
ONKOLOGIA DZIECI ĘCA
- GUZY LITE

Prof.dr med.Danuta Januszkiewicz-Lewandowska 

� CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU 
KRWIOTW ÓRCZEGO 41,7%

� BIAŁACZKI (ALL, AML, CML, MDS) 30,8%
� CHŁONIAKI (HD, NHL) 10,9%
� HISTIOCYTOZA KOMÓREK LANGERHANSA 1,5%

� GUZY LITE   58,3%
� GUZY OUN 21,3%
� NERCZAK ZARODKOWY 5-8%
� ZWOJAK ZARODKOWY 6-8%
� MI ĘSAKI TKANEK MI ĘKKICH 7,5-8%
� GUZY KO ŚCI (osteosarcoma, mięsak Ewinga)       5,5%
� SIATKÓWCZAK 2,5-3%
� GUZY ZARODKOWE 3-3,7%
� GUZY WĄTROBY 0,5-2%
� RAKI Z TKANEK NABŁONKOWYCH I INNE     2,1%

Guzy lite: epidemiologia w zaleŜności od wieku

Gurney  JG,  Bondy ML.  Epidemiology  of  childhood  cancer.  In:  Pizzo PA, Poplack DG, eds. Principles and 
Practice of Pediatric Oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006: 3-13.

Guzy lite u dzieci: etiologia
� Zaburzenie dojrzewania tkanek płodowych

� Przyczyny:

- zespoły dziedziczne

- zaburzenia chromosomalne

- przebyta radioterapia

- immunosupresja

- niedobory odporności

GUZY MÓZGU
� Najczęstsze guzy lite (20-25% wszystkich 

nowotworów)
� Średnia wieku 7 lat 10 mies.
� Etiologia:

� Schorzenia dziedziczne: nerwiakowłókniakowatość
typu I i II, stwardnienie guzowate, zespół Li-
Fraumeni, Gardenera, Turcota, von Hippla-Lindaua

� Czynniki środowiskowe: pestycydy, nitrozaminy, 
ekspozycja na promieniowanie jonizujące, 
elektromagnetyczne

� Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne

KLASYFIKACJA GUZÓW MÓZGU

� WG UMIEJSCOWIENIA
� Nadnamiotowe (glejaki, wyściółczaki, PNET, 

guzy linii środkowej-guzy zarodkowe, 
czaszkogardlaki,guzy szyszynki)

� Podnamiotowe 
� MóŜdŜek (medulloblastoma)
� Pień mózgu (glejaki)



Glioblastoma multiforme
Lokalizacja nadnamiotowa

Juvenile pilocytic astrocytoma 
Lokalizacja móŜdzek KLASYFIKACJA WHO 

� Guzy z tkanki nerwowo-nabłonkowo
� Glejaki (astrocytoma, oligodendroglioma, ependymoma)
� Guzy z pierwotnych komórek nerwowych 

(medulloblastoma/PNET, neuroblastoma)
� Guzy nerwów czaszkowych i rdzeniowych
� Guzy opon
� Chłoniaki
� Guzy z komórek rozrodczych
� Guzy okolicy siodła tureckiego
� Guzy przerzutowe

Medulloblastoma móŜdŜkuEpendymoma IV komory mózgu

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego: objawy

� Mało specyficzne objawy � opóźnione rozpoznanie:

- zmiana zachowania

- zaburzenia koncentracji i pamięci

- wymioty - nieŜyt Ŝołądkowo-jelitowy

� Objawy związane ze wzrostem ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego

� Objawy wynikające z lokalizacji guza

OBJAWY KLINICZNE GUZÓW MÓZGU

� Guzy tylnej jamy czaszki
� Wzrost ciśnienia śródczaszkowego, ataksja, 

bóle głowy, nudności, wymioty

� Guzy nadnamiotowe
� Drgawki, niedowład połowiczy, objawy 

ogniskowe

� Guzy linii środkowej
� Ubytki pola widzenia, pogorszenie ostrości 

wzroku, moczówka prosta, zaburzenia wzrostu

WzmoŜone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

� Guzy tylnej jamy czaszki i pnia mózgu

� Zwiększenie objętości wewnątrzczaszkowej
� niemowlęta: nadmierny przyrost obwodu główki, rozejście 
szwów czaszki, uwypuklone ciemiączko, brak łaknienia, 
opóźnienie lub regresja rozwoju psychoruchowego, 
objaw „zachodzącego słońca”, dźwięk „pękniętego garnka”

� starsze dzieci: poranne bóle głowy, wymioty, senność

� objawy ogniskowe wywołane uciskiem struktur mózgu: 
niedowłady nerwów czaszkowych, niedowłady kończyn, 
przymusowe przechylenie głowy

� Ryzyko wgłobienia lub wklinowania



Nowotwory ośrodkowego układu 
nerwowego: róŜnicowanie

� Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

zakaŜenie, krwawienie do OUN, zatrucie ołowiem

� Ból głowy:
zapalenie zatok, napięciowe bóle głowy, migrena

� Poranne wymioty:
podłoŜe psychosomatyczne

ROZPOZNANIE GUZÓW OUN
� Badania neuroobrazowe

� Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

� Badanie szpiku, scyntygrafia kości, TK 
jamy brzusznej, klatki piersiowej

� Badania biochemiczne (AFP, hCG)

