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WproWadzenie

Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej stanowią do 1% wszystkich 
nowotworów [1]. Główną metodą ich leczenia jest zabieg chirur-
giczny, który przynosi zadowalające wyniki tylko w sytuacji resek-
cji R0 [1, 2]. Takie guzy są w większości przypadków oporne na 
chemio- i radioterapię, rzadko przerzutują, a śmiertelność sięga 
77% z powodu wznowy miejscowej [3]. Naciekanie dużych naczyń 
stwierdza się w 7–26% przypadków [4, 5].

Obecnie za optymalną strategię postępowania uważa się jedno-
czasowe usunięcie mięsaka z resekcją naczyniową i jednoetapową 
ich rekonstrukcją [5]. Jednak w dostępnej literaturze prawie nie 

opisywano jednoczesnej resekcji tętnic i żył z późniejszą ich re-
konstrukcją u chorych onkologicznych. Celem pracy jest przedsta-
wienie przypadku klinicznego jednoczasowego usunięcia mięsaka 
zaotrzewnowego z resekcją i jednoczasową rekonstrukcją części 
podnerkowej aorty i żyły głównej dolnej (IVC).

opis przypadku 

Badanie dotyczy 27-letniego pacjenta, ze złośliwym nowotworem 
przestrzeni zaotrzewnowej i zespołem bólu przewlekłego. Na pod-
stawie wyniku tomografii komputerowej (CT) u mężczyzny roz-
poznano naciek nowotworowy na przednią ścianę aorty w odcin-
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streszczenie:  Wstęp: Jednoczasowa resekcja mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej i dużych naczyń z ich jednoetapową rekonstrukcją od 
niedawna uważana jest za optymalną strategię postępowania. Jednakże dotychczas w literaturze prawie nie opisywano 
jednoczesnej resekcji aorty i żyły głównej z ich rekonstrukcją z przyczyn onkologicznych.

  Metody: Zastosowano leczenie chirurgiczne mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej, które obejmuje jednoczesną resekcję  
i rekonstrukcję podnerkowego odcinka aorty i żyły głównej dolnej.

  Wyniki: Rekonstrukcja naczyń trwała 40 minut, z czego przez 15 minut występowało niedokrwienie tętnicze. Przebieg 
pooperacyjny był powikłany wytworzeniem się prawostronnej przetoki moczowodowej i gromadzeniem się płynu w ranie, 
które leczono endoskopowo przez umieszczenie stentu w uszkodzonym prawym moczowodzie oraz drenażem płynu pod 
kontrolą USG. Pacjenta wypisano do domu 25. dnia po operacji.

  Wnioski: Wierzymy, że taka strategia postępowania może być bezpieczna i skuteczna w przypadku szczegółowego doboru 
pacjentów oraz zastosowania podejścia wielodyscyplinarnego i zespołowego.

słoWa kluczoWe: jednoczasowa resekcja żylna i tętnicza, mięsak przestrzeni zaotrzewnowej

abstract:   background: The combined removal of the retroperitoneal sarcoma with vascular resection and one-stage reconstruction not 
so far considered as an optimal tactic. However, simultaneous aortal and vena cava resections with subsequent reconstruction 
due to oncologic reason are almost not covered in research literature. 

  Methods: Surgicall approach in retroperitoneal sarcoma treatment was used, which includes simultaneous resection and 
reconstruction of the infrarenal segment of aorta and inferior vena cava. 

  results: The total vascular recunstrustion time was 40 minutes and 15 minutes out of total time was  arterial ischemia. The 
postoperative period was complicated by the right urethral fistula and the limited fluid concentration in the surgical area. 
Complications eliminated by endoscopic stent placement in the damaged right ureter and drainage of a liquid under the 
ultrasound control. On day 25th of the post-operative period patient discharged from the hospital. 

