
Mięsaki stanowią grupę nowotwo-
rów pochodzenia nienabłonkowego 

o znacznej złośliwości. Rozwijają się one 
jako kostniakomięsaki (osteosarcoma) lub 
mięsaki tkanek miękkich (soft-tissue sar-
comas). Osteosarcoma występuje u psów 
z około 10-krotnie większą częstością niż 
u  ludzi. Z uwagi na podobieństwa tych 
nowotworów do występujących u dzieci, 
pies jest dobrym modelem zwierzęcym dla 
potrzeb onkologii pediatrycznej (1). Mię-
saki tkanek miękkich spotyka się w skó-
rze i tkance podskórnej, jamie ustnej oraz 
w  tkankach i narządach wewnętrznych. 
Wśród nich wyróżnia się różne nowotwo-
ry pogrupowane w następujące typy: włók-
niakomięsak, naczyniakomięsak, śluzako-
mięsak, mięsak niezróżnicowany, tłusz-
czakomięsak, złośliwy włóknisty mięsak 
histiocytarny, nerwiakomięsak, mięśnia-
komięsak prążkowanokomórkowy. Bywa-
ją one niekiedy trudne do rozpoznania we 
wczesnych stadiach, niezwiązanych z ob-
jawami klinicznymi. Ogólnie mięsaki na-
leżą do nowotworów z agresywnym prze-
biegiem choroby, skłonnością do przerzu-
tów (jednak rzadziej niż raki przerzutują 
do węzłów chłonnych) i wznowy (2, 3). 
Poszukuje się różnych skutecznych me-
tod ich leczenia. Operacyjne usunięcie 
mięsaków tkanek miękkich zlokalizowa-
nych w skórze tułowia i kończyn skutko-
wało średnim czasem przeżycia psów od 
80 do ponad 200  tygodni (4, 5). Jako je-
den z czynników prognostycznych brany 
jest pod uwagę indeks mitotyczny (mito-
tic index – IM). Jeżeli wynosi on poniżej 9, 
to rokowanie jest korzystniejsze, nieza-
leżnie od budowy guza. Wysoka złośli-
wość, jak również trudności z całkowitym 

usunięciem nowotworu mogą być wskaza-
niem do wdrożenia chemioterapii lub ra-
dioterapii. Ciekawą i być może przyszło-
ściową propozycją jest terapeutyczne wy-
korzystanie onkolitycznych adenowirusów 
(6, 7). Leczenie chirurgiczne nowotworów 
tkanek miękkich w praktyce weterynaryj-
nej odgrywa rolę pierwszoplanową, jednak 
w pewnych sytuacjach jest związane z nie-
powodzeniami.

Opis przypadku

Do kliniki doprowadzono sukę rasy ma-
stif angielski w wieku 11 miesięcy. Z wy-
wiadu wynikało, że przed miesiącem po-
jawiły się objawy, interpretowane przez 
właściciela jako początek cieczki. Po kil-
ku dniach zaobserwowano znaczny wy-
pływ krwi i skrzepów z dróg rodnych. Tem-
peratura ciała wynosiła 40°C. Zwierzę le-
czono zachowawczo, między innymi przy 
użyciu antybiotyków i środków zwiotcza-
jących. Po przejściowej poprawie doszło do 
bezwolnego wydalania moczu i trudności 
z defekacją. Zostało przeprowadzone ba-
danie ultrasonograficzne, które ujawniło 
twory guzowate w okolicy szyjki macicy, 
uciskające cewkę moczową i moczowody 
oraz cechy wodonercza.

W dniu wizyty przeprowadzono ba-
danie kliniczne. Temperatura ciała wy-
nosiła 38,5°C. Zaobserwowano niewielki 
wyciek śluzowo-krwisty z dróg rodnych. 
Omacywaniem stwierdzono duże twory 
guzowate w  jamie brzusznej. Badaniem 
przez pochwę nie znaleziono zmian w jej 
dostępnym odcinku ani pofałdowania bło-
ny śluzowej, charakterystycznego dla sty-
mulacji hormonalnej, natomiast badaniem 

rektalnym potwierdzono obecność guza 
w okolicy szyjki macicy. Badanie radiolo-
giczne ujawniło guzy w jamie brzusznej, 
bez zmian w klatce piersiowej. Zdecydo-
wano się na wykonanie laparotomii dia-
gnostycznej. Powłoki brzuszne przecię-
to w linii pośrodkowej. Wyeksponowano 
olbrzymi pęcherz moczowy o pogrubia-
łej ścianie, wypełniony moczem (ryc. 1), 
który, uciskając, opróżniono przez cew-
kę moczową. W sieci i więzadle szero-
kim macicy wykazano bardzo liczne drob-
ne guzki o średnicy 0,2–0,3 cm, niekiedy 
w  skupiskach (ryc. 2). Rogi macicy były 
niezmienione, jajniki małe. Szyjka maci-
cy o średnicy ok. 7 cm była tęga, z płynem 
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Ryc. 1. Pęcherz moczowy wypełniony dużą ilością moczu Ryc. 2. Liczne guzki na sieci

