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Zaawansowany rak piersi manifestujący się ostrym 
zapaleniem pęcherzyka żółciowego z rocznym 
przeżyciem w trakcie leczenia hormonalnego
Patient with metastatic breast cancer presenting as acute 
cholecystitis with one-year survival on hormonotherapy
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STRESZCZENIE:    Rak piersi ma wysoki potencjał do tworzenia odległych przerzutów, przede wszystkim do płuc, wątroby i kości. Rzadziej obserwuje-
my odległe przerzuty do innych narządów. W niniejszej pracy pragniemy przedstawić bardzo rzadki przypadek ostrego zapalenia pę-
cherzyka żółciowego u wcześniej zdrowej kobiety, stanowiący w rzeczywistości zmianę przerzutową wychodzącą z ogniska pierwotne-
go w piersi. 64-letnia chora zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z objawami kolki żółciowej i cechami ostrego brzucha. 
W trakcie cholecystektomii laparoskopowej w trybie ostrym stwierdzono ropniak pęcherzyka żółciowego. Ponadto, znaleziono liczne 
drobnoguzkowe wszczepy w obrębie jamy otrzewnowej i dużą ilość wolnego płynu. Lekarze na ostrym dyżurze, diagnozujący pacjentki 
z objawami ostrego brzucha i dodatnim wywiadem w kierunku raka piersi, powinni brać pod uwagę możliwość rozsiewu nowotworo-
wego w obrębie narządów jamy brzusznej – w tym do pęcherzyka żółciowego. Z drugiej strony, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 
może być pierwszym objawem rozsianej choroby nowotworowej o nieznanym punkcie wyjścia, np. piersi. 

SŁOWA KLUCZOWE:   rak piersi, zaawansowany rak, rozsiew nowotworowy, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk żółciowy, cholecystekto-
mia laparoskopowa

ABSTRACT:   Breast cancer has high metastatic potential with distant metastases involving mainly lungs, liver and bones. Less frequently it 
gives distant spread to other organs. Herein we would like to present a very rare case of an acute cholecystitis which turned out to 
be a metastatic breast cancer in previously healthy woman. A female patient, 64-years old, presented to the emergency depart-
ment with symptoms of biliary colic and acute abdomen. During the emergency cholecystectomy, we diagnosed the gallbladder 
empyema with thickened wall. There were also multiple metastatic nodules in the peritoneal cavity and an excessive amount of 
free fluid. The emergency physicians diagnosing female patient with the acute abdominal symptoms and a breast cancer history 
might suspect malignant spread into abdominal organs including gallbladder. On the other hand, acute cholecystitis symptoms 
might be the first symptoms of metastatic process in the gallbladder from the unknown primary source, which may be breast.
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WPROWADZENIE

Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest drugim co do częstości 
występowania schorzeniem wymagającym doraźnej interwencji 
chirurgicznej. W większości przypadków na jego prawidłowe roz-
poznanie pozwalają: wywiad, objawy przedmiotowe, badania la-
boratoryjne oraz dodatkowe – w tym USG jamy brzusznej. Opcje 
terapeutyczne obejmują w wybranych przypadkach leczenie za-
chowawcze, u niektórych chorych otwarty zabieg operacyjny oraz 
– w przypadku większości pacjentów – laparoskopową cholecy-
stektomię. Wszystkie resekowane pęcherzyki żółciowe powinny 
zostać poddane badaniu histopatologicznemu ze względu na nie-
wielkie – ale poważne – ryzyko raka pęcherzyka żółciowego. Bar-
dzo rzadko stwierdza się obecność przerzutów w pęcherzyku [1, 
5–9]. Częstość ich występowania ocenia się na mniej niż 6%, przy 
najczęstszych lokalizacjach guza pierwotnego w żołądku, jelicie 
grubym, wątrobie, nerce i skórze (czerniak złośliwy) [1, 4–9]. Rak 
piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i często 
daje przerzuty odległe do płuc, wątroby i kości. Rzadziej spotyka 

się przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego, osierdzia, prze-
wodu pokarmowego, jajników i otrzewnej [2–6].