LECZENIE GUZÓW OUN
� Leczenie chirurgiczne

� Radioterapia
� � nie stosuje się u dzieci < 3 r.Ŝ.: powaŜne skutki 

uboczne: niedorozwój umysłowy, zaburzenia 
hormonalne, padaczka

� Chemioterapia

NEUROBLASTOMA 
(nerwiak płodowy współczulny)

� II najczęstszy guz lity u dzieci 

(1/ 10000)

� 2/3 przypadków rozpoznanie < 5 roku 
Ŝycia (średni wiek zachorowania 2,5 
roku, najczęstszy nowotwór złośliwy 
wieku noworodkowego 34-54%)

� lokalizacja 

� przestrzeń zaotrzewnowa 

(70-75%)

� tylne śródpiersie (20%)

� szyja (5%)

� rozsiana postać choroby w 70% w 
momencie rozpoznania

OBRAZ KLINICZNY NEUROBLASTOMA
� Głowa i szyja

� guz, zespół Hornera (opadanie powieki, zwęŜenie źrenicy, 
wpadnięcie gałki ocznej, brak wydzielania potu, 
nierównomierne zabarwienie tęczówki)

� zespół opsoklonii i mioklonii (zp.Kinsbourne’a): mimowolne 
ruchy gałek ocznych oraz nieskoordynowane ruchy całego ciała

� Klatka piersiowa
� Duszność, infekcje, zaburzenia połykania

� Jama brzuszna
� Brak łaknienia, bóle brzucha, nudności, wyczuwalny guz

� Miednica
� Zaparcia, zastój moczu, zakaŜenie układu moczowego

� Guzy wnikające do kanału kręgowego
� Bóle pleców, utykanie, osłabienie kończyn dolnych, zmniejszenia 

napięcia mięśniowego, zaniki mięśni, zanik lub wzmoŜone 
odruch, przeczulica, skolioza, zaburzenia oddawania moczu i 
stolca

OBRAZ KLINICZNY NEUROBLASTOMA

� Przerzuty krwiopochodne i drogą chłonki
� Powiększenie węzłów chłonnych

� Przerzuty do kości (utykanie, bóle, niewydolność
szpiku)

� Przerzuty do oczodołu (wytrzeszcz gałki ocznej, 
wybroczyny, wylewy okularowe, obrzęk powiek, 
opadanie powieki)

� Nacieki skórne

� Guzy przerzutowe w OUN, wątrobie



OBRAZ KLINICZNY NEUROBLASTOMA

� Encefalopatia móŜdŜkowa    
(nie związana z guzem 
móŜdŜku)

� Biegunka (ucieczka potasu, 
nadprodukcja VIP)

� Epizody zaczerwienienia z 
poceniem się- nadprodukcja 
katecholamin

� Nadciśnienie

ROZPOZNANIE NEUROBLASTOMA

� Badania obrazowe (RTG, TK, MR, USG, 
scyntygrafia MIBG)

� Mielogram

� Markery neuroblastoma
� Wydzielane z moczem ( dopamina, VMA, HVA)

� Stwierdzane w surowicy krwi (ferrytyna, LDH, NSE)

� Badanie tkanki guza 
� (wg Shimady typ histopatologiczny, badania 

immunohistochemiczne, FISH, RT-PCR)

Czynniki prognostyczne  w neuroblastoma
� wiek > 1 roku

� zaawansowanie choroby

� lokalizacja (jama brzuszna niekorzystna)

� typ histopatologiczny

� poziom ferrytyny >150ng/ml, 
LDH>1500ng/ml, NSE>100ng/ml

� amplifikacja i ekspresja MYCN

� delecja 1p

� obecność GD22, CD44 (korzystne)

� 17q

� delecja 11q, 14q

� ekspresja  TRKA, TRKB, TRKC
(receptory neutrofin)

Rokowanie  w neuroblastoma



NERCZAK ZARODKOWY – GUZ WILMSA

� nowotwór dysontogenetyczny

� wywodzi się z niskozróŜnicowanej blastemy 
nerkowej

� szczyt zachorowań 3-4 rok Ŝycia

� stanowi 7-10% nowotworów dziecięcych
� moŜe współistnieć z innymi wadami 

wrodzonymi

� obustronny guz Wilmsa (5-8%, 
nerczakowatość – brak dojrzewania 
pierwotnych komórek nefrogennych)

� PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE
delecja krótkiego ramienia chromosomu 11
anomalie długiego ramienia chromosomu 16
I. moŜe dziedziczyć się jako cecha 
autosomalna dominująca
II. postać sporadyczna 

ZESPOŁY GENETYCZNE WSPÓŁISTNIEJ ĄCE 
Z GUZEM WILMSA

• zespół WAGR - Wilms, aniridia, genito-urinary malformations, mental 
retardation, del 11p13

• zespół Beckwith-Wiedemann - omphalocoele, macroglossia, gigantyzm, 
hepatoblastoma, gonadoblastoma, del 11p15

• zespół Denys-Drash - nephropatia, pseudohermafrodytyzm, mutacje 
punktowe genu WT1

• zespół Perlmana - macrosomia, hamartoma, hyperinsulinismus, spłaszczona 
twarzoczaszka, cofnięta Ŝuchwa, nieprawidłowości układu moczowego)

OBJAWY KLINICZNE GUZA WILMSA
1. objawy ogólne
2. nawracające zakaŜenia układu moczowego
3. krwinkomocz, krwiomocz
4. nadciśnienie (wydzielanie reniny)
5. bóle brzucha, nudności, wymioty
6. zaburzenia pasaŜu jelitowego
7. objawy guza w jamie brzusznej
* powiększenie obwodu brzucha
* uwypuklenie powłok brzusznych
* uwypuklenie okolicy lędźwiowej
* palpacyjnie wyczuwalny opór lub twór guzowaty

