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Czynniki wpływające na rokowanie w mięsakach tkanek miękkich
Chociaż istnieje szereg opracowań dotyczących systemów prognostycznych u cho-
rych na mięsaki tkanek miękkich (MTM), to jednak ciągle istnieje szereg kontrower-
sji co do wyboru najlepszego z nich oraz ewentualnej kwalifikacji chorych do leczenia
uzupełniającego przy ich zastosowaniu (zwłaszcza u chorych na MTM o dużej zło-
śliwości). Czynniki prognostyczne to czynniki, które wykazują silną korelację staty-
styczną z wynikiem leczenia chorego na daną chorobę. W MTM w związku z dużą
heterogennością tej grupy, bo obejmującą ponad 50 różnych podtypów histologicz-
nych, oraz bardzo rzadkim występowaniem tych nowotworów ustalenie wiarygod-
nych czynników rokowniczych jest szczególnie trudne. Dodatkowa trudność wiąże
się ze zmieniającymi się metodami leczenia uzupełniającego. Identyfikacja klinicz-
nych i patologicznych cech rokowniczych ma na celu zrozumienie biologii nowotwo-
ru oraz pomoc w zaplanowaniu właściwego leczenia dla indywidualnego chorego,
biorąc pod uwagę ryzyko nawrotu choroby i zgonu po leczeniu. Czynniki progno-
styczne stanowią również podstawę oceny stopnia zaawansowania choroby. Ocena
stopnia zaawansowania i czynników rokowniczych w MTM opiera się na wynikach
badania przedmiotowego, badań obrazowych i badania histologicznego materiału
biopsyjnego oceniających ognisko pierwotne, zaawansowanie miejscowo-regionalne-
go i przerzuty do narządów odległych oraz wykazuje ścisłą korelację z przeżyciem
chorych. Przeprowadzone wyniki analiz wieloczynnikowych oceniające czynniki dla
przeżyć całkowitych różnią się w zależności od badanych danych, różnorodności grup
chorych i metod leczenia. Jednak niezmiennymi czynnikami we wszystkich anali-
zach jest stopień złośliwości pierwotnego mięsaka, jego wielkość i położenie oraz
obecność przerzutów, które to czynniki uwzględnione są w obecnym systemie TNM.

Stopień złośliwości histologicznej (grading – G)
Powszechnie uznawany jest za najważniejszy czynnik rokowniczy u chorych na MTM
w odniesieniu do przeżyć całkowitych. Patolodzy stosują skalę 4-stopniową, 3-stop-
niową (o wysokiej złośliwości – G3, o pośredniej złośliwości – G2, o niskiej złośliwo-
ści – G1) lub 2-stopniową. W praktyce większość klinicystów dzieli MTM na dwa
stopnie złośliwości: o niskiej i wysokiej złośliwości. Oprócz używania różnych stop-
ni złośliwości histologicznej w MTM istnieją także kontrowersje co do zdefiniowa-
nia każdego z nich. Większość patologów za najistotniejsze elementy składające się
na ocenę stopnia złośliwości histologicznej uznaje aktywność mitotyczną komórek
guza i stopień martwicy. Niektórzy analizują jeszcze histioformatywność komórek
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nowotworu, pleomorfizm komórkowy i atypię jądrową. Problemem pozostaje realiza-
cja oceny stopnia złośliwości histologicznej według przyjętych kryteriów na podsta-
wie biopsji diagnostycznej. Wraz ze wzrostem stopnia złośliwości maleje 5-letnie
przeżycie całkowite (G1 – do 100%; G2 – 80-90%; G3 – 60-70%; G4 – do 50%).
W MTM niekiedy rozpoznanie histologicznego typu nowotworu determinuje okre-
ślenie stopnia złośliwości histologicznej, np. wysoki stopień złośliwości w mięsaku
Ewinga, czy niski dla dermatofibrosarcoma protuberans. Istnieją jednak typy MTM,
gdzie ocena stopnia złośliwości histologicznej nie ma zastosowania rokowniczego,
np. alveolar soft part sarcoma.

