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WYKAZ SKRÓTÓW

GIST – guzy stromalne 
ICC – komórki śródmiąższowe Cajala 
IHC – testy immunohistochemiczne 
NIH – Narodowy Instytut Zdrowia 
PŻW – przewód żółciowy wspólny 
RHC – (ból) prawego hipochondrium 

WPROWADZENIE

W praktyce klinicznej rzadko spotyka się nowotwory pochodzące 
z tkanki mezenchymatycznej pęcherzyka żółciowego. W anglojęzycz-
nej literaturze istnieją doniesienia na temat różnych typów histolo-
gicznych tego rodzaju zmian, takich jak: mięsak gładkokomórkowy, 
mięsak prążkowanokomórkowy, mięsak naczyniowy i mięsak Kapo-
siego [1]. Najczęstsze z guzów mezenchymalnych układu pokarmo-
wego są guzy stromalne (ang. gastointestinal stromal tumors; GIST), 
wywodzące się z komórek śródmiąższowych Cajala (ang. interstitial 
cells of Cajal; ICC) [2]. Komórki te pełnią funkcję rozrusznikową 
w przewodzie pokarmowym [3]. Guzy stromalne najczęściej wystę-
pują w żołądku. Drugim pod względem częstości zajęcia organem 
jest jelito cienkie [4]. Nowotwory te mogą jednak mieć swój począ-
tek w dowolnej części przewodu pokarmowego, od przełyku po od-

bytnicę. Komórki ICC występują w podnabłonkowej i mięśniowej 
warstwie pęcherzyka żółciowego [5]. Pierwszy przypadek guza stro-
malnego tego narządu został opisany w pracy Ortiz-Hidalgo C. i wsp. 
w 2000 r. [6]. Od tego czasu w indeksowanych publikacjach znalazły 
się opisy dziewięciu takich przypadków [4, 6–13]. Guzy stromalne 
pęcherzyka żółciowego mogą przypominać liczne łagodne schorze-
nia tego narządu. Zasadniczo brak jest przeglądów literatury na temat 
tej choroby. W niniejszej pracy autorzy próbują przedstawić: rozwój, 
patogenezę, obraz kliniczny, histologię i leczenie guzów stromalnych 
pęcherzyka żółciowego w oparciu o dostępne publikacje.

ROZWÓJ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

W czwartym tygodniu rozwoju wewnątrzmacicznego ze ściany 
brzusznej pierwotnego jelita środkowego wyodrębnia się uchyłek wą-
trobowy [15]. Zawiązek ten ulega różnicowaniu na dwie części [16]. 
Część położona dogłowowo daje początek wątrobie i zewnątrz-
wątrobowemu układowi żółciowemu, natomiast część położona 
doogonowo – pęcherzykowi żółciowemu, przewodowi pęcherzy-
kowemu i trzustce. Określając precyzyjniej, pęcherzyk żółciowy po-
wstaje z górnego fragmentu położonej doogonowo części uchyłka 
wątrobowego [16, 17]. Wszystkie części układu żółciowego stają się 
rozpoznawalne przed 5. tygodniem rozwoju wewnątrzmacicznego 
[16]. Rekanalizacja układu żółciowego rozpoczyna się pod koniec 
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stromalnego tego narządu. W oparciu o dostępną literaturę, można twierdzić, że GIST pęcherzyka żółciowego występują 
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złośliwy i wymagają radykalnego wycięcia chirurgicznego. Dane na temat leczenia wspomagającego po operacji oraz 
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AbSTRACT:   Mesenchymal tumors of the gallbladder are rarely encountered in clinical practice. The Gastrointestinal Stromal Tumor 
(GIST) of the gallbladder is rarely encountered. These tumors most commonly arise from the interstitial cells of Cajal (ICC), 
the pacemakers of the intestinal system. There can be benign as well as malignant forms of GIST. The literature on GIST arising 
from the gallbladder wall is limited to a few case reports only. In extensive search of the indexed literature, only 9 cases of 
gallbladder GIST were retrieved. Based on the available literature these tumors are commonly found in females. They usually 
present with hypochondrial pain with or without other features of cholangitis. These tumors are usually malignant and 
warrant a radical surgical excision. The data on postoperative adjuvant therapy and survival is limited. The authors presented 
a review of the available literature on this rare pathology.
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5. tygodnia, zaś pełna kanalizacja przewodu pęcherzykowego zosta-
je zakończona przed 7. tygodniem życia [17]. Sam pęcherzyk nato-
miast pozostaje tworem litym i ulega rekanalizacji po 12. tygodniu 
życia [18]. Wspólny rozwój pęcherzyka żółciowego i układu żołąd-
kowo-jelitowego daje podstawy do twierdzenia, że istnieje możli-
wość powstawania de novo nowotworów, typowych dla układu żo-
łądkowo-jelitowego również w układzie żółciowo-wątrobowym.

