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Celem pracy była ocena skuteczności elektroresekcji z limfadenektomią pachwinową w leczeniu operacyjnym wczesnych
stopni zaawansowania klinicznego raka sromu (FIGO IB-II). Od
marca 2016r. do lutego 2017r. w Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka w Zabrzu wykonano elektroresekcję sromu z limfadenektomią pachwinową u 16. chorych będących pomiędzy
47 a 81 rokiem życia. Nie stwierdzono powikłań śródpoperacyjnych. W 14 przypadkach przebieg pooperacyjny nie budził
zastrzeżeń. Pacjentki wypisywano do domu w 7. lub 8. dobie
po operacji. U 2 chorych obserwowano masywne gromadzenie się chłonki w okolicach pachwin, które ustąpiło do 12.
doby po operacji. W jednym przypadku margines cięcia przyśrodkowy prawy był dodatni. Wykonano zabieg radykalizacji.
U 2 pacjentek zastosowano pooperacyjną radioterapię ze
względu na wąski operacyjny margines tkanek. Jedna chora
wymagała leczenia z powodu przerzutów do węzłów chłonnych opisanych w badaniu pooperacyjnym. Elektroresekcja
z limfadenektomią pachwinową jest skuteczną metodą leczenia raka sromu. Brak napięcia zszywanej skóry powoduje
lepsze gojenie się rany operacyjnej. Operacja pozwala na istotne skrócenie czasu hospitalizacji do 7-8 dni i zmniejszenie kosztów leczenia. Istotnie niższa jest ilość stosowanych leków
przeciwbólowych. Po 10. tygodniach następuje całkowite wygojenie się rany pozwalające kobiecie na powrót do normalnego życia. Nie występuje poczucie okaleczenia. Prezentowane wyniki mają charakter wstępny ze względu na niewielką
jeszcze liczbę operowanych kobiet i zbyt krótki okres obserwacji pooperacyjnej.
Słowa kluczowe: rak sromu; elektroresekcja sromu; limfadenectomia pachwinowa
Adres do korespondencji: Dariusz Zdun
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha
Starzewskiego Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Tel. +48 32 277 63 22; e-mail: dariusz.zdun@gmail.com
Liczba słów: 2106 Tabele: 1 Ryciny: 0 Piśmiennictwo: 17
Received: 26.01.2018
Accepted: 18.05.2018
Published: 28.06.2018

48

WSTĘP
Rak sromu należy do rzadkich nowotworów ginekologicznych. Stanowi 3-5% wszystkich nowotworów żeńskich narządów płciowych. Co
roku w Polsce wykrywa się około 300-400
nowych przypadków tego nowotworu. Po raku
trzonu macicy, szyjki macicy i jajnika, zajmuje
czwarte miejsce, co do częstości zachorowania
na nowotwory złośliwe narządu rodnego. Rocznie umiera z tego powodu 200 kobiet (dane
z Krajowego Rejestru Nowotworów 2014) [1].
Współczynnik zachorowalności surowy ma
wartość 1,4|100.000. Polki stanowią populację
o średnim ryzyku zachorowania na raka sromu.
Rak sromu występuje przede wszystkim u kobiet po 65. roku życia, ale zdarza się też u osób
młodszych. Do najczęstszych czynników predysponujących do zachorowania na raka sromu
należą: cukrzyca, choroby autoimmunologiczne,
przeszczep nerki (czynniki immunosupresyjne),
choroby infekcyjne okolicy genitalnej – chlamydia trachomatis, wirus opryszczki, HPV (typ
16,18), warunki socjodemograficzne (ryzyko
jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu
edukacji), palenie papierosów (ryzyko jest 4.
krotnie większe u palaczek) oraz liszaj twardzinowy (lichen sclerosus) [2]. Ten ostatni zwiększa ryzyko zachorowania na raka sromu 10-100.
krotnie [3].
Najczęściej występują dwa typy histologiczne raka sromu: rak płaskonabłonkowy rogowaciejący rozwijający się na podłożu VIN (Vulvar
Intraepithelial Neoplasia) lub liszaja twardzi
nowego oraz rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący. Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący
jest częściej spotykany u kobiet starszych.
Wykazuje mutację p53i\lub zwiększenie ekspresji p53 oraz ekspresję cytokiny TGF 2-alfa. Rak
płaskonabłonkowy nierogowaciejący występuje
częściej u kobiet młodych, związany jest z infekcją wirusem HPV (typ16,18). Powstaje w wy-