DIAGNOSTYKA GUZA WILMSA

1. Badanie podmiotowe (wywiad rodzinny, uraz)

2. Badanie przedmiotowe

3. Badania obrazowe *  usg jamy brzusznej
*  KT jamy brzusznej
*  rtg klatki piersiowej  

i/lub KT
*scyntygrafia kości
*KT głowy

DIAGNOSTYKA  RÓ śNICOWA 
GUZA WILMSA

I. Zmiany guzopodobne

* zapalenie wyrostka robaczkowego
* wgłobienie 
* wodonercze, nerka torbielowata
* masy kałowe
* wypełniony pęcherz moczowy
* torbiele jajnika
* torbiele krezki jelita

II. Guzy złośliwe

* neuroblastoma
* guzy zarodkowe

potworniaki
* mi ęsaki tkanek miękkich
* chłoniaki
* hepatosplenomegalia

STADIUM ZAAWANSOWANIA GUZA WILMSA

stopień zaawansowania klinicznego -
w momencie rozpoznania

stopień zaawansowania chirurgiczno-
histopatologicznego –
w trakcie zabiegu operacyjnego 
i po kompleksowym badaniu 
histopatologicznym

Klasyfikacja SIOP wg NWTS



STRATEGIA 
LECZENIA

chemioterapia przedoperacyjna 4-6 tygodni

nefrektomia

chemioterapia pooperacyjna - rodzaj zaleŜy 
od stadium chirurgiczno-patologicznego

radioterapia

wieloletnia ścisła obserwacja i badania 
kontrolne

CZYNNIKI ROKOWNICZE

1. STADIUM 

ZAAWANSOWANIA 

KLINICZNEGO  !

2. TYP UTKANIA 

HISTOPATOLOGICZNEGO 

Guzy zarodkowe

Guzy zarodkowe
� 3-3.7% wszystkich nowotworów złośliwych u dzieci

 � łagodne              � złośliwe
� lokalizacja:

� gonadalna
� pozagonadalna (2/3)

� M:K - 1 : 2-4
� szczyty zachorowa ń:

� I  0-3 lat (przewaŜają guzy okolicy krzyŜowo -
ogonowej i guzy jądra

� II > 12 r.Ŝ. (przewaŜają guzy jajnika)

Udział czynnika genetycznego
� duplikacja lub delecja ramienia krótkiego 

chromosomu 12 (oporność na leczenie)

� 80-100% guzów  delecja 1p36

� Nieprawidłowości chromosomów 1,3,6

� Diploidia, tetraploidia

� współistnienie wad wrodzonych układu 
moczopłciowego i potworniaków okolicy 
krzyŜowo - ogonowej oraz innych guzów (np. 
neuroblastoma) i zespołów chorobowych 
wrodzonych (ataxia teleangiectasia)

� występowanie onkogenu C-myc

� występowanie fenotypu Ŝeńskiego przy 46 XY

Embriogeneza
� Pierwotna komórka germinalna (gonocyt) powstaje około 4 

tygodnia Ŝycia płodowego w endodermie pęcherzyka 
Ŝółciowego i wędruje do listewek płciowych (mezoderma), 
zasiedla się około 6 tygodnia  Ŝycia płodu.

� Gonocyty mogą osiedlać się wzdłuŜ kręgosłupa (bliskie 
sąsiedztwo) w przestrzeni zaotrzewnowej, śródpiersiu, 
okolicy szyszynki.  
Mediastinum                 Retroperitoneum

Szyszynka                                                       Sacrococcygeum

Komórki płciowe
powstają w 
endotelium
pęcherzyka 
Ŝółtkowego

Podział histopatologiczny
 1. TERATOMA - zawiera struktury z 3 listków zarodkowych. 
 80%  - lokalizacja ogonowo - krzy Ŝowa, 10% - lokalizacja szyjna
 Teratoma adultum – (55%) teratoma embrionale – (8%)

 2. GERMINOMA (12%)- powstaje z pierwotnej komórki jajowej (dysger minoma-
rozrodczak) lub nasiennej (seminoma-nasieniak). 

 Lokalizacja: gonady, śródpiersie, czaszka. Rzadki u dzieci

 3. CARCINOMA EMBRYONALE

 4. YOLK SAC TUMOR – (5%) najczęstszy guz germinalny przypomina struktury 
pierwotnego p ęcherzyka Ŝółtkowego. Wydziela AFP.

 5. CHORIOCARCINOMA - rzadki, bardzo zło śliwy, wydziela ββββ-HCG

 6. POLYEMBRYOMA - bardzo rzadki

 7. GONADOBLASTOMA



� częściej u dziewczynek
� rozwijają się w łączności z kością

guziczną
� mogą wyrastać na zewnątrz w 

postaci masy zniekształcającej 
pośladki, umiejscowionej od tyłu, 
za odbytem; rzadziej w okolicy 
przedkrzyŜowej (we wczesnym 
okresie brak zmian na zewnątrz)

� większa złośliwość guzów 
rozwijających się u chłopców i w 
późnym wieku

� guzy w okresie noworodkowym: 
zazwyczaj rosną na zewnątrz 
(75%) i są łagodne (90%) 

