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Gruczolakotorbielak śluzowy wyrostka robaczkowego  
– opis przypadku
Mucinous cystadenoma of the appendix – case report
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STRESZCZENIE:    Nowotwory wyrostka robaczkowego należą do rzadkości i stanowią ok. 0,4% nowotworów przewodu pokarmowego. Wśród nich 
najczęściej występującym nowotworem łagodnym jest gruczolakotorbielak śluzowy. Występuje w 0,6% resekowanych wyrostków 
robaczkowych, przeważnie nie dając wyraźnych objawów. Prezentujemy przypadek pacjentki operowanej w  Klinice Chirurgii IV 
Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z powodu podejrzenia obecności ropnia okołowyrostkowego. W pooperacyjnym 
badaniu histopatologicznym rozpoznano nowotwór wyrostka robaczkowego (gruczolakotorbielak śluzowy). Gruczolakotorbielak 
śluzowy jest rzadko brany pod uwagę w różnicowaniu i diagnostyce niespecyficznych bólów brzucha z towarzyszącymi im niecha-
rakterystycznymi wynikami badań laboratoryjnych oraz obrazowych jamy brzusznej. Brakuje jednoznacznych wytycznych i sche-
matów postępowania dotyczących tego schorzenia. Rokowanie odległe w przypadku tego niezłośliwego nowotworu jest dobre.
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ABSTRACT:   Tumors of the appendix are extremely rare and constitute about 0.4% of all tumors of the gastrointestinal tract. The most com-
mon benign neoplasm is mucinous cystadenoma, which can be found in 0.6% of all excised appendices and it rarely produces 
any symptoms. We present the case of a female patient who underwent surgery in the Department of Surgery due to suspicion of 
an appendicular abscess. On the postoperative pathology study, the diagnosis of a tumor of the appendix (mucinous cystadeno-
ma) was made. Mucinous cystadenoma is rarely included in the differential diagnosis of a non-specific abdominal pain accom-
panied by non-characteristic laboratory test results and imaging studies. There are no unequivocal guidelines and algorithms of 
managing this disease. Long-term prognosis is good in the case of a benign tumor.
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WSTĘP

Nowotwory wyrostka robaczkowego należą do rzadkości. Stanowią 
one ok. 0,4% nowotworów przewodu pokarmowego [1]. Wśród nich 
najczęściej występującym nowotworem łagodnym jest gruczola-
kotorbielak śluzowy. Występuje w 0,6% resekowanych wyrostków 
robaczkowych, przeważnie nie dając wyraźnych objawów, często 
jednak powodując powstanie tzw. torbieli śluzowej wyrostka [1, 
2]. Rzadszym, za to potencjalnie śmiertelnym powikłaniem zmian 
tego typu, jest powstanie śluzaka rzekomego otrzewnej, który 
przybiera formę zbiornika galarety w jamie brzusznej. Wstępne, 
przedoperacyjne postawienie właściwej diagnozy u pacjentów 
w tych przypadkach jest bardzo trudne ze względu na brak obja-
wów klinicznych lub niespecyficzny obraz kliniczny.

OPIS PRZYPADKU

66-letnia pacjentka została przyjęta na oddział gastroenterologicz-
ny z powodu wodobrzusza i trwających od ok. 5 miesięcy uporczy-
wych bólów brzucha o zmiennym nasileniu oraz wzdęć. W badaniu 
przedmiotowym przy przyjęciu jedyną stwierdzoną nieprawidłowo-
ścią była tkliwość jamy brzusznej przy palpacji głębokiej, głównie 
w okolicy prawego dołu biodrowego. W wykonanych badaniach 
laboratoryjnych stwierdzono nieznacznie podwyższony poziom 