Występowanie guza stromalnego, mającego początek w pęcherzy-
ku żółciowym, można udowodnić wykazując obecność komórek 
typu ICC w tym narządzie. Istnienie komórek ICC w preparacie 
ludzkiego pęcherzyka żółciowego zostało wykazane w badaniu 
Hinescu M.E. i wsp. [5]. Przestrzenna gęstość ich utkania wynio-
sła 100–110 komórek/mm2. Wynik ten potwierdzono w porów-
nawczym badaniu immunohistochemicznym. Według autorów, 
komórki ICC stanowiły około 5,5% sumarycznej liczby komórek 
podnabłonkowych i koncentrowały się w tkance podnabłonkowej 
i mięśniowej pęcherzyka. Na podstawie ww. badania można więc 
wysnuć wniosek, że guz pochodzący z tych komórek ma charak-
ter podnabłonkowy. W przeciwieństwie do ww. badaczy, Parr E.J. 
i wsp. [19] nie wykazali obecności komórek ICC w pęcherzyku żół-
ciowym. Ich badanie zostało przeprowadzone na świnkach mor-
skich i ma mniejsze znaczenie w kontekście ludzi, jako że badanie 
tkanki ludzkiej zostało już opublikowane.

PATOGENEZA

W 70–80% GIST występuje mutacja genów c-kit. Jest ona czynnikiem 
inicjującym większość guzów tego rodzaju [20]. Geny c-kit kodują 
receptor kinazy tyrozynowej, a ich mutacje powodują fosforylację 

innych białek, aktywując kaskady sygnałowe regulujące: prolifera-
cję, apoptozę, chemotaksję i adhezję komórek. Mutacje genu kit 
występują w: egzonie 9, egzonie 11, egzonie 13 i egzonie 17. Więk-
szość z nich to mutacje heterozygotyczne [21]. Choć mutacja c-kit 
jest pierwotnym czynnikiem inicjującym powstanie guza, rozwój 
agresywnej postaci GIST wymaga licznych mutacji wtórnych [22].

Postuluje się jednak, że to mutacja c-kit jest głównym czynnikiem 
inicjującym rozwój tego typu guzów stromalnych. Mutacje PDG-
FRA są obecne w 7–17% przypadków GIST. Gen ten występuje 
wraz z genem kit na chromosomie 4q. Geny c-kit i PDGFRA wza-
jemnie się wykluczają i napędzają patogenezę z wykorzystaniem 
tego samego szlaku [23].

Zgłaszano również przypadki GIST bez mutacji w genach c-kit 
i PDGFRA. Guzy takie noszą nazwę GIST typu dzikiego. W więk-
szości z nich obserwuje się mutację genu BRAF. W kilku przypad-
kach stwierdzono również udział mutacji w genie kodującym de-
hydrogenazę bursztynianową [24].

Wszystkie ww. mutacje są pierwotnymi czynnikami inicjującymi 
rozwój guzów stromalnych. Do agresywności i zwiększonego po-
tencjału złośliwości guzów przyczyniają się również mutacje wtórne, 
takie jak delecje w: 1p, 9p, 11p, 14q, 22 oraz insercje w: 8p i 17q [25].

ObRAZ KlINICZNY

Pierwszego guza stromalnego pęcherzyka żółciowego opisano jako 
obserwację przypadkową. Nowotwór był obecny w guzku znajdu-
jącym się w ścianie pęcherzyka usuniętego w związku z przewle-

Tab. I.  Dane demograficzne, obraz kliniczny i leczenie chirurgiczne opisanych przypadków.

Park i wsp. [4] 72 lata Kobieta Ból prawego hipochondrium (RHC), gorączka Cholecystektomia

Hidalgo i wsp. [6] 69 lat Kobieta Ból RHC Cholecystektomia laparoskopowa

Marin i wsp. [7] 34 lata Kobieta Ból RHC Cholecystektomia z następczą resekcją klinową

Peerlinck i wsp. [8] 79 lat Kobieta Ból RHC z gorączką Cholecystektomia prosta

Bolanki i wsp. [9] 77 lat Kobieta Zapalenie przewodu żółciowego Przerzut GIST

Furihata i wsp. [10] 68 lat Kobieta Ból RHC z obecnością masy Rozszerzona hepatektomia prawostronna z zespoleniem 
przewodowo-jelitowym po embolizacji żyły wrotnej

Petrou i wsp. [11] 72 lat Kobieta Zapalenie dróg żółciowych z blokadą wnęki Radykalna cholecystektomia z wycięciem PŻW i 
zespoleniem przewodowo-jelitowym

Daraji i wsp. [12] 48 lat Kobieta Ból i gorączka Cholecystektomia prosta

Daraji i wsp. [13] 88 lat Kobieta Ból, żółtaczka i gorączka b.d.

