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Wstęp

Rak pęcherzyka żółciowego jest rzadkim nowotworem przewodu po-
karmowego [1]. Częściej rozpoznaje się go w populacjach żyjących 
na subkontynencie indyjskim, w pasie Indusu i Gangesu [2]. Roko-
wania w przypadku tego guza są niekorzystne. W tym rejonie odno-
towuje się częstsze występowanie kamicy żółciowej, zaniedbywane 
jest także jej leczenie. Niespecyficzne objawy nowotworu są często 
lekceważone, ponieważ cechy sonograficzne patologii łagodnych 
i złośliwych są zblizone [3]. 

Cholecystektomia laparoskopowa stała się złotym standardem le-
czenia chorób pęcherzyka żółciowego [4]. Ryzyko rozlania żółci 
i efekt komina, wynikający z wytworzonej odmy w otrzewnej, może 
powodować rozprzestrzenianie się raka [5]. Znaczenie biopsji poope-
racyjnej jest w tych obszarach również pomijane. Wiele nowotwo-
rów wykrywanych jest przypadkowo, w zaawansowanym stadium 
[1], z uwagi na niewykonywanie pooperacyjnych badań histopato-
logicznych. Obecność guzka, jako początkowej manifestacji utajo-
nego GBC, jest rzadko odnotowywana [6]. W tym artykule autorzy 
wskazują na obecność przerzutów w miejscu blizny jako początko-
wej manifestacji raka pęcherzyka żółciowego. 

Materiał i Metody

Retrospektywna analiza bazy danych w szpitalu trzeciej referen-
cyjności AIIMS RISHIKESH w północnych Indiach. 

Wyniki

Z ogólnej liczby 75 pacjentów z rakiem pęcherzyka żółciowego 
potwierdzonego biopsją, siedem z nich wykryto po wcześniejszej 
cholecystektomii. Spośród tych siedmiu pacjentów guzek w jamie 
brzusznej w miejscu blizny był początkową manifestacją u trzech 
pacjentów (Tab. I.). Tylko dwóch z siedmiu pacjentów poddano 
radykalnej cholecystektomii.

Dwoje z trzech pacjentów (66,6%) stanowiły kobiety. Średni wiek 
badanych wynosił 55 lat. U wszystkich chorych przed chole-
cystektomią w badaniu sonograficznym stwierdzono obecność 
kamieni żółciowych. Ich średni rozmiar na sonogramach wy-
nosił 1,8 cm. Dwóch zostało poddanych cholecystektomii la-
paroskopowej, jeden miał bliznę po cholecystektomii metodą 
klasyczną (Ryc. 1). 
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streszczenie:  Rak pęcherzyka żółciowego (GBC) jest rzadką patologią. Analizując naszą szpitalną bazę danych w celu przewidywania 
wystąpienia guzka w ścianie jamy brzusznej u pacjentów po przebytej cholecystektomii, znaleźliśmy siedem przypadków 
odpowiadających tej sytuacji. U trzech z nich – dwóch kobiet i jednego mężczyzny (średnia wieku 55 lat) – guzek powstał 
w miejscu blizny. Dwóch pacjentów przebyło cholecystektomię laparoskopową, jeden cholecystektomię klasyczną. Średni 
czas od wykonania zabiegu do wykrycia nowotworu wynosił 10,6 miesiąca. U wszystkich chorych usunięty pęcherzyk żółcio-
wy nie został poddany badaniu histopatologicznemu. Po powtórnej klasyfikacji pacjentów stwierdzono nieresekcyjne stadia 
choroby – u dwóch gruczolakoraka, u jednego guza neuroendokrynnego. Guzek w ścianie jamy brzusznej jest rzadkim mark-
erem utajonego nowotworu pęcherzyka żółciowego. Badanie histopatologiczne usuwanego pęcherzyka żółciowego powinno 
zwiększyć przeżycie u pacjentów poddawanych cholecystektomii.
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abstract:   Gallbladder carcinoma (GBC) is a rare pathology. We reviewed our hospital database for prognosticating the patients with 
post-cholecystectomy abdominal wall nodule. On reviewing the database we could find 7 patients who were diagnosed with 
GBC after a simple cholecystectomy. Three of those patients were diagnosed after evaluation of a scar site nodule. Two pa-
tients were females and one patient was male. The mean age of the patients was 55 years. Two patients underwent lapa-
roscopic cholecystectomy and one patient underwent open cholecystectomy. The average time of detection of malignancy 
was 10.6 months. The gallbladder was not subjected to histopathological examination in all three patients. The patients had 
unresectable disease on restaging workup. Two patients had adenocarcinoma while one patient had neuroendocrine tumor. 
abdominal wall nodule is a rare marker of occult gallbladder carcinoma. Subjecting every gallbladder specimen to histopa-
thology should help in improving the survival in these patients.
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Średni czas od zabiegu do wykrycia nowotworu pęcherzyka żół-
ciowego wynosił 10,6 miesięcy. Dwóch z trzech pacjentów miało 
przerzuty w momencie reklasyfikacji choroby – u jednego stwier-
dzono guzki w sieci i krezce, drugi miał guza o znacznej masie, który 
naruszał przeponę i opłucną (Ryc. 2.), u trzeciego stwierdzono gru-
czolakoraka w miejscu blizny, bez obecności guza wewnątrz jamy 
brzusznej. Obrazowanie metodą pozytonowej tomografii emisyj-
nej potwierdziło miejscowy charakter choroby u pacjenta (Ryc. 3). 
U wszystkich chorych pęcherzyk żółciowy nie został poddany 
badaniu histopatologicznemu. Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna 
guzka w ścianie jamy brzusznej wykazała obecność gruczolako-
raka u dwóch pacjentów i guza neuroendokrynnego o wysokim 
stopniu złośliwości u jednego (Ryc. 4.). Wszystkim chorym zapro-
ponowano chemioterapię. U pacjenta ze zlokalizowanym guzkiem 
brzusznym zostanie rozważona resekcja miejsca chorobowego po 
chemioterapii, reklasyfikacji i badaniu PET. 

