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Rak jasnokomórkowy w obrębie ściany jamy brzusznej
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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Rak jasnokomórkowy, wywodzący się z blizny po cięciu cesarskim, jest niezwykle rzadki. W piśmiennictwie 
opisano tylko 22 przypadki tego nowotworu, stąd strategie jego leczenia wymagają dalszego opracowania. W pracy opisuje-
my przypadek pacjentki z rakiem jasnokomórkowym ściany jamy brzusznej, który wystąpił 35 lat po porodzie rozwiązanym 
drogą cięcia cesarskiego.

  Opis przypadku: 58-letnia kobieta, skarżąca się głównie na ból brzucha oraz zwiększającą się masę w obrębie ściany jamy 
brzusznej, została przyjęta na oddział onkologii Chirurgicznej. Po wykonaniu biopsji guza postawiono wstępną diagnozę 
raka jasnokomórkowego. Przeprowadzono operację wycięcia guza z szerokim marginesem zdrowej tkanki, histerektomię 
z obustronną owariektomią i salpingektomią oraz rekonstrukcję ściany jamy brzusznej z użyciem siatki syntetycznej. Po 15 
dniach hospitalizacji pacjentka została wypisana ze szpitala w stanie bardzo dobrym. U pacjentki nie stwierdzono nawrotu 
choroby w okresie 6 miesięcy od operacji.

  Wnioski: Brak standardów postępowania oraz leczenia tych rzadkich złośliwych transformacji nowotworowych stanowi naj-
większe wyzwanie w opiece nad pacjentem. Z uwagi na zwiększającą się tendencję do rozwiązywania porodów drogą cięcia 
cesarskiego możemy spodziewać się zwiększonej zachorowalności na raka jasnokomórkowego ściany jamy brzusznej. Z tego 
powodu pacjentki oraz lekarze powinni być wyczuleni na jakikolwiek ból, świąd lub zmiany rozmiaru blizn w obrębie ściany 
jamy brzusznej. 

SłOWa kluczOWe:   rak jasnokomórkowy, poród drogą cięcia cesarskiego, złośliwa transformacja nowotworowa blizny

abStract:   background: Clear cell carcinoma in scars after cesarean section is extremely rare, with only 22 cases reported in the literature. 
Management of this condition needs to be further explored. Here, we report of a patient with clear cell carcinoma of the ab-
dominal wall that developed 35 years after cesarean section.

  case report: The material of the study was a group of 61 patients divided into two groups. Group i – 35 deaf or with profound 
sensorineural hearing loss children (the pupils of the deaf and hard of hearing school), aged 5–17 years (average 9,2 years), 14 
males, 21 females, ii – control group comprised 26 normal hearing patients, aged 5–16 years (average 10,4 years), 14 males, 12 
females (patients of department of Pediatric otolaryngology, Audiology and Phoniatrics, Medical University of Lodz). in both 
groups, exon 2 sequencing of GJB2 gene was performed. 

  results: A 58-year-old woman was admitted to our department due to abdominal pain and a progressively growing mass in 
the abdominal wall. Based on biopsy, a preliminary diagnosis of clear cell carcinoma was made. A wide surgical excision of 
the tumor with clear margins, hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and abdominal wall reconstruction using 
synthetic mesh were performed. The patient was discharged in good condition after fifteen days of hospitalization. The pa-
tient remained recurrence-free 6 months after the treatment. 

  conclusions: T Lack of standardized management of rare malignant transformations hinders patient care. due to a growing 
number of cesarean deliveries, we can expect clear cell carcinoma prevalence of the abdominal wall to increase. Therefore, pa-
tients and clinicians should attend to any pain, itching, or change in the size of abdominal wall scars. 
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WprOWadzenie

