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WPROWADZENIE

Mięsaki tkanek miękkich i kości są rzadko rozpoznawany-
mi nowotworami, a ich diagnostyka i leczenie stanowią wciąż 
jedno z największych wyzwań współczesnej onkologii. Kluczo-
wą rolę w leczeniu mięsaków odgrywa leczenie chirurgiczne. 
Wprowadzenie jednak w wyspecjalizowanych ośrodkach za-
sad leczenia skojarzonego (chirurgii, radioterapii i chemio-
terapii) znacznie zwiększyło szansę na całkowite wyleczenie 
chorego lub uzyskanie długoletniego przeżycia oraz pozwoliło 
ograniczyć zakres operacji (wykonanie operacji oszczędzają-
cej kończynę zamiast amputacji). Rzadko kiedy w innych niż 
onkologia specjalnościach medycznych niepewność wyleczenia  
i ryzyko niepowodzenia są tak wysokie, a postępowanie tak bez-
pośrednio związane z jednoznacznym wynikiem: wyleczenie 
lub zgon z powodu rozsiewu choroby. Stąd wynika naturalna 
skłonność do powstawania podspecjalności onkologicznych, 
których współpracę należy organizować w ramach zespołów 
diagnostyczno-terapeutycznych. 

Zaplanowanie i realizacja leczenia skojarzonego wymaga 
współpracy wielu specjalistów (m.in. chirurga onkologa, ra-
dioterapeuty, onkologa klinicznego, patologa, radiologa, pielę-
gniarki, rehabilitanta). Najkorzystniej jest, aby po ustaleniu na 
podstawie właściwie zaplanowanej biopsji histopatologicznego 
rozpoznania nowotworu, plan skojarzonego leczenia był po-
dejmowany na wspólnych, wielospecjalistycznych spotkaniach 
klinicznych, organizowanych przynajmniej raz w tygodniu. 
Za organizację takich spotkań w ośrodkach onkologicznych 
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powinien być odpowiedzialny chirurg, ponieważ reprezentu-
je on specjalność, która jest podstawą uzyskania wyleczenia 
wszystkich chorych na mięsaki. Organizator tych posiedzeń, 
doświadczony chirurg-onkolog posiada wiedzę o możliwo-
ściach i ograniczeniach radioterapii i chemioterapii oraz nabył 
umiejętność czasowego wstrzymania leczenia operacyjnego 
na rzecz wdrożenia uzupełniającej terapii przedoperacyjnej, 
obecnie niezbędnej dla wyleczenia wielu chorych na mięsaki. 
Przyszłość leczenia chorych na mięsaki można wiązać z coraz 
dokładniejszym poznaniem ich podłoża biologicznego i wdro-
żenia leczenia celowanego molekularnie w poszczególnych ty-
pach tych nowotworów.

Włodzimierz Ruka, Piotr Rutkowski
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Włodzimierz Ruka, Piotr Rutkowski

I. MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI 

U DOROSŁYCH

Epidemiologia1. 

Nowotwory złośliwe tkanek miękkich i kości – mięsaki, są rzad-
kimi nowotworami pochodzenia mezenchymalnego, wywodzącymi 
się z tkanek podporowych ciała (łącznej, kostnej, chrzęstnej, mięśni, 
tkanki tłuszczowej, naczyń, kości, chrząstki itp.). Stanowią one około 
1% wszystkich nowotworów złośliwych u ludzi dorosłych, częściej 
występują u dzieci i młodzieży, u których stanowią 7–10% przypad-
ków nowotworów złośliwych. Nowe zachorowania szacuje się na  
2 przypadki na 100.000 osób, co w liczbach bezwzględnych oznacza 
około 800 nowych zachorowań rocznie w Polsce. U obu płci wystę-
pują one z podobną częstością. Etiologia tych nowotworów w więk-
szości przypadków jest nieznana. Większe ryzyko zapadalności na 
mięsaki wiąże się z: 

niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznymi (np. •	
dla mięsaków tkanek miękkich: nerwiakowłókniakowatość 
typu NF1 [choroba von Recklinghausena] i NF2, zespół Li-
Fraumeni, zespół Gardnera, zespół Wernera; zaś dla mię-
saków kości mnogie wyrośle chrzęstno-kostne)
chorobami predysponującymi (np. przewlekły obrzęk chłon-•	
ny, schorzenia przebiegające z immunosupresją)
czynnikami środowiskowymi (np. przebyte napromienianie, •	
ekspozycja na herbicydy, pestycydy, polichlorek winylu).
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Patomorfologia2. 

Doświadczony patomorfolog jest w stanie rozpoznać ponad 100 
typów i podtypów mięsaków tkanek miękkich. 

Mięsaki wywodzą się z różnych tkanek, na różnym etapie ich  
rozwoju, a w części przypadków ich pochodzenie tkankowe jest  
nieznane. 

Osteosarcoma – mięsak kościopochodny
Chondrosarcoma – chrzęstniakomięsak 
Angiosarcoma – mięsak naczyń krwionośnych
Liposarcoma – tłuszczakomięsak, nowotwór złośliwy wywodzą-

cy się z tkanki tłuszczowej
MFH – mięsak pleomorficzny o nieznanej histogenezie
Leiomyosarcoma – mięśniakomięsak gładkokomórkowy, wywo-

dzący się z mięśni gładkich 
Rhabdomysarcoma – mięśniakomięsak prążkowano-komórko-

wy, wywodzący się z mięśni poprzecznie prążkowanych
MPNST – złośliwy nowotwór wywodzący się z osłonek nerwów 

obwodowych 
Synovial Sarcoma – mięsak maziówkowy o nieznanej histoge-

nezie

Klasyfikacja mięsaków: ok. 40 typów
W oparciu o histiogenezę/linię różnicowania

Osteosarcoma

Chondrosarcoma

Liposarcoma

Angiosarcoma

MFH

Leiomyosarcoma

MPNST

Rhabdomyosarcoma

Synovial Sarcoma (t X,18) - ??    Ewing’s Sarcoma/PNET (t11;22) ??
Clear cell sarcoma - ?? ; Alveoar Soft Part Sarcoma - ??

Specyficzne translokacje/zaburzenia molekularne, cytogenetyczne



9

Ewing’s Sarcoma/PNET – mięsak drobnokomórkowy o niezna-
nej histogenezie i charakterystycznym zaburzeniu molekular-
nym t(11;22).

Obraz kliniczny3. 

Objawy mięsaków tkanek miękkich (MTM)

W wielu przypadkach MTM jedynym objawem jest niebolesny 
guz (położony podpowięziowo, co można stwierdzić poprzez badanie 
przedmiotowe przy naprzemiennie rozluźnionych i napiętych okolicz-
nych mięśniach; najczęściej o wielkości ponad 5 cm) lub zgrubienie,  
a niekiedy niebolesne zniekształcenie zarysów kończyny w pobliżu 
stawów utrzymujące się przez ponad 6 tygodni. Niepokój budzi po-
większanie się guza. W rzadkich przypadkach dochodzi do niegojące-
go się owrzodzenia skóry.

Szczególną uwagę powinien budzić krótki (kilkumiesięczny) okres 
rozwoju zmian o wielkości powyżej 10 cm lub też „przyspieszenie” 
ich wzrostu. Pojawienie się MTM chorzy często wiążą z niedawno 
przebytym urazem. Uraz nie jest czynnikiem przyczynowym MTM, 
ale powoduje zwrócenie uwagi na bezobjawową zmianę uprzednio 
istniejącą niejednokrotnie od wielu miesięcy.

Dolegliwości bólowe MTM w lokalizacji kończynowej lub powłok 
ciała pojawiają się rzadko i raczej w późnym okresie miejscowo za-
awansowanej choroby. Towarzyszyć temu mogą zaniki mięśniowe.

Czasem występują tzw. objawy paranowotworowe, do których 
zaliczamy:

oporną na leczenie niedokrwistość •	
leukocytozę •	
trombocytozę •	
hypoglikemię •	
zaburzenia poziomu wapnia•	
chwiejne nadciśnienie•	
gorączkę i stany podgorączkowe.•	
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Występują one w konsekwencji podwyższenia poziomu cytokin 
stanu zapalnego i pobudzających tworzenie naczyń.

Objawy kliniczne w mięsakach kości (MK)

Głównym objawem MK, pojawiającym się we wczesnym etapie 
rozwoju nowotworu są bóle. Może temu towarzyszyć guz lub obrzęk 
okolicy stawu lub kości, zniekształcające zarys kończyny. Niekie-
dy chorzy wiążą istniejącą patologię z przypadkowym urazem. 
Mięsakom kości często towarzyszą zaburzenia funkcji kończyny. 
Destrukcja kości przez guz pierwotny może prowadzić do złama-
nia patologicznego. Rozpoznanie wczesnych postaci MK jest dosyć 
trudne. W bardziej zaawansowanym miejscowo stadium mięsaków 
drobnokomórkowych kości mogą występować objawy ogólne: osła-
bienie, niedokrwistość, gorączka.

Mięsak kościopochodny (osteosarcoma) najczęściej umiejsco-
wiony jest w okolicach przynasad kości długich (głównie dalszej 
części kości udowej, bliższej części kości piszczelowej lub kości ra-
miennej), zaś drugi pod względem częstości występowania mię-
sak Ewinga dotyczy najczęściej trzonu kości długich lub kości pła-
skich. Chrzęstniakomięsaki (chondrosarcoma) występują częściej  
w późniejszym okresie życia i często dotyczą kości różnokształtnych 
(miednica, obręcz barkowa) lub proksymalnej części kości udowej. 

Diagnostyka i rozpoznanie 4. 