D. Zdun et al. – Elektroresekcja raka sromu z limfadenektomią pachwinową…

niku progresji VIN niezróżnicowanego – undifferentiated form of VIN (wg WHO VIN3). Występuje w postaci wyraźnie odgraniczonych
grudek i plam wystających nad poziom niezmienionej skóry. Nie wykazuje zwiększonej ekspresji p53 [4].
Rak sromu może występować jako postać
egzo – lub endofityczna. Guzy rosnące endofitycznie szybciej dają przerzuty do węzłów
chłonnych i mają gorsze rokowanie [2]. Nowotwór szerzy się przez ciągłość, a przerzuty najczęściej występują w węzłach chłonnych pachwinowych powierzchownych, następnie głębokich oraz w węzłach miednicy mniejszej [5].
Najczęstszym objawem raka sromu jest świąd
i pieczenie oraz ból. Są to jednak symptomy
mało specyficzne. Ból i dyskomfort w okolicy
sromu, krwawienia oraz zaburzenia mikcji
występują w bardziej zaawansowanych przypadkach.
Podstawowe znaczenie w terapii raka sromu
ma leczenie chirurgiczne. Rodzaj zabiegu oraz
radykalność w postępowaniu operacyjnym zależą od stopnia zaawansowania nowotworu,
lokalizacji guza, stanu ogólnego chorej [6].
Przełomem w chirurgicznym postępowaniu w raku sromu były operacje Taussiga i Waya, dzięki którym zwiększono przeżywalność kobiet
z rakiem sromu z 8% do 60-70% oraz zmniejszono śmiertelność o 2%. Metoda ta polegała
na radykalnym usunięciu sromu en block wraz

z węzłami chłonnymi pachwinowymi. Jednakże tym operacjom towarzyszyła ogromna liczba powikłań, począwszy od rozejścia się ran pooperacyjnych poprzez infekcje i patologiczne
obrzęki kończyn dolnych. Często zabieg ten nie
był akceptowany przez pacjentki ze względu na
zaburzenie życia seksualnego. Znacznym postępem w leczeniu raka sromu okazała się operacja Hackera, zwana techniką trzech cięć. Opisana przez Hackera metoda zmniejsza rozległość
rany operacyjnej, a tym samym znacznie ogranicza liczbę powikłań. Technika trzech cięć
polega na szerokim wycięciu sromu wraz z limfadenectomią pachwinową, która jest przeprowadzona z osobnych cięć. Zmniejsza to rozległość rany pooperacyjnej i przyspiesza proces
gojenia [7]. Wśród najważniejszych czynników
prognostycznych wymienia się stan regionalnych
węzłów chłonnych i wielkość zmiany w obrębie
sromu. Znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji FIGO opublikowanej w 2009r. (tab. 1.).
W leczeniu uzupełniającym stosuje się radioterapię [8], gdy stwierdza się wąski lub dodatni
margines chirurgiczny i\lub obecność przerzutów w węzłach chłonnych pachwinowych, biodrowych lub zasłonowych. Przy zajęciu powierzchownych węzłów chłonnych (>3) zaleca
się napromienianie obszaru węzłów chłonnych
pachwinowo-biodrowych dawką 50Gy z boostem (podniesieniem dawki) na obszar zajętych
węzłów chłonnych do dawki całkowitej 60 Gy

Tab. 1. Rak sromu. Klasyfikacja stopnia zaawansowania według FIGO (2009 r.)
Stopień I

Nowotwór ograniczony do sromu

IA

Zmiana ≤ 2cm średnicy na sromie lub kroczu i naciekająca podścielisko ≤ 1,0 mm, bez przerzutów w węzłach
chłonnych

