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Mięsaki tkanek miękkich 

• Średnia zachorowalność  w UE 1,0-3,0/100 tyś./rok, a 
śmiertelność wynosi 0,6–0,8/100 tyś./rok 

• Rozpoznawane w każdym wieku, szczyt ok. 50. r.ż. 

• W Polsce MTM - 1% wszystkich złośliwych nowotworów 
u dorosłych i 10% u dzieci (800–1000 zachorowań/rok) 

• Mogą powstawać w każdej tkance pochodzenia 
mezenchymalnego, głównie z mezodermy i ektodermy 

• Najczęściej kończyny (50%), tułów, przestrzeń wewnętrz− 
i zaotrzewnowa (40%) oraz głowa i szyja (10%), rzadko 
przewód pokarmowy lub podścielisko (GIST) 

PUO 2009 



Mięsaki tkanek miękkich 

• Czynniki ryzyka: przewlekły obrzęk chłonny (zespół 
Travesa−Stuarta), stany immunosupresji, przewlekłe stany 
zapalne, niekorzystne czynniki zewnętrzne i środowiskowe 
(przebyte napromienianie, leczenie preparatami alkilującymi, 
ekspozycja na herbicydy, pestycydy, chlorofenole, polichlorek 
winylu i związki arsenu) 

• Choroby o podłożu genetycznym, predysponujące do 
zachorowania na mięsaki: choroba von Recklinghausena 
(neurofibromatoza), z. Gardnera, z. Wernera, stwardnienie 
guzkowate, z. znamion podstawnokomórkowych (z. Gorlina) i 
z. Li−Fraumeni (mutacja genu p53) 

PUO 2009 



Mięsaki tkanek miękkich 

• Objawy  MTM kończyn: 
• Niebolesny, kilkucentymetrowy guz położony podpowięziowo w 

obrębie mięśni 

• Guz rosnący wolno od kilku tygodni lub miesięcy, dający 
niewielkie zniekształcenie zarysu kończyny 

• Uraz - nie jest czynnikiem etiologicznym, powoduje zwrócenie 
uwagi chorego na istniejący już wcześniej guz 

• Inne objawy - ból, ograniczenie ruchomości stawu, obrzęk czy 
zaburzenia neurologiczne lub naczyniowe  rzadko, związane z 
konkretną lokalizacją mięsaka lub jego genezą histologiczną 

• Objawy ogólne jeszcze rzadsze, mają charakter zespołów 
paraneoplastycznych (stany podgorączkowe, anemia, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) lub wiążą się z martwicą 
występującą w większych guzach 

PUO 2009 



Mięsaki tkanek miękkich 

• Diagnostyka różnicowa dotyczy niezłośliwych zmian 
nowotworowych (tłuszczaki), pourazowych (krwiaki), 
zapalnych (ropnie) oraz guzów kości 

• Współczesna diagnostyka obrazowa - MR. USG, RTG 
przeglądowe, badania naczyniowe i KT -  mniejsze 
znaczenie przy ustalaniu rozpoznania i postępowania, 
choć bywają bardzo przydatne 

• W celu oceny zaawansowania procesu nowotworowego - 
zdjęcie przeglądowe (lub KT) klatki piersiowej 

• Leczenie zależy od wielkości guza i jego lokalizacji oraz 
stopnia złośliwości histologicznej nowotworu 

PUO 2009 



Mięsaki tkanek miękkich 

• Przed leczeniem badanie histopatologiczne materiału 
tkankowego z biopsji gruboigłowej lub otwartej (wycinek) 

• Badanie histopatologiczne  często wymaga stosowania 
skomplikowanych technik 

• Diagnoza i planowanie optymalnego leczenia MTM - 
współpraca zespołu wielospecjalistycznego 

• U większości chorych stosuje się obecnie leczenie 
skojarzone polegające na łączeniu radykalnego zabiegu 
operacyjnego z przed- lub pooperacyjną radioterapią 

• Rola chemioterapii nie jest jednoznacznie określona, 
wdraża się ją w ramach badań klinicznych 

PUO 2009 



Mięsaki tkanek miękkich 

• Średnie poresekcyjne przeżycia 5−letnie znacznie się 
wahają w zależności od czynników ryzyka (30–80%) 

• Gorsze rokowanie: 

• Wiek chorego powyżej 60. roku życia 

• Guz o średnicy powyżej 5 cm 

• Niski stopień zróżnicowania histologicznego (G3, G4) 

• Guzy o wysokim stopniu zróżnicowania (GI) można 
wyleczyć, stosując samodzielne leczenie operacyjne 

• Mięsaki o niższym stopniu zróżnicowania  (ocena indeksu 
mitotycznego, obecności wylewów krwawych i martwicy) 
częściej dają nawroty miejscowe oraz przerzuty odległe 