Tab. II.  Charakterystyka histopatologiczna guzów.

ROZmIAR mASA lub ZGRubIENIE mORfOlOGIA WSKAźNIK mITOTYCZNY CD117 CD 34/INNE, JEślI 
DODATNIE

Park i wsp. [4] 6 × 3 cm Masa Kształt wrzecionowaty >20/50 Dodatni Ujemny

Hidalgo i wsp. [6] 2 × 2 cm Masa Kształt wrzecionowaty b.d. Dodatni Dodatni

Marin i wsp. [7] 1,5 cm Masa Kształt wrzecionowaty >28/10 Dodatni Ujemny

Peerlinck i wsp. [8] 4 cm Masa Kształt wrzecionowaty >90% Dodatni Desmina: dodatni

Bolanki i wsp. [9] >5 cm Masa Kształt wrzecionowaty >50/50 Dodatni Ujemny

Furihata i wsp. [10] 6 × 5 × 4 cm Masa Kształt wrzecionowaty >5/10 Dodatni Ujemny

Petrou i wsp. [11] 7,5 × 3,5 cm Masa Kształt wrzecionowaty >50/50 Ujemny PDGFRA: dodatni

Daraji i wsp. [12] 2 × 1 cm Masa Kształt wrzecionowaty <1/50 Dodatni Ujemny

Daraji i wsp. [13] Brak Masa Zbliżona do GIST b.d. Ujemny Ujemny
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Wszystkie przypadki złośliwych GIST pęcherzyka żółciowego, 
z wyjątkiem jednego, opisanego przez Petrou i wsp. [11], miały 
odczyn dodatni wobec c-kit. Wspomniany wyjątek miał odczyn 
c-kit-ujemny, lecz dodatni względem genu PDGFRA. To pierwszy 
opisany przypadek GIST pęcherzyka żółciowego o tym profilu IHC.

lECZENIE

GIST pęcherzyka żółciowego są zasadniczo niespodziewanym 
odkryciem w badaniach histopatologicznych [6]. W przypadku 
małych, łagodnych guzów wystarczającym leczeniem może być 
cholecystektomia. U pacjentów zazwyczaj rozpoznaje się gru-
czolakoraka pęcherzyka żółciowego, podejmując leczenie zgodne 
z rozpoznaniem. W przypadkach podejrzeń bardziej agresywne-
go raka, należy wykonać radykalną cholecystektomię z usunię-
ciem segmentu 4b/5 wątroby wraz ze standardową limfadenekto-
mią [11]. Znaczenie limfadenektomii jest jednak kontrowersyjne 
w przypadkach przedoperacyjnego rozpoznania GIST pęcherzyka 
żółciowego. Ze względu na to, że tego rodzaju guzy znacznie rza-
dziej zajmują układ limfatyczny (6%), operator powinien w więk-
szym stopniu skoncentrować się na ujemnych marginesach resekcji 
[30]. Zawsze możliwa jest klinowa resekcja wątroby, jako że złośli-
wy guz może bezpośrednio zajmować sąsiadującą z pęcherzykiem 
tkankę wątrobową. Zablokowanie wnęki przez GIST wymaga usu-
nięcia zewnątrzwątrobowego układu żółciowego z rekonstrukcją 
obejmującą zespolenie przewodowo-jelitowe typu Roux-Y [11]. 
Potwierdzenie wysoce złośliwego potencjału wyciętych guzów 
uzasadnia podjęcie leczenia wspomagającego imatynibem [28]. 
W przypadkach oporności na imatynib można również zastoso-
wać terapię drugiego rzutu, obejmującą sunitynib i sorafenib [31].

ROKOWANIA

Pięcioletnia przeżywalność osób z GIST mieści się w zakresie 
46–78% [32]. Wyników tych nie można jednak przenieść na pa-
cjentów z guzami pęcherzyka żółciowego, jako że brak jest stosow-
nych danych z obserwacji kontrolnej. W przypadku opisywanym 
w pracy autorstwa Park i wsp. [4], pacjentka zmarła po 9 miesiącach 
leczenia, w wyniku agresywnego przerzutu do wątroby. Konsensus 
w zakresie obserwacji kontrolnej i protokoły leczenia nawrotów 
choroby można będzie wyznaczyć dopiero w przypadku dostępności 
danych z długoterminowej obserwacji dużej populacji pacjentów.