IB

Zmiana > 2cm średnicy na sromie lub kroczu lub naciekająca podścielisko > 1,0 mm, bez przerzutów w węzłach chłonnych

Stopień II

Guz jakiejkolwiek wielkości z naciekaniem przylegających struktur (1/3 dolnego odcinka cewki moczowej,
1/3 dolnej części pochwy, odbyt), bez przerzutów w węzłach chłonnych

Stopień III

Guz jakiejkolwiek wielkości z/bez przejścia na przylegające struktury (1/3 dolnego odcinka cewki moczowej,
1/3 dolnej części pochwy, odbyt), zajęte węzły chłonne pachwinowo-udowe

IIIA

z przerzutami do 1 węzła chłonnego (≥ 5mm), lub przerzutami do 1-2 węzłów chłonnych(< 5mm)

IIIB

z przerzutami do ≥ 2 węzłów chłonnych (≥ 5mm), lub przerzutami do ≥ 3 węzłów chłonnych(<5mm)

IIIC

z zajętymi węzłami chłonnymi i naciekaniem poza torebkę węzła chłonnego

Stopień IV

Guz nacieka lokalnie pozostałe struktury (2/3 górnego odcinka cewki moczowej, 2/3 górnej części pochwy)
lub dający przerzuty odległe

IVA

Guz naciekający którąkolwiek ze struktur
górny odcinek cewki moczowej i/lub błona śluzowa górnej części pochwy, błonę śluzową pęcherza moczowego, błonę śluzową odbytu, lub przechodzący na kości miednicy
nieruchome lub owrzodzone węzły chłonne pachwinowo-udowe

IVB

Guz z odległymi przerzutami włączając węzły chłonne miednicy mniejszej
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techniką IMRT (intensywnej modulacji wiązki
promieniowania) celem zmniejszenia ryzyka
odczynu popromiennego w narządach sąsiednich (skóra, pęcherz moczowy, odbytnica, jelita, głowy kości udowych). U chorych w zaawansowanym stadium T3 i T4 można rozważyć
radiochemioterapię przedoperacyjną w dawce
45-50 Gy, co umożliwia zmniejszenie masy guza
i pozwala na radykalne i zarazem mniej okaleczające leczenie chirurgiczne. Chemioterapia jest
stosowana, jako element terapii skojarzonej
w leczeniu pierwotnym zaawansowanych postaci raka sromu (w stopniu klinicznym FIGO III
i IV), a także w leczeniu wznów. Do najczęściej
stosowanych cytostatyków w leczeniu raka sromu należą 5Fluorouracyl,Cisplatyna, Mitomycyna C i Taxol.
Najczęstszym niepowodzeniem leczenia raka
sromu są wznowy miejscowe [9]. Częstość
występowania wznów wynosi od 15% do 30%
pierwotnie operowanych. Odsetek wznów miejscowych zlokalizowanych na sromie zawiera się
w przedziale od 43% do 70%, w pachwinach
– od 24% do 30%, a w miednicy mniejszej –
ok. 5%. Przerzuty odległe obserwuje się od
22% do 34% przypadków. Wznowy w pachwinach występują szybciej, zwykle w ciągu 12. do
24. miesięcy od zabiegu. Wznowy miejscowe na
