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StreSzczenie:  W sesji uczestniczyli prof. Caroline Verbeke z Zakładu Patologii Uniwersytetu w Oslo oraz prof. Marcus Wolfgang Büchler 
z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelberg w Niemczech. 
Uczestnicy omawiali zagadnienie chirurgii raka trzustki w odniesieniu do radykalności leczenia.
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abStract:   The session participants were Prof. Caroline Verbeke from The Department of Pathology of Oslo University and Prof. Marcus 
Wolfgang Büchler from the Department of General, Visceral and Transplantation Surgery at the University Hospital Heidel-
berg. The participants discussed the problem of surgical treatment of pancreatic cancer with regard to radicality.
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Pancreatic Cancer Therapy, IMPaCT). Badanie patomorfologicz-
ne stanowi złoty standard diagnostyki i podstawę kryteriów kla-
syfikacji TNM. Jednakże analiza danych wykazała, że cechy T i N 
oraz kryterium zajęcia brzegów nie korelują z przebiegiem choroby 
i wymagają rewizji. Kolejnym istotnym zjawiskiem morfologicz-
nym w raku trzustki jest naciekanie wzdłuż struktur cewkowych 
bez ich niszczenia. Wiele miejsca w dyskusji poświęca się statuso-
wi onkologicznemu marginesów w leczeniu raka trzustki. Wyniki 
niewielkiego badania jednoośrodkowego z 2006 roku wykazały, że 
standardowe badanie materiału po pankreatoduodenektomii ce-
chuje się poważnym niedoszacowaniem dodatnich marginesów. 
Dwa lata później, w roku 2008, duże badanie potwierdziło powyższe 
obserwacje. Wskazano na brak standaryzacji oraz istotne różnice 
między ośrodkami. Do tej pory nie wypracowano konsensusu do-
tyczącego protokołu patomorfologicznego z wyjątkiem nazewnic-
twa powierzchni badanego materiału. Technika oparta na rzeczy-
wistym protokole i osiowa analiza materiału daje najlepsze wyniki 
w zakresie wykrywania dodatnich marginesów [4]. Istotnym pro-
blemem w raku trzustki jest również analiza materiału po leczeniu 
neoadjuwantowym oraz różnicowanie włóknienia z resztkowym 
guzem. Kolejną istotną cechą jest minimalna szerokość margine-
su przy radykalnej resekcji. Nie przyjmuje się kryterium jednego 
milimetra po leczeniu neoadjuwantowym ze względu na odległość 
między komórkami nowotworowymi i rozsiany wzrost. Trudno-
ści z uzyskaniem reprezentatywnej biopsji i rozpoznaniem guza 
resztkowego wynikają z desmoplastycznego odczynu podścieliska 
w raku trzustki. Cecha R1 po leczeniu neoadjuwantowym nie do-
tyczy tych samych kryteriów, jak w przypadku pierwotnej resek-
cji bez poprzedzającej chemioterapii. Po chemioterapii odległości 
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Rola badania patomorfologicznego w raku trzustki. Cechami cha-
rakterystycznymi gruczolakoraka przewodowego są m.in reakcja 
desmoplastyczna, rozsiany wzrost i morfologiczna niejednorod-
ność. Stanowią one istotne czynniki odróżniające raka trzustki 
od innych nowotworów. Desmoplastyczne podścielisko stanowi 
od 40% do 80% masy guza [1]. Do tej pory morfologia podścieli-
ska nie była uwzględniana w kryteriach diagnostycznych ani pro-
gnostycznych, jednakże prowadzone są intensywne badania w 
tym zakresie. W zwykłej mikroskopii świetlnej widać ewidentne 
różnice w zakresie podścieliska między różnymi guzami, a nawet 
w obrębie jednego guza. Dostrzec można różnice morfologiczne 
między obszarem centralnym guza a częścią obwodową. Odległość 
między komórkami na obrzeżach guza jest znacznie większa niż 
w części centralnej. Inną istotną cechą gruczolakoraka trzustki 
jest jego rozsiany wzrost. W żadnym innym nowotworze nie ob-
serwuje się odległości między komórkami przekraczających 1,5 
mm. W skali komórek są to wręcz kilometry. Potwierdzono to 
analizą morfometryczną. Wykazano całkowicie różną morfologię 
raka jelita grubego i trzustki [2]. Ciężko jest makroskopowo roz-
poznać brzegi guza w przypadku raka trzustki. Często obserwuje 
się również obszary o różnej morfologii w obrębie jednego guza. 
Prawdopodobnie morfologiczna niejednorodność towarzyszy 
heterogeniczności molekularnej, która stanowi zjawisko istotne 
dla wyboru odpowiedniej strategii leczenia [3]. Jest to przyczyną 
rozbieżnych wyników leczenia raka trzustki. Rolą patomorfologa 
jest dostarczenie danych niezbędnych dla zindywidualizowanej 
terapii molekularnej raka trzustki (ang. Individualized Molecular 
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diametralne różnice w przeżywalności. Oznacza to, że rak trzustki 
nie jest chorobą jednolitą z klinicznego i molekularnego punktu 
widzenia. Zidentyfikowaliśmy co najmniej 4 różne grupy raków 
trzustki. W naszych grupach 5-letnie przeżycie dochodziło do 
60% [10]. Dlaczego powiedziałem, że Caroline Verbeke jest naj-
lepszym patologiem trzustki na świecie? Gdyż jest prawdziwą pio-
nierką wymyślając nową klasyfikację. Mój współpracownik, Oliver 
Strobel, niedawno wykazał, że jednomilimetrowy margines wiąże 
się z medianą przeżycia 41% oraz 37,7% przeżyć 5-letnich. To jest 
wiadomość, od której dzisiaj zacząłem: 40/40 [11]. Takich wyni-
ków możemy się spodziewać w raku trzustki przy dobrej chirurgii. 
Według nowych wytycznych  klasyfikacji R0 – nawet przy resekcji 
R1, tzn. raku w zakresie 1 mm marginesu, 5-letnie przeżycie jest 
dość dobre. Jeśli by naprawdę stosować nowe kryteria resekcji R0, 
można spodziewać się fantastycznych wyników leczenia gruczo-
lakoraka trzustki. Potrzeba odpowiedniej operacji radykalnej. Jak 
leczyć zajęcie naczyń? Onkolodzy kliniczni zwykle mówią – zaję-
cie naczyń oznacza chemioterapię paliatywną. Jest to całkowicie 
nieprawdziwe. Zajęcie naczyń nie oznacza, że nie ma miejsca dla 
chirurgii. Resekcja żyły wrotnej już nie jest większym osiągnięciem. 

