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WSTĘP

Nerwiak (łac. schwannoma) to otorebkowany, wywodzący się z ko-
mórek Schwanna, mezenchymalny guz związany z otoczką nerwów. 
W związku z tym może pojawić się w każdym miejscu w organi-
zmie, w którym przebiegają nerwy obwodowe. Najczęstsze loka-
lizacje to głowa, szyja i kończyny. Po raz pierwszy guz wywodzą-
cy się z komórek Schwanna został opisany przez Stouta i Carsona 
w 1935 r. [15]. Utkanie nowotworu tworzą komórki wrzeciono-
wate o układzie wirowatym z palisadowo ułożonymi jądrami two-
rzącymi komórki Verocaya (Antoni A) lub luźny układ komórek 
gwiazdkowatych w luźnym, śluzowym zrębie (Antoni B). Gene-
ralnie jest nowotworem łagodnym i ze względu na ograniczony 
charakter leczenie chirurgiczne jest terapią definitywną, natomiast 

w rzadkich przypadkach dochodzi do rozwoju postaci złośliwej, 
czyli sarcoma neurogenes. Postać złośliwa nerwiaka w 5% współist-
nieje z chorobą von Recklinghausena. W przypadkach łagodnych 
występuje monosomia 22 lub delecja 22q [13, 14].

Nerwiaki trzustki to niezwykle rzadkie nowotwory, w literaturze 
anglojęzycznej przez ostatnie 40 lat zostało opisanych jedynie 68 
przypadków [14]. Współczynnik chorujących mężczyzn do ko-
biet wynosi 1:1,26, średni wiek pacjentów to 55,7 lata, natomiast 
średnia wielkość guza to 6,1 cm. Około ⅓ pacjentów nie zgłaszała 
wcześniej dolegliwości, u pozostałych występowały bóle brzucha, 
utrata masy ciała, ból okolicy pleców, nudności i wymioty. Czter-
dzieści procent guzów lokalizuje się w głowie trzustki, 4,62% na 
pograniczu głowy i trzonu, 23,08% w trzonie, 10,78% na pograni-
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STreSzczenie:  Wstęp: Nerwiak (łac. schwannoma) to otorebkowany, wywodzący się z komórek Schwanna, mezenchymalny guz związany 
z otoczką nerwów. W związku z tym może pojawić się on w każdym miejscu w organizmie, gdzie przebiegają nerwy obwodowe. 
Najczęstsze jego lokalizacje to: głowa, szyja i kończyny. Po raz pierwszy guz wywodzący się z komórek Schwanna został 
opisany przez Stouta i Carsona w 1935 r. Nerwiaki trzustki to niezwykle rzadkie nowotwory. W literaturze anglojęzycznej 
do 2017 r. opisanych zostało 67 przypadków. Leczenie operacyjne jest najczęstszym sposobem terapii nerwiaków trzustki, 
a rokowania pooperacyjne są dobre.

  Opis przypadku: 63-letnia chora została przyjęta do Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA 
w Warszawie z powodu guza głowy trzustki. W wykonanej biopsji igłowej – zarówno pod kontrolą USG, jak i tomografii 
komputerowej (TK) – oraz otwartej biopsji zmiany w trzustce nie stwierdzono komórek nowotworowych w żadnym 
z pobranych materiałów. W badaniu TK jamy brzusznej uwidoczniono w rzucie wyrostka haczykowatego trzustki owalną 
zmianę wysoce podejrzaną o proces nowotworowy. Następnie poszerzono diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego 
(MRI) jamy brzusznej, w którym stwierdzono zaotrzewnowo masę guzowatą o charakterze grubościennej torbieli wypełnionej 
płynem. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. 22 VIII 2017 r. wykonano pankreatoduodenktomię 
sposobem Whipple’a. W materiale przesłanym do badania histopatologicznego stwierdzono schwannoma capitis pancreatis. 
W praktyce chirurgicznej nerwiak dotyczący trzustki występuje niezwykle rzadko, ale w ośrodkach wykonujących dużą liczbę 
zabiegów operacyjnych w obrębie trzustki, taki przypadek może się zdarzyć.

