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SŁOW O W STĘPNE

Oddając do użytku Czytelnikom obecne, znacznie rozszerzone i unowocześ
nione wydanie „Zarysu Onkologii” zdajemy sobie sprawę, że zawarte w nim 
informacje przekraczają potrzeby przeddyplomowego nauczania onkologii.

Pierwszych 10 rozdziałów podobnie jak w I wydaniu „Zarysu Onkologii”, 
wydanego w r. 1987 pod redakcją Leszka Woźniaka ma charakter rozważań 
ogólnych, dotyczących etiopatogenezy, epidemiologii, diagnostyki klinicznej, 
patomorfologicznej, genetycznej, obrazowej, endoskopowej oraz zasad leczenia 
chirurgicznego, radiologicznego i systemowego.

Autorzy poszczególnych rozdziałów części szczegółowej pragnęli przedstawić 
opracowywany przez siebie problem całościowo, tak, aby Czytelnik mógł uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, pato
logii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia i rokowania w najważniejszych 
narządowych i układowych nowotworach człowieka. Dlatego rozdziały te są dość 
obszerne.

Mamy nadzieję, że „Zarys Onkologii” w obecnym wydaniu okaże się przydatny 
zarówno w przeddyplomowym, jak i w podyplomowym nauczaniu medycyny w 
Polsce. Sądzimy,że podręcznik „Onkologii Klinicznej” wydany przez UICC i 
tłumaczony na język polski nie powinien być jedynym źródłem informacji dla 
osób studiujących w Polsce, gdyż ocenia on problematykę onkologiczną 
w aspekcie globalnym i w małym stopniu uwzględnia specyfikę naszego kraju.

Zespół Redakcyjny

Łódź, październik 1998
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C z ę ś ć  I  o g ó l n a  

ROZDZIAŁ I

WYBRANE ZAGADNIENIA ETIOPATOGENEZY 
NOWOTWORÓW

Maria Dębiec-Rychter, Paweł P. Liberski

A. Wstęp
U podłoża procesu nowotworowego leży przekształcenie (transformacja) poje

dynczych komórek, zmienionych genotypowo, fenotypowo i funkcjonalnie. Proces 
powstawania nowotworu jest wieloetapowy i zależy od czynników zewnętrznych, 
ale również od właściwości osobniczych komórki, tzn. dziedziczonego przez nią 
zestawu genów.

W pierwszym etapie rozwoju nowotworu dochodzi do inicjacji procesu nowo
tworowego. Prowadzi ona do nabycia przez komórkę zdolności do rozplemu, mało 
podatnego lub niepodatnego na działanie tkankowych i ogólnoustrojowych mecha
nizmów regulujących. Inicjacja procesu nowotworowego jest wynikiem mnogich, 
niezależnych i zazwyczaj rozdzielonych w czasie wydarzeń mutacyjnych i/lub 
rekombinacyjnych w obrębie trzech, różnych pod względem funkcjonalnym klas 
genów: proto-onkogenów, tzw. genów supresorowych oraz genów kontrolujących 
apoptozę („kontrolowaną śmierć komórki”). Zmiany genetyczne nabyte w trakcie 
inicjacji mogą przetrwać w utajeniu przez długi okres czasu zanim dojdzie do eks
presji fenotypu nowotworowego. Okres latencji może ulec skróceniu lub wydłu
żeniu, zależnie od predyspozycji osobniczych, dawki kancerogenów, czasu ekspo
zycji na ich działanie oraz wpływu różnych zewnętrznych czynników modyfiku
jących. Mechanizmy inicjacji nowotworów złośliwych są różne i zależne od czyn
ników kancerogennych. Około 80-90% zachorowań na nowotwory złośliwe u ludzi 
pozostaje w związku z działaniem czynników środowiskowych. Większość karcy- 
nogenów chemicznych, przed wydaleniem z ustroju, musi przejść proces metabo
licznych przemian (aktywacji metabolicznej), przed podleganiem procesom deto
ksykacji. Wysokoreaktywne, zaktywowane formy mutagenów chemicznych wyka
zują silne właściwości elektronofilne, co tłumaczy ich dużą reaktywność z czą
steczkami DNA. Produktami reakcji zasad DNA z mutagennymi związkami che
micznymi są tzw. addukty, powstające w wyniku utworzenia wiązania kowalencyj
nego pomiędzy zasadą DNA a reaktywnym ugrupowaniem związku kancerogennego. 
Z chwilą powstania adduktów uruchomiony zostaje proces naprawy DNA. Addukty, 
które nie zostaną odpowiednio szybko usunięte, prowadzą do mutacji. Promie
niowanie jonizujące może indukować mutacje punktowe lub zmiany strukturalne 
dotyczące całych bloków genów. Wirusy onkogenne mogą indukować proces 
transformacji nowotworowej wprowadzając do komórki własny onkogen, akty-



wując lub inaktywując odpowiednio protoonkogeny lub geny supresorowe, jak 
również indukować immunosupresję. Rodzaje czynników kancerogennych przed
stawia Tabela 1.

Tabela 1. Czynniki inicjujące lub promujące onkogenezę człowieka

1. Czynniki chemiczne
■  Kancerogenny bezpośrednie

- Związki alkilujące:
beta-propiolakton, siarczyn dwumetylowy, dwuepoksybutan, 
leki cytostatyczne (cyklofosfamid, chlorambucil, melfalan, 
nitrosomocznik)

- Związki acylujące:
acetylimidazol, chloran dimetylkarbamylu

■  Kancerogeny pośrednie (wymagające aktywacji metabolicznej)
- Policykliczne i heterocykliczne węglowodory aromatyczne:

benz(a)antracen, benzo(a)pyren, dwubenzo(a,h)antracen, 
metylcholantren

- Aminy aromatyczne, amidy, azo barwniki
naftylamina, benzydyna, acetylaminofluoren, dwumetylaminobenzen

- Związki naturalne, roślinne i bakteryjne
alfatoksyna, gryseofulvina, safrole

- Inne
nitrosoaminy i amidy, chlorek winylu, azbest, kadm, nikiel, chrom, 
arsen, związki ochrony roślin (insektycydy, fungicydy), dwufenyl, 
alkohol

2. Czynniki fizyczne
□ promieniowanie jonizujące (cząsteczkowe, elektromagnetyczne)
C.1 promieniowanie ultrafioletowe (UV)
□ uraz mechaniczny (np. przy drażniącym działaniu kamieni w pęcherzyku żółciowym 

lub azbestu w płucach)
□ uraz termiczny (wpływ promocyjny np. w rozwoju nowotworów gonad we wnę

trostwie)
3. Czynniki biologiczne
- wirusy: RNA: przewlekłe retrowirusy transformujące

ostre retrowirusy transformujące (transdukcyjne) 
retrowirusy transaktywujące (wirusy AIDS)

DNA: Herpeswirusy (wirus Epstein-Bara, cytomegalii, opryszczki)
Wirusy zapalenia wątroby typu B 
Wirusy brodawczaka (HPV16, HPV18)

- bakterie (Hylobacteriae pylorum)
4. Czynniki dietetyczne
- dieta wysokobiałkowa i wysokotłuszczowa



5. Czynniki hormonalne
- hyperprolaktynemia
6. Predyspozycja genetyczna
■ dziedziczne mutacje w obrębie genów supresorowych 
•  dziedziczne mutacje w obrębie genów reperacyjnych
■ polimorfizm w obrębie genów wpływających na metabolizm ksantobiotyków
■ dziedziczne predyspozycje promocji nowotworów złośliwych

Drugim etapem rozwoju nowotworu jest etap promocji, prowadzący do eks
presji fenotypu nowotworowego i selekcyjnego rozplemu komórek, pochodzących 
najczęściej z jednej komórki prekursorowej (rozrost monoklonalny). Czynniki 
promocyjne nie mają właściwości mutagennych. Przerwanie ekspozycji na czyn
niki promocyjne może prowadzić do stopniowego cofania się zmian zachodzących 
pod ich wpływem. Efekty działania czynników promocyjnych obejmują m.in. 
indukcję proliferacji komórkowej, zwiększenie częstości rekombinacji genetycz
nych, blokowanie procesów prawidłowego różnicowania się komórek.

Końcowym etapem w ewolucji nowotworów jest progresja polegająca na 
nabyciu przez populacje komórkowe cech biologicznych prowadzących do wyse
lekcjonowania klonów coraz mniej zróżnicowanych i cechujących się zwiększoną 
inwazyjnością (zdolnością do naciekania tkanek oraz tworzenia przerzutów odleg
łych). Podłożem zjawiska progresji jest niestabilność genomu komórek nowo
tworowych, co prowadzi do powstawania i selekcji wariantów 
genetycznych, będących przyczyną ogromnej biologicznej heterogenności nowo
tworów. Ewolucja (progresja) nowotworu zależy w dużej mierze od genów supre
sorowych oraz genów odpowiedzialnych za tworzenie przerzutów zwanych ogólnie 
genami modulatorowymi. Przykładem wieloetapowości procesu nowotworowego 
jest powstawanie raka jelita grubego. Sekwencję pojawiania się wielu różnych 
mutacji w obrębie różnych genów w tym nowotworze przedstawia rycina 1.

Wykrycie predyspozycji dziedzicznych, mogących mieć bardzo istotny wpływ 
w zachorowalności na nowotwory określane często jako „uwarunkowane środo
wiskowo” udowadnia ograniczoną przydatność prostych podziałów nowotworów 
na uwarunkowane egzogennie (środowiskowo) i endogennie (dziedzicznie). Wy
daje się, iż bardzo znaczny odsetek, a być może większość zachorowań, jest skut
kiem uwarunkowań mieszanych. W latach 70- i 80-tych badania nad czynnikami 
przyczynowymi zachorowań na nowotwory koncentrowały się głównie na czyn
nikach egzogennych. W obecnym dziesięcioleciu nastąpiło przesunięcie głównego 
nurtu badań na poszukiwanie ich endogennych uwarunkowań.

c.d. tab. 1.



Rys. 1. Wielostopniowy model powstawania raka jelita grubego (wg. Fearon i Vogelstein), 
obrazujący sekwencję zmian genetycznych w trakcie progresji nowotworu. Mutacje 
genów MSH2, MLH1, i innych, nie odgrywają bezpośredniej roli w transformacji 
nowotworowej, ale obniżając potencjał naprawczy DNA zwiększają szansę na 
przejście z jednego stadium w drugi

B. M olekularne podstawy transform acji nowotworowej

1. Aktywacja proto-onkogenów
Badania nad retrowirusami, złożonymi wirusami onkogennymi zawierającymi 

RNA, doprowadziły do wykrycia kilkunastu genów, których ekspresja pozostawała 
w związku przyczynowym ze zdolnością tych wirusów do indukowania transfor
macji nowotworowej komórek. Jednakże prawie identyczne geny występują 
w formie niezaktywowanej w prawidłowych komórkach wielu gatunków zwierząt, 
biorąc udział w regulacji procesów wzrostu i różnicowania komórkowego oraz 
pośrednicząc w przekazywaniu sygnałów międzykomórkowych. W warunkach 
prawidłowych, geny te (zwane protoonkogenami lub c- one, w odróżnieniu od 
onkogenów wirusowych, zwanych v-onc) są w stanie spoczynku lub ich ekspresja 
jest bardzo niska i ściśle kontrolowana, a czas półtrwania ich produktów jest 
bardzo krótki. W wyniku aktywacji protoonkogeny mogą nabierać właściwości 
transformujących. Znanych jest szereg mechanizmów aktywujących protoonko
geny. Do najczęstszych należą:

- amplifikacja protoonkogenu (powielenie liczby kopii genu, np. amplifikacja 
genu N-myc w neuroblastoma czy genu c-erbB2 w raku sutka);

- mutacja punktowa (zamiana pojedynczej pary zasad w łańcuchu DNA na inną, 
np. mutacja protoonkogenu Ki-ras w gruczolakoraku trzustki);



Tabela 2. Niektóre kategorie genów zaangażowane w onkogenezę człowieka

Kategoria Gen Mechanizm
aktywacji Nowotwór

ONKOGENY KOMÓRKOWE

Czynniki wzrostu
Czynnik pochodzenia płytkowego 
(PDGF)

c-sis nadekspresja
autostymulacja

Gwiaździaki, mięsaki 
pochodzenia kostnego

Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) c-erbB 1 nadekspresja Raki sutka, płuca, 
glejaki

Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) hst-1
int-2

nadekspresja Rak żołądka, pęche
rza, czerniaki

Receptory czynników wzrostu
Receptory EGF c-erbB 1 

c-erbB 2

nadekspresja
amplifikacja
amplifikacja

Rak płuca, raki 
pęcherza 
Rak sutka

Receptor hormonu tarczycy c-erbA rearanżacje Rak tarczycy
Cytoplazmatyczne białka przekaźnikowe

Kinazy tyronyzowe
pp60src c-src mutacje Mięsaki
pp210abl c-abl translokacja Przewlekła białaczka 

szpikowa
Kinazy serynowo/tyrozynowe

pp37mos c-mos mutacje Białaczki, mięsaki
Białka wiążące GTP (białka G)

____________________PP21ms c-Fła-ras mutacje Raki pęcherza

PP21ras c-Ki-ras mutacje Raki trzustki, j. gru
bego, płuc

Białka jądrowe
Czynniki transkrypcyjne

c-myc translokacje Chłoniak Burkitta, 
raki różnego typu

c-myb mutacje Białaczki

c-jun nadekspresja Nowotwory różnego 
typu

c-fos mutacje Nowotwory różnego 
typu

Geny regulujące apoptozę
bcl-2 nadekspresja Chłoniaki



ppl05Kb Rb mutacje,
delecje

Siatkówczak, mięsaki, 
raki płuc, gwiaździaki

pp53 P53 mutacje,

delecje

Nowotwory różnego 
typu
Zespół Li-Fraumeni

WT1
NF1

delecje
mutacje

Guz Wilmsa
Choroba
Recki inghausena

1 z;CD Rn 2
__________________ PR16_______ CDKN2 delecje Czerniak

GENY MUTATOROWE

Enzymy naprawczej syntezy DNA:

APC mutacje Polipowatość 
j. grubego

MSH2
MLH1

mutacje Rak jelita grubego, 
żołądka

ATM mutacje Ataxia telangiectasia

- translokacja chromosomowa (przeniesienie protoonkogenu w sąsiedztwo pro
motora lub sekwencji wzmacniających (ang. enhancer) genów transkrypcyjnie 
czynnych, prowadzące zwykle do nadekspresji protoonkogenu, np. t(8;14) w chło- 
niaku Burkitta, prowadząca do przeniesienia protoonkogenu c-myc w sąsiedztwo 
genów dla łańcuchów ciężkich lub lekkich immunoglobulin;

- zmiany strukturalne protoonkogenu pod postacią delecji, rearranżacji wew
nętrznej lub rekombinacji chromosomowej (wymiany pomiędzy chromosomami 
homologicznymi), prowadzące do powstania funkcjonalnie zmienionego, kodowa
nego przez protoonkogen, białka;

- poddanie protoonkogenu kontroli silniejszego promotora lub sekwencji 
wzmacniających wirusa (np. w wyniku integracji retrowirusa w pobliże sekwencji 
protoonkogenu).

Generalnie, aktywacja protoonkogenów jest wynikiem zmiany ich struktury 
(kodujących w następstwie nieprawidłowe pod względem strukturalnym i funkcjo
nalnym białka) lub zaburzeń ich ekspresji (prowadzących do wzmocnienia lub 
zniesienia sygnałów kontrolujących wzrost i proliferację komórkową). Protoon
kogen o tak zmienionej aktywności wywołuje fenotyp „nowotworowy” na pozio
mie komórki w sposób dominujący, tzn. jeden zmutowany allei onkogenu jest 
wystarczający do wywołania efektu onkogennego, nawet w obecności prawidło
wego drugiego allelu tego genu.

Produkty białkowe protoonkogenów należą do kilku funkcjonalnie różnych 
klas. Mogą one wykazywać funkcje czynników wzrostu lub ich receptorów, białek 
biorących udział w przekazywaniu (transdukcji) sygnału płynącego z otoczenia do 
wnętrza komórki, a także czynników kontrolujących i regulujących transkrypcję 
DNA, a pośrednio podziały komórkowe. Poniżej podano przykłady niektórych 
z nich:



a) czynniki wzrostu i ich receptory
Czynniki wzrostu są białkami indukującymi procesy wzrostu, różnicowania 

i proliferacji komórek poprzez wiązanie się ze swoistymi receptorami błonowymi. 
Przykładami są płytkowy czynnik wzrostu (ang. Platelet Derived Growth Factor - 
PDGF), czynnik wzrostu naskórka (Epidermal Growth Factor - EGF), transformu
jący czynnik wzrostu (3 (Transforming Growth Factor-(3 - TGF-J3), czynnik wzrostu 
fibroblastów (Fibroblast Growth Factor -FGF), insulino-podobny czynnik wzrostu 
(Insulin-like Growth Factor - IGF), czy różne cytokiny (interleukiny, np. IL-1, 
interferon beta, czynnik martwiczy guza - TNF-a). Po związaniu czynników 
wzrostu ze specyficznym dla nich receptorem dochodzi do uruchomienia szeregu 
łańcuchów przekazywania sygnałów z powierzchni komórki do jądra (ryc. 2).

Przykładem receptora błonowego jest EGFR (Epidermal Growth Factor Recep
tor), czyli receptor czynnika wzrostu naskórka, kodowany przez protoonkogen c- 
erbB, Wirusowy (v-onc) analog erbB jest częścią genomu wirusa erytroblastozy 
ptaków. Receptor EGF posiada domenę zewnatrzkomórkową, śródbłonową oraz 
wewnątrzkomórkową. Ta ostatnia posiada aktywność kinazy tyrozynowej. Akty
wacja receptora powoduje fosforylację tej kinazy i uruchomienie kaskady reakcji 
cytoplazmatycznych transdukcji sygnału. Mutacje genu c-erbB mogą doprowadzić 
do aktywacji kinazy niezależnie od stymulacji receptora przez ligand. Już jednak 
sama amplifikacja genu c-erbB, prowadząca do jego nadekspresji, jest wystarcza
jącym czynnikiem powodującym transformację nowotworową.

b) cytoplazmatyczne kinazy białkowe oraz białka G
Przykładem cytoplazmatycznych kinaz białkowych jest białko p60, kodowane 

przez gen c-src, które po fosforylacji staje się substratem dla innych kinaz cyto
plazmatycznych. Klasycznym przykładem białek wiążących nukleotydy guanino- 
we jest białko p21, produkt genu z rodziny ras. Do rodziny tej zalicza się geny Ha- 
ras i Ki-ras (nazwane od swoich homologów, v-onkogenów wirusów mięsaka 
Harveya i Kirstena), oraz gen N-ras. Białko p21, zlokalizowane po wewnętrznej 
stronie błony komórkowej, występuje w postaci czynnej (po związaniu z GTP) 
oraz unieczynnionej (po hydrolizie GTP do GDP). Uczynnione białko p21 pełni 
rolę w transdukcji (oraz wzmocnieniu) sygnałów przekazywanych z powierzch
niowych receptorów komórkowych. Istotnym czynnikiem regulującym działanie 
białka p21 jest tzw. białko aktywujące GTPazę (ang. GAP - GTPase Activating 
Protein), które w warunkach prawidłowych nasila proces hydrolizy GTP, co znosi 
przekazywanie sygnału przez białko p21. Mutacje genu ras powodują powstanie 
zmienionego białka p21, opornego na hydrolityczne działanie GAP, które w sposób 
ciągły przekazuje sygnał (ryc. 3). Mutacje punktowe genów z rodziny ras wystę
pują w około 30% nowotworów i dla niektórych typów są bardzo specyficzne (np. 
mutacje c-Ha-ras w gruczolakorakach jelita grubego, c-Ki-ras w raku trzustki oraz 
w raku drobnokomórkowym płuc).



Ryc. 2. Patomechanizmy transformacji nowotworowej w wyniku aktywacji protoonkogenów



Rys. 3. Transdukcja sygnału przy udziale białka p21 (produkt białkowy genu ras). 
W przypadku mutacji genu ankywowane białko p21 nie podlega hydrolizie 
pozostając w stanie ciągłego uczynnienia

c) onkogeny jądrowe
Sygnały indukujące przesyłane są z receptorów błonowych do jądra, w którym 

ma miejsce regulacja ekspresji (transkrypcji) genów biorących udział w procesach 
proliferacji i różnicowania komórkowego. Produkty białkowe wielu genów działają 
jako czynniki transkrypcyjne, mające zdolność przyłączania się do DNA i kon
trolowania transkrypcji. Przykładami są geny z rodziny myc: c-myc, N-myc i L- 
myc. Wewnątrzjądrowy stężenie produktu myc koreluje z nasileniem procesów 
proliferacji i różnicowania komórkowego, wzrastając w czasie wzrostu i malejąc 
w okresie różnicowania. Geny myc ulegają amplifikacji w wielu nowotworach 
złośliwych (np. N-myc w neuroblastoma, L-myc w przypadkach raka drobnoko- 
mórkowego płuc, c-myc w rakach sutka). Aktywacja genu c-myc dokonuje się 
również w wyniku translokacji w obręb sekwencji wzmacniającej i genów kodu
jących łańcuchy immunoglobulin (chjonj^^pjp^a^^j^



2. Inaktywacja genów supresorowych

Antagonistami komórkowych protoonkogenów są geny supresorowe, hamujące 
proliferację komórek. Geny supresorowe wykazują recesywny efekt działania. 
Jeden prawidłowy allel genu wystarcza aby zapobiec transformacji nowotworowej. 
Do rozwoju nowotworu dochodzi na skutek utraty funkcji genu, gdy oba prawi
dłowe allele genu supresorowego zostały utracone lub inaktywowane.

Modelowym przykładem genu supresorowego jest gen Rb, którego produkt jest 
fosfoproteiną uczestniczącą w kontroli cyklu komórkowego. Normalna aktywność 
genu Rb zapobiega powstawaniu siatkówczaka (r e t in o b la s to m a ) i innych nowo
tworów. Utrata lub inaktywacja genu Rb może mieć charakter konstytucjonalny 
(dziedziczna postać choroby) lub nabyty, jako mutacja somatyczna (nowotwór 
sporadyczny). W przypadkach siatkówczaków dziedzicznych (10% guzów) jeden 
allel genu Rb jest utracony wskutek delecji lub unieczynniany przez mutację. 
Wszystkie komórki organizmu osoby, która odziedziczyła taką nieprawidłowość, 
od momentu prokreacji mają tylko jeden prawidłowy allel genu Rb.
Retinoblastoma rozwija się u takiej osoby dopiero wówczas, gdy w komórkach 
somatycznych siatkówki oka dochodzi do inaklywacji lub utraty drugiego allelu 
genu Rb. Może to nastąpić na skutek mutacji, delecji obejmującej locus Rb, utraty 
całego chromosomu 13 (w obrębie którego zlokalizowany jest gen), lub rekombi
nacji mitotycznej pomiędzy chromosomami prawidłowym i nieprawidłowym.

Innym, dobrze poznanym genem supresorowym jest gen p53, którego produkt 
białkowy wpływa na wiele funkcji komórki (włącznie z indukcją aktywności wielu 
genów, regulacji cyklu komórkowego i kontroli apoptozy). Nieprawidłowe białko 
p53 wykazuje dodatkową aktywność onkogenną (jest to tzw. „nabywanie funkcji” 
onkogenu) w sposób dominująco-negatywny. Zmutowane białko antagonizuje 
czynność niezmutowanego, tzw. „dzikiego” białka, produkowanego na matrycy 
allelu prawidłowego, wskutek łączenia się obu typów białek w nieczynne kom
pleksy. Mutacje lub delecje genu p53 stwierdzane są w wielu typach nowotworów 
człowieka i zwierząt.

3. Zaburzenia regulacji cyklu komórkowego

Przechodzenie komórki przez kolejne fazy cyklu komórkowego kontrolowane 
jest przez zespół białek, nazwanych cyklinami. Związane z nimi i tworzące czyn
nościowe kompleksy białka zwane są kinazami zależnymi od cyklin (ang. CDK = 
Cyclin-Dependent Kinases) (ryc. 4). Aktywność kompleksu cyklina/CDK hamo
wana jest z kolei przez białka zwane inhibitorami CDK. Za każdą fazę cyklu 
odpowiedzialna jest inna cyklina. Kluczową rolę w cyklu komórkowym odgrywa 
kinaza p34CDC2 (produkt genu CDK1) ulegająca fosforylacji w różnych fazach 
cyklu. W początkowej fazie cyklu G1 białko p34CDC2 jest nieaktywne. W fazie G1 
następuje akumulacja dwóch innych cyklin, D i E, które tworzą kompleksy 
z białkiem p34CDC2, w wyniku czego dochodzi do aktywacji kinazy p34tDC-, 
a w następstwie start cyklu. Pojawienie się kolejnej cykliny A warunkuje przejście 
fazy G1 cyklu do fazy S, czyli replikacji (syntezy) DNA. W trzecim punkcie



kontrolnym następuje synteza cykliny mitotycznej B, która w połączeniu z p34CDC2 
indukuje przejście cyklu komórkowego z fazy G2 do fazy M (mitozy).

Ryc. 4. Elementy etiopatogenezy nowotworów

Produkty genu supresorowego Rb (białko pl05Rb) i p53 (białko p53) odgrywają 
kluczową rolę w kontroli poszczególnych faz cyklu. Aktywność supresorowa genu Rb 
wiąże się z niefosforylowaną formą białka pl05Rb. W wyniku fosforylacji pl05Rb 
staje się unieczynnione. Fosforylacja pl05Rb (a zatem jego inaktywacja) występuje 
pod wpływem kinaz zależnych od cyklin (CDK), powodujących w późnej fazie G1 
dołączenie grup fosforanowych. Defosforylacja białka pod koniec fazy M pozwala na 
odzyskanie przez białko aktywności hamującej wzrost komórek.

Z kolei białko p53 reguluje dwie fazy cyklu komórkowego: przejście cyklu 
z fazy G1 do S i z fazy G2 do M. Punkt kontrolny Gl-S, który kontroluje wejście 
w fazę syntezy DNA, dzięki opóźnieniu tej fazy umożliwia reperację uszko
dzonego DNA. A zatem, punkt ten zapobiega sytuacji w której uszkodzony DNA 
uległby powieleniu i przekazaniu komórkom potomnym. Z kolei zatrzymanie cyklu 
w punkcie G2-M zapobiega utracie materiału genetycznego, do którego musiałoby 
dojść w czasie mitozy, jeśli przedtem z jakichkolwiek powodów następuje zła
manie chromosomów lub niekompletna replikacja DNA. Białko p53 ma powo
dować nie tylko zahamowanie cyklu komórkowego w celu dokonania naprawy 
DNA (białko to określa się mianem swoistego „strażnika genomu”), lecz może 
również, w przypadku zbyt dużego uszkodzenia DNA, prowadzić do apoptozy, 
czyli zaprogramowanej śmierci komórki. Zarówno białko p!05Rb jak i białko p53



mogą łączyć się w kompleksy z wirusowymi onkoproteinami (adenowirusa El A, 
dużymi antygenami T wirusów SV40 i średnimi antygenami T wirusów polyoma, 
onkoproteiną E6 lub E7 wirusa brodawczaka), w wyniku czego ulegają one 
inaktywacji. Inaktywacja białek Rb i p53 usuwa komórkę spod ich hamującego 
wpływu i, w rezultacie, powoduje wejście komórki w niekontrolowany cykl 
podziałów komórkowych. Zmutowane (na skutek mutacji, delecji lub innych zmian 
strukturalnych) formy białka pl05Rb i p53 również nie wykazują właściwości 
hamujących. Utrata funkcjonalna genów Rb lub p53 doprowadza do nieograni
czonej proliferacji komórek.

Ostatnie wyniki badań dowodzą, że powstawanie nowotworów związane jest 
również z zaburzeniami dotyczącymi inhibitorów CDK. Akumulacja białka inhi
bitorowego p21 (produktu genu waf-1) powoduje zablokowanie cyklu w fazie Gl- 
S. Gromadzenie białka p21 indukowane jest białkiem p53. Fizjologiczne działanie 
białka p21 warunkowane jest również obecnością kompleksu cyklina D/CDK4. 
Gen CDKN2 koduje białko jądrowe p 16, stanowiące inhibitor kompleksu cyklina 
D/CDK4. Delecje genu CDKN2 (obserwowane szczególnie w czerniakach, ale 
także w nowotworach innych typów) prowadzące do zniesienia jego funkcji 
hamujących kompleks cyklina D/CDK4, związane są z niekontrolowaną proli
feracją komórkową.

C. Rola wirusów w onkogenezie człowieka

Wirusy są patogenami całkowicie uzależnionymi od metabolizmu komórki (nie 
są w stanie namnażać się pozakomórkowo) i zawierają tylko jeden rodzaj kwasów 
nukleinowych (podczas gdy wszystkie inne organizmy zawierają zarówno DNA 
jak i RNA). Genom wirusa może być zatem utworzony z DNA lub RNA, może być 
jedno- lub dwuniciowy, kolisty lub liniowy, oraz może go stanowić nić „plus” 
(analogiczna do mRNA, na której odbywa się translacja białek wirusa) lub „minus” 
(która musi być dopiero „przełożona” w nić „plus”, przez enzymy zwane trans- 
kryptazami). Podstawą ustalenia etiologii wielu zakażeń wirusowych były do 
niedawna badania serologiczne (narastanie miana przeciwciał) lub próby wyizo
lowania wirusa (często nieskuteczne w warunkach klinicznych). Obecnie wiru
sologia dysponuje potężnym narzędziem: techniką amplifikacji DNA przy użyciu 
reakcji łańcuchowej polimerazy (ang, Polymerase Chain Reaction, PCR), pozwa
lającą na wykrycie genomu wirusowego nawet w minimalnej ilości zakażonego 
materiału.

Wirusy onkogenne należą do różnych klas wirusów (małe DNA wirusy - np. 
papilloma czy adenowirusy; duże DNA wirusy, np. opryszczki czy Epstein-Barra, 
lub też najbardziej złożone wirusy, z grupy retrowirusów, posiadające genom 
utworzony z dwuniciowego RNA). Wszystkie wirusy wywierają swój transfor
mujący wpływ poprzez interakcję z komórkowymi protoonkogenami lub genami 
supresorowymi, lub z białkowymi produktami tych genów.



Retrowirusy są to RNA wirusy o bardzo złożonej budowie, które namnażają się 
poprzez formę pośrednią DNA (zwaną prowirusem). Prowirus może zostać wbu
dowany do genomu komórki, i jak każdy inny zestaw genów być przekazywany 
potomstwu.
Istnieją trzy zasadnicze grupy onkogennych retrowirusów: przewlekle transfor
mujące retrowirusy, ostro transformujące retrowirusy, oraz retrowirusy transakty- 
wujące (np. HTLV-I czy II, lub HIV-1 i HIV-2, czyli wirusy AIDS).