CRP – 11,2 mg/l (N <5,0 mg/l) oraz CEA – 6,86 ng/ml (N <4,0 ng/
ml). Pozostałe wyniki utrzymywały się w dopuszczalnych zakresach. 
W badaniu USG jamy brzusznej wykazano ślad wolnego płynu w ja-
mie otrzewnej –okołowątrobowo i między pętlami jelitowymi. To-
mografia jamy brzusznej i miednicy uwidoczniła dużą ilość wolnego 
płynu, zlokalizowanego głównie międzypętlowo po stronie prawej, 
w zachyłku pęcherzowo-macicznym oraz odbytniczo-macicznym. 
Na pograniczu miednicy i jamy brzusznej, po stronie prawej, wi-
doczna była owalnokształtna struktura o wymiarach 5x5,5x3 cm 
otoczona warstwą płynu, ze ścianą wzmacniającą się po podaniu 
środka kontrastowego. Dodatkowo stwierdzono jej łączność z po-
grubiałym wyrostkiem robaczkowym. Rozpoznanie radiologiczne 
sugerowało obecność ropnia okołowyrostkowego (Ryc. 1). Do le-
czenia włączono zalecaną antybiotykoterapię. Następnie, po kon-
sultacji chirurgicznej, przekazano pacjentkę do Kliniki Chirurgii 
IV Wojskowego Szpitala Klinicznego celem leczenia operacyjne-
go. Podczas laparotomii, po otwarciu jamy brzusznej, stwierdzono 
obecność ok. 500 ml galaretowatej treści w jamie otrzewnej oraz 
rozdęty i pęknięty koniec wyrostka robaczkowego (Ryc. 2). Śródo-
peracyjnie postawiono rozpoznanie pękniętej torbieli śluzowej wy-
rostka robaczkowego, sam wyrostek resekowano w sposób typowy 
i przekazano wraz z próbką śluzu śródotrzewnowego do badania 
histopatologicznego. Dalszy przebieg operacji i okres pooperacyj-
ny były niepowikłane. Pacjentkę w stanie ogólnym i miejscowym 
dobrym wypisano do domu. W badaniu histopatologicznym roz-
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Zwykle objawia się stopniowym (w ciągu miesięcy, lat) powiększe-
niem obwodu brzucha związanym z powolnym gromadzeniem śluzu 
w jamie brzusznej [7, 9]. Przewlekle trwający proces może prowadzić 
do powstania zwłóknień i zrostów w otrzewnej, a przez to niedroż-
ności jelit – jest to więc powikłanie potencjalnie śmiertelne [8]. Tym 
gorzej, jeśli pseudomyxoma powstaje na podłożu zmiany złośliwej. 
Nowotworom śluzowym wyrostka, zwłaszcza gdy pooperacyjnie 
stwierdzono cechy zaawansowanej atypii komórkowej, mogą towa-
rzyszyć zmiany w innych częściach przewodu pokarmowego (zmiany 
kolorektalne, torbiele śluzowe jajników, raki trzustki i wątroby) [3]. 
Przykładowo, ryzyko rozwinięcia się gruczolakoraka jelita grubego 
u takich pacjentów jest nawet 6-krotnie wyższe niż w populacji ge-
neralnej. Stąd zasadny wydaje się szeroko pojęty, wnikliwy follow-up 
onkologiczny (np. kolonoskopia w nieodległym czasie po operacji) 
[5, 6]. Co do schematu samego postępowania operacyjnego autorzy 
prezentują zróżnicowane podejście. Zazwyczaj, jako że prawidłowe 
rozpoznanie przedoperacyjne mucoceli jest rzadkością, metodę ope-
racji, laparoskopową bądź otwartą, wybiera się na podstawie innych 
wskazań, a także możliwości technicznych ośrodka. Generalnie przyj-
muje się, że bez względu na metodę dostępu, gdy w trakcie operacji 
obserwuje się torbielowate poszerzenie wyrostka, przy zmianie obej-
mującej tylko wyrostek robaczkowy, wykonuje się klasyczną appen-
dektomię. Gdy zmiana szeroko obejmuje podstawę wyrostka, bądź 
wpukla się do światła jelita, zalecana jest częściowa resekcja kątnicy. 

poznano gruczolakotorbielaka śluzowego wyrostka robaczkowego 
z cechami dysplazji niewielkiego stopnia. W obrębie warstwy pod-
surowicówkowej i na powierzchni warstwy surowiczej stwierdzono 
obecność śluzu z przewlekłym odczynem zapalnym i złogami wap-
nia. Śluz śródotrzewnowy nie zawierał złośliwych komórek nowo-
tworowych. Rok po operacji uzyskano kontakt z pacjentką, która nie 
zgłaszała żadnych powikłań odległych ani dolegliwości związanych 
z przebytym zachorowaniem oraz leczeniem.

