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Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy
jest to wysoko zró¿nicowany rak
gruczo³owy, pierwotnie zlokalizowany na obwodzie p³uca, pozaoskrzelowo, wykazuj¹cy tendencjê do
szerzenia siê drog¹ naczyñ limfatycznych i przestrzeni powietrznych, bez wyraŸnej destrukcji œcian
oskrzelików i pêcherzyków p³ucnych. Stanowi on niejednorodn¹ histogenetycznie grupê nowotworów,
w której wyró¿nia siê 3 g³ówne kategorie: rak œluzowy, rak w³ókniej¹cy oraz rak nie produkuj¹cy œluzu.
Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy
jest najbardziej inwazyjnym rakiem
gruczo³owym p³uc i stanowi 3 proc.
wszystkich raków p³uc.
Zachorowania na raka oskrzelikowo-pêcherzykowego s¹ niezale¿ne od
p³ci, a 30 proc. spoœród chorych nigdy nie pali³a. Zwykle s¹ to pacjenci miêdzy 40. a 70. rokiem ¿ycia.
Ponad po³owa pacjentów jest bezobjawowa, a zmiany radiologiczne
w radiogramach klatki piersiowej
wykrywane s¹ przypadkowo podczas badañ rutynowych. Jeœli pojawiaj¹ siê objawy to s¹ one niecharakterystyczne. Krwioplucie,
wystêpuj¹ce u mniej ni¿ 10 proc.
pacjentów oraz ciê¿ka hipoksemia
s¹ objawami póŸnymi i dotycz¹
zw³aszcza postaci rozsianych raka
oskrzelikowo-pêcherzykowego.
Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy radiologicznie manifestuje siê jako
pojedynczy, dobrze odgranicznony, obwodowy guz, drobnoguzkowe zmiany rozsiane albo jako segmentalne lub p³atowe konsolidacje.
Cech¹ radiologiczn¹ wyró¿niaj¹c¹
raka oskrzelikowo-pêcherzykowego jest wystêpowanie bronchogramu powietrznego, którego nie obserwuje siê w innych typach raków
p³uc. Leczenie zale¿ne jest od zaawansowania zmian. W przypadkach pojedynczego guza w I lub IIo
TNM zaawansowania metod¹ leczenia z wyboru jest lobektomia
wraz z wêz³ami ch³onnymi. W postaciach rozsianych stosuje siê
chemioterapiê systemow¹.
Rokowanie w raku oskrzelikowo-pêcherzykowym jest lepsze ni¿ w in-
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WSTÊP
Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy
nale¿y do kategorii raka niedrobnokomórkowego p³uc, typu gruczo³owego i stanowi 2–3 proc.
wszystkich raków p³uca [1, 2].
Jest najbardziej inwazyjnym rakiem
gruczo³owym p³uc [3]. Zwykle pacjenci znajduj¹ siê w przedziale
wiekowym miêdzy 40. a 70. rokiem ¿ycia. Dosjanh A. w Clinical
Pediatrics w 1992 r. opisa³ przypadek 15-letniej pacjentki z rakiem
oskrzelikowo-pêcherzykowym [4].
Zachorowania na raka oskrzelikowo-pêcherzykowego s¹ niezale¿ne
od p³ci [5], a 30 proc. spoœród
chorych nigdy nie pali³a [6].
Przedstawiamy 2 przypadki
m³odych chorych, u których rozpoznano raka oskrzelikowo-pêcherzykowego: 30-letniego mê¿czyzny
i 17-letniej kobiety.