PUO 2009 



Pseudomięsaki tkanek miękkich 

• Guzy tkanek miękkich  nadzwyczajna 
heterogeniczność, niektóre procesy naprawcze klinicznie 
i patologicznie naśladują mięsaki 

• Histologiczne cechy złośliwości: 

• Stopień komórkowości 

• Atypia cytologiczna 

• Aktywność mitotyczna 

• Martwica 

• Naciekający charakter wzrostu 

• Powyższe cechy przy małym doświadczeniu łatwe do 
błędnej interpretacji 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Pseudomięsaki tkanek miękkich 

• Równie często łagodne guzy tkanek miękkich  
diagnozowane jako mięsaki 

• Najczęstsze zmiany niezłośliwe składają się z fibroblastów 
i miofibroblastów lub osteoblastów, np.: 

• Guzkowe zapalenie powięzi 

• Proliferujące zapalenie powięzi i mięśni 

• Wewnątrznaczyniowe zapalenie powięzi 

• Pooperacyjny guz wrzecionowatokomórkowy 

• Pseudoguz zapalny 

• Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Proces naprawczy o charakterze psudomięsakowym 

• Cecha wyróżniająca – metaplastyczne formowanie kości 

• Najczęściej u zdrowych, aktywnych młodych dorosłych, 
częściej u mężczyzn 

• Głównie po urazie, z reguły dużych grup mięśniowych 

• Powikłanie w nawet 20% urazów mięśnia czworogłowego 
z krwiakiem 

• Możliwe także jako powikłanie zabiegu chirurgicznego 

• Rzadko jako efekt przeciążenia 
Nuovo MA et al. Skeletal Radiol. 1992;21:87–101. 

Kilpatrick SE et al. Adv Anat Pathol. 1997;5:277–286. 

Kransdorf MJ et al. 1991;157:1243–1248. 

Miller AE et al. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Podejrzenie MO jeśli po 10-14 dniach od urazu pomimo 
właściwego leczenia ból i obrzęk nie ustępują, wręcz ból 
ma większe natężenie i występuje stwardnienie 

• Patogeneza  Przedłużona obecność makrofagów w 
pourazowo, martwiczo zmienionej tkance mięśnia 
skutkuje uwalnianiem mediatorów osteogennych 

• Klinicznie: 

• Faza wczesna  zajęty obszar jest bolesny i obrzęknięty 

• W ciągu 6 tyg.  staje się bardziej ograniczony i twardy 

• Ostatecznie  bezbolesna, twarda, dobrze ograniczona masa 
Nuovo MA et al. Skeletal Radiol. 1992;21:87–101. 

Kilpatrick SE et al. Adv Anat Pathol. 1997;5:277–286. 

Järvinen TA et al. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Apr;21(2):317-31. 

Miller AE et al. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Zajmuje tkankę podskórną i mięśnie kończyn, rzadko w 
inne lokalizacje, np. krezka, jama brzuszna 

• Diagnoza: wywiad, ektopowe kostnienie w RTG lub USG, 
podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy 

• Radiologicznie początkowo odczuwalne „przepełnienie” 
tkanek miękkich można wykazać w angiografii 

• Po 3 tyg. pojawiają się niejednorodne, nieregularne 
zwapnienia 

• Po kolejnych 3 tyg. zwapnienia przekształcają się w 
wyraźną, zmineralizowaną, obwodową strukturę kostną, 
centrum guza pozostaje wypełnione tkanką miękką 

Nuovo MA et al. Skeletal Radiol. 1992;21:87–101. 

Kilpatrick SE et al. Adv Anat Pathol. 1997;5:277–286. 

Kransdorf MJ et al. 1991;157:1243–1248. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Diagnostyka różnicowa – POZASZKIELETOWY 
KOSTNIAKOMIĘSAK!: 

• Z reguły w starszym wieku 

• Brak charakterystycznej „zonacji” 

• Rejony najbardziej obwodowe są też najbardziej komórkowe i 
prymitywne w budowie 

• Komórki mają cechy złośliwości cytologicznej, tworzą tkankę 
miedzybeleczkową (w myositis tą tkankę tworzą fibroblasty, a 
nie osteoblasty) 

• Rzadko możliwe zezłośliwienie procesu zapalnego 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Leczenie – ze względu na brak randomizowanych badań 
oparte na empirycznych doświadczeniach niż dowodach 

• Bardzo istotne zapobieganie MO po urazie mięśnia 
zgodnie z reguła RICE (rest, ice, compression, elevation): 
dodatkowo NLPZ, bezbolesne, delikatne bierne 
rozciąganie 

• Poważne stłuczenie mięśnia czworogłowego  24 
godziny w zgięciu 120 st. oraz całkowity odpoczynek 1-2 
tyg., do czasu całkowitego ustąpienia lokalnego stanu 
zapalnego 

Fijn R et al. Pharm World Sci 2003; 25:138-45. 