Podstawę rozpoznania MTM stanowi wynik badania histopatolo-
gicznego materiału uzyskanego z biopsji diagnostycznej. Biopsję – 
element diagnostyczny, należy zaplanować i wykonać w taki sposób, 
aby nie wpłynęła negatywnie na dalszy tok leczenia. Błędy popełniane 
w trakcie wykonywania biopsji, które powodują rozsiew komórek mię-
saka, mogą prowadzić np. do konieczności amputacji kończyny, pod-
czas gdy przed biopsją możliwa była operacja oszczędzająca. Obecnie 
wykonuje się cztery rodzaje biopsji: zamknięte – cienkoigłową i gru-
boigłową, oraz otwarte – wycinającą i nacinającą.
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Schemat postępowania diagnostycznego dla MTM

OBJAWY KLINICZNE
– wyczuwalny guz
– zniekształcenie zarysu ciała
– brak dolegliwości bólowych
– położenie podpowięziowe
– wielkość powyżej 5 cm
– przyspieszenie wzrostu
– cobwodowe zaburzenia neu-

rologiczne (rzadko)
– dyskretne objawy ogólne

RÓŻNICOWANIE
 nowotwory łagodne       mięsaki kości              myositis ossificans
                                           zmiany przerzutowe            fibromatosis
                                          chłoniaki                                        fascitis
                                                                                       tenosynovitis

BADANIA DODATKOWE Z WYBORU
Badanie rezonansem magnetycznym (MR)

 z kontrastem, ewentualnie tomografia komputerowa

WERYFIKACJA HISTOLOGICZNA
Biopsja otwarta nacinająca

Biopsja gruboigłowa
Biopsja otwarta wycinająca (tylko dla ≤5cm)

Stopień zaawansowania klinicznego

DECYZJA TERAPEUTYCZNA
M0  M1

RUTYNOWE BADANIA  
DODATKOWE

– wywiady lekarskie i badanie 
przedmiotowe

– RTG klatki piersiowej  
w dwóch projekcjach

– RTG zmiany („z kratką”)
– badania dodatkowe:  

morfologia, biochemia
– ewentualnie BAC
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Postępowanie diagnostyczne dla mięsaków kości

Pierwszym podstawowym badaniem jest zdjęcie przeglądowe 
całej kości. Następnie należy wykonać badania tomografii kompu-
terowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) zajętej kości. Naciek 
tkanek miękkich i zajęcie warstwy korowej i gąbczastej kości są lepiej 
widoczne w badaniu tomografii komputerowej (TK). U chorych na 
mięsaki kości jest to badanie obrazowe z wyboru. Kolejne badanie to 
scyntygrafia kośćca. Równolegle wykonuje się badanie radiologiczne 
klatki piersiowej celem wykluczenia przerzutów, gdyż płuca stano-
wią najczęstsze miejsce przerzutów MK. Rozsiew do płuc stwierdza 
się w około 10% przypadków w chwili rozpoznania MK.

Istotne znaczenie w różnicowaniu złośliwych nowotworów kości 
ma wykonanie biopsji otwartej i badania histopatologicznego. MK 
częściej występują u młodszych osób. W kolejnym etapie różnicuje-
my typ histopatologiczny MK. Najistotniejszym elementem diagno-
stycznym jest uzyskanie materiału do badań histopatologicznych  
i molekularnych w wyniku biopsji.

Najczęstsze typy histologiczne MK stanowią mięsaki kościopo-
chodne (osteosarcoma), rodzina mięsaków Ewinga /PNET – repre-
zentująca mięsaki drobnokomórkowe oraz chrzęstniakomięsaki 
(chondrosarcoma). Inne nowotwory wrzecionowatokomórkowe 
(fibrosarcoma, fibrohistiocytoma malignum, sarcoma fusocellula-
re) występują rzadziej. Czwartym co do częstości pierwotnym nowo-
tworem kości jest guz olbrzymiokomórkowy (osteoclastoma).

Stopień zaawansowania 5. 

Mięsaki tkanek miękkich

Najważniejszymi czynnikami rokowniczymi w MTM są: stopień 
złośliwości histopatologicznej, wielkość guza oraz położenie (po-
wierzchowne – nadpowięziowe i głębokie – podpowięziowe) guza. 
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Mięsaki rzadko wykazują wielostopniową progresję choroby i równie 
rzadko dają przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, ponieważ 
rozsiew ogólnoustrojowy zachodzi głównie drogą krwiopochodną  
i dotyczy przede wszystkim płuc.

Mięsaki kości

Stopień złośliwości histologicznej jest również najistotniejszym 
czynnikiem rokowniczym w MK. Pozostałe istotne czynniki obej-
mują położenie guza nowotworowego, wielkość guza pierwotnego 
oraz obecność przerzutów.

Zasady i metody leczenia6. 

Mięsaki tkanek miękkich

Bardzo ważnym elementem leczenia MTM jest radykalne usu-
nięcie nowotworu z marginesem tkanek zdrowych.

Leczenie chirurgiczne

Trwałe wyleczenie chorego na MTM można osiągnąć poprzez 
radykalne leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego oraz w przy-
padku przerzutów – radykalne chirurgiczne usunięcia przerzutów. 
Współcześnie agresywne leczenie skojarzone MTM o położeniu koń-
czynowym oraz zastosowanie technik rekonstrukcyjnych pozwalają 
na zaoszczędzenie kończyny u większości chorych. W porównaniu 
do lat 60–70-tych dwudziestego wieku, kiedy amputacją było leczo-
nych ok. 50% chorych, obecnie w ośrodkach referencyjnych odse-
tek ten nie przekracza 10%. Podstawowym warunkiem zachowania 
kończyny jest możliwość wykonania radykalnej operacji z małym 
ryzykiem wznowy miejscowej przy utrzymaniu dobrej sprawności  
i funkcjonalności kończyny. 
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Radioterapia

Radioterapia jest metodą leczenia, która ma na celu zniszczenie 
komórek nowotworowych lub innych powodujących procesy choro-
bowe w organizmie przy zastosowaniu promieniowania jonizującego.

Wyniki skojarzonego leczenia MTM za pomocą chirurgii z ra-
dioterapią w ośrodkach referencyjnych sięgają ok. 85% 5-letnich 
przeżyć wolnych od wznowy miejscowej. Współcześnie radioterapia 
w skojarzeniu z chirurgią jest standardowym postępowaniem w le-
czeniu wszystkich MTM z wyjątkiem pierwotnych MTM o niskiej 
złośliwości (G1) i wielkości < 5cm. Z tego powodu, nie należy po-
dejmować leczenia MTM w ośrodkach, które nie mają możliwości 
prowadzenia radioterapii.

Radioterapia jako samodzielna metoda lecznicza ma swoje miej-
sce w leczeniu paliatywnym chorych nieoperacyjnych.

Systemowa chemioterapia

Kierunki badań nad zastosowaniem chemioterapii (głównie  
w mięsakach o wysokim stopniu złośliwości) obejmują stosowanie 
schematów wielolekowych. Obecnie największe nadzieje w leczeniu 
systemowym mięsaków tkanek miękkich wiąże się z pracami nad 
leczeniem celowanym molekularnie, czyli opracowaniem nowych 
leków nakierowanych na specyficzne uszkodzone w komórkach 
mięsaków szlaki przemian molekularnych, które w świetle badań 
stanowią podstawowe etiopatogenetyczne przyczyny powstawania 
i progresji danego nowotworu. Chemioterapia uzupełniająca MTM 
bez cech rozsiewu choroby, powinna być stosowana wyłącznie w ra-
mach kontrolowanych badań klinicznych.

Mięsaki kości

Wszystkie pierwotne, złośliwe nowotwory kości powinny być 
leczone w wyspecjalizowanych zespołach wielodyscyplinarnych. 

Ponad 70% występujących MK wymaga leczenia skojarzonego, 
głównie za pomocą chirurgii i chemioterapii [Tabela 1].
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Tabela 1. Zasady standardowego leczenia w poszczególnych pod-
typach mięsaków kości

Indukcyjna
CHEMIO-
TERAPIA

CHIRU-
RGIA

RADIO-
TERAPIA

Uzupełniająca
CHEMIO-
TERAPIA

Mięsak ko-
ściodobny tak tak nie tak

Chrzęstnia-
ko-mięsak nie tak nie nie

M i ę s a k 
E w i n g a /
PNET (mię-
saki drobno-
komórkowe)

tak tak? tak tak

Guz olbrzy-
miokomór-
kowy

nie tak tak nie

Podstawowym elementem terapii pozostaje zapewnienie miej-
scowej kontroli mięsaka poprzez właściwe radykalne postępowanie 
chirurgiczne. Decyzję o zakresie leczenia operacyjnego należy podej-
mować przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego.

Leczenie chirurgiczne

Operacje muszą zapewniać radykalne miejscowo wycięcie nowo-
tworu, nie mogą skracać czasu wolnego od nawrotu choroby oraz 
muszą powodować uzyskanie takich efektów czynnościowych, które 
w oczywisty sposób przewyższają efekty amputacji i protezowania 
zewnętrznego, a nie obniżają jakości życia chorego. Metody stosowa-
ne w leczeniu oszczędzającym to modularne, onkologiczne protezy 
wewnętrzne, auto lub alloprzeszczepy kostne, artrodezy dużych sta-
wów. Leczenie chirurgiczne pozostaje nadal jedyną metodą tera-
pii chorych na chrzęstniakomięsaki. 
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Na planowaną operację chorzy powinni wyrazić zgodę przed 
rozpoczęciem chemioterapii przedoperacyjnej.

Leczenie uzupełniające

Mięsak kościopochodny i inne rzadsze mięsaki wrzecionowa-
tokomórkowe wymagają skojarzenia leczenia chirurgicznego z uzu-
pełniającą chemioterapią przed i pooperacyjną w celu poprawy prze-
życia wolnego od przerzutów do płuc. Mięsaki drobnokomórkowe 
(głównie mięsaki Ewinga/PNET) są nowotworami niskozróżnico-
wanymi, wrażliwymi na napromienianie (co wykorzystywane jest do 
leczenia ogniska pierwotnego) oraz dają wysoki odsetek odpowiedzi 
na wielolekową chemioterapię. Wymagają niezwykle agresywnego  
i długotrwałego leczenia skojarzonego, które musi rozpoczynać się 
od chemioterapii.

