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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Torbielowate guzy trzustki stanowią wyzwanie dla wielospecjalistycznego ze-
społu kwalifikującego pacjenta do leczenia. Prawidłowe rozpoznanie zmian o charakterze 
wewnątrzprzewodowych brodawkowatych nowotworów śluzowych trzustki z przewodu 
głównego (ang. main-duct IPMN) lub śluzowego nowotworu torbielowatego (MCN) stano-
wi klucz w doborze odpowiedniej strategii leczenia, gdyż ryzyko transformacji nowotworo-
wej w tych grupach jest wysokie.

Cel pracy. Celem pracy jest analiza częstości transformacji nowotworowych u opero-
wanych w 2016 roku.

Materiał i metody. Z grupy pacjentów z rozpoznaniem guza trzustki wybrano chorych 
zakwalifikowanych do resekcji z powodu nowotworu torbielowatego trzustki. Porównano 
rozpoznania przedoperacyjne z rozpoznaniami pooperacyjnymi.

Wyniki. W 2016 roku włączono do oceny 168 pacjentów z guzami trzustki o różnym 
charakterze. Do resekcji zakwalifikowano 55 chorych, wśród których 14 z powodu nowo-
tworu torbielowatego. Uzyskano następujące wyniki przedoperacyjne: IPMN n = 6, MCN 
n = 6, IPMN z możliwą transformacją nowotworową n = 1, IPMN lub zmiana w przebiegu 
PZT n = 1. W mikroskopowym badaniu pooperacyjnym stwierdzono: IPMN n = 3, MCN 
n = 5, rak trzustki n = 3, PZT n = 1, IPMN z komponentą raka inwazyjnego n = 1, torbiel 
rzekoma n = 1.

Wnioski. Transformacja nowotworowa miała miejsce tylko u chorych z rozpoznaniem 
przedoperacyjnym IPMN. W przypadku nowotworów torbielowatych podejrzanych jako 
IPMN lub MCN zasadne jest wczesne postępowanie operacyjne zamiast podejścia pole-
gającego na powtarzanych badaniach obrazowych.

S u m m a r y

Introduction. Cystic pancreatic tumors are real challenge for interdisciplinary team. 
The key issue is to recognize and qualify for surgery the main duct IPMN and mucinous 
cystic neoplasm (MCN) as the leasions with the highest malignancy potential.

Aim. The aim of the study is to analyze the frequency of malignant transformation within 
cystic pancreatic neoplasm operated on in 2016.

Material and methods. The group of patients with cystic pancreatic neoplasms was 
identified and the final pathology of the tumor was correlated with preoperative one.

Results. There were 168 patients with diagnosis of pancreatic tumor in 2016. After 
initial qualification 55 of them were operated. 14 patients have preoperative diagnosis of 
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WSTĘP
Torbielowate guzy trzustki – TGT (ang. cystic pan-

creatic lesions) – stanowią istotne pole zainteresowa-
nia współczesnej medycyny, ich rozpoznawalność 
rośnie z roku na rok. Dzięki coraz dokładniejszym me-
todom obrazowania, rosnącej dostępności do badań 
oraz większej świadomości problemu w środowisku 
medycznym zmiany te stanowią codzienne wyzwanie 
dla współczesnego lekarza.

Według dostępnego piśmiennictwa częstość wystę-
powania zmian torbielowatych w trzustce bliska jest 
około 20%, z czego w większości są to zmiany o cha-
rakterze zapalnym lub pozapalnym, blisko 70% zmian 
to pseudotorbiele (1-3) powstające w przebiegu prze-
wlekłego lub ostrego zapalenia trzustki. Nowotwory 
torbielowate stanowią około 1% wszystkich guzów 
trzustki (2). W badaniach autopsyjnych guzy torbielo-
wate są diagnozowane u około 24% pacjentów (4).

Obraz kliniczny nowotworów torbielowatych nie jest 
jednoznaczny, a duża część pozostaje bezobjawowa. 
Zmiany te zgodnie z klasyfikacją WHO (2010) można 
podzielić na trzy podstawowe grupy: surowiczy gru-
czolak torbielowaty (ang. serous cystic neoplasm), 
śluzotwórczy gruczolak torbielowaty (ang. mucinous 
cystic neoplasm – MCN) i wewnątrzprzewodowy bro-
dawkowaty nowotwór śluzotwórczy (ang. intraductal 
papillary mucinous neoplasm – IPMN) (5).