Zabieg na żyle wrotnej jest już właściwie standardową procedurą 
w przypadku resekcji raka trzustki. O wiele większym wyzwaniem 
dla chirurgów jest naciekanie tętnic. Dowiedzieliśmy się znacznie 
więcej na temat leczenia zajęcia tętnic od chirurgów japońskich. 
Można zastąpić tętnicę wątrobową wspólną tętnicą śledzionową. 
Nie należy bać się resekcji tętnic dla osiągnięcia resekcji R0. Resek-
cja tętnic wiąże się z większą śmiertelnością okołooperacyjną, ale 
zapewnia lepsze przeżycie roczne i 3-letnie. A co z limfadenektomią 
w operacji raka trzustki? Według danych uzyskanych przez Olivera 
Strobela, istnieje potrzeba rewizji cechy N. Jak dotąd, dysponujemy 
kategoriami N0 i N1. Zgodnie z naszymi obserwacjami, brak zaję-
cia węzłów chłonnych lub zajęcie tylko jednego węzła wiąże się z 
takim samym 5-letnim przeżyciem. Kolejną grupę stanowią prze-
rzuty do 2‒4 węzłów, a jeszcze inną grupę prognostyczną stanowią 
chorzy z przerzutami do 8 lub więcej węzłów chłonnych. Wskazuje 
to, że w nowej klasyfikacji TNM potrzeba co najmniej 3 kategorii N. 
Nie jest właściwym łączenie wszystkich przerzutów do węzłów w 
jedną kategorię [12]. Poszerzona resekcja trzustki, tzn. obejmująca 
naczynia i kilka narządów, cechuje się znacznie lepszym 5-letnim 
przeżyciem, niż sama chemioterapia. 

Chemioterapia neoadjuwantowa u chorych z resekcyjnym guzem 
nie poprawia rokowania, natomiast pomaga u chorych nieresek-
cyjnych. Najlepszą opcją w terapii neoadjuwantowej jest protokół 
FOLFIRINOX, po którym odsetek resekcji wtórnych przekracza 
60% [13]. Również resekcja pojedynczych przerzutów do wątroby w 
przypadku raka trzustki wydaje się rozsądna. Osobiście namawiam 
wszystkich zainteresowanych chirurgów, aby odwiedzili Heidelberg i 
dowiedzieli się więcej na temat współczesnej chirurgii raka trzustki.

PodSumowanie

Rak trzustki jest morfologicznie jedyną w swoim rodzaju patolo-
gią. Duża ilość podścieliska, rozsiany wzrost i naciekanie wzdłuż 
struktur cewkowych są charakterystyczne dla tego nowotwo-
ru i określają możliwości terapeutyczne oraz wyniki leczenia. Z 
punktu widzenia patomorfologii, rozproszony wzrost i duże od-
ległości pomiędzy komórkami sprawiają, że trudno jest uzyskać 
miarodajny materiał biopsyjny. Agresywny przebieg i szerzenie 

między komórkami nowotworowymi powiększają się. Regresja 
stopnia złośliwości (grading) w raku trzustki po leczeniu neoadju-
wantowym w oparciu o objętość guza resztkowego w porównaniu 
do guza po chemioterapii nie odpowiada rzeczywistej morfologii 
guza [5]. Amerykańskie Towarzystwo Patologów zaleca grading w 
oparciu o włóknienie guza resztkowego; jednakże pierwotny guz 
jest bogaty w podścielisko. Niezmiernie istotne jest, aby uwzględ-
nić patomorfologa w lokalnym zespole trzustkowym dla poprawy 
i kontroli wyników leczenia raka trzustki [5].

wolfgang marcuS büchler 

Chciałbym odnieść się do patomorfologów. Oglądają oni to, co 
dostaną. Chirurgia dramatycznie zmieniła się w ostatnich latach. 
Przeanalizowaliśmy historie ostatnich 250 pacjentów i połowa 
z nich była R1. Zgadzam się, że potrzebujemy nowej klasyfika-
cji raka trzustki.