Guzy okolicy krzyŜowo - guzicznej Nowotwory jajnika
� potworniaki torbielowate

� złośliwe rozrodczaki
� potworniaki (dojrzałe, niedojrzałe, guzy, mięsaki)

� OBJAWY

� bóle brzucha

� powiększenie obwodu brzucha

� nudności, wymioty

� podwyŜszona temperatura

� zaburzenia oddawania moczu i stolca

� objawy otrzewnowe (skręcenie szypuły guza i jego pęknięcie)

� guzy hormonalnie czynne + objawy wczesnego pokwitania, plamienia i 
krwawienia z dróg rodnych

� palpacyjnie: guz w podbrzuszu (zazwyczaj pośrodkowo, niewielka ruchomość)

� Najczęściej pochodzenia zarodkowego
� łagodne- potworniaki 
� złośliwe - yolk sac tumor, rzadziej rhabdomyosarcoma

� OBJAWY
� bezbolesne powiększenie jądra                                                      

(w ciągu jednego - kilku miesięcy)
� palpacyjnie twardy niebolesny guz jądra
� brak zmian na skórze moszny 

Guzy jąder Badania diagnostyczne
� usg

� Rtg/ KT jamy brzusznej i boczne 
kości krzyŜowej

� rtg / KT klatki piersiowej

� ewentualnie urografia, 
cystouretrografia

� ewentualnie wlew doodbytniczy

� biomarkery: AFP, CEA, hCG

� scyntygrafia kośćca, rtg 
kręgosłupa

� ZALE śY OD: 
� początkowego zaawansowania choroby (stadium 

kliniczne) i stadium pooperacyjnego (TNM)
� charakteru wydzielniczego lub niewydzielniczego 

guza, jego składników histologicznych, 
początkowego poziomu AFP (< lub > 15 000 mg/ml)

� Dwie grupy prognostyczne :
� ryzyko standardowe
� ryzyko wysokie

Strategia terapeutyczna
Potworniaki niskozró Ŝnicowane (TI) niewydzielaj ące

 CHIRURGIA

 guz zlokalizowany                            guz z zaawansowaniem regionalnym  

 wycięcie całkowite                                 (np. guz jajnika z wszczepami                                   
otrzewnowymi )

 bez terapii komplementarnej
 

 wszczepy TM lub TI st. I lub II           wszczepy TI st. III

 bez terapii komplementarnej          chemioterapia
nawet  jeśli  wycięcie nie  było  całkowite                 VBC     

3 cykle

 OBSERWACJA     CR     (przy niepowodzeniu VIP 3 cykle)     



STRATEGIE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU ZŁO ŚLIWYCH 
GUZÓW ZARODKOWYCH NIENASIENIAKOWATYCH (TGMnS)

 TGMnS                 badanie 
histopatologiczne              

 wydzielający          nie jestkonieczne

 TGMnS                 badanie 
histopatologiczne

 niewydzielający       jest konieczne

 AFP < 15 000 ng/ml

 nie ma przerzutów

 → ryzyko standardowe

 AFP > 15 000 ng/ml 

 i/lub przerzuty 

 → ryzyko wysokie

 obecność raka zarodkowego

 potworniak 
niskozróŜnicowany 
niewydzielający

Nowotwory złośliwe wątroby

Nowotwory złośliwe wątroby
� hepatoblastoma

� hepatocarcinoma

� mesenchymoma

 0,5-2% nowotworów wieku rozwojowego

 szczyt zachorowań na hepatoblastoma - 1 r.Ŝ.

 hepatocarcinoma - 12 r.Ŝ.

� przerzuty nowotworowe do wątroby:
� zwojak zarodkowy

� nerczak płodowy

� chłoniak

� histiocytoza  komórek Langerhansa

� guzy łagodne: 
� hamartoma, hyperplazja guzkowa, torbiele, gruczlaki, torbielogruczolaki, 

torbiele naskórkowe, naczyniak krwionośny lub limfatyczny

Patogeneza guzów złośliwych wątroby

� HBL
• czynniki genetyczne

• współistnienie HBL i wad wrodzonych (zespół Beckwith –

• Wiedemana, WAGR, neurofibromatoza, rodzinna polipowatość)
• współistnienie HBL i innych nowotworów (guz Wilmsa)

• zaburzenia ilości DNA w komórce
• zaburzenia chromosomu 11
• trisomia 20

• czynniki środowiskowe

• stosowanie przez matki gonadotropin i antykoncepcji

• ekspozycja na metale, farby, produkty olejowe

• alkoholizm matki

Patogeneza guzów złośliwych wątroby cd.

� HCC
• zakaŜenie Hepatitis B (integracja DNA wirusa z DNA komórek 

wątroby)

• częste występowanie HCC z tyrozynemią

• częste występowanie HCC z atrezją dróg Ŝółciowych, rodzinnym 
włóknieniem wątroby

• przewlekłe stosowanie anabolików

• stosowanie metotreksatu w terapii                               ostrej 
białaczki limfoblastycznej

Patologia
� HBL
• najczęściej lokalizacja jednoogniskowa w prawym płacie, 

często otorebkowany

• morfologia:
 1. Typ nabłonkowy zbudowany  z komórek płodowych 

lub zarodkowych
 2. Typ mieszany zbudowany z nabłonka i mezenchymy 

(osteoid)
� HCC
• makroskopowo podobny do raka wątrobowo -

komórkowego

• wieloogniskowy
• wczesne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, 

płuc, rzadko do kości 



Objawy

� HBL
• utrata łaknienia
• spadek masy ciała
• wymioty
• guz jamy brzusznej
• powiększenie wątroby

