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Omówienie

Torbiel pozaodbytnicza, albo torbiel ogonowo-jelitowa, to bardzo 
rzadka zmiana wrodzona, która objawia się jako masa przedkrzy-
żowa. W literaturze polskiej jest ona opisana pod nazwami: cysta 
ogonowa jelita lub cysta końcowego odcinka jelita, w piśmiennic-
twie anglosaskim zaś funkcjonuje jako: myoepithelial rectal cystis 
hamartoma, rectal cyst, tail gut vestiges cyst, post natal intestine 
myoepithelial hamartoma, mucosecreting cyst, enterogenous cyst. 

Torbiel ogonowo-jelitowa powstaje z przetrwałej tylnej pozo-
stałości jelita i jest wyścielona przez różny nabłonek gruczołowy 
albo przejściowy. Jest cienkościenna, najczęściej wielokomorowa, 
rozgałęziona. Bardzo rzadko ulega zezłośliwieniu, które wiąże się 
z mutacją genu hamującego transformację genu nowotworowego 
p53 [1]. Końcowy odcinek jelita, z którego powstaje odbytnica i od-
byt, ulega regresji w ósmym tygodniu życia płodowego. Wówczas 
dochodzi do inwaginacji ektodermy do końca jelita i tworzy się od-

byt. Proces ten może jednak ulec zaburzeniu. Pozostałość zabłąka-
nego fragmentu tkanki prymitywnego jelita, którego ogon ulega re-
gresji, powoduje powstanie torbieli ogonowo-jelitowej, występującej 
w przestrzeni pozaodbytniczej. Zagłębienie ogonowe (fovea coccy-
gea) poniżej kości ogonowej jest prawdopodobnie wynikiem działa-
nia filium terminale w skórze, które ciągnie do skóry odbyt w czasie 
rozwoju [2]. Przestrzeń pozaodbytnicza jest ograniczona od przodu 
przez przyodbytniczą powięź właściwą odbytnicy – mesorektum, 
a od tyłu przez powięź przedkrzyżową, która pokrywa kość krzyżo-
wą. W uproszczeniu: przestrzeń tę od przodu wyznacza odbytnica, 
a od tyłu kość krzyżowa. Od góry krzywizna otrzewnej i właściwa 
powięź odbytnicy i powięź przedkrzyżowa tworzą „sklepienie” tej 
przestrzeni. Od dołu przestrzeń tę ograniczają mięśnie: m. lewator 
ani i mięśnie ogonowe. Dźwigacz odbytu jest umocowany przez wię-
zadło odbytniczo-guziczne do kości guzicznej. W miejscu przycze-
pu wzmacniają go mięśnie guziczne,  pokryte mocną powięzią prze-
pony miednicy, która stanowi część powięzi ściennej miednicy. Po 
bokach znajdują się: wiązki powięzi wewnątrzmiedniczej, więzadła 
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StreSzczenie:  Autorzy przedstawiają przypadek uległej zezłośliwieniu torbieli ogonowo-jelitowej przestrzeni pozaodbytniczej u 73-letniej 
kobiety, która już w trzecim roku życia była leczona z powodu ropnej przetoki pośladka prawego, okresowo uaktywniającej 
się. Pacjentka w 2016 roku zgłosiła się do Poradni Chirurgicznej w Gorlicach z olbrzymim ropniakiem pośladka prawego 
z przetoką ropną. Na oddziale chirurgicznym w Gorlicach operacyjnie usunięto ropniak o dobrze ukształtowanej ścianie 
wraz z przetoką. Torbiel zawierała ponad litr treści ropnej. Po wygojeniu w bliźnie pojawiła się przetoka śluzowa. Badaniem 
histologicznym rozpoznano retrocecal cyst hamartoma z komórkami mucinos adenocarcinoma. W czasie pobytu chorej w szpitalu 
po wykonaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono resztkową zmianę w okolicy przedkrzyżowej, sięgającą do trzeciego 
kręgu krzyżowego. Zmianę usunięto radykalnie, co potwierdzono badaniem histologicznym. W trakcie późniejszej obserwacji 
nie stwierdzono nawrotu. 