Według naszej wiedzy do tej pory opisano kilka przypadków raka 
piersi z przerzutami do pęcherzyka żółciowego, głównie u pacjen-
tek z postawionym rozpoznaniem raka piersi. Niemniej istnieją 
trzy doniesienia opisujące sytuację odwrotną, gdy ostre zapale-
nie pęcherzyka żółciowego poprzedzało rozpoznanie raka piersi 
i doprowadziło do uzyskania materiału pozwalającego postawić 
ostateczną diagnozę [2, 9]. Dlatego chcielibyśmy podzielić się na-
szym doświadczeniem dotyczącym pacjentki z objawami ostrego 
zapalenia pęcherzyka żółciowego, które okazało się wtórne do za-
awansowanego zrazikowego raka piersi.

OPIS PRZYPADKU

Chora, lat 64, zgłosiła się do izby przyjęć z powodu trwającej od 
6 miesięcy – i stopniowo nasilającej się – kolki żółciowej. Dwa 
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Z powodu zaawansowanego charakteru choroby, ze zmianami prze-
rzutowymi w wielu narządach, chorą zakwalifikowano do lecze-
nia tamoksyfenem, a ze względu na opisywane zmiany w obrębie 
śluzówki żołądka do terapii włączono inhibitor pompy protono-
wej. Po włączeniu leczenia chorą wypisano do domu z zalece-
niem regularnych wizyt kontrolnych co 3 miesiące. W kontrolnej 
mammografii – 6 miesięcy po zabiegu – obserwowano częścio-
wą kliniczną remisję choroby. Po 12 miesiącach w TK i USG uwi-
doczniono dalszą częściową regresję zmian ze znacznym zmniej-
szeniem się zajęcia węzłów chłonnych i otrzewnej. Obecnie nie 
stwierdza się ognisk choroby. W ciągu ostatniego roku pacjentka 
zgłaszała jedynie okresowo ból nadbrzusza (2–3 punkty w skali 
VAS) przy zachowanym apetycie i stabilnej masie ciała. W skali 
Zubroda chora uzyskała ostatnio wynik PS = 0. Pacjentka wciąż 
otrzymuje leczenie hormonalne z powodu rozsianego raka piersi 
i znajduje się pod stałą kontrolą radiologiczną z regularnymi wi-
zytami co 3 miesiące. 

DYSKUSJA

Inwazyjny rak zrazikowy jest drugim najczęstszym typem histolo-
gicznym raka piersi [4]. Zgodnie z literaturą u około 60% pacjentek 
ze świeżo rozpoznanym rakiem zrazikowym piersi stwierdza się 
przerzuty do węzłów lub przerzuty odległe w momencie rozpo-
znania [4, 6]. Istnieje przy tym kilka doniesień o przerzutach raka 
piersi do pęcherzyka żółciowego [3]. Khan i wsp. w przeglądzie li-
teratury zanotowali 13 przypadków raka piersi z przerzutami do 
pęcherzyka żółciowego, w tym 8 przypadków raka zrazikowego, 
3 przypadki raka przewodowego i 2 przypadki inwazyjnego raka 
piersi o nieokreślonym typie [3]. Inwazyjny rak zrazikowy piersi 
charakteryzuje większą tendencją do dawania przerzutów do prze-
wodu pokarmowego, kobiecego narządu rodnego i otrzewnej niż 
typ przewodowy [2, 3]. Siedem z trzynastu opisywanych pacjentek 
osiągnęło roczne przeżycie w badaniu Khana i wsp., podobnie do 
naszych obserwacji [3]. Główną różnicę stanowił fakt, że u wszyst-
kich pacjentek przerzuty do pęcherzyka żółciowego rozpoznano 
w trakcie leczenia raka piersi. Dlatego stanowiło to pierwszą oznakę 
rozsiewu choroby u pacjentek leczonych radykalnie. W opisywa-
nym przypadku objawy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego 
poprzedzały rozpoznanie nowotworu u pacjentek z zaawansowaną 
chorobą i przerzutami do licznych narządów. W takich przypad-
kach leczenie z wyboru jest trudne i ograniczone. Do momentu 
postawienia rozpoznania chora była w stanie ogólnym dobrym 
z wynikiem 0 pkt w skali ECOG. Z powodu rozsiewu obustron-
nego wieloogniskowego raka piersi cT1N1M1 typu luminalnego B 
(HER2 ujemny, ER dodatni, PR ujemny, Ki67 w 20% komórek) cho-
ra nie została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. W czasie 
konsylium wielospecjalistycznego podjęto decyzję o wdrożeniu 
leczenia hormonalnego, co okazało się dobrą decyzją, biorąc pod 
uwagę ostatnie wyniki badań obrazowych.