Wielkość guza pierwotnego
Jest uważana za jedną z najważniejszych decydujących o rokowaniu cech nowotwo-
ru. Stratyfikacja wg AJCC/TNM opiera się na podziale <5 i >5 cm. Jednak na pod-
stawie ostatnich wyników badań wydaje się, że silniejsze właściwości prognostyczne
wiążą się z podziałem < i >10 cm, gdyż chorzy z guzami powyżej 10 cm charakte-
ryzują się niespełna 50% odsetkiem przeżycia pięcioletniego bez przerzutów odle-
głych w porównaniu do chorych z guzami < 10 cm, u których to przeżycie jest na
poziomie 70% (ryc. 1). Badacze z Royal Marsden Hospital w Londynie zapropono-
wali na podstawie analizy 316 uprzednio nieleczonych chorych na MTM stratyfika-
cję wielkości guza pierwotnego na 4 podgrupy: <5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm i >15 cm.
Grupa EORTC sugeruje jako wartość graniczną maksymalną wielkość guza pierwot-
nego wynoszącą 8 cm. Chorzy na MTM o wielkości ponad 10 cm jako szczególnie
niekorzystnym czynniku rokowniczym powinni być włączani do prospektywnych ba-

RRyy  ccii  nnaa  11..  
Prze ży cia cał ko -
wi te cho rych na
mię sa ki tka nek
mięk kich w za -
leż no ści od wiel -
ko ści gu za
pier wot ne go
(ma te riał wła -
sny).
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dań nad le cze niem uzu peł nia ją cym. Na du żych gru pach cho rych po twier dzo no, że
wiel kość gu za, oprócz stop nia zło śli wo ści hi sto lo gicz nej, jest naj waż niej szym i nie za -
leż nym czyn ni kiem ro kow ni czym w MTM.

Po ło że nie i lo ka li za cja gu za
Oprócz wiel ko ści waż nym czyn ni kiem pro gno stycz nym do ty czą cym gu za pier wot -
ne go jest je go po ło że nie po wierz chow ne – nad po wię zio wo po ło żo ne gu zy ro ku ją
znacz nie le piej niż gu zy po ło żo ne w głęb szych tkan kach, co uwzględ nio no w kla sy -
fi ka cji stop ni za awan so wa nia. Rów nież lo ka li za cja ana to micz na jest we dług nie któ -
rych au to rów nie zwy kle istot na dla wy ni ków le cze nia cho rych na MTM – prze ży cia
od le głe cho rych na mię sa ki prze strze ni za otrzew no wej lub re gio nu gło wy i szyi są
zna czą co gor sze niż u cho rych na MTM o lo ka li za cji koń czy no wej lub po włok tu ło -
wia, co zwią za ne jest m.in. z moż li wo ścia mi ra dy kal ne go le cze nia miej sco we go w za -
leż no ści od umiej sco wie nia gu za oraz uwa run ko wa nia mi ana to micz ny mi. 

Prze rzu ty 
Wraz z po ja wie niem się prze rzu tów u cho re go na MTM ro ko wa nie je go dra ma tycz -
nie się po gar sza. Obec ność prze rzu tów w chwi li roz po zna nia jest naj sil niej szym ne -
ga tyw nym czyn ni kiem pro gno stycz nym. 

Prze rzu ty do re gio nal nych wę złów chłon nych w MTM wy stę pu ją rzad ko (w ok.
5%) i ko re lu ją z kil ko ma pod ty pa mi hi sto lo gicz ny mi MTM – rhab do my osar co ma,
epi the lio id sar co ma, sy no vial sar co ma, cle ar cell sar co ma. W świe tle ostat nich wy ni -
ków ba dań su ge ru je się, że obec ność izo lo wa nych prze rzu tów do re gio nal nych wę -

RRyy  ccii  nnaa  22..
Prze ży cia wol ne
od na wro tu cho -
ro by u cho rych
na mię sa ki tka -
nek mięk kich
w za leż no ści od
stę że nia IL -6
przed le cze niem

Stężenie IL-6 powyżej wartości referencyjnych
Stężenie IL-6 w granicach wartości referencyjnych
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złów chłon nych nie jest tak złym czyn ni kiem ro kow ni czym, jak uprzed nio są dzo no,
i ro ko wa nie ta kich cho rych jest bar dziej zbli żo ne do III niż IV stop nia za awan so wa -
nia (patrz ni żej).

