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Rak zarodkowy typu dzieciêcego -yolk
sac tumor nale¿y do rzadkich nowotworów
zarodkowych. W czystej postaci wystêpuje
g³ównie u dzieci w okresie niemowlêcym. U
doros³ych rozpoznaje siê go wraz z komponent¹ innych nowotworów z pierwotnych
komórek p³ciowych. W wiêkszoci przypadków wystêpuje w gonadach. Jednak w oko³o
20 % mo¿e byæ zlokalizowany pozagonadalnie, tak¿e w przestrzeni zaotrzewnowej. W
tej lokalizacji guzy te mog¹ wzrastaæ podstêpnie nie daj¹c pocz¹tkowo ¿adnych objawów
klinicznych. Dziêki nowoczesnej diagnostyce obrazowej rozpoznanie guzów zaotrzewnowych nie nastrêcza wiêkszych trudnoci.
W przypadkach na³o¿enia siê innych dodatkowych czynników etiologicznych mo¿e dojæ
do pomy³ek diagnostycznych, opóniaj¹cych
prawid³owe postawienie diagnozy. Urazy
jamy brzusznej same w sobie stanowi¹ trudny problem diagnostyczny. Jednoczasowe
wspó³istnienie urazu i guza nowotworowego
w jamie brzusznej pog³êbia te trudnoci. W
przedstawionym przypadku uraz jamy
brzusznej by³ jedyn¹ przyczyn¹ dolegliwoci
u m³odego, aktywnego zawodowo mê¿czyzny.
Przez d³ugi okres czasu, mimo ewidentnych
obrazów radiologicznych nie wysuniêto podejrzenia obecnoci guza nowotworowego,
skupiaj¹c siê wy³¹cznie na urazowej etiologii obserwowanych zmian. Rozrost nowotworu doprowadzi³ w tym czasie do gronych dla
¿ycia powik³añ.

Children's type embryonal carcinoma yolk sac tumor is a rare embryonic tumors. In
pure form, occurs mainly in infancy. In adults
are diagnosed as a component of other primary germ cells tumors. In most cases occur in
the gonads. However, in approximately 20%
may be located extragonadal, also in the retroperitoneal space. In this location, these tumors may grow insidiously without giving any
clinical signs initially. Thanks to modern diagnostic imaging it is easy to recognize retroperitoneal tumors. In some cases, the imposition
of additional etiological factors may lead to
diagnostic confusion, delaying the correct diagnosis. Abdominal injuries in themselves constitute a difficult diagnostic problem. A co-existence of injury and tumor in the abdomen increases the difficulties. In the presented case
the abdominal trauma was the sole cause of
problems in young, active man. Despite the
obvious radiographic images are not put forward the suspicion of presence of the tumor
for a long time, focusing exclusively on the
traumatic etiology of the observed changes.
Tumor growth led to a life-threatening complications during this period.

Rak zarodkowy typu dzieciêcego
(yolk sac tumor, endodermal sinus tumor)
w czystej postaci wystêpuje g³ównie u
dzieci w wieku niemowlêcym i stanowi
oko³o 60% nowotworów j¹dra tego okresu. U doros³ych rozpoznaje siê go zwykle wraz z inn¹ sk³adow¹ tkankow¹ pochodz¹c¹ z pierwotnych komórek p³ciowych. W wiêkszoci przypadków jest on
zlokalizowany w gonadach, jednak w ok.
20% ronie pozagonadalnie  w ródpiersiu, w okolicy krzy¿owo-guzicznej, w
przestrzeni zaotrzewnowej, na szyi, w
pochwie, w¹trobie i prostacie. Opisano lokalizacjê tego nowotworu w takich miejscach jak jama nosowa, oczodó³, p³uco,
sieæ wiêksza [1-5].

