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::  VIPoma 
 

Orpha number: 97282  

 
Definicja choroby: 

VIPoma to niezwykle rzadki rodzaj endokrynnego nowotworu trzustki (zob. to hasło), który wydziela 

wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP), prowadząc do takich objawów jak wodnista biegunka, hipokalemia 

oraz achlorhydia lub hipochlorhydia (znany jako zespół WDHA). 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania VIPoma w ogólnej populacji jest mniejsza niż 1/10000000 osób rocznie. Jest ona 

trochę wyższa w populacji kobiet. 

 

Opis kliniczny: 

Średnio rozpoznanie zostaje postawione w 5. dekadzie życia, ale VIPoma może wystąpić w każdym 

wieku. Najczęstsze objawy to przewlekła wodnista biegunka (opisywana jako >3L/dziennie, bez zapachu, 

krwi i śluzu, i nawet na czczo), hipokalemia (objawiającą się osłabieniem mięśni, skurczami mięśni 

brzucha lub depresją oddechową) oraz różne niedobory żywieniowe (niedobór żelaza i witaminy B12) 

spowodowane achlorhydią/hipochlorhydią. Inne, mniej powszechne symptomy obejmują nudności, 

wymioty, utratę masy ciała, wzdęcia, niestrawność, wysypkę i zaczerwienienie twarzy, ból pleców i letarg. 

W 60-80% przypadków w momencie stawiania rozpoznania są już przerzuty, ponieważ nowotwór dopiero 

po osiągnięciu pewnych rozmiarów daje objawy. Najczęstszym miejscem przerzutów jest wątroba, choć 

lokalizowane były w płucach, węzłach chłonnych i nerkach. Bez opieki medycznej długotrwałe 

odwodnienie może prowadzić do niewydolności nerek i zatrzymania akcji serca. VIPoma jest 

niefunkcjonalna. 

 

Etiologia:  

Większość przypadków jest sporadyczna, ale VIPoma może również występować w połączeniu z 

zespołem mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN1; zob. to hasło). W 90% 

przypadków VIPoma umiejscawiają się w trzustce (głównie w trzonie i ogonie) i są zwykle pojedyncze o 

średnicy wahającej się od 1 do 7cm. Pozostałe (10%) nie pochodzą z tkanek trzustki, tylko znajdują się w 

jelicie, wątrobie oraz grzebieniu neuronalnym (głównie przypadki u dzieci). Guzy te wydzielają VIP, który 

stymuluje produkcję cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP) w jelitach, powodując zwiększone 

wydzielanie wody i elektrolitów do światła w jelitach. VIP działa również hamująco na komórki okładzinowe 

błony śluzowej żołądka, co prowadzi do zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego. 
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Metody diagnostyczne: 

Diagnostyka opiera się na badaniu klinicznym, laboratoryjnym i obrazowym. Typowe wyniki badań 

laboratoryjnych krwi to podwyższony poziom VIP (>200pg/ml jest diagnostyczny), hipokalemia, 

hipochlorhydia lub achlorhydia, hiperglikemia, hiperkalcemia oraz nieanionowa luka w kwasicy 

metabolicznej. Do zlokalizowania nowotworów potwierdzających diagnozę stosuje się tomografię 

komputerową (CT) oraz scyntygrafię receptorową, rezonans magnetyczny (MRI) i ultrasonografię 

endoskopową. Immunohistochemicznie VIPoma wykazują pozytywne barwienie dla VIP, synaptofizyny, 

chromagraniny A, somatostatyny, neuroswoistej enolazy i cytokeratyny. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Diagnostyka różnicowa obejmuje wszystkie inne przyczyny przewlekłej biegunki, takie jak zespół złego 

wchłaniania, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, mikroskopowe zapalenie jelita grubego 

(zob. te hasła) oraz infekcje przewodu pokarmowego. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie początkowo skupia się na uzupełnieniu dużych ilości utraconych płynów, przywróceniu 

poziomów elektrolitów i odwróceniu kwasicy. Niektórzy pacjenci mogą wymagać podania płynów i potasu 

dożylnie w warunkach szpitalnych. W kontrolowaniu biegunki i obniżaniu poziomów hormonu VIP 

skuteczny jest octreotyd (analog somatostatyny). Można również stosować Loperamid. U pacjentów z 

pierwotnym czy przerzutowym VIPoma standardowo stosuje się chirurgiczną resekcję. W niektórych 

przypadkach nieoperacyjne przerzuty leczy się chemioterapią (schemat doksorubicyna/streptozotocyna).  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest bardzo zróżnicowane i zależy od wielu czynników. U osób z łagodnymi guzami, które 

można poddać chirurgicznej resekcji, odnotowany czas przeżycia 5 lat wynosi prawie 95%. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