SłOwa kluczOwe: cystis jelita ogonowego, rezonans magnetyczny, ropień pośladka z przetoką

abStract:   We present a case of malignant transformation of a tailgut cyst of retrorectal space in a 73-year-old woman. At the age of three 
she was treated for abscess and fistula of the right buttock, which periodically recurred. In 2016 she reported to a surgical 
outpatient clinic in Gorlitz with a large abscess of the right buttock and a purulent fistula. An abscess with a well-demarcated 
wall as well as the fistula were removed surgically. The cyst contained over a liter of purulent discharge. After it healed, 
a mucus fistula formed in the scar tissue. Histological examination showed a hamartoma retrocecal cyst with cells typical for 
mucinous adenocarcinoma. Magnetic resonance imaging was performed during her stay at the hospital, revealing residual 
lesion in the presacral region extending to S3 vertebra. Radical resection of the lesion was performed and confirmed with 
histopathological examination. No recurrence was noted during subsequent follow-up.
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Chora 73-letnia K.G. informuje, że w dzieciństwie (w wieku 3 lat) 
z przetoki na pośladku prawym wyciekała jej treść płynna. Przez 
całe dorosłe życie okresowo z tej przetoki wyciekała ropa. Pacjentka 
była leczona zachowawczo. Z Poradni Chirurgicznej została skie-
rowana do szpitala z rozpoznaniem ropniaka pośladka prawego z 
przetoką zlokalizowaną nad ropniakiem, z której wyciekała ropa. Na 
Oddział Chirurgiczny w Gorlicach została przyjęta 5 maja 2016 r. 
W trakcie tej hospitalizacji usunięto ropniak wraz z przetoką i za-
wartością ponad 1 litra cuchnącej ropy. Po wygojeniu rany pojawiła 
się ponownie przetoka w bliźnie z wyciekiem śluzowego zielonka-
wego płynu. Kolejna operacja nie spowodowała wyleczenia. W ba-
daniu histologicznym usuniętej zmiany stwierdzono retrocecal cyst 
hamartoma i komórki mucinous adenocarcinoma. W czasie następ-
nego pobytu w szpitalu u chorej wykonano rezonans magnetyczny 
miednicy. Stwierdzono zmianę powyżej i do przodu od kości ogo-
nowej do poziomu S3 opisaną jako kompleks nieregularnych zmian 
torbielowatych na obszarze 56x32x46 cm z bezsygnałowym pasmem 
przetoki w bliźnie pooperacyjnej w ki runku prawego pośladka do 
skóry. Z dojścia dolnego poniżej kości ogonowej zmianę usunięto 
radykalnie, co potwierdzono badaniem histologicznym. Rana ule-
gła wygojeniu. Nie stwierdzono nawrotu przetoki.

Rezonans magnetyczny (opis: lek. Dariusz Szczerba; Ryc. 1.–4.)
W badaniu rezonansem magnetycznym stwierdzono poniżej i do 
przodu kości ogonowej od S3 i ku dołowi widoczny kompleks nie-
regularnych zmian torbielowatych na obszarze około 56x32x46 mm 
z bezsygnałowym pasmem przetoki. Blizna pooperacyjna umiejsco-
wiona jest w kierunku prawego pośladka do skóry, blisko szpary mię-
dzypośladkowej. Na brzegu tego pasma przy środkowej części pra-
wego pośladka widoczna torbiel wielkości 16 mm. Opisane struktury 
torbielowate z bezsygnałowymi zmianami włóknistymi w sąsiedztwie, 
zniekształcającymi torbiele – cechy zmian retrakcyjnych. Zawartość 
torbieli przeważnie zbliżona do wody. Niektóre torbiele o podwyższo-
nym sygnale w sekwencji T1-zal., co sugeruje treść wysokobiałkową. 
Po podaniu kontrastu widoczne niewielkie wzmocnienie wzdłuż opi-
sanych pasm przetoki, zmiany bliznowate, ziarnina zapalna (?) oraz 
odcinkowo wzdłuż nieznacznie pogrubiałych ścian niektórych prze-
strzeni zmian torbielowatych. Poza tym nie uwidoczniono wzmac-
niających się mas, sugerujących podejrzany proces nowotworowy.