Histogeneza pozagonadalnych guzów
zarodkowych jest niejasna. Zaproponowano 3 hipotezy wyjaniaj¹ce lokalizacjê tych nowotworów w miejscach pozagonadalnych. Pierwsza z nich zak³ada
pochodzenie z uszkodzonych genetycznie komórek, jak w przypadku lokalizacji w jamie macicy i ¿o³¹dku [6]. Druga
wyjania umiejscowienie pozostawaniem
pierwotnych komórek gonadalnych w rejonach, przez które odbywa siê migracja
w okresie embrionalnym. Natomiast trzecia teoria traktuje te guzy, jako przerzuty
z pierwotnej, ukrytej lokalizacji gonadalnej. Histologicznie s¹ to nowotwory z³o¿one z embrionalnych komórek tworz¹cych struktury przypominaj¹ce elementy
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Rycina 1
TK jamy brzusznej z dnia 20.11.07- krwiak w przestrzeni zaotrzewnowej po stronie prawej. Krwiak ledziony o wym. 1,8x5,2x1,9 cm , p³yn w obu jamach
op³ucnowych o gruboci do 1 cm.

Rycina 2
KT jamy brzusznej z dnia 21.12.2007: tworz¹cy siê ropieñ w obrêbie krwiaka
przestrzeni oko³onerkowej i przestrzeni zaotrzewnowej po stronie prawej o
wym. 8,4x11,8. Moczowód prawy uciniêty i poszerzony do 22 mm. Nadal
p³yn w obu jamach op³ucnowych.

pozap³odowe, powstaj¹ce w rozwoju ontogenetycznym ssaków, takie jak pêcherzyk ¿ó³tkowy, struktury oko³onaczyniowe i pozazarodkow¹ mezenchymê [7].
Wyró¿nia siê 5 typów histologicznych:
mikrotorbielowaty, wrzecionowatokomórkowy, w¹trobowopodobny, lity i mieszany (mikrotorbielowato - lity) [8]. Guzy
typu yolk sac tumor mog¹ syntetyzowaæ
keratynê, AFP, A1 - antytrypsynê, transferynê oraz sk³adowe b³ony podstawnej
w tym: fibronektynê, kolagen typu IV,
lamininê i wimentynê. W celach diagnostycznych u¿yteczne jest oznaczanie poziomu AFP, zarówno jako monitorowanie leczenia jak i do wykrywania wznowy przed jej objawami klinicznymi. LeOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 2

Rycina 3
KT jamy brzusznej z dnia 17.01.2008: dalsza progresja zmian w przestrzeni
zaotrzewnowej.

czenie chirurgiczne, jako jedyne jest niewystarczaj¹ce nawet w nisko zaawansowanych przypadkach. Radioterapia, jako
metoda samodzielna jest równie¿ nieskuteczna. Guzy te nale¿¹ do chemiowra¿liwych, szczególnie na chemioterapiê kombinowan¹. Do leków stosowanych nale¿¹ winkrystyna, aktynomycyna - D, cyklofosfamid, cisplatyna, winblastyna.
Obecnie najczêciej stosowanym leczeniem kombinowanym jest schemat BEP,
który zmieni³ rokowanie chorych na guzy
zarodkowe.
W omawianym przez nas przypadku,
ewidentny wywiad urazowy nie wskazywa³ na obecnoæ guza, lecz sugerowa³
krwawienie z uszkodzonych narz¹dów. W

ci¹gu ca³ego okresu obserwacji wystêpowa³y trudnoci rozpoznawcze, które doprowadzi³y do ciê¿kiego stanu chorego.
Opis przypadku
Pacjent M. K. lat 32, palacz tytoniu
(ok. 20 papierosów dziennie), bez istotnej przesz³oci chorobowej, z obci¹¿aj¹cym wywiadem rodzinnym (matka zmar³a z powodu raka p³uca, ojciec z powodu
raka ¿o³¹dka) zosta³ przyjêty na Oddzia³
Chirurgiczny dnia 19.11.2007, w wyniku urazu jamy brzusznej, jakiego dozna³
podczas pracy spadaj¹c z drabiny o wysokoci kilku metrów. Wykonano usg
jamy brzusznej, w którym stwierdzono
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Rycina 4
KT jamy brzusznej z dnia 1.02.2008 : Widoczny olbrzymi guz w przestrzeni zaotrzewnowej z naciekiem
na nerkê praw¹. Widoczne cechy zastoju treci pokarmowej w ¿o³¹dku z powodu ucisku guza na
zaotrzewnow¹ czêæ dwunastnicy.