OPIS PRZYPADKÓW

Przypadek I
30-letni mê¿czyzna, nigdy nie pal¹cy, z zawodu informatyk, zg³osi³
siê do Specjalistycznego Zespo³u
GruŸlicy i Chorób P³uc w Rzeszowie
celem diagnostyki guzkowych zmian
rozsianych stwierdzanych w RTG

klatki piersiowej. Przy przyjêciu pacjent zg³asza³: stany podgor¹czkowe utrzymuj¹ce siê od ok. 2 mies.,
utratê apetytu oraz spadek masy
cia³a ok. 3 kg w ci¹gu 6 tyg. W badaniu podmiotowym nie zaobserwowano odchyleñ od normy. W RTG
klatki piersiowej stwierdzano: w górnym polu p³uca prawego s³abo wysycone zacienienie o nieregularnych
kszta³tach wielkoœci 2 x 2 cm, ponadto we wszystkich polach p³ucnych obecne liczne drobonoguzkowe zacienienia o s³aby stopniu wysycenia. W wykonanej spirometrii
parametry wentylacji p³uc w normie.
Bronchoskopowo drzewo oskrzelowo o prawid³owym œwietle i ruchomoœci oddechowej. Œluzówka w ca³ym drzewie oskrzelowym zaczerwieniona,
nastrzykniêta
licznymi
znacznie poszerzonymi naczyniami
podœluzówkowymi. W pobranych pop³uczynach oskrzelowych nie znaleziono komórek nowotworowych, nie
stwierdzono pr¹tków kwasoopornych, wyhodowano normaln¹ florê
dróg oddechowych. Podczas konsultacji okulistycznej sugerowano zapalenie têczówki oka prawego.
W HRCT klatki piersiowej: w segmencie 2. p³uca prawego w s¹siedztwie szczeliny miêdzyp³atowej
widoczne nacieczenie mi¹¿szu p³u-
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nych typach raka niedrobnokomórkowego, ale w postaciach rozsianych jest niekorzystne.
W pracy przedstawiono 2 przypadki raka oskrzelikowo-pêcherzykowego u 30-letniego mê¿czyzny
przyjêtego do diagnostyki zmian
rozsianych stwierdzanych w obrazie rentgenowskim klatki piersiowej
oraz u 17-letniej kobiety diagnozowanej z powodu radiologicznych
cech zespo³u p³ata œrodkowego.

ca o nieregularnych obrysach,
kszta³tem zbli¿one do owalnego
o wymiarach 1,5 x 2,5 cm. W obydwu p³ucach g³ównie w górnych,
a zw³aszcza œrodkowych polach widoczne liczne dobrze odgraniczone
zacienienia drobnoguzkowe. Struktury œródpiersia prawid³owe. WN: Infiltratio pulmoni dex. Obraz zmian
guzkowych niejednoznaczny: sugeruje sarkoidozê. Nie mo¿na wykluczyæ procesu swoistego.

S³owa kluczowe: rak oskrzelikowo-pêcherzykowy p³uc.

Ze wzglêdu na brak jednoznacznego rozpoznania pacjent
zosta³ zakwalifikowany do torakotomii diagnostycznej. Podczas zabiegu stwierdzono rozsiane, drobne, bia³awo-perliste zmiany guzkowe w mi¹¿szu p³uca, na
op³ucnej œciennej, przeponie
i œródpiersiu. Pobrano wycinki do
badania histopatologicznego ze
œródpiersia, op³ucnej œciennej
i mi¹¿szu p³uca. Wynik histopato logiczny: Carcinoma bronchioalveolare non mucinosum pulmonis
dex. Metastasis carcinomatosa
lymphonodi. Infiltratio multifocalis
pleurae (fot. 1.).

Przypadek II
17-letnia pacjentka zosta³a przyjêta do Specjalistycznego Zespo³u GruŸlicy i Chorób P³uc w Rze-

