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Mięsaki tkanek miękkich mogą występować w każdej lokalizacji. Najczęściej wystę-
pują w tkankach miękkich kończyn, w ścianie klatki piersiowej i brzucha oraz w ja-
mie brzusznej – jamie otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej. Rzadka lokalizacja
mięsaków to tkanki miękkie twarzoczaszki lub szyi.

Dobór metod obrazowania zależy przede wszystkim od lokalizacji zmian. Gene-
ralnie – w diagnostyce obrazowej tych mięsaków stosuje się przede wszystkim bada-
nia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego [1-3]. Obie metody
opierają się na zupełnie innych zjawiskach fizycznych. Badanie tomografii kompute-
rowej (TK) jest badaniem rentgenowskim, a więc obraz powstaje na podstawie róż-
nicy w pochłanianiu promieni X przez różne tkanki. Tak więc w przypadkach, gdy guz
i tkanki otaczające pochłaniają promienie podobnie (jak na przykład na kończynach)
ocena jest trudna i mało precyzyjna. Badanie rezonansu magnetycznego (MR) porów-
nuje sygnały, wysyłane przez różne tkanki, umieszczone w polu magnetycznym. Wia-
domo, że tkanki zmienione chorobowo, w tym tkanki nowotworowe wysyłają inny
sygnał w porównaniu z otaczającymi tkankami zdrowymi. Tak więc w tym badaniu ca-
ły guz będzie dobrze widoczny na tle zdrowych mięśni.

Nie można zapominać, że również badanie ultrasonograficzne ma swoje miejsce
w diagnostyce mięsaków. Jest to najczęściej pierwsze badanie, na podstawie które-
go powstaje podejrzenie guza, i które stanowi wskazanie do dalszej szczegółowej dia-
gnostyki.

Należy podkreślić, że żadne z badań obrazowych nie stanowi podstawy do posta-
wienia rozpoznania. Rozpoznanie opiera się na badaniu mikroskopowym zmiany.

Ciągle podejmowane są próby przybliżenia wyników badań obrazowych do rozpo-
znania i różnicowania zmian guzowatych w tkankach miękkich, jednak żadna z me-
tod nie spełnia tych wymogów. Najbliżej jest badanie MR, zwłaszcza dynamiczne
MR z krzywą wybarwiania się guza kontrastem, ale nie daje pewnego rozpoznania [4].
Czułość tej metody w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych wynosi 85-95%
a specyficzność jest jeszcze niższa [5].

Jedynie mięsaki wywodzące się z tkanki tłuszczowej mogą mieć w badaniach ob-
razowych, zwłaszcza w badaniu TK, obraz na tyle charakterystyczny, że pozwala ra-
diologowi sugerować rodzaj tkanki, z której guz jest zbudowany. Jednak w żadnym
z badań obrazowych nie można odróżnić łagodnego tłuszczaka od złośliwego mięsa-
ka z tkanki tłuszczowej.

Poza wykrywaniem i oceną miejscową rozległości mięsaka badania obrazowe słu-
żą także do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, a więc również do
poszukiwania przerzutów odległych. Tak więc u wszystkich pacjentów z rozpozna-
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nym mięsakiem musi być wykonane zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej w dwóch
projekcjach dla oceny przerzutów w płucach.

W większości przypadków przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest ocena wą-
troby, przynajmniej w badaniu ultrasonograficznym, dla wykluczenia przerzutów. Po-
szukiwanie przerzutów w innych lokalizacjach najczęściej rozpoczyna się po
wystąpieniu objawów klinicznych.

RRyy  ccii  nnaa  11.. Mię sak tka nek mięk kich le we go uda. Ba da nie MR
w ob ra zie T1 -za leż nym, prze krój po przecz ny – do brze  ogra -
ni czo ny guz w prze dzia le przed nim o sy gna le zbli żo nym do
tkan ki tłusz czo wej. Guz przy le ga do ko ści bez cech na cie ka -
nia, pę czek na czy nio wo -ner wo wy (strzał ka) nie ma łącz no ści
z gu zem. Roz po zna nie: li po sar co ma.

RRyy  ccii  nnaa  22.. Ten sam przy pa dek – prze krój strzał ko wy, guz
po ło żo ny przed ko ścią udo wą.

RRyy  ccii  nnaa  33.. Mię sak tka nek mięk kich pra wej sto py – ba da nie TK
– od stro ny po de szwo wej wi docz ny guz z bez po sta cio wy mi
zwap nie nia mi. Roz po zna nie: sar co ma sy no via le.