Miller AE et al. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 

Järvinen TA et al. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Apr;21(2):317-31. 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Specjalne programy rehabilitacji umożliwiają w części 
przypadków leczenie zachowawcze (np. West Point 
Flexion Protocol) 

• Przeciążeniowe postacie MO: NLPZ  indometacyna 25 
do 50 mg 2-3 razy na dobę przez 7 do 11 dni w osłonie 
IPP (inne leki, np. meloksykam nieefektywne) 

• Pojedyncze doniesienia: lokalne ostrzykiwanie 
siarczanem magnezu wraz z doustną podażą mleczanu 
magnezu przez 4-6 miesięcy wraz z ostrzykiwaniem 
xlokainą, deksometazonem, hialuronidazą 

Fijn R et al. Pharm World Sci 2003; 25:138-45. 

Miller AE et al. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 

Järvinen TA et al. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Apr;21(2):317-31. 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Kostniejące zapalenie mięśni szkieletowych 

• Inne drogi leczenia farmakologicznego: bifosfoniany, 
kalcytonina, warfaryna 

• Leczenie operacyjne  proste wycięcie zmiany 
guzowatej 

• Leczenie chirurgiczne rozważane jeśli objawy nie 
ustępują, proces stał się na tyle ograniczony, że nie rokuje 
poprawy po leczeniu zachowawczym 

Fijn R et al. Pharm World Sci 2003; 25:138-45. 

Miller AE et al. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 

Järvinen TA et al. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Apr;21(2):317-31. 

Rosenberg AE. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 



Opis przypadku 

• Pacjentka M.W., lat 20, przyjęta 07-04-2011 do Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I WCO z podejrzeniem 
mięsaka uda prawego 

• 20-02-2011 hospitalizowana w SOR jednego z 
poznańskich szpitali z powodu nagłych, silnych 
dolegliwości bólowych uda prawego 

• W badaniu palpacyjnie bolesność przywodzicieli, brak 
obrzęku, tętno symetryczne, skóra prawidłowej barwy 

• Wypisana z rozpoznaniem „Przeciążenie kończyny dolnej 
prawej” oraz zaleceniami odpoczynku + NLPZ w czopku 



Opis przypadku 

• 04-03-2011 SOR innego szpitala w Poznaniu, z wywiadu 
od 2 tyg. bóle przyśrodkowej pow. uda prawego, bez 
urazu, bez poprawy po poprzednim leczeniu 

• W bad. przedmiotowym w ½ pow. przednio-
przyśrodkowej uda duża bolesność palpacyjna, 
wyczuwalne niewielkie zgrubienie 

• W usg w okolicy przednio-przyśrodkowej  uda prawego 2 
cm pod skórą owalny, hipoechogenny obszar nacieku 
zapalnego o wym. 20 x 39 mm z widocznym wewnątrz 
hiperechogennym echem – obraz niejednoznaczny – 
ropień? 



Opis przypadku 

• Konsultacja chirurgiczna z oddziału – punkcja zmiany pod 
kontrolą usg – bez wycieku, podejrzenie krwiaka 

• Rozpoznanie – „podejrzenie krwiaka uda prawego” 

• Zalecenia: antybiotykoterapia, heparyna w żelu 
miejscowo, NLPZ, kontrola 08-03-2012 

• 08-03-2011 – kontrola: w obrębie przednio-
przyśrodkowej pow. uda prawego zmiana guzowata, 
nieprzesuwalna, o gładkiej powierzchni, bolesna, 
skierowano chorą do poradni onkologicznej celem dalszej 
diagnostyki 



Opis przypadku 

• 10-03-2011 konsultowana w Poradni Onkologicznej i 
Radioterapii WCO, gdzie opisano na przyśrodkowej pow. 
uda prawego wrzecionowaty guz o wym. 7 x 5 cm, 
pokryty niezmienioną skórą, przesuwalny wobec podłoża, 
żywo bolesny oraz palpacyjny, 1,5 cm węzeł w pachwinie 
prawej, skierowano do Por. Chirurgicznej 

• 15-03-2011 konsultacja w Poradni Chirurgii 
Onkologicznej I WCO, gdzie skierowano chorą do usg – w 
przyśrodkowej głowie mięśnia czworogłowego uda 
prawego ognisko o niejednorodnej echostrukturze ze 
zwapnieniami o wym. 59 x 30 x 37 mm, obraz 
niejednoznaczny, może sugerować zmiany pourazowe 



• Obraz myossitis ossificans w USG łydki w 2 projekcjach, 
strzałki wskazują zwapnienia z cieniami 

Miller AE, Davis BA, Beckley OA. Bilateral and recurrent myositis ossificans in an athlete: a case report and review of 
treatment options. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Feb;87(2):286-90. 