1. Przewlekle transformujące retrowirusy

Wirusy te wywołują nowotwory u zwierząt, głównie chłoniaki i białaczki, po 
długim okresie czasu od zakażenia (miesiące, lata). Są one replikacyjnie kompe
tentne (to znaczy namnażają się bez pomocy innych wirusów). Mechanizm trans
formacji nowotworowej sprowadza się do insercji (włączenia) genomu wirusa do 
lub w pobliże protoonkogenu komórkowego, w wyniku czego protoonkogen dosta
je się pod wpływ regulujących transkrypcję elementów genomu retrowirusa (pro- 
motory, enhancery). Istnieje jedynie pojedynczy przykład inaktywacji genu supre- 
sorowego (p53). Jako przykład może służyć aktywacja wirusem ALV (ang. Avian 
Leukaemia Virus - wirus białaczki ptaków) protoonkogenu erbB, kodującego 
receptor dla czynnika wzrostu naskórka (EGFR). Jak już wspomniano, EGFR jest 
białkiem transbłonowym biorącym udział w transdukcji sygnału po związaniu się 
z ligandem jakim jest naskórkowy czynnik wzrostu. W wyniku integracji ALV 
w obrębie genu c-erbB następuje utworzenie „zdekapitowanego” receptora, pozba
wionego części zewnątrzkomórkowej wiążącej ligand (a więc niewrażliwej na 
obecność czynnika wzrostu naskórka). Receptor taki jest konstytutywnie (stale) 
aktywowany co prowadzi do transformacji nowotworowej. Innym przykładem jest 
aktywacja protoonkogenu c-myc przez ALV w wyniku czego tworzą się chłoniaki-B.

2. Ostro transformujące retrowirusy

W odróżnieniu od przewlekle transformujących retrowirusów, ostro transfor
mujące retrowirusy wywołują nowotwory nawet w kilka dni po zakażeniu (zwykle 
mięsaki tkanek miękkich, ale również chłoniaki i białaczki). Z reguły są one 
replikacyjnie niekompetentne (za wyjątkiem wirusa mięsaka Rousa, n o ta  b e n e  
pierwszego odkrytego wirusa na świecie), to znaczy do namanżania się wymagają 
udziału innego wirusa, tzw. wirusa pomocniczego. Wirusy te włączają się do geno
mu komórkowego nie w pobliżu protoonkogenów a w miejscach przypadkowych, 
bowiem w swoim genomie posiadają już zintegrowane onkogeny (nazwane onko- 
genami wirusowymi, v-onc.). Retrowirusy te „porwały”, lub jak się to mówi „spi- 
ratowały” owe onkogeny z genomu komórkowego, te zaś w wyniku integracji do 
genomu retrowirusowego podlegały różnorakim zmianom strukturalnym (głównie 
mutacjom). Innymi słowami v-onkogeny i onkogeny komórkowe nie są dokładnie 
takie same. W trakcie integracji wirusów z genomem komórkowym część genów 
własnych retrowirusów uległa delecji, w wyniku czego wirusy te utraciły zdolność 
replikacji.



3. Retrowirusy transaktywujące

Terminem „transaktywacja” określa się zjawisko polegające na tym iż produkt 
danego genu wpływa na ekspresję innego genu (w odróżnieniu od cis-aktywacji, 
gdzie dany gen wpływa na ekspresje pobliskiego lub bezpośrednio przylegającego 
genu). Znane są następujące transaktywujące retrowirusy człowieka: wirus bia
łaczki z komórek T człowieka typ I (HTLV-I, Humań T-cell Leukaemia/- 
/lymphoma Virus type 1) wywołujący bardzo agresywny chłoniak T komórkowy 
w Japonii (prefektura Kagoshima) oraz wirusy niedoboru immunologicznego czło
wieka typ I i II (HIV, Humań Immunedeficiency Virus, dawniej HTLV-III), 
odpowiedzialne za AIDS. HTLV-II wywołuje białaczkę włochatokomórkową. 
Wirusy te posiadają dodatkowe geny, np. Tax i Rex HTLV-I, czy Tat wirusów 
HIV-1 i HIV-2. Geny te transaktywują inne geny komórkowe (być może także 
onkogeny), co prowadzi do transformacji nowotworowej. Wirusy HIV-1 i HIV-2 
są wirusami cytoplazmatycznymi komórek wykazujących ekspresję receptora 
CD4+ i fuzyny (zasadniczo więc nie są wirusami onkogennymi). U chorych zaka
żonych H1V rozwijają się agresywne nieziarnicze chłoniaki B, mięsak Kaposiego 
oraz nowotwory „anogenitalne”. Wydaje się, że zakażenie CD4+ limfocytów 
i makrofagów prowadzi do uwalniania pewnych cytokin i czynników wzrostu. Te 
z kolei działają na prekursor mięsaka Kaposiego, który stymulowany uwalnia 
dalsze czynniki wzrostu, działające w sposób autokrynny. Nieziarnicze chłoniaki 
B wykazują ekspresję wirusa Epstein Barra, który jest trans-aktywowany przez 
wirus HIV okazyjnie zakażający limfocyty B. Z kolei nowotwory anogenitalne (np. 
rak szyjki macicy) są spowodowane infekcją wirusa brodawczaka (Humań Papil- 
loma Virus, HPV), który jest trans-aktywowany produktem genu Tat HIV. Jak 
widzimy mechanizmy onkogenezy wywołanej transaktywującymi retrowirusami są 
niezwykle złożone.

D. Predyspozycje genetyczne w rozwoju nowotworów złośliwych

Poznane dotąd dziedziczne predyspozycje do rozwoju nowotworów złośliwych 
u ludzi stanowią grupę heterogenną, w której można wyróżnić trzy grupy:
1. wynikających z dziedziczenia: a) defektów genów supresorowych

oraz b) genów kontrolujących syntezę enzymów naprawczych DNA;
2. predyspozycje, których skutkiem jest zwiększona wrażliwość na karcynogeny;
3. predyspozycje indukujące endogenną promocję nowotworów poprzez zwięk

szoną ekspresję genów kontrolujących syntezę hormonów i komórkowych
czynników wzrostowych lub ich receptorów.

la) Dziedzicznie uwarunkowane mutacje genów supresorowych

Transformacja nowotworowa w zespołach powodowanych przez te mutacje jest 
wzmożona, ponieważ osoby predysponowane wykazują obecność zmian inicju
jących we wszystkich komórkach. Polegają one na mutacji jednego allela genu 
o funkcji genu antyonkogenu. Wysokie prawdopodobieństwo utraty drugiego allela 
stanowi o stopniu zagrożenia nowotworowego. Chociaż geny supresorowe mają



charakter działania recesywny (musi dojść do unieczynnienia dwóch alleli genów 
aby doszło do zniesienia ich funkcji) to predyspozycja do rozwoju nowotworu 
przekazywana jest w sposób dominujący (wystarczy odziedziczyć jeden zmuto
wany allei genu aby być predysponowanym). Dziedziczne defekty antyonkogenów 
występują w zespołach silnych predyspozycji do rozwoju nowotworu: w rodzinnie 
uwarunkowanym siatkówczku zarodkowym (r e t in o b la s to m a ) mutacja jednego 
z alleli genu supresorowego Rb jest odziedziczona. Do rozwoju nowotworu 
dochodzi w komórkach wskutek wypadnięcia funkcji drugiego allelu genu, t.j. 
„utraty heterozygotyczności”, a więc do wypadnięcia funkcji obu genów. U nosi
cieli defektu w wieku dojrzałym występuje zwiększona zachorowalność na 
o s te o s a r c o m a . U chorych z rodzinną formą siatkówczaka wzrasta prawdopodo
bieństwo rozwoju neuroblastycznych, złośliwych guzów mózgu, zwłaszcza p in e o -  
b la s to m a . Szyszynka w swej budowie wykazuje wiele podobieństw do siatkówki 
i powstające w niej guzy są jakby trzecim ogniskiem siatkówczaka.

Nosicielstwo predyspozycji do rozwoju raka sutka uwarunkowane jest defektem 
genu BRCA 1, zlokalizowanego w chromosomie 17q. Ryzyko zachorowania na 
raka sutka u nosicielek tej predyspozycji jest bliskie 80%. Defekt genu BRCA2 
warunkuje predyspozycję do rozwoju dziedzicznego raka jajnika wraz z towarzy
szącym rakiem sutka.

W zespole Li-Fraumeni charakteryzującym się wybitnie zwiększoną zachoro
walnością m.in. na białaczki, mięsaki, guzy mózgu a także na raka sutka, zidenty
fikowano dziedziczne mutacje genu supresorowego p53.

W rodzinnej polipowatości jelita grubego, która prowadzi praktycznie u wszyst
kich nosicieli do rozwoju raka w tej lokalizacji i jest jednocześnie przyczyną około 
1% wszystkich zachorowań na złośliwe nowotwory jelita grubego, zidentyfiko
wano defekt genu supresorowego APC.

Podłożem predyspozycji do rozwoju guza Wilmsa okazały się defekty genów 
oznaczonych symbolami WT1 i WT2. Defekt genu WT2 jest także podłożem dzie
dzicznie uwarunkowanych zachorowań na r h a b d o m y o s a r c o m a  i h e p a to b la s to m a  
(zespół Beckwith- Wiedemana).

Delecja genów VHL, zlokalizowanych w segmencie chromosomowym 3p25, 
predysponuje do powstania zespołu v. Hippel-Lindau, charakteryzującego się 
zwiększoną zapadalnością na raki nerek, nadnerczy, trzustki oraz złośliwych 
nowotworów wywodzących się z naczyń krwionośnych (h a e m a n g io b la s ło m a ), 
pojawiających się zwłaszcza w obrębie móżdżku.

Inne, rzadziej występujące predyspozycje genetyczne leżące u podłoża rozwoju 
nowotworów złośliwych a warunkowane mutacjami genów supresorowych ukazuje 
Tabela 3.



Tabela 3. Specyficzne aberracje chromosomowe

Jednostka chorobowa Aberracja
chromosomowa

Znaczenie
występowania

Chłoniak Burkitta t(8; 14)(q24;q32) 
t(2;8)(p 15 ;q24) 
t(8; 22)(q24;q 11)

Znaczenie diagnostyczne

Chłoniak folikularny t( 14; 18)(q32;q21) Monitorowanie rozsiewu 
do krwi

Chłoniak centrocytarny t(14;l 1 )((q 13;q32) Znaczenie diagnostyczne

Przewlekła białaczka 
szpikowa (CML)

t(9;22)(q34;ql 1) Znaczenie prognostyczne, 
monitorowanie leczenia

Ostra białaczka szpikowa (AML) 
myeloblastyczna 
eozynofilowa 
promielocytarna 
monoblastyczna 
monocytarna

bazofilowa

t(8;21)(q22;q22) 
inv(16)(p!3;q22) 
t( 15; 17)(q24;q21) 
t(9; 11 )(P22;q23) 
t(4;l l)(q21 ;q23) 
t( 11; 19)(q23;p 13) 
t(6;9)(p23;q34)

Znaczenie prognostyczne: 
trzy pierwsze warianty 
rokują dobrze, 
warianty angażujące 
chromosom 11 lub 6 
rokują źle, wymagają 
radykalizacji form leczenia.

Ostra białaczka limfoblastyczna 
(ALL)

t( 1; 19)(q23 ;p 13) 
t(X; 11 )(q 13 ;q23) 
t(4; 11 )(q21 ;q23) 
t(9;l 1 )(q21 ;q23)

Znaczenie prognostyczne: 
warianty opisane obok 
źle rokują (obowiązuje 
przeszczep szpiku)

Guzy pochodzenia 
neuroektodermalnego:
• guz Ewinga, guz Askina
• desmoplastyczny guz 

drobnokomórkowy
• elear celi sarcoma

t(l 1 ;22)(q24 ;q 12) 
t(l 1 ;22)(p 13 ;q 13)

t( 12;22)(q 13 ;q 12)

Znaczenie diagnostyczne

Mięsaki tkanek miękkich:
• alveolar rabdomyosarcoma
• maziówczak złośliwy
• liposarcoma myxoides
• extraskeletal myxoid 

chondrosarcoma

t(2; 13)(q35 ;q 14) 
t(X; 18)(p 11 ;q 11) 
t( 12; 16)(q 13 ;p 11) 
t(9;22)(q22;q 11)

Znaczenie diagnostyczne



Ib) Dziedziczne defekty reparacji uszkodzeń DNA

Należą do nich X e r o d e r m a  p ig m e n to s u m  (chorobie towarzyszy wybitnie zwięk
szona zachorowalność na raki skóry, uwarunkowana nadwrażliwością na promie
niowanie UV), c itax ia  te le a n g ie c ta s ia  (nadwrażliwość na promieniowanie jonizu
jące), niedokrwistość aplastyczna Falconiego (chorobie towarzyszy zwiększona 
częstość złamań chromosomów), zespół Blooma (choroba objawia się zwiększoną 
częstością wymian chromatyd siostrzanych), oraz zespół Cockaine (dziedzicznie 
uwarunkowane pęcherzowe złuszczanie naskórka). Dziedziczne zaburzenia napra
wy uszkodzonego DNA rozpoznaje się zazwyczaj u homozygot (nosicieli dwóch 
zmutowanych alleli - mutacja dziedziczy się w sposób recesywny). Silna pre
dyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych przejawia się u nich wybitnie 
zwiększoną zachorowalnością, już w wieku dziecięcym, na białaczki, chłoniaki 
i nowotwory CUN. Badania bliskich krewnych chorych na a t a ń a  te le a n g ie c ta s ia  
wykazały, że defekt ten ujawnia się również częściowo u heterozygot (wykazu
jących 4-krotny wzrost zachorowań na typowe nowotwory wieku dojrzałego).

Do grupy tej należą również rodzinie uwarunkowane zespoły podatności na 
nowotwory związane z mutacjami w obrębie tzw. genów mutatorów, dziedziczące 
się w sposób dominujący. Geny te odpowiedzialne są za procesy naprawcze 
błędnie sparowanych zasad DNA (ang. „mismatch repair”). Klasycznym przykła
dem są tutaj geny hMSH2 (ang. human mutS, Homologue 2), h M L H l  (ang. human 
MutL, Homologue 1), h P M S I  i 2 (ang. human paramutS, Homologue 1 i 2), 
których produkty kontrolują wierność replikacji DNA, poprzedzającej podziały 
komórkowe. Skutkiem defektu genetycznego mutatorów są liczne „pomyłki repli- 
kacyjne”, które narastają lawinowo. W skutek tego procesu w populacji komórek 
pro li ferujących pojawiają się stale nowe warianty mutacyjne, z których większość 
ginie lecz część rozwija się w klony nowotworowe. Mutacje genów wymienionych 
wyżej warunkują dziedziczną podatność do niepolipowatego raka jelita grubego 
(zespół Lynch 11). Częstość nosicielstwa tych defektów w populacji wynosi 1:200, 
a indywidualne ryzyko zachorowania nosicieli wynosi około 60%. Wydaje się 
prawdopodobne, że badania innych predyspozycji rodzinnych mogą doprowadzić 
do zidentyfikowania całej rodziny genów tego typu.

2. Predyspozycje do zwiększonej wrażliwości na karcynogeny

Do głównych należą tu predyspozycje oddziałowy wuj ące na metabolizm kar- 
cynogenów chemicznych, zwłaszcza tzw. ksenobiotyków, które są wydalane 
z ustroju w wyniku przemian metabolicznych prowadzących m.in. do zwiększenia 
ich rozpuszczalności w wodzie. Większość kancyrogenów chemicznych osiąga 
zdolność do uszkodzenia DNA dopiero po serii przemian w ustroju, które polegają 
m.in. na ich oksydacji, która poprzedza ich detoksyfikację - np. w procesie ace- 
tylacji. Podłożem podatności genetycznej jest polimorfizm genów (występowanie 
w formach wariantowych) kodujących enzymy, które wpływają na różne tempo 
metabolizmu i wydalania karcynogenów. Przy wariantach niekorzystnych dochodzi 
do przedłużonej ekspozycji na aktywne pochodne karcynogenów i do zwiększonej



zachorowalności ludzi na nie eksponowanych. Do podatności warunkowanych 
metabolicznie należy: polimorfizm genów warunkujących aktywność hydroksylazy 
debrizochiny lub hydroksylazy arylowej, oraz polimorfizm enzymu N-acety- 
ltransferazy (kodowanej przez gen N A T ) .  Zachorowalność na raka płuca jest około 
6-krotnie wyższa u ludzi szybko metabolizujących debrizochinę (lek stosowany 
w terapii nadciśnienia tętniczego). Metabolizm leku warunkowany jest aktyw
nością hydroksylazy debryzochiny , kodowanej przez polimorficzny gen C Y P 2 D 6 .  
Zachorowalność na raka płuc pozostaje także w związku z genetycznie determi
nowaną aktywnością enzymu hydroksylazy arylowej (kodowanej przez gen 
C Y P I A J ) ,  aktywującego prokarcynogeny z grupy policyklicznych węglowodorów 
aromatycznych. Aktywność genu C Y P 1 A 1  ściśle wiąże się z locus Ah, gdzie 
kodowany jest cytozolowy receptor policyklicznych węglowodorów aromatycz
nych. Wiązanie węglowodorów z receptorem Ah działa indukująco na aktywność 
hydroksylazy arylowej. Aktywacja metaboliczna wielu mutagenów zachodzi za 
pośrednictwem monogenaz i hydroksylaz zależnych od cytochromu P-450. I tak, 
aktywny allel polimorficznego, cytochromalnego genu P 4 5 0 1 A 1 ,  którego białko
wym produktem jest monooksydaza kontrolująca między innymi przemiany 
benzopirenu, zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca ponad 7-krotnie. 
Polimorfizm genu N A T ,  którego skutkiem jest osobnicze zróżnicowanie aktyw
ności transferazy acetylowej, warunkującej aktywację i detoksykację amin aro
matycznych, pozostaje w związku z ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego 
oraz raka pęcherza moczowego.

3. Predyspozycje do promocji nowotworów złośliwych

Mechanizmy promocji nowotworów są często związane z nadmierną ekspresją 
genów kontrolujących syntezę czynników wzrostu komórek i ich receptorów 
(w tym niektórych hormonów) oraz limfokin i cytokin. Czynniki te mogą sty
mulować wzrost nowotworów przez mechanizmy auto- lub parakrynne. Wykazano, 
np. że podłożem silnej predyspozycji dziedzicznej do rozwoju raka przełyku 
występującej rodzinnie wraz z hyperkeratozą stóp i dłoni jest zwiększona ekspresja 
receptorów EGF. W zespołach dziedzicznie zdeterminowanych niedoborów odpor
nościowych z hipogammaglobulinemią, wykazano zwiększoną syntezę interleu- 
kiny 6, która stymuluje wzrost nowotworów, zwłaszcza w układzie chłonnym. 
Wykazano również dziedziczny polimorfizm genów kontrolujących syntezę czyn
nika martwicy nowotworów (TNF) i interleukiny 1. Polimorfizm ten, wyznacza
jący osobniczo zróżnicowane uwalnianie cytokin w odpowiedzi na czynniki indu
kujące, pozostaje w związku a z zachorowalnością na choroby autoagresyjne 
i nowotwory. Nowotwory rozwijają się też często na podłożu wrodzonych zabu
rzeń w różnicowaniu się gonad (gonadoblastoma hipoplastycznych lub dysge- 
netycznych gonadach).



Tabela 4. Charakterystyka wybranych nowotworów dziedzicznych

Zespół Gen/Lokalizacja
chromosomowa

Nowotwory towarzyszące 
Cechy kliniczne

Dziedziczny rak sutka BRCAl/17q21
BRCA2/13ql2-13

Rak jajnika, rak trzonu macicy 
Młody wiek chorych, rak jajnika

Dziedziczny niepolipowaty 
Rak jelita grubego (z. Lynch)

MSH2/2p 15-22 
MLHl/3p21

Rak trzonu macicy, jajnika 
Prawostronna lokalizacja nowotworu

Rodzinna polipowatość 
(gruczolakowatość) jelita 
grubego

APC/5q21 Gruczolaki jelita grubego i żołądka 
Współistniejące włókniaki, kostniaki

Nerwiakowłókniakowatość 1 
(ch. Von. Recklinghausena) NFl/17ql2-22

Mnogie znamiona barwnikowe, 
„plamy” skórne koloru mlecznej kawy, 
nerwiakowłókniaki, glejaki n. I, 
mięsaki, białaczki

Nerwiakowłókniakowatość II NF-2/22q Oponiaki, S ch w annom a

Rodzinny czerniak złośliwy CDKN2/9p21 Glejaki, nerwiaki

Zespól gruczolakowatości 
wewnątrzwydzielniczej I 
(MEN I)

MEN 1/11 q 13 Gruczolaki przysadki, gruczolako- 
raki przytarczyc, wyspiaki trzustki

Zespół gruczolakowatości 
Wewnątrzwydzielniczej II 
(MEN II)

RET/10ql 1 Rak rdzeniasty tarczycy, p h e o c h r 
om ocy tom a , hyperplazja przytarczyc

Siatkówczak płodowy RB/13q 13 Guz zwykle wieloogniskowy lub obu
stronny, mięsak kostny, białaczki, rak 
sutka, czerniak

Guz Wilmsa WT1/11 p 13 Guz, zwykle mnogi lub obustronny

Zespół Li-Fraumeni 
Raki kory nadnerczy

P53/17p 13 Rak sutka, białaczki, mięsaki, guzy 
CUN

Zespół Von Hippel-Lindau 
Pheochromocytoma, raki 
trzustki

VHL/3p25 Raki nerki, hem ang io b la sto m a

Zesp. Beckwith-Wiedemana 
kory nadnerczy

ILGF2/11 p 15 Nerczak płodowy, hepatoblastoma, 
rak

A tax ia  te leang iec tasia ATM/1 lq22-23 Rak sutka, ataksja móżdżkowa, na- 
czyniaki

Zespół Gorlin-Goltza BCNS/9q22-31 Rak podstawnokomórkowy skóry



ROZDZIAŁ II

EPID EM IO LO G IA  NOW OTW ORÓW

Leszek Woźniak

Epidemiologia jest nauką, która zajmuje się występowaniem, uwarunkowaniami 
i przebiegiem chorób w danej populacji. Określa ona zapadalność na dane choroby 
i umieralność z ich powodu oraz bada zależność tych parametrów od struktury 
populacji, warunków geograficznych, ekologicznych, ekonomicznych i demograficz
nych, a także od rodzaju wykonywanej pracy lub nawyków osób badanych.

Epidemiologia nowotworów ogranicza się do rozrostów złośliwych, a więc 
takich, które nie leczone prowadzą do śmierci organizmu. Nowotwory niezłośliwe 
są bowiem tak liczne i różnorodne, że ich badanie epidemiologiczne jest 
niemożliwe, a wyraźna granica pomiędzy nowotworem łagodnym, zaburzeniem 
rozwojowym i rozrostem odczynowym po prostu nie istnieje. Ponieważ onko
logiczne badania epidemiologiczne prowadzone są niemal na całym świecie, 
wniosły one bardzo wiele do naszej wiedzy o etiopatogenezie i rozmieszczeniu 
różnych nowotworów złośliwych na naszym globie. Badania epidemiologiczne 
pozwalają również na ocenę skuteczności walki z nowotworami w następstwie 
analizy tzw. przeżywalności, czyli długości życia od momentu rozpoczęcia 
leczenia.

Dla uzyskania tych informacji oraz statystycznej ich analizy konieczne było 
rejestrowanie zachorowań i zgonów z powodu chorób nowotworowych. Statystyki 
zgonów prowadzone były od dawna, lecz dokładność i trafność rozpoznań pozo
stawiały dużo do życzenia. Statystyka zapadalności datuje się od 1938 roku, kiedy 
to w 10 stanach USA zorganizowano rejestr zachorowań. Obecnie, w większości 
krajów, a na półkuli północnej we wszystkich krajach, utworzono rejestry naro
dowe obejmujące określony teren (zwykle całe państwo). W Polsce zachorowal
ność na nowotwory złośliwe rejestrowana jest w 23 Regionalnych lub Woje
wódzkich Rejestrach Nowotworów na podstawie kart zgłoszeń Mz/nl-a, wypeł
nianych przez lekarzy, do których kierowani są lub zgłaszają się sami chorzy 
z podejrzeniem nowotworu. Statystyka umieralności na nowotwory złośliwe 
oparta jest na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opracowanych na 
podstawie kart zgonów. Wszystkie te informacje są gromadzone i opracowywane 
statystycznie w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum 
Onkologii w Warszawie, gdzie istnieje Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN). 
Nowotworowe rejestry ludnościowe wykorzystywane są przez Międzynarodowy 
Ośrodek Badań nad Rakiem w Lyonie oraz Światową Organizację Zdrowia 
(WHO). Publikowane w "Cancer Incidence in Five Continents" pozwalają na



porównania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w różnych 
krajach. Porównania te stały się możliwe dzięki posługiwaniu się współczyn
nikami określającymi liczbę zachorowań lub zgonów na 100.000 osób danej 
populacji. Współczynnik "surowy" nie uwzględnia struktury wieku danej popu
lacji, natomiast "standaryzowany" określa ile zachorowań lub zgonów miałoby 
miejsce, gdyby struktura wieku populacji badanej była taka sama, jak struktura 
populacji świata, która została wystandaryzowana przez Segi i zmodyfikowana 
przez Doiła (CIFC 1987). Zachorowalność i umieralność na nowotwory zależą 
w dużym stopniu od struktury wieku danej populacji.

Strukturę ludności polskiej opracowaną wg płci i pięcioletnich grup wieku 
w roku 1994 w porównaniu ze standaryzowaną populacją świata z roku 1992 
przedstawia tabela 1, zaczerpnięta z pracy: "Nowotwory złośliwe w Polsce w 1994 
roku" wg W. Zatońskiego i J. Tyczyńskiego, 1997).

Tabela 1. Struktura ludności Polski wg pici i 5-cio letnich grup wieku 
(30 czerwca 1994) oraz standardowa populacja świata'

Miernikami oceny epidemiologicznej są zapadalność, chorobowość, umieral
ność i śmiertelność.

" Wg Cancer Incidence In Five Continents. Vol. VI. IARC. 1992

G ru p y  w ieku

P o lsk a
S ta n d a rd o w a  p o p u la c ja  

św ia ta
M ężczyźn i K ob ie ty

N o % N o %
o g ó łem /to ta l 18762941 100 19780218 100 100

0-4 1324398 7 .0 6 1258937 6 .36 12.0
5-9 1569028 8.36 1496859 7 .57 10.0

10-14 1721527 9 .18 1649951 8 .3 4 9 .0
15-19 1618198 8.62 1548963 7 .83 9 .0
2 0 -24 1392476 7 .42 1335371 6.75 8 .0
2 5 -29 1249266 6 .66 1200101 6 .0 7 8 .0
3 0 -34 1396770 7 .4 4 1364269 6 .9 0 6 .0
3 5 -39 1654800 8 .8 2 1634008 8 .26 6 .0
4 0 -4 4 1559315 8.31 1572035 7 .95 6 .0
4 5 -4 9 1167079 6 .2 2 1207451 6 .1 0 6 .0
5 0 -54 8 3 3 9 0 2 4 .4 4 9 0 2 7 4 7 4 .5 6 5 .0
5 5 -59 8 7 5 1 9 4 4 .6 6 997811 5 .0 4 4 .0
6 0 -6 4 834601 4 .45 1008289 5 .1 0 4 .0
6 5 -69 6 6 2 2 1 7 3.53 9 3 1 6 1 9 4.71 3 .0
7 0 -7 4 4 4 6 5 4 7 2 .38 713601 3.61 2 .0
7 5 -79 2 0 8 2 0 2 1.11 3 8 1 9 8 8 1.93 1.0
8 0 -84 166171 0 .8 9 3 5 4 0 3 6 1.79 0.5
85+ 8 3 2 2 5 0 0 .4 4 2 2 2 1 8 2 1.12 0.5



1. Współczynnik zapadalności, czyli zachorowalności (incidence ratę) jest waż
nym wskaźnikiem dla oceny etiologii nowotworów w danej populacji. Zależy 
on jednak nie tylko od wieku i płci osób badanych, czynników genetycznych, 
struktury zawodowej, sposobu odżywiania się, czy liczby wypalanych papie
rosów i ilości wypijanego alkoholu, ale także od poziomu organizacyjnego 
służby zdrowia i jakości diagnostyki medycznej w danym kraju. Można 
przyjąć, że zapadalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest co najmniej o 6% 
wyższa, niż by to wynikało z danych Krajowego Rejestru Nowotworów. 
Często stosuje się więc termin "zachorowalność zarejestrowana" dla podkreś
lenia, że dane statystyczne obciążone są pewnym błędem "niedorejestrowania".

2. Współczynnik chorobowości (prevalence ratę) obrazuje aktualną liczbę żyją
cych chorych na nowotwory złośliwe w danym roku, niezależnie od czasu ich 
pierwszego zarejestrowania, sposobu leczenia i stanu zdrowia (bez objawów 
choroby lub z aktywnym procesem chorobowym)

3. Współczynnik umieralności (morality ratę) określa liczbę zgonów na nowo
twory złośliwe w danym roku kalendarzowym na 100.000 ludności.

4. Współczynnik śmiertelności (fatality ratę) określa stosunek umieralności do 
zapadalności w danym roku kalendarzowym

Wskaźnik stopnia kompletności rejestracji nowotworów złośliwych obrazuje 
iloraz:



Wskaźnik ten jest w Polsce niski i silnie zróżnicowany terytorialnie. W skali 
całego kraju wynosił on w roku 1994 - 1,24 dla mężczyzn i 1,50 - dla kobiet, 
podczas gdy w Finlandii w r. 1982 - 1,34 u mężczyzn i 1,58 - u kobiet; tak więc 
już przed 12 laty był on tam dużo korzystniejszy, niż obecnie w naszym kraju. 
W USA przewidywano w roku 1996 wskaźnik kompletności rejestru dla mężczyzn 
- 2,6, a dla kobiet - 2,3. Różnica poziomu organizacyjnego rejestracji w tych 
krajach jest aż nadto widoczna.

W roku 1994 zarejestrowano w Polsce 103167 przypadków zachorowań na 
nowotwory złośliwe. Po uwzględnieniu niedorejestrowania (szacowanego na 6%) 
zapadalność rzeczywista wyniosłaby około 110000 przypadków.