W obrębie ściany jamy brzusznej występować może wiele różno-
rodnych nowotworów. Mogą to być nowotwory skóry (rak pod-
stawnokomórkowy, płaskonabłonkowy oraz czerniak), nowotwory 
rosnące w obrębie ściany jamy brzusznej (głównie mięśniakomięsak 
prążkowanokomórkowy, złośliwy włóknisty mięsak histiocytarny, 
mięśniakomięsak gładkokomórkowy) lub guzy bezpośrednio nacie-
kające ścianę jamy brzusznej (rak okrężnicy oraz rak szyjki maci-
cy) [1, 3].Ostatnio stwierdza się coraz więcej guzów powstających 
w wyniku bezpośredniej implantacji podczas laparoskopii, biopsji 

aspiracyjnej narządów jamy brzusznej lub zabiegu przezskórnej 
gastrostomii u pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi. 
Rak jasnokomórkowy, powstający w obrębie blizny ściany jamy 
brzusznej, jest niezwykle rzadkim przypadkiem [2]. Rozwój masy 
w ranie chirurgicznej stwarza dylemat diagnostyczny z uwagi na 
podobieństwo do przepuklin, ropni, krwiaków lub guzów desmo-
idalnych. Po stwierdzeniu masy w badaniu przedmiotowym jej 
obecność potwierdza się w badaniach radiologicznych, podczas 
gdy biopsja igłowa pozwala postawić diagnozę typu guza [4]. W tej 
pracy przedstawiamy przypadek pacjentki z rakiem jasnokomórko-
wym ściany jamy brzusznej po porodzie drogą cięcia cesarskiego.
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autOr Wiek 
pacjentki 
(lata)

Wynik badania 
hiStOpatOlOGiczneGO

leczenie ObSerWacje 
 pO leczeniu

WSpółiStnienie  
endOmetriOzy  
W badaniu 
hiStOpatOlOGicznym

Matsuo, 2009 37 Rak jasnokomórkowy
Radykalna resekcja, PH oSo, 
resekcja węzłów chłonnych miednicy, 
omentektomia, chemioterapia 

Nawrót Nie

Schnieber, 1986 40 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, PH oSo, 
radioterapia, progesteron

Śmierć  
z powodu choroby Tak

Hitti, 1990 46 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, PH oSo BdoW Tak

Miller, 1998 38 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, PH oSo, 
radioterapia BdoW Tak

Sergent, 2006 45 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, oSo, 
chemioterapia

Śmierć  
z powodu choroby Nie

Bats, 2008 38 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, oSo, 
chemioterapia BdoW Tak

Park, 1999 54 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, radioterapia BdoW Tak

ishida, 2003 56 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja,  radioterapia Śmierć  
z powodu choroby Nie

Alberto, 2006 38 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja,  
chemioterapia, radioterapia Bd Nie

Williams, 2009 53 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja,  
chemioterapia, radioterapia

Śmierć  
z powodu choroby Nie

Rust, 2008 42 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja Bd Tak

Harry, 2007 55 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, radioterapia BdoW Tak

Achach, 2008 49 Rak jasnokomórkowy Radykalna resekcja, chemioterapia Bd Tak

tab. i. Przypadki raka jasnokomórkowego wywodzącego się z blizny po nacięciu krocza. 

Użyte skróty:
Bd – brak danych w piśmiennictwie [12]
BdoW – brak dowodów choroby

PH – przezbrzuszna histerektomia
oSo – obustronna salpingoowariektomia. 