 

Podstawa strategii leczenia mięsaków

Żaden chory na mięsaka tkanek miękkich i kości nie 
będzie trwale wyleczony bez prawidłowego tj. radykal-
nego leczenia chirurgicznego:

ogniska pierwotnego nowotworu,•	

ewentualnych przerzutów.•	
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Obserwacja po leczeniu 7. 

Mięsaki tkanek miękkich

Większość (ponad 95%) niepowodzeń leczenia w MTM wystę-
puje w ciągu 5 lat po leczeniu. 80% przerzutów do płuc i blisko 70% 
wznów miejscowych pojawia się w ciągu pierwszych dwóch lat ob-
serwacji. W tym okresie zalecane są częstsze (co 3–4 miesiące) wizyty 
kontrolne, na które składa się ocena stanu miejscowego i przeglądo-
we badania RTG klatki piersiowej. W kolejnych latach wizyty mogą 
być rzadsze, co 6–12 miesięcy. Jeżeli chory nie zgłasza dodatkowych 
dolegliwości nie ma powodu wykonywać pozostałych badań .

Mięsaki kości

Większość nawrotów w MK występuje w ciągu 2–3 lat po lecze-
niu. Dlatego też w tym okresie zaleca się częstsze (co 3 miesiące)  
wizyty kontrolne. W czasie tych wizyt należy wykonać badanie ra-
diologiczne okolicy operowanej kości i klatki piersiowej. W kolej-
nych latach wizyty mogą być rzadsze co 6–12 miesięcy. 

Podsumowanie8. 

Chorzy na MTM do leczenia onkologicznego zgłaszają się najczę-
ściej zbyt późno, ponieważ obserwowany guz nie daje dolegliwości 
bólowych i przez to wydaje się być banalnym schorzeniem, a jego 
obecność nie jest uciążliwa w pracy i życiu osobistym. Opóźnienie ze 
strony lekarza może wynikać z nieumiejętności postawienia prawi-
dłowego rozpoznania. Najczęstszymi błędami w diagnostyce MTM 
są rozpoznania nieistniejących jednostek chorobowych: naciągnię-
cie lub pęknięcie brzuśca mięśnia, przewlekły krwiak lub obrzęk po-
urazowy tkanek miękkich oraz samoistna przepuklina mięśniowa. 
Chorzy z takimi rozpoznaniami są leczeni w różny sposób, przez 
wiele miesięcy. Trzeba zdecydowanie podkreślić, że uszkodzenie 
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pourazowe mięśnia (nie mylić ze ścięgnem) u osób nieuprawiają-
cych wyczynowo sportu jest wyjątkowe. Przewlekłe krwiaki w obrę-
bie przedziałów mięśniowych kończyn, rozpoznawane na zasadzie 
niesłusznej analogii do przewlekłych krwiaków śródczaszkowych,  
są równie wyjątkowe.

W ciągu ostatnich lat osiągnięto znaczący postęp w leczeniu mię-
saków tkanek miękkich (MTM) i mięsaków kości (MK), nie tylko 
ogniska pierwotnego, ale również wznów miejscowych i przerzutów. 
Krokiem naprzód jest wprowadzenie do praktyki klinicznej niektó-
rych leków celowanych molekularnie nakierowanych na zaburze-
nia genetyczne. Ważne w leczeniu chorych na mięsaki (z powodu 
rzadkości występowania tego nowotworu oraz konieczności lecze-
nia skojarzonego wraz z elementami zaawansowanych technik re-
konstrukcyjnych) jest prowadzenie terapii od początku w ramach 
wielodyscyplinarnego zespołu mającego doświadczenie w leczeniu 
mięsaków. Minimalny skład zespołu stanowią: chirurg onkolog, ra-
dioterapeuta, onkolog kliniczny, patolog, radiolog, pielęgniarka, re-
habilitant.

Jeśli ośrodek, do którego zwrócił się chory, u które-
go zachodzi podejrzenia MTM, nie jest przygoto-
wany do skojarzonego leczenia chorych na mięsaki,  
to w najlepiej pojętym interesie chorego, jest przesła-
nie chorego do ośrodka referencyjnego jeszcze przed 
wykonaniem biopsji.
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Wojciech Woźniak

II.  MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI 

U DZIECI

Nowotwory u dzieci i młodzieży mogą występować w każdym 
wieku (od okresu noworodkowego do młodzieńczego), mieć zróż-
nicowaną wielkość, kształt i spoistość, a także wykazywać odmienną 
dynamikę wzrostu i cechy morfologiczne.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zastosowanie terapii skojarzonej 
(chirurgia, chemioterapia, napromienianie) spowodowało istotną 
poprawę wyników leczenia w tej grupie chorych. Ponadto umiejętne 
zwalczanie objawów ubocznych chemioterapii, stosowanie żywienia 
pozajelitowego, centralnego dostępu do żył i właściwa pielęgnacja 
wpłynęły znacznie na zmniejszenie powikłań i zgonów związanych 
z leczeniem.

Wczesne wykrycie nowotworu i prawidłowe jego leczenie w od-
powiednio przygotowanych ośrodkach wysokospecjalistycznych 
umożliwia w chwili obecnej uratowanie około 70% wszystkich dzieci 
z guzami litymi, a w wybranych nowotworach można uzyskać na-
wet około 90% całkowitych wyleczeń. Obserwacje lekarzy amery-
kańskich wskazują, że po 2000 roku wśród osób w wieku 20–29 lat,  
2 na 1000 osób, to byli pacjenci onkologii dziecięcej. Wraz z wydłu-
żeniem przeżycia zwiększa się także wiedza na temat późnych skut-
ków leczenia nowotworów dziecięcych.

Podejmowanie prób leczenia guzów nowotworowych przez leka-
rzy nieprzygotowanych do tego typu terapii przynosi tylko szkodę 
dziecku, niejednokrotnie nieodwracalną, przekreślając szansę na 
uratowania jego życia.
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Epidemiologia1. 

Nowotwory u dzieci i młodzieży nie występują zbyt często i sta-
nowią około 1–1,5% nowotworów całej populacji. Mimo to onkolo-
gia wieku dziecięcego i młodzieńczego jest nadal jednym z głównych 
tematów współczesnej medycyny wieku rozwojowego.

Choroby nowotworowe stanowią bowiem drugą – po zatruciach, 
wypadkach i urazach – przyczynę zgonów u dzieci. W Polsce rocznie 
rozpoznaje się w tej grupie wiekowej od 1000 do 1200 nowych przy-
padków. Należy pamiętać jednak, że wskutek dużego postępu metod 
terapeutycznych obecnie uzyskuje się w pierwszej fazie leczenia po-
prawę, pozwalającą na przeżycie co najmniej 1 roku niemal w każ-
dym przypadku nowotworu złośliwego u dziecka. Dlatego też liczba 
dzieci obciążonych chorobami nowotworowymi (chorobowość) jest 
znacznie większa i wynosi w Polsce około 3000 przypadków rocznie. 
Charakterystyka nowotworów złośliwych u dzieci i młodzieży róż-
ni się w sposób zasadniczy od nowotworów dorosłych. Odmienny 
rodzaj guzów – w większości pochodzenia dysontogenetycznego – 
i odmienny przebieg choroby są uwarunkowane przede wszystkim 
odrębnością biologiczną rosnącego ustroju oraz jego odmienną  
reakcją na toczący się proces chorobowy i zastosowane leczenie.

Struktura występowania poszczególnych nowotworów złośliwych 
u dzieci jest następująca:

Nazwa nowotworu USA Polska
białaczki 30% 28,7%
guzy ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 19% 16,3%
chłoniaki 13% 14,3%
nerczak płodowy (nephroblastoma, guz Wilmsa) 7% 6,5%
nerwiak zarodkowy współczulny (neuroblastoma) 7% 6,9%
nowotwory tkanek miękkich 7% 7%
nowotwory kości 5% 5%
guzy zarodkowe 3%
siatkówczak (retinoblastoma) 1% 2,7%
nowotwory wątroby 1% 1,5%
inne 7%

US Surveillance, Epidemiology and Results
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Rzadko natomiast występują gruczolakoraki, np. płuc, gruczołu 
piersiowego, jelita grubego (typowe u dorosłych).

Diagnostyka2. 

Współczesna diagnostyka onkologiczna jest działaniem zespoło-
wym i skupia wiele dyscyplin medycznych. W celu ustalenia rozpo-
znania oraz określenia stadium zaawansowania procesu nowotwo-
rowego i jego miejscowej rozległości wykorzystywane są wszystkie 
dostępne metody badań obrazowych (badania rentgenowskie  
/RTG/, tomografia komputerowa /TK/, rezonans elektromagne-
tyczny /MR/, pozytronowa tomografia /PET/, ultrasonografie  
/USG/, scyntygrafia /S.C/) oraz badania laboratoryjne, w tym m. in.: 
biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, genetyczne. Badanie 
histopatologiczne tkanek pobranych z guza decyduje najczęściej  
o ostatecznym rozpoznaniu. Niejednokrotnie jednak do właści-
wej oceny obrazu mikroskopowego niezbędnych jest wiele dodat-
kowych informacji oraz dokładne badanie podmiotowe (wywiad)  
i badanie kliniczne dziecka.

Mimo uzyskanego postępu terapeutycznego, nadal w niektórych 
guzach wyniki leczenia są niezadowalające. Jest to spowodowane 
najczęściej zbyt późnym rozpoznaniem nowotworu, a tym samym 
zbyt późno przeprowadzonym leczeniem. Do głównych czynników 
późnej wykrywalności należy zaliczyć:

występowanie nietypowych, dyskretnych objawów (szcze-•	
gólnie we wczesnym stadium choroby), zazwyczaj niespo-
strzeganych przez otoczenie dziecka, uchodzących uwagi 
lekarza lub niewłaściwie przez niego interpretowanych
niedostateczną wiedzę o możliwości występowania choroby •	
nowotworowej u dzieci zarówno lekarzy ogólnych, jak i le-
karzy pediatrów.
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 Zasady i metody leczenia3. 