Badanie histologiczne (opis: lek. Andrzej Guzik; Ryc. 1.–3.)
Badaniu histopatologicznemu poddano preparat operacyjny skła-
dający się z czterech fragmentów tkankowych o łącznych wymia-
rach 9x8x2 cm, tworzących torbiel o różnokształtnych przestrze-
niach. Ściany przestrzeni zbudowane były z tkanki łącznej włóknistej, 
z obecnością włókien mięśni gładkich, lecz nie zawierały splotów ner-
wowych. Poszczególne przestrzenie wyścielone były sześcioma rodza-
jami nabłonków, wśród których stwierdzono: dwuwarstwowy i wie-
lowarstwowy nabłonek sześcienny, nabłonek migawkowy, nabłonek 
wielowarstwowy płaski rogowaciejący, nabłonek przejściowy oraz na-
błonek gruczołowy (Ryc. 1.). Niektóre z przestrzeni wysłane były tylko 
przez jeden z typów nabłonka, inne zaś przez kilka typów nabłonków. 
W ścianie torbieli występowały ogniska nacieków zapalnych boga-
tych w limfocyty i histiocyty oraz „jeziorka” śluzu pozakomórkowego. 
W części przestrzeni torbieli wyścielonych nabłonkiem gruczołowym 
stwierdzono dysplazję zarówno małego (Ryc. 2a.), jak i dużego stop-
nia, a w jednej z przestrzeni obecne było utkanie raka gruczołowego 

i luźne tkanki, moczowody oraz naczynia biodrowe [3, 4]. Torbiele 
ogonowo-jelitowe są rzadko spotykane u dzieci i jeszcze rzadziej 
u dorosłych. Częściej występują u kobiet (3:1), a rozpoznanie ustala 
się zazwyczaj w wieku 40–60 lat. Torbiele te wykrywa się przypad-
kowo, bowiem połowa przypadków jest bezobjawowa.  Jeżeli zaś 
sygnały choroby pojawiają się, to są one efektem masy lub powi-
kłań infekcyjnych i mogą występować w postaci przetoki. Bardzo 
rzadko ulegają zezłośliwieniu. W opisanej przestrzeni występują 
też inne zmiany patologiczne. U dzieci i noworodków najczęściej 
rozpoznaje się potworniaki (40% guzów).  Nierzadko są one bar-
dzo dużymi guzami (o średnicy ponad 10 cm), w 10% przypadków 
współistnieją z zaburzeniami rozwojowymi linii środkowej ciała, 
takimi jak: przepuklina ogonowo-mózgowa i rozszczep kręgosłupa. 
Potworniaki dzieli się na łagodne i złośliwe. Większość łagodnych 
potworniaków okolicy krzyżowo-guzicznej spotyka się u niemow-
ląt do czwartego miesiąca życia, a guzy złośliwe częściej u star-
szych dzieci. Potworniak krzyżowo-guziczny (ang. sacrococcygal 
teratoma) wywodzi się z 2 lub 3 listków zarodkowych. Dojrzałe 
potworniaki łagodne składają się z komórek tworzących tkanki 
podobne do prawidłowych (skóra, włosy, zęby, kości, jelita). Czę-
sto spotyka się sploty naczyniowe, które odpowiadają za produk-
cję płynu. Mogą być one uwidocznione u płodu już w I trymestrze 
ciąży. W życiu płodowym występują z częstością 1:40 000, częściej 
u płci żeńskiej 4:1. Ryzyko zezłośliwienia wynosi 40–50%, 15% 
przypadków to zmiany torbielowate, 85% – lite, które zazwyczaj 
są złośliwe. Potworniaki mogą się rozwijać ku górze i ku dołowi. 
Na podstawie tego kryterium wyróżniono 4 typy potworniaków 
krzyżowo-guzicznych w klasyfikacji American Academy of Pedia-
tric Surgical Section (AAPSS): 