Ryc. 1. Struktura 
zarejestrowanych 
zachorowań na 

nowotwory złośliwe 
Mężczyźni, Polska 

1994

Ryc. 2. Struktura 
zarejestrowanych 
zachorowań na 

nowotwory złośliwe 
Kobiety, Polska 

1994



Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce dość znacznie różni się 
od struktury zachorowań w USA. Informacje dotyczące roku 1996 w USA zawarte 
są w szczegółowo opracowanym raporcie American Cancer Society uwzględnia
jącym dane szacunkowe dla poszczególnych stanów USA i całego kraju (Cancer 
Facts and Figures 1996).
Z opracowania tego wynika, że najczęstsze nowotwory złośliwe w USA dotyczą:

Porównanie statystyk amerykańskich i polskich dowodzi, że u mężczyzn 
w Polsce rak gruczołu krokowego wykrywany jest bardzo rzadko (4 miejsce 
w strukturze zarejestrowanych zachorowań - 5,8%), a w USA bardzo często 
(pierwsze miejsce w strukturze zachorowań -41,5 %), podczas gdy rak żołądka 
odwrotnie - występuje w Polsce często (3 miejsce - 8,2%), podczas gdy w USA 
rzadko (10 miejsce - 1,8%).

U kobiet w Polsce niezwykle często występuje rak szyjki macicy (3 miejsce 
w strukturze zachorowań - 8,1%), podczas gdy w USA -  na miejscu 8. Natomiast 
rak sutka u kobiet w USA rozpoznawany jest niemal dwukrotnie częściej niż 
w Polsce (31% i 17,4%). Z porównań tych wynika raczej fakt zacofania Polski 
w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworów prostaty, żołądka, szyjki macicy 
i sutka niż odmienna zapadalność na nowotwory złośliwe w naszych krajach.

Na podkreślenie zasługuje zwiększająca się częstość zachorowań na raka jelita 
grubego (okrężnica + prostnica), która wynosi w USA 8,8% u mężczyzn i 11,1% 
u kobiet, a w Polsce 8,8 % u mężczyzn i 10,0% u kobiet. Zwiększa się także 
częstość zachorowań na raka płuc u kobiet (w USA 13,1% w Polsce 7,5%).

u mężczyzn: u kobiet:

prostaty 41,5 % sutka 31,0 %

płuca 12,9 % płuca 13,1 %

jelita grubego 8,8 % jelita grubego 11,1%

pęcherza moczowego 5,0% trzonu macicy 5,7 %

układu chłonnego 4,4 % jajnika 4,5 %

skóry (tylko czerniak) 2,9 % układu chłonnego 4,4 %

jamy ustnej 2,6% skóry (tylko czerniak) 2,8 %

nerki 2,4% szyjki macicy 2,6%

białaczek 2,0% pęcherza moczowego 2,5 %

żołądka 1,8 % trzustki 2,3 %



Pewnego wyjaśnienia wymaga sprawa nowotworów złośliwych skóry. W Sta
nach Zjednoczonych podobnie jak i niektórych krajach zachodniej Europy reje
struje się ściśle tylko czerniaki skóry, które w USA stanowią 2,9% nowotworów 
złośliwych mężczyzn i 2,8% nowotworów złośliwych kobiet. W Polsce czerniaki 
skóry notowane były w 1994r. równie często (u mężczyzn stanowiły 2,5%, 
a u kobiet 2,9% wszystkich nowotworów złośliwych). Niezrozumiała jest 
natomiast niska częstość innych, niż czerniak nowotworów złośliwych skóry 
w Polsce, gdyż w 1994r. stanowiły one zaledwie 4,1% u mężczyzn i 5,0% 
u kobiet. W grupie tej mieszczą się mięsaki i chłoniaki pierwotne skóry, a przede 
wszystkim raki podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe, które wg szacunku 
American Cancer Society stanowiły w 1996r. conajmniej 37% wszytskich nowo
tworów w USA. Raki skóry ze względu na bardzo wysoką wyleczalność nie są tam 
jednak rejestrowane i zostały wyłączone ze statystyk. Ponieważ w Polsce raki 
skóry powinny być zgłaszane do rejestru na równi z innymi nowotworami 
złośliwymi, przeto niska pozycja "innych niż czerniak nowotworów złośliwych 
skóry" dowodzi poważnych nieprawidłowości rejestracyjnych, raki skóry są 
bowiem najczęstszymi nowotworami złośliwymi człowieka i stanowią conajmniej 
1/3 wszystkich zachorowań.

W roku 1994 z powodu nowotworów złośliwych zmarło w Polsce w r. 1994 
76.403 osoby (43.965 mężczyzn i 32.438 kobiet).

Ryc. 3. Struktura umieralności na nowotwory złośliwe 
Mężczyźni, Polska 1994



Ryc. 4. Struktura umieralności na nowotwory złośliwe 
Kobiety, Polska 1994

Szacunkowe obliczenia struktury wskaźników umieralności na nowotwory 
złośliwe w USA r. 1996 przedstawiają się ..astępująco:

u mężczyzn: u kobiet

płuco 32,3% płuco 24,5%

prostata 14,2% sutek 16,9%

jelito grube 9,4% jelito grube 10,5%

trzustka 4,7% jajnik 5,6%

chłoń iaki 4,5% trzustka 5,4%

białaczki 4,0% chłoń iaki 4,4%

przełyk 2,9% białaczki 3,7%

wątroba 2,9% wątroba 2,6%

żołądek 2,8% OUN 2,3%

pęcherz 2,7% trzon macicy 2,3%

nerka 2,5% żołądek 2,2%

OUN 2,5% szpiczak 1,9%



Z porównań wskaźników struktury umieralności na nowotwory złośliwe 
w USA i Polsce wynika, że największe żniwo śmierci zbierają raki płuca, jelita 
grubego, a ponadto u kobiet także sutka, zaś u mężczyzn - prostaty. Niekorzystnym 
zjawiskiem jest stale b. wysoka pozycja (druga u mężczyzn - 9,8%, a czwarta u 
kobiet - 7,2%) raka żołądka w Polsce, podczas gdy w USA nowotwór ten zajmuje 
9 pozycję u mężczyzn (2,8%) i 11 u kobiet (2,2%). Spadek zachorowań i zgonów 
na raka żołądka jest na północnej półkuli ziemi powszechny i szybki; w Polsce 
niestety zbyt wolny.

Podobnie ma się sprawa ze śmiertelnością z powodu raka szyjki macicy. 
W Polsce rak szyjki zajmuje 5 pozycję (6,3%), podczas gdy w Stanach Zjedno
czonych Ameryki umieralność z tego powodu jest b. niska (nie mieści się w 12 
najczęstszych przyczynach zgonów nowotworowych u kobiet).

Stały wzrost liczby zgonów z powodu raka płuca, oskrzeli i tchawicy jest 
sprawą bardzo niepokojącą i wynika w głównej mierze z nadmiernej konsumpcji 
tytoniu.

Ryc. 5 i 6 obrazują liczbę oraz standaryzowane współczynniki zgonów na 
nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1963-1993.

Ryc. 5. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1963-1994



Ryc. 6. Standaryzowane współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe 
Polska lata 1963-1994

Standaryzacja współczynników zgonów ujawnia bardzo znamienny fakt, że 
w Polsce umieralność na nowotwory złośliwe u mężczyzn prawie dwukrotnie 
przewyższa umieralność u kobiet. Przyczyn tego jest zapewne kilka lecz najistot
niejszą z nich stanowi częstsze występowanie u mężczyzn nowotworów o nie
korzystnej lokalizacji, utrudniającej zarówno wczesne wykrycie, jak i radykalne 
leczenie.

Ważną funkcję badań epidemiologicznych stanowi analiza trendów ocenianych 
na podstawie obserwacji notowań w dłuższych okresach czasu. W ciągu 30 lat 
(1963-1994) obserwuje się w Polsce zarówno trendy pozytywne, jak i negatywne.

U mężczyzn stwierdza się następujące trendy pozytywne:

- brak wzrostu współczynników umieralności u osób młodych (poniżej 45 lat);
- stopniowe obniżanie się współczynników umieralności ogółem;
- spadek umieralności na raka żołądka;
- brak przyrostu umieralności z powodu nowotworów złośliwych jądra (mimo 

wzrostu zapadalności na te nowotwory);
- spadek umieralności na ziarnicę złośliwą i białaczki w grupie wieku od 20 do 44 

lat



Trendy negatywne u mężczyzn są dość liczne; zalicza się do nich:

- wzrost współczynników umieralności z powodu nowotworów jamy ustnej 
i gardła;

- wzrost umieralności z powodu nowotworów jelita grubego;
- istotny wzrost współczynników umieralności z powodu nowotworów krtani;
- stały wzrost współczynników zgonów z powodu nowotworów złośliwych płuca 

(od początku lat 90-tych obserwuje się zahamowanie tempa wzrostu);
- stały wzrost współczynników umieralności z powodu czerniaka złośliwego;
- istotny wzrost współczynników zgonów z powodu nowotworów prostaty, pęche

rza moczowego i nerki;
- wzrost umieralności na chłoniaki (we wszystkich grupach wiekowych)

U kobiet stwierdza się następujące trendy pozytywne:

- współczynniki umieralności ogólnej z powodu nowotworów u kobiet młodych 
(1-19 lat) obniżają się , a u kobiet powyżej 20 roku życia są ustabilizowane;

- stwierdza się stałe obniżanie się umieralności z powodu raka żołądka i raka
szyjki macicy

Trendy negatywne w polskiej populacji kobiet to:

- bardzo znaczny wzrost umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca 
(szczególnie wśród kobiet w grupie wiekowej 20-44 lata);

- wzrost umieralności na nowotwory złośliwe trzustki, jajnika i nerki;
- wzrost współczynnika umieralności z powodu czerniaka złośliwego;
- wzrost współczynnika umieralności z powodu raka sutka (zwłaszcza po 60 roku 

życia);
- wzrost częstości zgonów z powodu chłoniaków (z wyjątkiem ziarnicy złośliwej, 

gdzie obserwuje się pewną stabilizację umieralności);

Po analizie sytuacji zagrożenia nowotworami złośliwymi w Polsce na szcze
gólne podkreślenie zasługują następujące fakty:

- tempo wzrostu zagrożenia nowotworami tytoniozależnymi (raki płuca, krtani, 
jamy ustnej, pęcherza moczowego, trzustki i nerki) jest w Polsce bardzo wysokie 
i należy do najwyższych na świecie (Zatoński, 1994; Zatoński i Tyczyński 
1993). Również tempo wzrostu umieralności z powodu raka płuca u kobiet 
(zwłaszcza w grupie 20-44 lat) jest wysokie; Polska należy do krajów w Europie 
o najwyższym współczynniku umieralności na raka szyjki macicy oraz raka 
żołądka u mężczyzn.

Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wzrasta zagrożenie nowotworami złośli
wymi jelita grubego i trzustki oraz czerniaka złośliwego.

Geograficzny rozkład umieralności z powodu nowotworów na terenie Polski
obrazują ryciny 7 i 8.



Umieralność ta rośnie w kierunku zachodnim i północnym. Dotyczy to wielu 
umiejscowień nowotworów.

Szczegółową analizę tego zjawiska dla całej Europy Środkowej przeprowadzili 
Zatoński, Smans, Tyczyński i Boyle w 1996r.a dla Polski W. Zatoński i N. Becker 
w 1988r. oraz W. Zatoński i E. Pukkala, wl993

Uwaga:

Wszystkie ryciny w tym rozdziale zostały zaczerpnięte za zgodą autorów 
z opracowania: "Nowotwory złośliwe w Polsce w 1994 roku" red. W. Zatoński 
i J. Tyczyński, Centrum Onkologii Warszawa 1997.
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ROZDZIAŁ III

OGÓLNA DIAGNOSTYKA KLINICZNA I LABORATORYJNA

Leszek Woźniak, Ewa Chmielowska

Należy wyraźnie odróżnić postępowanie mające na celu ujawnienie zmiany 
chorobowej podejrzanej o nowotwór od definitywnego ustalenia diagnozy i okreś
lenia typu nowotworu. Pierwszą fazę można nazwać "wykryciem", drugą - 
"rozpoznaniem".

Rzeczą niezwykłej wagi jest powszechne uświadomienie społeczeństwa, że 
"nowotwór wcześnie wykryty jest (w zasadzie) wyleczalny" i że należy zgłosić się 
do lekarza natychmiast po stwierdzeniu u siebie niepokojących objawów. Należą 
do nich:

1. Zgrubienie w obrębie sutka, mięśni, tkanki podskórnej, jądra, obszaru szyi, itd. 
pod podstacją guzka lub nieregularnego stwardnienia;

2. Nie gojące się owrzodzenia skóry, wargi dolnej, prącia, błony śluzowej jamy 
ustnej lub przedsionka pochwy;

3. Niefizjologiczne krwawienia z pochwy i wszelkie krwawienia z dróg moczo
wych oraz odbytu;

4. Nieprawidłowa wydzielina, zwłaszcza z domieszką krwi, z brodawki sutkowej, 
pochwy (upławy) lub z odbytu;

5. Przewlekła chrypka lub kaszel (zwłaszcza z domieszką krwi w plwocinie);
6. Zmiana wyglądu i powiększanie sie brodawek lub znamion barwnikowych 

skóry;
7. Trudności połykania lub oddawania stolca;
8. Nagłe zaburzenia widzenia, równowagi lub zlokalizowane bóle głowy;
9. Ogniskowe bóle kości;

10. Ogólne osłabienie, zmniejszenie aktywności, chudnięcie.
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele nowotworów rozwija się pod

stępnie, nie dając uchwytnych dla chorego objawów w fazie wczesnej. Natomiast 
zaawansowane stadia choroby nowotworowej cechują się zwykle różnymi dole
gliwościami, najczęściej bólem, dusznościami, krwawieniami, nawracającymi 
zapaleniami i innymi objawami ogólnymi, jak utrata łaknienia, chudnięcie i upa
dek sił. Zazwyczaj wyleczalność w tej fazie choroby jest minimalna i dlatego 
dążyć należy do wykrycia i rozpoznania nowotworu możliwie wcześnie, a najle
piej w okresie bezobjawowym lub wręcz w fazie przedinwazyjnej. W pewnym



zakresie celowi temu służą tzw. badania przesiewowe, czyli skriningowe (ang. 
s c r e e n in g ) .

Zwiększenie wydajności badań przesiewowych i zmniejszenie ich kosztów jest 
możliwe dzięki:
1. Ograniczeniu badań do populacji cechującej się wysokim ryzykiem zacho

rowania na dany nowotwór;
2. Wykorzystaniu do badań nie tylko lekarzy ale także średniego personelu me

dycznego;
3. Stosowaniu testów wystarczająco selektywnych, a jednocześnie prostych, łat

wych do wykonania i do interpretacji oraz możliwie tanich.
Aby s c r e e n in g  mógł być skuteczny musi istnieć odpowiednio efektywny test, 

a liczba przypadków w przedklinicznej lecz wykrywalnej formie choroby - 
wysoka.

S c r e e n in g  s e n s u  s tr ic to  jest lub może być stosowany dla następujących nowo
tworów:
1. Rak szyjki macicy, który idealnie spełnia warunki dla badania masowego - jest 

uleczalny we wczesnych stadiach, znane są czynniki etiopatogenetyczne. S c r e 
e n in g  stanowią tu badania cytologiczne wymazów z części pochwowej i kanału 
szyjki. Uprzednio zalecano powtarzanie tych badań co rok - obecnie - co 3 lata. 
W niektórych krajach zachodniej Europy jako s c r e e n in g  stosuje się badania 
kolposkopowe;

2. Rak sutka jest również uleczalny we wczesnych stadiach rozwoju (Tl NoMo), 
które mogą być uchwycone w badaniu mammograficznym i natychmiast 
zweryfikowane cytologicznie lub za pomocą biopsji trokarem.
Metody pozwalające na poprawę współczynnika wczesnej wykrywalności raka 

sutka to okresowe palpacyjne badanie sutka przez same pacjentki (b r e s t  s e l f  
e x c im in a tio n )  lub przez lekarza pierwszego kontaktu i ginekologa, a także badania 
ultrasonograficzne. Skuteczność tych badań jest jednak niewielka i nie mogą być 
one zaliczone do "badań przesiewowych".

Coraz częściej stosuje się badania populacyjne w nowotworach o innej loka
lizacji: mogą one wydatnie zwiększyć wykrywalność raka jelita grubego (zwłasz
cza prostuicy), raka żołądka i raka prostaty. Chodzi tu zarówno o badania endo
skopowe, takie jak rektoskopia (prostnica), gastroskopia (żołądka), czy ultraso
nograficzne (prostata), jak również o badania krwi utajonej w kale (haemoccult). 
Badania te są jednak drogie, wymagają nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale także 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co utrudnia wprowadzenie skriningu dla 
tych nowotworów.

W procesie wykrywania ważną rolę odgrywa badanie podmiotowe, czyli 
wywiad. Powinien on ujawnić: podejrzane objawy subiektywne i czas ich trwania, 
a także dane dotyczące oceny ryzyka zachorowania na określony nowotwór, a więc 
wiek, płeć i zawód pacjenta, przebyte choroby, nawyki i warunki środowiskowe 
w jakich przebywa; wobec wykrycia licznych uwarunkowań genetycznych wielu



nowotworów (np. czerniaka, raka sutka, jelita grubego, itd.) istotnego znaczenia 
nabiera wywiad rodzinny.

O chorobie nowotworowej myśleć należy również wówczas, gdy rozpoznana 
poprzednio choroba nienowotworowa (np. wrzód żołądka, zapalenie płuc, urazowe 
złamanie kości, nawracające biegunki i zaparcia, anemia, itp.) nie poddaje się 
typowemu leczeniu lub często nawraca. Objawy naśladujące choroby zapalne lub 
dystroficzne nazywamy maskami nowotworów złośliwych. Również nieuzasad
nione poty, świąd skóry, spadek wagi ciała i gorączka mogą być mylnie przyjęte za 
gruźlicę, kolagenozy, choroby zakaźne lub pasożytnicze. W tych przypadkach 
należy zastosować wszystkie dostępne hematologiczne, biochemiczne i patomor- 
fologiczne metody dla ustalenia rozpoznania, podejrzewając między innymi złoś
liwe rozrosty układowe.

Badanie przedmiotowe to tradycyjne badanie fizykalne i różnego typu bada
nia aparaturowe, zwłaszcza badania rentgenowskie z uwzględnieniem kompute
rowej tomografii i angiografii cyfrowej, ultrasonografii, magnetycznego rezonansu 
jądrowego i endoskopii. Zastosowanie tych technik i ich możliwości diagno
styczne zostaną omówione w dalszych rozdziałach skryptu w części szczegółowej. 
Wdrożenie tych metod musi być zawsze następstwem pewnych koncepcji diag
nostycznych, które wynikają ze starannie zebranego wywiadu i fizykalnego bada
nia przedmiotowego.

Standardowe badanie fizykalne w onkologii to przede wszystkim oglądanie 
i badanie palpacyjne. Staranne oglądanie skóry, wargi, jamy ustnej czy narządów 
płciowych, a także wziernikowanie ginekologiczne, okulistyczne, czy rektosko- 
powe powinno być przeprowadzone w zależności od skarg pacjenta. Pozwala ono 
na wykrycie wszelkich podejrzanych zmian jak guzki, brodawki, owrzodzenia, 
przebarwienia, itp., a także umożliwia celowane pobranie materiału do badań 
patomorfologicznych. Zwłaszcza nie wymagające żadnego oprzyrządowania oglą
danie skóry pozwala wykryć tak częste i groźne nowotwory, jakimi są czerniaki 
we wczesnym, praktycznie wyleczalnym stadium rozwoju. Również wcześnie 
wykryć można najczęstsze nowotwory człowieka jakimi są raki skóry.

Badanie palpacyjne jest nieodzowne w przypadku podejrzenia nowotworów 
tkanki podskórnej, tkanek miękkich, sutka, prostnicy, prostaty, powierzchownych 
węzłów chłonnych, tarczycy, a także macicy, jajników, jąder, ślinianek, kości 
i innych. W oparciu o badanie palpacyjne ocenia się miejscowe zaawansowanie 
procesu nowotworowego i ustala dalsze postępowanie diagnostyczne. Musimy 
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że fizykalne badanie przedmiotowe jest 
niewydolne w ocenie stanu narządów wewnętrznych.. Bez diagnostyki typu RTG, 
USG, TK, RM, czy endoskopii nie jesteśmy w stanie rozpoznać np. raków płuca, 
guzów wątroby, raków przewodu pokarmowego.



Opisując zmianę podejrzaną o rozrost nowotworowy należy określić kształt 
i wielkość (w centymetrach) guza lub nacieku. W przypadku podejrzenia nowo
tworu szerzącego się drogami chłonnymi należy określić cechy węzłów 
chłonnych w terenie spływu chłonki, opisując ich umiejscowienie, wielkość, spo
istość i stosunek do otaczających tkanek. Do oceny stopnia zaawansowania 
nowotworu wykorzystuje się opracowany przez UICC i WHO system TNM 
(z wyjątkiem oceny zasięgu chorób układowych, tj. ziarnicy i chłoniaków oraz 
drobnokomórkowego raka płuca). System TNM uwzględnia specyfikę każdego 
narządu. Stałe, niewielkie zmiany w klasyfikacji TNM różnych chorób są wyra
zem doskonalenia kryteriów. W klasyfikacji TNM:

litera T - oznacza cechy guza: Tl - dotyczy zmian małych, najczęściej do 2cm, 
T2 - guzów większych ale nie przekraczających 5cm, T3 - zmian obejmujących 
cały chory narząd, bez naciekania tkanek otaczających; gdy ono występuje 
mówimy o zaawansowaniu T4.;

litera N określa cechy badanych węzłów chłonnych: No - oznacza brak zmian w 
węzłach dostępnych badaniu palpacyjnemu, NI - zmiany w regionalnych węzłach 
chłonnych (nie najbliższych anatonomicznie, ale pierwszych zbierających chłonkę 
z danego obszaru), N2 - dotyczy następnej stacji węzłowej, a N3 - węzłów 
odległych. W określeniach NI, N2 i N3 zawarta jest także ocena ruchomości 
powiększonych węzłów i ich położenie (po tej samej, czy przeciwnej stronie co 
chory narząd);

litera M dotyczy przerzutów do narządów wewnętrznych. Mo - oznacza brak 
przesłanek dla rozpoznania przerzutów odległych, a Ml lub M+ - istnienie takich 
przerzutów. W ocenie należy uwględniać wszystkie narządy, do których dany 
nowotwór często daje przerzuty.

Prawidłowa ocena TNM jest podstawą dobrego zaplanowania terapii. Podjęcie 
leczenia bez określenia stopnia zaawansowania choroby może doprowadzić do 
skrócenia choremu życia lub narazić na niepotrzebne leczenie. Ocena TNM ma też 
podstawowe znaczenie w rokowaniu.

W całej diagnostyce onkologicznej i terapii jednym z ważniejszych wskaź
ników jest ocena stanu ogólnego. Bardzo różne skale oceny stanu ogólnego po
równują aktualne samopoczucie chorego do stanu pełnej aktywności psycho
fizycznej. Im mniej pacjent jest w stanie zrobić, im więcej czasu musi pozostawać 
w łóżku tym jego stan ogólny jest gorszy, co świadczy o wyższym zaawansowaniu 
choroby, większej jej dynamice i braku odpowiedzi na leczenie; jest też istotnym 
czynnikiem rokowniczym. W części przypadków stwierdzenie bardzo złego stanu 
ogólnego jest powodem niestosowania leczenia onkologicznego mimo ustalenia 
rozpoznania, (wyjątek stanowią nowotwory o wybitnej wrażliwości na leczenie 
onkologiczne jak choroby układowe, kosmówczak, guzy jąder, nowotwory dzie
cięce). Ponadto, poważne schorzenia ogólne nie wynikające z procesu nowotwo
rowego mogą mieć istotny wpływ na ograniczenia leczenia onkologicznego.



Istnieją liczne skale oceny stanu ogólnego. Aby pacjent mógł być leczony 
onkologicznie musi być zdolny przynajmniej do pełnej samoobsługi. Stan chorego 
średnio-ciężki i ciężki jest wskazaniem do leczenia objawowego (poza ujawnie
niem się choroby układowej). Najczęściej posługujemy się obecnie skalą WHO:
0 - stan bardzo dobry, pełna wydolność fizyczna, zdolny do normalnej aktywności

bez ograniczeń
1 - może wykonywać lekką pracę, ograniczenie w wykonywaniu wszystkich poprzed

nich obowiązków
2 - niezdolny do pracy ale zdolny do samoobsługi, ponad 50 % czasu poza łóżkiem
3 - mniej niż 50 % czasu poza łóżkiem, zdolny do ograniczonej samoobsługi
4 - wymagający pełnej opieki, leżący.

Poprzednio bardzo popularna była skala Karnofsky'ego:
100 - normalny, bez dolegliwości
90 - zdolny do normalnej aktywności życiowej, drobne objawy choroby 
80 - normalna aktywność z dyskomfortem
70 - może sam się obsłużyć, niezdolny do pracy, niezdolny do normalnej aktyw

ności
60 - wymaga okresowej pomocy, zdolny do samoobsługi 
50 - wymaga opieki na codzień
40 - niezdolny do aktywności samodzielnje, wymaga całodobowej opieki 
30 - głęboko niezdolny do codziennej aktywności 
20 - stan bardzo ciężki 
10 - stan agonalny 
0 - zgon
Zarówno pierwszy kontakt lekarza z chorym, jak i następne dostarczyć powin

ny maximum informacji koniecznych dla diagnostyki, a potem dla terapii. Pamię
tać jednak należy, że te informacje płyną w obydwie strony. Pacjent dowiaduje się 
szybko o podejrzeniach lekarza, a po ustaleniu rozpoznania chce dokładnie znać 
metody i przebieg leczenia oraz rokowania. W kontaktach z chorym lekarz 
powinien więc postępować jak psycholog. Niedoinformowanie pacjenta może 
prowadzić do opóźnienia leczenia lub nawet jego zaniechania. Chory uspokojony 
odsuwa od siebie podejrzenie raka i "leczy" się metodami domowymi lub para- 
medycznymi. Z kolei ujawnienie choremu brutalnej prawdy osłabia jego odpor
ność psychiczą, a nawet może prowadzić do depresji, załamania lub niekiedy do 
samobójstwa; jesteśmy więc w trudnej sytuacji, a nasze postępowanie należy 
dostosować do osobowości chorego z uwzględnieniem jego wykształcenia i cech 
psychicznych. Najlepiej mówić prawdę, tylko prawdę, choć... nie całą prawdę, 
zwłaszcza, że "cała prawda" jest lekarzom niedostępna. W zakresie przewidywania 
przyszłości, prawdopodobnej długości życia mylimy się nader często. Nie wolno 
odbierać choremu nadziei. Nie chodzi tu o iluzję pełnego wyleczenia ale 
o możliwość poprawy i zniesienia najbardziej dolegliwych objawów.



Kontakt osobisty z chorym jest również niezbędny w trakcie leczenia. Należy 
monitorować leczenie nie tylko w oparciu o wyniki badań krwi i szpiku, ale także 
o bieżące kontrolowanie stanu ogólnego i stanu psychicznego leczonej osoby. Tak 
więc zaniechanie leczenia nie musi być formą eutanazji lecz racjonalnym rachun
kiem strat i zysków w odniesieniu do chorego. Skutki leczenia, a szczególnie cier
pienie związane z tym leczeniem, nie mogą być gorsze niż sama choroba. Nigdy 
natomiast nie wolno zaniechać walki z bólem, depresją i innymi objawami cho
roby nowotworowej. Zagadnienie to będzie szerzej omówione w rozdziale o opie
ce paliatywnej.



ROZDZIAŁ IV

DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA

Leszek Woźniak

Rozpoznania patomorfologiczne, a zwłaszcza histopatologiczne stanowią do 
dnia dzisiejszego najbardziej wiarygodną weryfikację rozpoznań klinicznych, radio
logicznych, endoskopowych, sonograficznych czy biochemicznych w onkologii.

Podstawowa metodyka mikroskopowych badań patomorfologicznych opraco
wana została przed stu laty. Badanie skrawków tkankowych lub rozmazów 
komórkowych opiera się dziś na tych samych sposobach utrwalania, odwadniania i 
barwienia, których podwaliny opracowano w czasach Rudolfa Virchowa. Jest 
rzeczą oczywistą, że techniczna strona tych badań została udoskonalona i dosko
nali się nadal. Dysponujemy dziś wspaniałym sprzętem optycznym i elektro
nowym, pozwalającym na obserwację obiektów komórkowo-tkankowych w po
większeniach od 2 do 500.000 razy; automatyczne analizatory obrazu umożliwiły 
stosowanie morfometrii; obserwować można nie tylko przekrój lecz także 
powierzchnię komórek i tkanek. Współczesne metody uwidocznienia obiektów 
biologicznych to już nie tylko rutynowe barwienia hemotoksyliną i eozyną lub 
odczynnikiem Romanowskiego-Giemzy, ale cała gama barwień wybiórczych, 
metod histo- i cytochemicznych oraz immunomorfologicznych, stosowanych 
w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
zastosowanie w histochemii i mikroskopii fluorescencyjnej surowic zawierających 
monoklonalne przeciwciała skierowane przeciwko specyficznym składnikom 
komórkowym, wykrywanym w reakcji antygen-przeciwciało.

To niezwykłe bogactwo metodologiczne nie zmieniło jednak podstawowej 
zasady, że diagnostyka patomorfologiczna nowotworów ma charakter interpretacji 
obrazów mikroskopowych oraz makroskopowych i wymaga w związku z tym 
głębokiej wiedzy patologicznej oraz klinicznej. Zastosowanie wszelkich technik 
specjalnych, nieraz bardzo drogich i skomplikowanych, musi wynikać z osądu 
wstępnego, powziętego na podstawie badania histologicznego lub cytologicznego, 
przeprowadzonego w trybie zwykłym. Jeśli badania rutynowe nie pozwolą na 
ustalenie rozpoznania definitywnego, to stają się wskazówką jakie badania 
specjalne mają to rozpoznanie ułatwić albo uściślić.



A. Cytodiagnostyka

Ocena charakteru zmiany (guza, nacieku) lub płynu dokonywana na podstawie 
badania cytologicznego ma już bogatą historię. Rozróżnia się cytodiagnostykę 
złuszczeniową (eksfoliatywną) i aspiracyjną.