WNIOSKI

Guzy stromalne pęcherzyka żółciowego są rzadkimi nowotwora-
mi mezenchymalnymi. Ich rozpoznanie opiera się zasadniczo na 
badaniu histopatologicznym. Silnie dodatni odczyn wobec CD117 
pomaga w odróżnieniu tych guzów od innych mezenchymalnych. 
Radykalna resekcja z uzupełniającą chemioterapią oferuje szanse 
długoterminowego przeżycia. Opracowanie procedur obserwa-
cji kontrolnej i leczenia nawrotów wymaga dostępności danych 
z długoterminowego, uważnego przyglądania się dużej popula-
cji pacjentów.

kłym zapaleniem pęcherzyka żółciowego [6]. Jak dotąd w literaturze 
opisano sześć przypadków złośliwych GIST. Ze względu na to, że 
choroby pęcherzyka żółciowego częściej spotyka się wśród kobiet, 
również omawiane guzy występują głównie u przedstawicielek tej 
płci. W literaturze opisano różne obrazy kliniczne GIST pęcherzy-
ka żółciowego, od wykrytego przypadkowo łagodnego guza [6], 
po agresywny guz przerzutowy [4]. Petrou i wsp. [11] przedstawili 
przypadek GIST towarzyszącego żółtaczce obturacyjnej związa-
nej z blokadą wnęki. Ze względu na to, że gruczolakorak pęche-
rzyka żółciowego spotykany jest w praktyce klinicznej znacznie 
częściej, trudno jest wysuwać przedoperacyjne podejrzenia GIST.

ROZPOZNANIE

Guzy stromalne pęcherzyka żółciowego mają postać asymetryczne-
go zgrubienia ściany narządu [4]. Zazwyczaj stanowią one przypad-
kowe obserwacje w badaniach histopatologicznych [6]. Asymetrycz-
ne zgrubienie pęcherzyka żółciowego może zostać uwidocznione 
w tomografii komputerowej jamy brzusznej z kontrastem. U osób 
dorosłych obserwuje się charakterystyczny brak masy węzłowej, 
jako że do przerzutowania tych guzów dochodzi na drodze hema-
togennej i otrzewnowej [26].

Badanie histopatologiczne zazwyczaj wykazuje obecność wrze-
cionowatych lub owalnych komórek nabłonkowych, ułożonych 
w krótkie wiązki [6]. Komórki te mogą zostać mylnie wzięte za mię-
śniaka z komórek gładkich lub za inne guzy mezenchymalne [7]. 
Przed wprowadzeniem testów immunohistochemicznych (IHC) 
guzy stromalne fałszywie opisywano jako niezróżnicowane raki 
lub rzęsakomięsaki płaskokomórkowe [1]. Wyniki badań IHC dla 
raka płaskokomórkowego charakteryzują się dodatnim odczynem 
dla cytokeratyny, natomiast czerniak może dawać odczyn dodatni 
względem: CD117, HMB45 i S100 [7].

Wrzecionowatego kształtu komórki GIST zazwyczaj wykazują do-
datni odczyn barwienia swoistego wobec mutacji c-kit i CD34 [27]. 
Obserwacji tej dokonali Lasota i wsp. [27]. Ich praca definitywnie 
potwierdziła dodatni odczyn komórek GIST względem c-kit i CD34. 
Ww. barwienia immunohistochemiczne mogą pomóc patologom 
w odróżnieniu GIST od innych łagodnych lub złośliwych guzów 
mezenchymalnych. Wykrycie ww. mutacji w masie w pęcherzy-
ku żółciowym jest predyktorem wrażliwości guzów na inhibitory 
kinazy tyrozynowej, takie jak imatynib [28]. GIST typu dzikiego 
jest zasadniczo oporny na inhibitory kinazy tyrozynowej i trak-
tuje się go jako kandydata do leczenia drugiego rzutu [11]. Guzy 
o odczynie ujemnym względem c-kit są agresywne i źle rokują-
ce. W rozpoznaniu c-kit-ujemnego GIST może również pomóc 
immunohistochemiczne barwienie swoiste wobec DOG1 [29].

Naturalną progresję GIST można przewidywać w oparciu o wiel-
kość guza i liczbę podziałów mitotycznych w 50 polach widze-
nia [11]. Ww. postępowanie zostało początkowo zaproponowane 
w wytycznych NIH. Od tego czasu wprowadzono liczne modyfika-
cje [27]. Obecność dużej zmiany o wysokim wskaźniku mitotycz-
nym czyni pacjenta kandydatem do pomocniczego zastosowania 
blokerów kinazy tyrozynowej.
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