DYSKUSJA

Łagodne nowotwory wyrostka robaczkowego są rzadko obserwowane. 
Najczęściej występują pod kliniczną postacią mucoceli, czyli torbieli 
śluzowej, która wykazuje predominancję u płci żeńskiej, a średni wiek 
rozpoznania tego schorzenia to 50–55 lat [3]. Znajdujemy ją w 0,2–
0,3% resekowanych wyrostków robaczkowych [1, 4]. Cechuje się ona 
poszerzeniem światła wyrostka z nadmiernym gromadzeniem śluzu 
w jego świetle i może tworzyć się na kilka sposobów. Torbiel prosta 
powstaje na podłożu zatkania światła wyrostka w którym dochodzi 
do normalnej produkcji śluzu, np. przez kamień kałowy, żółciowy, 
endometriozę, zrost pooperacyjny, skręt wyrostka bądź guz jelita [5, 
6]. Podobny mechanizm, choć z większym nasileniem sekrecji, ob-
serwujemy w przypadku nadmiernego rozrostu śluzowego bez cech 
atypii, jednak również wtedy, zmiany te przeważnie nie przekraczają 
2 cm średnicy i rzadko grożą pęknięciem. Inaczej jest w przypadku 
gruczolakotorbielaka śluzowego (łagodna zmiana rozrostowa) i gru-
czolakotorbielakoraka śluzowego (nowotwór złośliwy) o cechach 
umiarkowanej bądź zaawansowanej dysplazji, które często osiągają 
rozmiar ok. 6 cm (nawet do 25 cm – śluzak gigantyczny), zmiany te 
mogą być objawowe i ulegać perforacji [1, 3, 4, 5]. W przeważającej 
części przypadków zmiany te są skąpo- lub bezobjawowe. O ile objawy 
kliniczne są niespecyficzne, to w badaniu fizykalnym najczęściej jest 
to wyczuwalny palpacyjnie guz w prawym dole biodrowym, tkliwość 
i ból brzucha w tej okolicy. Czasem towarzyszą im zakażenie układu 
moczowego lub krwinkomocz, bardzo rzadko krwawienie z dolne-
go odcinka przewodu pokarmowego spowodowane wgłobieniem [1]. 
Badania laboratoryjne również nie nasuwają konkretnej odpowiedzi, 
choć – poza nieprawidłowym poziomem CRP – obserwuje się niekiedy 
podwyższone poziomy markerów nowotworowych (CEA i CA19-9) 
sugerujące etiologię rozrostową bądź obecność zmian towarzyszą-
cych [3, 7]. Najlepszą metodą diagnostyki obrazowej w tym przypadku 
wydaje się tomografia komputerowa, która u 50% chorych pozwala 
na uwidocznienie otorbionej, cienkościennej zmiany wypełnionej hi-
poechogenicznym płynem, z możliwą przyścienną kalcyfikacją. USG 
jamy brzusznej przeważnie niewiele wnosi do rozpoznania, ukazując 
obraz o szerokim spektrum możliwych rozpoznań. Niektórzy auto-
rzy podają patognomoniczny „objaw wulkanu” w kolonoskopii, jed-
nak zazwyczaj prawidłowe wykonanie badania w tych sytuacjach jest 
technicznie niemożliwe [3, 7]. Wszystko to powoduje, że w połowie 
przypadków torbiele śluzowe wykrywane są incydentalnie, w trakcie 
operacji z innych wskazań. Wśród najczęstszych mylnych rozpoznań 
przedoperacyjnych figurują ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 
i ropień wewnątrzbrzuszny, chociaż spektrum innych możliwości 
jest obszerne (np. torbiele jajnika, nerki, bąblowcowe, przepukliny 
wewnątrzbrzuszne, etc.) [8]. Z powodu braku objawów rozpozna-
nie gruczolakotorbielaka śluzowego bywa opóźnione i może dojść 
do jego perforacji z powstaniem tzw. śluzaka rzekomego otrzewnej 
(łac. pseudomyxoma peritonei) z rozsiewem komórek nowotworo-
wych do wnętrza jamy otrzewnej w formie mnogich depozytów ślu-
zowych (galaretowata masa z przedstawionego przez nas przypadku). 