1. Cytodiagnostyka złuszczeniową

Badanie to znalazło zastosowanie w medycynie w II połowie ubiegłego stulecia 
lecz na wielka skalę wprowadzone zostało do ginekologii po ogłoszeniu prac 
Papanicolaou. Użycie specjalnych technik pobierania, utrwalania i barwienia 
materiału komórkowego złuszczonego z powierzchni szyjki macicy umożliwiło 
rozpoznawanie raka i stanów przedrakowych z dużą precyzją. W chwili obecnej 
ginekologiczne badania "profilaktyczne" zmierzające do wykrycia procesu nowo
tworowego in  s ta tu  n a s c e n d i stosowane są masowo w wielu rozwiniętych krajach 
świata i doprowadziły do istotnego zmniejszenia liczby zgonów z powodu raka 
macicy. Istnieje możliwość precyzyjnego zróżnicowania stanów przedrakowych 
(id y s p la s ia ) od zmian anaplastycznych (c a r c in o m a ). Obecnie stosowany system 
Bethesda pozwala nie tylko na określenie zmian w komórkach nabłonkowych, ale 
także na ocenę wartości technicznej preparatu i na opis typu zapalenia oraz 
sugestie dotyczące etiologii tego zapalenia.
Cytodiagnostykę złuszczeniową stosuje się także w innych dziedzinach medycyny, 
a zwłaszcza w przypadkach podejrzenia raka płuc (badanie plwociny, popłuczyn 
lub wymazów szczoteczkowych z drzewa oskrzelowego), w przypadkach podej
rzenia raka prostaty lub pęcherza (badanie osadów moczu), w przypadkach podej
rzenia raka przełyku i żołądka (badanie wymazów szczoteczkowych pobieranych 
podczas endoskopii).

2. Cytodiagnostyka aspiracyjna

Metoda ta zastosowana została w onkologii po raz pierwszy w 1853r. przez 
J. Pageta dla oceny zmian w sutku. Prawdziwy rozkwit tej metodyki przypada 
jednak na okres powojenny. Pionierami tej metody w Europie byli holenderski 
hematolog Lopes-Cardozo oraz Szwedzi Soderstrom, Franze i Zajicek. W Polsce 
osiągnięto również poważne sukcesy dzięki działalności szkoły szczecińskiej prof. 
Woykego. Cienkoigłowa cytologia aspiracyjna (fine needle aspiration cytology or 
fine needle biopsy) czyli biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest metodą 
niemal atraumatyczną, tanią i szybką. Posiadając specjalne pracownie (zabiegowe 
gabinety lekarskie połączone z pracowniami cytologicznymi) można uzyskać 
istotne informacje diagnostyczne prawie natychmiast, w ciągu kilkunastu minut.

Do BAC nadają się najbardziej guzy wyczuwane palpacyjnie, a więc nowo
twory sutka, ślinianek, tarczycy, węzłów chłonnych i tkanek miękkich. Ostatnio 
wielkie postępy osiągnięto w tzw. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej 
(BACC), dzięki której można nakłuwać guzy zlokalizowane głęboko (obwodowe 
nowotwory płuc i opłucnej, guzy wątroby, trzustki i nerek, nowotwory wewnątrz-



czaszkowe, śródgałkowe, zlokalizwane w oczodole, w tkance zaotrzewnowej, 
jajnikach i śródpiersiu). Istotą tej metody jest monitorowanie prawidłowości 
wkłucia za pomocą technik obrazowania (ultrasonografii, rentgenografii i tomo
grafii komputerowej). Stosując monitorowanie wkłucia metodami radiologicz
nymi, a zwłaszcza za pomocą tomografii komputerowej, należy pamiętać o szko
dliwości długiej ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Pacjenci kierowani na 
BAC zmian położonych głęboko powinni mieć przed badaniem oznaczone para
metry hematologiczne (czas krwawienia i krzepnięcia, czas protrombinowy, ilość 
płytek, itd.), pozostawać na czas 4-6 godzin na czczo oraz zażyć niewielkie dawki 
środków uspokajających i przeciwkaszlowych (ważne przy nakłuciach klatki 
piersiowej). Chorzy ci winni być diagnozowani w warunkach szpitalnych, jeśli zaś 
badanie wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych - powinni pozostawać pod 
nadzorem pielęgniarskim przez 2 godziny po jego zakończeniu.

Powikłania po BAC występują niezwykle rzadko. Głównym powikłaniem 
nakłucia płuc jest odma, która występuje w 3-5 % przypadków; do wyjątkowych 
powikłań należą krwawienia (głównie po BAC wątroby), zapalenia otrzewnej 
(w następstwie przekłucia jelita grubego). Opisano też pojedyncze przypadki 
wszczepienia komórek nowotworowych w kanał wkłucia.

Sprawność diagnostyczna BAC określana jest na 80-100% w zależności od 
umiejscowienia i spoistości guza. Warunkiem osiągnięcia tak wysokiej efektyw
ności jest duże doświadczenie osoby wykonującej nakłucie i oceniającej preparaty 
(z zasady winien być to jeden i ten sam lekarz).

Błędy metody to wyniki fałszywie ujemne, nie przekraczające zwykle kilku 
procent. Główną ich przyczyną jest nie trafienie w zmianę podczas wkłucia 
i użycie igieł zbyt cienkich (miękkich) lub zbyt grubych, powodujących krwa
wienia w miejscu aspiracji. Igły używane najczęściej do nakłuć mają średnicę 
zewnętrzną 0,5-0,7mm, są więc na tyle giętkie, iż mogą zbaczać z toru wkłucia. 
Powoduje to aspirację materiału z otoczenia zmiany. Podobny błąd może być 
popełniony, gdy wkłucie dokonane zostanie zbyt płytko lub zbyt głęboko, gdy 
zmiana jest ruchoma lub przesuwalna wobec podłoża i skóry. Wynik fałszywie 
ujemny może też mieć miejsce w przypadku powikłania procesu zasadniczego 
odczynem zapalnym, powodującym pozorne powiększenie rozmiarów guza. 
W takim przypadku w preparacie mogą znaleźć się wyłącznie elementy nacieku 
zapalnego wraz z tkanką otaczającą zmianę. Wynik fałszywie ujemny może także 
zależeć od grubości pokrywy kostnej w przypadku zmian w kościach widocznych 
radiologicznie. Ujemny wynik BAC, szczególnie gdy jest to badanie pierwszo- 
razowe, nie powinien być interpretowany jako wyłączenie procesu nowotwo
rowego. W przypadku wątpliwości co do poprawności rozpoznania należy 
bezwzględnie ponowić badanie. Jeśli trzykrotne nakłucie nie rozstrzygnie sprawy 
trzeba zastosować inne metody diagnostyki.



Wyniki fałszywie dodatnie są następstwem błędnej oceny preparatu i obciążają 
cytologa. Odsetek wyników fałszywie dodatnich w danym zakładzie nie może 
przekraczać 0,05 %.

Należy pamiętać, że na jakość i czytelność preparatu ma także wpływ sposób 
utrwalania aspirowanego materiału. Dotyczy to zwłaszcza utrwalania przez 
wysuszenie rozmazu na powietrzu, co powoduje znaczne zmiany wielkości 
i kształtu komórek oraz zatarcie struktury chromatyny jądrowej. Obecnie coraz 
większa liczba pracowni cytologicznych rezygnuje z tego sposobu utrwalania na 
rzecz utrwalania "na mokro" w 96 % czystym alkoholu etylowym. Utrwalanie to 
daje znacznie większe możliwości stosowania badań dodatkowych i barwień 
wybiórczych z wyjątkiem barwień na tłuszcze. W tym ostatnim przypadku 
(szczególnie podczas diagnozowania guzów tkanek miękkich) należy utrwalanie 
w alkoholu zastąpić utrwalaniem w parach formaliny. Wybór metody utrwalania 
jest także niezwykle ważny w przypadku stosowania badań dodatkowych, takich 
jak immunocytochemia, cytochemia, mikroskopia elektronowa, mikrospektro- 
fotometria i cytometria. Każde z tych badań wymaga innego postępowania z aspi- 
ratem; drobny błąd preparatyki niweczy całość prowadzonego postępowania 
diagnostycznego.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa ma zastosowanie zarówno w diagnostyce 
zmian pierwotnych jak i przerzutowych. Jest ona też dogodną metodą kontroli 
szerzenia się choroby (wznowa miejscowa, odległe przerzuty) u pacjentów 
uprzednio leczonych; stała się także niezbędna w planowaniu postępowania 
terapeutycznego u pacjentów diagnozowanych po raz pierwszy, u których podej
rzewa się istnienie odległych przerzutów, dyskwalifikujących od ewentualnego 
zabiegu operacyjnego i nakazujących rozpoczęcie leczenia chemicznego lub 
radioterapii. W przypadkach trudnych diagnostycznie wskazane jest uzupełnienie 
metody rutynowej badaniami immuno-morfologicznymi lub mikroskopowo- 
elektronowymi.

Oprócz wartości diagnostycznej nakłucie niektórych typów zmian cienką igłą 
może mieć także charakter terapeutyczny. Dotyczy to zmian będących zbiornikami 
płynu (torbiele nerek, wątroby, trzustki, sutka, itp.). Materiał uzyskany z dokładnie 
opróżnionej zmiany poddawany jest badaniu cytologicznemu (po odwirowaniu), 
zaś ściany torbieli mogą w przypadku niepowikłania procesem zapalnym ulegać 
zrośnięciu. Gdy płyn uzyskiwany z torbieli ma charakter zapalny lub gdy nakłucie 
dotyczy zmian umiejscowoionych w nerce, wątrobie, trzustce czy jajniku należy 
podać do wnętrza opróżnionego zbiornika antybiotyk.

B. Diagnostyka histopatologiczna

Rozpoznanie histopatologiczne może być ustalone w trybie przyspieszonym -  
w ciągu kilkunastu minut (tzw. badanie doraźne) lub w trybie zwykłym.

Badanie doraźne wykonuje się zazwyczaj podczas zabiegu chirurgicznego 
w celu wytyczenia dalszego przebiegu operacji. Stwierdzenie rozrostu złośliwego 
np. w sutku, w skórze, tkankach miękkich czy tarczycy jest równoznaczne z po-



szerzeniem zabiegu i wykonaniem operacji radykalnej (np. m a m m e c to m ia  r a d i-  
c a lis ;  a m p u ta t io  e x tr e m ita t is ,  e tc .) : kiedy indziej rozpoznanie procesu złośliwego 
pozwala na zaniechanie zabiegu, którego rozległość miałaby niekorzystny wływ na 
stan chorego, a nie pozwlałaby na wykonanie operacji radykalnej (np. w przy
padkach guzów mózgu). Badanie doraźne wykonuje się na skrawkach mrożonych 
w kryostacie, barwiąc je zazwyczaj hematoksyliną i eozyną lub błękitem mety
lenowym.

Badania zwykłe polegają na zatopieniu wycinków w odpowiednim medium 
(najczęściej w parafinie) i, po skrojeniu na mikrotomie, na barwieniu różnymi 
metodami histologicznymi. Ważną rolę w diagnostyce odgrywają obecnie badania 
histochemiczne, a zwłaszcza immunomorfologiczne (z zastosowaniem metody 
PAP, APAP lub fluorescencji) i mikroskopowoelektronowe; stosowanie morfo- 
metrii było również polecane w rozwiązywaniu niektórych problemów diagno
stycznych.

Szczególnie wartościową metodą w diagnostyce patomorfologicznej nowo
tworów jest immunohisto(cyto)chemia, która wykorzystuje immunologiczne tech
niki wytwarzania monoklonalnych i poliklonalnych przeciwciał skierowanych 
przeciwko określonym białkom komórkowym. Dzięki możliwości sprzężenia tych 
przeciwciał z barwnikami związanymi z chrzanową peroksydazą lub zasadową 
fostatazą udaje się uwidocznić i zlokalizować w komórce wiele specyficznych 
białek strukturalnych lub białek wydzielanych w postaci enzymów, hormonów czy 
immunoglobulin. Procedura ta ułatwia lub wręcz umożliwia określenie histo- 
genezy badanego nowotworu, który niekiedy jest tak nisko zróżnicowany, że 
morfologicznie nie można ustalić jego pochodzenia tkankowego, a to ma decy
dujące znaczenie dla rozpoznania i oceny stopnia złośliwości rozrostu nowotwo
rowego. Immunocytochemia pozwala na ujawnienie w cytoplazmie komórek 
mikrofilamentów lub mikrotubulck, a na błonie komórkowej różnych receptorów 
immunologicznych, zaś w jądrze komórkowym markerów aktywności prolifera- 
cyjnej. Dla przykładu podać można, że obecność cytokeratyn jest właściwa dla 
komórek nabłonkowych, desminy - dla mięśniowych, wimentyny - dla łączno- 
tkankowych, immunoglobulin dla komórek limfoidalnych linii B, itd. Immuno- 
histochemia umożliwia także badania aktywności proliferacyjnej komórek, ujaw
niając obecność takich markerów jak Ki67 czy PCNA, nadających się do ocen 
ilościowych. Badania ploidii DNA oraz zaburzeń cytogenetycznych, zarówno na 
poziomie chromozomalnym, jak i molekularnym, zwłaszcza badania genów odpo
wiedzialnych za transformację i proliferację nowotworową oraz odpowiednich 
genów supresorowych - to coraz ważniejsze uzupełnienia patomorfologii.
Wszystkie te badania dodatkowe mają jednak charakter uzupełniający i powinny 
być stosowane z pełną świadomością celu - najpierw na podstawie badania 
rutynowego trzeba umieć postawić pytanie, na które odpowiedź dadzą badania 
specjalne.



C. Morfologiczne kryteria  złośliwości

Usystematyzowanie kryteriów diagnostycznych w histopatologii nowotworów 
jest niezbędne lecz trudne zarazem. Nie wolno zapomnieć o względności sto
sowanych określeń i pojęć ani o niedoskonałości wszelkich podziałów klasyfi
kacyjnych. Czytelnik powinien wyrobić sobie przekonanie, że histopatologia 
onkologiczna nie stanowi zbioru niewzruszonych dogmatów ani katalogu cech 
morfologicznych o bezwzględnych wartościach rozpoznawczych. Przeciwnie, 
histopatologia, jako nauka interpretacyjna, wymaga uwzględnienia faktu, że 
zjawiska biologiczne są w swej naturze zmienne i wielostronnie uwarunkowane. 
Wobec braku uniwersalnych kryteriów diagnostycznych należy w toku rozpozna
wania uwzględnić możliwie największą liczbę przesłanek z zakresu budowy 
komórek i układu tkanek; należy także poznawać odstępstwa od zasad i sche
matów.

1.Cechy cytologiczne

Komórki nowotworowe mogą w znaczny sposób odbiegać swym wyglądem od 
komórek prawidłowych lub też mogą morfologicznie nie różnić się od nich. Im 
większa złośliwość nowotworu, tym na ogół cytomorfologiczne odchylenia od 
normy są w nim znaczniejsze.

Większość nowotworów niezłośliwych cechuje się brakiem wyraźniejszych 
zmian w budowie komórek (normotypia komórkowa); czasami przypominają one 
komórki tkanek dojrzałych, kiedy indziej mają charakter płodowy lub zarodkowy.

Nowotwory złośliwe, a także niektóre stany przedrakowe najczęściej wykazują 
wyraźne zmiany cytologiczne, a mianowicie:

1) przesunięcie stosunku objętości jądra do objętości cytoplazmy na korzyść 
jądra (tzw. względne powiększenie jądra - m a c r o n u c le o s is ) \

2) zmianę barwliwości jąder (najczęściej nadbarwliwość);
3) zmianę kształtu jąder (najczęściej kształty nieforemne - h e te r o n u c le o s is ) \
4) powiększenie, a czasem pomnożenie liczby jąderek;
5) zbijanie się chromatyny w nieregularne grudki (zagęszczenia chromatyny 

rozdzielone obszarami rozrzedzeń);
6) zgrubienia i pofałdowanie błony jądrowej;
7) przybieranie przez komórki karykaturalnych kształtów i rozmiarów;
8) podatność na zwyrodnienia cytoplazmy (wakuolizacja, stłuszczenia, ześlu- 

zowacenia).
Nasilenie tych zmian może być niewielkie (mała atypia) albo znaczne (duża 

atypia). Czasami pojawiają się tylko niektóre z wymienionych zmian (np. m a c r o -  
n u c le o s is  i h y p e r n u c le o s is  w przedrukowej dysplazji szyjki macicy). Zmiany 
cytologiczne świadczące o dokonanej lub dokonującej się transformacji nowo
tworowej mogą dotyczyć niemal wszystkich lub tylko niektórych komórek danej 
populacji; odpowiednio do tego mówimy o atypii "rozlanej" lub "rozsianej". 
Atypia jest ważnym wskaźnikiem biologicznej złośliwości nowotworu lecz jej



stopień nie zawsze jest współmierny do stopnia tej złośliwości. Czasem nowo
twory niezłośliwe zawierają dużo komórek atypowych, kiedy indziej na odwrót, 
nowotwory bardzo złośliwe zbudowane są z komórek mało różniących się od 
komórek prawidłowych. Zamiast określenia "atypia komórkowa", stosuje się 
często określenie "polimorfizm komórkowy", co jest niezupełnie ścisłe. Gdy dane 
zbiorowisko komórek nowotworych ma charakter izogeniczny, tzn. utworzone jest 
przez jeden klon komórkowy, wówczas stwierdzenie polimorfizmu będzie 
jednoznaczne ze stwierdzeniem dużej atypii; jeśli natomiast badany nowotwór 
utworzony jest przez komórki wywodzące się z różnych szczepów, to polimorfizm 
może zależeć nie od atypii lecz od heterogenii komórkowej.

Istotnym kryterium złośliwości nowotworu może być liczba i charakter mitoz 
wśród komórek nowotworowych. Na ogół przyjmuje się, że im więcej figur 
podziału w jednym mikroskopowym polu widzenia, tym guz jest złośliwszy, 
rozwija się bardziej dynamicznie. Stwierdzenie to ma jednak ograniczoną wartość. 
Po pierwsze nie można porównywać w ten sposób guzów wywodzących się 
z różnych tkanek, np., czerniaki, nowotwory o nie mniejszej złośliwości niż 
mięsaki kościotwórcze, cechują się w porównaniu z nimi na ogół mniejszą liczbą 
figur podziału. Po drugie niektóre nowotwory nabłonkowe o miernej złośliwości, 
a nawet guzy półzłośliwe, głównie zróżnicowane włosowo mogą czasem obfito
wać w figury mitotyczne, co zależy od przedłużenia okresu mitozy (np. „mitozy 
letalne”), a nie od większej częstości podziałów w danej populacji komórkowej. 
Indeks mitotyczny odgrywa wprawdzie istotną rolę w ocenie wielu guzów, 
a szczególnie mięsaków (leiomyosarcoma, osteosarcoma, itp.) lecz musi być 
rozpatrywany indywidualnie, dla każdego typu nowotworu osobno.

Poza liczbą figur podziału należy brać pod uwagę ich obraz morfologiczny. 
Obecność licznych atypowych figur podziału, np. wielobiegunowego, świadczy 
o poważnych zaburzeniach genetycznych i często idzie w parze z dużą złośli
wością guza. Niemałe wreszcie znaczenie ma występowanie licznych komórek 
poliploidalnych, co w obrazie histologicznym wyraża się obecnością komórek 
o monstrualnie powiększonych i bogatych w chromatynę jądrach.

2. Cechy histologiczne

Ważnym kryterium rozpoznawczo-różnicowym i rokowniczym w histopatologii 
nowotworów jest sposób rozrastania się komórek guza. Nowotwory niezłośliwe na 
ogól nie niszczą tkanek otaczających. Ich wzrost może być egzofityczny, tzn. 
powodujący wznoszenie się nadmiaru tkankowego ponad powierzchnię powłok 
lub do światła jam naturalnych, albo endofityczny, tzn. powodujący "zanurzanie 
się" guza nowotworowego w podłoże tkankowe. Endofityczne nowotwory łagodne 
nie niszczą otoczenia. Mogą wzrastać rozprężliwie lub przerastać tkanki 
otaczające. Naciekanie podłoża nie zawsze jest więc oznaką biologicznej 
złośliwości nowotworu.



Nowotwory złośliwe rozrastają się w stosunku do otoczenia na ogół w sposób 
destrukcyjny. Rozróżniamy jednak dwie fazy tego wzrostu (przynajmniej w nie
których typach nowotworów złośliwych); fazę przedinwazyjną ( in  s i tu )  oraz fazę 
inwazyjną. Wzrost przed inwazyjny polega na tym, że transformacja nowotworowa 
i namnażanie się komórek "złośliwych" odbywa się w siedlisku pierwotnym danej 
tkanki. W szyjce macicy komórki rakowe mogą przez dłuższy czas pozostawać 
w nabłonku powierzchniowym części pochwowej lub co najwyżej rozprzestrzeniać 
się w obręb gruczołów szyjkowych bez wnikania w podścielisko. Innymi 
przykładami nowotworów przed inwazyjnych mogą być: rak wewnątrzkanalikowy 
lub wewnątrzprzewodowy, rak płacikowy i rak śródnaskórkowy (tzw. rak Pageta) 
gruczołu mlekowego. Pojęcie fazy przedinwazyjnej wzrostu nowotworowego 
próbowano rozszerzyć na mięsaki, stosując określenie "s a r c o m a t is a t io  in  s i t u ", co 
oznacza ograniczoną atypizację komórek nowotworu łagodnego łącznotkanko- 
wego, mięśniowego lub nerwowego.

Wzrost inwazyjny polega na tym, że komórki transformowane nowotworowo 
naciekają podłoże, niszcząc je i wnikając do przestrzeni limfatycznych lub nawet 
do naczyń krwionośnych, co grozi przerzutami. Nie zawsze jednak wzrost 
destrukcyjny prowadzi do przerzutów; czasem niszczenie podłoża może być 
jedynym złym skutkiem rozwoju nowotworu, jak to występuje w przebiegu tzw. 
nowotworów miejscowo złośliwych, zwanych inaczej "półzłośliwymi". Naciekane 
podłoże może ulegać mechanicznemu rozwarstwieniu ze zmianami wstecznymi 
lub chemicznie uwarunkowanej degradacji i martwicy z następowymi odczynami 
naprawczymi oraz immunologicznymi.

Nowotwory inwazyjne, zarówno złośliwe w pełnym tego słowa znaczeniu, jak 
i "półzłośliwe", mogą również rozrastać się egzofitycznie lub endofitycznie, 
a makroskopowo naciekanie może mieć charakter wielkoogniskowy, drobno- 
ogniskowy lub rozproszony.

Ważnym kryterium diagnostycznym w histopatologii onkologicznej jest 
poziom i kierunek zróżnicowania komórek nowotworowych. Pod pojęciem 
różnicowania komórkowego należy rozumieć tę fazę rozwoju komórki, w której 
wykształca ona swoiste twory morfologiczne i syntetyzuje swoiste białka struk
turalne oraz enzymy, hormony, itp.

Bezpośrednia ocena zróżnicowania komórek nowotworowych w mikroskopie 
świetlnym nie jest łatwa, często zawodna lub w ogóle niemożliwa. Ocenę kierunku 
zróżnicowania komórkowego nowotworu ułatwiają badania mikroskopowo- 
elektronowe i immunocytochemiczne lecz trzeba przyznać, że techniki te nie 
zawsze mogą być stosowane w diagnostyce rutynowej. Do uzewnętrznienia się 
genetycznie zdeterminowanego kierunku zróżnicowania, czyli do tzw. ekspresji 
różnicowania, dochodzi dopiero w końcowej fazie rozwoju komórki, w okresie jej 
dojrzewania. Komórki niedojrzałe lub znajdujące się w fazie podziału nie ujaw
niają kierunku zróżnicowania ani morfologicznie, ani czynnościowo. Dojrzewanie 
komórek nowotworowych bywa zwykle znacznie upośledzone lub całkowicie 
zahamowane, natomiast podziały komórkowe w większej części populacji nowo-



tworowej odbywają się nieustannie. Jest to przyczyną małej ekspresji różnico
wania w guzach anaplastycznych - komórki "nie mają czasu" na dojrzewanie.

Ponieważ nowotwór jest patologicznie zmienioną tkanką ustroju, w którym się 
rozwija, przeto jednym z ważniejszych zadań histopatologa jest ustalenie przyna
leżności tkankowej danego nowotworu. Ma to istotne znaczenie teoretyczne 
i praktyczne. Warto wspomnieć tu choćby tylko o niejednakowej wrażliwości na 
energię promienistą różnych tkanek, a więc i nowotworów z tych tkanek się 
wywodzących. Nie zawsze jest to jednak zadanie łatwe, gdyż tkanka nowotworu 
wykazuje większe lub mniejsze odchylenia strukturalne od tkanek prawidłowych, 
ponadto obraz mikroskopowy nowotworu należy porównywać nie tylko z obrazem 
tkanek ustroju dojrzałego, ale także z tkankami płodowymi lub zmienionymi 
patologicznie, np. tworzącymi się w toku rozrostów naprawczych i odczynowych.

Większość nowotworów ujawnia podobieństwo do tkanek ustroju dojrzałego 
lub tkanek płodowych. Właściwości histoformatywne, czyli tkankotwórcze 
komórek nowotworowych zależą od ich kierunku zróżnicowania i stopnia dojrza
łości; są one najwyraźniejsze w nowotworach łagodnych lecz z pewnym ogra
niczeniem mogą być zazwyczaj odczytane także w większości nowotworów 
złośliwych. Niektóre nowotwory, zwłaszcza nisko zróżnicowane, nie ujawniają 
żadnych właściwości histoformatywnych, a tym samym kierunku zróżnicowania. 
Również większość nowotworów układu krwiotwórczego z natury rzeczy nie ma 
zdolności tkankotwórczych. Guzy nietkankotwórcze są na ogół bardziej wrażliwe 
na promienie jonizujące. Niekiedy nowotwory ujawniają zróżnicowanie wielokie
runkowe.

D. Uwagi dotyczące nazewnictwa i klasyfikacji nowotworów

Klasyfikacja histopatologiczna nowotworów ma na celu ułatwienie analizy 
patokiinicznej, czyli zbadanie korelacji pomiędzy cechami patomorfologicznymi, a 
przebiegiem klinicznym choroby nowotworowej. Współczesna klasyfikacja 
nowotworów uwzględnia nie tylko histogenezę guza, ale określa także inwa- 
zyjność i sposób rozrastania się nowotworu. Histopatolog ustala więc stopień 
złośliwości guza, czyli tzw. grading, co ma wielkie znaczenie rokownicze. Broders 
wprowadził czterostopniowy podział złośliwości nowotworów: 1° - co najmniej 
75% komórek dojrzałych; 11° - 50% komórek dojrzałych; III0 - 25 - 50% komórek 
dojrzałych; 1V° - mniej niż 25% komórek dojrzałych. W Polsce stosowany jest 
trójstopniowy podział Laskowskiego. Podział ten unika pomiarów, których obiek
tywizm staje się pozorny wobec nieprecyzyjnego określenia granicy pomiędzy 
dojrzałą a niedojrzałą komórką nowotworową; jest on łatwiejszy w stosowaniu 
praktycznym i bardziej odpowiada zasadom oceniania niewymiernych zja
wisk biologicznych.



Diagnostyka histopatologiczna nowotworów musi uwzględniać: stopień
deformacji (atypizacji) komórek, sposób ich rozrastania się, ich aktywność mito- 
tyczną, stosunek do podłoża, a wreszcie poziom i kierunek zróżnicowania 
komórkowego. Uwzględnienie tych cech jest jednoznaczne ze sklasyfikowaniem 
badanego nowotworu według jego natury tkankowej (kierunku i stopnia zróż
nicowania komórek) oraz stopnia złośliwości (aktywności rozrostowej, sposobu 
rozprzestrzeniania się i stopnia deformacji komórki).

Możliwość przewidzenia przebiegu danego nowotworu ma wielkie znaczenie 
dla klinicysty, pozwala bowiem wybrać sposób leczenia i określić rokowanie. 
Klinicysta oczekuje tej informacji od patologa i pragnie uzyskać wytyczne albo 
wręcz decyzję dotyczącą dalszego postępowania terapeutycznego. Patolog musi 
więc stale pamiętać o odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Wszelkie niezgod
ności pomiędzy obrazem morfologicznym i klinicznym powinny być wyjaśnione. 
Patologowi nie wolno się asekurować. Odpowiedzi enigmantyczne są zwykle 
dowodem braku decyzji i braku odwagi. Diagnostę patomorfologa musi cechować 
maksymalna szczerość i klarowność wypowiedzi.

Wynikiem badania patomorfologicznego może być: 1) brak diagnozy, 
2) diagnoza niepewna (należy wówczas określić stopień prawdopodobieństwa 
wysuwanych sugestii), 3) diagnoza jednoznaczna. Sama nazwa nowotworu 
niekiedy nie stanowi wystarczającego rozpoznania. Duża część określeń 
klasyfikacyjnych maskuje istotę sprawy nowotworowej lub wprowadza w błąd, 
implikując mylną histogenezę, a przede wszystkim nie uwzględniając stopnia 
złośliwości guza.

Przykładem mylących nazw, stosowanych powszechnie z przyczyn tradycjo
nalnych może być określenie "rak podstawnokomórkowy" - dla półzłośliwego 
nabłoniaka skóry, "nadnerczak" - dla raka jasnokomórkowego nerki, "nasieniak" - 
dla germinalnego guza z pierwotnych komórek płciowych, itp. Należy więc 
a priori umówić się, że stosowane obecnie nazwy nowotworów, zalecane często 
przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie nie są definicjami lecz 
raczej kryptonimami nowotworów.

Aby uniknąć dwuznaczności i nieporozumień terminologicznych klasyfikacja 
i nazewnictwo nowotworów musi uwzględniać jasną definicję podstawowych 
pojęć. Kilka pojęć zasadniczych postaramy się obecnie określić, co ułatwi studio
wanie dalszych rozdziałów skryptu:
♦ Określenia "nowotwór złośliwy" i "rozrost złośliwy" są równoznaczne 
i oznaczają niepohamowaną proliferację komórek danej tkanki, zagrażającą życiu 
całego organizmu. Złośliwość nowotworu jest więc pojęciem umownym, oznacza 
ono szczególnie niekorzystne cechy kliniczne danego rozrostu, które są deter
minowane przez:

- charakter zmian w genomie komórek ulegających transformacji;
- poziom zróżnicowania komórek macierzystych i rodzaj tkanki, z której guz się 

wywodzi;



- stopień pobudzenia proliferacyjnego skorelowanego ujemnie ze zdolnością 
różnicowania się komórek;

- stopień antygenowości składników komórkowych guza;
- lokalizację guza i zdolność mobilizacji mechanizmów obronnych ustroju;

♦ Rozróżniamy pojęcia "złośliwości biologicznej", "złośliwości klinicznej" 
i "złośliwości histologicznej";

- złośliwość biologiczna nowotworu wyznaczona jest przez cechy genetyczno- 
molekularne określające aktywność proliferacyjną, charakter i ilość mutacji 
czy rearanżacji genowych, warunkujących konkretne zaburzenia w zakresie 
struktury i funkcji komórek;

- złośliwość kliniczną określają wszystkie procesy wpływające na funkcjo
nowanie organizmu; uwzględnia ona zarówno cechy biologiczne, jak i lokalizację 
nowotworu, jego aktywność wydzielniczą, czy wreszcie wiek pacjenta,

- złośliwość histologiczna, oznacza ocenę złośliwości dokonywaną przez 
patologa na podstawie cech morfologicznych badanego nowotworu; w ocenie 
tej bierze się pod uwagę stopień atypii komórkowej, liczbę i typ patolo
gicznych mitoz, zdolności tkankotwórcze, sposób naciekania podłoża, stosu
nek do naczyń i rodzaj wywoływanych odczynów podścieliska.

