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Desmoid krezki jelita cienkiego u chorej 
po proktokolektomii odtwórczej z powodu 
rodzinnej polipowatości jelita grubego - opis 
przypadku
Desmoid tumor of the mesentery in patient after restorative 
proctocolectomy as a result of familial adenomatous polyposis – case report
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STRESZCZENIE:    Desmoid (desmoid tumor) to cytologicznie łagodny nowotwór włóknisty pochodzący ze struktur mięśniowo-ścięgnistych całe-
go ciała [1]. Termin „desmoid”, wprowadzony po raz pierwszy przez Mullera w 1838 roku, pochodzi od greckiego słowa desmos, co 
oznacza ścięgnisty [2]. Etiopatogeneza desmoidu nie jest do końca poznana, większość doniesień i publikacji dotyczących jego 
leczenia oparta jest na pojedynczych opisach przypadków. Rokowanie jest dobre, a wyleczenie uzyskuję się głównie poprzez chi-
rurgiczne wycięcie zmiany. Celem pracy jest przedstawienie przypadku 33-letniej chorej z rozpoznaną rodzinną polipowatością 
jelita grubego, u której stwierdzono występowanie desmoidu krezki jelita cienkiego.

SŁOWA KLUCZOWE:   desmoid, rodzinna polipowatość

ABSTRACT:   Desmoid (desmoid tumor) is a cytologically benign fibrous tumor that originates from musculoskeletal structures of the en-
tire body [1]. The term „desmoid”, first introduced by Muller in 1838, derives from the Greek word desmos, which means ten-
dinous [2]. The etiopathogenesis of desmoid is not fully understood, most reports of publications regarding its treatment are 
based on individual case reports. The prognosis is good, and healing is achieved mainly through surgical excision of the lesion. 

WŁASNE SPOSTRZEŻENIA

Pacjentka – lat 33, obciążona polipowatością rodzinną jelita gru-
bego, po laparoskopowej pankolektomii z zespoleniem krętniczo-
-odbytniczym J-pouch – została przyjęta do Oddziału Chirurgii 
Ogólnej Szpitala Copernicus w trybie planowym celem usunięcia 
guza jamy brzusznej. W wykonanym przedoperacyjnie badaniu 
tomografii komputerowej jamy brzusznej opisano w obrębie śród-
brzusza i podbrzusza zmianę średnicy do 17 cm, która ze wzglę-
du na wywiad i obraz odpowiadała desmoidowi (ryc. 1, 2, 3). Na 
podstawie badania przedmiotowego oraz obrazowego chorą za-
kwalifikowano do leczenia operacyjnego. Wykonano laparotomię 
z cięcia pośrodkowego, stwierdzając guz wielkości głowy dziec-
ka umiejscowiony w krezce jelita czczego, w zlepie z pęcherzem 
moczowym. Guz powodował częściową niedrożność jelita (ryc. 
4). Dwa mniejsze ogniska – wielkości mandarynki – znaleziono 
w krezce jelita krętego, opinały one ścianę jelita. Czwarty guzek 
– wielkości orzecha laskowego – zlokalizowany był w przestrzeni 
zaotrzewnowej do przodu od naczyń gonadalnych. Stan po prok-
tokolektomii odtwórczej z wytworzeniem zbiornika „J” – krezka 
zbiornika skręcona, bez zaburzeń pasażu jelitowego. Guz wypre-
parowano wraz z marginesem niezmienionych tkanek krezki z 
zachowaniem jej ukrwienia, a następnie resekowano z 20 cm od-
cinkiem jelita czczego, które było opłaszczone na guzie (ryc. 5). 
Ciągłość przewodu pokarmowego odtworzono, wykonując zespo-

lenie jelitowo-jelitowe koniec do końca szwami pojedynczymi PDS 
4/0, jednowarstwowo. Pozostałe dwa ogniska desmoidu usunięto 
z fragmentami jelita krętego (łącznie 15 cm jelita). Oba resekowa-
ne miejsca zespolono jak przy pierwszej zmianie. Usunięto rów-