• trombocytoza
• cystationuria

� HCC
• utrata łaknienia
• spadek masy ciała
• wymioty, gorączka
• bóle brzucha
• guz w prawym podŜebrzu
• splenomegalia

• policytemia
• trombocytoza

Diagnostyka

� dzieci < 5 r.Ŝ.
� morfologia pełna
� próby czynnościowe wątroby

� αααα - fetoproteina

� gonadotropina łoŜyskowa (ββββ - HCG)                                             
- w przypadku przedwczesnego pokwitania 

� badania obrazowe (rtg, usg, CT, MRI)

� dzieci > 5 r.Ŝ.
� morfologia pełna

� próby czynnościowe wątroby

� AFP, ββββ - HCG
� HBV, HCV
� badania obrazowe (rtg, usg, CT, MRI) 

Diagnostyka 

� BIOPSJA WSTĘPNA !!!

� Usg: lokalizacja,                                          
charakter guza(lity, torbielowaty),                    
zajęcie duŜych naczyń

� CT: anatomia guza, resekcyjność

� MRI: ocena struktur naczyniowych

� rtg klatki piersiowej ap i boczne

� CT klatki piersiowej (meta!)

Computed tomogram 
of  hepatoblastoma

Computed tomogram of 
large hepatocellular 
carcinoma

αααα - fetoproteina                 
(AFP)

� Glikoproteina syntetyzowana:

� od 28 dnia Ŝycia płodowego w pęcherzyku Ŝółtkowym
� od 11 tygodnia Ŝycia płodowego tylko w wątrobie

� szczyt syntezy w 16 tygodniu Ŝycia płodowego, potem stopniowy spadek
� normy (ng/ml): 

� wcześniaki 134 734 ± 41 444
� noworodki 48 406 ± 34 718
� 1 m-c 9 452 ± 12 610                    - 5 m-cy 46,5 ± 19 

� 2 m-ce 323 ± 278                          - 6 m-cy 12,5 ± 9,8 
� 3 m-ce 88 ± 87                              - 7 m-cy 9,7 ± 7,1 

� 4 m-ce 74 ± 56                              - 8 m-cy 8,5 ± 5,5

Grupy ryzyka HBL
� niskie ryzyko (low risk LR)

� guz zajmuje ≤≤≤≤ 3 sektory                                                   
tj. grupa I, II, III

� całkowicie ograniczony do wątroby

� wysokie ryzyko (high risk HR)
� guz zajmuje wszystkie                                           

4 sektory wątroby   

 i/lub

� szerzy się poza wątrobę
w obrębie jamy brzusznej                                              



Leczenie

� chemioterapia przedoperacyjna: odpowiedź na leczenie, 

ewentualnie kontynuacja CHT przedoperacyjnej

� zabieg operacyjny
� chemioterapia pooperacyjna
� PodwyŜszony poziom AFP w surowicy wskazuje na 

aktywny proces nowotworowy

MI ĘSAKI TKANEK MI ĘKKICH

� Stanowią 7,5-8% wszystkich nowotworów u 
dzieci

� Dwa szczyty zachorowań
� >5 rokiem Ŝycia, z lokalizacją głównie w obrebie głowy i 

szyi, pęcherza moczowego i pochwy

� >14 roku Ŝycia, z lokalizacją głównie w układzie moczowo-
płciowym i w tkankach miękkich tułowia i kończyn

Nowotwory tkanek miękkich: objawy

� Zez, wytrzeszcz, obrzęk powiek
� Przewlekłe zapalenie ucha środkowego, wyciek, 

zaburzenia połykania, chrypka
� Zapalenia zatok przynosowych, krwista wydzielina
� Groniaste masy w przedsionku pochwy
� Bezbolesny guz w mosznie
� Nawracające infekcje dróg moczowych, krwinkomocz, 

zaburzenia mikcji, zaparcia
� Niebolesne zmiany „pourazowe” (krwiaki, 

zwłóknienia)

� Najczęstszymi objawami mięsaka tkanek miękkich jest obrzęk lub obecność
zwykle niebolesnego guza. Wzrost mięsaka, ucisk nerwów moŜe powodować
bóle, a w stadiach bardziej zaawansowanych moŜe dochodzić do wystąpienia 
owrzodzenia skóry i infekcji lub krwotoków z owrzodzenia.

� Badaniem podstawowym w rozpoznawaniu mięsaków tkanek miękkich jest 
biopsja.

� Warto ściowym badaniem dodatkowym w ustaleniu zaawansowania guza tkanek
miękkich jest ultrasonografia, tomografia komputerowa, czy rezonans
magnetyczny. 
W niektórych przypadkach pomocne w ustaleniu postępowania moŜe być
badanie arteriograficzne. 
Dla wykluczenia rozsiewu nowotworu, standardem jest wykonywanie badania 
radiologicznego klatki piersiowej.

� Guzy dobrze zróŜnicowane, wysoko dojrzałe rokują dość dobrze, szanse 
wyleczenia pacjentów z takim rozpoznaniem są bliskie 75 % . 

� W nowotworach źle zróŜnicowanych, nisko dojrzałych, szanse wyleczenia ma 
zaledwie co czwarty z leczonych.

� Mi ęsaki tkanek miękkich wywodzą się z tkanki mezodermalnej. Umiejscawiają
się głównie w obrębie kończyn (50%), tułowia (30%), głowy i szyi (10%) oraz w 
przestrzeni zaotrzewnowej (10%). 