Naj częst szym miej scem wy stę po wa nia zmian prze rzu to wych MTM są płu ca. Na -
to miast mię sa ki trze wi bądź prze strze ni za otrzew no wej czę ściej da ją prze rzu ty do
wą tro by.

W przy pad ku wy stę po wa nia prze rzu tów rów nież moż na wy se lek cjo no wać ze staw
czyn ni ków zwią za nych z prze ży ciem cał ko wi tym w ta kiej gru pie cho rych. Pod sta wo we
czyn ni ki wpły wa ją ce na dłuż sze prze ży cie w tej gru pie cho rych o złym ro ko wa niu są
przede wszyst kim: stan wy dol no ści cho re go, licz ba i lo ka li za cja prze rzu tów (nie obec -
ność prze rzu tów trzew nych), brak wzno wy miej sco wej, czas wy stą pie nia prze rzu tów od
le cze nia ogni ska pier wot ne go oraz moż li wość ra dy kal ne go le cze nia ope ra cyj ne go prze -
rzu tów (jak np. w izo lo wa nych prze rzu tach do płuc czy wę złów chłon nych). 

Mar gi nes chi rur gicz ny, wzno wa miej sco wa
Mar gi nes chi rur gicz ny wol ny od na cie ku no wo two ro we go w ba da niu mi kro sko po -
wym, tzw. re sek cja R0, jest zwią za ny ze zmniej sze niem praw do po do bień stwa po -
wsta wa nia wzno wy miej sco wej no wo two ru, wy stę po wa niem prze rzu tów
od le głych oraz po pra wą wy ni ków le cze nia. Wzno wa miej sco wa po ja wia się naj -
czę ściej w okre sie 24 mie się cy od za koń cze nia le cze nia i wią że się nie tyl ko z bra -
kiem mi kro sko po wej ra dy kal no ści po le cze niu chi rur gicz nym, ale rów nież
z agre syw no ścią bio lo gicz ną no wo two ru. Gu sta fson i wsp. stwier dzi li w ba da niu
na gru pie 432 cho rych, że po ja wie nie się wzno wy miej sco wej wią że się z 5-let nim
prze ży ciem wol nym od prze rzu tów w 50% przy pad ków, zaś u pa cjen tów, u któ -
rych wzno wa miej sco wa nie wy stą pi ła szan sę prze życia 5 lat bez po ja wie nia się
prze rzu tów ma 80% z nich. Rów nież ana li zy da nych z Me mo rial -Slo an Ket te ring
Can cer Cen ter i MD An der son Can cer Cen ter po twier dza ją ne ga tyw ny wpływ
wzno wy miej sco wej na prze ży cie cho rych oraz wy stę po wa nie ko lej nej wzno wy/na -
wro tu mię sa ka. 

Na ciek no wo two ro wy skó ry
We dług do świad cze nia Cen trum On ko lo gii -In sty tu tu w War sza wie na cie ka nie i/lub
owrzo dze nie skó ry spo wo do wa ne przez MTM jest nie ko rzyst nym, nie za leż nym czyn -
ni kiem w sto sun ku do prze żyć od le głych. Z pro gno stycz ne go punk tu wi dze nia wy -
stą pie nie ob ja wów za ję cia skó ry (na ciek i/lub owrzo dze nie) w na tu ral nym roz wo ju
MTM jest sta nem świad czą cym o znacz nym za awan so wa niu cho ro by (po dob nie, jak
na ciek no wo two ro wy ko ści), gdyż ozna cza prze kro cze nie przez mię sa ka na tu ral nych
ba rier ogra ni cza ją cych je go wzrost. We dług Ru ki od se tek 5-let nich prze żyć cho rych
z na cie kiem ko ści wy no si 14%, z na cie kiem skó ry 25% a z owrzo dze niem no wo two -
ro wym skó ry – 16%.