Ryc. 1.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Przekrój 
poprzeczny.
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dodatni odczyn jądrowy beta-kateniny, ujemny białka S100, SMA, 
CD117, desminy, CD34, Ki67 około 2% (ryc. 6, 7). Obraz histo-
logiczny potwierdził rozpoznanie wieloogniskowej fibromatozy 
krezkowej (desmoid tumor). W okresie pooperacyjnym nie obser-

nież niedużą zmianę w przestrzeni zaotrzewnowej. W badaniach 
histopatologicznym oraz immunohistochemicznym czterech gu-
zów z fragmentami jelita, przeprowadzonych w Zakładzie Pato-
morfologii Copernicus (nr badania PAT-13440/2015), wykazano 

Ryc. 4.  Guz w krezce jelita czczego.

Ryc. 2.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Przekrój 
podłużny strzałkowy.

Ryc.  3.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Przekrój 
podłużny czołowy.

Ryc.  5.  Guz z fragmentem jelita czczego.
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względu na lokalizację, można podzielić na zewnątrzbrzuszne, w 
ścianie jamy brzusznej oraz wewnątrzbrzuszne [5]. U pacjentów bez 
rodzinnej polipowatości jelita grubego zmiany zwykle lokalizują się 
zewnątrzbrzusznie, natomiast u chorych obciążonych FAP desmo-
idy w większości przypadków umiejscowione są wewnątrzbrzusznie, 
naciekają krezkę jelita cienkiego oraz występują po przynajmniej 
jednej operacji chirurgicznej [6]. Desmoidy zwykle dotyczą ludzi 
młodych. Church w swoim badaniu z 1999 roku wykazał, że śred-
ni wiek pacjentów z desmoidami wynosi 31 lat [7]. Guz włóknisty 
rzadziej rozwija się u mężczyzn z FAP (8%) niż u kobiet (13%) [4]. 
Przedoperacyjna diagnostyka obrazowa (tomografia komputero-
wa), która wykazuje obecność owalnej zmiany w jamie brzusznej, 
nie jest wystarczająca do postawienia rozpoznania. Współwystępo-
wanie polipowatości rodzinnej, potwierdzone w wywiadzie, może 
jedynie sugerować guz włóknisty. Rozpoznanie kliniczne stawiane 
jest na postawie badań histopatologicznych oraz immunohistoche-
micznych. Makroskopowo desmoid ma postać spoistego, dobrze 
zorganizowanego guza o lśniącej, białawej powierzchni, belecz-
kowatej na przekrojach. Obraz mikroskopowy ukazuje rozplem 
wrzecionowato-komórkowych fibroblastów, bez ognisk martwicy, z 
umiarkowaną cytologiczną atypią, bez obecności nieprawidłowych 
figur podziału mitotycznego (ryc. 4). Profil immunohistochemiczny 
zmiany obejmuje dodatni odczyn jądrowy na beta-kateninę, ujemną 
reakcję na obecność białka S100, SMA, CD117, desminy, CD34. W 
mikroskopowej diagnostyce różnicowej należy uwzględnić: guzko-
we zapalenie powięzi (nodular fascitis), mięsaka wrzecionowatoko-
mórkowego o niskim stopniu zróżnicowania (low-grade fibromyxoid 
sarcoma) oraz włókniakomięsaka (fibrosarcoma) [8]. Guzy włók-
niste nie tworzą przerzutów odległych, a standardem leczenia jest 
chirurgiczne ich usunięcie z szerokimi marginesami [9]. Jednakże 