przyrodkowo po stronie prawej, poni¿ej
dolnego bieguna nerki obszar o mieszanej echogenicznoci o r. 6,6 cm sugeruj¹cy krwiak krezki. Ocena przestrzeni
zaotrzewnowej ze wzglêdu na gazy i treci jelitowe by³a utrudniona. Tomografia
jamy brzusznej równie¿ wykonana w trybie pilnym w dniu nastêpnym uwidoczni³a krwiak w przestrzeni pozaotrzewnowej po stronie prawej, krwiak ledziony
o wym. 1,8 x 5,2 x 1,9 cm oraz p³yn w
obu jamach op³ucnowych o gruboci do
1 cm. W trakcie pobytu od 19.11 do
11.12.2007 stan chorego by³ stabilny;
wystêpowa³y bóle brzucha z promieniowaniem do pleców. W badaniach laboratoryjnych obserwowano spadek wartoci
morfologii z 16.2 do 11,9 g/dl. Z powodu anemizacji przetoczono 2 jednostki
masy erytrocytarnej, podano antybiotyk.
Chorego nie operowano. Kontrolne usg
jamy brzusznej z dnia 21.11.2007 wykaza³o w nerce prawej obraz krwiaka podtorebkowego i przerwanie mi¹¿szu nerki
od strony grzbietu oraz obecnoæ w przestrzeni zaotrzewnowej po stronie prawej
nieostro odgraniczonego krwiaka o wym.
10 x 6 cm. Nastêpne badanie z
06.12.2007 wykaza³o krwiak ledziony
o wym. 4 x 2cm, poszerzenie uk³adu
zbiorczego nerki prawej, natomiast w
przestrzeni pozaotrzewnowej opisywano
krwiak o wym. 11,5 x 6 cm w fazie ewo-
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lucji z obszarami p³ynowymi. Na podstawie wywiadu i przeprowadzonej diagnostyki rozpoznano pourazowe zmiany w
przestrzeni zaotrzewnowej i ledzionie,
jako przyczynê dolegliwoci bólowych.
Chory zosta³ wypisany do domu. W dniu
21.12.2007 z powodu bólów brzucha i
miednicy zosta³ przyjêty do Oddzia³u
Urologicznego. Tomografia komputerowa jamy brzusznej zasugerowa³a tworzenie siê ropnia w obrêbie krwiaka przestrzeni oko³onerkowej i przestrzeni pozaotrzewnowej po stronie prawej o wym.
8,4 x 11,8 x 10,2cm, uciniêcie i poszerzenie moczowodu prawego do 2,2 cm
oraz utrzymuj¹cy siê p³yn w obu jamach
op³ucnowych. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono cech anemizacji.
Chory zosta³ wypisany do domu z rozpoznaniem krwiaka przestrzeni zaotrzewnowej i zaleceniem zg³oszenia siê do przyjêcia do Oddzia³u Urologicznego w dniu
04.01.2008. W tym Oddziale w dniu
05.01. wykonano zabieg operacyjny z
dostêpu pozaotrzewnowego - ewakuacjê
krwiaka, ale nie znaleziono ród³a krwawienia, jednoczenie wykluczaj¹c jego
nerkowe pochodzenie. Pacjent zosta³
przekazany do Oddzia³u Chirurgicznego.
W przebiegu hospitalizacji wyst¹pi³a
masywna zakrzepica ¿y³ g³êbokich koñczyny dolnej prawej oraz spadek morfologii do 7,8 g/dl. W kolejnej tomografii