Przystępując do leczenia dziecka z chorobą nowotworową, należy 
brać pod uwagę następujące elementy, które wyznaczają plan postę-
powania i jego intensywność:

rodzaj, lokalizację i miejscową rozległość nowotworu, jego •	
dynamikę i stadium zaawansowania
wiek i stan ogólny dziecka.•	

Obecnie leczenie w nowotworach złośliwych u dzieci i młodzieży 
ma charakter skojarzony i składa się z chemioterapii wielolekowej, 
postępowania chirurgicznego, napromieniania, rehabilitacji i opieki 
paliatywnej. Zastosowanie wstępnej chemioterapii zmniejsza masę 
guza oraz działa na ewentualne ogniska przerzutowe. Leczenie ogni-
ska pierwotnego przeprowadzane jest w drugim etapie z wykorzysta-
niem postępowania chirurgicznego i/lub napromieniania. W okresie 
pooperacyjnym jest kontynuowana chemioterapia w celu zwiększe-
nia szans na pełne wyleczenie. Cały cykl leczenia trwa około 12–18 
miesięcy.

Chemioterapia

W większości przypadków nowotworów złośliwych leczenie roz-
poczyna się od wstępnej chemioterapii wielolekowej. Dotychczasowe 
obserwacje kliniczne wskazują, że chemioterapia daje lepsze wyniki 
u dzieci niż u dorosłych. Jej celem jest:

uzyskanie długotrwałych remisji lub wyleczeń w tzw. choro-•	
bach układowych
zniszczenie mikroskopowych ognisk przerzutowych, zmniej-•	
szenie głównej masy guza i stworzenie większych możliwości  
chirurgicznego jej usunięcia (operacje mniej okaleczające, 
oszczędzające) w tzw. guzach litych
uzyskanie okresowej poprawy w przypadkach niekwalifiku-•	
jących się do dalszego leczenia.
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Leczenie chirurgiczne

Postępowanie chirurgiczne należy do klasycznych metod lecze-
nia guzów litych u dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich lat zmieniło 
się miejsce, rola i zakres tej formy leczenia. Niezbędne jest posiada-
nie wiedzy o wszystkich metodach leczniczych wchodzących w skład 
terapii skojarzonej przez chirurga wykonującego leczenie operacyjne 
nowotworów u dzieci. Wiadomości te są przydatne, zwłaszcza przy 
ustalaniu odpowiedniego terminu operacji, wiadomo bowiem, że za-
chowawcze metody leczenia w jednym przypadku mogą wyprzedzać 
zabieg, w innym go uzupełnić. Chirurg decydujący o leczeniu opera-
cyjnym musi ocenić, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadcze-
nie, wszystkie korzyści oraz problemy w następstwie wykonywanego  
zabiegu. Obecnie, w ramach leczenia skojarzonego guzów litych, 
w pierwszym etapie chirurg jest najczęściej zobowiązany wykonać 
biopsję i pobrać materiał do badania histopatologicznego, z zacho-
waniem wszystkich nakazów aseptyki onkologicznej. Operacyjne 
usunięcie ogniska pierwotnego jest wykonywane w drugim etapie, 
po wstępnej chemioterapii. Dzięki temu operacje są mniej rozległe, 
bardziej radykalne, mniej obciążające dla pacjenta, umożliwiające 
oszczędzenie tkanek i narządów.

Radioterapia

Napromienianie jest elementem składowym leczenia skojarzo-
nego. Wymaga dużej wiedzy i doświadczenia przy ustalaniu dawek  
i techniki napromieniania u dzieci i młodzieży, będących w okresie 
dynamicznego wzrostu i rozwoju. Tylko w ten sposób można uzyskać 
dobre wyniki przy możliwie najmniejszym uszkodzeniu zdrowych 
tkanek. Napromienianie jest stosowane jako leczenie podstawowe, 
uzupełniające i paliatywne.
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 Część szczegółowa 3.1.

Mięsak poprzecznie prążkowany (rhabdomyosarco-
ma, RMS) 

Mięsak poprzecznie prążkowany jest najczęstszym nowotworem 
tkanek miękkich. Występuje on częściej u chłopców. Stanowi ok. 7% 
wszystkich nowotworów złośliwych u dzieci. Szczyt zachorowania 
przypada między 2 i 5 rokiem życia, a następnie powyżej 12 roku 
życia. Może występować u pacjentów z wadami OUN, układu mo-
czowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, chorobą Recklinghau-
sena, licznymi znamionami barwnikowymi. Obserwuje się również 
większą częstotliwość występowania nowotworów tkanek miękkich  
u dzieci, których matki miały nowotwory gruczołu piersiowego. Dane 
z piśmiennictwa wskazują na rodzinne występowanie nowotworów 
tkanek miękkich, mózgu, kory nadnercza, kości (osteosarcoma).

Objawy kliniczne

Objawy RMS w chwili zgłoszenia się do lekarza są uzależnione od 
lokalizacji guza. Najczęstszą lokalizacją ogniska pierwotnego są: 

głowa i szyja (40%)•	
układ moczowo-płciowy i jama brzuszna (35%)•	
kończyny i tułów (25%). •	

Przy lokalizacji w zakresie kończyn, pierwszym objawem jest 
zwykle niebolesny guz, dość szybko powiększający swoje rozmiary. 
Przy lokalizacji w układzie moczowo-płciowym występuje krwio-
mocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, krwawienie z dróg rodnych, 
wypadanie mas groniastych z pochwy, a u chłopców niebolesny guz 
okołojądrowy. Przy lokalizacji w okolicy zaotrzewnowej i miedni-
cy wyczuwalny jest guz, powodujący zaparcia i objawy niedrożności 
przewodu pokarmowego oraz ucisk na pęcherz moczowy. Zmiany 
w okolicy oczodołu mogą powodować dolegliwości bólowe, zez, 
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wytrzeszcz, porażenie gałki ocznej, krwawienia z nosa, trudności  
w oddychaniu, połykaniu i mowie. Na szyi jest to guz tkanek mięk-
kich, powodujący chrypkę i zaburzenia w połykaniu. Umiejscowie-
nie guza w zatokach przynosowych wywołuje ból, krwawienie z nosa,  
a przy lokalizacji w nosogardle – dodatkowo zaburzenia w poły-
kaniu. Lokalizacja w uchu środkowym wywołuje przewlekły stan  
zapalny, wyciek ropno-krwisty, wypadanie mas polipowatych oraz 
obwodowe porażenie nerwu twarzowego. U 25–35% chorych z gu-
zami w nosogardle, jamie nosowej, zatokach obocznych nosa i uchu 
środkowym, dochodzi do zajęcia OUN (tzw. lokalizacja okołoopo-
nowa). Może to powodować porażenie nerwów czaszkowych, wzmo-
żone ciśnienie śródczaszkowe oraz porażenie ośrodka oddechowego. 
Przy lokalizacji nieokołooponowej, ale w obrębie głowy i szyi, u 7% 
chorych może wystąpić zajęcie OUN.

Badania diagnostyczne

W celu określenia rozległości miejscowej guza i oceny stadium 
zaawansowania RMS należy wykonać badania laboratoryjne (oce-
na stanu ogólnego, wydolności czynności wątroby i nerek), badania 
obrazowe (RTG, USG, TK, MR) ogniska pierwotnego i klatki pier-
siowej, scyntygram kości oraz badanie szpiku. Inne badania są uza-
leżnione od lokalizacji nowotworu (laryngologiczne, okulistyczne, 
ginekologiczne, płynu mózgowo-rdzeniowego, cystoskopia i inne).

Budowa histopatologiczna

Jest to nowotwór złośliwy, który wywodzi się z embrionalnych 
komórek, dających początek mięśniom prążkowanym. Wyróżnia się 
następujące typy histologiczne:

RMS embrionale•	  – postać zarodkowa, zbudowana z drobnych, 
okrągłych lub owalnych, niskozróżnicowanych komórek. 
Umiejscowienie – głowa i szyja, oczodół, jama brzuszna, układ 
moczowo-płciowy. Stanowi około 60% wszystkich RMS
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RMS botryoides•	  – mięsak groniasty, jest właściwie odmia-
ną RMS embryonale ze śluzowatym podścieliskiem. Nazwę 
zawdzięcza obrazowi makroskopowemu, wzrasta bowiem  
w postaci gron lub polipów, podśluzówkowo (pęcherz mo-
czowy, pochwa, ucho środkowe, jama nosowo-gardłowa)
RMS alveolare•	  – typ pęcherzykowaty, zbudowany z okrą-
głych komórek, układających się w formie pseudopęcherzy-
ków. Lokalizacja – kończyny, tułów, krocze (częściej u dzieci 
starszych) w umiejscowieniach o niekorzystnym rokowaniu. 
Stanowi około 20% RMS
RMS pleomorphicum s. adultum•	  – postać różnokształtno-
komórkowa typu dorosłego. Umiejscowienie – kończyny, 
tułów. Rzadko występuje u dzieci. Stanowi około 1% wszyst-
kich RMS
postać pozakostna mięsaka Ewinga – zbudowana z okrą-•	
głych, jednorodnych komórek. Umiejscowienie – kończy-
ny. Występuje w wieku młodzieńczym i stanowi około 10% 
RMS
niezróżnicowane – występuje w wieku poniżej 1 roku życia  •	
i stanowi około 9% RMS. 

Leczenie

Leczenie jest wielodyscyplinarne i intensywne. Stosuje się che-
mioterapię wielolekową, napromienianie i usunięcie pozostałości 
guza. Postępowanie chirurgiczne polega na radykalnym usunięciu 
guza, przy czym zaleca się operacje oszczędzające, mniej okalecza-
jące, zwłaszcza w lokalizacji oczodołowej, w pęcherzu moczowym, 
narządzie rodnym u dziewczynek. Jest to możliwe dzięki stosowaniu 
chemioterapii przed operacją, która ma na celu zmniejszenie masy 
guza. Chemioterapia i napromienianie są stosowane po operacji  
w celu zwiększenia szans na uzyskanie trwałego wyleczenia. Cały 
cykl terapii trwa 2 lata.
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Uwzględniając stadium zaawansowania stosuje się następujące 
zasady lecznicze:

choroba zlokalizowana: całkowite wycięcie guza – chemio-I. 
terapia, bez radioterapii;
choroba zlokalizowana, z zajęciem okolicznych węzłów II. 
chłonnych: wycięcie radykalne mikroskopowo – chemio-
terapia, radioterapia;
niecałkowite wycięcie guza lub tylko biopsja – chemiote-III. 
rapia wstępna, chirurgia i/lub radioterapia, chemioterapia 
podtrzymująca;
odległe przerzuty w chwili rozpoznania – chemioterapia IV. 
wstępna, chirurgia i/lub radioterapia, chemioterapia pod-
trzymująca.