wowano powikłań. Pacjentkę wypisano w 6. dobie pooperacyjnej 
w stanie ogólnym dobrym, z raną gojącą się prawidłowo. W kon-
trolnych badaniach obrazowych (tomografia komputerowa), wy-
konanych z powodu dolegliwości bólowych brzucha pół roku od 
hospitalizacji, wykazano zmianę w podbrzuszu średnicy do 4 cm 
najprawdopodobniej odpowiadającej wznowie (ryc. 8). Pacjentkę 
ponownie zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Wykona-
no laparotomię, stwierdzając w połowie jelita czczego guz krezki 
wielkości mandarynki przylegający i opinający ścianę jelita, nacie-
kający korzeń krezki. Jelito czcze było rozdęte, jednak przyczynę 
podniedrożności stanowił nie guz, lecz skręt jelita cienkiego prze-
chodzącego za krezką, co z kolei wynikało z uprzedniego skrętu 
zbiornika jelitowego zespolonego z kikutem odbytnicy w czasie 
pierwotnej operacji. Guz resekowano z fragmentem jelita czczego 
długości 20 cm (ryc. 9). Następnie w wyniku potencjalnego niebez-
pieczeństwa podniedrożności na skutek przejścia jelita krętego za 
krezką i jej ucisku, wykonano zespolenie bok do boku omijające 
jelito kręte. Okres pooperacyjny był niepowikłany. Pacjentka zo-
stała wypisana w 7. dobie po zabiegu w stanie ogólnym dobrym.

OMÓWIENIE

Desmoid (desmoid tumor) to cytologicznie łagodny nowotwór włók-
nisty pochodzący ze struktur mięśniowo-ścięgnistych całego cia-
ła [1]. Guzy desmoidalne są zwykle dobrze zróżnicowane, nie dają 
przerzutów, jednakże mają skłonność do naciekania okolicznych 
tkanek. Stanowią one 0,03% wszystkich nowotworów [3]. W przy-
padku pacjentów z rodzinną polipowatością jelita grubego częstość 
ich występowania wzrasta do około 13% [4]. Guzy desmoidalne ze 

Ryc. 6.  Obszary guza z rozplemem wrzecionowato-komórkowych fibroblastów. Ryc.  7.  Obszary guza z rozplemem wrzecionowato-komórkowych fibroblastów.

Ryc. 8.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Przekrój 
poprzeczny. Ryc.  9.  Guz z fragmentem jelita krętego.
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tywnych modulatorów receptora estrogenowego. Przeprowadzając 
jednoośrodkowe badanie 134 pacjentów, udowodnili, że terapia jest 
nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna u większości pacjentów zarów-
no ze sporadycznym desmoidem, jak i desmoidem występującym 
z rodzinną polipowatością jelita grubego [12]. Równolegle w 2016 
roku Saito i wsp. przeprowadzili wieloośrodkowe retrospektywne 
badanie kohortowe, w którym ocenili czynniki ryzyka rozwoju de-
smoidu u pacjentów po proktokolektomii z powodu FAP w popu-
lacji japońskiej. W swoim badaniu wykazali, że niezależnymi czyn-
nikami ryzyka są płeć żeńska i sama procedura chirurgiczna [13]. 
W kwietniu 2017 roku Trufero i wsp. podsumowali wszystkie do-
tychczasowe publikacje dotyczące dostępnych sposobów leczenia 
desmoidów [14]. Pomimo prób włączania coraz to nowszych metod 
leczenia nadal brakuje jednoznacznych standardów postępowania 
u pacjentów z guzami desmoidalnymi.

takie postępowanie nie gwarantuje pełnego wyleczenia, desmoidy 
charakteryzują się dużą skłonnością do tworzenia wznów miejsco-
wych, co potwierdza niniejszy przypadek. W piśmiennictwie istnie-
je kilka publikacji opisujących zarówno leczenie neoadiuwantowe, 
jak i adiuwantowe guzów desmoidalnych. W 2007 roku Lev i wsp. 
w swojej pracy wykazali, że leczenie neoadiuwantowe polegające 
na radioterapii i leczeniu systemowym może wiązać się z poprawą 
wyników pacjentów z desmoidem [10]. De Camargo w 2010 roku, 
porównując efekty kliniczne różnych schematów leczenia systemo-
wego guzów włóknistych, wykazała wyższość stosowania antyestro-
genów i schematów zawierających antracyklinę od innych chemio-
terapeutyków [11]. Ostatnie doniesienia podkreślają rolę stosowania 
NLPZ, w tym sulindaku, w leczeniu desmoidów. W 2016 roku Qu-
ast i wsp. w swojej pracy opisali długoterminowe wyniki leczenia 
guzów włóknistych za pomocą sulindaku i wysokich dawek selek-
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