  conclusions: We believe that such a tactic can be safe and effective in case of meticulous patients selection and the 
multidisciplinary and multi-team approaches application.
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i morfologię naczyń oraz warunki dla umocowania graftu PTFE.
Zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegu w pozycji na plecach 
z dostępem chirurgicznym przez cięcie pośrodkowe w śród- i pod-
brzuszu z dodatkowym nacięciem w lewo i przecięciem lewego 
mięśnia prostego brzucha. Śródoperacyjnie stwierdzono nierucho-
my guz przylegający do tylnej ściany jamy brzusznej z istotnym 
naciekaniem aorty w odcinku podnerkowych, IVC, ściany dwu-
nastnicy oraz całkowite zdwojenie prawego moczowodu. Prawa 
część jelita grubego i korzeń krezki jelita cienkiego mobilizowano 
za pomocą manewru Cattela-Braascha. Wykonano również ma-
newr Kohera, który zapewnił odpowiedni dostęp do przestrzeni 
zaotrzewnowej, w szczególności podnerkowej części aorty oraz 
IVC. Guz odpreparowano od prawego moczowodu i części po-
ziomej dwunastnicy. Nie potwierdzono naciekania powyższych 
struktur przez nowotwór.

Uzyskaliśmy „proksymalną” i „dystalną” kontrolę podnerkowego 
odcinka aorty i IVC ponad rozwidleniem żył biodrowych. W celu 
skrócenia czasu niedokrwienia kończyn dolnych i zmniejszenia 
śródoperacyjnej utraty krwi, w pierwszym etapie dokonano resekcji 
podnerkowej części aorty powyżej rozwidlenia z następczą allo-
protezoplastyką liniową z użyciem graftu politetrafluoroetyleno-
wego (PTFE). Długość protezy dobiera się z nadmiarem (3–4 cm), 
aby zapewnić bezpieczną manipulację guzem. Protezę aorty umiesz-
cza się na lewo od kręgosłupa (Ryc. 2.).

Ostatecznej mobilizacji guza dokonano łącznie z podnerkowym 
odcinkiem IVC, którą przecięto poniżej żyły nerkowej i powyżej 
zbiegu żył biodrowych. Wykonano liniową alloprotezoplastykę 
ze wszczepieniem graftu z PTFE (Ryc. 2.). Całkowity czas rekon-
strukcji naczyń trwał 40 minut, w tym czas niedokrwienia tętni-
czego wyniósł 15 minut.

Śródoperacyjnie i przez 3 dni po zabiegu stosowano leczenie prze-
ciwkrzepliwe heparyną niefrakcjonowaną (5000 jednostek mię-
dzynarodowych [IU] na kg masy ciała we wlewie dożylnym) pod 
kontrolą INR. Czwartego dnia po zabiegu podano heparynę drob-

ku podnerkowym oraz 2/3 obwodu żyły głównej dolnej powyżej 
spływu żył biodrowych. Stwierdzono również przyleganie tkanki 
nowotworowej do części poziomej dwunastnicy oraz całkowite 
zdwojenie prawego moczowodu (Ryc. 1.). Biorąc pod uwagę mło-
dy wiek pacjenta oraz perspektywę znacznej poprawy oczekiwanej 
długości i jakości życia, na konsylium wielospecjalistycznym ze-
spół składający się z chemioterapeuty, radioterapeuty, chirurgów 
i onkologa zdecydował o leczeniu zabiegowym.

W okresie planowania operacji wykonano wysokiej jakości tomo-
grafię komputerową brzucha i miednicy z  rekonstrukcją naczyń. 
Skupiliśmy się na średnicy i długości aorty podnerkowej i IVC. Na 
tym etapie oceniono naciekanie tkanek przez nowotwór, anatomię 

ryc. 1.  Wynik rekonstrukcji SCT podkreśla stosunek wielkości guza przestrzeni zaotrzewnowej do otaczających go struktur anatomicznych.