Obecnie w większości ośrodków Polskiej Pediatrycznej Grupy 
ds. Leczenia Guzów Litych prowadzone jest leczenie według pro-
gramu Cooperative Weichteilsarkom Studie – CWS 2002 P, uzależ-
niając jego intensywność od budowy histopatologicznej guza (RMS, 
nie-RMS), potencjalnej wrażliwości na chemioterapię oraz stadium 
zaawansowania. Składa się z winkrystyny, aktynomycyny D, ifosfa-
midu, karboplatyny, etopozydu, adriamycyny, topotecanu, vinblasty-
ny – podawanych naprzemiennie. Program ten uwzględnia również 
stosowanie megachemioterapii i przeszczep autologicznych komó-
rek progenitorowych.

Wyniki

Rokowanie zależy od stadium zaawansowania nowotworu, typu 
histologicznego i cytologicznego guza, lokalizacji ogniska pierwot-
nego oraz wieku pacjenta. Chorzy z postacią pęcherzykową (rhabdo-
myosarcoma alveolare), z anaplastycznym typem komórek mają ro-
kowanie gorsze. Do lokalizacji korzystnych należą: okolica oczodołu, 
powierzchowne tkanki głowy i szyi oraz układ moczowo-płciowy  
z wyłączeniem gruczołu krokowego. Gorsze rokowanie mają rów-
nież pacjenci powyżej 7 roku życia, gdyż częściej występują zaawan-
sowane stadia choroby oraz utkanie pęcherzykowe nowotworu.  
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U 90% chorych z zajęciem OUN rokowanie jest złe. W wyniku sto-
sowanego leczenia 2-letnie przeżycie w stadium I i II uzyskuje się  
u około 75–80%, a w stadium III i IV – u 40–50% chorych.

Nowotwory kości – mięsak kościopochodny (oste-
osarcoma) i mięsak Ewinga (sarcoma Ewingi)

Nowotwory złośliwe kości nie są częste i stanowią około 7% 
wszystkich nowotworów złośliwych wieku dziecięcego. Według da-
nych Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych w Pol-
sce notuje się rokrocznie coraz większą ich liczbę (około 100 nowych 
zachorowań, w tym około 70 mięsaków kościopochodnych). Często-
tliwość występowania zwiększa się wraz z wiekiem, osiągając szczyt 
w II i III dekadzie życia. 

Mięsak kościopochodny

Najczęstszy nowotwór złośliwy tego okresu, natomiast mięsak 
Ewinga, chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) i włókniakomięsak 
(fibrosarcoma) występują rzadziej.

U około 30% rozpoczynających leczenie chorych stwierdza się 
już klinicznie i radiologicznie objawy uogólnienia procesu nowo-
tworowego (przerzuty).

W chwili obecnej brak jest danych o etiologii tych nowotworów, 
ale uważa się, że niektóre czynniki mają związek z ich powstawa-
niem, np. genetyczne (RB 13q14.1, p53), środowiskowe (promienio-
wanie jonizujące). 

Objawy kliniczne

Początek choroby jest często nietypowy i mylnie łączony z prze-
bytym urazem, który tylko zwraca uwagę na chorą kończynę. Ból 
jest jednym z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza. Do-
syć charakterystyczne jest narastanie natężenia bólu i częste wystę-
powanie bólów nocnych. Guz, z reguły szybko powiększający swoje 
rozmiary, powodujący ograniczenie w poruszaniu się, jest drugim 
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najczęściej zgłaszanym objawem. Rzadko są powiększone regional-
ne węzły chłonne. Objawy te zwykle trwają od około 6 tygodni do  
4 miesięcy zanim zostanie postawione właściwe rozpoznanie. Guz 
zlokalizowany jest najczęściej w okolicy przynasadowej kości.  
W mięsaku kościopochodnym okolica stawu kolanowego jest naj-
częstszym umiejscowieniem nowotworu (około 50%).

Mięsak Ewinga

W ok. 40% występuje tzw. maska zapalna (objawy stanu zapalne-
go, podwyższona temperatura ciała), utrudniająca właściwe rozpo-
znanie. Nowotwór ten również częściej umiejscowiony jest central-
nie, w zakresie kości miednicy i kręgosłupa.

Badania diagnostyczne

Niektórzy autorzy podkreślają znaczenie diagnostyczne badań  
laboratoryjnych. Przyspieszenie OB we krwi obwodowej w grani-
cach od 40 do 80 mm/godz. stwierdzono w dużej grupie pacjentów  
z mięsakiem Ewinga, z rozległym zajęciem tkanek miękkich. Pod-
wyższone wartości fosfatazy zasadowej obserwowano w grupie cho-
rych na mięsaki kościopochodne i z rozległym niszczeniem kości, 
natomiast podwyższone stężenie dehydrogenazy kwasu mlekowego 
– u chorych z penetracją nowotworu w zakresie tkanek miękkich.

Badaniami umożliwiającymi precyzyjne określenie zaawanso-
wania procesu nowotworowego są badania obrazowe – RTG, TK, 
scyntygrafia układu kostnego, MR, PET oraz badania naczyniowe 
(angiografia).

Badanie rentgenowskie jest podstawowym badaniem, od którego 
rozpoczynamy diagnostykę w grupie nowotworów kości. Widoczne są 
zmiany zachodzące w strukturze kości, odczyny okostnowe i w pew-
nej grupie przypadków – szerzenie się nowotworu w częściach mięk-
kich. Nie jest natomiast możliwe dokładne określenie wielkości guza 
w tkankach miękkich. Scyntygrafia układu kostnego (dwufosfonian 
metylenu znakowany technetem 99 TcMDP) jest badaniem czułym, 
ale niespecyficznym, wykonywanym w celu określenia miejscowego 
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zaawansowania procesu nowotworowego, jak również do wykry-
cia ognisk przerzutowych lokalnych (ang. skip lesions) i odległych.  
TK ukazuje zmiany w zakresie kości, odczyny okostnowe oraz szerze-
nie się procesu w jamie szpikowej i tkankach otaczających.

Dokładniejszym badaniem, zwłaszcza przy ocenie rozrostu guza 
w jamie szpikowej, jest MR. Umożliwia ono także precyzyjne okre-
ślenie rozrostu nowotworu w otaczających tkankach oraz ocenę 
stosunku masy nowotworowej do nerwów i naczyń krwionośnych.  
Te bardzo ważne informacje niejednokrotnie decydują o możliwości 
leczenia chirurgicznego oszczędzającego. Wykonanie TK klatki pier-
siowej (zwłaszcza tzw. spiralnej) umożliwia wykrycie ognisk prze-
rzutowych, niewidocznych w badaniu radiologicznym.

Badanie histopatologiczne

Rozpoznanie histopatologiczne ustalamy w oparciu o materiał 
tkankowy z biopsji operacyjnej lub oligobiopsji. Ważny jest tu wy-
bór miejsca pobrania materiału tkankowego, gdyż powinien być to 
materiał diagnostyczny, zawierający żywe utkanie nowotworowe. 
Okolica ta powinna być usunięta w trakcie ostatecznego zabiegu 
operacyjnego. Wybór zależy od doświadczenia chirurga oraz pato-
loga oceniającego preparaty. Zabieg ten powinien być wykonany po 
przeprowadzeniu pełnego postępowania diagnostycznego, najlepiej 
przez grupę lekarzy, która przeprowadzi ostateczny zabieg operacyj-
ny. W grupie pacjentów z mięsakiem Ewinga należy pobrać również 
szpik do badania. Dane z piśmiennictwa wskazują, że w około 14% 
przypadków stwierdza się w nim komórki nowotworowe.

Zebranie tych wszystkich danych i uzyskanie rozpoznania histo-
patologicznego jest podstawą do określenia stadium zaawansowania 
oraz opracowania strategii leczenia w każdym przypadku nowotwo-
ru złośliwego kości.

Leczenie
Leczenie nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży za-

wsze było zagadnieniem trudnym, a stosowane metody zmieniały się 
na przestrzeni lat wraz z postępem wiedzy medycznej. Tradycyjne  
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leczenie polegało głównie na leczeniu chirurgicznym. W przypad-
ku nowotworów kości należało usunąć guz wraz z całą kością i są-
siednim stawem. W praktyce była to więc amputacja kończyny lub 
wyłuszczenie w stawie. W ciągu ostatnich 15 lat wprowadzenie tzw. 
leczenia skojarzonego (chemioterapia, napromienianie, leczenie chi-
rurgiczne) spowodowało całkowitą zmianę strategii w leczeniu tej 
grupy chorych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, leczenie rozpoczy-
namy od wstępnej chemioterapii wielolekowej, a dopiero w drugim 
etapie przystępujemy do leczenia ogniska pierwotnego. W leczeniu 
podawane są: doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat w wysokich 
dawkach, ifosfamid, cyklofosfamid według ustalonych programów. 
W mięsaku kościopochodnym, po okresie 9–12 tygodni stosowania 
chemioterapii, przystępujemy do leczenia chirurgicznego ogniska 
pierwotnego. Zastosowanie wstępnej, przedoperacyjnej chemiotera-
pii powoduje najczęściej regresję guza, zmniejszenie się jego masy. 
Umożliwia to postępowanie chirurgiczne – mniej okaleczające,  
a mimo to radykalne w ocenie onkologicznej. W Polskiej Pediatrycz-
nej Grupie ds. Leczenia Guzów Litych stosuje się leczenie według 
Protokołu EORTC (doksorubicyna, cisplatyna) lub SFOP (z wyso-
kimi dawkami metotreksatu). W mięsaku Ewinga leczenie obejmuje 
stosowanie programu EURO-E.W.I.N.G 99, a w leczeniu ogniska pier-
wotnego stosuje się napromienianie i/lub postępowanie chirurgiczne. 
Napromienianie powinno być prowadzone w warunkach terapii me-
gawoltowej. Umożliwia to podanie wyższych dawek promieniowania 
celowanego w krótszym okresie oraz znaczne zmniejszenie ryzyka 
powikłań. Podana dawka waha się od 40 do 65 cGy, w zależności od 
tolerancji tkanek objętych napromienianiem oraz od wieku pacjen-
ta. Leczenie cytostatykami jest następnie kontynuowane (po operacji  
i/lub napromienianiu), aby zapobiec wystąpieniu przerzutów i tym 
samym zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wyleczenia.