szowie z powodu kaszlu, stanów
podgor¹czkowych oraz utrzymuj¹cych siê od 3 mies. zmian w RTG
klatki piersiowej o charakterze zespo³u p³ata œrodkowego. W wykonanej spirometrii : parametry wentylacji p³uc w granicach normy.
B r o n c h o s k o p o w o krtañ, tchawica
i drzewo oskrzelowe o prawid³owym œwietle oraz ruchomoœci oddechowej. Ujœcie p³ata œrodkowego nieco zaczerwienione, poza
tym œluzówka bladoró¿owa. W pobranych pop³uczynach oskrzelowych nie stwierdzono komórek nowotworowych, nie znaleziono pr¹tków kwasoopornych. Wyhodowano
normaln¹ florê dróg oddechowych.
W K T k l a t k i p i e r s i o w e j : w p³acie
œrodkowym p³uca prawego obecne dwie nieregularne jamy, z których dolna, obwodowa otoczona
miêkkotkankowym nieregularnym
naciekiem z bronchogramem powietrznym oraz zagêszczeniem pêcherzykowym na obwodzie zajmuj¹cym prawie ca³y p³at. Nieregularny naciek z bronchogramem
powietrznym stwierdzono równie¿
w segmencie 9 p³uca prawego
o wymiarze ok. 2 cm oraz w segmencie 8 p³uca lewego o œrednicy ok. 1 cm. Struktury œródpiersia
prawid³owe. Wykonano b i o p s j ê
a s p i r a c y j n ¹ c i e n k o i g ³ o w ¹ zmiany

Fot. 1. Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy nie wytwarzaj¹cy œluzu (Nonmucinous bronchioloalveolar
carcinoma)
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Bronchioalveolar carcinoma is
a well-differentiated adenocarcinoma, localized primary on the periphery of the lungs, extrabronchially, showing tendency to spread
through lymph vessels and air spaces, with no evident destruction of
walls of bronchioles and alveoli. It
constitutes histogenetically a non-homogenous group of neoplasms,
in which three main categories are
distinguished: mucinous, scirrhous
and nonmucinous carcinoma. Bronchioalveolar carcinoma is the most
invasive adenocarcinoma of the
lungs and represents 3% of all lung
cancers. Occurrence of bronchioalveolar carcinomas does not depend on gender; 30% of patients
suffering from the cancer never
smoked tobacco. They are usually
patients between 40 and 70 years
of age. Over half of them are
asymptomatic and radiological
changes on X-rays of the chest are
discovered accidentally during routine examinations. If symptoms
appear, they are non-characteristic.
Hemoptysis, which appears in less
than 10% of the patients and severe hypoxemia are the late symptoms and concern particularly disseminated forms of bronchioalveolar carcinoma. Bronchioalveolar
carcinoma manifests itself radiologically as: a single, well-deliminated, peripheral tumor; micronodular disseminated forms or as segmental or lobar consolidations.
Radiological feature that distinguishes bronchioalveolar carcinoma
is occurrence of air bronchogram,
that is not observed in the case of
other types of lung cancers. The
treatment depends on advancement of the lesions. In the case of
a single tumor in the 1st or 2nd stage
according to TNM classification, lobectomy with lymph nodes is a treatment of choice. In the case of disseminated forms, systemic chemotherapy is used. Prognosis in
bronchioalveolar carcinoma is better than in other types of non-small
cell carcinomas, but in the case of
disseminated forms is unfavorable.

w p³ucu prawym, w której rozmazie komórek nowotworowych nie
znaleziono. Ze wzglêdu na brak
jednoznacznego rozpoznania pacjentka zosta³a zakwalifikowana do
resekcji p³ata œrodkowego. Po
otwarciu klatki piersiowej stwierdzono marski bliznowaty p³at œrodkowy z torbielami p³ynowymi. Wynik
histopatologiczny: carcinoma bronchioalveolare mucinosum lobi medii
pulmonis dex. Infiltratio carcinomatosa pleurae pulmonalis (fot. 2.).

OMÓWIENIE
Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy
jest to wysoko zró¿nicowany rak
gruczo³owy, pierwotnie zlokalizowany na obwodzie p³uca, pozaoskrzelowo, wykazuj¹cy tendencjê
do szerzenia siê drog¹ naczyñ
limfatycznych i przestrzeni powietrznych, bez wyraŸnej destrukcji œcian oskrzelików i pêcherzyków p³ucnych. Stanowi on niejednorodn¹ histogenetycznie grupê
nowotworów, w której wyró¿nia siê
3 g³ówne kategorie: rak œluzowy
(przypadek II), rak w³ókniej¹cy
oraz rak nie produkuj¹cy œluzu
(przypadek I). Ponad po³owa pacjentów z rakiem oskrzelikowo-pêcherzykowym jest bezobjawowa,
a zmiany radiologiczne w RTG