Wskaź nik wiel ko ści gu za wo bec cza su trwa nia cho ro by
Jest to dy na micz na zmien na mo gą ca opi sy wać bio lo gicz ną agre syw ność mię sa ka
i mieć istot ne zna cze nie ro kow ni cze. Ko rzyst ny pro gno stycz nie wskaź nik guz/czas
< 1,0 wy stę pu je u cho rych, u któ rych naj więk szy wy miar gu za w cen ty me trach jest
mniej szy niż licz ba mie się cy trwa nia ob ja wów kli nicz nych. Jest to szyb ka me to da
wstęp ne go okre śle nia po ope ra cyj nych lo sów in dy wi du al ne go cho re go.
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Za bu rze nia ge no we i chro mo so mo we
Po stęp w bio lo gii mo le ku lar nej po zwo lił na od kry cie wie lu spe cy ficz nych mu ta cji ge -
no wych bądź aber ra cji chro mo so mo wych w ko mór kach MTM. Ich ro la nie jest do
koń ca wy ja śnio na. Ka wai i wsp. za ob ser wo wali, że trans lo ka cja SYT -SSX2 u cho rych
na sar co ma sy no via le wią że się z lep szym ro ko wa niem niż trans lo ka cja SYT -SSX1.
W fi bro hi stio cy to ma ma li gnum nie pra wi dło wo ści w krót kim ra mie niu chro mo so mu
19 są zwią za ne we dług Cho on ga i wsp. ze zwięk szo nym praw do po do bień stwem
wzno wy lub prze rzu tów. 

Tak że mu ta cje TP53, po dob nie jak i w wie lu in nych gu zach li tych, stwier dza ne
w MTM są zwią za ne z po gor sze niem prze ży cia cho rych. Z biał kiem su pre so ro wym
p53 jest zwią za na ak tyw ność mdm -2 – we dług ba dań Tau ber ta i wsp. rów nież po ziom
mRNA mdm2 mo że po móc okre ślić ro ko wa nie u cho rych na MTM. Nie stwier dzo -
no z ko lei w po je dyn czym ba da niu zna cze nia eks pre sji „ge nu prze rzu to wa nia” nm23
dla ro ko wa nia cho rych na MTM. In te re su ją ce wy da ją się ob ser wa cje do ty czą ce pre -
dyk cyj nej war to ści eks pre sji ge nu zwią za ne go z opor no ścią wie lo le ko wą w MTM
(MDR1).

Stę że nia cy to kin w su ro wi cy krwi ob wo do wej
Ba da nia wła sne prze pro wa dzo ne w Cen trum On ko lo gii -In sty tu cie w War sza wie wy -
ka za ły, że pro gre sji MTM to wa rzy szy zwięk szo ne wy dzie la nie cy to kin, co znaj du je
po twier dze nie w zna czą cych ko re la cjach mię dzy stę że nia mi po szcze gól nych cy to -
kin (do ty czy to w szcze gól no ści: IL -6, IL -8, sIL -2R, czyn ni ka wzro stu śród błon ka 
– VEGF i re cep to rów dla czyn ni ka mar twi cy no wo two rów – TNFRI, TNFRII) a naj -
waż niej szy mi kli nicz no -pa to lo gicz ny mi czyn ni ka mi pro gno stycz ny mi. Na pod sta -
wie ana li zy wie lo czyn ni ko wej wy ka za no, że pod wyż szo ne stę że nie IL -6 w su ro wi cy
przed le cze niem (ryc. 2) oraz pod wyż szo ne stę że nia kil ku cy to kin jed no cze śnie są
nie za leż ny mi nie ko rzyst ny mi czyn ni ka mi ro kow ni czy mi u cho rych na MTM za rów -
no w od nie sie niu do pro gno zo wa nia prze ży cia cał ko wi te go, jak i okre su prze ży cia
wol ne go od na wro tu cho ro by (obok stop nia zło śli wo ści hi sto lo gicz nej G). Co wię -
cej pod wyż szo ne stę że nia cy to kin mo gą tłu ma czyć wy stę po wa nie nie któ rych ob ja -
wów ogól nych u cho rych na MTM, jak nie pra wi dło wo ści w mor fo lo gii krwi
ob wo do wej (np. leu ko cy to za, co rów nież ma zna cze nie ro kow ni cze) czy go rącz ka
(we dług Ru ki wy stę po wa nie go rącz ki po ope ra cji mię sa ka ma ne ga tyw ne zna cze nie
ro kow ni cze).