dyskusja

GBC to patologia dróg żółciowych o wysokiej chorobowości 
i śmiertelności, stwierdzana endemicznie w północnych Indiach 
i Japonii [2]. Obszary te stanowią również tereny endemiczne wy-
stępowania łagodnych schorzeń pęcherzyka żółciowego [1, 2, 7]. 
Stany łagodne są bardziej powszechne niż złośliwe. Zróżnicowa-
ny obraz zmian łagodnych stanowi dla chirurgów wyzwanie dia-
gnostyczne i terapeutyczne [3]. Cholecystektomia jest standardo-
wą metodą leczenia wszystkich tych schorzeń. W ostatnim czasie 
– wraz z pojawieniem się metod minimalnie inwazyjnych – złotym 
standardem postępowania stała się laparoskopia [4]. 

ryc. 1.  Fotografia pacjenta z blizną po cholecystektomii klasycznej i guzkiem. ryc. 2.  Fotografia ukazująca guz z leżącą poniżej masą, która narusza opłucną.

tab. i.  Podsumowanie danych demograficznych i patomorfologicznych pacjentów.

Wiek płeć Wielkość kaMienia czas upłyWający od zabiegu 
cholecystektoMii

diagnostyka tkanki reklasyfikacja 
– stadiuM

interWencja

70 Kobieta 1.4 cm 8 miesięcy Gruczolakorak Przerzutowe Paliatywna

65 Kobieta 3 cm 12 miesięcy Guz neuroendokrynny Przerzutowe Paliatywna

30 Mężczyzna 1 cm 12 miesięcy Gruczolakorak Miejscowe Chemioterapia

ryc. 3.  Fotografia wyniku badania PET ukazująca świecący guzek. ryc. 4.  A. Barwienie metodą Papanicolau ukazuje bogatokomórkowy rozmaz, na 
który składają się zarówno fragmenty brodawkowate, jak również pojedyn-
cze, rozproszone komórki, które dają charakterystyczny obraz chromatyny o 
typie „sól i pieprz” (10x). B. Barwienie metodą Giemsy ukazuje dyskohezyjne, 
pojedynczo leżące, odrębne komórki ze skąpą cytoplazmą i pleomorficznym 
jądrem (40x). C. Wskaźnik Ki-67 wynosi 60–70%. D. Synaptofizyna ukazuje 
silne wybarwienie błony.
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histopatologicznych nie jest powszechne w krajach słabo rozwi-
niętych, ponieważ nie mają one jednolitej praktyki chirurgicznej. 
Dlatego wprowadzenie standardów badania histopatologicznego 
usuniętego preparatu jest niezbędne w krajach rozwijających się. 
Stoi to w sprzeczności z niektórymi badaniami, w których zaleca 
się stosowanie selektywnych wskazań do badań histopatologicz-
nych [13]. Wykonanie HPE powinny warunkować: obecność po-
grubiałej ściany pęcherzyka żółciowego, guzowatości lub podej-
rzanych o złośliwość guzków [14]. Taka strategia może jednak nie 
sprawdzić się w Indiach, ponieważ większość praktyków, nawet w 
obszarach endemicznych, nie jest zaznajomiona z niespecyficz-
nymi objawami złośliwych nowotworów pęcherzyka żółciowego.