sromie w 80% pojawiają w okresie pierwszych
2 lat (80%), ale mogą wystąpić po okresie
dłuższym niż 5 lat. Wyniki leczenia wznów
zlokalizowanych w obrębie sromu po okresie
dłuższym niż 3 lata są zbliżone do leczenia
pierwotnego [10].
Do czynników predysponujących do wystąpienia wznowy raka sromu zalicza się:
– stan kliniczny węzłów chłonnych zależny od
umiejscowienia zmiany pierwotnej (łechtaczka, cewka moczowa, pochwa, odbyt, linia
środkowa), średnicę guza, głębokość naciekania podścieliska (powyżej 1cm), charakter
inwazji (wzrost infiltracyjny), zajęcie naczyń
limfatycznych regionalnego spływu przez
komórki nowotworowe;
– margines tkanek zdrowych <1cm;
– wieloogniskowość zmiany na sromie;
– aktywność mitotyczną komórek raka;
– histologiczny stopień złośliwości (G2 i G3);
– zbyt mały zakres zabiegu pierwotnego (np.
usuwanie regionalnych węzłów chłonnych
tylko po stronie guza).
W leczeniu nawrotów raka sromu zasadniczą
rolę odgrywa postępowanie chirurgiczne. Wybór powtórnego zabiegu zależy od rodzaju
operacji pierwotnej oraz od umiejscowienia
wznowy i jej wielkości. Celem jest całkowite
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usunięcie guza z bezpiecznym marginesem niezmienionych tkanek. Wznowy miejscowe kwalifikujące się do leczenia chirurgicznego mają
najwyższy odsetek wyleczeń od 50% do 70%.
Jeżeli postępowanie chirurgiczne jest nieradykalne, należy wdrożyć leczenie uzupełniające
radioterapią i\lub chemioterapię. W przypadku
wznów nieoperacyjnych stosuje się wyłącznie
radioterapię (tele i brachyterapię). Dobrze rokują wznowy na sromie o średnicy < 5 cm,
a w obrębie węzłów chłonnych < 2 cm. Wśród
czynników decydujących dla wznowy raka sromu wymienia się lokalizację wznowy. Pięcioletnie przeżycie chorych ze wznową na sromie
wynosi od 50% do 60%, a w pachwinie od 0%
do 15%. W przypadkach wznów zlokalizowanych w miednicy mniejszych i\lub odległych,
czas przeżycia nie przekraczał 28 miesięcy. Istotne znaczenie ma czas, jaki upłynął od leczenia
pierwotnego do wystąpienia wznowy. Pojawienie się wznowy w czasie krótszym niż 4 miesiące wiąże się z istotnie mniejszymi szansami
na przeżycie. Po leczeniu każda chora wymaga
ścisłej obserwacji. W pierwszym roku kontrolne badania ginekologiczne powinny odbywać
się, co 2 miesiące z powodu zagrożenia nawrotem choroby, do którego dochodzi najczęściej
w pierwszych 12-24. miesiącach po leczeniu.
Następnie chore wymagają kontroli, co 3-4
miesiące w czasie do 5 lat z uwagi na ryzyko
wznowy raka i jego rozsiewu.