In ne czyn ni ki 
Z czyn ni ków okre śla ją cych sta tus cho re go nie któ re pra ce po da ją wpływ wie ku na ro -
ko wa nie cho rych na MTM. Młod si cho rzy (<50 r.ż.) we dług nie któ rych ba da czy ma -
ją lep sze ro ko wa nie. Wska zu je się rów nież na róż ni ce w ro ko wa niu w za leż no ści od
ty pu hi sto lo gicz ne go MTM (np. ro ko wa nie cho rych na do brze zróż ni co wa ne go tłusz -
cza ko mię sa ka jest ge ne ral nie lep sze niż w przy pad ku więk szo ści in nych ty pów hi sto -
lo gicz nych, jak mię śnia ko mię sa ka czy MPNST). Z ro ko wa niem u cho rych na MTM
zwią za ne są tak że tzw. mar ke ry pro li fe ra cji ko mór ko wej, jak wiel kość frak cji S czy
eks pre sja bia łek PCNA (pro li fe ra ting cell nuc le ar an ti gen) i Ki -67. Kon tro wer syj ny
jest wpływ di plo idal no ści w MTM na od le głe wy ni ki le cze nia cho rych. Im mu no hi -
sto che micz ne ba da nia eks pre sji głów nych czą ste czek ad he zyj nych w MTM o wy so -
kiej zło śli wo ści wy ka za ły ich zwią zek z wy stę po wa niem prze rzu tów. 
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Oce nia nych jest wie le no wych kan dy da tów na wia ry god ne mar ke ry mo le ku lar ne
ro ko wa nia cho rych na MTM. Na le żą do nich m.in.: p53, pRB, re cep to ry płyt ko po -
chod ne go czyn ni ka wzro stu (PDGFR), KIT, oste opon ty na, Ezrin, Wt1, re cep tor in -
su li no po dob ne go czyn ni ka wzro stu ty pu 1 (IGFR -1), CD44, be ta -ka te ni na, mdm2,
p16, cy kli na D1, pGp, biał ka skp2.

Kla sy fi ka cje stop ni za awan so wa nia w mię sa kach
Sys te my stop ni za awan so wa nia opie ra ją się na kom bi na cji zna nych czyn ni ków ro kow -
ni czych i two rze niu pod grup cho rych wy róż nia ją cych się da ny mi ce cha mi, któ re to pod -
gru py re pre zen tu ją pa cjen tów o po ten cjal nie zbli żo nym od set ku prze żyć. Naj czę ściej
sto so wa nym sys te mem w no wo two rach jest TNM  (tu mor – guz, no des – wę zły chłon -
ne, me ta sta ses – prze rzu ty od le głe). Jed nak mię sa ki rzad ko wy ka zu ją  wie lo stop nio wą
pro gre sję cho ro by i rów nie rzad ko da ją prze rzu ty do re gio nal nych wę złów chłon nych.
Dla te go trud nym za da niem by ło stwo rze nie wia ry god nych kla sy fi ka cji stop ni za awan -
so wa nia o sil nym zna cze niu ro kow ni czym. Kry te riów nie zbęd nych do do ko na nia wła -
ści wej oce ny stop nia za awan so wa nia do star cza ba da nie przed mio to we, ba da nia
ob ra zo we i oce na hi sto lo gicz na ma te ria łu biop syj ne go. Kla sy fi ka cje stop ni za awan so wa -
nia są nie zbęd ne nie tyl ko dla oce ny ro ko wa nia in dy wi du al ne go cho re go, ale rów nież
dla do bo ru wła ści we go spo so bu le cze nia, wia ry god ne go po rów na nia wy ni ków mię dzy
róż ny mi ośrod ka mi oraz dla usta le nia jed no rod nych kry te riów przy pro wa dze niu ba -
dań kli nicz nych (co jest szcze gól nie istot ne w wy pad ku ta kich rzad kich no wo two rów,
jak MTM) (ryc. 3). Pro ble mem z ja kim ma my do czy nie nia w MTM jest sto so wa nie
oprócz naj po pu lar niej szej kla sy fi ka cji stop ni za awan so wa nia – sys te mu we dług AJCC

RRyy  ccii  nnaa  33..  
Prze ży cia cał ko -
wi te w gru pie
100 cho rych na
mię sa ki tka nek
mięk kich 
(w więk szo ści
w III stop niu 
za awan so wa nia
we dług AJCC)
le czo nych
w KNT MiK w la -
tach 1997-1999
(me dia na okre su
ob ser wa cji 
dla ży ją cych
– 59 mie się cy).
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(Ame ri can Jo int Com mis sion on Can cer) (tab. 1), tak że in nych al ter na tyw nych kla sy -
fi ka cji opra co wa nych w opar ciu o po dzia ły kli nicz no -pa to lo gicz ne i róż ne czyn ni ki ro -
kow ni cze, jak sys te mu MSTS (Mu scu lo ske le tal Tu mor So cie ty) (tab. 2) czy sys te mu
SIN pro po no wa ne go przez Skan dy naw ską Gru pę Mię sa ko wą. 