Rodzaj stosowanego leczenia jest uzależniony od reakcji guza 
na wstępną chemioterapię. Oceny dokonuje się w oparciu o reak-
cję kliniczną oraz określenie stopnia martwicy w usuniętym guzie –  
– w mięsaku kościopochodnym (ocena histopatologiczna według 
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Huvosa). Przy reakcji korzystnej (wysoki stopień martwicy) stosowa-
ne są te same leki. Natomiast przy reakcji niekorzystnej należy podać 
nowe leki, według innych programów. W przypadku progresji pro-
cesu nowotworowego należy zmienić program leczenia chemicznego  
i/lub wcześniej ustalić wskazania do leczenia ogniska pierwotnego.

Postęp osiągnięty dzięki leczeniu skojarzonemu wyznaczył nowe 
role dla chirurgii onkologicznej i spowodował rozwój oszczędzają-
cych technik chirurgicznych. Zaczęto wykonywać mniej okalecza-
jące amputacje, a tam, gdzie jest to możliwe – wycięcie guza z czę-
ściową resekcją kości. To przyczyniło się do rozwoju nowych technik 
odtwórczych, których celem jest uzupełnienie dużych ubytków ko-
ści poprzez wykorzystanie endoprotez onkologicznych, przeszcze-
pów kostnych oraz innych form rekonstrukcji. Postępowanie takie 
zmniejsza defekt kosmetyczny, umożliwia zachowanie anatomiczne 
kończyny i utrzymanie lub poprawę funkcji. Nadal dużym proble-
mem jest wykonywanie tego typu operacji u pacjentów w okresie ich 
dynamicznego wzrostu (dzieci, młodzież).

W czasie całego leczenia okresowo powtarzane są badania labo-
ratoryjne, RTG, TK i scyntygrafia układu kostnego. Równocześnie 
należy prowadzić intensywną rehabilitację, umożliwiającą adaptację 
pacjenta do nowych warunków.

Wyniki

Wprowadzenie tzw. leczenia skojarzonego wpłynęło również  
w istotny sposób na poprawę wyników leczenia. Obecnie w grupie 
chorych z mięsakiem kościopochodnym (osteosarcoma) uzyskuje się 
wyleczenie w około 75%, a u chorych z mięsakiem Ewinga – w około 
45% przypadków z procesem zlokalizowanym.

Nadal dużym problemem pozostaje leczenie chorych, u których 
stwierdza się przerzuty odległe, najczęściej do płuc i/lub kości. Sto-
sując różne programy chemioterapii, leczenie operacyjne i/lub na-
promienianie, uzyskaliśmy 5-letnie przeżycie tylko u 20% leczonych 
(z przerzutami) z mięsakiem kościopochodnym. Natomiast w grupie 
z mięsakiem Ewinga (z przerzutami) zmarli wszyscy w ciągu 36 mie-
sięcy od rozpoznania.
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Rehabilitacja,  4. 
oddziaływanie psychologiczne

W ostatnim okresie coraz większą rolę w walce ze skutkami  
choroby nowotworowej u dzieci odgrywa rehabilitacja. Dotyczy to 
działań związanych z usprawnianiem pacjentów, jak również oddzia-
ływaniem na psychikę dziecka i jego rodziny. Działania te powinny 
rozpocząć się już pierwszego dnia, kiedy chory trafia do szpitala  
i obejmować cały okres leczenia i kontroli. Zagadnienie to nabiera 
coraz większego znaczenia, gdyż liczba dzieci z pełnym wyleczeniem 
stale się zwiększa. Usprawnianie pacjentów po operacjach onko-
logicznych, zwłaszcza oszczędzających, napotyka jeszcze na wiele 
trudności, gdyż brak jest wyspecjalizowanych placówek, przygoto-
wanych dla tej grupy chorych.

Stwierdzenie nowotworu u dziecka ma wpływ na całą rodzinę. 
Konieczne jest szczere omówienie choroby, leczenia i jego skutków. 
Ważne jest, aby dziecko, jego rodzice i rodzeństwo byli poinformo-
wani o chorobie. Należy wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie 
pytania rodziny. Celowe jest wskazanie rodzicom materiałów edu-
kacyjnych. Należy zwrócić uwagę na poziom intelektualny rodzi-
ny. Ważne są też jej możliwości finansowe, gdyż z pobytem dziecka  
w szpitalu wiążą się koszty zakwaterowania oraz inne wydatki zwią-
zane z hospitalizacją chorego. Jak wykazały badania, krytycznym 
okresem jest pierwszych 6 miesięcy od wykrycia choroby.

Rodzeństwo chorych dzieci często bardzo przeżywa chorobę bra-
ta lub siostry. Boją się zarazić chorobą lub stają się zazdrosne o chore 
rodzeństwo. Rodzice powinni poinformować i przygotować zdrowe 
dzieci na zmiany, jakie dokonują się w chorym dziecku w wyniku 
leczenia. Zaleca się częsty kontakt rodzeństwa i angażowanie go  
w procesy terapeutyczne.

Poziom intelektualny oraz wiek chorego ma wpływ na reakcje 
emocjonalne związane z chorobą. Małe dziecko jest przestraszone 
oddzieleniem od rodziców, szpitalem, zabiegami medycznymi. Star-
sze dzieci boją się utraty niezależności, martwią się swoim wyglądem 
i utrudnionymi kontaktami z rówieśnikami. Niezależnie od wieku, 



34

chore dziecko potrzebuje informacji na temat leczenia, jego skutków 
ubocznych, zabiegów diagnostycznych i leczniczych, a także wyma-
ga wsparcia emocjonalnego. Należy szanować potrzebę prywatności 
dziecka oraz pozwolić mu zadawać pytania, brać udział w decyzjach 
terapeutycznych. Powrót do szkoły jest bardzo ważnym elementem 
w życiu dziecka. Nauczyciele powinni być poinformowani o choro-
bie dziecka oraz jego specjalnych potrzebach w szkole. Odpowiednie 
przygotowanie uczniów zmniejszy zakłopotanie dziecka i pozwoli 
uniknąć odpowiadania na trudne pytania.

Postępowanie w stanach terminalnych  5. 
i po stracie dziecka

Dzieciom, u których nie uzyskano korzystnego wyniku lecznicze-
go, niezbędne jest zapewnienie leczenia paliatywnego, przeciwbólo-
wego oraz opieki hospicyjnej w domu chorego. Podłoże kulturowe, 
uprzednie doświadczenia ze śmiercią i utratą bliskich, umiejętność 
radzenia sobie z problemami i inne czynniki środowiskowe mają 
wpływ na reakcję dziecka i rodziny na zagrażającą życiu chorobę  
i śmierć. Rodziny często unikają poruszania tego tematu, gdyż jest 
to dla nich bardzo trudne (zwłaszcza jeśli dziecko jest w terminal-
nej fazie choroby). Rozwijający się w ostatnim okresie w Polsce ruch 
hospicyjny pomaga rozwiązać wymienione problemy. Współdziała-
nie między zespołem leczącym i hospicjum pozwala na zapewnie-
nie choremu dziecku oraz jego rodzinie właściwej opieki w domu.  
W przypadku śmierci dziecka, rodziny silnie przeżywają smutek  
i żal po stracie dziecka. Opieka nad rodziną chorego dziecka powin-
na trwać dalej, zwłaszcza jeżeli jeszcze za życia dziecka nawiązały się 
dobre stosunki pomiędzy rodziną a zespołem leczącym.

Późne skutki6. 

Przeżycie dzieci chorych na nowotwory ciągle wydłuża się. Ob-
licza się, że po 2000 roku wśród osób w wieku 20–29 lat 2 na 1000 
osób, to byli pacjenci onkologii dziecięcej. Wraz z wydłużeniem 
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przeżycia zwiększa się wiedza na temat późnych następstw leczenia 
nowotworów dziecięcych. Termin „późne następstwa” odnosi się do 
uszkodzeń zdrowych tkanek wywołanych zabiegami chirurgiczny-
mi, radioterapią i chemioterapią oraz do socjalnych, ekonomicznych 
i emocjonalnych konsekwencji leczenia. Te efekty pojawiają się po 
miesiącach lub latach od jego zakończenia i mogą przebiegać łagod-
nie, subklinicznie, ale też mogą zagrażać życiu.

Późne następstwa stwierdzane są prawie we wszystkich narządach. 
Zabiegi lecznicze w obrębie centralnego układu nerwowego mogą 
wywołać deficyty inteligencji, zaburzenia wzroku, słuchu. Zabiegi 
terapeutyczne w obrębie głowy, szyi oraz gonad mogą powodować 
również nieprawidłowości endokrynologiczne (niski wzrost, niedo-
czynność tarczycy, opóźnione dojrzewanie seksualne itp.). Działanie 
antracyklin na mięsień sercowy wywołuje kardiomiopatię. Radiote-
rapia i leczenie chirurgiczne narządu ruchu wywołuje między innymi 
skrzywienia oraz skrócenie kręgosłupa. Dzieci, u których stosowano 
radioterapię i/lub chemioterapeutyki alkilujące, wykazują dziesięcio-
krotnie większe ryzyko wystąpienia wtórnego nowotworu.