� Mi ęsaki tkanek miękkich rosną rozpręŜająco we wszystkich kierunkach, 
uciskając okoliczne tkanki. Tworzą one torebkę rzekomą (pseudotorebkę) guza, 
która nie stanowi ograniczenia dla rozprzestrzeniania się nowotworu. 

� W przypadku mięsaków o wysokim stopniu złośliwości w 20% obserwuje się
występowanie zmian satelitarnych w tkankach otaczających. Zmiany te określa 
się jako tzw przerzuty skaczące (skip metastases). Są one odpowiedzialne za 
wznowy miejscowe po radykalnie wyciętych guzach pierwotnych.

� Do naturalnych barier zapobiegających rozprzestrzenianiu się mięsaków naleŜą
powiezie mięśniowe, pochewki stawów, pochewki nerwów. Naciekanie tych 
struktur przez nowotwór świadczy o jego złośliwości.

� Mi ęsaki rozprzestrzeniają się wzdłuŜ powięzi mięśniowych i nerwów.

� Typowym pierwszym miejscem przerzutów drogą krwi są płuca. Przerzuty do 
regionalnych węzłów chłonnych występują rzadko. Najczęściej spotyka się je w 
przypadku sarcoma epithelioides (20%) i sarcoma synoviale (5%-10%). 

� Etiopatogeneza

Częstsze występowanie mięsaków obserwuje się u osób z chorobą
Recklinghausena (neurofibromatosis), zespołem Gardnera, zespołem Wernera, 
stwardnieniem guzowatym oraz zespołem Li-Fraumeni (mutacja p53). 
W niektórych typach mięsaków wykryto specyficzne aberracje chromosomowe, 
na podstawie których moŜna określić jego typ:

� Zaburzenia cytogenetyczne

� Sarcoma Ewing  (11;22)(q21-24;q11-13) t(21;22)(q22;q12) t(7;22)(p2;q12)
� Mi ęsak jasnokomórkowy t(12;22)(q13-14;q12-13)
� Chondrosarcoma myxoides t(9;22)(q31;q12)
� Rhabdomyosarcoma alveolaris t(2;13)(q35-37;q14) t(1;13)(p36;q14)
� Sarcoma synoviale t(X;18)(p11.2;q11.2)
� Liposarcoma myxoides t(12;16)(q13;p11)
� Liposarcoma round-cell t(12;22)(q13;q11-12)



� Niepotwierdzona jest rola uprzedniego urazu mechanicznego w miejscu 
występowania mięsaka, który bardzo często podają chorzy. 

� Pewną rolę moŜe odgrywać napromienianie danej okolicy jako czynnik 
uszkadzający tkanki. 

� Zwraca się takŜe uwagę na rakotwórcze działanie takich substancji jak 
herbicydy czy dioksyna. 

� Mi ęsaki rzadko rozwijają się na bazie istniejących guzów łagodnych 
tkanek miękkich (np. liposarcoma zwykle nie powstaje z tłuszczaka, zaś
naczyniaki nie są przyczyną powstawania haemangiosarcoma). 

� Wyj ątkiem jest typ I choroby Recklinghausena, gdzie 
nerwiakowłókniaki mogą być miejscem rozwoju nerwiakomięsaków 
(schwannoma malignant). Osoby z tą chorobą muszą być pod stałą
kontrol ą lekarza, zaś kaŜde powiększenie się istniejącego guzka musi być
sygnałem do wdroŜenia badań diagnostycznych.

� W badaniach na zwierzętach wykazano wpływ ciał obcych (implanty) na 
powstawanie mięsaków. Wpływu takiego nie obserwowano jednak u 
ludzi. Nie stwierdzono takŜe zaleŜności pomiędzy infekcją wirusową a 
występowaniem mięsaków. Jedynym wyjątkiem jest zakaŜenie wirusem 
HIV i jego wpływ na powstawanie mięsaka Kaposi'ego.

ETIOPATOGENEZA
� - Mi ęsak pęcherzykowaty (Alveolar soft-part sarcoma)
� - Mi ęsak z naczyń krwiono śnych (Angiosarcoma)
� - Mi ęsak epitelioidalny (Epithelioid sarcoma)
� - Chrzęstniakomięsak części miękkich (Extrasceletal chondrosarcoma)
� - Kostniakomięsak części miękkich (Extrasceletal osteosarcoma)
� - Włókniakomi ęsak (Fibrosarcoma)
� - Mi ęsak gładkokomórkowy (Leiomyosarcoma)
� - Tłuszczakomięsak (Liposarcoma)
� - Mi ęsak histiocytarny włóknisty (Malignant fibrous histiocytoma)
� - Mi ęsak naczyń krwiono śnych śródbłonka (Malignant  haemangiopericytoma)
� - Mi ęsak mezenchymalny (Malignant mesenchymoma)
� - Nerwiakomięsak (Malignant schwannoma)
� - Mi ęsak prąŜkowanokomórkowy (Rhabdomyosarcoma) 50% WSZYSTKICH MIĘSAKÓW

� Typ zarodkowy 60%
� Typ groniasty 10%
� Typ pęcherzykowy 20%
� Typ róznokształtnokomórkowy 1%