♦ Najczęściej nowotwory złośliwe dają regionalne lub odległe przerzuty sta
nowiące kolonię komórek z pierwotnego ogniska nowotworu. Kolonia taka (lub 
liczne kolonie) może być następstwem przerzutu drogą naczyń chłonnych (głównie 
raki), naczyń krwionośnych (głównie mięsaki i czerniaki) lub tzw. drogą 
transcelomiczną (wysiew w jamie otrzewnej i opłucnej). Nie wszystkie nowotwory 
złośliwe dają jednak przerzuty, albo dają je bardzo późno i w określonych, 
szczególnych okolicznościach. Należą do nich jedne z najgroźniejszych nowo
tworów złośliwych OUN, jakimi sąglejaki, ale także niektóre raki i mięsaki.
♦ Nowotwory rosnące destrukcyjnie w stosunku do podłoża lecz rzadko dające 
przerzuty nazywane są "nowotworami złośliwymi miejscowo" lub "nowotwo
rami półzłośliwymi"; należą do nich liczne raki podstawno-komórkowe skóry, 
szkliwiaki, niektóre mięsaki skóry i tkanek miękkich i niektóre bardziej dojrzałe 
guzy OUN,
♦ Słowo "rak" ma w języku polskim podwójne znaczenie - ogólnie określa 
każdy nowotwór złośliwy, a bardziej szczegółowo - każdy nowotwór złośliwy 
zróżnicowany w kierunku tkanki nabłonkowej. W piśmiennictwie anglosaskim to 
rozróżnienie ma odbicie w nazewnictwie medycznym, pierwsze znaczenie wyraża 
słowo " c a n c e r " , a drugie - " C a rc in o m a " ,

♦ Nowotwory złośliwe tkanki melaninotwórczej noszą nazwę czerniak (m e la -  
n o m a )  lub czerniak złośliwy (m e la n o m a  m a l ig n u m ) ,

♦ Nowotwory złośliwe tkanki łącznej podporowej i naczyniowej, a także kostnej 
i chrzęstnej oraz mięśniowej nazywamy mięsakami (s a r c o m a ),



♦ Nowotwory złośliwe układu immunologicznego zwą się chłoniakami ( ly m -  
p h o m a ), lub chłoniakami złośliwymi (,ly m p h o m a  m a l ig n u m ) ,

♦ Nowotwory złośliwe wywodzące się z gleju nazywamy głejakami (g l io m a ).
♦ Istnieje wiele innych nowotworów, które nie mieszczą się w żadnej z wymie
nionych zasadniczych pięciu grup. Są to np.: międzybłoniaki (m e s o th e l io in a ) 
wywodzące się z mesothelium, siatkówczaki (r e t in o b la s to m a ) rozwijające się 
w siatkówce oka, szpiczaki (m y e lo m a ) - nowotwory zróżnicowane plazmo- 
cytarnie, a rozwijające się w szpiku kostnym.
♦ Nowotwory zbudowane z komórek rozrodczych lub/i z komórek późniejszej 
fazy embryogenezy nazywamy guzami germinalnymi lub zarodkowymi. Są to 
nowotwory o różnym stopniu złośliwości, począwszy od rozrodczaków utwo
rzonych przez gonocyty nowotworowe, poprzez różne formy raków embrio
nalnych, a skończywszy na mniej lub bardziej dojrzałych potworniakach.
♦ Nowotwory związane z zaburzeniami ontogenezy, pojawiające się często we 
wczesnym dzieciństwie, określane są zwykle jako "blastoma" (np. n e p h r o -  
b la s to m a , h e p a to b la s to m a , m e d u l lo b la s to m a , r e t in o b la s to m a , itp.) Określenie 
"blastoma" wprowadzano także do nazewnictwa nowotworów dla podkreślenia 
płodowego typu histogenezy nowotworu (np. a d n e x o b la s to m a , tr ic h o b la s to m a ) .

♦ Niektóre nowotwory noszą nazwy będące raczej oznaczeniem objawu niż 
istoty proliferacji, np.: białaczka (,l e u c u e m ia ) to nazwa oznaczająca obecność 
patologicznych komórek układu krwiotwórczego we krwi obwodowej lecz uży
wana jest jako określenie nowotworowego rozrostu różnych klonów tego układu.

Histopatolog musi znać ten szyfr i odkodować go dla potrzeb klinicysty. Histo
patolog powinien znać setki odmian i pododmian najważniejszych nowotworów 
po to, aby móc odróżnić od siebie podobne morfologicznie lecz różne biologicznie 
nowotwory i aby w swej diagnozie przedstawić klinicyście kwintesencję swego 
badania. W wielu przypadkach jest rzeczą wskazaną, aby rozpoznanie opatrzyć 
komentarzem, który powinien zawierać określenie stopnia złośliwości histolo
gicznej (tzw. grading), ocenę doszczętności zabiegu i ewentualnie charakterystykę 
nowotworu, jeśli stanowi on wyjątkowo rzadko występującą jednostkę nozo- 
logiczną.

Nie wszyscy rozumieją, że badanie histopatologiczne to czynność typowo 
interpretacyjna. Ta interpretacja wymaga zrozumienia, że "każda prawda jest 
konkretna" i że ten sam obraz histopatologiczny może mieć zupełnie inne 
znaczenie w różnych okolicznościach.



ROZDZIAŁ V

ZASTOSOWANIE METOD BIOCHEMICZNYCH, 
CYTOGENETYCZNYCH I MOLEKULARNYCH 

W DIAGNOSTYCE ONKOLOGICZNEJ

Jacek Bartkowiak, Maria Dębiec-Rychter

Markerem nowotworowym nazywamy każdą charakterystyczną zmianę (jakoś
ciową lub ilościową), która pojawia się w makrocząsteczkach funkcjonujących 
wdanej komórce nowotworowej jako bezpośredni wynik transformacji nowo
tworowej tejże komórki lub postępującego jej klonalnego rozrostu. Zmiany te 
mogą być wykrywane albo wyłącznie na poziomie komórkowym i wtedy można 
mówić o komórkowych markerach nowotworowych, albo też w określonych 
przypadkach można dokonywać ich detekcji w surowicy krwi (oraz innych płynach 
i wydzielinach ustrojowych) i w tym wypadku nazywamy je krążącymi mar
kerami nowotworowymi.

Do grupy markerów komórkowych zaliczyć można:
a) specyficzne antygeny transformacyjne prezentowane na błonie komórkowej,
b) błonowe receptory dla hormonów i czynników wzrostu, oraz innych ligandów 

antygenowych,
c) wszelkie molekularne zmiany dotyczące materiału genetycznego i mechaniz

mów jego ekspresji.
Komórkowe markery nowotworowe oznacza się w oparciu o testy immunohisto- 
chemiczne, cytometryczne, cytogenetyczne oraz techniki genetyki i biologii mole
kularnej.

A. Badania cytogenetyczne
Badania cytogenetyczne stanowią ważny element w diagnostyce nowotworów. 

Nieprawidłowy kariotyp może być podstawą do rozpoznania procesu nowotwo
rowego, a wykrycie swoistych zmian numerycznych lub strukturalnych chromo
somów jest przydatne w wyjaśnieniu histogenezy oraz klasyfikacji histopato
logicznej. Pierwotne zmiany chromosomowe związane są z inicjacją lub wczes
nymi etapami ewolucji guza. Na nie nakładają się zwykle zmiany wtórne będące 
wykładnikiem klonalnej progresji subpopulacji komórkowych. Pojawienie się ich 
może być wykładnikiem stopnia złośliwości guza i markerem prognostycznym 
choroby.



Specyficzne translokacje chromosomowe, będące pierwotną przyczyną rozwoju 
nowotworu, są charakterystyczne dla chorób rozrostowych układu krwiotwórczego 
i chłonnego a także niektórych guzów litych. Miejsca złamań chromosomów są dla 
poszczególnych typów nowotworów tak wysoce powtarzalne, że badania kariotypu 
mogą stanowić podstawę dla wyodrębnienia podtypów różniących się cechami 
przebiegu klinicznego i podatnością na leczenie. Kariogramy uzyskuje się z ko
mórek dzielących się, hodowanych in  v itro . Prostsza metoda oceny anomalii chro
mosomowych, zwana cytogenetyką interfazalną (CGIF), oparta jest na hybry
dyzacji znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym sondy molekularnej z badanymi 
komplementarnymi sekwencjami DNA w jądrach komórek (Fluorescence In Situ 
Hybridization = FISH), nie tylko w stadium mitozy ale i w interfazie. Metoda ta 
umożliwia wykrycie aberracji liczbowych (chromosomów dodatkowych, mono- 
somii) i strukturalnych (swoistych translokacji) w komórkach nie dzielących się, co 
pozwala na badanie komórek reprezentatywnych dla całego nowotworu.

Znaczenie badań cytogenetycznych można uwidocznić na przykładzie badania 
występowania chromosomu Philadelphia (translokacji chromosomu 9 na 22) 
w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) (Rycina 1). U dorosłych translokację tę 
stwierdza się u 90% pacjentów z CML i taka postać choroby rokuje lepiej niż CML 
bez tej translokacji. U dzieci postacie z t(9;22) są oporne na klasyczne formy lecze
nia (chemioterapię) i jedynie przeszczep szpiku może dać szansę na wyleczenie. 
Podobnie, wykrycie t(9;22) w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dorosłych 
lub dzieci jest czynnikiem rokowniczo niekorzystnym. Przypadki takie wymagają 
intensywnej chemio terapii, lub przeszczepu szpiku. Niektóre inne warianty trans- 
lokacji chromosomów w ostrych białaczkach szpikowych i limfoblastycznych, 
poza znaczeniem diagnostycznym, również mają znaczenie rokownicze, a wystę
powanie ich winno być brane pod uwagę przy wyborze form terapii.

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 
(CHRONIC MYELOGENOUS LEUKAEMIA = CML)

CHROMOSOM PHILADELPHIA = t(9; 22)(q34; q ll)

Ryc. 1. Schemat translokacji leżącej u podłoża przewlekłej 
białaczki szpikowej



B. Badania molekularne

Wyróżnić tu można trzy grupy badań: 1) wykrywanie rearranżacji lub ampli- 
fikacji genowych, 2) wykrywanie delecji, 3) wykrywanie mutacji punktowych

Ad 1). Do klasycznych metod wykrywania rearranżacji lub amplifikacji 
genowych służy technika transferu Southerna. Polega ona na trawieniu enzymem 
restrykcyjnym DNA pochodzącego z komórek nowotworowych, rozdziale elektro- 
foretycznym strawionych fragmentów, przeniesieniu rozdzielonych fragmentów 
z żelu na liltr i hybrydyzacji unieruchomionego na filtrze DNA z radioaktywną 
sondą komplementarną do badanego genu. Zapis pozycji elektroforetycznych 
fragmentów restrykcyjnych DNA z komórek prawidłowych (kontrola) i nowo
tworowych, oraz stwierdzenie, czy dane prążki mają położenie identyczne (a zatem 
identyczną wielkość), czy też położenie to jest różne, mają podstawowe znaczenie 
dla wykrycia rearranżacji. Badanie intensywności prążków DNA nowotworowego 
w stosunku do prążków DNA kontrolnego pozwala na ocenę liczby kopii badanego 
genu (stopnia jego amplifikacji).

Nowsze techniki wykorzystują do badania rearranżacji genów (a także badania 
translokacji chromosomowych) reakcję łańcuchową polimerazy (PCR=PoIyme- 
rasc Chain Reaction). Metoda oparta jest na enzymatycznym zwielokrotnieniu 
(amplifikacji) fragmentu DNA ograniczonego dwoma oligonukleotydowymi star
terami (ang. primer) komplementarnymi do przeciwległych nici DNA badanej 
sekwencji. Następuje powielenie DNA (fragmentu ograniczonego z obu stron 
starterami) w' powtarzalnych cyklach przedłużania startera (syntezy nici komple
mentarnej DNA) i denaturacji. Ponieważ w kolejnym cyklu każda z nici danego 
segmentu DNA stosowana jest znów jako powielana matryca, liczba kopii powie
lanych fragmentów rośnie wykładniczo. Warunkiem zastosowania techniki jest 
znajomość sekwencji amplifikowanego fragmentu DNA do syntezy swoistych 
starterów nukleotydowych używanych w PCR.
Przykłady zastosowania badania rearranżacji genów opisano poniżej (patrz pod
rozdział pt. „Badanie rearranżacji limfocytarnych genów receptorowych”).

Ad 2). Delecje (ubytki genomu) mogą być wykrywane przy użyciu technik 
klasycznych (Southern blotting) oraz nowszych, opartych o badanie utratę hete- 
rozygotyczności (LOH, ang. loss of heterozygosity), wykorzystujących polimor
fizm DNA. Metodą wykrywającą polimorfizm oparty na różnej liczbie powtórzeń 
krótkich, najczęściej kilkunukleotydowych sekwencji DNA jest VNTR-PCR (ang. 
variable number of tandem repeats-PCR). Po wykonaniu amplifikacji DNA 
(reakcja PCR), zwielokrotniona liczba kopii polimorficznego fragmentu DNA 
rozdzielana jest elektroforetycznie na żelu poliakryloamidowym i uwidaczniana 
technikami autoradiografii. W przypadkach polimorficznych, długość produktów 
pochodzenia ojcowskiego i matczynego w tkance nienowotworowej są różne. 
Delecje wykrywane są na podstawie braku produktu pochodzenia ojcowskiego lub 
matczynnego z DNA izolowanego z nowotworu.



Ad 3). Przy wykrywaniu mutacji punktowych również wykorzystuje się 
polimorfizm DNA. W sytuacji gdy zmiana pojedynczego nukleotydu (mutacja 
punktowa) doprowadza do obecności lub braku u badanych osób tzw. miejsc 
restrykcyjnych, stosuje się metodę Southern-RFLP. Metoda wykorzystuje różną 
długość fragmentów DNA po pocięciu enzymem restrykcyjnym, co określane jest 
mianem RFLP (ang. restriction fragment lengh polymorphism). Obecność 
mutacji zmienia istniejące miejsca restrykcyjne cięcia enzymem (znosi istniejące 
lub dodaje nowe), wpływając na zróżnicowanie długości allela zmutowanego 
w stosunku do prawidłowego, co umożliwia rozpoznanie mutacji. W badaniach 
typu RFLP obok metody transferu Southerna można zastosować reakcję łań
cuchową polimerazy (RFLP-PCR). Najważniejszym zastosowaniem PCR w diag
nostyce typu RFLP-PCR jest wykorzystanie tej techniki do uzyskania zwiększonej 
ilości DNA przed jego dalszą analizą. Po uzyskaniu fragmentu genu możliwe jest 
jego dalsze badanie za pomocą metody Southern-RFLP.

Mutacje można wykrywać również za pomocą oligonukleotydów specyficz
nych dla allelu (ASO, ang. Allel Specific Oligonucleotides). Metoda opiera się 
na wykorzystaniu dwóch nukleotydów: jednego komplementarnego z sekwencją 
prawidłowego genu, drugiego komplementarnego ze znaną mutacją w genie. Obie 
nukleotydy specyficzne dla allelu wykorzystywane są jako sondy do hybrydyzacji 
w celu określenia, czy pacjent ma dwie kopie prawidłowego genu, czy też mutację 
odpowiedzialną za daną chorobę.

Mutacje leżące u podłoża większości nowotworów nie są zazwyczaj ograni
czone do jednego typu. Wykrywanie mutacji nieznanych oparte jest o techniki 
SSCP (ang. single stranded confirmation polymorphism), wykorzystujące różne 
zdolności migracyjne alleli zmutowanych w stosunku do prawidłowych w żelu 
poliakryloamidowym. Różne migrowanie w żelu alleli jest wynikiem zmian kon- 
formacyjnych pojedynczych nici DNA zmutowanego. Inną metodą badania mutacji 
punktowych jest bezpośrednie sckwencjonowanie badanego genu (ustalenie 
sekwencji jego nukleotydów). W niektórych przypadkach możliwa jest pośrednia 
diagnostyka mutacji, oparta na jej markerach. Jako markery wykorzystywane są 
polimorficzne sekwencje DNA znajdujące się w pobliżu danego genu (czyli sprzę
żone z tym genem), lecz poza jego sekwencją kodującą.

Badanie rearraniacji limfocytarnych genów receptorowych
Chłoniaki złośliwe i białaczki są heterogenną grupą rozrostów nowotworowych, 

wywodzących się z komórek pochodzenia hematopoetycznego i przybierających 
bardzo różnorodne postacie kliniczne. W diagnostyce tych nowotworów stosuje się 
obok klasycznej histopatologii metody immunofenotypowania, wzbogacone 
o automatyczne analizy w cytometrze przepływowym (patrz dalej). Charakter 
materiału tkankowego badanego w przypadku tych nowotworów (krew obwodowa, 
szpik, śledziona i węzły chłonne) szczególnie predysponuje je do diagnostyki 
cytometrycznej. Badania tych rozrostów oparte o techniki genetyki i biologii 
molekularnej, pozwalają na wykrywanie określonych defektów genetycznych



(translokacje chromosomowe, mutacje poszczególnych proto-onkogenów czy 
genów supresorowych, ich amplifikacje lub delecje itp.). Pomimo polimorfizmu 
poszczególnych chłoniaków i białaczek, nie ma wątpliwości, iż rozrosty te mają 
charakter klonów, wywodzących się ze wspólnej, pierwotnie stransformowanej 
komórki pnia. Z diagnostycznego punktu widzenia istotny jest fakt, że wszelkie 
inicjacyjne uszkodzenia genomu komórki, będące przyczyną jej transformacji 
nowotworowej, poprzedzają proces klonalnej proliferacji komórkowej. W kon
sekwencji wszystkie potomne komórki, tworzące dany nowotwór, obdarzone są 
tymi samymi uszkodzeniami genomowymi, co wyjściowa, macierzysta komórka 
nowotworowa. A więc określone uszkodzenia DNA w tych komórkach stanowią 
rodzaj swoistego, molekularnego markera nowotworowego. Ponadto rodzaje i typy 
omawianych nieprawidłowości genomowych są w sposób nieprzypadkowy zwią
zane ze specyficznymi odmianami chłoniaków czy białaczek (patrz rozdział doty
czący chłoniaków).

Powyższe rozważania o molekularnych uwarunkowaniach transformacji nowo
tworowej, a także o monoklonalności tych rozrostów, dotyczą praktycznie wszyst
kich guzów złośliwych, nie tylko nowotworów limfoidalnych. Molekularna 
diagnostyka białaczek i chłoniaków (w większości przypadków wywodzących się 
z komórek linii B lub T) operuje jeszcze innym zestawem unikalnych markerów 
genetycznych, nie związanych z omawianymi powyżej inicjacyjnymi uszkodze
niami DNA. Tę dodatkową kategorię markerową stanowią somatycznie rearran- 
żowane geny receptorów antygenowych w limfocytach B i T (tj. odpowiednio geny 
immunoglobulinowe i geny receptora TCR). Proces ten jest analogiczny do prze
kształceń w prawidłowo różnicujących się limfocytach i jest koniecznym warun
kiem wytworzenia odpowiednio różnorodnej populacji immunokompetentnych 
komórek, zdolnych do swoistego rozpoznawania ogromnego repertuaru najroz
maitszych antygenów środowiska zewnętrznego. Proces rearranżacji limfo- 
cytarnych genów receptorowych zachodzi w bardzo wczesnym etapie rozwoju tych 
komórek. Ma on kilkuetapowy przebieg ale niemal zawsze rearranżacje omawia
nych genów, poprzedzają klonalną ekspansję transformowanych komórek, dostar
czając swoistych markerów, analogicznych do nabytych uszkodzeń genetycznych. 
Monoklonalne wzory rearranżacyjne nie są jednak jednoznacznie skorelowane 
z określonymi typami limfoidalnych nowotworów, stąd też ich pierwotna detekcja 
w badanym materiale świadczyć może przede wszystkim jedynie o złośliwym cha
rakterze rozrostu (monoklonalność), o jego rodowodzie ("lineage" - pochodzenie 
B- albo T-komórkowe), niekiedy rozróżnia w którym typie komórek prekurso
rowych lub komórkach dojrzałych danej linii zaszła transformacja, ale bez 
możliwości dokładniejszej klasyfikacji nowotworu. W ograniczonym zakresie ana
lizy te mogą służyć monitorowaniu terapii, dyskryminacji dwóch lub kilku hemato- 
poetycznych rozrostów, pojawiających się synchronicznie, albo metachronicznie, 
a także do identyfikacji ewentualnej wznowy.

Każda cząsteczka immunoglobuliny (receptor limfocytów B) składa się 
z dwóch identycznych białkowych łańcuchów ciężkich (kodowanych przez geny 
j.i, S, y, £ lub a )  i dwóch identycznych białkowych łańcuchów lekkich (kodowa-



nych przez geny Klub X). Zmienny region cząsteczki immunoglobuliny, odpowia
dający za rozpoznawanie antygenu (nazywany Fab, od ang. Fragment antibody 
binding) jest zlokalizowany w aminowym końcu struktury białka. Koniec karbo
ksylowy cząsteczki ma charakter konserwatywny (nazywany jest Fc, od ang. 
Fragment crystalline) i definiuje isotyp immunoglobuliny: IgM(|0,), IgG(y), IgE(e) 
IgD(8) albo IgA(a).
Receptory limfocytów T występują w dwóch formach, jako białkowe heterodimery 
a(3 lub y8. Kodująje odpowiednie geny a ,  [5, y  i 8.

Ryc. 2. Schemat rearanżacji limfocytarnych genów receptorowych. Wyróżniono 
zbiory segmentów zmiennych -  V, segmentów łącznikowych -  J, segmen
tów stałych -  C i w określonych przypadkach segmentów różnicowych -  D. 
Oznaczenie 1 i 2 określa kolejne etapy procesu przebudowy



Geny dla receptorów obu typów limfocytów zlokalizowane na różnych chro
mosomach i w komórkach pnia, przybierają postać nieaktywnych, rozprzestrze
nionych zbiorów poszczególnych rodzajów fragmentów genowych, tj. segmentów 
zmiennych -  V, segmentów łącznikowych -  J, segmentów stałych -  C i w określo
nych przypadkach segm,entów różnicowych -  D (rycina 2). W trakcie rozwoju 
pierwotnych komórek pnia do stanu w pełni dojrzałych limfocytów B i T, nastę
puje stopniowe przebudowywanie genomu tych komórek, oparte w obu przypad
kach o analogiczne mechanizmy rearanżacyjne (m.in. występuje odpowiednia 
kolejność połączeń segmentów z różnych zestawów genowych, różna dla określo
nych genów; ponadto najpierw dochodzi do przebudowy genów kodujących 
łańcuchy ciężkie Ig lub kodujących łańcuch (3 TCR, a dopiero po nieproduktywnej 
rearranżacji jednego z alleli przebudowywany jest allel drugi). Ostatecznie procesy 
te doprowadzają do wytworzenia ciągłej struktury aktywnych genów receptoro
wych, z sekwencją regionów V-(D)-J-C. Przypadkowość wyboru określonych seg
mentów (z poszczególnych zbiorów) w trakcie rearranżacji gwarantuje niewiary
godną różnorodność (1011 -1018) ostatecznych form genowych, odpowiedzialną za 
unikalność białek receptorowych syntetyzowanych przez różne limfocyty obu 
typów - B i T.

Analiza DNA, poprzez jego mapowanie metodą Southerna, wykrywa geny 
receptorowe o strukturze typowej dla komórek linii zarodkowych jedynie w tkance 
nielimfoidalnej. W obrębie poliklonalnej populacji limfocytów, jakie normalnie 
krążą we krwi obwodowej, geny receptorowe są już przebudowane, ale ich 
szczegółowa identyfikacja jest niemożliwa, z powodu olbrzymiej różnorodności 
form porearranżacyjnych (zamiast obrazu prążkowego widoczne jest smużenie - 
"smear"), z których żadna nie występuje w ilości wystarczającej do detekcji 
(Rycina 3). Dopiero w sytuacji, kiedy w populacji limfocytarnej wystąpi duża 
liczba komórek o identycznym obrazie rearanżacyjnym, możliwe staje się uwi
docznienie tego charakterystycznego wzoru. Praktycznie ma to miejsce w przy
padku monoklonalnej proliferacji komórek, typowej dla chłoniaków i białaczek 
limfoidalnych. Tak więc detekcja w badanym materiale określonej rearranżacji 
genów immunoglobulinowych (najczęściej dla łańcucha ciężkiego f,i lub dla łań
cuchów lekkich /ci ŹL) wskazuje na obecność monoklonalnej populacji limfocytów 
B, co może być wynikiem rozrostu nowotworowego z komórek B, bądź zaburzeń 
immunologicznych angażujących te komórki (Rycina 4). Analogicznie w przy
padkach chłoniaków i białaczek typu T uzyskuje się charakterystyczny mono- 
klonalny wzór rearranżacyjny, najczęściej dla genu receptorowego [3, rzadziej y 
lub <5. Niekiedy, ale bardzo rzadko, zaobserwować można jednoczesną rearranżację 
genów immunoglobulinowych i genów dla receptora komórek T. Zjawisko to 
nazywane jest "lineage infidelity" (nieścisłość rodowodowa), a jego przyczyną jest 
zapewne nieprawidłowa aktywność enzymu rearranżacyjnego (rekombinazy), 
powodująca łączenie się segmentów genowych z zestawów przeznaczonych dla 
różnych genów i często przedwcześnie kończąca proces przebudowy. Takie 
anomalje częstsze są w limfocytach B.



Ryc. 3. Schematyczne przedstawienie wyniku analizy (metodą hybrydyzacji Sou- 
therna) rearanżacji genów immunoglobulinowych w limfocytach B. Jeden 
silny prążek — odpowiadający niezaaranżowanemu komórek zarodkowych -  
widoczny jest w populacji komórek nie będących limfocytami B, a także 
w polikonalnej mieszaninie dojrzałych komórek B. Swoisty prążek rea- 
ranżacyjny pojawia się w limfocytarnej populacji monoklonalnej oraz 
w przypadku, gdy te monoklonalne komórki dominują na tle prawidłowego 
różnicowania poliklonalnego.



Ryc. 4. Wynik analizy rearanżacyjnej, dokonanej metodą hybrydyzacji Southerma.
Strzałki wskazują na prążki zreanranżowane, typowe dla monoklonalnych 
rozrostów nowotworowych. A. L ocus genu kodującego ciężki łańcuch immu- 
noglobulin w DNA w różnych (1-4) przypadków monoklonalnych rozrostów 
limfocytów B. Ścieżka C odpowiada kontrolnemu DNA fibroblastów. DNA 
trawiony był enzymem restrykcyjnym EcoRI, a sonda hybrydyzowała do 
regionu łącznikowego genu łańcucha ciężkiego -  JH. B Locus genu kodu
jącego łańcuch receptora komórek T (TCR) z różnych (1-6) przypadków 
rozrostu typu T. Ścieżka 7 odpowiada kontrolnemu DNA. DNA trawiony był 
enzymem restrykcyjnym E co R I, a sonda hybrydyzowała do regionu stałego 
genu beta TCR-Cr



Technika blottingu Southerna wykrywa określone rearranżacjc genów recep
torowych w przypadkach, gdy ok. 10% badanej populacji limfocytów ma charakter 
monoklonalny. Choć sama metoda jest bardziej obiektywną i czulszą niż analizy 
mikroskopowe, to aktualnie uznaje się ją za zbyt ograniczoną pod względem 
zdolności detekcji zmian i jednocześnie nadmiernie pracochłonną. Coraz po
wszechniej zastępowana jest (lub uzupełniana) przez rozmaite odmiany ampli- 
fikacji fragmentów genów receptorowych przy użyciu techniki PCR. Technika 
PCR umożliwia wykrycie komórek rozrostu monoklonalnego nawet wtedy, gdy 
stanowią one nie więcej niż 1% całkowitej populacji poliklonalnych limfocytów. 
Jednakże i ta technika ma swoje ujemne strony. Obok powszechnego dla niej 
problemu mikrozanieczyszczeń (źródła wyników fałszywie dodatnich), w przy
padku amplifikacji genów receptorowych istnieje niebezpieczeństwo otrzymy
wania wyników fałszywie ujemnych. Jest to związane z trudnościami zapro
jektowania i wybrania odpowiednich oligonukleotydów starterowych, które muszą 
uwzględniać różnorodność sekwencji przemieszczanych segmentów genowych 
(dodatkowo zmienianych przez porearanżacyjne mutacje). Na takie wyniki wpływa 
również możliwość niekompletnych lub aberracyjnych rearanżacji. Stąd też zaleca 
się stosowanie w omawianych analizach techniki typu "multiplex PCR", w któ
rych primer rozpoznający sekwencje stałych regionów genów receptorowych (np. 
regiony 3' genów JH lub łańcuchów ciężkich) współdziała z mieszaniną 
primerów komplementarnych do 5' regionów zmiennych ( np. VH ). Sądzi się. że 
takie zabiegi pozwalają wykryć metodą i'CR ponad 75% rearranżacji genowych 
u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi. Oczywiście strategia amplifikacji 
DNA genów receptorowych jest czulsza i bardziej informacyjna w przypadku 
identyfikacji w nich nieprawidłowych translokacji chromosomowych, ze swoistymi 
miejscami złamań w obrębie genów immunoglobulinowych - np. przemieszczenie 
genów łańcuchów ciężkich Ig w obręb onkogenu bcl-2 w chłoniaku grudkowym.

Należy podkreślić, że wykrycie u pacjenta określonej limfocytarnej populacji 
monoklonalnej nie jest równoznaczne z uznaniem jej za złośliwy rozrost nowo
tworowy. Rozróżnienie złośliwej od łagodnej ekspansji komórkowej wymaga 
dodatkowych informacji opartych nadanych klinicznych i wynikach innych testów 
laboratoryjnych, a często na dłuższej obserwacji pacjenta.