Dlatego też ważna jest regularna i dokładna kontrola byłych pa-
cjentów oraz pomoc przy planowaniu rodziny. Są to ważne tematy 
rozmów w trakcie wizyt kontrolnych. Początkowo są to wizyty co 
3–6 miesięcy, a następnie w odstępie roku. Wieloletnia kontrola po-
zwala na wczesne wykrycie skutków, które pojawiają się po latach od 
zakończenia leczenia. Nieznane są nadal odległe skutki nowotworów 
dziecięcych w starzejących się narządach. 

Późne skutki choroby to także kłopoty emocjonalne, trudności  
w planowaniu przyszłości i zawieraniu przyjaźni. Przez wiele lat 
utrzymuje się strach przed nawrotem choroby. Może on spowodo-
wać, że dzieciom trudno będzie osiągnąć samodzielność i funkcjo-
nować w społeczeństwie.

Kierunki działania7. 

Obecnie podstawowymi kierunkami postępowania w zwalczaniu 
chorób nowotworowych u dzieci w Polsce są:
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oświata zdrowotna i szkolenie, a przez to dążenie do wcze-•	
snego wykrywania choroby nowotworowej
stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, komplek-•	
sowe leczenie oparte na nowoczesnych zasadach postępowa-
nia, w wysokospecjalistycznych ośrodkach
postępowanie psychologiczne oraz rehabilitacja chorego •	
dziecka, jak również jego rodziny.

Jak dotychczas, nie istnieją w pełni skuteczne formy profilaktyki 
chorób nowotworowych u dzieci, ponieważ nie jest w pełni znana 
ich etiologia. Są jednak pewne kierunki działania profilaktyczne-
go, o których należy pamiętać. Polegają one na chronieniu kobiet 
w okresie rozrodczym (głównie kobiet w ciąży) przed czynnikami 
podejrzanymi o działanie kancerogenne (np. niektóre leki przecho-
dzące przez łożysko do tkanek płodu, infekcje wirusowe). Prawdo-
podobnie ma to znaczenie ze względu na duży odsetek nowotworów 
pochodzenia dysontogenetycznego. U dzieci ważna jest też opieka  
w czasie ciąży oraz wczesne wykrywanie nieprawidłowości (np. gu-
zów okolicy krzyżowo-guzicznej, nerczaka płodowego, nerwiaka 
zarodkowego). Należy również objąć postępowaniem profilaktycz-
no-leczniczym dzieci, u których stwierdza się odchylenia od normy, 
mogące być punktem wyjścia nowotworu (np. niezstąpione jądro, 
znamiona barwnikowe z dużą dynamikę kliniczną, niektóre nowo-
twory łagodne morfologicznie, np. hamartoma, naczyniaki z ele-
mentami śródbłonkowymi, zmiany dysplastyczne kości i inne, wy-
kazujące agresję miejscową). Szczególną grupą są tu dzieci, u których 
stwierdzono zaburzenia genetyczne współistniejące z nowotworową 
transformacją (np. w retinoblastoma, guzie Wilmsa, nowotworach 
kości, tkanek miękkich). Obserwuje się również większą częstotli-
wość występowania nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci 
z nowotworami OUN, jak również nowotworów tkanek miękkich  
u dzieci, których matki miały nowotwory gruczołu piersiowego.
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Historie pacjentów

Moje doświadczenia i walka z chorobą nowotworową roz-
poczęły się jesienią 2003 roku. Do tej pory nowotwór czy 

szpital onkologiczny były dla mnie nazwami abstrakcyjnymi. Nie-
typowym objawem jaki mi dolegał było częste oddawanie moczu, 
co kojarzyło się ze sprawami urologicznymi. Badania urologiczne, 
które przeprowadziłem niczego nie wykazały. Prostata i PSA były  
w normie, więc postawiono diagnozę o stanie zapalnym. Pomimo 
tego dalej szukałem przyczyn tego stanu. Kryzys nastąpił w mo-
mencie, kiedy przed kolejnym badaniem, którym miało być USG, 
po wypiciu większej ilości płynu nastąpiło zatrzymanie moczu. Nie-
stety muszę tu nadmienić, że badanie to i tak się nie odbyło, gdyż 
lekarz ograniczył się tylko do badania prostaty przez odbyt. Doktor,  
o którym wspomniałem był autorytetem w chorobach urologicznych 
i jego badanie oraz diagnoza miały być najbardziej autorytatywne, 
ale rzeczywistość okazała się inna. Po wielu godzinach cierpień trafi-
łem do izby przyjęć szpitala grudziądzkiego. Tam dyżurujący lekarz 
chirurg zlecił wykonanie RTG miednicy. Wynik RTG na tyle go za-
niepokoił, że postanowił mnie hospitalizować. Jako byłego żołnierza 
zawodowego skierował mnie do szpitala wojskowego w Bydgoszczy. 
W szpitalu wykonano mi TK miednicy. Badanie to wykazało obec-
ność guza na kości łonowej. Następnie lekarz prowadzący wykonał 
u mnie punkcję okolicy pośladkowej w celu pobranie materiału do 
badania histopatologicznego. Niestety skutkiem jego działania był 
wielomiesięczny stan zapalny pośladka. Uważam, że lekarz szpitala 
wojskowego kierując mnie na dalsze leczenie w RCO Bydgoszcz nie-
potrzebnie wykonał mi ten zabieg, którego wynik i tak nic nie wy-
kazał, a jedynie spowodował wielomiesięczne leczenie stanu zapal-
nego powstałego po punkcji. W konsekwencji skierowania mnie do 
szpitala specjalistycznego, wynik szpitala wojskowego i tak musiał 
być zweryfikowany przez RCO. Do tej pory w mojej świadomości 
nie było myśli o chorobie i zagrożeniu. Oczekiwanie na konsultacje 
w RCO Bydgoszcz wypełnione było leczeniem pośladka. Pierwsza 
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wizyta w RCO była dla mnie strasznym przeżyciem, które dopiero 
teraz uświadomiło mi w jakim celu mnie tam skierowano. Po ba-
daniu w szpitalnej przychodni otrzymałem skierowanie na leczenie 
szpitalne. Czas oczekiwania na termin stawienia się w oddziale był 
koszmarem wypełnionym penetracją internetu w celu wyszukiwania 
informacji o ewentualnej chorobie. Mój pierwszy przyjazd do szpi-
tala w wyznaczonym terminie nie wiązał się z jakąkolwiek nadzieją, 
tylko z wizją końca wszystkiego. Pierwszym moim zabiegiem było 
pobranie operacyjne wycinka z kości od strony pośladka. Po krót-
kim pobycie w szpitalu skierowano mnie do domu z zaleceniem po-
nownego zarejestrowania się do przychodni i oczekiwania na wynik. 
Okres wizyt w przychodni stał się dla mnie takim koszmarem, że  
w trakcie badań moja świadomość całkowicie się wyłączała i nic nie 
pamiętałem z tego, co się tam działo. W związku z tym ciągła obec-
ność mojej żony w trakcie wizyt w przychodni była wręcz niezbędna. 
Wynik pobranego wycinka w czasie pierwszego zabiegu w RCO ni-
czego nie wykazał, więc zadecydowano w ramach diagnostyki o po-
braniu wycinka poprzez otwarcie jamy brzusznej. Po przebytym dru-
gim zabiegu, podczas którego miano mi usunąć większą ilość guza, 
pierwsza ocena lekarza operującego wskazywała na zmianę łagodną, 
którą potwierdziło badanie pobranego wycinka. Wówczas powróciła 
wiara na powrót do zdrowia. Pomimo czterotygodniowego pobytu  
w szpitalu, po powrocie do domu niezwykle szybko powróciłem do 
sił. W krótkim czasie wpadłem w wir pracy, obowiązków domowych, 
które pozwoliły mi powrócić do normalnego życia. W zaleceniu po-
szpitalnym po około trzech miesiącach miałem poddać się kolejne-
mu zabiegowi od strony pachwiny w celu doszczętnego usunięcia 
guza. Po odbytym kolejnym zabiegu byłem pełen wiary o całkowi-
tym wyleczeniu. W pełnym spokoju oczekiwałem wyniku histo-
patologicznego i wizyty kontrolnej. Otrzymany wynik zwalił mnie  
z nóg – guz okazał się złośliwy. Koszmar powrócił. Kolejna wizyta 
w RCO i skierowanie na rezonans. Wynik rezonansu spowodował, 
że świat runął ze zdwojoną siłą. W kilkanaście dni od ostatniego za-
biegu stwierdzono istnienie guza w tym samym miejscu i tej samej 
wielkości co poprzednio. Przeszedłem trzy operacje, których efek-
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tem był taki sam stan jak przed nimi. Po otrzymanym skierowaniu  
z RCO Bydgoszcz do CO w Warszawie nastąpiło kolejne oczekiwanie 
na rejestrację i termin badania. Po wizycie w przychodni warszaw-
skiego CO otrzymałem skierowanie do oddziału na kolejny zabieg. 
W efekcie operacji usunięto mi kość łonową i kulszową. Pomimo 
negatywnego nastawienia do kolejnego szpitala, do kolejnej operacji, 
w szpitalu warszawskim doznałem uczucia cieplejszego traktowania 
pacjenta przez personel lekarski i pielęgniarski. Operujący mnie  
dr W. Dziewirski stał się dla mnie osobą niezwykłego zaufania, życzli-
wości i serdeczności. Wyjątkowo sympatyczne relacje z pielęgniarka-
mi pozwoliły na nawiązanie więzów przyjaźni z niektórymi z pań.