•	 zmiana zlokalizowana głównie zewnętrznie i tylko 
niewielka część znajduje się wewnątrz ciała;

•	 zmiana jest zlokalizowana głównie na zewnątrz, 
z zauważalną zmianą wewnątrz;

•	 większa część zmiany jest zlokalizowana wewnątrz ciała, 
część na zewnątrz;

•	 zmiana zlokalizowana jest w całości wewnątrz.
 
Typy I i II stanowią 80%, natomiast typ IV – 10% przypadków. Po-
tworniakami zajmują się ośrodki referencyjne chirurgii dziecięcej. 
Powyższy podział jest także ważny w chirurgii dorosłych w okre-
śleniu dostępu chirurgicznego w celu usunięcia torbieli okolicy 
krzyżowo-odbytniczej [5, 6, 7, 8].

ryc. 1.  Pozaodbytnicza przedkrzyżowa przestrzeń ze zmianą patologiczną.
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Do pierwotnych guzów pozaodbytniczych należą: guzy neuro-
genne, guzy osteogenne, przerzuty nowotworowe, meningocoele 
przedkrzyżowe. Spośród wszystkich guzów tej okolicy guzy wro-
dzone stanowią 55–65%, guzy neurogenne 10–12%, osteogenne 
5–11%, zapalne 5%, pozostałe 5–11%. Zgodnie z płodowym po-
chodzeniem, torbiele dzieli się na: epidermalne, dermalne, neu-
ralne, potworniaki, enteric cyst, rectal duplication cyst, mucous 
secreting cyst, enterogenous cyst, simplex cyst, gland anal cyst, 
rectal cyst, hamartoma (odpryskowiak), tail gut cyst. 

Torbiel epidermalna jest zwykle jednokomorowa, bez rozgałę-
zień, wyścielona nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Powstaje 
z wpuklenia epidermalnych elementów w czasie zamykania bruzdy 
oponowej. Torbiel dermalna ma rozgałęzienia, zawiera elementy 
skórne, gruczoły potowe, gruczoły łojowe, mieszki włosowe, za-
wiązki zębów; komunikuje się ze skórą. 

Torbiel zapalna może objawiać się jako szczelinowate owrzodzenie. 
Gland anal cyst może zawierać nabłonek podobny, jak w przypad-
ku torbieli ogonowo-jelitowej, ale odróżnia się od niej lokalizacją 
(błona śluzowa odbytu) i nieobecnością zawiązków mięśni gład-
kich. Torbiel ogonowo-jelitowa zawiera trzy elementy: ektoder-

śluzowego (Ryc. 2b. i 2c.), rozwijającego się na obszarze o średnicy 
1,5 cm. Rak gruczołowy śluzowy destrukcyjnie naciekał łącznotkan-
kowe podścielisko ściany torbieli, natomiast nie obserwowano zato-
rów nowotworowych w świetle naczyń chłonnych i krwionośnych. 
W barwieniach immunohistochemicznych włókna mięśni gład-
kich występujące w ścianie torbieli były SMA-pozytywne (Ryc. 3a.), 
natomiast część nabłonków wykazywała dodatnią ekspresję cyto-
keratyny 7 (nabłonek migawkowy i przejściowy) (Ryc. 3b.), a część 
pozytywną ekspresję cytokeratyny 20 (nabłonek gruczołowy typu 
jelita grubego) (Ryc. 3c.). Na uwagę zasługuje fakt, że prawie 100% 
komórek raka gruczołowego śluzowego rozwijającego się w torbieli 
ogonowo-jelitowej wykazywała nadekspresję białka p53 (Ryc. 3d.). 
Na uwagę zasługuje fakt, że prawie 100% komórek raka gruczołowe-
go śluzowego rozwijającego się w torbieli ogonowo-jelitowej wykazy-
wała nadekspresję białka p53 (Ryc. 3d.), przy indeksie mitotycznym 
wynoszącym ponad 50%, a mierzonym pozytywnym wybarwianiem 
się przeciwciała Ki-67. Natomiast w niezłośliwym nabłonku gruczo-
łowym nie odnotowano ekspresji białka p53, a indeks mitotyczny 
przeciwciała Ki-67 wynosił <2%. W gruczołowym nabłonku dys-
plastycznym wartości ekspresji białka p53 oraz przeciwciała Ki-67 
były pośrednie. Wszystko to wskazuje na dużą szybkość proliferacji 
w złośliwym nabłonku gruczołowym, a nadekspresja białka p53 su-
geruje, że transformacja złośliwa w torbieli ogonowo-jelitowej była 
wynikiem mutacji genu p53 [1].