Diagnostyka tych często niewielkich zmian stanowi 
wyzwanie dla wielospecjalistycznego zespołu kwalifi-
kującego pacjenta do odpowiedniego leczenia.

Prawidłowe rozpoznanie zmian o charakterze we-
wnątrzprzewodowych brodawkowatych nowotworów 
śluzowych trzustki z przewodu głównego (ang. main-duct 
IPMN) lub śluzowego nowotworu torbielowatego (MCN) 
stanowi klucz w doborze odpowiedniej strategii leczenia, 
gdyż ryzyko transformacji nowotworowej w przypadku 
main-duct IPMN wynosi 50-92% (6-8), a określenie ry-
zyka dla grupy MCN jest ściśle związane z wielkością 
guza, obecnością guzków przyściennych i wynosi od 12 
do 36% (7-9). Zmiany o charakterze śluzotwórczym są 
związane ze zdecydowanie większym ryzykiem i właśnie 
ta grupa chorych wymaga szczególnego nadzoru.

Zabiegi resekcyjne zgodnie z przyjętymi założeniami 
powinny być wykonywane u pacjentów ze zmianami 
torbielowatymi z czynnikami ryzyka transformacji lub 
u pacjentów z dodatnim wynikiem badania histopato-
logicznego uzyskanego drogą biopsji przezskórnej lub 
pod kontrolą endosonografii (8).

Należy pamiętać, że ryzyko operacji może przewyż-
szać, nawet znacząco, ryzyko wystąpienia transforma-

cji nowotworowej. W największym dotychczas badaniu 
oceniającym ponad 500 pacjentów z rozpoznaniem 
zmiany torbielowatej ryzyko transformacji dla zmiany 
wielkości mniejszej niż 3 cm wynosiło niecałe 3% (10), 
śmiertelność w zabiegach resekcyjnych z powodu 
raka trzustki w wiodących ośrodkach wynosi około 3%, 
a szansa rozwoju powikłań jest bliska 30% (11, 12). 
Dlatego właściwe ustalenie rozpoznania ma olbrzy-
mie znaczenie nie tylko dla komfortu życia pacjenta, 
ale również odpowiedniego zaplanowania nadzoru, 
wyznaczenia kontrolnych badań i poinformowania pa-
cjenta chorego o ryzyku operacji lub postawy wycze-
kującej.

CEL PRACY

Celem tej pracy jest analiza grupy pacjentów 
z przedoperacyjnym rozpoznaniem guza torbielowa-
tego trzustki pod kątem częstości występowania no-
wotworów złośliwych w tej grupie, obecności dysplazji 
dużego stopnia lub histopatologicznych wykładników 
transformacji nowotworowej.

MATERIAŁ I METODY

Z grupy pacjentów z rozpoznaniem guza trzustki, bę-
dących pod nadzorem zespołu wielospecjalistycznego 
szpitala uniwersyteckiego (chirurg, gastroenterolog, ra-
diolog) w 2016 roku, wybrano i przeanalizowano cho-
rych kwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Kry-
teria włączenia do analizy obejmowały: pełnoletność, 
posiadanie przynajmniej jednego badania obrazowego 
pola trzustkowo-dwunastniczego, leczenie operacyj-
ne, wynik badania mikroskopowego pooperacyjnego. 
Do ostatecznej analizy włączono 55 pacjentów.

Porównano rozpoznania przedoperacyjne z rozpo-
znaniami histopatologicznymi pooperacyjnymi. Oce-
niono podstawowe dane demograficzne, czas hospita-
lizacji, występowanie i stopień ciężkości powikłań.

WYNIKI

W 2016 roku zespół interdyscyplinarny sprawował 
nadzór nad 168 pacjentami z guzami trzustki o różnym 
charakterze. Pacjenci ci byli omawiani na interdyscy-
plinarnym konsylium chirurgiczno-gastroenterologicz-
no-radiologicznym. Oceniano i omawiano aktualne 
badania obrazowe oraz wyniki badań dodatkowych, 
aktualny stan pacjenta, zgłaszane dolegliwości. Spo-
śród omawianych pacjentów 55 włączono do analizy, 
14 z nich zakwalifikowano do zabiegów z powodu no-
wotworu torbielowatego. Pacjenci niezakwalifikowani 
do leczenia operacyjnego zostali objęci nadzorem 

cystic pancreatic neoplasm. Preoperative diagnosis was: IPMN n = 6, MCN = 6, IPMN 
with malignant transformation n = 1, IPMN or chronic pancreatitis CP n = 1. Postoperative 
pathology reveal: IPMN n = 3, MCN n = 5, pancreatic cancer n = 3, PZT n = 1, IPMN with 
malignant transformation n = 1, pancreatic pseudocyst n = 1.

