulžies pūslės 

adenokarcinoma, daugumoje likusių atvejų – kaip 

tulžies pūslės tumoras, nediferencijuojamas kaip 

gerybinis ar piktybinis, ir tik 5 proc. atvejų – kaip 

gėrybinis tulžies pūslės darinys (adenoma ar 

tulžies pūslės akmuo) [13].  Tiksli ektopinės 

skrandžio gleivinės tulžies pūslėje diagnozė visais 

šiais atvejais buvo nustatyta tik atlikus histologinį 

operacinės medžiagos tyrimą.	

 

Apibendrinimas 

Kadangi ultragarsinis tyrimas yra labai 

dažnai naudojamas kasdieniame gydytojo darbe, 

tikėtina, kad vis dažniau bus aptinkama 

atsitiktinių patologinių radinių tulžies pūslėje. Ir 

nors ektopinė skrandžio gleivinė tulžies pūslėje 

yra labai retai sutinkama patologija, tačiau turėtų 

būti apsvarstyta visais atvejais, kai stebimas 

įtartinas darinys tulžies pūslėje. 
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