RRyy  ccii  nnaa  44.. Ten sam przy pa dek w ba da niu MR w ob ra zie 
T -2 za leż nym, prze krój strzał ko wy.
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Mię sa ki tka nek mięk kich koń czyn
Do wy kry wa nia tych mię sa ków zwy kle wy star cza ba da nie ul tra so no gra ficz ne. Do -
kład ną oce nę wiel ko ści gu za, je go lo ka li za cji oraz sto sun ku do są sied nich na rzą -
dów moż na prze pro wa dzić na pod sta wie ba da nia re zo nan su ma gne tycz ne go (ryc.
1-2). W prze kro jach po przecz nych moż na okre ślić prze dział mię śnio wy, w któ rym
zlo ka li zo wa ny jest guz. W tych sa mych prze kro jach moż na oce nić sto su nek gu za do
pęcz ka na czy nio wo -ner wo we go. Co raz czę ściej ba da nie MR wy pie ra ne jest przez
wie lo rzę do wą spi ral ną TK. Ba da nie MR jest naj mniej pre cy zyj ne w oce nie na cie -
ka nia ko ści. Mię sa ki tka nek mięk kich bar dzo rzad ko na cie ka ją ko ści, mi mo że mo -
gą wy stę po wać w bez po śred nim są siedz twie. Przy kli nicz nym po dej rze niu ta kie go
na cie ka nia me to dą z wy bo ru jest ba da nie TK. Je dy nym mię sa kiem tka nek mięk -
kich, któ ry sto sun ko wo czę sto na cie ka ko ści jest mię sak ma ziów ko wy (sar co ma sy -
no via le). Naj czę ściej wy stę pu je on w są siedz twie sta wów dło ni i stóp, ale mo że
do ty czyć rów nież du żych sta wów (ryc. 3-4). Z po wo du moż li wo ści na cie ka nia ko -
ści, czę sto kil ku le żą cych obok sie bie, mię sak ten mo że być do brze wi docz ny na
zwy kłym zdję ciu ra dio lo gicz nym ko ści. Do do kład nej oce ny roz le gło ści zmian ba -
da niem z wy bo ru w ta kich przy pad kach jest TK.

W mo ni to ro wa niu po ope ra cyj nym oraz przy po szu ki wa niu wznów w bliź nie we
wszyst kich mię sa kach koń czyn me to dą z wy bo ru jest ba da nie MR. W przy pad ku wy -
kry cia w ob rę bie bli zny ogni ska sil nie wzmac nia ją ce go się po po da niu środ ka kon tra -
sto we go z krzy wą wzmoc nie nia cha rak te ry stycz ną dla tka nek no wo two ro wych
praw do po do bień stwo wzno wy jest bar dzo wy so kie. Na le ży jed nak pa mię tać, że do ta -
kiej oce ny po trzeb ny jest do świad czo ny ra dio log, sta le zaj mu ją cy się dia gno sty ką
mię sa ków [4,5].

RRyy  ccii  nnaa  55.. Mię sak tka nek mięk kich ścian tu ło wia. Ba da -
nie TK – du ży guz, nisz czą cy że bro i wra sta ją cy do pra -
we go pła ta wą tro by. Roz po zna nie: PNET.

RRyy  ccii  nnaa  66.. Ten sam przy pa dek w re kon struk cji ba da nia TK
w pro jek cji czo ło wej – wi docz ny guz wra sta ją cy do ja my
opłuc no wej oraz do pra we go pła ta wą tro by.
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Mię sa ki ścia ny klat ki pier sio wej i brzu cha
W tej lo ka li za cji wy stę pu ją czę sto rzad kie mię sa ki, ta kie jak PNET czy MPNST.
Z po wo du skom pli ko wa nej bu do wy ścia ny tu ło wia, obec no ści róż nych tka nek, w tym
tkan ki kost nej, me to dą z wy bo ru jest ba da nie to mo gra fii kom pu te ro wej ja ko me to -
dy naj bar dziej kom plek so wej. W tym ba da niu moż na dość do kład nie okre ślić wiel -
kość gu za, na cie ka nie struk tur kost nych oraz wra sta nie gu za do jam cia ła i na cie ka nie
na rzą dów we wnętrz nych (ryc. 5-6).

Du żym wy zwa niem dla ra dio lo ga przy gu zach w tej lo ka li za cji jest po ope ra cyj ne
mo ni to ro wa nie prze bie gu i po szu ki wa nie wznów. Za bie gi ope ra cyj ne przy gu zach
w tej lo ka li za cji zwy kle są du że i znacz nie zmie nia ją sto sun ki ana to micz ne, co utrud -
nia oce nę w ba da niu ob ra zo wym. Przy du żych bli znach po na pro mie nia niu po szu ki -
wa nie wznów na le ży pro wa dzić w opar ciu o ba da nie ma gne tycz ne go re zo nan su.