Conclusions. The malignant transformation can be correctly discriminated in the 
group of cystic lesions with the routine use of interdisciplinary conference for patients 
qualification.
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zespołu wielospecjalistycznego, zaplanowano kolejne 
badania obrazowe, zdyskwalifikowano z leczenia ope-
racyjnego z powodu braku zmiany pierwotnej 8 kobiet, 
średni wiek 58 lat (min. 40; maks. 73), 6 mężczyzn 
w średnim wieku 58 lat (min. 20; maks. 78). Decyzję 
podjęto na podstawie badań obrazowych i laborato-
ryjnych (MRI n = 14, TK n = 14, EUS n = 6, biopsja 
cienkoigłowa pod kontrolą EUS n = 3, markery nowo-
tworowe n = 14). W trakcie omówienia wysunięto roz-
poznania wstępne przedstawione w tabeli 1.

W mikroskopowym badaniu pooperacyjnym stwier-
dzono następujące rozpoznania: IPMN n = 3, MCN 
n = 5, rak trzustki n = 3, PZT n = 1, IPMN z komponen-
tą raka inwazyjnego n = 1, torbiel rzekoma n = 1. Raka 
trzustki stwierdzono u pacjentów zakwalifikowanych ze 
wstępnym rozpoznaniem IPMN typu I i III (n = 2; n = 1), 
stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM oce-
niono jako: Adenocarcinoma T3N1Mx (n = 2), Colloid 
adenoca, T3N1Mx (n = 1), u jednego chorego rozpo-
znano IPMN, intestinal type, with associated invasive 
carcinoma, T1N0Mx (n = 1).

Tab. 1. Torbielowate guzy trzustki z podziałem na typy według 
oceny przed- i pooperacyjnej

Typ zmiany
Ocena 

przedoperacyjna 
(n = 14)

Ocena 
pooperacyjna 

(n = 14)

IPMN (typ I – 5, typ III – 1) 6 3

MCN (w tym jedno podejrzenie 
odrostu)

6 5

IPMN typu I z możliwą 
transformacją

1 1

IPMN typu I lub zmiana 
w przebiegu PZT

1 1

Rak trzustki 0 3

Torbiel rzekoma 0 1

IPMN (ang. intraductal papillary mucinous neoplasm) – wewnątrzprzewo-
dowy brodawkowaty nowotwór śluzotwórczy; MCN (ang. mucinous cy-
stic neoplasm) – śluzotwórczy gruczolak torbielowaty; PZT – przewlekłe 
zapalenie trzustki

Zmiana podejrzana jako odrost MCN oceniono 
w ostatecznym badaniu jako pseudotorbiel trzustki, 
u jednego chorego stwierdzono IPMN z dysplazją małe-
go stopnia. Zmiana różnicowana pomiędzy PZT a IPMN 
typu I w ostatecznej ocenie została zaklasyfikowana jako 
zmiana w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki.

Średni czas hospitalizacji wynosił: 11 dni (min. 6, 
maks. 38), dla grupy ze zmianami złośliwymi – 
15 dni (min. 6, maks. 38), dla pacjentów z guzami tor-
bielowatymi – 9 dni (min. 8, maks. 12).

Za Clavien i Dindo przyję to definicję  „powikłania 
chirurgicznego” jako każ de zaburzenie zwykłego prze-
biegu pooperacyjnego (13, 14). Zaobserwowano 7 po-
wikłań (7/14; 50%), w tym stopnia I n = 2, II n = 3, 
IIIa n = 1. Powikłania III stopnia: konieczność drenażu 
klatki piersiowej z powodu płynu, IIIb (n = 1): koniecz-
ność reoperacji z powodu zacieku żółci. W grupie, 
w której odnotowano powikłania, średni czas hospitali-
zacji wynosił 14 dni (min. 9, maks. 38), w grupie, w któ-
rej nie odnotowano powikłań – 8 dni (min. 6, maks. 10).

Ilość ponownych przyjęć (ang. readmission rate) 
w czasie 30 dni od daty wypisu wynosiła 2, kolejno po 
6 i 8 dobach, powodem ponownej hospitalizacji były 
ropień wątroby, leczony metodami małoinwazyjny-
mi – drenażem przezskórnym pod kontrolą USG, oraz 
opóźnione opróżnianie żołądka (DGE) leczone sku-
tecznie farmakologicznie.