Ryc. 1.  Przedoperacyjna TK miednicy. Uwidoczniono płyn między pętlami jelitowymi 
oraz owalną strukturę łączącą się z wyrostkiem robaczkowym.  

Ryc. 2. Obraz śródoperacyjny. Rozdęty i sperforowany wyrostek robaczkowy.
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jamy brzusznej. Wykonywane jest wybiórczo, w zaawansowanych 
przypadkach, przez nieliczne ośrodki i jest niestety powiązane z dużą 
śmiertelnością [6, 7]. Pięcioletnie rokowanie u pacjentów ze złośli-
wym nowotworem śluzowym wyrostka powikłanym pseudomyxoma 
peritonei wynosi zaledwie 53% [8]. W przypadku zmian łagodnych 
przeżywalność 5-letnia wynosi 100% [3, 12].

PODSUMOWANIE

Gruczolakotorbielak śluzowy jest niezmiernie rzadko brany pod 
uwagę w różnicowaniu i diagnostyce niespecyficznych bólów brzu-
cha przy towarzyszących niecharakterystycznych, często mylących 
wynikach badań laboratoryjnych oraz obrazowych jamy brzusz-
nej. Do tej pory w literaturze brakuje jednoznacznych wytycznych 
i schematów postępowania dotyczących tego schorzenia. Rokowa-
nie w przypadku tego niezłośliwego nowotworu jest dobre, jednak 
jego rozpoznanie powinno skłaniać do zachowania szczególnej 
ostrożności i wnikliwości w trakcie postępowania operacyjnego, 
a także podwyższonej czujności onkologicznej w toku dalszej ob-
serwacji pacjentów leczonych z tego powodu.

Natomiast gdy zajęta jest ściana jelita, bądź istnieje podejrzenie zło-
śliwości zmiany, zazwyczaj stosuje się prawostronną hemikolektomię. 
Zawsze po stwierdzeniu mucoceli zalecana jest szczególna ostrożność 
przy jego opracowywaniu i wnikliwa inspekcja jamy brzusznej celem 
oceny obecności wszczepów śluzowych bądź zmian towarzyszących 
[1]. W przypadku pseudomyxoma peritonei należy starać się usunąć 
wszelkie zauważone wszczepy, choć jest to trudne technicznie i rzadko 
się udaje [7]. Trwają dyskusje na temat optymalnej metody operacji 
w sytuacji przedoperacyjnego zdiagnozowania mucocele. Niektórzy 
autorzy w prostych przypadkach proponują appendektomię laparo-
skopową, sugerując, że pozwala na lepszą inspekcję jamy brzusznej 
oraz uniknięcie rozsiewu wszczepów śluzowych poprzez zastosowa-
nie endobagów [9, 10]. Większość preferuje jednak metodę otwartą, 
najchętniej z użyciem śródoperacyjnego szybkiego badania histopa-
tologicznego. Bezsprzecznie konwersja jest konieczna w przypadku 
uszkodzenia ściany zmienionego wyrostka bądź obecności śluzaka 
rzekomego otrzewnej. W przypadku, gdy śródoperacyjny wynik ba-
dania tkanek sugeruje zmianę złośliwą, wykonuje się prawostronną 
hemikolektomię [11]. Dalsze leczenie prowadzone w referencyjnym 
ośrodku onkologicznym może obejmować operacyjną cytoredukcję 
wszczepów otrzewnej z równoczesnym podaniem chemioterapii do 
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