ryc. 2.  Obrazy MR.
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do nabłonka przewodu pokarmowego albo dróg oddechowych, 
z kryptami. Błona śluzowa tej torbieli przypomina błonę śluzową 
jelita. Torbiel ma dobrze uformowane ściany z mięśni gładkich 
i zawiera sploty nerwowe [9, 10, 11].

Torbiel ogonowo-jelitowa często jest bezobjawowa albo daje niety-
powe objawy, przez co jej rozpoznanie bywa opóźnione. Zwykle jest 
rozpoznawana przypadkowo. Pojawiające się objawy są efektem masy 
guza. Mogą występować: ból w okolicy krocza, odbytu, w podbrzu-
szu, przy oddawaniu stolca, zmieniona grubość stolca, krwawienie, 
trudności w oddaniu stolca, dysuria, a nawet zatrzymanie moczu. 
Pierwszym objawem może być przetoka ropna, rozpoznawana jako 
przetoka odbytniczo-odbytowa, nawracający ropień pozaodbytni-
czy lub torbiel pilonidalna. Dokładne badanie per rectum lub ba-
danie ginekologiczne pozwala wykryć guz na tylnej ścianie odbytu, 
aczkolwiek nie zawsze jest on wyczuwalny. W przypadku przetoki 
ropnej w okolicy odbytu łatwo pomylić torbiel ogonowo-jelitową 
z torbielą pilonidalną, a nawet z ropniem pośladka z przetoką, jak 
w opisanym przypadku, czy z przetoką odbytniczo-odbytową. 
W diagnostyce pomocne są ultrasonografia przezodbytnicza i to-
mografia komputerowa, a zwłaszcza rezonans magnetyczny. 

Podstawową metodą leczenia jest radykalne chirurgiczne usunięcie 
torbieli, szczególnie ważne ze względu na możliwość zezłośliwienia 
torbieli, jak w opisanym przypadku. Zgodnie z doniesieniami innych 
autorów, gdy zmiana jest zlokalizowana poniżej poziomu S3, prefe-
ruje się dostęp tylny (jak w opisanym przypadku). W razie trudności 
można usunąć kość ogonową. Preparowanie w tej okolicy ułatwia 
wprowadzenie palca do odbytu. Tkanki w tej okolicy są niepodat-
ne na preparowanie, natomiast naczynia i nerwy są niewidoczne. 
Gdy zmiana jest duża i sięga powyżej S3, wykorzystuje się dostęp 
przez laparotomię. W zależności od lokalizacji i wielkości zmiany 
inni autorzy wykorzystywali dostępy: transrektalny, przezkroczowy, 
przezkrzyżowy, przezpochwowy, przezzwieraczowy, transkoksygo-
dealny oraz laparoskopowy. W przypadku dużej torbieli, zawierają-
cej wiele treści płynnej, zaleca się punkcję [12, 13, 14].