CEL PRACY
Celem pracy była ocena skuteczności i przydatności klinicznej operacji elektroresekcji sromu
połączonej z limfadenektomią pachwinową,
jako metody leczenia operacyjnego we wczesnych stopniach zaawansowania klinicznego
raka sromu (FIGO IB-II).

MATERIAŁ I METODA
W okresie od marca 2016 roku do lutego 2017
roku w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
w Zabrzu leczono operacyjnie 16. chorych
z rozpoznanym rakiem sromu w stopniu zaawansowania wg FIGO IB-II. Wiek operowanych pacjentek zawierał się w przedziale od 47
do 81 lat. Wszystkie chore były kierowane z Instytutu Onkologii w Gliwicach, w którym dokonywano wstępnej kwalifikacji do leczenia
operacyjnego po dokonaniu całościowej analizy klinicznej każdego przypadku na podstawie
badania ginekologicznego, histopatologicznej
oceny wycinków ze sromu oraz wyników badań
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obrazowych – TK jamy brzusznej i miednicy
mniejszej w celu wykazania lub wykluczenia
zajęcia węzłów chłonnych miednicy i pachwin.
Każdorazowo oceniano rtg klatki piersiowej
oraz oznaczano poziomy markera nowotworowego SCC. U 11. pacjentek stwierdzono przedoperacyjnie raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego, u 4 – raka płaskonabłonkowego nierogowaciejącego, a u 1 – raka płaskonabłonkowego kolczystokomórkowego.
Leczenie operacyjne polegało na wykonaniu
szerokiej elektroresekcji (usunięcia) sromu wraz
z limfadenektomią pachwinową. Linia cięcia
elektroresekcji przebiegała po zewnętrznych
brzegach warg sromowych większych w bruździe udowo-płciowej ku dołowi i obejmowała
łukiem, jak największą część krocza. Okrojenie
wewnętrzne przedsionka pochwy było prowadzone od góry (ujście cewki moczowej) i dochodziło obustronnie do tylnego spoidła. Po częściowym odpreparowaniu sromu od powierzchni spojenia łączyła wewnętrzne cięcia okrężne
z nacięciem zewnętrznym. Lożę po usuniętym
sromie koagulowano. Warunkiem uzyskania
wygojenia się rany w tej okolicy jest brak napięcia zszywanej skóry. Jeżeli jednak występuje
napięcie można wykonać poprzeczne nacięcia
na długości ok. 1 cm na brzegach zewnętrznych
rany. W dalszej kolejności z osobnych nacięć
uzyskuje się dostęp do węzłów chłonnych pachwinowych, które się usuwa. W każdym przypadku do rany pachwiny wprowadzano w dolnym biegunie dren Redona. Brzegi rany po
usuniętych węzłach pachwinowych zespalano
szwami pojedynczymi. U wszystkich 16. chorych przebieg operacji był niepowikłany. Pacjentki zostały wypisywane do domu w 7. lub
8. dobie po zabiegu. W czasie hospitalizacji
stosowano antybiotykoterapię dożylną oraz
miejscową. Na ranę w obrębie sromu stosowano miejscowo antybiotyk – Neomycynę, a także Silol i złożony ze sterydem (Oxycort). Pacjentki od 2. doby po operacji wymagały niewielkich
dawek leków przeciwbólowych – NLPZ, II i III
stopnia drabiny analgetycznej, co było związane z porażeniem zakończeń nerwów w trakcie
wykonywania elektroresekcji sromu.
Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 2. pacjentek, u których obserwowano masywne gromadzenie się chłonki w okolicy pachwin po
limfadenektomii. W obu przypadkach po wykonaniu punkcji opisywanych zmian uzyskano
istotną redukcję obrzęku limfatycznego. Czas
hospitalizacji tych pacjentek wydłużył się do 12.
dni. U jednej chorej, na podstawie wyniku pooperacyjnego badania histopatologicznego

stwierdzono dodatni margines cięcia przyśrodkowy prawy. Fakt ten stanowił wskazanie do
wykonania zabiegu radykalizacji polegającego
na szerokim wycięciu opisywanej zmiany. W materiale pooperacyjnym margines ten był już
ujemny. U dwóch pacjentek zastosowano pooperacyjną radioterapię ze względu na wąski
margines (0,3 cm) operacyjny. Techniką IMRT
podano 50 Gy na obszar węzłów biodrowopachwinowych. Jedna z pacjentek wymagała
leczenia z powodu przerzutów do węzłów
chłonnych opisanych w histopatologicznym
badaniu pooperacyjnym. Chora ta była leczona
techniką IMRT. Podano 50 Gy na obszar węzłów pachwinowo-biodrowych z boostem na
obszar węzłów zajętej pachwiny do 60 Gy.
Okres obserwacji naszych chorych po leczeniu jest relatywnie krótki. U najwcześniej operowanych sięga 12. miesięcy. W jednym przypadku stwierdzono miejscową wznowę. Pacjentka przebyła radiochemioterapię 50 Gy z boostem do 60 Gy na obszar nacieku sromu
z równoczasowym podawaniem Cis-Platyny.
Uzyskano pozytywny wynik terapeutyczny.