Proszę zapamiętać dwie istotne liczby – 40 i 40. Czterdzieści mie-
sięcy mediany przeżycia i czterdzieści procent 5-letnich przeżyć 
w raku trzustki. Postaram się to Państwu przedstawić. Trwa dys-
kusja dotycząca chirurgii raka trzustki, wielu chirurgów podda-
je w wątpliwość sens leczenia operacyjnego. Moim zdaniem jest 
jeszcze wiele do zrobienia w zakresie chirurgii raka trzustki. „Sta-
ra” chirurgia, której ja się uczyłem, oraz „nowa” chirurgia. W od-
niesieniu do czasu przeżycia leczenie chirurgiczne jest dwa razy 
bardziej skuteczne niż najlepsza systemowa chemioterapia z gem-
cytabiną lub protokołem FOLFIRINOX [kwas foliowy, 5-fluoro-
uracyl, oksaliplatyna – przyp. tłum.]. Jedynie operacja daje szansę 
na wyzdrowienie [6]. Chirurgia trzustki jest niebezpieczna i ściśle 
wiąże się z nauczaniem w chirurgii. Średnia śmiertelność operacyj-
nego leczenia raka trzustki w niemieckich szpitalach wynosi 10%. 

Przyczyną tego jest brak właściwego nauczania chirurgii. Całko-
wita śmiertelność wewnątrzszpitalna po pankreatoduodenektomii 
wynosi 21%. Operacje trzustki są niebezpieczne, jeśli natomiast 
ktoś chce się nimi zajmować, powinien się wiele uczyć i ćwiczyć, 
aż stanie się wystarczająco dobry, aby móc przeprowadzać takie 
operacje [7]. W starej chirurgii wykonywano nacięcie trzustki 
powyżej naczyń z ich zaklemowaniem i resekcją głowy trzustki. 
W „nowej” chirurgii dokonuje się eksploracji wszystkich dużych 
naczyń, tzn. żyły i tętnicy krezkowej górnej, oraz całkowicie pre-
paruje się tętnicę przy jej odejściu od aorty. Należy uwidocznić 
wszystkie naczynia. Proszę przypomnieć sobie, co wczoraj mówi-
ła Caroline Verbeke ‒ gdy zostawi się tkankę między naczyniami, 
prowadzi to do wznowy. Niezwykle istotne w chirurgii trzustki 
jest podejście „najpierw tętnica” [8]. Nauczyliśmy się tego od chi-
rurgów japońskich. Najpierw zajmij się tętnicą krezkową i pniem 
trzewnym, potem resekcją. Pierwszym krokiem jest prześledze-
nie tętnicy krezkowej górnej. Jest to krok całkowicie odmienny 
od tego, czego uczyliście się Państwo przy operacji Whipple’a. 
Kolejną istotną różnicą jest wypreparowanie wyrostka haczyko-
watego bez przecięcia trzustki, tak jak Państwa i mnie uczono. W 
ostatnim etapie przecina się trzustkę [9]. Postępowanie zgodnie 
z powyższym planem zapewnia znacznie lepszą czystość onkolo-
giczną. W 2011 r. opublikowaliśmy wyniki resekcji raka trzustki 
u 1000 pacjentów i czego się z tego dowiedzieliśmy? Dowiedzieli-
śmy się, że rak trzustki nie jest jednym rakiem trzustki... Wszyst-
kie poprzednie opinie, według których wszyscy pacjenci z rakiem 
trzustki umierają, są absolutnie nieprawdziwe. Obserwowaliśmy 
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telność okołooperacyjna również stanowią argumenty za centrali-
zacją chirurgii trzustki. W oparciu o najnowsze dane dotyczących 
5-letnich przeżyć, wydaje się oczywiste, że obecna klasyfikacja 
TNM dla raka trzustki wymaga głębokiego przeredagowania w 
odniesieniu do kryteriów T, N i M.

się wzdłuż struktur cewkowych stanowią podstawę rewizji tra-
dycyjnego zakresu operacji. Wydaje się rozsądne, aby dać szansę 
pacjentom z rakiem trzustki na leczenie w ośrodkach referen-
cyjnych doświadczonych w tego typu zabiegach oraz w leczeniu 
naciekania naczyń. Wyniki leczenia onkologicznego oraz śmier-
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