C. C ytom etria przepływowa

W stosunku do tradycyjnych mikroskopowych metod analizy komórek techniki 
cytometryczne umożliwiają dużo szybszy, czulszy i ilościowy opis wielorakich 
biologicznych i fizykochemicznych własności indywidualnych komórek, znajdują
cych się nawet w bardzo heterogennej mieszaninie. W cytometrze przepływowym 
mogą być badane żywe lub utrwalone komórki różnych tkanek, ale zawsze bez
pośrednio analizowany materiał musi być doprowadzony do jednorodnej zawiesiny 
pojedynczych komórek. Stąd też najprościej i najwydajniej poddawane są testom 
cytometrycznym komórki krwi, szpiku, śledziony i węzłów chłonnych, i dlatego 
również nowotwory pochodzące z tych tkanek są coraz powszechniej diagno
zowane przy użyciu tej metody. Podstawową zasadą, na której opiera się metoda



Ryc. 5. Schemat działania cytometru przepływowego i sortera komórkowego



cytometrii przepływowej, jest ilościowy pomiar różnych cech pojedynczych 
komórek, przepływających - jako odrębne obiekty - w strumieniu cieczy przez 
wąską wiązkę monochromatycznego światła laserowego (Rycina 5). Już samo 
rozpraszanie światła przez niewybarwione komórki, mierzone zarówno pod niskim 
kątem (< 2°; tzw. „forward scatter”), jak i pod kątem 90° (tzw. „side scatter”), 
pozwala określić odpowiednio rozmiar komórek i rodzaj posiadanych przez nie 
cytoplazmatycznych ziarnistości. Przede wszystkim jednak analizowane komórki 
"wyznakowuje się" odpowiednio dobranymi barwnikami fluorescencyjnymi. Jedne 
fluorochromy (np. jodek propidyny, DAPI, oranż akrydynowy lub fluoresceina) 
swoiście wiążą się z całkowitym wewnątrzkomórkowy DNA, RNA lub białkiem, 
inne (np. FITC, PE - fikoerytryna, TR - czerwień Texasu), koniugowane ze 
swoistymi monoklonalnymi przeciwciałami, wybarwiają tylko te komórki, które na 
swojej powierzchni prezentują odpowiednie zestawy antygenów. Fluorochromy 
związane z pojedynczą komórką ulegają - podczas jej przechodzenia przez wiązkę 
światła laserowego o odpowiedniej długości - wzbudzeniu i niemal jednocześnie 
emitują własne "sygnały fluorescencyjne", które są selekcjonowane, wykrywane 
i w ilościowej formie zapisywane.

O stosowanie monoklonalnych przeciwciał sprzężonych z fluorochromem 
oparte jest tzw. barwienie bezpośrednie (Rycina 6). Często jednak stosuje się do 
identyfikacji określonych antygenów błonowych tzw. barwienie pośrednie. Polega 
ono na znanym z immunohistochemii "kanapkowym" sposobie ich detekcji - 
najpierw reaguje z antygenem niewyznai.owane, swoiste przeciwciało monoklo- 
nalne (najczęściej mysie), a później przyłącza się do niego skonjugowaną barw
nikiem fluorescencyjnym IgG (np. kozią/anty-mysią). Ta druga metodyka ma 
zdolność wzmacniania sygnału, co jednak w dobie coraz skuteczniejszych metod 
wzbudzania emisji promieniowania fluorescencyjnego, jak i czulszych sposobów 
jego detekcji ma coraz mniejsze znaczenie.

W najnowszym sprzęcie takich firm, jak Coulter i Becton-Dickinson dobór 
odpowiednich źródeł laserowych, filtrów interferencyjnych i rodzajów znaczników 
fluorescencyjnych umożliwia analizę wieloparametrową (tzn. można równocześnie 
określać kilka - 4 lub 5 - cech charakterystycznych dla danej pojedynczej ko
mórki). W jednym oznaczeniu charakteryzuje się w ten sposób I04-I(f komórek 
w czasie 1 min., stąd też pełne opracowanie uzyskiwanych rezultatów wymaga 
specjalistycznej analizy komputerowej. Metodyka ta gwarantuje jednak wysoką 
obiektywność wyników, a jej czułość wyraża się zdolnością specyficznego opisu 
unikalnych komórek, przy częstości ich występowania nie większych niż 1/1000. 
Dodatkowe urządzenia sortujące umożliwiają fizyczną, a nie tylko "komputerową" 
izolację określonych typów komórek, zgodnie z algorytmem prowadzonej analizy. 
Daje to możliwość dalszej hodowli i badać np. zdolności do proliferacji lub też 
własności cytotoksycznych badanych komórek.



Ryc. 6. Wynik dwuparterowej analizy cytometrycznej komórek blastycznych od pacjenta 
z ostrą białaczką szpikową. A. Obraz cytometryczny w przypadku próby na 
niespecyficzne barwienie barwnikami fluorescencyjnymi FITO i PE sprzężo
nymi z mysimi immunoglobulinami. B. Obraz barwienia swoistymi monoklo- 
nalnymi przeciwciałami anty-CD33-FITC (fluorescencja 1) i anti-CD19-PE 
(fluorescencja 2). C. Obraz barwienia swoistymi monoklonainymi przeciwcia
łami anty-CD34-FlTC (fluorescencja 1) i anty-CDl-PE (fluorescencja 2). Bada
nie komórki wykazywały powierzchniową ekspresję antygenów CD 19, CD33 
i CD34, były natomiast negatywne ze względu na antygen CDI

Nowe generacje przyrządów oraz ciągły postęp w oprogramowaniu kompute
rowym uczyniły z cytometrii niezwykle ważne i wszechstronne narzędzie badaw
cze i diagnostyczne w rękach patologów i hematologów. W klinicznych labora
toriach cytometry przepływowe są już powszechnie stosowane w charakteryzo
waniu komórek szeregu tkanek pod względem ekspresji antygenów powierzchnio
wych (tzw. "immunofenotyping"), w ocenie ich ploidii (zawartości DNA) oraz 
przy wykonywaniu kinetycznej analizy cyklu komórkowego proliferujących



komórek (Rycina 7). Współczesna onkologia nowotworów wywodzących się 
z układu krwiotwórczego wykorzystuje rutynowo testy cytometryczne do precy
zyjnego klasyfikowania rozrostów, do oceny prognostycznej choroby oraz wyboru 
i monitorowania terapii.

Ryc. 7. Schematyczne realcja pomiędzy cyklem komórkowym a histogramem rozkładu 
zawartości DNA w komórkach otrzymanym w badaniach cytometrycznych. 
DNA barwiony był jodkiem propidyny (PI). Komórki w fazie Go/G, cyklu są 
diploidalne i mają DNA w ilości 2N, podczas ich progresji przez fazę S ilość 
DNA wzrasta w nich dwukrotnie do wartości 4N. Komórki te w fazie G2 i na 
początku mitozy (M.) pozostają tertraploidalne



Pierwsze etapy analizy cytometrycznej, wykorzystując fizyczne charakterystyki 
komórek (wspomniany powyżej pomiar wielkości, kształtu i wewnątrzkomór
kowych struktur komórek, dokonywany poprzez ewaluację różnych typów rozpra
szania światła), pozwalają w komputerowym zapisie na wyodrębnienie z całko
witej populacji badanych komórek (np. komórek krwi) poszczególnych ich sub- 
frakcji (np. limfocyty, monocyty i granulocyty) i ukierunkowanie dalszych, bar
dziej szczegółowych ocen na pojedynczy rodzaj komórek. Jest to opcja tzw. 
bramkowania ("gating"). Może być ona stosowana także w bardziej zaawanso
wanych etapach analizy cytometrycznej, już przy ocenie danych fluorescencyjnych 
(np. odróżnianie blastów bialaczkowych od prawidłowych komórek limfoidalnych 
i szpikowych ).

Immunofenotypowanie pozwala na precyzyjne określenie rodowodu ("line- 
age") analizowanych komórek. Nadto określanie ekspresji specyficznego zestawu 
białek powierzchniowych na badanych komórkach (a także stopnia intensywności 
tego procesu) umożliwia ustalanie klonalności obserwowanego rozrostu, ustalenie 
etapu rozwojowego na którym nastąpiła inicjacja procesu nowotworowego oraz 
określenie stopnia transformacji proliferujących komórek.

Badanie cytometryczne służy również do oznaczania ploidii komórek. Zawar
tość DNA w komórkach prawidłowych zmienia się w trakcie ich przechodzenia 
poprzez poszczególne fazy cyklu komórkowego. Podczas gdy wszystkie komórki 
w fazie G()/G| cyklu są diploidalne i mają DNA w ilości 2N, to podczas ich 
przechodzenia przez fazę S (etap syntezy DNA w procesie replikacji) ilość DNA 
wzrasta w nich dwukrotnie do wartości 4N. Komórki te w fazie G2 i na początku 
mitozy (M) pozostają tetraploidalne. Po mitozie podwaja się liczba komórek, ale 
ponownie stają się one diploidalne. Specyficzne dla DNA barwniki fluorescencyjne 
wiążą się z chromatyną interfazalną i z mitotycznymi chromosomami w sposób 
stechiometryczny, stąd też po wzbudzeniu w cytometrze emisja swoistej fluo- 
rescencji jest zawsze proporcjonalna do faktycznej zawartości DNA w każdej 
komórce. Analiza cytometryczna kilkudziesięciu tysięcy prawidłowych komórek 
określonej populacji dostarcza typowego histogramu. Ilość komórek znajdująca 
się w każdej fazie cyklu komórkowego jest automatycznie wyliczana kompu
terowo. Zmiany i uszkodzenia w DNA, leżące u podstaw transformacji nowo
tworowej, często manifestują się w komórkach wielu ludzkich nowotworów 
zmienioną ilością DNA. Mówimy wtedy o aneuploidii. Może mieć ona charakter 
zarówno zwiększania się zawartości DNA (hiperdiploidia), jak i obniżania się 
prawidłowej ilości (hipodiploidia). Wynik analizy cytometrycznej dla tkanki 
nowotworowej będzie w takich przypadkach pokazywał w obrazie histogramowym 
dodatkowe "piki" (obok tych kontrolnych), jako że badany materiał będzie niemal 
zawsze mieszaniną komórek nowotworowych i prawidłowych. Ten statyczny 
charakter analizy zawartości DNA w komórkach nowotworowych nie dostarcza 
jednak wystarczających informacji o statusie komórek w fazie S. W celu zdobycia 
potrzebnych danych stosuje się testy kinetyczne, łączące pomiar ilości DNA 
w komórkach tej fazy z oceną faktycznej ich proliferacji, mierzonej poprzez 
wbudowywanie do replikującego DNA bromodezoksyurudyny, oznaczanej następ-



nie fluorymetrycznie poprzez swoiste przeciwciała anty-BrdU skoniugowane 
z FITC. Ogólnie stwierdza się na wielu przykładach, że aneuploidalne rozrosty 
nowotworowe są dodatnio skorelowane ze stadium zaawansowania choroby, 
stopniem złośliwości i gorszym rokowaniem.

Badania zawartości DNA prowadzone są także w aspekcie analizy lekowraż- 
liwości określonych komórkach nowotworowych, pobranych od danego pacjenta. 
Większość stosowanych leków przeciwnowotworowych działa poprzez induko
wanie w stransformowanych komórkach procesów apoptotycznych. Te zaś w sto
sunkowo szybko wyrażają się, między innymi, degradacją DNA i stopniowym jego 
"wyciekaniem" poza obręb ulegających apoptozie komórek. W cytometrze przepły
wowym znajduje to odzwierciedlenie w pojawianiu się (zwiększającej się w trakcie 
postępu apoptozy) subfrakcji komórkowej o zawartości DNA poniżej 2N.

D. Diagnostyka w oparciu o surowicze m arkery nowotworowe

Krążące markery nowotworowe są substancjami, które mogą pojawiać się w 
płynach ustrojowych jako:

a) cząsteczki swoiście syntetyzowane przez komórki nowotworowe i z nich ule
gające sekrecji do krwiobiegu,

b) antygeny wytwarzane konstytucyjnie przez określone komórki prawidłowe, 
ale których szybkość syntezy, bądź intensywność wydzielania znamiennie 
nasilają się w efekcie komórkowej transformacji neoplastycznej,

c) substancje uwolnione w wyniku apoptotycznego lub nekrotycznego rozpadu 
komórek nowotworowych, często analogiczne do produktów apoptozy ko
mórek prawidłowych,

d) produkty powstałe w wyniku reakcji organizmu na nowotwór.
Pomimo, iż krążące markery nowotworowe pojawiają się z określonym opóź

nieniem (odmiennym w różnych przypadkach) w stosunku do inicjacyjnej zmiany 
transformacyjnej, to detekcja ich obecności może znacznie wyprzedzać możliwość 
wykrycia pierwotnego ogniska nowotworowego przy użyciu klasycznego postępo
wania diagnostycznego. Wysoka czułość współczesnych technik oznaczania oma
wianych markerów (przy wykorzystaniu przeciwciał monoklonainych) oraz łat
wość pobierania próbki do badań, bez konieczności precyzyjnej lokalizacji 
pierwotnego mikroguza, szczególnie predysponują te testy do roli uniwersalnego 
narzędzia detekcji i charakterystyki wczesnych zmian neoplastycznych.

Niemal wszystkie krążeniowe markery nowotworowe mają własności anty
genowe (stąd często nazywa się je także antygenami markerowymi ). To sprawia, 
iż powszechnym sposobem oznaczania ich w płynach ustrojowych są testy oparte 
o rozmaite techniki immunologiczne (np. RIA, EIA, FIA itp.).
Przykładową klasyfikację biochemiczną markerów nowotworowych przedstawia 
tabela.



Biochemiczna klasyfikacja markerów nowotworowych

*)  Wytłuszczonym drukiem zaznaczono markery o szerokim praktycznym zastoso
waniu diagnostycznym

Funkcjonują i inne podziały, gdyż kryteria klasyfikacyjne mogą być bardzo 
różne. W przedstawionym powyżej, zakresy wyodrębnionych kategorii częściowo 
się pokrywają. 1 tak np. antygeny PSA i PLAP są jednocześnie enzymami (odpo
wiednio proteinaza serynowa i fosfataza), a kalcytonina, czy hTG.

Wszystkie humoralne markery wymienione w tabeli 1 mają charakter tzw. 
antygenów towarzyszących nowotworom. W praktyce oznacza to, iż nie są one 
swoistymi produktami komórek nowotworowych. Są one syntetyzowane także 
w komórkach prawidłowych, ale wtedy szybkość tego procesu (ewentualnie 
intensywność uwalniania anty- genów do krwiobiegu ) jest znamiennie mniejsza.

Ciekawsze diagnostycznie wydają się być antygeny powstające wyłącznie 
w komórkach złośliwych guzów (tzw. antygeny neoplastyczne - neoantygeny). 
Należą do nich m.in. zmutowane białka supresorowe (np. p53 i Rb), czy też pro
dukty aktywowanych onkogenów (np. Myc i RET). Mają one jednak charakter



markerów komórkowych ( patrz wyżej), i aczkolwiek znane są fakty uwalniania 
tych antygenów do płynów ustrojowych, to nie znalazło to jeszcze praktycznego 
zastosowania. Przydatny diagnostycznie marker nowotworowy w badaniach testo
wych powinien spełniać szereg określonych wymogów:

1. Określanie poziomu markera musi charakteryzować się wysoką czułością i swo
istością.

2. Oznaczany w teście poziom markera powinien być proporcjonalny do wiel
kości guza (w rzeczywistości testy opracowane dla dotychczas poznanych 
markerów jedynie w przybliżeniu spełniają omawiany postulat).

3. Idealny marker nowotworowy powinien posiadać swoistość narządową (tylko 
niektóre znane markery charakteryzują się tą cechą, np. PSA dla raka stercza, 
kalcytonina i tyreoglobulina dla raka tarczycy, βhCG dla guzów wywodzą
cych się z trofoblastu).

Test markerowy powinien mieć zastosowanie w realizacji następujących celów 
diagnostycznych : 1) wczesne wykrywanie rozrostów nowotworowych poprzez 
badania przesiewowe, 2) rozpoznanie lokalizacji narządowej guza, 3) ocena zaa
wansowania choroby i prognozowanie skuteczności terapii, 4) monitorowanie 
stanu pacjenta po zastosowanym zabiegu chirurgicznym oraz po radio- i chem
ioterapii, w celu oceny efektywności leczenia i wczesnego wykrycia ewentualnej 
wznowy.

Żaden z dotychczas poznanych humoralnych antygenów nowotworowych nie 
posiada własności "idealnego markera", otąd też aktualnie dostępne testy mar
kerowe nadają się tylko do realizacji niektórych z powyższych zastosowań. Nie jest 
możliwe przeprowadzanie profilaktycznych, populacyjnych przesiewowych badań 
markerowych w celu wczesnego wykrywania nowotworów. Szczególnie zbyt mała 
swoistość diagnostyczna powoduje, że ilość fałszywie dodatnich wyników takich 
analiz przekreśla użyteczność "screeningu". Natomiast warto poddawać analizie 
przesiewowej - wykorzystując niektóre z antygenów markerowych -  wyselekcjo
nowane grupy pacjentów, niekiedy bardzo liczne, o wysokim ryzyku zachoro
wania na dany typ nowotworu. Przykładem może być oznaczanie PSA ( w celu 
wykrycia raka stercza ) u mężczyzn po przekroczeniu 50 roku życia, przy jedno
czesnych dodatkowych wskazaniach, pochodzących z wywiadu i badań ultraso- 
nograficznych. Natomiast u pacjentów po infekcji HBV oraz z rozwijającą się 
marskością wątroby powinno się oznaczać AFP w celu wczesnego wykrycia pier
wotnego raka wątroby. U ludzi z rodzinnym obciążeniem rakiem rdzeniastym 
tarczycy rolę badania przesiewowego może pełnić test na kalcytoninę.

W określaniu specyficzności narządowej guzów analizy markerowe najczęś
ciej dostarczająjedynie danych pomocniczych dla innych ustaleń diagnostycznych. 
Podstawowe i istotne znaczenie dla ustalenia pierwotnego ogniska choroby nowo
tworowej mają jedynie te antygeny, które posiadają silnie zaznaczoną swoistość 
narządowo-tkankową (np. PSA i PAP dla raka stercza, AFP i βhC.G dla raków 
zarodkowych, a kalcytonina i tyreoglobulina dla raków tarczycy).



Użyteczność aktualnie stosowanych testów markerowych zaznacza się wyraźnie 
w zakresie oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. W przypadku 
większości antygenów ich poziom w surowicy zależy od masy pierwotnego guza 
i znamiennie wzrasta w trakcie progresji choroby i jej metastatycznego uogól
nienia. Ponadto dla części markerów - szczególnie CEA, (E-mikroglobuliny, CA 
125 i PSA - ich wysoki poziom w chwili diagnozy pierwotnej może stanowić 
podstawę złego rokowania.

Najszersze zastosowanie, o wyjątkowym znaczeniu i o największym stopniu 
obiektywności, markery nowotworowe znalazły w monitorowaniu stanu pacjen
tów po zastosowanej terapii. Pamiętać jednak należy, że niestety nie dotyczy to 
tych wszystkich chorych, u których w diagnozie pierwotnej - pomimo niewątpliwej 
obecności określonego rozrostu nowotworowego - nie stwierdzono podwyższo
nego poziomu odpowiedniego markera. Zmiany poziomu markerów w odpowiedzi 
organizmu pacjenta na radykalny zabieg chirurgiczny lub zastosowaną radio- 
i chemioterapię mogą być następujące:

- poziom markera trwale obniża się do wartości prawidłowych, co świadczy 
o skutecznym usunięciu całego guza lub remisji rozrostu,

- wysoki poziom odpowiedniego markera, trwale utrzymujący się po zabiegu 
(albo ulegający nieznacznym wahaniom, jednak przy stałej tendencji wzros
towej), dowodzi, iż terapia nie zniszczyła wszystkich komórek nowotworo
wych guza pierwotnego, lub też zaistniały już liczne, rozwijające się ogniska 
metastatyczne,

- poziom markera, po dłuższym okresie normalizacji, zaczyna ponownie zna
cząco wzrastać; jest to przesłanka wskazująca na proces wznowy, często zna
cznie wyprzedzająca jakiekolwiek inne objawy kliniczne.

Generalnie w procesie monitorowania terapii powinna być prowadzona analiza 
kinetyczna, tj. względnie częste powtarzanie testów w celu wykreślenia krzywej 
zależności zmian poziomu markera od czasu. Nigdy nie należy opierać się na 
wynikach uzyskiwanych z pojedynczej analizy, albo pochodzących z badań wyko
nywanych w zbyt dużych odstępach czasu. Dla określonego typu nowotworu bywa 
przydatne równoczesne oznaczanie 2-3 markerów nowotworowych (np. dla raka 
żołądka CEA i CA74-2, jako testy podstawowe, oraz CA 19-9, jako test dodat
kowy), o różnym stopniu swoistości narządowej oraz o odmiennych charakte
rystykach. czułości i specyficzności diagnostycznej.

E. W ykrywanie dziedzicznych predyspozycji do nowotworów

Istnieje wiele złożonych przyczyn odpowiedzialnych za dziedziczne uwarun
kowania nowotworów. Mogą to być m.in. zmiany aktywujące onkogeny, mutacje 
unieczynniające geny supresorowe, zaburzenia reperacji DNA, genetycznie deter
minowane odrębności metabolizmu kancerogenów i inne. W oparciu o różne tech
niki analizy DNA można wykazać przekazywanie rodzinne (nosicielstwo) zmuto
wanych genów. Warunkiem jej zastosowania jest archiwizacja próbek DNA możli
wie wszystkich członków rodziny. Lokalizowanie defektów genowych ujawnia-



jących się zachorowaniami rodzinnymi jest możliwe dzięki odkryciu polimor- 
ficznych markerów lokalizacyjnych, w tym zwłaszcza występujących we frakcji 
mikrosatelitarnego DNA, składających się z wielokrotnych powtórzeń krótkich 
ciągów nukleotydów (tzw. markery mikrosatelitarne). Polimorfizm tych frakcji jest 
cechą dziedziczną - na podstawie różnic długości badanych sekwencji możliwe 
więc jest zidentyfikowanie alleli przekazywanych przez ojca i matkę. Przy wybo
rze markerów mikrosatelitarnych sprzężonych ze zmutowanym genem supreso- 
rowym (występującym w tym samym chromosomie i w bliskiej odległości od genu 
supresorowego) możliwe jest określenie który z członków rodziny odziedziczył 
defektywny gen, na podstawie tzw. analizy sprzężeń, tzn. występowania zjawiska 
segregacji markera mikrosatelitarnego wraz z segregacją defektywnego genu. 
Z wielu powodów diagnostyka molekularno-genetyczna predyspozycji do choroby 
nowotworowej nie zawsze może być obecnie stosowana w codziennej praktyce 
lekarskiej. Analiza dotychczasowych danych odnośnie nowotworów występu
jących rodzinnie pozwoliła jednakże na określenie szeregu łatwych do identyfikacji 
klinicznej cech, umożliwiających wykrywanie rodzin podwyższonego ryzyka roz
woju nowotworu uwarunkowanego dziedzicznie. Identyfikacji rodzin obciążonych 
predyspozycją rodziną stwarza szansę odpowiedniej profilaktyki i skutecznego 
leczenia. Poniżej podano charakterystykę niektórych z nich:

1. Predyspozycja genetyczna do raka sutka związana jest z mutacją genów 
z grupy BRCA (od Breast Carcinoma). Mutacja przekazywana jest od rodziców 
lub nabywana d e  n o v o . Stwierdza się ją w ^koło 5-10% kobiet chorujących na raka 
gruczołu piersiowego. Kryteriami rozpoznawania „rodzinnego” raka sutka są:

1) wystąpienie nowotworu przed menopauzą, 2) współwystępowanie, także 
u krewnych 1°, raków jajnika, trzonu macicy i innych - synchronicznie lub meta- 
chronicznie, 3) wieloogniskowość lub obustronność występowania - synchroniczna 
lub metachroniczna, 4) występowanie nowotworów w rodzinie zgodne z rodo
wodem autosomalnym dominującym.

U około 46% probandek z „dziedzicznym” guzem jednostronnym pojawia się 
guz w drugim sutku a ryzyko względne rośnie o 6% rocznie. Względne ryzyko 
zachorowania u kobiety, która ma jedną krewną I" z rakiem piersi zwiększa się 1,5- 
krotnie. Dla kobiety, której matka i siostra chorowały na raka piersi ryzyko 
względne rośnie aż 14-krotnie. Dla wszystkich krewnych 1" osoby z rozpoznaną 
klasyczną „dziedziczną” postacią raka piersi ryzyko posiadania warunkującego 
zmutowanego genu wynosi 50%. U kobiet z obciążonych rodzin mammografia 
powinna być wykonana już w 25 r.ż., powtarzana co 2 lata do 40 r.ż., a następnie 
wykonywana corocznie. Zaleca się także wykonywanie raz w roku USG narządów 
j. brzusznej, uzupełnione szczegółowym badaniem ginekologicznym, celem 
wczesnego wykrycia współwystępowania raka jajnika.

2. Dziedziczna niepolipowata postać raka jelita grubego (tzw. Zespół Ly nch 
I lub II) uwarunkowana jest mutacjami tzw. mutatorów - genów kodujących 
enzymy biorące udział w naprawczej syntezie DNA. Zalicza się do nich geny 
MSH2, M LIII, PMS1 i PMS2. Postać dziedziczna to około 10% wszystkich



raków jelita grubego. Histopatologicznie raki te są często niskozróżnicowane 
(40%) lub śluzowate (35%). Dziedziczna postać choroby charakteryzuje się:
I. występowaniem nowotworu około 15-20 lat wcześniej niż w sporadycznych 
postaciach raka (przynajmniej u I spośród członków rodziny zdiagnozowano raka 
przed 50 r.ż.), 2) prawostronną lokalizacją zmian w okrężnicy (do zgięcia śledzio
nowego), 3) agregacją rodzinną choroby (u co najmniej 3 członków danej rodziny 
wykryto zweryfikowanego histopatologicznie raka, co najmniej 2 z tych osób to 
krewni I" w dwóch różnych pokoleniach), 4) wieloogniskowością raka -  syn
chroniczną lub asynchroniczną.

W zespole Lynch II obserwuje się inne nowotwory w skojarzeniu z rakiem 
jelita grubego (także u członków rodziny) - do najczęstszych należą raki krtani, 
skóry, narządu rodnego, raki żołądka oraz dróg żółciowych i trzustki, raki pęcherza
moczowego.

Członkowie obciążonych rodzin powinni być poddani następującym badaniom 
profilaktycznym:
1) pełna kolonoskopia w odstępach 2-3 letnich poczynając od 25 r.ż., 2) 2-3 krotne 
w ciągu roku badanie stolca na krew utajoną, 3) coroczne badanie USG narządów 
j. brzusznej, uzupełnione u kobiet szczegółowym badaniem ginekologicznym.

3. Zespół Li-Fraumeni to rodzinna predyspozycja do rozwoju różnych mezen- 
chymalnych i nabłonkowych nowotworów, głównie u osób młodych. Obserwuje 
się przede wszystkim mięsaki tkanek miękkich i kości oraz premenopauzalne raki 
piersi; znacznie częściej niż w populacji występują też nowotwory mózgu, bia
łaczki i raki kory nadnerczy. „Skłonność” do rozwoju tych nowotworów dzie
dziczy się jak cecha autosomalna, dominująca, a warunkowana jest mutacją genu 
supresorowego p 5 3 . G enp 5 3  znajduje się na chromosomie 17(p 13) i koduje białko 
o ciężarze 53 kDa. Białko kodowane przez prawidłowy gen wykazuje zdolność 
blokowania proliferacji komórek nowotworowych. iMutacje genu p 5 3  znoszą funk
cje supresyjne białka. Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu u osób dzie
dziczących zmutowany gen sięga 50% w wieku 30 lat i osiąga 90% w wieku 70 lat.

4. Siatkówczak rozwija się w 65-80% przypadków w jednym oku, w 20-35% 
w obu oczach. Rozróżnia się dwie formy siatkówczaka: wrodzoną (30-40% 
wszystkich przypadków) i sporadyczną (60-70% wszystkich przypadków). 
Nowotwory wrodzone występują najczęściej obustronnie, a tylko w około 15% 
jednostronnie. Guzy sporadyczne rozwijają się przeważnie w jednym oku, 
a początek choroby przypada nie na wiek noworodkowy czy wczesnoniemowlęcy, 
jak w formie wrodzonej, lecz późniejszy. U ok. 5% pacjentów z siatkówczakiem 
płodowym wykrywana jest delecja 13cj 14 rutynowym badaniem cytogenetycznym. 
Do pełnej diagnostyki mutacji genu R b  używa się sond DNA, które wykrywają 
delecje chromosomalne. Powszechnie stosowane są również metody analizy segre
gacji sprzężonych markerów DNA. Metody takie umożliwiają określenie rozkładu 
zmutowanego genu w obrębie rodziny. Uzyskanie informatywnych wyników 
możliwe jest wtedy, gdy badania obejmują przynajmniej dwoje chorych członków 
rodziny oraz zdrowe rodzeństwo probanda.



R O ZD ZIA Ł VI

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ONKOLOGII

Piotr Kordek, Michał Studniarek

W blisko 100-letniej historii od wprowadzenia pierwszej metody oglądania 
wnętrza człowieka bez skalpela ostatnie dwudziestolecie to okres szybkiego roz
woju związanego z wprowadzeniem techniki komputerowej do medycyny. Kla
syczne metody rentgenowskie (RTG) zostały udoskonalone, a w wielu wypadkach 
wyparte przez nowe techniki wizualizacji. Wynaleziono rentgenowską tomografię 
komputerową (TK). W zakresie medycyny nuklearnej wprowadzono obrazowanie 
oparte na wysyłaniu nośnika informacji (fal elektromagnetycznych) z wnętrza 
człowieka, uzyskiwane po podaniu radioizotopu. Wytworzono obrazy struktur 
wewnętrznych za pomocą wysyłania i odbioru fal ultradźwiękowych (USG). Nową 
jakość przyniosły obrazy warstwowe uzyskane w wyniku pomiarów czasów 
relaksacji jąder atomowych po ich pobudzeniu częstotliwością rezonansową (RM).

Powstało pojęcie diagnostyki obrazowej lub radiologii w nowym, rozszerzonym 
Znaczeniu. Niektóre konwencjonalne metody badania rentgenowskiego, pomimo 
gwałtownego rozwoju nowych technik, nie utraciły jednak swojej ważności i mogą 
mieć znaczenie na każdym szczeblu postępowania diagnostycznego.