Wykrycie przypadkowego nowotworu powinno wiązać się z re-
klasyfikacją, a następnie doszczętną operacją wedle schematów 
opisywanych w literaturze. Guz T1a nie wymaga dodatkowego 
leczenia. Radykalna cholecystektomia jest obowiązkowa w gu-
zach o stopniu T1b i wyższych [1]. Wycięcie miejsca po porcie 
jest zalecane jako składowa operacji dla guzów o stopniu T2b 
i wyższych [15]. Operacja miejscowych guzków w okolicy portu 
przy nieobecności wewnątrzbrzusznych zmian pozostaje przed-
miotem dyskusji – strategię leczenia stanowi wycięcie guzka wraz 
z laparotomią celem oceny śródotrzewnowej [5]. Długotermino-
we dane dotyczące przeżycia w przypadku raka pęcherzyka żół-
ciowego są niewystarczające, ponieważ sama choroba wiąże się 
z niekorzystnym rokowaniem. Średni okres przeżycia opisywany 
w literaturze wynosi rok. 

Wniosek

Zabieg laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego powi-
nien odbywać się z zastosowaniem osłonki endoskopowej. Podczas 
operacji należy zwrócić uwagę na możliwy rozlew żółci i rozsiew 
kamieni. W krajach rozwijających się badanie histopatologiczne 
usuniętego narządu jest wciąż niezastąpione.

Choroby pęcherzyka żółciowego zwykle diagnozujemy u pacjen-
tów w 5. i 6. dekadzie życia, częściej wśród kobiet niż mężczyzn, co 
również zaobserwowaliśmy w naszym badaniu [2]. W momencie 
diagnozy u większości pacjentów choroba jest już zaawansowana. 
Niespecyficznymi objawami, wskazującymi na zaawansowanie są: 
żółtaczka i masa guza. Pojawienie się węzła Virchowa, wodobrzu-
sze i próg Blumera stanowią kliniczny marker choroby przerzuto-
wej [3]. Guzki umiejscowione w ścianie brzucha zwykle oznaczają 
wysokie ryzyko przerzutów wewnątrzbrzusznych [8]. Korespon-
duje to z wynikami naszego badania, w którym u 66% pacjentów 
podczas reklasyfikacji stwierdzono rozsiany proces nowotworo-
wy. Obecność guzka w ścianie brzucha przy niepodejrzanym no-
wotworowo pęcherzyku żółciowym należy do rzadkości. Do 2002 
r. zaobserwowano 43 takich przypadków [6]. Guzkowe nawroty 
w miejscu portu obserwuje się przeciętnie po 4–10 miesiącach [9] 
(w naszym badaniu średni czas od zabiegu do wykrycia nowotwo-
ru w guzku wynosił 10,6 miesięcy). Powolny wzrost komórek guza 
przy zmniejszonej liczbie uwięzionych komórek nowotworowych 
oraz wpływie lokalnych czynników immunologicznych może de-
cydować o powolnym wzroście guzka nowotworowego. 

Wraz z rozpowszechnieniem się metod chirurgii laparoskopowej 
wzrosło ryzyko rozlewu żółci w czasie zabiegu [10]. Rozlana żółć 
wraz z indukowaną odmą w jamie otrzewnej i efektem komina 
predysponują do powstawania guzka w miejscu portu [11]. Wy-
daje się, że usuwanie pęcherzyka żółciowego bez osłonki endosko-
powej stanowi mechanizm dla zagnieżdżenia się komórek. Guzki 
pojawiają się zwykle późno i często są błędnie diagnozowane jako 
odczyn ziarniniakowy w miejscu szwów lub ropień wtórny do ka-
micy [12]. W ustaleniu rozpoznania pomagają biopsja aspiracyjna 
cienkoigłowa lub diagnostyka tkanek. 

U wszystkich pacjentów zabrakło badania histopatologicznego 
(HPE) wycinków usuniętego pęcherzyka, mimo że mogło ono 
pomóc w rozpoznaniu raka we wczesnym stadium i przyczynić 
się do wydłużenia przeżycia tych chorych. Wykonywanie badań 
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