Prace kliniczne i kazuistyczne

815Życie Weterynaryjne • 2015 • 90(12)



wewnątrz (ryc. 3). W pobliżu szyjki maci-
cy i pęcherza moczowego widoczny był 
owalny twór guzowaty, wypełniony krwi-
stym płynem. Śledziona i wątroba nie wy-
kazywały zmian guzowatych. Oba moczo-
wody były poszerzone, o średnicy około 

1 cm (ryc. 4). W nerkach zaobserwowano 
słoninowate guzki o średnicy ok. 1 cm. Na 
brzusznej ścianie końcowego odcinka od-
bytnicy stwierdzono naciek prostokątny 
o wielkości 3 × 2 cm (ryc. 5). Z uwagi na 
rozsiany proces nowotworowy dokona-
no eutanazji zwierzęcia. Do badania hi-
stopatologicznego pobrano wycinki z sie-
ci, guza z okolicy szyjki macicy, nacieku 
na jelicie, macicy z  fragmentami więza-
dła szerokiego i jajnikami, pęcherza mo-
czowego i nerki.

W diagnostyce różnicowej, ze względu 
na widoczny makroskopowo bardzo agre-
sywny, wieloogniskowy rozsiany wzrost 
guza oraz niemożność ustalenia lokaliza-
cji ogniska pierwotnego, wzięto pod uwa-
gę nisko zróżnicowanego mięsaka oraz guz 
neuroendokrynny o wysokim stopniu zło-
śliwości, którego komórki nie wytwarza-
ją substancji biologicznie czynnych, lecz 
wykazują niezwykle szybki wzrost (8). 

W barwieniach immunohistochemicznych 
typowym markerem dla takich guzów jest 
m.in. chromogranina A. Materiał do ba-
dania utrwalono w 10-proc. buforowanej 
formalinie, zatopiono w parafinie (Para-
plast) i opracowano rutynowo z wykorzy-
staniem automatu do barwienia  Varistain 
 Gemini Thermo Scientific. Skrawki o gru-
bości 4 µm barwiono topograficznie, prze-
glądowo, hematoksyliną i eozyną, a także 
metodą Massona na obecność włókien ko-
lagenowych tkanki łącznej. Ponadto wy-
konano badania immunohistochemicz-
ne z udziałem przeciwciał, skierowanych 
przeciwko filamentom pośrednim cyto-
keratynie i wimentynie, a także przeciw-
ko białku S-100 i chromograninie A (Mo-
noclonal Mouse Anti- Vimentin Clone 
3B4, Monoclonal Mouse  Anti- Human CK 
MNF 116, Polyclonal Rabbit  Anti-S-100, 
 Rabbit  Anti-Human Chromogranin A; 
firmy DAKO).

Ryc. 3. Pogrubiała szyjka macicy i jej rozwidlenie, niezmienione rogi macicy

Ryc. 5. Naciek na jelicie grubym

Ryc. 6. Komórki nowotworowe naciekające tkankę śródmiąższową nerki. 
Widoczne liczne figury mitotyczne i znaczna zasadochłonność cytoplazmy komórek. 
Barwienie hematoksylina-eozyna, pow. ob. 40×

Ryc. 4. Powiększony moczowód

Ryc. 7. Guz okolicy trzonu macicy. Widoczne figury mitotyczne, 
znaczna zasadochłonność cytoplazmy komórek oraz ognisko martwicy. 
Barwienie hematoksylina-eozyna, pow. ob. 40×
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Obraz histopatologiczny wycinków 
tkanek, pobranych z licznych deformacji 
stwierdzonych w jamie otrzewnej psa, był 
zbliżony we wszystkich ogniskach. W wy-
cinkach guza z  okolicy trzonu macicy 
i zmienionej tkanki w nerce występowały 
komórki nowotworowe owalne lub wrze-
cionowate (znaczny pleomorfizm komór-
kowy i jądrowy) o silnie zasadochłonnej 
cytoplazmie, dużych owalnych, podłuż-
nych lub trójkątnych jądrach komórko-
wych z wyraźnie widocznymi jąderkami, 
obecne były komórki dwujądrzaste, grani-
ce pomiędzy komórkami zatarte (ryc. 6, 7). 
Zaobserwowano liczne figury mitotycz-
ne (IM=10,5) i rozległe ogniska martwi-
cy. Widoczne były średnio liczne naczy-
nia krwionośne i wylewy krwi. Naciekają-
ce tkankę śródmiąższową nerki komórki 
nowotworowe zacierały strukturę narzą-
du (ryc. 8) i powodowały zmiany wstecz-
ne w komórkach nabłonka kanalików ner-
kowych. W ścianie jelita pod otrzewną 
trzewną stwierdzono naciek komórek no-
wotworowych z dużym udziałem komórek 
wrzecionowatych (ryc. 9). W jajniku zaob-
serwowano formowanie się pęcherzyków 