A. Rentgenowskie badania klatki piersiowej
Jest to ciągle najczęściej stosowany zabieg diagnostyczny w wykrywaniu zmian 

nowotworowych w klatce piersiowej. Ocena radiologiczna stopnia zaawansowania 
raka płuca obejmuje ocenę wielkości zmiany, jej przejścia na węzły chłonne, 
opłucną i części kostne, oraz wykrycie przerzutów odległych.

Uzupełnieniem podstawowych badań rentgenowskich są techniki z zakresu 
radiologii zabiegowej takie jak: bronchografia, mediastinografia, badania angio
graficzne. Wymienione techniki straciły na znaczeniu w dobie szerokiego sto
sowania tomografii komputerowej.

Do zabiegowych badań uzupełniających można zaliczyć także nakłuwanie 
zmian w klatce piersiowej pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej (wizji 
w czasie rzeczywistym). Wskazania do punkcji muszą być starannie uzasadnione, 
gdyż zwykle istnieją inne możliwości uzyskania materiału do badania cyto
logicznego.

Objawy radiologiczne raka płuca mogą być wywołane bezpośrednio obecnością 
i uwidocznianiem się nieprawidłowej masy w płucach lub wtórnie przez procesy 
chorobowe spowodowane guzem. Do najbardziej istotnych zaliczyć można: objaw 
guza (cień okrągły, guz przyścienny, guz przywnękowy, guz w lokalizacji Pan-



coasta), zaburzenia upowietrznienia pewnej objętości płuca (rozedma, niedodma) 
oraz zmienność objawów (na przykład powiększanie się podejrzanego zacienienia).

B. Rentgenowskie badania kości

W większości przypadków klasyczne zdjęcie RTG jest podstawowym, obok 
badania histopatologicznego, narzędziem pozwalającym oceniać cechy złośliwości 
tych nowotworów; TK i RM, są również bardzo przydatne do określania roz
ległości guzów kości. W obrazie rentgenowskim nowotworów złośliwych domi
nują trzy grupy objawów:

- związane z obecnością nieprawidłowej tkanki w zakresie kości, niszczącej 
strukturę kostną,

- spowodowane nowotworzeniem tkanki kostnej i innych tkanek, mogących 
powstawać w guzie,

- ze strony uniesionej i pobudzonej okostnej.
W guzach średniej wielkości i dużych powstaje zespół objawów, który pozwala 

zwykle na dość dokładne określenie charakteru guza i przeprowadzenie diagno
styki różnicowej

Tkanka nowotworowa powoduje widoczne w obrazie radiologicznym niszcze
nie kości najczęściej typu naciekającego. W agresywnych, mniej zróżnicowanych 
guzach może występować bardziej aktywne niszczenie typu geograficznego, 
a w guzach o małej dynamice wzrostu - niszczenie typu permeatywnego. Niektóre 
postacie guzów wykazują cechy rozdęcia kości, co może budzić wątpliwości co do 
złośliwego charakteru zmiany. Często wytwarzana jest uwapniona, nieregularna 
struktura kostna z wybitnymi cechami złośliwości: chaotycznym układem i cha
rakterem struktur kostnych. W guzach obejmujących powierzchnie kości i wykra
czających poza jej zakres typowe jest występowanie okostnowych objawów 
złośliwości w postaci „wypustek”, „spikuli”, nawarstwień, nieregularnych skost
nień itp. W przypadku obrazów nietypowych zasadąjest uwzględnienie możliwej 
obecności nowotworu złośliwego. Optymalnym postępowaniem jest miejscowe 
radykalne usunięcie zmiany lub pobieranie materiału do badania histopatolo
gicznego ukierunkowane obrazem RTG, TK lub USG.

C. Rentgenowskie badanie przewodu pokarmowego

Metoda kontrastowa, z podaniem do połknięcia zawiesiny barytowej, jest sto
sowana dla uwidocznienia zmian morfologicznych i stopnia naciekania ścian oraz 
uwidocznienia zniekształceń przełyku. Badanie przełyku uzupełnia się badaniem 
żołądka, zwłaszcza gdy zmiany zaznaczają się w dolnej części przełyku. Zdjęcia 
wykonuje się w kilku pozycjach skośnych, obok zdjęć przednio-tylnych i profi
lowych.

Objawy nasuwające podejrzenie zmian nowotworowych są następujące:
- zwężenie światła przełyku,
- sztywność ścian przełyku,
- nieregularny zarys światła,



- ubytki słupa kontrastu w przełyku,
- zmienione zarysy fałdów błony śluzowej przełyku,
- przemieszczenie przełyku,
- zgrubienie cienia części miękkich wokoło zmiany,
- poszerzenie światła przełyku ponad miejscem zwężenia (uchyłki, 

uchyłki rzekome),
- perforacje przełyku,
- obecność owrzodzeń przełyku w postaci naddatków cieniowych.
Badanie radiologiczne żołądka jest wykonywane z zastosowaniem metody po

dwójnego środka kontrastującego (powietrze i zawiesina siarczanu baru). Wykry
wanie zmian nowotworowych powinno obejmować fluoroskopię z zastosowaniem 
elektronowego wzmacniacza i monitora telewizyjnego oraz zdjęcia uwidoczniające 
wszystkie części elementy żołądka.

Objawy morfologiczne zmian nowotworowych żołądka:
- obecność nieprawidłowej masy (guza) wpuklającej się w światło żołądka 

(grzybiasty, płasko - wypukły ubytek cienia środka kontrastującego w świetle 
żołądka),

- sztywność ściany, zmiany zarysów konturu żołądka i zmiany rzeźby błony 
śluzowej żołądka (objawy nacieczenia ściany żołądka),

- cechy owrzodzenia ściany żołądka (naddatek cienia).
Objawy czynnościowe dotyczą zmian opięcia ściany i zaburzeń ruchów pery- 

staltycznych:
- skurcz odźwiernika,
- obkurczenie części przedodźwiernikowej,
- wcięcie w zarysie jednej krzywizny,
- żołądek przewieszony,
- skręt całkowity i częściowy.
Badanie jelita cienkiego w aspekcie diagnostyki onkologicznej wymaga wyko

nania:
- zdjęcia przeglądowego,
- badania po podaniu 250 ml zawiesiny cieniującej,
- frakcjonowanego podawania zawiesiny,
- zastosowania środków przyśpieszających pasaż,
- odcinkowego wypełnienia jelita przez sondę,
- badania podwójnym środkiem kontrastującym,
- rentgenokinematografii.
Objawami radiologicznymi nowotworów niezłośliwych jelita cienkiego są:
- guz w obrębie światła jelita,
- guz położony wewnątrzściennie oraz zewnątrzściennie i modelujący okoliczne 

pętle jelit,
- guz w obrębie krezki z modelowaniem pętli,
- mnogie ogniska polipowate w świetle jelita,



- naciek zwężający światło pętli,
- poszerzenie pętli przed naciekiem,
- objawy niedrożności porażennej,
- objawy niedrożności mechanicznej.
Radiologiczne cechy nowotworów złośliwych jelita cienkiego są podobne, ale 

często także występują objawy nacieku pętli, rozpadu w nacieku i tworzenie 
przetok.

Badanie radiologiczne należy do zasadniczych metod diagnostycznych w bada
niu jelita grubego. Podstawową metodą jest tu barytowy wlew doodbytniczy. Przy 
prawidłowym wykonaniu dokładność metody jest wysoka; umożliwia wykrycie 
zmian wielkości kilku milimetrów. Szczególnie cenne są zdjęcia z podwójnym 
kontrastem (baryt - powietrze). Obraz radiologiczny nowotworów jest odbiciem ich 
wyglądu anatomicznego:

- twory grzybowate nie powodują zwężenia, ale mogą być owrzodziałe; mogą 
mieć szeroką podstawę lub formę polipowatą, a nawet uszypułowaną; drobne 
guzy tego rodzaju są radiologicznie nieodróżnialne od polipów; guzowi może 
towarzyszyć usztywnienie ściany i utrudnienie przechodzenia treści; 
powierzchnia guza może być owrzodziała, nierówna lub brodawczakowata

- nacieki zwężające powodują obrączkowate zwężenie jelita na różnej długości, 
zależnie od stopnia zaawansowania; zwężenie może mieć gładkie zarysy lub 
powierzchnię owrzodziałą

- zmiany usztywniające ścianę, powodujące jej zgrubienia, ale bez wyraźnego 
zwężenia jelita i grzybowatego guza.

Nowotwory odbytnicy występują w postaci tworów grzybiastych, guzów poli- 
powatych, nacieków ściany z ubytkami światła, nacieków okrężnie zwężających 
światło lub usztywniających ścianę.

Najczęstszymi guzami łagodnymi jelita grubego są polipy gruczolakowate. 
Częściej występują jako mnogie niż pojedyncze. W obrazie radiologicznym mały 
polip uwidocznia się jako okrągły przyścieny twór oblepiony środkiem cieniu
jącym. Odróżnienie polipów niezłośliwych o szerokiej podstawie od guzków 
złośliwych w oparciu o obraz radiologiczny jest niemożliwe.

Rzadko występujące nowotwory jelita grubego, jak mięśniak gładkokomór- 
kowy, nerwiakowłókniak czy chłoniak nie mają charakterystycznego obrazu rent
genowskiego.

Nowotwory narządów jamy brzusznej związanych z przewodem pokarmowym 
są współcześnie oceniane za pomocą nowoczesnych, komputerowych technik 
obrazowania. Z metod rentgenowskich nadal stosuje się endoskopową wsteczną 
pankreatocholangiografię, wykonywaną podczas badania duodenoskopowego. 
Środek cieniujący wstrzykuje się do dróg żółciowych i trzustkowych, uzyskując 
ich obraz na zdjęciach.



D. M am m ografia

Diagnostyka radiologiczna raka sutka obejmuje szereg metod od USG 
i mammografu po obrazowanie sutka w badaniu RM. Jedyną metodą uznaną za 
nadającą się do badań przesiewowych jest rentgenowska mammografia. Jest ona 
stosunkowo tania, łatwo dostępna, powtarzalna i obciąża chorą niewielką dawką 
promieniowaniem jonizującego. Typowe badanie polega na wykonaniu zdjęć każ
dego sutka w projekcji głowowo-ogonowej oraz bocznej lub skośnej. Niekiedy 
konieczne jest wykonanie zdjęć dodatkowych, jak zdjęcia celowane dołu pacho
wego (ocena węzłów chłonnych) czy zdjęcia powiększone.

Objawy pozwalające na pewne lub prawdopodobne rozpoznanie raka sutka na 
obrazie mammograficznym można uszeregować w następujący sposób:

-nieprawidłowa masa,
-mikrozwapnienia,
-nieprawidłowość rysunku zrębu,
-nieregularne pogrubienie przewodu gruczołowego,
-pogrubienie i nieregularność skóry sutka,
-wciągnięcie brodawki sutkowej,
-poszerzenie naczyń krwionośnych,
-nieprawidłowe linijne struktury,
-nieprawidłowe zagęszczenia struktury sutka,
-pogrubienie i przemieszczenie więzacDł Astley Cooper,
-zmiana mniejsza od macalnej (objaw Leborgne).
Zmiany ogniskowe łagodne, mają regularny kształt zacienienia, jednolite 

wysycenie, z hipodensyjnym halo uciśniętego tłuszczu, zwykle odpowiadają włók- 
niako-gruczolakom, torbielom lub śródsutkowym węzłom chłonnym. Około 5% 
wszystkich raków sutka jednak trudno odróżnić od wyżej opisanego obrazu zmiany 
„łagodnej”.

Kseromanimografia jest podobna do mammografii. Obraz kseromammogra- 
ficzny powstaje na półprzewodnikowej płytce, która zawiera utajony obraz 
radiologiczny prześwietlonego sutka. Posypywanie jej naładowanym elektrosta
tycznie proszkiem powoduje uwidocznienie mapy pochłoniętego w sutku pro
mieniowania.

Można także wykonać elektroniczny zapis rozkładu pochłaniania promieni 
rentgenowskich prześwietlonego sutka. Cyfrowy obraz mammograficzny umo
żliwia powiększanie, regulację jasności i kontrastu zdjęcia, przesyłanie obrazów 
drogą elektroniczną i cyfrową archiwizację.

W przypadku obecności surowiczego lub krwistego wycieku z sutka poza okre
sem laktacji istnieją wskazania do wykonania badania cytologicznego wydzieliny 
oraz galaktografii. Polega ona na podaniu do przewodu mlecznego środka kon
trastującego. Na zdjęciu rentgenowskim powstaje wówczas obraz przewodu mlecz
nego i jego dopływów. Pozwala on na uwidocznienie poszerzeń i zwężeń przewo
dów, oraz rozrostów śródprzewodowych (widocznych jako ubytki zacienienia). 
Metoda ta nie umożliwia niestety zróżnicowania procesów złośliwych od łagodnych.



Mammografia oraz ultrasonografia (cechy guzów sutka w obrazie USG opisano 
w dalszej części) pozwalają na pobranie materiału do badania cytopatologicznego 
drogą biopsji celowanej. Gdy zmiany znalezione w badaniu mammograficznym 
widoczne są jako zmiany echogeniczności, wówczas BACC wykonuje się pod 
kontrolą USG. W przeciwnym wypadku do dyspozycji pozostaje biopsja stereo- 
taktyczna z zastosowaniem przystawki do mammografu.

Ostatnio wielkie nadzieje budzi wprowadzenie laserowej tomografii kompu
terowej sutków. Uzyskiwany obraz charakteryzuje się wysoką swoistością i czu
łością w wykrywaniu zmian ogniskowych sutka. Technika ta stosuje nieinwazyjne 
promienie widzialne, nie wymaga uciśnięcia sutka, jakość obrazu niezależna jest 
od gęstości utkania, a protezy sutka nie przeszkadzają w ocenie tomogramów. 
Metoda ta pozwala na odróżnienie torbieli od zmian łagodnych bez konieczności 
uciekania się do pomocy ultrasonografu.

E. Angiografia

Badania naczyniowe (angiografia), polegające na obrazowaniu krwi cieniującej 
(zmieszanej z pochłaniającym promieniowanie rentgenowskie środkiem kontra
stującym) są obecnie zastępowane często przez techniki tomokomputerowe, nadal 
jednak pozostają cenną metodą stosowaną do rozpoznawania zmian nowotwo
rowych, szczególnie w przypadkach wątpliwych wyników badań ultrasonogra- 
ficznych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dotętnicze poda
nie środka kontrastującego (arteriografia) ma charakter badania narządowego. 
W znacznej większości nowotworów złośliwych i w niektórych guzach niezłośli
wych naczynia mają nieprawidłowy przebieg i strukturę (kłębowisko naczyń o nie 
uporządkowanym krętym przebiegu), nie ulegają zwężeniu w odcinkach obwo
dowych. mają nierównomierną szerokość światła z zatokowatymi rozszerzeniami, 
w których dłużej zalega krew cieniująca. Mogą być też obecne przetoki tętniczo- 
żylne, z rozszerzeniem tętnicy zaopatrującej i żyły drenującej zmieniony obszar. 
Przebarwienie guza po podaniu środka cieniującego umożliwia dokładną ocenę 
rozległości nacieku. Zwężenie i niedrożność naczyń jest objawem charakte
rystycznym dla nowotworów skąpo unaczynionych o wzroście naciekającym. 
Przemieszczenie naczyń przebiegających w sąsiedztwie guza jest objawem 
dominującym w procesach o wzroście rozprężającym. Ubytki wysycenia w fazie 
miąższowej stwierdza się w przypadku guza skąpo unaczynionego lub w ogniskach 
martwicy nowotworu pierwotnie bogato unaczynionego. Rozpoznanie nowotworu 
polega zatem na wykazaniu wymienionych nieprawidłowości w obrębie zmiany 
lub jej najbliższym otoczeniu. Należy jednak pamiętać, że wartość diagnostyczna 
opisanych objawów jest niepewna, a pojedyncze nieprawidłowe naczynia i prze
barwienie mogą wystąpić w naciekach zapalnych.

W okresie rozkwitu angiografii w latach 70-tych zastosowanie środków farma
kologicznych w czasie badania, rozwój subtrakcji fotograficznej (w efekcie której 
na obrazie uzyskuje się wyłącznie rysunek naczyń), oraz techniki zdjęć bez
pośrednio powiększonych umożliwiały rozpoznanie nowotworu o średnicy mniej
szej niż 1 cm. Rentgenowskie badania kontrastowe tętnic były i są nadal obarczone



ryzykiem związanym z koniecznością ich nakłuwania, wprowadzania cewników 
oraz z dotętniczym podawaniem środków kontrastujących. Rozwój komputerowej 
angiografii subtrakcyjnej (gdzie tło eliminowane jest przy użyciu technik kompu
terowych) umożliwił od początku lat 80-tych obrazowanie tętnic po dożylnym 
podaniu środka cieniującego. Nie udało się jednak uzyskać obrazów dorównu
jących jakości arteriografii zabiegowej.

W praktyce nowoczesne nieinwazyjne metody diagnostyki obrazowej często 
zastępują dzisiaj angiografię w rozpoznawaniu nowotworów, jednak doświad
czenia metodyczne tej metody znajdują szerokie zastosowanie w embolizacji 
(zamykaniu) naczyń nowotworów (na przykład jako przygotowanie do wycięcia 
guza), lub miejscowym podawaniu leku.

F. Lim fografia

Zasięg rozprzestrzenienia się nowotworu w obrębie naczyń chłonnych, a szcze
gólnie w węzłach chłonnych, oprócz znaczenia prognostycznego, determinuje 
metodę i taktykę leczenia. Rentgenowskie badanie limfograficzne, polegające na 
podaniu oleistego środka kontrastującego do naczyń limfatycznych, (nawet w cza
sach rutynowego USG i TK. do oceny węztów chłonnych) jest uważane za najbar
dziej miarodajne w określaniu zajęcia węzłów chłonnych dolnej połowy ciała. Przy 
małych przerzutach zmiany umiejscawiają się przede wszystkim w zatoce, której 
kontury są zatarte. W większych przerzutach na zdjęciu widoczne są resztki 
utkania węzła chłonnego w postaci półksiężyca. Przy całkowitym zajęciu węzła 
przez przerzut (brak wypełniania środkiem cieniującym) stwierdza się przerwę 
w łańcuchu węzłów chłonnych oraz krążenie oboczne. Aby rozpoznanie prze
rzutów w węzłach było trafne, należy ponadto uwzględnić jeszcze takie cechy jak:

- zastój w naczyniach chłonnych,
- wytworzenie się obocznego krążenia chłonnego,
- powiększenie węzłów,
- ubytki w zewnętrznych konturach węzła,
- zupełny „stop” w wypełnianiu naczyń i węzłów, odpowiadający całkowitemu 

zajęciu węzłów przez przerzuty.
Stwierdzenie wszystkich tych cech dowodzi obecności zmian nowotworowych 

w węzłach. Im mniej tych cech, tym rozpoznanie jest mniej pewne. Według 
niektórych autorów węzły zajęte przerzutami są okrągłe lub cylindryczne, 
w odróżnieniu od węzłów prawidłowych, które są płaskie, wydłużone i o budowie 
bardziej różnorodnej.

Metoda limfografii stosowana jest przede wszystkim do sprawdzania węzłów 
znajdujących się w miednicy i jamie brzusznej. Szczególne znaczenie diagno
styczne stanowi ocena rozprzestrzeniania się nowotworu w przebiegu raka szyjki 
macicy, w guzach jądra, ziarnicy złośliwej, chłoniakach nieziarniczych i innych 
nowotworach układu chłonnego.



G. U ltrasonografia

Badanie ultrasonograficzne jest metodą warstwowego obrazowania budowy 
trójwymiarowego obiektu. Dwuwymiarowy przekrój ocenianej okolicy uzyski
wany jest w płaszczyźnie wybranej przez badającego poprzez odpowiednie usta
wienie głowicy wysyłającej falę ultradźwięków o określonej częstotliwości i odbie
rającej powracające echa, odbite od napotkanych struktur o różnej oporności 
akustycznej. Kolejne obrazy powstające w ułamku sekundy zastępują poprzednio 
wyświetlane, dając wrażenie przyżyciowej obserwacji wnętrza organizmu w czasie 
rzeczywistym. Możliwe jest uzyskanie dowolnej liczby przekrojów w dowolnych 
płaszczyznach badania, dostępnych drogą przez powłoki (głowice zewnętrzne), lub 
przez ściany jam ciała (głowice endokawitarne). Każdy z kolejno wyświetlanych 
obrazów może zostać zatrzymany (zamrożony) w celu poddania ocenie półiloś- 
ciowej, lub ilościowej widocznych na nim struktur (np. pomiar wielkości, po
wierzchni, echogeniczności, kształtu, itp.). Powstające w czasie rzeczywistym 
kolejne przekroje pozwalają na dynamiczną ocenę ruchu wewnątrz badanego 
obiektu: tętnienia naczyń, perystaltyki, ruchomości oddechowej, a także położenia i 
przemieszczania wprowadzonego narzędzia lekarskiego. W ten sposób możliwa 
jest obserwacja zabiegu w obszarze penetracji ultradźwięków (biopsja, punkcja, 
wprowadzenie cewnika, podanie leku, itp.). Warunkiem uwidocznienia struktur 
w badanym obszarze jest penetracja fali ultradźwiękowej. Ulega ona niestety 
całkowitemu odbiciu od takich struktur jak kości i gazy, które znacznie odbiegają 
gęstością (opornością akustyczną) od tkanek miękkich. Ogranicza to stosowanie 
ultrasonografii w diagnostyce zmian w narządach położonych za strukturami 
kostnymi (mózgowie i rdzeń kręgowy) i gazowymi (płuca, wnęki płuc, znaczne 
części przewodu pokarmowego, część przestrzeni zaotrzewnowej).

Ognisko nowotworowe charakteryzuje się w obrazie ultrasonograficznym 
następującymi cechami:

- lita budowa (z wyjątkiem rzadkich zmian typu np. carcinoma mucinosum),
- hipoechogeniczna strefa wokół zmian rozwijających się w narządach miąższo

wych (im mniejsza i bardziej nierówna, tym większe prawdopodobieństwo 
złośliwej natury zmiany nowotworowej),

- heterogenna echostruktura z rosnącym udziałem elementów hipoechogenicz- 
nych i bezechowych wraz ze wzrostem guza, jako przejaw większego uwod
nienia tkanki nowotworowej i powstawania ognisk martwicy rozpływnej,

- nieostre odgraniczenie od otoczenia będące przejawem ekspansji (naciekania),
- deformacja typowego kształtu narządu, w którym rozwija się zmiana nowo

tworowa (nierównomierne powiększenie części lub całego narządu),
- przerwanie ciągłości torebki narządu,
- penetracja litego, hipoechogenicznego nacieku w tkanki otaczające chory 

narząd (np. tkankę tłuszczową),
- naciekanie narządów sąsiednich przez ciągłość,
- pojawianie się zmian wtórnych w węzłach chłonnych w sąsiedztwie chorego 

narządu.



Niektóre nowotwory łagodne przedstawiają w obrazie USG odmienne cechy, 
często umożliwiające sugerowanie ich natury i ukierunkowanie dalszej diag
nostyki. Należą do nich naczyniaki wątroby (zwłaszcza małe - do 2 cm średnicy) 
oraz guzy typu angiomyolipoma. Obydwa rodzaje nowotworu charakteryzują się 
wysoką i jednorodną echogenicznością. Homogenność ta wraz ze wzrostem guza 
zanika i powstaje obraz zbliżony do zmiany złośliwej.

W ostatnich latach do oceny ultrasonograficznej wprowadzono możliwość 
uwidoczniania wolnych przepływów naczyniowych (kilka do kilkunastu cm/s) za 
pomocą technik dopplerowskich. Wymienione techniki znane pod nazwą Color- 
Doppler (kodowanie prędkości i kierunku przepływu kolorem), a zwłaszcza Power- 
Doppler (pomiar energii przepływu bez względu na jego kierunek) wykorzystują 
zjawisko Dopplera do uwidocznienia przepływu krwi. Rejestrowana fala dopple- 
rowska kodowana jest w kolorze (intensywność i rozpiętość skali barw najczęściej 
odwzorowuje charakterystykę spektrum fali Dopplera) i nakładana na czarno-biały 
obraz ultrasonograficzny odwzorowujący morfologię badanej okolicy. Wzmocnie
nie obrazu przepływu oraz uwidocznienie przepływów podprogowych (niewidocz
nych w technice Color-, czy Power-Doppler) może zostać osiągnięte przez zasto
sowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących. Są to najczęściej stabili
zowane mikropęcherzyki gazu o średnicy kilku mikronów (2-3 p), które po dożyl
nym podaniu wywołują zwiększenie amplitudy sygnału rejestrowanego echa, a tym 
samym umożliwiają zarejestrowanie nawet bardzo słabej fali dopplerowskiej.

Cechy ogniska nowotworowego w ocenie dopplerowskiej:
- bezładna architektonika naczyń wewnątrz zmian złośliwych,
- zróżnicowany typ przepływu krwi w widocznych bezładnych naczyniach 

(od tętniczego, poprzez przetokowy, aż do żylnego),
- wzmożenie przepływu krwi w naczyniach widocznych w sąsiedztwie zmiany, 

a zwłaszcza w hipoechogenicznej strefie brzeżnej ogniska nowotworowego,
- obecność regularnego unaczynienia otoczki zmiany i punktowych, pojedyn

czych naczyń wewnątrz ogniska są cechami przemawiającymi za łagodną 
naturą procesu rozrostowego.

H. Tomografia komputerowa
Transmisyjna tomografia komputerowa jest, podobnie jak ultrasonografia, me

todą warstwowego obrazowania budowy trójwymiarowego obiektu. Dwuwymia
rowe obrazy powstają w wymuszonej konstrukcją aparatu poprzecznej płasz
czyźnie przekroju na podstawie analizy danych uzyskanych z wielokrotnego 
prześwietlenia promieniami rentgenowskimi badanej warstwy pod różnymi kątami. 
Lampa emitująca promieniowanie i zespół detektorów umieszczony po przeciwnej 
stronie obiektu przemieszczają się po okręgu otaczającym go w płaszczyźnie 
badania. Czas akwizycji danych, w zależności od konstrukcji aparatu, wynosi od 
0,5 do I 1 sekund na jeden obraz. Uzyskany statyczny obraz zawiera w sobie dane 
odwzorowujące struktury różniące się gęstością elektronową w badanym obszarze 
oraz artefakty powstałe w czasie akwizycji, najczęściej związane z obecnością



ruchu. Różnice gęstości odwzorowywane są we względnej skali Hounsfielda, 
w której punkty układu odniesienia stanową: gęstość wody (0 jednostek Houns
fielda) oraz gęstość powietrza (minus 1000 jednostek Hounsfielda). Ujemną war
tość gęstości względnej wykazuje np. tkanka tłuszczowa (minus 90 - 120 j.H.), 
a dodatnią tkanki lite (+30 - 60 j.H.) i kości (+500-2000 j.H.).

Pewnym ograniczeniem tomografii komputerowej jest wymuszona poprzeczna 
płaszczyzna pracy. Przekroje podłużne (strzałkowe i czołowe) uzyskiwane są 
w wyniku wtórnej rekonstrukcji z przekrojów poprzecznych. Ich rozdzielczość jest 
wyraźnie niższa i zależy od grubości pierwotnych warstw poprzecznych. 
W najnowszych konstrukcjach tomografów komputerowych, z ciągłą rotacją lampy 
i techniką spiralnej akwizycji danych, rozdzielczość obrazu w przekrojach podłu
żnych jest już tylko dwu- trzykrotnie niższa od rozdzielczości przekrojów 
poprzecznych.

Ognisko nowotworowe charakteryzuje się następującymi cechami w obrazie TK:
-powiększenie i deformacja chorego narządu, nawet jeśli w badaniu bez wzmoc

nienia kontrastowego nie widać zmian ogniskowych (zmiany izodensyjne),
- obecność ognisk odmiennej gęstości w zmienionym narządzie (zarówno wyż

szej jak i niższej od wartości typowych dla badanego narządu),
- obecność hipodensyjnych ognisk martwicy rozpływnej w guzie,
- obecność drobnych zwapnień,
- zatarcie konturów narządu i wyparcie otaczającej tkanki tłuszczowej przez 

naciek,
- ucisk sąsiednich splotów żylnych (np. okołopęcherzowych, czy leżących 

wokół gruczołu krokowego w nowotworach miednicy),
- penetracja nacieku w tkanki otoczenia w postaci wypustek (np. w raku płuca) 

będąca przejawem złośliwości zmiany rozrostowej,
- ucisk lub naciek nowotworu może wywoływać wtórne zmiany morfologiczne 

(towarzyszące zmianom czynnościowym) powodujące pojawienie się okreś
lonych nieswoistych objawów w obrazie TK: ucisk na drogi oddechowe 
(niedodma), naczynia krwionośne (niedokrwienie, zaburzenia perfuzji), świa
tło przewodu pokarmowego (niedrożność i podniedrożność), światło kanału 
kręgowego (zwężenia rdzenia kręgowego), guz wewnątrzczaszkowy (obrzęk 
mózgu, zmniejszenie rezerwy płynowej, wygładzenie rysunku korowego, 
przemieszczenie struktur mózgu), itp,

- pojawianie się zmian wtórnych w węzłach chłonnych w sąsiedztwie chorego 
narządu,

- dożylne podanie środka kontrastowego umożliwia uwidocznienie odmiennego 
unaczynienia zmian ogniskowych (nawet izodensyjnych), z często charakte
rystycznym wzmocnieniem brzeżnym ogniska,

- ujemna wartość gęstości względnej wewnątrz guza charakteryzuje zmiany 
łagodne (zawierające tkankę tłuszczową),



I. Rezonans magnetyczny

Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MR lub MRJ) jest metodą 
warstwowego obrazowania obiektu trójwymiarowego w dowolnych przekrojach. 
Dwuwymiarowe obrazy (przekroje) powstają w wyniku wzbudzenia zjawiska 
rezonansu jądrowego w jądrach atomów wodoru leżących w obszarze badania, 
a następnie zarejestrowania intensywności fali rezonansowej proporcjonalnej do 
stężenia protonów oraz zależnej od wiązań chemicznych, w których występują. 
Charakterystyka obrazu oparta jest na ocenie względnej intensywności sygnału RM 
różnych, obecnych w płaszczyźnie przekroju struktur. W zależności od zastoso
wanej sekwencji obrazowej obserwuje się charakterystyczne różnice względnej 
intensywności sygnału, a tym samym kontrastu w obrazie RM. W praktyce stosuje 
się trzy tzw. podstawowe sekwencje obrazowania, stanowiące układ odniesienia 
dla wszelkich innych sposobów badań. Są to:

- sekwencja echospinowa Tł-zależna, charakteryzująca się dobrym stosunkiem 
sygnał/szum (wysoka rozdzielczość), w której intensywność fali rezonan
sowej spada wraz ze wzrostem zawartości wody w ocenianych strukturach, 

-sekwencja echospinowa T2-zależna, charakteryzująca się znacznie słabszym 
stosunkiem sygnał/szum, ale bardzo dużą czułością w wykrywaniu i obra
zowaniu struktur zawierających wodę (np. obrzęk w tkance), w której inten
sywność fali rezonansowej wzrasta wraz ze wzrostem zawartości wody, 

-sekwencja echospinowa pośrednia tPD-zależna, inaczej „proton density”- 
zależna), charakteryzująca się dość dobrym stosunkiem sygnał/szum, w której 
intensywność fali rezonansowej jest proporcjonalna do stężenia wodoru 
i mało wrażliwa na różnice w wiązaniach chemicznych tego pierwiastka.