� - Maziówczak złośliwy (Synovial sarcoma)
� - Mi ęsaki niesklasyfikowane

Klasyfikacja mi ęsaków tkanek miękkich

Osteosarcoma - kostniakomięsak

� Najczęstszy nowotwór złośliwy kości u dzieci

� Szczyt zachorowań 15-19 rok Ŝycia

� Najczęstsza lokalizacja – przynasada dalsza kości 
udowej i przynasada bliŜsza kości piszczelowej

� Udział genu Rb (500x częściej u pacjentów z 
wrodzonym siatkówczakiem)

� Udział czynników środowiskowych – napromienianie

� Częstsze występowanie u chłopców (2:1)

MRI osteosarcoma

MRI 
osteosarcoma 
części dystalnej 
kości udowej

Osteosarcoma części dystalnej kości 
udowej (Codman triangle)



Osteosarcoma Osteosarcoma

MRI osteosarcoma Mi ęsak Ewinga
� MoŜe wystąpić w młodszym wieku
� Najczęstsza lokalizacja – kości płaskie miednicy, 

łopatka, Ŝebra; kości długie -kość udowa, 
piszczelowa, strzałka

� 1/3 pacjentów w chwili diagnozy ma ogniska 
przerzutowe do płuc, szpiku

� Częstsze występowanie u chłopców (1,5:1)
� Obraz RTG zmiany osteolityczne z 

nawarstwieniami okostnej (łuski cebuli), z 
przerwaniem okostnej i zajęciem tkanek 
miękkich

Ewing’ sarcoma Ewing’ sarcoma



Plastyka rotacyjna u pacjenta z osteosarcoma 
przynasady dalszej kości udowej

SIATKÓWCZAK PŁODOWY RETINOBLASTOMA

� najczęściej spotykany u dzieci nowotwór 
wewnątrzgałkowy, 

� o wysokim stopniu złośliwości,
� rozwija się z nisko zróŜnicowanych komórek siatkówki.

dotyczy niemowląt i małych dzieci ( średnia wieku 2 r.Ŝ)

� 80% przypadków rozpoznaje się w 3-4 roku zycia 
� występuje jedno- lub obustronnie,                                             

w postaci jedno- lub  wieloogniskowych                         
zmian, 2/3 przypadków w jednym oku,                                             
1/3 obustronnie (zazwyczaj  niejednocześnie)

Cechy charakterystyczne
� postać jednooczna, 

jednoogniskowa występuje 
sporadycznie, rozpoznawana 
między 3-4 r.Ŝ., stanowi 60 % 
wszystkich przypadków

� postać wieloogniskowa, obuoczna 
przewaŜnie w postaci dziedzicznej, 
rozpoznawana w większości 
przypadków w 1 r.Ŝ, stanowi 25% 
wszystkich przypadków

� Postać jednooczna dziedziczna 
stanowi 15% wszystkich 
przypadków

� rozwija się wewnątrzgałkowo, po 
czym nacieka struktury 
okołogałkowe i wnika do jamy 
czaszki

� moŜe dawać odległe przerzuty,

Epidemiologia

� stwierdza się 1 przypadek 
nowotworu na    20 000 
Ŝywo urodzonych  

� stanowi 1 % wszystkich 
nowotworów

� rocznie średnio 3 nowe 
przypadki na 1 mln dzieci 
poniŜej 15 r.Ŝ. i 11 
poniŜej 5 r.Ŝ.

� tzw. „gen siatkówczaka” Rb powstały w wyniku zmian prawidłowego 
genu będącego supresorem nowotworu i zlokalizowany na długim 
ramieniu chromosomu 13 w prąŜku 14, gen ten staje się nieczynny z 
powodu delecji części chromosomu  lub mutacji 

� w postaci nabytej delecja jedynie w komórkach guza, 

� dochodzi do niepohamowanej produkcji białka Rb

� w tej lokalizacji występuje gen dla esterazy D  - pomiar aktywności 
tego enzymu w erytrocytach – identyfikacja nosicieli tej mutacji

Poradnictwo genetyczne

� u zdrowych rodziców z jednym dzieckiem dotkniętym obustronnym 
siatkówczakiem - 5% prawdopodobieństwa posiadania następnych 
dzieci z tym nowotworem

� jeśli dwoje lub więcej dzieci z retinoblastoma - 45% 
prawdopodobieństwo u następnego dziecka

� potomstwo osoby z rodzinną postacią siatkówczaka - 50% moŜliwości 
jego dziedziczenia

� jeśli chory ma obustronną postać siatkówczaka - 98% 
prawdopodobieństwo, Ŝe jest on nosicielem genu



Objawy kliniczne

� Szarozielonkawy refleks w obrębie 
poszerzonej źrenicy - koci błysk

� Leucocoria –biała źrenica- świadczy o guzie 
znacznych rozmiarów 

� Zez 

� Zaczerwienienie i bolesność gałki ocznej 
spowodowane wtórną infekcją

� Inna barwa tęczówki - powstaje przez 
rozplem naczyniowy w wyniku 
niedotlenienia siatkówki

� Zapalenie jagodówki
� Krwawienie do komory

Typ endofityczny siatkówczaka. 
Widoczny duŜy, biały guz 
obejmujący cały tylny biegun oka. 