SłOWa kluczOWe: guz trzustki, nerwiak, pankreatoduodenektomia, Schwannoma, trzustka

abSTracT:   introduction: Neuroma (Schwannoma in Latin) is an encapsulated, mesenchymal tumor arising from Schwann cells 
surrounded by nerves. Hence it can be located in any area in the body with passing peripheral nerves. The most common 
location is the head, neck, and extremities. The tumor arising from Schwannoma cells was first described by Stout and Carson 
in 1935. Pancreatic schwannomas are extremely rare tumors. Until 2017, in English literature 68 cases have been described. 
Surgical treatment is the most common way of treating pancreatic schwannomas, and postoperative prognoses are good.

  case report: A 63-year-old patient was admitted to the Clinical Department of Gastroenterological Surgery and 
Transplantation of the Central Clinical Hospital at the Ministry of Interior and Administration in Warsaw due to pancreatic 
head cancer. Needle biopsy–both ultrasound-guided and CT-guided as well as open biopsy for lesions in the pancreas did 
not show tumor cells in any of the collected samples. Abdominal CT in a projection of the uncinate process of the pancreas 
revealed an oval lesion highly suspected of neoplastic process. Next, diagnostics was extended by abdominal MRI which 
revealed a retroperitoneal tumorous thick-walled cystic mass filled with fluid. The patient was qualified for surgical 
treatment. Pancreaticoduodenectomy (Whipple Procedure) was done on August 22, 2017. Material sent for histopathological 
examination revealed Schwannoma capitis pancreatis. In surgical practice, pancreatic schwannoma occurs extremely rare, 
but in centers which conduct large numbers of surgical procedures in the pancreas, a case like this may occur.

keyWOrdS:  pancreas, pancreatoduodenectomy, schwannoma, tumor of pancreas
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ogólnym dobrym. W badaniu kontrolnym 3 miesiące po operacji 
nie stwierdzono cech wznowy guza.

W materiale przesłanym do badania histopatologicznego stwier-
dzono komórki Schwannoma, margines resekcji wyniósł R0, na-
tomiast w żadnym z dziewięciu węzłów chłonnych zawartych 
w preparacie nie uwidoczniono zmian przerzutowych. Makroskopowo 
opisano lity, dobrze odgraniczony, policykliczny guz o rozprężającym 
typie wzrostu i wymiarach 60x47x56 mm, odgraniczony od miąższu 
trzustki. Pozostały miąższ trzustki nie posiadał zmian ogniskowych. 
W badaniu immunohistochemicznym stwierdzono S100 (+), CD34(-), 
desmina (-), CD117 (-) (Ryc. 2.). W pozostałym miąższu trzustki wi-
doczne były rozrosty wewnątrzprzewodowe typu PanIN-1, PanIN-2.

dySkuSJa

W opisywanym przypadku ponadtrzyletnia obserwacja guza mo-
gła sugerować jego łagodny charakter. W badaniu MRI wysunięto 
podejrzenie MCN, co potwierdza brak patognomonicznych cech 
nerwiaka w badaniach obrazowych.

W dostępnej literaturze stwierdzano niejednokrotnie, że w wy-
konywanych w trakcie diagnostyki badaniach obrazowych – ta-
kich jak: USG, CT, MRI – nerwiaki uwidocznione zostają jako 
guzy torbielowate, guzy lite, guzy śluzowate lub pseudotorbiele. 
Coraz częściej wykonywane badanie FDG-PET/CT wykazuje ku-
mulowanie znacznika, jednak wśród 68 przypadków opisanych 
w literaturze anglojęzycznej, jedynie u trzech pacjentów wyko-
nane zostało to badanie [1]. Charakter guza może określić ba-
danie histopatologiczne. W badaniu immunohistochemicznym 
schwannoma jest potwierdzany w przypadku pozytywnego biał-
ka S100, Vimentyny i CD56. Schwannoma okazjonalnie wyka-
zuje ekspresję w przypadku CD57 i GFAP, natomiast ekspresja 
pozostaje negatywna w przypadku cytokeratyny AE1/3, CD34, 
c-kit, desminy i miosyny [14]. W związku z tym dużą przydat-
ność w diagnostyce przedoperacyjnej może mieć badanie EUS 
z biopsją. W leczeniu operacyjnym nerwiaka można rozważyć 
wykonanie wyłuszczenia guza jako zabiegu mniej obciążającego 
pacjenta, natomiast należy uwzględnić, że w niewielkim procen-
cie przypadków dochodzi do zezłośliwienia zmiany [1, 3, 4, 5]. 
Do 2010 r. spośród 47 przypadków nerwiaków trzustki, jedynie pięć 

czu trzonu i ogona, 10,78% w ogonie, 10,78% w wyrostku haczyko-
watym trzustki. Leczenie operacyjne jest najczęstszym sposobem 
terapii nerwiaków trzustki, a rokowania pooperacyjne są dobre 
[1–3, 7–9, 11, 12, 14]. Najczęściej przeprowadzanym zabiegiem 
była pankreatoduodenektomia (34% chorych), następnie dystal-
na resekcja trzustki (22% pacjentów) oraz wyłuszczenie guza (12% 
hospitalizowanych) [14].