jajnikowych i tworzenie się torbieli oraz 
naciek komórek nowotworowych w zrę-
bie jajnika. W macicy były widoczne wy-
lewy krwi w błonie śluzowej, ogniskowo 
– nacieki komórkowe (limfocyty). W pę-
cherzu moczowym występowały wylewy 
krwi w  błonie śluzowej, rozrost tkanki 
łącznej, wakuolizacja komórek nabłonka 
przejściowego i  ogniskowo zwyrodnie-
nie szkliste włókien mięśniowych. Bar-
wienie metodą Massona – dodatnie (wi-
doczne delikatne utkanie włókien kola-
genowych w zrębie guza; ryc. 10). Wyniki 
reakcji immunohistochemicznych były 
następujące: wimentyna – silnie dodat-
nia (ryc. 11), cytokeratyna w masie guza – 
ujemna; S-100 – ekspresja słaba, widocz-
na w pojedynczych komórkach, chromo-
granina – ujemna.

Postawiono rozpoznanie: mięsak nisko 
zróżnicowany o wysokim stopniu złośli-
wości. Lokalizacja guza pierwotnego nie 
była możliwa do ustalenia; prawdopodob-
nie był to guz okolicy trzonu/szyjki maci-
cy (największe ogniska martwicowe, naj-
liczniejsze mitozy i największy pleomor-
fizm komórek).

Omówienie

Pewne rasy psów wykazują wrodzoną pre-
dyspozycję do chorób onkologicznych. 
Stwierdzono na przykład, że wśród berneń-
skich psów pasterskich w 55,1% śmierć była 
skutkiem nowotworów złośliwych, a w po-
pulacji gładkowłosych psów aportujących 
(Flat-coated retriever) udział ten wyniósł 
63,8%, podczas gdy wśród psów rasowych 
ogółem średnia wynosi 27% (9, 10). Ponad 
1/7 psów dwóch wspomnianych wyżej ras 
kończy życie z powodu mięsaka histiocytar-
nego (9). Dobson wymienia predyspozycje 
rasowe występowania nowotworów u psów, 
jednak rasa mastif angielski nie jest wśród 
nich wyszczególniona (10). Być może wyni-
ka to z niedostatecznej ilości informacji o tej 
rasie lub innej jej klasyfikacji. Z kolei Ma-
stiff Club of America na swojej stronie inter-
netowej wymienia następujące nowotwory 
jako częste u tej rasy psów: kostniakomię-
sak, chłoniak, naczyniakomięsak i guz z ko-
mórek tucznych (http://www.mcoamastiff.
com/CANCER.htm). Wśród nowotworów 
narządów rozrodczych u suk najczęściej 
stwierdza się guzy łagodne, jak mięśniaki 

Ryc. 10. Guz okolicy trzonu macicy. Widoczne włókna kolagenowe barwiące się 
zielono. Barwienie metodą Massona, pow. ob. 40×

Ryc. 8. Komórki nowotworowe naciekające tkankę śródmiąższową nerki 
i powodujące zatarcie mikroskopowej budowy narządu oraz zmiany wsteczne 
w kanalikach nerkowych. Barwienie hematoksylina-eozyna, pow. ob. 40×

Ryc. 11. Guz okolicy trzonu macicy. Widoczna silna ekspresja wimentyny. 
Barwienie metodą immunohistochemiczną, pow. ob. 40×

Ryc. 9. Naciek komórek nowotworowych z dużym udziałem komórek 
wrzecionowatych w ścianie jelita pod otrzewną trzewną.  
Barwienie hematoksylina-eozyna, pow. ob. 40×
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i włókniaki, o wiele rzadziej są to zmiany 
o cechach złośliwości. Na przykład u 15-let-
niej suki mieszańca wystąpił mięsak naczyń 
krwionośnych (hemangiosarcoma) macicy 
w obu jej rogach, naciekający jajnik i więza-
dło szerokie macicy (11). Taki sam nowo-
twór znaleziono u 11-letniej sterylizowa-
nej suki charta angielskiego. Był on umiej-
scowiony w kikucie macicy (12). Opisano 
też takie zmiany w obrębie pochwy i sromu 
u 9-letniego owczarka niemieckiego (13).