Rozpoznanie

� Badanie okulistyczne w 
znieczuleniu ogólnym,  zawsze obu 
oczu: obecność bladoróŜowych mas z 
tworzącymi się naczyniami na 
powierzchniach innych niŜ naczynia 
siatkówki i naczyniówki oraz białawe 
masy guza nie unaczynione,

� USG gałki ocznej- ustalenie 
rozległości wewnątrzgałkowej,

� CT gałki ocznej – stwierdzenie 
zwapnień,

� Wskaźniki biochemiczne – LDH w 
cieczy wodnistej, CEA, AFP 

Badania w siatkówczaku

Ocena rozległości wewnątrzgałkowej
oftalmoskopia pośrednia - wziernikowanie w obrazie odwróconym,
USG gałki ocznej

Potwierdzenie lub wykluczenie naciekania oczodołu
MRI kanału n.wzrokowego, oczodołu i czaszki
CT oczodołu,

Potwierdzenie lub wykluczenie obecności przerzutów
cytologia płynu mózgowo-rdzeniowego,
CT i MR mózgu i czaszki,
CT jamy brzusznej,
badanie szpiku (cytogenetyka, histologia),
scyntygrafia kośćca  w wybranych przypadkach.

Patomorfologiczne stadia zaawansowania
(wg Grabowskiego)

� Stadium I – wewnątrzgałkowy proces nowotworowy:
a) pojedyncze lub mnogie guzy w siatkówce,
b) rozszerzenie procesu na blaszkę sitową,
c) przechodzenie procesu na jagodówkę,

� Stadium II – wewnątrzoczodołowy proces nowotworowy:
a)guz wewnątrz  oczodołu – 1. rozproszone komórki twardówki 

2. Masa guza
b) nerw wzrokowy – 1.miejsce odcięcia wolne od komórek nowotworowych

2.obecność komórek nowotworowych

� Stadium III – przerzuty wewnątrzczaszkowe:
a) obecność jedynie w płynie mózg.-rdz.,
b) obecność w OUN

� Stadium IV – przerzuty krwiopochodne:
a) jedynie w szpiku,
b) ogniskowe przerzuty do kości z zajęciem lub bez zajęcia szpiku,
c) zajęcie innych narządów.

Leczenie

� ZaleŜy od stadium zaawansowania i obecności przerzutów 
oraz objawów towarzyszących.

� Leczenie zmian wewnątrzgałkowych obejmuje:

1. leczenie chirurgiczne
2. radioterapia    
3. krioterapia 

4. termoterapia przezźreniczna - przegrzanie masy guza wiązką
promieniowania laserowego-martwica tkanek guza.

5. radioaktywne aplikatory z jodem 125 lub rutenem 106 –wznowy małych 
guzów, leczenie wstępne małych, pojedynczych guzów 
zlokalizowanych za równikiem lub w miejscu rąbka zębatego.

6. fotokoagulacja z uŜyciem lasera argonowego

Leczenie chirurgiczne

� Enukleacja gałki ocznej z odcięciem 10-15 mm n. wzrokowego, dokładną
oceną gałki ocznej  i biopsji mas zewnątrzgałkowych  i wszczepienie protezy.

� Wskazania:

1.  Guz jednostronny, wypełniający całkowicie gałkę oczna, przerywający 
powierzchnię siatkówki uniemoŜliwiaj ąc zachowanie wzroku.

2. Guz wnikający do komory przedniej.

3. Jaskra z duŜą bolesnością, utratą wzroku spowodowaną zap. tęczówki.
4. Guz nie reagujący na miejscowe leczenie.

5. Trwała utrata wzroku z guzem wewnątrzgałkowym,
6. Obustronna postać z utratą wzroku



Radioterapia

� Zaleca się stosowanie napromieniania megawoltowego z uŜyciem  18-25 MeV 
fotonów – jeśli istnieje  moŜliwość zachowania wzroku, stosowana w guzach 
średnich i duŜych.

� Mogą wystąpić powikłania: zaćma, zanik struktur kostnych oczodołu 

Wygląd guza bezpośrednio po zabiegu

Krioterapia
� uzupełnienie napromieniania –

trzykrotne powtarzane 
zamraŜania - odmraŜania 
niszczy tkanki i  zapobiega 
mikrokr ąŜeniu komórek guza

� Wskazania:

� małe guzy  < 4 średnice t.n.w

� zlokalizowane przed 
równikiem

Fotokoagulacja z uŜyciem lasera 
argonowego –

� leczenie małych guzów,

� zlokalizowanych przed i za równikiem

� technika ta pozwala na leczenie bez uszkadzania okolicznych tkanek 

Blizna w miejscu 
guza w  2 miesiące po 
termochemoterapii 

Chemioterapia

� Poprawia wyniki leczenia u pacjentów z pozagałkową postacią
retinoblastoma,

� Nie jest konieczna w postaci wewnątrzgałkowej, ale istnieje 
tendencja do stosowania wstępnej chemioterapii celem 
zmniejszenia masy guza oraz tendencji do rozsiewu

� W przypadku wznowy po enukleacji u kaŜdego pacjenta naleŜy ją
zastosować

� U pacjentów z zajęciem OUN – napromienianie czaszki + 
chemioterapia dokanałowa

� stosuje się Karboplatyn ę, Etoposid, Winkrystynę

Wyniki leczenia siatkówczaka

� Bardzo dobre – 5 letnie przeŜycie 80-90% pacjentów z 
jednooczną postacią, 65-70% w guzie obustronnym,

� Rokowanie – zaleŜy od stopnia zaawansowania i 
umiejscowienia guza oraz zróŜnicowania jego komórek, 

� U 30-50% pacjentów udaje się zachować wzrok, 

� Ok. 80% przeŜyć z pozagałkową postacią retinoblastoma.