Opis przypadku 

• Wykonano PCI – w wyniku komórki mezenchymalne bez 
cech atypii oraz granulocyty i limfocyty, wskazana 
weryfikacja histologiczna, wynik wydano 28-03-2011, 
wyznaczając termin przyjęcia na 07-04-2011 

• Przy przyjęciu zmiana guzowata żywo bolesna, 
upośledzająca poruszanie się (chora o kuli) 

• wykonano MR uda prawego – opisano owalną masę 
guzowatą w głowie przyśrodkowej mięśnia 
czworogłowego uda prawego o wym. 7,5 x 3,5 cm, która 
silnie i niejednorodnie wzmacnia się po podaniu środka 
kontrastowego z gałęzi tętnicy udowej 



Opis przypadku 

• W górnej części naciek przechodzący przez powięź, 
penetrujący w kierunku głównego pnia tętnicy udowej, z 
podejrzeniem naciekania, w mięśniach otaczających guz 
także podwyższony sygnał z opóźnionym wzmocnieniem 
po kontraście – podejrzenie nacieku 

• Wniosek z MR: obraz budzi podejrzenie 
niskozróżnicowanego rhabdomyosarcoma lub 
neurofibrosarcoma 

• RTG klatki piersiowej, usg jamy brzusznej oraz usg 
pachwin – bez zmian. 



Fotografia – zbiory własne 

• Myossitis ossificans – obraz MR, budzący podejrzenie 
niskozróżnicowanego mięsaka 



Opis przypadku 

• Dnia 14-04-2011 wykonano otwartą biopsję guza z 
badaniem śródoperacyjnym, w INTRZE „obraz odpowiada 
zmianie o niepewnym potencjale złośliwości, końcowa 
odpowiedź po opracowaniu preparatów parafinowych” 

• 15-04-2011 otrzymano wynik preparatów parafinowych 
– całość obrazu może odpowiadać zmianie 
rzekomonowotworowej typu myositis ossificans 

• Po rozmowie z patologiem i radiologiem zdecydowano o 
uzupełnieniu diagnostyki o przeglądowe RTG uda oraz KT 

• RTG – w ½ długości uda prawego guzowate, dobrze 
wysycone zagęszczenie 7 x 3,5 cm, dobrze uwapnione 



Fotografia – zbiory własne 

• Pacjentka M.W., 
radiologiczny 

obraz myossitis 
ossificans 



Rosenberg AE. Pseudosarcomas of Soft Tissue. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132:579-586. 

Myositis ossificans – 
obraz radiologiczny 



Opis przypadku 

• W KT w głowie przyśrodkowej mięśnia czworogłowego 
uda prawego dobrze uwapniona masa guzowata o wym. 
2,5 x 3,5 x 7,0 cm, powodująca hipodensyjny obrzęk w 
przylegających włóknach mięśniowych, posiada 
unaczynienie z gałęzi tętnicy udowej, nie naciek pęczka 
naczyniowo-nerwowego i warstwy korowej kości udowej; 
wniosek – całość obrazu przemawia za myositis ossificans 

• 20-04-2011 – drugi zabieg, usunięto w granicach 
niezmienionych mięśni twardy, ograniczony guz 



Fotografia – zbiory własne 

• Myossitis ossificans – obraz MR vs KT 



Fotografia – zbiory własne 

• Myossitis ossificans – obraz MR vs KT 



Fotografia – zbiory własne 

• Myossitis ossificans – preparat z uda po przecięciu 



Fotografia – zbiory własne 

• Myossitis ossificans – charakterystycznie połyskujące, miękkie 
wnętrze guza i twardy, szary, ziarnisty obwód 



Opis przypadku 

• Po zabiegu kończyna na szynie Kramera, opatrunek 
chłodzący na miejsce operowane 

• Zlecono profilaktykę p/zakrzepową, antybiotyk, magnez, 
indometacynę z IPP, diosminę 

• 1 doba usunięcie drenu i rehabilitacja 

• W 5 dobie wypisana do domu w stanie dobrym z 
zaleceniami dalszej rehabilitacji w ośrodku 

• Po wygojeniu rany od maja do lipca 2011 rehabilitacja 
kończyny w Oddziale Dziennym Rehabilitacji 

• 28-07-2011 – kontrolne KT uda, brak podejrzanej masy 

• Ostatnia kontrola 12-01-2012 – bez odchyleń 
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