O rzadkości występowania torbieli ogonowo-jelitowej świadczą 
opisy pojedynczych przypadków w piśmiennictwie światowym. 

malny, endodermalny i mezodermalny. Nabłonek w torbieli może 
być różnego typu: śluzowy albo rzęskowy kolumnowy pseudowar-
stwowy, wielowarstwowy płaski, kostkowy przejściowy, kostkowy 
wydzielający śluz, przejściowokomórkowy, kolumnowy. Torbiel 
ogonowo-jelitowa jest cienkościenna, zawiera płyn koloidowy 
zielony opalizujący. Może być jednokomorowa lub wielokomo-
rowa (konglomerat torbieli), rozgałęziona, łagodna albo złośliwa. 
Rectal duplication cyst jest wyścielona nabłonkiem podobnym 

ryc.3.  Rodzaje nabłonków wyścielających ścianę torbieli ogonowo-jelitowej: 
(A) nabłonek dwuwarstwowy sześcienny (H+E; obiektyw 100x); (B) nabłonek 
wielowarstwowy sześcienny (H+E; obiektyw 100x); (C) nabłonek migawkowy 
(H+E; obiektyw 100x), (D) nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący 
(H+E; obiektyw 100x), (E) nabłonek przejściowy (H+E; obiektyw 100x), 
(F) nabłonek gruczołowy (H+E; obiektyw 100x).

ryc. 5.  Barwienia immunohistochemiczne: (A) włókna mięśni gładkich SMA-pozytywne 
(obiektyw 20x); (B) dodatnia ekspresja cytokeratyny 7 w nabłonku migawkowym 
i przejściowym (obiektyw 20x); (C) dodatnia ekspresja cytokeratyny 20 
w nabłonku gruczołowym typu jelita grubego (obiektyw 20x); (D) nadekspresja 
białka p53 prawie w 100% komórek raka gruczolowego śluzowego rozwijającego 
się w torbieli ogonowo-jelitowej (obiektyw 20x).

ryc. 4.  (A) Dysplazja małego stopnia w obrębie nabłonka gruczołowego 
wyścielającego część torbielowatych przestrzeni w torbieli ogonowo-
jelitowej (H+E; obiektyw 20x); (B) rak gruczołowy śluzowy w torbieli 
ogonowo-jelitowej (H+E; obiektyw 20x); (C) rak gruczołowy śluzowy 
w torbieli ogonowo-jelitowej (H+E; obiektyw 40x).
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sana przez nas torbiel była objawowa od urodzenia, przebiegała 
z przetoką ropną na pośladku i uległa zezłośliwieniu.

wniOSki

Torbiel jelitowo-ogonowa z transformacją nowotworową rozpo-
znana u kobiety w podeszłym wieku jest wyjątkową rzadkością. 
Może być mylona z przetoką ropną ropniaka pośladka. Bardzo 
wartościowym badaniem jest rezonans magnetyczny, którego 
wykonanie pozwoliło w opisanym przypadku ustalić właściwe 
rozpoznanie. Podstawową metodą leczenia jest chirurgiczne ra-
dykalne usunięcie zmiany.

Charakterystyki te były gromadzone przez kilkanaście lat w du-
żych ośrodkach klinicznych. Torbiele, które uległy zezłośliwieniu, 
są wyjątkowo rzadkie. Jako pierwszy torbiel ogonowo-jelitową opi-
sał Middeldorpf w 1885 roku. Inni autorzy prezentowali: 53 przy-
padki u osób w wieku od 4 dni do 73 lata, 43 przypadki zebrane 
przez 16 lat, 30 przypadków zebranych przez 30 lat, 16 przypadków 
torbieli ogonowo-jelitowej uległej zezłośliwieniu i 12 przypadków 
(5 – rakowiak, 7 – adenocarcinoma). Opisy pojedynczych przypad-
ków dotyczą kobiet w wieku 29, 46, 49, 64 i 68 lat oraz mężczyzn 
w wieku 19, 34 i 72 lat [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

W literaturze polskiej nie znaleźliśmy opisu torbieli ogonowo-jeli-
towej u osoby dorosłej. Na uwagę zasługuje szczególnie to, że opi-
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