DYSKUSJA

Badania obrazowe stanowią w chwili obecnej głów-
ne narzędzie diagnostyczne zmian torbielowatych. 
Należy podkreślić rolę przezbrzusznego badania ul-
trasonograficznego, będącego najczęściej wykony-
wanym przesiewowym badaniem jamy brzusznej. 
Diagnostyka zmian torbielowatych wymaga wykona-
nia kilku badań w różnych technikach obrazowania, 
złotym standardem są badania tomografii kompute-
rowej i rezonansu magnetycznego z cholangiografią, 
endosonografia (EUS) z możliwością pobrania mate-
riału diagnostycznego oraz badanie endoskopowej 
cholangiopankreatografii wstecznej zarezerwowane 
tylko dla wybranych przypadków (8, 10, 15-17). Nie-
zwykle istotna wydaje się być wzrastająca rola EUS 
nie tylko w kontekście różnicowania zmian podejrza-
nych o IPMN. Suzuki i wsp. (18) podkreślają nie tylko 
rolę różnicowania pomiędzy guzami produkującymi 
śluz (potencjalnie złośliwe) od zmian nieśluzowych 
wiążących się z bardzo małym ryzykiem transformacji, 
ale zwracają uwagę na zmiany o charakterze granicz-
nym z poszerzeniem przewodu trzustkowego w prze-
dziale 5-9 mm i wskazują konieczność wykonania EUS 
z biopsją w tej zagrożonej grupie. Wzrasta rola mar-
kerów pobieranych ze zmian torbielowatych (18) ze 
szczególnym uwzględnieniem CEA mającego dobrą 
wartość predykcyjną oraz markera CA 72.4. Nowe pole 
dla badań diagnostycznych to przede wszystkim bada-
nia genetyczne wykrywające m.in. obecność mutacji 
KRAS i GNAS, ekspresję EGFR oraz pMAPK, mogą-
cych być odpowiedzialne za transformację nowotwo-
rową w grupie chorych z IPMN (19).

W grupie pacjentów (n = 6) objętych przedopera-
cyjnym badaniem EUS trafność rozpoznań przedope-
racyjnych po zestawieniu ich z ostatecznym badaniem 
mikroskopowym wyniosła 83,3% (5, 6).

W światowym piśmiennictwie najwyższe ryzyko 
transformacji nowotworowej opisywane jest w grupie 
pacjentów z przedoperacyjnym rozpoznaniem IPMN 
z przewodu głównego (8, 9, 20, 21). Stwierdziliśmy, 
że w przeanalizowanym materiale transformacja no-
wotworowa miała miejsce tylko w grupie pacjentów 
z przedoperacyjnym rozpoznaniem IPMN, co pokry-
wa się z doniesieniami ze światowego piśmiennic-
twa (8, 9). Chorzy ci zostali zakwalifikowani do resekcji 
z powodu IPMN typu I (n = 3) oraz IPMN III (n = 1). 
U trzech pacjentów w badaniu pooperacyjnym wy-
kryto raka inwazyjnego T3N1Mx, u jednego chore-
go guz IPMN z komponentą nowotworu złośliwego 
(IPMN, intestinal type, with associated invasive carci-
noma, T1N0Mx). Obowiązujące wytyczne dotyczące 
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 diagnostyki i  postępowania (22) podkreślają rolę EUS 
w określaniu potencjału złośliwości w guzach torbielo-
watych, niemniej jednak jest to wciąż badanie o dość 
ograniczonej dostępności w Polsce, podobne do-
świadczenie podzielają autorzy pracy.

WNIOSKI

Oceniając zastosowane metody diagnostycz-
ne (techniki radiologii – MRCP, CT, diagnostyki 
inwazyjnej – EUS, badań laboratoryjnych), nie by-

liśmy w stanie w pełni zróżnicować zmian torbielo-
watych od raka inwazyjnego. Na podstawie powyż-
szych wyników można stwierdzić, że w przypadku 
nowotworów torbielowatych podejrzanych jako 
IPMN lub MCN zasadne jest wczesne postępowa-
nie operacyjne zamiast podejścia polegającego 
na powtarzanych badaniach obrazowych. Autorzy 
zgadzają się ze wzrastającą rolą EUS oraz badania 
biopsyjnego, natomiast nie powinny one wydłużyć 
ścieżki diagnostycznej.
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