ryc. 1.  ocena marginesów guza (1). Guz podczas resekcji (2). Ubytek w przedniej ścianie jamy brzusznej po usunięciu guza (3). Ubytek pokryty siatką syntetyczną (4).
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łagodnych komórek endometrialnych. W badaniu histopatolo-
gicznym guza opisano jedynie typowe komórki raka jasnoko-
mórkowego. Endometrioza w obrębie skóry występuje tylko 
w 0,5–1% wszystkich przypadków endometriozy, typowo zlo-
kalizowana jest w bliznach pooperacyjnych [2]. U naszej pa-
cjentki nigdy nie postawiono diagnozy endometriozy, jednak 
biorąc pod uwagę wywiad porodów drogą cięcia cesarskiego, 
bolesne i nieregularne cykle miesiączkowe, powolne gojenie 
się rany oraz zwiększoną bolesność, możemy podejrzewać en-
dometriozę. Teoria ta oparta jest na obserwacjach Sampso-
na, który w 1925 roku jako pierwszy zaproponował trzy kry-
teria diagnozowania złośliwienia w obrębie endometriozy [3]. 
Tkanki podobne do endometrium mogą pojawiać się w obrę-
bie ściany jamy brzusznej z powodu jatrogennego przeniesie-
nia komórek endometrialnych i mogą być całkowicie nacieczo-
ne przez raka. Jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, 
dlaczego nie wykryto komórek endometrium w utkaniu guza. 
Tabela 1 przedstawia wcześniej opisywane przypadki raka ja-
snokomórkowego wywodzącego się z blizny po cięciu cesar-
skim oraz różne sposoby leczenia. Radykalne usunięcie wy-
konywano łącznie z terapią adiuwantową lub bez niej [4–7], 
z radioterapią [8] lub adiuwantową chemioterapią połączoną z 
radioterapią [9–10]. Z uwagi na rozmiary guza, jego lite utka-
nie oraz brak nacieku lok D alnych tkanek, u naszej pacjent-
ki nie zastosowano chemioterapii. Okres powrotu do zdrowia 
przebiegał bez powikłań, pacjentka pozostaje pod ścisłą obser-
wacją (Tabela I).

Podczas operacji istotny ubytek przedniej ściany jamy brzusznej 
uzupełniono siatką syntetyczną. Materiał, który jest używany w tym 
celu, powinien spełniać szereg kryteriów, takich jak: odpowiednia 
wytrzymałość oraz elastyczność, brak wchodzenia w reakcje che-
miczne, niepowodowanie zakażeń lub reakcji alergicznych oraz 
niepowodowanie nowotworzenia. Siatka Intramesh jest trwała, 
odporna oraz łatwa w użyciu [12]. Wykonana jest z nieklejącej się 
powierzchni, dzięki czemu można stosować ją wewnątrzotrzewno-
wo. Niestety jej wysoki koszt oraz niska dostępność istotnie ogra-
niczają jej użycie. Leczenie ubytków ściany jamy brzusznej nie jest 
pozbawione problemów. W analizach Jernigana, które omawiają 
powikłania po zastosowaniu siatek, najczęstszym jest przepukli-
na brzuszna [13]. Częstość występowania tego zdarzenia oscylu-
je pomiędzy 12% a 50%. Nawracające przepukliny stanowią istot-
ny problem w operacjach rekonstrukcyjnych, a ich występowanie 
waha się (w zależności od źródła) od 15% do 50% [13]. W oparciu o 
analizę piśmiennictwa wykorzystanie siatki polipropylenowej było 
dobrym wyborem dla naszej pacjentki – zmniejszyło ból w okresie 
pooperacyjnym oraz zagwarantowało szybki powrót do normal-
nej aktywności fizycznej. W przypadku bardzo dużych ubytków w 

OpiS przypadku

58-letnia kobieta, z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą typu 
I, została przyjęta do kliniki w październiku 2015 roku z objawa-
mi rosnącej masy w obrębie blizny po cięciu cesarskim. Wywiad 
ginekologiczny obejmował dwa cięcia cesarskie, przed 38 i 35 laty. 
Blizna po pierwszym porodzie była bolesna i ropiejąca. Wywiad 
rodzinny pacjentki nie był obciążony nowotworami złośliwymi. Po-
nadto chora nigdy nie przyjmowała terapii hormonalnej. Kobieta 
skarżyła się na obfite, nieregularne i bolesne miesiączki, a przed 
trzema laty przeszła menopauzę. Pacjentka była badana przez 
chirurga i ginekologa. Wykonano tomografię komputerową oraz 
biopsję guza. Tomografia komputerowa wykazała obecność guza 
w obrębie ściany jamy brzusznej, bez cech innych patologii w ob-
rębie narządów jamy brzusznej. Biopsja guza wykazała obecność 
komórek charakterystycznych dla raka jasnokomórkowego (im-
munofenotyp: CK7+, EMA+, MCK+, VIM-, RCC-, CD10-, ER-, 
CEA-). Pacjentkę operowano w marcu 2016 roku (ryc.1). 