klatki piersiowej wykrywane s¹
przypadkowo podczas badañ rutynowych [7, 8]. Jeœli pojawiaj¹ siê
objawy, to nie s¹ one charakterystyczne (przypadek I i II). Krwioplucie, wystêpuj¹ce u mniej ni¿ 10
proc. pacjentów [8] oraz ciê¿ka hipoksemia s¹ objawami póŸnymi
i dotycz¹ zw³aszcza osób ze
zmianami rozsianymi raka oskrzelikowo-pêcherzykowego.
Rak
oskrzelikowo-pêcherzykowy radiologicznie manifestuje siê jako: pojedynczy, dobrze odgraniczony,
obwodowy guz (przypadek I);
drobnoguzkowe zmiany rozsiane
(przypadek I) albo jako segmentalne lub p³atowe konsolidacje
(przypadek II). Cech¹ radiologiczn¹ wyró¿niaj¹c¹ raka oskrzelikowo-pêcherzykowego jest wystêpowanie bronchogramu powietrznego,
którego nie spotyka siê w innych
typach raków p³uca [9] (przypadek II). Naciekanie op³ucnej, poszerzenie wnêki i powiêkszenie
wêz³ów ch³onnych œródpiersia
stwierdzane w KT klatki piersiowej
wystêpuje u 30 proc. pacjentów
z rozsian¹ form¹ raka oskrzelikowo-pêcherzykowego [8, 10]. Rak
oskrzelikowo-pêcherzykowy wymaga ró¿nicowania ze zmianami zapalnymi swoistymi lub nieswoisty-

Fot. 2. Rak oskrzelikowo-pêcherzykowy œluzotwórczy, szerz¹cy siê w przestrzeni powietrznej p³uca (Bronchioloalveolar carcinoma mucinous)
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In the article two cases of bronchioalveolar carcinoma are presented:
the first one in a 30-year-old male
admitted for diagnostic evaluation
of disseminated lesions found in
roentgen image of the thorax and
the second one in a 17-year-old female diagnosed because of presence of features of the middle lobe syndrome.
Key words: bronchioloalveolar carcinoma.

mi, przerzutami nowotworowymi,
sarkoidoz¹, zarostowym zapaleniem oskrzelików z organizuj¹cym
siê zapaleniem, ziarnic¹, ch³oniakami, zapaleniami naczyñ, rozstrzeniami oskrzeli. U 30-letniego
mê¿czyzny, który zosta³ przyjêty
do diagnostyki zmian rozsianych
w pierwszej kolejnoœci podejrzewano zmiany o charakterze swoistym lub sarkoidozê, do czego
impilikowa³y: m³ody wiek pacjenta,
podejrzenie zmian o charakterze
BBS lub swoistych w KT klatki
piersiowej oraz podejrzenie zapalenia têczówki, które mo¿e towarzyszyæ sarkoidozie. U 17-letniej
kobiety rak oskrzelikowo-pêcherzykowy rozwija³ siê pod mask¹
zmian zapalnych p³ata œrodkowego. Ze wzglêdu na m³ody wiek
pacjentki i obraz kliniczny podejrzewano rozstrzenie oskrzeli, a sugeruj¹c siê obrazem KT klatki
piersiowej zmiany o charakterze
swoistym. Oboje pacjenci zostali
skierowani do dalszego leczenia
onkologicznego, które w rozsianych postaciach raka oskrzelikowo-pêcherzykowego jest metod¹
leczenia z wyboru. U pacjentów
z pojedynczym guzem w I lub II
stopniu zaawansowania TNM metod¹ leczenia z wyboru jest lobektomia wraz z wêz³ami ch³onnymi.
Rokowanie w raku oskrzelikowo-pêcherzykowym jest lepsze ni¿
w innych typach raka niedrobnokomórkowego, ale w postaciach
rozsianych rokowanie jest niekorzystne [11].
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