Obec nie obo wią zu ją cy, zmo dy fi ko wa ny sys tem AJCC -UICC (szó sta edy cja z 2002
ro ku) opie ra się na czte ro stop nio wym po dzia le stop nia zło śli wo ści hi sto lo gicz nej G1 -
G4, stra ty fi ka cji wiel ko ści gu za ≤5 cm i >5 cm (T1 i T2) i do dat ko wo oce nie je go
lo ka li za cji (po wierz chow nej vs głę bo kiej, czy li pod po wię zio wej, co od no si się rów nież
do wszyst kich MTM prze strze ni za otrzew no wej, klat ki pier sio wej i więk szości re gio -
nu gło wy i szyi) oraz obec no ści bądź bra ku prze rzu tów (NM). Stop nie I -III opi su ją
zlo ka li zo wa ne MTM, zaś sto pień IV od no si się do przy pad ków z obec ny mi prze rzu -
ta mi do na rzą dów od le głych i/lub re gio nal nych wę złów chłon nych. Na le ży za uwa -
żyć, że nie sto su je się sys te mu oce ny stop ni za awan so wa nia MTM we dług AJCC do
der ma to fi bro sar co ma pro tu be rans, de smo idu, na czy nia ko mię sa ków (an gio sar co ma),
MTM wy wo dzą cych się z opo ny twar dej, mó zgu, na rzą dów miąż szo wych lub po sia -
da ją cych świa tło (prze wód po kar mo wy, układ od de cho wy). 

Sys tem MSTS opie ra się na 3 skła do wych: stop niu zło śli wo ści hi sto lo gicz nej no -
wo two ru, lo ka li za cji ana to micz nej w sto sun ku do prze dzia łu mię śnio we go oraz wy -

Ta be la 1. Stop nie za awan so wa nia kli nicz ne go mię sa ków tka nek mięk kich we dług kla sy fi ka cji AJCC -UICC z 2002 ro ku.

GG TT NN MM OOSS

I (A, B) G1-2 T1a-b, T2a-b N0 M0 ok. 90%

II (A, B, C) G3-4 T1a-b, T2a N0 M0 ok. 70%

III G3-4 T2b N0 M0 ok. 50%

IV
A
B

Każdy G Każdy T N1
Każdy N

M0
M1

<15%

T – wiel kość gu za: T1 no wo twór o mak sy mal nej wiel ko ści ≤5 cm, T2 no wo twór o mak sy mal nej wiel ko ści >5 cm
a – po ło że nie po wierz chow ne (po nad po wię zią po wierz chow ną bez jej na cie ka nia), b – po ło że nie głę bo kie (pod po wię -
zio we, tak że po ło że nie za otrzew no we, śród pier sio we, w mied ni cy)
N – re gio nal ne wę zły chłon ne: N0 – brak prze rzu tów, N1 – obec ność prze rzu tów
M – prze rzu ty od le głe: M0 – brak prze rzu tów, M1 – obec ność prze rzu tów 
G – sto pień zło śli wo ści hi sto lo gicz nej: G1, G2 – ni ski (G1 do brze zróż ni co wa ny, G2 śred nio zróż ni co wa ny), 
G3, G4 – wy so ki (G3 źle zróż ni co wa ny, G4 źle zróż ni co wa ny lub od róż ni co wa ny)
OS – sza cun ko wy od se tek 5-let nich prze żyć cał ko wi tych