Najpierw określono marginesy guza (około 25x15 cm) oraz odpre-
parowano go z użyciem aparatu Ligasure. Guz – o masie xx kg – 
stanowił litą masę, nie naciekał tkanek lokalnych. Naciekał tkankę 
podskórną, powięź oraz mięsień prosty brzucha. 

Przeprowadzono histerektomię z uwagi na wiek pacjentki oraz 
występującą u niej skłonność do nowotworzenia. Ubytek w przed-
niej ścianie jamy brzusznej uzupełniono, używając syntetycznej 
siatki Intramesh 3 FBIO W3 3030 (30x30 cm). Siatka ta składa się 
z warstwy zewnętrznej – tereftalanu polietylenu (poliestru) oraz 
wewnętrznej – dimetylosiloksanu (silikonu), co zapobiega two-
rzeniu się zrostów.

Operację chirurgiczną ukończono połączeniem marginesów rany. 
W okresie pooperacyjnym nie obserwowano powikłań, pacjent-
ka opuściła szpital 9 dnia po operacji. Obecnie, po 6 miesiącach 
od zabiegu, nie obserwuje się nawrotu guza, a pacjentka czuje się 
bardzo dobrze. Decyzją wielospecjalistycznego konsylium odstą-
piono od chemioterapii adiuwantowej, zdecydowano natomiast o 
konieczności wizyt kontrolnych co 3 miesiące. Zalecono pacjentce 
noszenie pasa lędźwiowego, zaopatrywanie rany oraz stosowanie 
leków przeciwkrzepliwych (ryc.2).

OmóWienie

Rak jasnokomórkowy jest głównie typem histopatologicznym raka 
nerki, trzustki, jajnika lub macicy. Opisywano złośliwienie komó-
rek endometrium, jednak u naszej pacjentki stwierdzono obecność 

ryc. 2.  Pacjentka przed (1) oraz bezpośrednio po operacji (2), 16 dni po operacji (3) oraz 8 miesięcy od operacji (4).
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WniOSek

Rak jasnokomórkowy ściany jamy brzusznej wywodzący się z bli-
zny po cięciu cesarskim jest bardzo rzadki. W piśmiennictwie opi-
sano jedynie 22 przypadki tego nowotworu, w związku z tym nie 
ustanowiono jeszcze standardowego schematu leczenia. Istotne 
jest, aby zarówno lekarze, jak i pacjentki, byli świadomi, że jakie-
kolwiek zmiany w wyglądzie blizny powinny wzbudzać podejrze-
nie złośliwej transformacji nowotworowej. U naszej pacjentki nie 
obserwowano klinicznych objawów nawrotu nowotworu przez 
okres 8 miesięcy od operacji. Rana wygoiła się prawidłowo, nie 
obserwowano przepukliny pooperacyjnej. Stan ogólny pacjentki 
jest dobry, pacjentka zgłasza się na wizyty kontrolne co 3 miesiące.

ścianie jamy brzusznej najczęściej stosuje się implanty syntetyczne 
z przeszczepem skóry lub bez niego. Jeśli nie można zastosować 
tej metody, proponuje się rekonstrukcję z użyciem tkanki autolo-
gicznej, tj. płaty skórno-mięśniowe z mięśnia napinacza powięzi 
szerokiej (TFLF) i mięśnia prostego uda (RFF) oraz płaty skórno-
-powięziowe z okolicy przedniobocznej uda. Możliwe jest także 
użycie techniki chirurgicznej polegającej na oddzieleniu warstw 
mięśniowo-powięziowych, zwanej „component separation”, ce-
lem zamknięcia ściany ubytku, co pozwala na beznapięciową re-
konstrukcję, p.. w przypadku zakażonych ran [14, 15]. Niemniej 
jednak z uwagi na prostotę zakładania siatki oraz fakt, że nie ma 
ona wpływu na żadną inną część ciała, w przypadku braku prze-
ciwwskazań jest to metoda z wyboru.
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