WNIOSKI

Lekarze medycyny ratunkowej, diagnozujący pacjentkę z objawa-
mi ostrego brzucha i wywiadem raka piersi, powinni podejrzewać 
rozsiew nowotworowy do narządów jamy brzusznej, w tym pęche-
rzyka żółciowego. Z drugiej strony objawy ostrego zapalenia pę-
cherzyka żółciowego mogą stanowić pierwszą manifestację prze-
rzutu do pęcherzyka z nieznanego źródła pierwotnego, np. z sutka.

dni przed przyjęciem objawy nasiliły się i zlokalizowały pod pra-
wym łukiem żebrowym. Pacjentka uskarżała się na utratę apety-
tu, nudności i wymioty. Spytana potwierdziła utratę 5 kilogramów 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wcześniejszy wywiad internistyczny 
i chirurgiczny był ujemny, poza nadciśnieniem tętniczym pierw-
szego stopnia.

W badaniach dodatkowych (CRP, leukocytoza, bilirubina) nie 
stwierdzono odchyleń. W USG jamy brzusznej uwidoczniono 
zmiany typowe dla ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. 
Z powodu objawów ostrego brzucha chorą zakwalifikowano do 
cholecystektomii w trybie pilnym.

ZABIEG OPERACYJNY

Zgodnie z lokalnym protokołem wykonano diagnostyczną lapa-
roskopową cholecystektomię z dostępu przez trzy porty. Śródo-
peracyjnie rozpoznano ropniaka pęcherzyka żółciowego. Ponadto 
w czasie laparoskopii stwierdzono kilka odchyleń, w tym obecność 
wolnego płynu w jamie otrzewnowej, obecność wielu drobnych 
guzowatych zmian wzdłuż obu krzywizn żołądka, w sieci więk-
szej i mniejszej, krezce jelita cienkiego oraz w otrzewnej ściennej. 
Wykonano biopsję tnącą kilku guzków oraz pobrano płyn do cy-
tologii. Po wypreparowaniu pęcherzyka obserwowano wypływ 
ropy bez obecności kamieni żółciowych ani innych oczywistych 
nieprawidłowości. Skrupulatna inspekcja jamy brzusznej nie wy-
kazała obecności guza pierwotnego, pomimo oczywistego obrazu 
zmian przerzutowych w otrzewnej.

DIAGNOSTYKA

Po okresie pooperacyjnym chorą poddano diagnostyce w celu usta-
lenia pierwotnego źródła zmian w jamie brzusznej.

W badaniach dodatkowych nie stwierdzono odchyleń poza zwięk-
szonym stężeniem CA-125 wynoszącym 160 U/ml. W RTG klatki 
piersiowej i USG jamy brzusznej nie stwierdzono nieprawidłowo-
ści. W tomografii komputerowej jamy brzusznej uwidoczniono 
liczne ogniska przerzutowe wielkości do 30 mm w lokalizacjach 
stwierdzanych w czasie laparoskopii. Wykazano również naciek 
nowotworowy żołądka i trzustki z zajęciem sieci większej (obraz 
typu omental cake). Przeprowadzono gastroskopię, uwidoczniono 
owrzodzenie trzonu żołądka, pobrano wycinki. Ostatecznie wy-
konano mammografię i USG obu piersi, uwidaczniając wieloogni-
skowe obustronne zmiany rozrostowe w sutkach z obustronnym 
zajęciem węzłów chłonnych.

Badanie cytologiczne potwierdziło obecność komórek nowotwo-
rowych (adenocarcinoma) w płynie otrzewnowym. Badanie histo-
patologiczne pęcherzyka żółciowego i węzłów chłonnych wyka-
zało obecność przerzutów raka zrazikowego piersi. W wycinkach 
z żołądka opisano niezróżnicowanego gruczolakoraka, prawdopo-
dobnie o punkcie wyjścia z sutka.

W oparciu o powyższe wyniki postawiono ostateczne rozpozna-
nie przerzutowego raka zrazikowego piersi G2. W 99% komórek 
stwierdzono ekspresję receptora estrogenowego (ER), w 20% ko-
mórek – receptora Ki67, natomiast nie wykazano ekspresji recep-
tora progesteronowego (PR) oraz HER2.
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