OPiS PrzyPadku

63-letnia chora, leczona dotychczas przewlekle z powodu nadci-
śnienia tętniczego, została przyjęta do Kliniki Chirurgii Gastro-
enterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA w Warszawie 
z powodu guza głowy trzustki. Pacjentka zgłaszała dolegliwości 
bólowe w obrębie nadbrzusza i śródbrzusza. W wywiadzie – stan 
po cholecystektomii 5 lat wcześniej. Na podstawie dostępnej do-
kumentacji z leczenia pacjentki w innych ośrodkach uzyskano in-
formacje, że w 2014 r. wykonano biopsję igłową – zarówno pod 
kontrolą USG, jak i TK – oraz otwartą biopsję zmiany w trzust-
ce. W żadnym z pobranych materiałów nie stwierdzono komórek 
nowotworowych. W wykonanym 20 VI 2017 r. badaniu TK jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem uwidoczniono w rzu-
cie wyrostka haczykowatego trzustki owalną zmianę o wymiarach 
71x45x56 mm z przyściennymi obszarami tkankowymi grubości 
12 mm oraz centralną hypodensją (płyn? rozpad?). 

Obraz dawał podejrzenia rozwoju procesu nowotworowego. Na-
stępnie poszerzono diagnostykę o badanie MRI jamy brzusznej, 
które wykonano 5 VII 2017 r. Stwierdzono w nim zaotrzewnowo 
masę guzowatą o charakterze grubościennej torbieli wypełnionej 
płynem. Według opisu zmiana wychodziła najpewniej z wyrostka 
haczykowatego trzustki i miała wymiary 61x50x57 mm (w bada-
niu MRI z 9 VI 2014 r. – 49x39x41 mm). We wnioskach z badania 
pojawiło się podejrzenie cystadenoma mucinosum (MCN), zmiana 
uległa powiększeniu w porównaniu do badania z 2014 r. (Ryc. 1.). 
Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. 
22 VIII 2017 r. wykonano pankreatoduodenktomię sposobem 
Whipple’a. Śródoperacyjnie stwierdzono w głowie trzustki guz 
torbielowaty. Zdecydowano o wycięciu głowy trzustki z dwunast-
nicą. Okres okołooperacyjny i pooperacyjny był niepowikłany. 
Chora została wypisana do domu w 8. dobie po zabiegu w stanie 

ryc. 1.  Wyniki badań obrazowych wykonanych przed operacją.
A – 2014.06.09.MR AX T2 FSAT; B – 2017.07.05. MR AX T2 FSAT
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niezwykle rzadko, ale w ośrodkach wykonujących duże ilości za-
biegów operacyjnych w obrębie trzustki, należy brać pod uwagę 
możliwość wystąpienia tego nowotworu.

przypadków opisanych zostało jako złośliwe [10]. Trzy guzy umiej-
scowione były w głowie trzustki, dwa w dystalnej części trzustki, 
z których jeden naciekał okrężnicę [10]. W ostatnim przypadku 
zastosowano resekcję en-block. W 28-miesięcznej obserwacji nie 
zaobserwowano wznowy. Jako leczenie uzupełniające w przypadku 
nerwiaków trzustki stosowano radioterapię, natomiast nie uży-
wano chemioterapii w okresie okołooperacyjnym [6]. Uważa się, 
że przy wielkości guza powyżej 10 cm należy zwracać szczególną 
uwagę na jego potencjalny złośliwy charakter [10].

Nerwiaki są to guzy pojawiające się pojedynczo. Do tej pory opisa-
ny został tylko jeden przypadek trzech synchronicznie występują-
cych guzów o morfologii nerwiaka – w wątrobie, wrotach wątroby 
i pęcherzyku żółciowym [7]. 

Według najnowszych wytycznych National Comprehensive Can-
cer Network (NCCN) z 2017 r. dotyczących raka trzustki, każdą 
ogniskową zmianę w tym narządzie należy traktować jako poten-
cjalnie nowotworową. W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej 
i Transplantacyjnej CSK MSWiA w Warszawie, specjalizującej się 
w chirurgii trzustki, do tej pory wykonaliśmy 1627 operacji resek-
cyjnych trzustek. W materiale pobranym podczas operacji prze-
ważały raki przewodowe, IPMN, MCN, SCN, rzadziej nowotwory 
neuroendokrynne i guzy przerzutowe, natomiast opisywany przy-
padek jest pierwszą zmianą o typie schwannoma. W praktyce chi-
rurgicznej nerwiak (schwannoma) dotyczący trzustki występuje 

ryc. 2.  Wynik badania histopatologicznego guza trzustki, resekowanego w trakcie operacji 
dnia 22.08.2017r.

1. Barwienie HE (x20). 
2. Barwienie HE (x40). 
3. S100 (+) dodatnia reakcja w komórkach guza. 
4. CD117 (-) wykluczenie zamiany typu GIST.

PIŚMIENNICTWO
1. Fukuhara S., Fukuda S., Tazawa H., Imaoka K., Mochizuki T., Hirata Y., Fuji-

saki S., Takahashi M., Nishida T., Sakimoto H.: A case of pancreatic schwan-
noma showing increased FDG uptake on PET/CT. Int. J. Surg. Case Rep., 
2017; 36: 161–166.