komputerowej z dnia 10.01.2008 stwierdzono cechy wie¿ego krwawienia oraz
ucisk i przemieszczenie aorty i ¿y³y g³ównej dolnej na lewo oraz dalsze powiêkszenie siê krwiaka przestrzeni zaotrzewnowej do wym. 14,4 x 8,5 x 11,1cm. Chory z objawami zakrzepicy ¿y³y g³ównej
dolnej w dniu 17.01.2008 zosta³ przekazany do Oddzia³u Chirurgii Naczyniowej
celem dalszego leczenia. W przeprowadzonej przy przyjêciu angiografii stwierdzono rozleg³e ubytki wype³nienia wiat³a ¿y³y g³ównej dolnej. Z kolei aortonefrogarfia nie wykaza³a zmian w zakresie
naczyñ trzewnych i nerkowych. Po niezbêdnym przygotowaniu dnia 17.01.2008
pacjenta operowano z dostêpu zaotrzewnowego- wykonano rewizjê rany, drena¿
i upakowano chusty operacyjne celem
uzyskania hemostazy. 18.01.2008 chorego reoperowano - usuniêto serwety operacyjne uzyskuj¹c dobr¹ hemostazê. Po
operacji pojawi³a siê przetoka ¿ó³ciowa
w ranie pooperacyjnej. W badaniu endoskopowym uwidoczniono perforacjê i
martwicê dalszej czêci dwunastnicy. W
dniu 22.01.2008 wykonano ponown¹
operacjê z dostêpu przez jamê otrzewnow¹ z ciêcia porodkowego, w trakcie której stwierdzono w przestrzeni zaotrzewnowej guzowaty naciek w ³¹cznoci z praw¹ nerk¹, przechodz¹cy przyrodkowo na
naczynia g³ówne i dwunastnicê. Nie by³o
mo¿liwoci ca³kowitego usuniêcia guza.
Wykonano resekcjê czêciow¹ dwunastnicy z zespoleniem dwunastniczo czczym koniec do koñca oraz pobrano
liczne wycinki. Wysuniêto podejrzenie
guza zaotrzewnowego w stadium rozpadu. Po operacji oznaczono markery AFP
i beta-HCG stwierdzaj¹c odpowiednio
4855 ng/ml (norma do 8 ng/ml) i < 2 mUI/
ml. Konsultuj¹cy urolog wykluczy³ obecnoæ patologicznych zmian w j¹drach.
Histopatolog rozpozna³ naciek typu yolk
sac tumor i carcinoma embryonale. W
wietle naczyñ obecne zatory z komórek
nowotworowych. Proces nowotworowy
pe³nociennie nacieka³ cianê dwunastnicy. W komentarzu histopatolog napisa³
przy braku zmian patologicznych w obu
j¹drach przypadek nale¿y zakwalifikowaæ, jako extragonadal mixed cell germ
tumor.
W leczeniu pooperacyjnym chory
otrzyma³ chemioterapiê postaci 6 kursów
wg schematu BEP. Przebieg leczenia powik³any by³ wyst¹pieniem gor¹czki neutropenicznej i anemii. Podano antybiotyki, Neupogen oraz przetoczono masê erytrocytarn¹, uzyskuj¹c poprawê stanu
ogólnego i wartoci morfotycznych krwi.
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Kontrolna tomografia komputerowa
(04.2008) wykaza³a znaczn¹ regresjê
guza zaotrzewnowego. Po zakoñczeniu
leczenia cytostatycznego, chorego poddano w dniu 02.07.2008 operacji wyciêcia resztkowych zmian zaotrzewnowych.
W przebadanym materiale histopatolog
stwierdzi³ przewlek³y, nieswoisty proces
zapalny bez zmian nowotworowych oraz
pole normotypowej chrz¹stki, otoczone
w³ókniej¹cym procesem zapalnym z dominacj¹ makrofagów i drobnymi ogniskami martwicy. Utkania struktur usuniêtego wczeniej guza brak. Obecne ognisko
chrz¹stki nale¿y traktowaæ, jako dojrzewanie ca³ego procesu w kierunku teratoma. Pacjent jest obecnie w bardzo dobrym stanie ogólnym, pojawia siê regularnie na kontrolne wizyty w Poradni
Onkologicznej i powróci³ do pracy.