ryc. 2.  Pole operacyjne na etapie zakończenia rekonstrukcji naczyń.
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Zgodnie z danymi zawartymi w dostępnej literaturze stwierdziliśmy, 
że jest to czwarty tego typu opis na świecie. W 2006 r. Schwarzbach 
i wsp. opublikowali charakterystyki 25 przypadków resekcji guza 
przestrzeni zaotrzewnowej z jednoczesną rekonstrukcją dużych 
naczyń. W 64% dotyczyło to resekcji naczyń żylnych, w tym IVC, 
oraz w jednym przypadku jednoetapowej resekcji aorty i IVC [7]. 
Dwa kolejne opisy opublikowano w 2008 i 2011 r. [9, 10]. Schne-
ider i wsp. przeprowadzili zabieg usunięcia kostniakomięsaka 
u 57-letniego pacjenta z implantacją sztucznych graftów. Javier 
i wsp. przeprowadzili podobny zabieg u 23-letniego pacjenta z prze-
rzutowym mięsakiem prążkowanokomórkowym, wykorzystując 
do rekonstrukcji naczyń wstawkę z osierdzia byka [8]. 

Wykonalność rekonstrukcji IVC była dyskusyjna, ponieważ – jak 
wiadomo – niewielu chorych toleruje jej podwiązanie [10]. W przy-
padku nagłego wystąpienia zespołu żyły głównej dolnej w okresie 
pooperacyjnym obserwuje się silny obrzęk i nadciśnienie żylne 
w kończynach dolnych (36–70% przypadków), co z kolei prowa-
dzi do poważnych konsekwencji dla chorego [10].

Wnioski

Z powodzeniem zastosowaliśmy niestandardowe podejście w le-
czeniu złośliwego nowotworu przestrzeni zaotrzewnowej, które 
obejmuje jednoczesną resekcję i rekonstrukcję podnerkowego 
odcinka aorty i IVC, w celu uzyskania resekcji R0. Wierzymy, że 
taka strategia może być bezpieczna i skuteczna w przypadku do-
brze dobranej grupy chorych oraz zastosowania podejścia wielo-
dyscyplinarnego i zespołowego.

nocząsteczkową (8000 IU dwa razy dziennie podskórnie). Pacjent 
był stabilny hemodynamicznie w okresie okołooperacyjnym.

U mężczyzny wystąpiło powikłanie w postaci przetoki moczowo-
dowej prawostronnej z gromadzeniem się płynu w ranie, które le-
czono endoskopowym stentowaniem i drenażem zbiornika pły-
nowego pod kontrolą USG. Pacjenta wypisano do domu 25. dnia 
po zabiegu (Ryc. 3.).

Po okresie 7,5 miesiąca od zabiegu wykonano badanie pozytro-
nowej tomografii emisyjnej (PET-CT), w którym nie stwierdzono 
cech progresji ani nawrotu choroby. Uwidoczniono drożną prote-
zę aortalną w IVC (Ryc. 4.).

Badanie USG po 6,5 miesiącach od zabiegu wykazało drożność żył 
kończyn dolnych i protezy IVC z zadowalającym przepływem krwi. 
Bezpośrednie i pośrednie wyznaczniki przepływu krwi w aorcie 
i tętnicach kończyn dolnych mieściły się w zakresie normy (Ryc. 3.).

dyskusja

Rekonstrukcja naczyń przy użyciu sztucznej protezy jest standar-
dowym postępowaniem w większości nowotworów złośliwych, 
w tym mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej [3]. Analiza piśmien-
nictwa wskazuje, że większość guzów przestrzeni zaotrzewnowej 
nacieka naczynia lub sąsiadujące narządy [4, 5]. Jedyną metodą, 
która znacząco poprawia długoterminowe wyniki, jest  całkowita 
resekcja guza (stopień R0) [6]. Zabieg operacyjny z rekonstruk-
cją obu głównych naczyń jest postępowaniem niestandardowym. 

ryc. 3.  Rekonstrukcja SCT po 3 miesiącach od protezowania aorty i IVC. ryc. 4.  Długoterminowe wyniki leczenia chirurgicznego. PET-CT 4,5 miesiąca po zabiegu.
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