DYSKUSJA
Jak wynika z wieloośrodkowych badań [7,11]
nie wykonuje się w chwili obecnej jednej, standardowej operacji u chorych z rakiem sromu.
Kliniczna ocena każdego przypadku powinna
być w znacznym stopniu zindywidualizowana.
Istotne znaczenie ma wiek pacjentki, jej stan
ogólny i współistniejące choroby. Wśród czynników prognostycznych największe znaczenie
przypisuje się potwierdzonej histopatologicznie
obecności lub brakom przerzutów w węzłach
chłonnych pachwinowych. W ocenianej grupie
u wszystkich pacjentek wykonano elektroresekcję sromu z limfadenectomią pachwinową.
Takie postępowanie odzwierciedla zarysowującą
się obecnie tendencję do ograniczania rozległości zabiegów operacyjnych wykonywanych
w przypadkach raka sromu. W ciągu ostatnich
kilku lat obserwuje się zmniejszenie odsetka
rozległych, radykalnych operacji, np. sposobem
Way na korzyść zabiegów o mniejszym zakresie. Istotnym pozostaje fakt, iż jednocześnie nie
odnotowano istotnych statystycznie różnic w przeżywalności chorych [12].
Okres hospitalizacji pacjentek sięgał średnio
7-8 dni. Niektórzy autorzy [13] wykazują dłuższe okresy hospitalizacji chorych z rakiem sromu. Różnice te mogą wynikać z faktu, iż na czas
hospitalizacji może mieć wpływ szereg czynników, w tym rozległość operacji, obecność
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WNIOSKI
1. Elektroresekcja sromu z limfadenektomią
pachwinową wydaje się skuteczną metodą leczenia operacyjnego u chorych z rakiem
sromu. Brak napięcia zszywanej skóry powoduje lepsze i krótsze gojenie się rany operacyjnej.
2. Elektroresekcja sromu z limfadenektomią
pachwinową pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji chorych (7-8 dni) w porównaniu
do klasycznych metod operacyjnych. Znacząco zmniejszają się koszty leczenia.
3. Bezbólowy przebieg pooperacyjny poprawia
jakoś życia chorych, eliminuje częste stosowanie silnych środków przeciwbólowych
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4. Brak poczucia okaleczenia pozytywnie oddziaływuje na funkcje psychofizyczne i psychoseksualne operowanych chorych. Po 10
tygodniach następuje całkowite wygojenie
się rany pozwalające kobiecie na powrót do
normalnego życia
5. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala na
wyciągniecie ostatecznych wniosków dotyczących skuteczności i przydatności klinicznej elektroresekcji sromu, dlatego też ocena
uzyskanych wyników ma jedynie charakter
wstępny.
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PIŚMIENNICTWO

współistniejących chorób czy wiek pacjentki.
Dane literaturowe dotyczące częstości występowania wznowy w raku sromu znacznie różnią
się między sobą. Zależą przede wszystkim od
okresu obserwacji oraz od rodzaju leczenia
operacyjnego, jak i przebiegu pooperacyjnego.
Powikłania dotyczące okresu pooperacyjnego nie różniły się od opisywanych w piśmiennictwie [11, 13]. Niektórzy autorzy sugerują
dłuższe utrzymywanie drenów po limfadenektomii pachwinowej w celu zapobiegania gromadzenia się chłonki w loży pooperacyjnej. Bardzo przydatnym badaniem wykonywanym w celu oceny zmian w obrębie węzłów chłonnych
pachwinowych jest rezonans magnetyczny [14].
Stosowana w niektórych ośrodkach emisyjna
tomografia pozytronowa (PET) wydaje się być
optymalnym badaniem dla określenia granic
i głębokości nacieku zmiany złośliwej, jak i potencjalnego występowania przerzutów. Ta technika obrazowania dostarcza całościowych informacji niezbędnych do ustalenia ostatecznej klasyfikacji zaawansowania raka sromu. Większość
ośrodków amerykańskich rekomenduje stosowanie techniki PET, jako badania niezbędnego
dla prawidłowej kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego [15].
Współcześnie coraz większe znaczenie przypisuje się radykalnej radioterapii, radiochemioterapii oraz brachyterapii [16, 17]. Metody te
znajdują zastosowanie przed zabiegiem operacyjnym u chorych z zaawansowanym rakiem
sromu w celu uniknięcia późniejszych radykalnych zabiegów np. operacji wytrzewienia [10].
Większość onkologów i specjalistów ginekologii onkologicznej stoi na stanowisku, iż indywidualizacja leczenia oraz możliwości zastosowania leczenia uzupełniającego poprawi wyniki
leczenia i jakość życia pacjentek [3].