Sys tem oce ny stop ni za awan so wa nia we dług UICC -AJCC obej mu je na stę pu ją ce ty py mię sa ków tka nek mięk kich: alve olar
soft -part sar co ma (mię sak pę che rzy ko wy), de smo pla stic small ro und cell tu mor, epi the lio id sar co ma (mię sak epi te lio id -
ny), cle ar cell sar co ma (mię sak ja sno ko mór ko wy), extra ske le tal chon dro sar co ma (chrzęst nia ko mię sak po za kost ny), extra -
ske le tal oste osar co ma (mię sak ko ścio po chod ny po za kost ny), ga stro in te sti nal stro mal tu mor (no wo two ry pod ście li sko we
prze wo du po kar mo we go), mię sak Ewin ga/pri mi ti ve neu ro ec to der mal tu mor (PNET –  pry mi tyw ny no wo twór neu rek to -
der mal ny), fi bro sar co ma (włók nia ko mię sak), le io my osar co ma (mię śnia ko mię sak gład ko ko mór ko wy), li po sar co ma (tłusz -
cza ko mię sak), ma li gnant fi bro us hi stio cy to ma (MFH – mię sak hi stio cy tar ny włók ni sty), ma li gnant he man gio pe ri cy to ma
(mię sak na czyń krwio no śnych z pe ri cy tów), ma li gnant pe ri phe ral ne rve she ath tu mor (MPNST – zło śli wy no wo twór
z osło nek ner wów ob wo do wych), rhab do my osar co ma (mię śnia ko mię sak prąż ko wa no ko mór ko wy), sy no vial sar co ma
(mię sak ma ziów ko wy, ma ziów czak zło śli wy), sar co ma NOS (mię sak nie zróż ni co wa ny).
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stę po wa niu prze rzu tów. Jest on uży tecz ny dla pla no wa nia za kre su re sek cji no wo two -
ru nie zbęd nej dla kon tro li miej sco wej mię sa ka, cho ciaż nie do star cza tak do kład nych
in for ma cji ro kow ni czych jak kla sy fi ka cja AJCC.

Al ter na tyw ny sys tem stop ni za awan so wa nia okre śla ny skró tem SIN za pro po no -
wa ła na pod sta wie  okre ślo nych przez nią czyn ni ków pro gno stycz nych Skan dy naw -
ska Gru pa Mię sa ko wa (Scan di na vian Sar co ma Gro up, SSG). Uwzględ nia on wiel kość
gu za (< i >10 cm), sto pień mar twi cy gu za pier wot ne go i in wa zję na czy nio wą okre -
śla ną mi kro sko po wo.

Z ko lei ba da cze z Me mo rial Slo an -Ket te ring Can cer Cen ter (MSKCC) opra co -
wa li no mo gram 12-let nich prze żyć spe cy ficz nych dla MTM le czo nych chi rur gicz nie
(do stęp ny na stro nie in ter ne to wej http://www.no mo grams.org), któ re go wia ry god -
ność zo sta ła po twier dzo na przez nie za leż ne ze spo ły ba daw cze. No mo gram ten opie -
ra się o ze staw na stę pu ją cych czyn ni ków: wiek w chwi li roz po zna nia, wiel kość gu za
pier wot ne go (<5, 5-10 lub >10 cm), sto pień zło śli wo ści hi sto lo gicz nej (wy so ki lub
ni ski), typ hi sto lo gicz ny (fi bro sar co ma, le io my osar co ma, li po sar co ma, ma li gnant fi -
bro us hi stio cy to ma, ma li gnant pe ri phe ral ne rve tu mor, sy no vial sar co ma lub in ny),
po ło że nie wzglę dem po wię zi (po wierz chow ne vs głę bo kie), lo ka li za cję ana to micz ną
(koń czy na gór na, koń czy na dol na, na rzą dy trzew ne, klat ka pier sio wa lub tu łów, we -
wnątrz brzusz nie lub prze strzeń za otrzew no wa lub re gion gło wy/szyi). 

Sto so wa ne kla sy fi ka cje oce ny stop ni za awan so wa nia nie uwzględ nia ją kil ku
istot nych czyn ni ków ro kow ni czych, jak lo ka li za cji gu za pier wot ne go, sta nu mar gi ne -
sów chi rur gicz nych, wzno wy miej sco wej, prze dzia łów wiel ko ści gu za po wy żej 5 cm
oraz moż li wych mar ke rów mo le ku lar nych. Być mo że przy szłe mo dy fi ka cje kla sy fi ka -
cji stop ni za awan so wa nia cho rych na MTM uwzględ nią nie któ re z tych czyn ni ków,
co po zwo li na lep szą in dy wi du al ną oce nę każ de go cho re go na MTM.
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