Mię sa ki tka nek mięk kich ja my brzusz nej i mied ni cy
Mię sa ki ja my brzusz nej i mied ni cy mo gą wy stę po wać za rów no w ja mie otrzew nej jak
i prze strze ni za otrzew no wej. Me to dą z wy bo ru dla tych lo ka li za cji jest to mo gra fia

RRyy  ccii  nnaa  77.. Mię sak prze strze ni za otrzew no wej. Ba da nie TK – guz w prze strze ni za otrzew no wej, uci ska ją cy ży łę głów ną dol -
ną i przy le ga ją cy do aor ty. Roz po zna nie: li po sar co ma. 
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kom pu te ro wa. Ba da nie po -
win no być wy ko na ne po do -
kład nym za kon tra sto wa niu
pę tli je li to wych pre pa ra tem
Ga stro gra fin dla moż li wo ści
od róż nie nia ich od gu za oraz
po do żyl nym po da niu środ ka
cie niu ją ce go w ce lu za kon tra -
sto wa nia za rów no wiel kich
na czyń, jak i na rzą dów miąż -
szo wych. W to mo gra fach wie -
lo rzę do wych ko niecz ne jest
po wtó rze nie ska no wa nia
w fa zie miąż szo wej dla oce ny
na cie ka nia na rzą dów miąż -
szo wych czy obec no ści prze -
rzu tów w wą tro bie.

Oce na roz le gło ści na cie ku,
prze cho dze nia na na rzą dy
miąż szo we lub na cie ka nie
wiel kich na czyń (ży ła głów na
dol na, aor ta, na czy nia krez ko -
we) de cy du je o kwa li fi ka cji
do za bie gu ope ra cyj ne go.
Naj więk sze trud no ści w do -
kład nej oce nie wiel ko ści gu -
za spra wia ją mię sa ki z tkan ki
tłusz czo wej, któ re rów no cze -
śnie sta no wią naj więk szą gru -
pę mię sa ków prze strze ni
za otrzew no wej i ja my otrzew -
nej (ryc. 7). W tych re jo nach
ana to micz nych tkan ka tłusz -
czo wa wy stę pu je dość ob fi cie
a w ba da niu to mo gra fii kom -
pu te ro wej czę sto nie moż na
jej od róż nić od gu za. W tych
przy pad kach mo że być po -
moc ne ba da nie ma gne tycz -
ne go re zo nan su w se kwen cjach z sa tu ra cją tłusz czu [6,7]. Te sa me trud no ści
na po ty ka ra dio log przy po szu ki wa niu wznów po ope ra cji mię sa ków z tkan ki tłusz -
czo wej ro sną cych w ja mie otrzew nej.

No wo twór pod ście li sko wy prze wo du po kar mo we go – ga stro in te sti nal
stro mal tu mor (GIST)
Osob ną gru pę mię sa ków ja my brzusz nej sta no wi no wo twór pod ście li sko wy prze wo du
po kar mo we go (ga stro in te sti nal stro mal tu mor, GIST). W tym rzad kim no wo two rze

RRyy  ccii  nnaa  88..  Mię sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK – bar dzo du ży guz ścia -
ny żo łąd ka i prze rzut do wą tro by. Roz po zna nie: GIST.

RRyy  ccii  nnaa  99.. Mię sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK – licz ne hi po den syj ne
ogni ska w obu pła tach wą tro by – prze rzu ty do wą tro by. Roz po zna nie: GIST.
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w ostat nich la tach moż li wa
sta ła się  che mio te ra pia, co
spo wo do wa ło znacz ny po -
stęp rów nież w je go dia -
gno sty ce.

Pier wot na zmia na zwy -
kle wy stę pu je w po sta ci gu -
za zwią za ne go ze ścia ną
żo łąd ka lub je li ta cien kie go
[8]. W po sta ci roz sia nej wy -
stę pu je w ja mie brzusz nej
w for mie licz nych gu zów
w ja mie otrzew nej, nie za -
wsze zwią za nych ze ścia ną
prze wo du po kar mo we go
oraz ognisk w wą tro bie [8].

Me to dą z wy bo ru wy -
kry wa nia te go no wo two ru
za rów no zmia ny pier wot -

nej, jak i cho ro by roz sia nej, jest to mo gra fia kom pu te ro wa (ryc. 8-10). Ba da nie po -
win no być wy ko na ne we dług ta kie go sa me go sche ma tu jak w in nych mię sa kach ja my
brzusz nej. Ob raz w tym ba da niu zwy kle jest dość cha rak te ry stycz ny i mo że na su wać
po dej rze nie GIST [9,10].

Rów nież do mo ni to ro wa nia le cze nia i oce ny je go sku tecz no ści naj lep sze jest ba -
da nie TK. Za rów no gu zy w ja mie otrzew nej, jak i ogni ska w wą tro bie są zwy kle do -
brze ogra ni czo ne i moż na ła two zmie rzyć ich wiel kość. Ba da nie MR ma ogra ni czo ne
za sto so wa nie w dia gno sty ce GIST.
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RRyy  ccii  nnaa  1100.. Mię sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK – licz ne do brze ogra ni czo -
ne gu zy w ja mie otrzew nej nie zwią za ne ze ścia ną je lit. Wsz cze py no wo two ru wi -
docz ne w po wło kach ja my brzusz nej (strzał ka). Roz po zna nie: roz sia ny GIST.