Omówienie
Przedstawiony przypadek pokazuje
trudnoci rozpoznawcze, jakie mog¹ powstaæ w przypadku wspó³istnienia ró¿nych czynników etiologicznych. Ewidentny, urazowy pocz¹tek choroby u m³odego, zdrowego mê¿czyzny ca³kowicie zasugerowa³ zarówno chirurgów jak i radiologów. Mimo widocznej w obrazach tomografii komputerowej masy guza, maj¹c na uwadze przebyty uraz, podtrzymywano diagnozê krwiaka. Anemizacja chorego towarzysz¹ca chorobie nowotworowej dodatkowo wspiera³a to rozpoznanie.
W opisywanym przypadku w ci¹gu kilku
tygodni szybki wzrost guza doprowadzi³
do nowotworowej zakrzepicy ¿y³y g³ównej dolnej oraz destrukcji ciany dwunastnicy z przetok¹ dwunastnicz¹. W tym
czasie stan chorego sta³ siê krytyczny.
Pierwotnie wykonana operacja z lêdwiowego dostêpu pozaotrzewnowego mog³a
doprowadziæ do postawienia prawid³owego rozpoznania, o ile zosta³yby pobrane
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wycinki do badania histopatologicznego.
Podczas diagnostyki nie stwierdzono
zmian w j¹drach. Masa guza zlokalizowana by³a wy³¹cznie pozaotrzewnowo
Pozagonadalne guzy zarodkowe, a w
tym yolk sac tumor s¹ rzadkimi i agresywnymi nowotworami. Shoh i wsp.
stwierdzili, ¿e 57% zachorowañ dotyczy
p³ci mêskiej [9]. Guzy te, w wyniku nieprawid³owych procesów naprawczych na
poziomie molekularnym, produkuj¹ wiele substancji m.in. fosfatazê alkaliczn¹,
marker D 2 - 40 i AP - 2, które s¹ wykorzystywane w celach diagnostycznych
[10,11]. Najczêciej oznacza siê poziom
alfa-fetoproteiny (AFP). Przekroczenie
wartoci ponad kilka tysiêcy potwierdza
obecnoæ guza wywodz¹cego siê z komórek germinalnych [12]. Wzrost tego markera b¹d spadek wiadczy o wznowie lub
regresji guza. Zatem AFP jest u¿yteczna
zarówno w diagnostyce jak i monitorowaniu leczenia. Tak te¿ by³o w przedstawionym przypadku. Podczas kontrolnych
badañ wykonywana jest tomografia komputerowa jamy brzusznej. Przydatne s¹
równie¿ ultrasonografia i rezonans magnetyczny [13]. Badania te s¹ podstaw¹
rozpoznania, gdy diagnoza ukierunkowana jest na nowotwór. Na³o¿enie siê dodatkowych czynników etiologicznych takich jak uraz powodowaæ mo¿e b³êdn¹
interpretacjê otrzymywanych obrazów, ze
wzglêdu na podobne gêstoci krwiaka i
miêkkiej tkanki nowotworowej, w obrêbie, której czêsto wystêpuj¹ zmiany o
charakterze rozp³ywanej martwicy.
Leczenie pozagonadalnych nowotworów zarodkowych jest procesem z³o¿onym. Chirurgia, zwykle z powodu znacznych rozmiarów guza i naciekania otaczaj¹cych struktur, jako jedyna metoda jest
niewystarczaj¹ca. W uzupe³nieniu stosuje siê chemioterapiê z³o¿on¹ z bleomycyny, etopozydu i cisplatyny (BEP) [14],
która powoduje zmniejszenie siê masy

nowotworowej, a tym samym umo¿liwia
wykonanie kolejnej operacji celem usuniêcia zmian resztkowych i radykalizacji
leczenia. Guzy typu yolk sac tumor charakteryzuj¹ siê dobrym rokowaniem i 5letnim prze¿yciem, siêgaj¹cym w niektórych przypadkach do 90% [15]. W trakcie 10-letniego prze¿ycia opisano zw³óknienie p³uc, jako objaw uboczny stosowania bleomycyny [16].
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