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::  Guz rabdoidalny  
 

 

Orpha number: ORPHA 69077  

 

Definicja choroby:  

Guz rabdoidalny (rhabdoid tumor, RT) jest agresywnym mięsakiem tkanek miękkich wieku dziecięcego, 

który powstaje w nerce, wątrobie, nerwach obwodowych i innych tkankach miękkich całego organizmu. 

Guz rabdoidalny obejmujący ośrodkowy układ nerwowy określany jest mianem atypowy guz teratoidny 

rabdoidny (atypical teratoid rhabdoid tumor, ATRT; zob. to hasło).  

*Epidemiologia: 

 Według danych rejestru Wielkiej Brytanii, szacowana roczna standaryzowana względem wieku 

zapadalność na pozaczaszkowy RT  wynosi około 1/ 2 000 000 dzieci; jest to wielkość która może być 

niedoszacowana.  Ogólnie, u dzieci poniżej jednego roku życia, RT może stanowić 20% raków nerki i 15% 

raków tkanek miękkich. W tej samej grupie wiekowej, ATRT może być najczęstszym nowotworem 

złośliwym w obrębie tylnego dołu czaszki.  

*Obraz kliniczny: 

RT zwykle występuje w okresie niemowlęcym lub dziecięcym (najczęściej dotyka dzieci w wieku poniżej 2 

lat, mediana 20 miesięcy). W większości przypadków, pierwsze objawy mają związek ze skutkami ucisku 

wywieranego przez  guz o dużej objętości (np. trudności w oddychaniu, masa guza w brzuchu, porażenie 

nerwów obwodowych). U noworodków z guzami charakterystyczne są podskórne przerzuty guzkowe. W 

wyjątkowych przypadkach obserwuje się je u nastolatków i dorosłych. RT powstaje w nerce, wątrobie, 

nerwach obwodowych i różnych tkankach miękkich. Przy rozpoznaniu stwierdza się niekiedy 

hiperkalcemię (< 1/3 przypadków). RT zajmujący ośrodkowy układ nerwowy (OUN) określany jest mianem 

ATRT i stanowi około połowę wszystkich przypadków RT.  

*Etiologia: 

W 90% przypadków RT stwierdza się bialleliczną inaktywację SMARCB1 (22q11.23), genu 

supresorowego transformacji nowotworowej, kodującego białko wchodzące w skład kompleksu SWI/SNF 

remodelującego chromatynę, który ma szeroki wpływ na ekspresję genów. Rzadkie przypadki związane 

są z bialleliczną mutacją SMARCA4 (19p13.3) (genu kodującego inne białko wchodzące w skład 

kompleksu SWI/SNF). 
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Metody diagnostyczne: 

Po uwidocznieniu guza badaniem obrazującym (rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa), 

rozpoznanie zależy od wyniku biopsji guza. W guzie stwierdza się  rozsianą proliferację zaokrąglonych lub 

poligonalnych komórek z ekscentrycznie położonymi jądrami komórkowymi, wydatnymi jąderkami i 

szklistą kwasochłonną cytoplazmą zawierającą wtręty przypominające hialinę ułożonymi w płaszczyznach 

lub gniazdach (komórki rabdoidalne). Komórki guza zwykle wykazują ekspresję glipikanu 3 (50% 

przypadków), wimentyny, markerów nabłonkowych (keratyny, nabłonkowego antygenu błonowego) i 

markerów mezenchymalnych (aktyny mięśni gładkich, aktyny swoistej dla mięśni, białka S100). 

Rozpoznanie potwierdza się przez wykazanie utraty immunohistochemicznego wybarwiania białka 

SMARCB1 (lub, wyjątkowo, SMARCA4) w jądrach komórkowych.   

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje: wszystkie niezróżnicowane mięsaki, obwodowego niedojrzałego guza 

neuroektodermalnego u dzieci, mięsaka nabłonkowatego (zwłaszcza typ bliższy) u starszych pacjentów, 

pozaszkieletowego chrzęstniakomięsaka śluzowatego i niezróżnicowane struniaki (zob. te hasła) w 

przypadkach zajęcia stoku.  

*Poradnictwo genetyczne:  

W 25% przypadków, RT związany jest z mutacją w linii zarodkowej genu SMARCB1. Rzadko, mutacje w 

linii zarodkowej dziedziczone są od bezobjawowych rodziców – dzieje się tak albo z powodu 

mozaikowatości gonad albo z powodu niepełnej penetracji mutacji (rodzinny RT, zob. to hasło). U 

dorosłych nosicieli mogą się rozwinąć mnogie nerwiaki osłonkowe lub  oponiaki (zob. te hasła). 

Postępowanie i leczenie: 

Nie ma standardowego protokołu postępowania w RT, choć obecnie na świecie prowadzonych jest kilka 

badań prospektywnych. Leczenie obejmuje resekcję guza (w największym możliwym stopniu), 

multimodalną i agresywną chemio- i radioterapię jeśli tylko jest to możliwe - młody wiek pacjenta może 

ograniczyć  stosowanie radioterapii.  

*Rokowanie:  

Współczynnik przeżycia jest mały, z pięcioletnim przeżyciem wynoszącym 20%. Czynniki prognostyczne 

obejmują m.in. obecność przerzutów, młody wiek przy rozpoznaniu (< 2 lata) i niepełna resekcja.  

 

Recenzent-Ekspert:  

dr Franck Bourdeaut 
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Aktualizacja: luty 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