Nowotwory częściej rozwijają się u star-
szych psów. Wśród 75 zwierząt z mięsakami 
tkanek miękkich tułowia i kończyn średni 
wiek wyniósł 10,6 roku (5). Jednakże nie-
raz powstają one w młodym, a nawet szcze-
nięcym wieku. Opisano wieloogniskowego 
anaplastycznego mięsaka w tkance pod-
skórnej, klatce piersiowej i  jamie brzusz-
nej u 7-miesięcznej suki (14). U mastifa ne-
apolitańskiego w wieku 6 miesięcy nastąpił 
raptowny rozrost w obrębie szyjki macicy, 
który w badaniu post mortem okazał się 
niezróżnicowanym mięsakiem z przerzu-
tami do śródpiersia, opłucnej, płuc, wą-
troby, nerek, sieci, krezki i węzłów chłon-
nych (15). Przypomina to przypadek własny, 
w którym także doszło do procesu rozsia-
nego u zwierzęcia w młodym wieku. Wy-
mownym przykładem klinicznym jest też 
przypadek 1,5-rocznej suki labradora do-
prowadzonej w celu konsultacji z powodu 
mas zalegających w miednicy, powodują-
cych trudności w wydalaniu kału i moczu. 
Dwa miesiące wcześniej zwierzę z objawa-
mi krwistego wypływu z pochwy poddano 
owariohisterektomii z rozpoznaniem ropo-
macicza. Wskutek dalszego wycieku i za-
burzonego wydalania wykonano badanie 
rentgenowskie, które wykazało obecność 
masy tkanek miękkich w tylnej części jamy 
brzusznej, co rozpoznano jako ropień kikuta 
macicy. Wykonano zatem drugą operację, 

podczas której usunięto powiększony frag-
ment kikuta macicy aż do jej szyjki, jednak 
usuniętych tkanek nie poddano badaniu hi-
stopatologicznemu. W wyniku nasilających 
się objawów poddano zwierzę trzeciej la-
parotomii i usunięto duży kamień kałowy 
z okrężnicy. Podczas konsultacji wykona-
no badanie ultrasonograficzne, które ujaw-
niło obecność w tylnej części brzucha two-
ru wnikającego do jamy miednicznej mię-
dzy okrężnicą i pęcherzem moczowym. 
Stwierdzono powiększenie brzusznych wę-
złów chłonnych, a w jamie otrzewnej była 
duża ilość płynu, który okazał się surowi-
czokrwisty. Pobrano też materiał do bada-
nia cytologicznego przez aspirację z masy 
tkankowej w tylnej części brzucha i stwier-
dzono komórki wskazujące na nowotwór 
lub ziarniniak. Ze względu na złe rokowa-
nie zwierzę poddano eutanazji. Ostatecz-
ne rozpoznanie wykazało wywodzącego 
się z macicy nisko zróżnicowanego mięsa-
ka z licznymi przerzutami (16). Przy proce-
sie rozsianym określenie guza pierwotnego 
nie zawsze jest jednoznaczne. Tak też było 
w przypadku własnym, w którym domnie-
mano, że pochodził on z macicy.

Przedstawiony przypadek oraz dane 
z piśmiennictwa wskazują na możliwość 
występowania w narządach rozrodczych 
suk nowotworów o dużym stopniu zło-
śliwości. W szczególności mogą one do-
tyczyć zwierząt młodocianych, co należa-
łoby uwzględniać w diagnostyce różnico-
wej przy wystąpieniu opisanych powyżej 
objawów klinicznych.
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Obowiązek grupowego utrzymywa-
nia loch i loszek w gospodarstwach 

rolnych wprowadzono dyrektywą Rady 
2008/120/WE z 18 grudnia 2008 r. usta-
nawiającą minimalne normy ochrony 

świń  (1). W myśl tej dyrektywy „loszka” 
oznacza samicę świni po osiągnięciu doj-
rzałości płciowej przed oproszeniem się, 
zaś „locha” oznacza samicę świni po pierw-
szym oproszeniu się. Zgodnie z art. 3 ust. 4. 

tej dyrektywy państwa członkowskie muszą 
zapewnić, aby lochy i loszki były utrzymy-
wane w grupach w okresie rozpoczynają-
cym się od czterech tygodni po pokryciu 
do jednego tygodnia przed przewidywa-
nym terminem oproszenia. Wymaganie 
to zgodnie art. 4 ust. 9 miało być stosowa-
ne do wszystkich gospodarstw nowo zbu-
dowanych, przebudowanych lub wprowa-
dzonych do użytkowania po raz pierw-
szy po 1  stycznia 2003 r. Od 1  stycznia 
2013 r. przepisy te miały zostać zastoso-
wane do wszystkich gospodarstw. Z obo-
wiązku utrzymywania grupowego loch i lo-
szek omawianej dyrektywy zostały zwol-
nione gospodarstwa posiadające mniej 
niż 10 loch.

W rozporządzeniu ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie 
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