Dwa lata od operacji, pomimo już niepełnej sprawności, minęły 
w miarę spokojnie przerywane jedynie stresem w czasie wizyt kon-
trolnych. Po dwóch latach świat zawalił się ponownie. Po badaniu 
kontrolnym i zaleconych dodatkowych badaniach okazało się, że guz 
się odnowił. Umiejscowienie guza było tak dramatyczne, że nastąpiła 
konieczność amputacji części miednicy i nogi. Od najmłodszych lat 
całe swoje życie poświęcałem różnym formom uprawiania sportu. 
Całe życie byłem niezwykle sprawnym fizycznie człowiekiem. Nie 
potrafię opisać emocji jakich doznałem po otrzymaniu tak drama-
tycznej informacji. Widmo wegetacji, a nie normalnego życia, było 
dla mnie nie do zniesienia. Moja rozpacz przeobraziła się w rozpacz 
moich najbliższych. W pierwszych moich myślach całkowicie od-
rzuciłem możliwość tej operacji. Niestety, ale moja wola życia padła  
w jednej chwili. Prośby najbliższej rodziny i ogromne wsparcie du-
chowe spowodowały zmianę mojego nastawienia. Ponownie opero-
wał mnie dr W. Dziewirski. Po operacji bardzo szybko doszedłem 
do sił. Myślę, że w powrocie do sprawności procentowała moja po-
przednia aktywność sportowa. Już po pięciu tygodniach od operacji 
jeździłem samochodem, oczywiście z automatyczną skrzynią bie-
gów. Niestety nie przekonałem się do protezy. I to nie tylko dlatego, 
że bardzo mi przeszkadzała w samochodzie, ale głównie z powodu, 
że pomimo wydania ogromnych na nią pieniędzy, została ona bar-
dzo źle wykonana przez specjalistyczną firmę. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że inwalidzi są grupą, na której żeruje wiele firm i insty-
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tucji. Życie inwalidy nie należy do najłatwiejszych. Kalectwo niestety 
spowodowało zlikwidowanie prowadzonej przeze mnie działalności 
gospodarczej. Jednakże samoumartwianie się doprowadza do emo-
cjonalnego wykańczania siebie i najbliższych. Szybkie przystosowa-
nie się do nowych warunków i jak największa rezygnacja z nadmier-
nej pomocy innych stanowi o sukcesie powrotu do może innej, ale 
jednak normalności. Tego lata wraz z rodziną byłem dwukrotnie pod 
namiotem, nad morzem, dużo podróżuję. Staram się żyć.

Mam na imię Justyna i w chwili obecnej 33 lata. Moja historia 
zaczęła nabierać rozpędu dawno temu, podczas badań pro-

filaktycznych do pracy. Problemem stało się zdiagnozowanie cienia 
z rentgena klatki piersiowej. Tułałam się wtedy od lekarza do leka-
rza, czego efektem było 5 jednakowych zdjęć rentgenowskich, wy-
konanych na przełomie 4 miesięcy. Raz nawet zostałam dosłownie 
wyrzucona z gabinetu, nie uzyskując żadnej pomocy. Na szczęście 
w końcu trafiłam do przychodni Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, 
do przecudownego Pana Docenta, który nie zbagatelizował mojego 
przypadku i – co dla mnie najważniejsze – nie odesłał mnie dalej. Po 
serii dodatkowych badań, moim problemem okazały się dwie torbie-
le, z którymi nie wiadomo, co się może stać. Dostałam wybór: wyci-
namy, co nie było pilne lub obserwujemy. Przed podjęciem decyzji 
skonsultowałam się ze znanym profesorem.

I tu zaskoczenie, znów zbagatelizowano mój przypadek, a w ga-
binecie czułam się jak intruz. Podjęłam decyzję i co jakiś czas cho-
dziłam na badania kontrolne. Nerwy wróciły w 2005r., kiedy okazało 
się, że jedna torbiel powiększyła się do 10 cm. Pogłębiały się również 
dolegliwości, które wcześniej zwalałam na brak kondycji, tj.: duszno-
ści, kłucia w klatce, ciężko było mi podbiec do autobusu. Zaczęłam 
naprawdę się bać, miałam mnóstwo pytań do lekarza, bądź co bądź 
specjalisty (pulmonolog – prywatna klinika), ale usłyszałam, że za-
daję pytania niewłaściwej osobie. Dziś wiem, że to, co chciałam wie-
dzieć, od strony medycznej, nie było skomplikowane, nie do wyja-
śnienia. Ale Ktoś nade mną czuwał, bo znów trafiłam do „ludzkiego”  
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lekarza z Centrum Onkologii na Ursynowie. Podjęliśmy decyzję: wy-
cinamy, bo po co mam się męczyć i denerwować. Operacja poszła 
gładko, wynik histopatologii pozytywny, spotykamy się na kontroli 
za pół roku. I właśnie za te pół roku zaczął się dla mnie dramat, choć 
wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nawet się śmiałam: „Panie 
doktorze, boli, ale nie z tej strony, co była operacja”. Pierwszy rentgen 
klatki, z opisem: bez zmian w porównaniu z badaniem poprzednim. 
Różnica polegała na tym, że byłam po torakotomii i na zdrowy ro-
zum musiały być porównywalne zmiany. Zaczęliśmy od początku: 
tomografia, rezonans, grzecznie czekałam w kolejce na badania,  
a stan mojego samopoczucia zaczął się drastycznie pogarszać. Nie 
mogłam przestać kaszleć, a przez to spać, rozmawiać, ledwo uda-
ło mi się dojść do samochodu, żeby pojechać do pracy. Przestałam 
jeść, bo przez przełyk nie chciała mi przejść nawet cienka zupa, jeśli 
udało mi się zasnąć, to tylko na siedząco, nie byłam w stanie sama 
się umyć i ubrać. Mój lekarz robił wszystko, żeby przyspieszyć bada-
nia, ale torbiel była zawsze o krok wcześniej. Trafiłam do szpitala, bo 
moja rodzina nie wiedziała jak mi pomóc, byli bezradni. I ta decyzja 
uratowała mi życie, wytrzymałam weekend w szpitalu, po czym tor-
biel pękła, miałam krwotok wewnętrzny, szybka operacja z przyczyn 
życiowych, doba na OJOM-ie, ale się udało. Wierzę, że wygrałam 
wtedy największą nagrodę na loterii: ŻYCIE. Ale nie wszystko oka-
zało się różowe, tym razem histopatologia wykazała – mięsak złośli-
wy. Nie wzruszyło mnie to, określenie „nowotwór złośliwy” do mnie 
nie dotarło, zbudowałam w swojej psychice mur, na którym napi-
sane było, że to niemożliwe. Poważnie przeraziłam się, kiedy pod-
słuchałam rozmowę mojego narzeczonego, wtedy po raz pierwszy 
padła nazwa: rak. A kompletnie rozsypałam się na pierwszej chemii 
w szpitalu, wtedy wszystko stało się takie realne. Na wszystko zawsze 
był czas: rodzina, dzieci, najważniejsza była dla mnie zawsze praca, 
praca i jeszcze raz praca. Wielu znajomych – pomimo przestróg – 
dalej myśli, że przecież jesteśmy za młodzi, za zdolni, za dobrzy na 
chorobę. Nie mamy na nią czasu, bo po co iść do lekarza, kiedy praca 
woła. Niestety, choroba jak chce zawsze znajdzie czas dla nas. Ma-
rzę o zwykłej normalnej codzienności, którą mają inni. Wstać rano, 
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iść do pracy, pokłócić się z szefem, zakupy w drodze do domu itd., 
a na razie myślę ile jeszcze do następnej chemii, kiedy skończy się 
kolejny kurs, powstrzymać nudności, nie zapomnieć wziąć tabletek, 
żeby tylko przestało tak boleć. Staram się być silna, choć czasem nie 
jest to łatwe i jest wiele momentów zwątpienia. Istnieją dwa światy: 
ludzi chorych wraz z tymi co chcą z nami „biec w maratonie”, wbrew 
pozorom ludzi bardzo silnych, przyjmujących prawdę taką jaka jest 
i szukających innego wyjścia oraz tych zdrowych, którzy w duchu 
cieszą się, że ich to nie dotyczy – ludzi słabych, nie przyjmujących 
do wiadomości, że granica między nami jest bardzo cienka. Żyjemy 
na jednej planecie, ale plecami do siebie. Dawni znajomi, choć oczy-
wiście bardzo współczują, nie dali rady, przystosować się do mojej 
choroby. Bardzo łatwo się mówi, obiecuje, gorzej jak trzeba przejść 
do czynów. Choćby o krew, do ewentualnych transfuzji, musiałam 
prosić obcych. Z ogromnej firmy, w której pracowałam, ludzie nie 
pomogli, bo jak się dowiedziałam: za mało mnie znają.

Ale są też dobre strony mojego Nowego Życia: poznałam wielu 
wartościowych ludzi, pielęgniarki, lekarzy, chorych i ich rodziny, 
którzy w razie potrzeby dają mi kopniaka. Nie biorę już udziału  
w wyścigu szczurów, mam czas na to, co naprawdę ważne i już wiem, 
jaki odgłos towarzyszy rosnącej trawie. A może to jednak dar!?
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Adresy najważniejszych ośrodków zajmujących się 
diagnostyką i leczeniem chorych na mięsaki w Polsce:

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości 
Centrum Onkologii -
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (0-22) 546 21 72
(Kierownik: doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
tel. (0-42) 689 54 41
(Kierownik: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski)

Dział Chirurgii Onkologicznej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (0-41) 367 43 40
(Kierownik: dr Janusz Słuszniak)

Klinika Chirurgii Onkologicznej 
Dolnośląskie Centrum Onkologii 
ul. Hirszfelda 12
53-412 Wrocław
tel. (0-71) 368 93 01
(Kierownik: dr Marek Bębenek 
a także dr Radosław Tarkowski, dr Tomasz Sędziak)
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Instytut Matki i Dziecka
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
ul. Kasprzaka 17-A
01-211 Warszawa
tel. (0-22) 632 39 64
(kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Woźniak)

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (0-12) 658 20 11
(kierownik: doc. dr hab. med. Walentyna Balwierz)

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. (0-81) 718 55 20
(kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk)

Klinika Onkologii
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (0-61) 849 14 47
(kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak)

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku
Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
tel. (0-71) 733 19 09
(kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Chybicka)
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