2. Bindara H.S., Sharma A.K., Patel P.K.S., Bindara M.S., Mojumder B.N.: Bening 
Schwannoma tail of pancreas. MJAFI., 1995; 51: 134–135.

3. Xu S.Y., Sun K., Owusu-Ansah K.G., Xie H.Y., Zhou L., Zheng S.S., Wang W.L.: 
Central pancreatectomy for pancreatic schwannoma. World J. Gastroenterol., 
2016; 22(37): 8439–8446.

4. Moro K., Nagahashi M., Hirashima K., Kosugi S.I., Hanyu T., Ichikawa H., Ishi-
kawa T., Watanabe G., Gabriel E., Kawaguchi T., Takabe K., Wakai T.: Benign 
esophageal schwannoma: a brief overview and our experience with this rare 
tumor; Surg. Case Rep., 2017; 3: 97.

5. Hirabayashi K., Yasuda M., Umemura S., Itoh H., Itoh J., Yazawa N., Imaizumi 
T., Osamura R.Y.: Cytological Features of cystic fluid of pancreatic schwanno-
ma with cystic degeneration. A case report. JOP., 2008; 9(2): 203–208.

6. Stojanovic M.P., Radojkovic M., Jeremic L.M., Zlatic A.V., Stanojevic G.Z., Jo-
vanovic M.A., Kostov M.S., Katic V.P.: Malignant schwannoma of the pancreas 
involving transversal colon treated with en-bloc resection. World J. Gastroen-
terol., 2010; 16(1): 119–122.

7. Xu S.Y., Guo H., Shen Y., Sun K., Xie H.Y., Zhou L., Zheng S.S., Wang W.L.: 
Multiple schwannomas synchronously occurring in the porta hepatis, liver 
and gallbladder: first case report. Medicine (Baltimore), 2016; 95(33): e4378.

8. Suzuki S., Kaji S., Koike N., Harada N., Hayashi T., Suzuki M., Hanyu F., Ban 
S.: Pancreatic Schwannoma: A case report and literature review with special 
references to imaging features. JOP, 2010; 11(1): 31–35.

9. Ercan M., Aziret M., Bal A., Senturk A., Karaman K., Kahyaoglu Z., Kocer H.B., 
Bostanci B., Akoglu M.: Pancreatic schwannoma: a rare case and brief litera-
ture review. Int. J. Surg. Case Rep., 2016; 22: 101–104.

10. Moriya T., Kimura W., Hirai I., Takeshita A., Tezuka K., Watanabe T., Mizu-
tani M., Fuse A.: Pancreatic schwannoma: case report and an updated 30-
year review of the literature yielding 47 cases. World J. Gastroenterol., 2012; 
18(13): 1538–1544.

11. Bui T.D., Nguyen T., Huerta S., Gu M., Hsiang D.: Pancreatic Schwannoma. A 
case report and review of the literature. JOP, 2004; 5(6): 520–526.

12. Abu-Zaid A., Azzam A., Abou Al-Shaar H., Alshammari A.M., Amin T., Mo-
hammed S.: Pancreatic Tail Schwannoma in a 44-Year-Old Male: A Case Re-
port and Literature Review. Case Rep. Oncol. Med., 2013, Article ID 416713.

13. Xu S.Y., Wu Y.S., Li J.H., Sun K., Hu Z.H., Zheng S.S., Wang W.L.: Successful 
treatment of a pancreatic schwannoma by spleen-preserving distal pancre-
atectomy. World Gastroenterol., 2017; 23(20): 3744–3751.

14. Ma Y., Shen B., Jia Y., Tian Y., Dong Z., Chen W., Li Z.P., Feng S.T.: Pancreatic 
schwannoma: a case report and an update 40-year review of the literature yiel-
ding 68 cases; BMC Cancer, 2017 17: 853.

15. Stout A., Carson W.: The peripheral manifestations of the specific nerve she-
ath tumor (neurilenoma). Am. J. Cancer, 1935; 4: 750–780.



51POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (1): 48–51

kazuistyka / case report

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 1490                Liczba stron: 4                 Tabele: –                 Ryciny: 2                 Piśmiennictwo: 15

10.5604/01.3001.0012.8558   Table of content: https://ppch.pl/issue/12552

Copyright © 2020 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free and 
limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution 4.0 GB. The full terms of this license are available on: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Grzegorz Andrzej Witkowski; Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA w Warszawie, Polska; 
e-mail: grzegorz.a.witkowski@gmail.com

Witkowski G., Kolos M., Nasierowska-Guttmejer A., Durlik M.: Neuroma (schwannoma). A rare pancreatic tumor; 
Pol Przegl Chir 2020: 92 (1): 48–51