Czas akwizycji danych niezbędnych do rekonstrukcji obrazu wynosi od kilku 
minut do kilku milisekund. Szybki rozwój tej techniki obrazowania oraz duża 
wrażliwość kontrastu obrazu na obecność różnych związków chemicznych wodoru 
w badanym obszarze pozwala przypuszczać, że zarówno technika czasu rzeczy
wistego MR jak i metoda różnicowania struktur niejednakowych pod względem 
składu chemicznego będą odgrywać ważną rolę we współczesnej radiologii onko
logicznej. Konfiguracje z tzw. „otwartym” magnesem umożliwiają także wykony
wanie zabiegów pod kontrolą obrazu.

Ognisko nowotworowe w obrazie MR charakteryzuje się podobnymi cechami 
jak w TK.

Zaletą tomografii MR jest możliwość uzyskiwania warstwowych obrazów 
w różnych płaszczyznach, co jest szczególnie istotne w ocenie zmian wewnątrz 
kanału kręgowego oraz struktur leżących w płaszczyźnie poprzecznej (przepona, 
górna i dolna powierzchnia wątroby, dno i okolica szyi pęcherza moczowego, itp.).



J. M edycyna nuklearna

Metody diagnostyki radioizotopowej odwzorowują określone funkcje badanych 
narządów, co stawia je w roli metod uzupełniających. Niektóre z nich jednak 
uwidoczniają położenie ognisk patologicznej czynności, co wykorzystywane jest 
do detekcji tych ognisk, jak np. ognisk wzmożonego ukrwienia i aktywności meta
bolicznej towarzyszącej przerzutom nowotworów do kości. Scyntygrafia kośćca, 
z wykorzystaniem znaczników osteotropowych, jest bardzej czuła od zdjęć RTG 
w wykrywaniu przerzutów. Stosunkowo niska swoistość tego badania wymaga 
potwierdzenia obecności ognisk przerzutowych zdjęciami RTG. W rzadkich przy
padkach ognisko przerzutowe może nie wykazać wychwytu znacznika.

Innym przykładem zastosowania metod izotopowych do wykrywania ognisk 
nowotworowych jest określenie położenia i liczby gruczolaków przytarczyc u ludzi 
z charakterystycznymi dla tej choroby zaburzeniami przemiany wapniowej. Żadna 
ze innych metod obrazowych nie umożliwia uwidocznienia hormonalnie czynnego 
gruczolaka średnicy kilku milimetrów, który może być położony zarówno na szyi, 
jak w śródpiersiu.

Niektóre nowotwory złośliwe wykazują gromadzenie tzw. znaczników onko- 
filnych, co umożliwia wykrycie ognisk położonych w różnych rejonach ciała 
w przypadku procesu wieloogniskowego (np.chłoniaki)

K. Problemy diagnostyczne w onkologii

Rentgenowska tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy, oraz 
klasyczne metody rentgenowskie mają swoje zalety i ograniczenia, których znajo
mość umożliwia rozsądne korzystanie z bogatego arsenału środków. Wynik bada
nia w postaci obrazu odwzorowującego budowę ocenianych narządów (okolic 
ciała), uwidocznia położenie, wielkość, kształt, gęstość, echogeniczność, czy inten
sywność fali rezonansowej patologicznego ogniska na tle lub w otoczeniu pra
widłowych tkanek. Umożliwia również pobranie z podejrzanego miejsca materiału 
do badania patomorfologicznego, dzięki możliwości nakłucia zmiany chorobowej 
pod kontrolą obrazu.

Zmiany nowotworowe, będące przedmiotem zainteresowania onkologii, to 
w przeważającej większości morfologicznie odrębne struktury o różnej lokalizacji. 
Jest więc oczywiste, że metody obrazowania cech morfologicznych mają podsta
wowe znaczenie w tej dziedzinie medycyny. Jednak uwidocznienie patologicznego 
ogniska o określonej budowie i lokalizacji na obrazach nie przesądza o rozpozna
niu, a niekiedy nawet o wykryciu zmiany nowotworowej. Rozpoznanie choroby 
nowotworowej wymaga patomorfologicznej oceny materiału biologicznego. Nato
miast kliniczne ustalenie podejrzenia choroby nowotworowej odbywa się na 
wcześniejszych etapach opieki medycznej.



Problemy diagnostyczne w onkologii można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1) Wykrycie i rozpoznanie choroby nowotworowej.
2) Ocena stopnia zaawansowania choroby.
3) Ocena przebiegu i skutków leczenia choroby nowotworowej ze szczególnym 

uwzględnieniem poszukiwania wznowy procesu.
Każdy z wymienionych problemów rozwiązywany jest przy użyciu wybranych 

metod diagnostyki obrazowej.

L. W ykrywanie i rozpoznanie choroby nowotworowej

Wykrycie ogniska nowotworowego może mieć miejsce gdy:
■ działanie diagnostyczne podejmowane jest w celu znalezienia punktu wyjścia 

rozpoznanej wcześniej choroby nowotworowej (materiał pobrano z przerzutu 
odległego) lub u chorych z silnym klinicznym podejrzeniem procesu nowo
tworowego. W zależności od położenia narządu, w którym poszukuje się 
ogniska nowotworowego poszczególne metody diagnostyki obrazowej mają 
niejednakowe znaczenie. W zakresie narządów głowy i szyi będących częstym 
siedliskiem pierwotnego ogniska nowotworowego najwyższą skutecznością 
charakteryzują się badania:

- struktury gaiki ocznej - USG, TK, MR,
- tarczyca - USG, TK,
- nosogardło - TK i MR ,
- krtań, tchawica i przełyk - TK.
Jeśli ognisko nowotworowe poszukiwane jest w narządach klatki piersiowej to 

w zasadzie metodą z wyboru jest TK, zazwyczaj poprzedzana wykonaniem zdjęcia 
RTG. Wykrywanie bezobjawowych ognisk nowotworowych w sutku opiera sic 
głównie na zastosowaniu mammografii RTG i USG.

Najwyższą skuteczność w wykrywaniu zmian ogniskowych w narządach miąż
szowych jamy brzusznej i miednicy mniejszej ma USG. Natomiast ultrasono- 
graficzne wykrycie ogniska w narządach rurowych jest bardzo niepewne. Stosuje 
się natomiast badanie RTG i TK przewodu pokarmowego

Nowotwory struktur kostnych i tkanek miękkich kończyn zwykle badane są za 
pomocą RTG, TK i MR, ale także z zastosowaniem radioizotopów.

■ lekarz wykonujący badanie tomograficzne z innych powodów lub ultraso- 
nograficzne znajduje często patologiczne ogniska nie dające objawów klinicznych. 
Zjawisko to spostrzega się w każdej metodzie diagnostyki obrazowej. Przykładem 
roli metod diagnostyki obrazowej w tej grupie rozpoznań może być kilkakrotny 
"wzrost zachorowań" na nowotwory nerek odnotowany po wprowadzeniu ultraso
nografii do rutynowego badania narządów jamy brzusznej. Podobny, choć mniej 
zaznaczony, wzrost przypadkowych wykryć ognisk nowotworowych zaobserwo
wano w ośrodkowym układzie nerwowym, śródpiersiu, wątrobie, trzustce, prze
strzeni zaotrzewnowej, miednicy mniejszej i narządach płciowych.



M. Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej

Po wykryciu ogniska nowotworowego onkolog kwalifikujący chorego do 
leczenia radykalnego lub paliatywnego musi odpowiedzieć na dwa główne pytania. 
Po pierwsze - jakie jest miejscowe zaawansowanie procesu i po drugie - czy 
choroba nowotworowa ma charakter rozsiany (wieloogniskowy).

Jeśli ognisko leży w całości wewnątrz określonego narządu (np. wątroby, nerki) 
istotne jest ustalenie czy możliwa jest resekcja tylko jego chorej części. Oprócz 
metod umożliwiających wykrycie naciekania torebki narządu i struktur wew
nętrznych (np. wnęka nerki i jej układ kielichowo-miedniczkowy), niezbędne jest 
również zastosowanie techniki pozwalającej na ustalenie źródła ukrwienia ogniska. 
W tej sytuacji metodą z wyboru jest angiografia w różnych wariantach technicz
nych. Jeśli natomiast nowotwór nacieka otoczenie narządu (stopień T3 i T4) 
konieczne jest określenie głębokości nacieku. Niestety, żadna ze stosowanych 
metod diagnostyki obrazowej nie pozwala na odróżnienie nacieku nowotworowego 
od zapalnego od wczesnych zmian bliznowatych. Nadzieje takie budzi najnowsza 
z technik, tomografia RM. Przykładem znaczenia diagnostyki obrazowej w czasie 
rzeczywistym do wykrywania naciekania narządów sąsiednich (stopień T4) jest 
zastosowanie USG do oceny naciekania wątroby przez nowotwór prawej nerki. 
Oba narządy wykazują ruchomość oddechową, przy czym jest ona większa dla 
wątroby. Ograniczenie ruchomości względnej wątroby i guza prawej nerki (lub jej 
zniesienie) stanowi ważny objaw naciekania otoczenia.

Po rozpoznaniu rodzaju nowotworu, w oparciu o znajomość dróg jego rozsiewu, 
dokonuje się wyboru narządów krytycznych (najbardziej narażonych na wystą
pienie przerzutów), które następnie są badane odpowiednimi metodami. Narządu te 
to najczęściej: mózg (TK i MR), płuca (RTG i TK), wątroba (USG, TK, MR), 
układ kostny (scyntygrafia, RTG, TK, MR) i węzły chłonne (TK, USG, scynty
grafia, MR, limfografia).

N. Ocena przebiegu i skutków zastosowanego leczenia 
choroby nowotworowej

W leczeniu chirurgicznym diagnostyka obrazowa służy głównie do zaplano
wania zakresu operacji, oceny miejscowych powikłań pooperacyjnych, a czasami 
do oceny doszczętności leczenia. Zmienione warunki anatomiczne utrudniają 
interpretację obrazu. Bardzo celowe jest w tych sytuacjach dostarczenie diagnoście 
informacji o sposobie operacji, a jeszcze lepiej jeśli obrazy oceniane są przez chi
rurga onkologa i radiologa równocześnie. Badania kontrolne operowanych chorych 
służą wczesnemu wykryciu wznowy procesu nowotworowego, np. po usunięciu 
guza mózgu (TK, MR), raka jasnokomórkowego nerki (USG, TK) lub po operacji 
radykalnej raka odbytnicy (TK, MR, USG), itp. W tym celu należy określić sposób 
monitorowania i jeśli to możliwe wykonać badanie referencyjne, z którego 
wynikiem porównywane będą kolejne uzyskiwane obrazy. Częstotliwość tych 
badań zależy od wielu czynników, m.in. takich jak: rodzaj nowotworu, dynamika 
procesu, wiek chorego oraz obraz kliniczny.



Leczenie chemiczne może być zastosowane jako wyłączny sposób leczenia lub 
stanowić uzupełnienie metody operacyjnej. W obu sytuacjach diagnostyka obra
zowa służy do oceny dynamiki procesu nowotworowego. W kolejnych badaniach 
ocenia się progresję lub regresję zmian już rozpoznanych i poszukuje nowych 
ognisk. Klasycznym przykładem jest monitorowanie leczenia chłoniaków. W przy
padku leczenia chemicznego RTG, TK, MR i USG stosowane są co pewien czas, 
określany w procedurze onkologicznej, a efekty leczenia często ocenia się pomia
rami wielkości obserwowanych ognisk.

Rola diagnostyki obrazowej w radioterapii staje się nieporównanie większa. TK 
stosowana jest w takich przypadkach do zaplanowania radioterapii. Dokładna loka
lizacja guza oraz pomiary jego gęstości pomagają w wyznaczeniu optymalnych pól 
i dawek naświetlań oraz ich modyfikację w trakcie leczenia, wynikającą ze zmian 
wielkości i położenia naświetlanego ogniska.

Po uwidocznieniu ogniska nowotworowego powinna nastąpić szybka weryfi
kacja patomorfologiczna za pomocą biopsji aspiracyjnej cicnkoigłowej lub innej 
stosowanej techniki pobrania materiału i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Nie 
jest celowe potwierdzanie wyniku jednej techniki obrazowej inną metodą, ponie
waż żadna z nich nie umożliwi rozpoznania choroby nowotworowej, a jedynie 
opóźni leczenie. Obserwacja progresji zmian prowadzona w celu potwierdzenia 
wstępnej sugestii o nowotworowym charakterze wykrytego ogniska jest błędem 
w sztuce lekarskiej.
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ROZDZIAŁ VII

ENDOSKOPIA

Bożena Filipczyńska

A. Wstęp
Endoskopowe badanie diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmo

wego, w czasie którego rozpoznano raka żołądka, opisał po raz pierwszy w 1881 
roku Jan Mikulicz-Radecki, uznany za ojca endoskopii. Sztywna konstrukcja 
wziernika powodowała jednak to, że badania były dla chorych wyjątkowo nieprzy
jemne, technicznie trudne do wykonania i obarczone ryzykiem powikłań. Dopiero 
po drugiej wojnie światowej badania Hirschowitza zapoczątkowały szybki postęp 
endoskopii. Nowokonstruowane endoskopy powiększały zasięg wziernikowania 
i bezpieczeństwo zabiegu. Miniaturyzacja aparatów endoskopowych i unowocześ
nienie ich optyki pozwala dzisiaj na badanie każdej jamy ciała i każdego narządu 
rurowego. Połączenie technik radiologicznych z badaniem endoskopowym umo
żliwia wizualizację dróg trzustkowych i wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

Wbudowana w końcówkę endoskopu głowica ultrasonograficzna pozwala 
wykrywać zmiany na powierzchni błony śluzowej oraz ocenić głębokość zmian 
podśluzówkowych, a także przechodzenia procesu chorobowego na sąsiednie 
narządy. Istnieje możliwość wykonania celowanej biopsji z uzyskaniem materiału 
do badania histopatologicznego lub /i cytologicznego.

Wobec technicznego udoskonalenia giętkich fiberoskopów, wzierniki sztywne 
i półgiętkie nie mająjuż prawie zastosowania.

Wzierniki elektroniczne, w których oświetlenie doprowadzane jest z zewnę
trznego źródła światła, ale obraz jest przekazywany systemem elektronicznym do 
mikroprocesorów w monitorze, pozwala na śledzenie przebiegu badania przez 
wiele osób i w dowolnym miejscu.

Najważniejszym elementem w przygotowaniu pacjenta jest zapewnienie sobie 
współpracy ze strony chorego. Dzisiaj na ogół nie musimy namawiać do badania, 
czy przekonywać o konieczności jego wykonania. W przygotowaniu preferuje się 
leki uspokajające (np. valium, sineąuan), nie podaje się rutynowo środków prze
ciwbólowych. Niektóre zabiegi endoskopowe wymagają jednak podawania środ
ków rozkurczowych i przeciwbólowych, a życzliwa atmosfera w pracowni oraz 
zaufanie do lekarza zastępują premedykację, którą obecnie rutynowo ograniczamy 
do miejscowego znieczulenia jamy ustnej i gardła roztworem 2% Lignocainy.



B. Endoskopia diagnostyczna

1. Ezofagoskopia

Ezofagoskopia w większości przypadków stanowi część panendoskopii. Głów- 
nym wskazaniem do badania jest dysfagia. Jednak ze względu na to, że jest to 
objaw późny, badanie endoskopowe powinno być wykonywane w każdym przy
padku trudności lub bólów podczas połykania, bądź też we wszelkich wątpli
wościach w badaniu radiologicznym.

a. Przełyk Baretta
Jest to metaplazja nabłonka wielowarstwowego płaskiego, prowadząca do 

powstania nabłonka wałeczkowego w przełyku. Histologicznie wyróżnia się 3 typy 
metaplazji: metaplazję typu śluzówki dna żołądka, śluzówki przejściowej 
odźwiernika lub śluzówki jelitowej.

Za przyczynę metaplazji uważa się oddziaływanie treści kwaśnej lub/i alka
licznej w wyniku refluksu jelitowo-żołądkowo-przełykowego na zmieniony zapal
nie nabłonek wielowarstwowy plaski przełyku. Powikłaniem przełyku Baretta 
mogą być owrzodzenia, krwawienia lub zwężenia przełyku. U ludzi dorosłych 
może dojść do dysplazji i zezłośliwienia nabłonka. Zdarza się czasami, że zmiany 
śluzówki o typie przełyku Baretta występują u dzieci.

b. Zapalenie przełyku
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego mają bezpośredni związek ze 

zmianami zapalnymi występującymi w tzw. refluksie żołądkowo-przełykowym, 
czy dwunastniczo-żolądkowo-przelykowym. Zależnie od czasu trwania zaburzeń 
motoryki, sekrecji żołądka albo mechanizmów ochronnych stopień zaawansowania 
zmian może być różny: - od miernego obrzęku i przekrwienia, aż po głębokie 
owrzodzenia obejmujące cały przełyk. Takie zmiany obserwuje się u chorych 
długo wymiotujących w przebiegu chemioterapii.

c. Ciała obce w przełyku
Do uwięźnięcia ciała obcego w przełyku dochodzi z reguły w okolicy górnego 

zwieracza, na poziomie łuku aorty, bądź dolnego zwieracza przełyku. Szczególnie 
warto podkreślić niebezpieczeństwo związane z połknięciem małych baterii do 
urządzeń elektronicznych. Powodują one ciężkie uszkodzenia ze względu na 
wyciek elektrolitu, oraz na uszkodzenia związane z przepływem prądu, prowadząc 
do perforacji i oparzenia z następowym bliznowaceniem.

Uchyłki przełyku i żylaki przełyku spotykane są znacznie rzadziej i nie 
stanowią obecnie przeciwwskazań do endoskopii.



d. Nowotwory przełyku
Rak przełyku najczęściej występuje w okolicy połączenia przełykowo-żołą- 

dkowego i w dolnej części przełyku, rzadziej w jego środkowej części. Zaawanso
wane zmiany o charakterze nowotworowym nie nastręczają trudności w roz
poznaniu, są to często duże guzy o kalafiorowatym, nieregularnym wyglądzie. 
Niekiedy zmiana może mieć charakter płaskiego nacieku, o usztywnionej śluzówce 
z owrzodzeniami i ogniskami martwicy. Szczególną uwagę należy jednakże 
zwrócić na wczesne postacie raka przełyku; należy bardzo dokładnie oglądać każ
dą nierówność błony śluzowej, zwłaszcza z towarzyszącym usztywnieniem ściany: 
czasem miejsca zmienione są pokryte grubszą niż zwykle warstwą śluzu z 
domieszką włóknika, widać też niewielkie krwawienie kontaktowe przy wycofy
waniu wziernika. Każdą podejrzaną zmianę należy weryfikować pobierając mater
iał do badania histopatologicznego lub/i badania cytologicznego.

2. Gastroskopia

a. Zapalenie błony śluzowej żołądka
Uzyskanie informacji o stanie błony śluzowej żołądka wymaga badania endo

skopowego z pobraniem wycinków z kilku miejsc. Obecnie uważa się, że najczę
stszym czynnikiem etiologicznym zapalenia żołądka jest zakażenie H e l ic o b a c te r  
p y lo r i . W Polsce 80% osób zdrowych jest zakażonych tą bakterią. Jest to najważ
niejszy, nabyty czynnik patogenetyczny choroby wrzodowej dwunastnicy. Zaka
żenie i towarzyszące mu zapalenie śluzówki w obrębie a n t  r u m , zaburza fizjolo
giczną regulację wydzielania kwasu solnego - sekrecja jest znacznie większa. 
Uważa się, że H e lic o b a c te r  p y lo r i stymuluje śluzówkę a n tr u m  do produkcji gastryny, 
a ta pobudza komórki okładzinowe trzonu do produkcji kwasu. Ważnym aspektem 
zakażenia H e lic o b a c te r  p y lo r i  jest domniemany związek z rakiem żołądka.

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka charakteryzuje się endoskopowo- 
stożkowatymi uwypukleniami o śr. 5 do 15 mm, z kraterowatym zagłębieniem 
w części centralnej. Są one umiejscowione przeważnie na krzywiźnie większej. 
Występują pojedynczo w rozproszeniu, bądź układają się w skupiska.

b. Wrzód żołądka
Endoskopia przewodu pokarmowego połączona z biopsją celowaną i rozmazem 

cytologicznym, jest najlepszą metodą diagnostyczną choroby wrzodowej. Autorzy 
japońscy ściśle wyróżniają stan czynnego wrzodu, stan gojenia niszy wrzodowej, 
a także bliznę powrzodową. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest różnicowanie 
wrzodu trawiennego z niektórymi postaciami wczesnego raka żołądka,



c. Rak żołądka
Powszechnie stosowane w onkologii określenie stanu zaawansowania raka 

żołądka, wg klasyfikacji TNM napotyka na duże trudności. Z endoskopowego 
punktu widzenia największe zastosowanie w ostatnich latach znalazł podział na 
raka wczesnego i zaawansowanego.

Pojęcie wczesnego raka nie określa jego wielkości. W gruncie rzeczy może on 
zajmować powierzchnię nawet kilku centymetrów. Niejednokrotnie obserwuje się 
jego wieloogniskowość - zmiany mają postać oddzielnych grudek. W ocenie 
grubości nacieku lub grubości ścian w podejrzanym miejscu może być bardzo 
pomocna ultrasonografia połączona z endoskopią. Metoda ta wg profesora Popieli 
w 87 % pozwala na najdokładniejsze określenie głębokości nacieku. Częstość roz
poznawania wczesnego raka żołądka w ośrodkach gastroenterologicznych wynosi 
15-22%.

Rak zaawansowany nacieka błonę mięśniową, a nieraz i surowiczą. Około 95% 
rozpoznawanych zmian to raki zaawansowane. Obraz endoskopowy raka zaawan
sowanego zależy od jego umiejscowienia i wielkości, od budowy histologicznej 
i od skłonności do krwawienia czy rozpadu.

W endoskopii przewodu pokarmowego powszechnie stosowany jest podział 
raka zaawansowanego wg Bormanna. Podział ten uwzględnia 4 typy raka:

typ I - r a k  p o l ip o w a ty . Nnajczęściej występuje w części dystalnej, tworzy nie
regularne polipowato wyglądające zgrubienie z nadżerkami i płaskimi 
owrzodzeniami

typ II - ra k  w r z o d z ie ją c y  owrzodzenie o wyraźnie uniesionych brzegach, wy
maga różnicowania z owrzodzeniem trawiennym 

typ III - r a k  w r z o d z ie ją c o -  naciekający naciek nowotworowy wychodzi z kra- 
terowatego owrzodzenia na otaczającą błonę śluzową 

typ IV - r a k  w łó k n is ty  ( s c ir r h u s )  określany często jako l in i t i s  p la s t i c a , w którym 
podścielisko stanowi duża ilość tkanki włóknistej.

d. Chłoniaki żołądka
Częstość występowania chłoniaków przewodu pokarmowego wykazuje tenden

cję wzrostową, obejmuje 4-12 % wszystkich chłoniaków nieziarniczych. Wtórne 
zajęcie układu pokarmowego przez chłoniaki jest częste i należy je odróżnić od 
pierwotnych chłoniaków przewodu pokarmowego. Naciek chłoniakowy zwykle 
zaczyna się w głębi, dlatego przez długi czas błona śluzowa żołądka może wyglą
dać na niezmienioną, jest jednak sztywna, łatwo broczy krwią. Po pewnym czasie 
w obrębie nacieku powstają owrzodzenia i nadżerki

e. Łagodne nowotwory żołądka
Zwykle nie powodują one dolegliwości. Najczęściej są to polipy. Ich wielkość 

bywa różna, od wielkości ziarna pieprzu do kilku centymetrów. Mogą być 
uszypułowane lub siedzące. Powierzchnia polipów może być gładka, ale zdarza 
się, że pokryta jest nadżerkami czy owrzodzeniami, które są powodem obfitych



krwawień. W przypadku polipów badanie endoskopowe zawsze uzupełniamy 
badaniem biopsyjnym. Obecnie istnieje możliwość endoskopowego usuwania 
polipów żołądka, podobnie jak polipów jelita grubego.

3. Duodenoskopia i wsteczna cholangiopankreatografia

Duodenoskopia jest obecnie najczęściej wykonywana jako badanie diagno
styczne w przypadku poszukiwania źródła krwawienia z górnego odcinka prze
wodu pokarmowego lub zmian w obrębie brodawki Vatera. Cewnikowanie bro
dawki Vatera było przełomowym krokiem w diagnostyce przedoperacyjnej trzustki 
i dróg żółciowych. Na podstawie radiologicznych obrazów przewodów trzustko
wych opracowano kryteria radiologiczne zaawansowania stanu zapalnego trzustki 
i raka trzustki. Możliwość pobrania soku trzustkowego bezpośrednio z przewodu 
Wirsunga pozwala na ocenę czynności zewnątrzwydzielniczej, a badanie cytolo
giczne zwiększa szansę rozpoznania raka w trudnych diagnostycznie przypadkach. 
Bezpośrednia ocena brodawki dwunastnicy, połączona z możliwością pobrania 
materiału do badania histopatologicznego, oraz ocena dróg żółciowych wypełnio
nych środkiem cieniującym, pozwala na ustalenie zmian patologicznych w bro
dawce Vatera (np. p a p i l l i t i s  s te n o s a n s ) , kamicy przewodowej lub zmian nowo
tworowych w drogach żółciowych.

4. Kolonoskopia

W 1963 roku skonstruowano pierwszy giętki kolonoskop. W 1970 roku Deorn 
i Shearman używając aparatów firmy Olympus rozpoczęli wykonywanie badań 
jelita grubego na szeroką skalę.

Ze względu na fakt, że znaczna część zmian patologicznych w dolnym odcinku 
przewodu pokarmowego położona jest w części dostępnej badaniu fizykalnemu 
palcem, należy podkreślić, że badanie p e r  r e c tu m  powinno być częścią rutynowego 
badania lekarskiego.

W ostatnich latach znacznie rozszerzyły się wskazania do kolonoskopii, tym 
niemniej należy pamiętać, że nie wolno wykonywać kolonoskopii w przypadkach:

- ostrego zapalenia jelita o ciężkim przebiegu
- ostrego zapalenia uchyłków
- podejrzenia perforacji jelitowej
- tętniaka aorty brzusznej
- we wczesnym okresie po zawale
- we wczesnym okresie po zabiegach operacyjnych przewodu pokarmowego
Warunkiem dobrze wykonanej kolonoskopii jest odpowiednie przygotowanie 

chorego. Najczęściej stosuje się preparaty wywołujące biegunkę osmotyczną, np. 
sole fosforanowe. U chorych cierpiących na zaparcia należy zlecić dietę ubogo- 
resztkową, co najmniej 24 godziny przed właściwym przygotowaniem oraz lewa
tywy oczyszczające. U chorych zażywających preparaty żelaza, należy je odstawić 
na 3-4 dni przed planowanym badaniem. Poglądy na temat wartości i rodzaju 
premedykacji nie są jednoznaczne. Poprawnie wykonane badanie powoduje przej-



ściowe występowanie bólu krótkotrwałego, około 30 sek., głównie przy przepro
wadzaniu kolonoskopu przez esicę. Jednakże w przypadku kolonoskopii „nietypowej” 
narażenie na ból jest większe. Zasadą jest, że podwyższeniu progu odczuwania bólu 
mimo zastosowania środków farmakologicznych musi towarzyszyć wzrost czujności ze 
strony badającego. W czasie badania musi być zachowany kontakt słowny z pacjentem, 
umożliwiający zmianę jego pozycji w czasie badania. Głębsza anestezja zmniejsza 
napięcie ścian jelita - jest ono wiotkie, co utrudnia badanie.

Kolonoskopia jest badaniem diagnostycznym, znacznie przewyższającym wlew 
radiologiczny z uwagi na wykrywanie nawet małych, kilku milimetrowych zmian 
w śluzówce. Ponadto daje możliwość ostatecznego ustalenia charakteru zmiany, 
dzięki biopsji. Badanie kolonoskopowe pozwala na rozpoznanie zmian synchro
nicznych u 30-50 % i metachronicznych u 30-40 % pacjentów.

C. Endoskopia zabiegowa

1. Endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego.

Tradycyjnie stosowane leczenie operacyjne w przypadku krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy coraz chętniej zastępowane jest zabiegami endoskopo
wymi. Jest to jedno z większych osiągnięć endoskopii.

Rozpoznanie przyczyny krwotoku pozwala na uniknięcie zbędnej laparotomii 
w takich przypadkach, jak krwotoczne zapalenie żołądka, zespół Mallory-Weissa, 
czy krwawiące żylaki przełyku. W latach dziewięćdziesiątych w wielu ośrodkach 
chirurgicznych wprowadzono jednoczesne badanie diagnostyczne i leczenie. Sto
suje się metodę ostrzykiwania krwawiących zmian środkami naczynioskurczo- 
wymi i obliterującymi. Do najpopularniejszych środków do ostrzykiwania należą: 
1/10.000 roztwór adrenaliny w 10 % NaCl , polidokanol, alkohol absolutny, czy 
fibryna. Podśluzówkowe podanie tych preparatów oprócz działania obkurczają- 
cego, powoduje ucisk mechaniczny na tkankę i naczynia. Odległy wynik, jakim 
jest włóknienie, sprzyja również dobrym wynikom.

Termokoagulacja tkanek energią elektryczną, czy laserową wywołuje hemostazę na 
określonej głębokości błony śluzowej. Promienie laserowe przekazywane są do 
wnętrza przewodu pokarmowego przez cienki przewód wprowadzony do biopsyjnego 
kanału fiberoskopu. W endoskopii używa się też lasera argonowego lub nyodymowego 
( Ny-Yag ). Ten ostatni jest znacznie częściej stosowany niż laser argonowy. Jednak 
w przypadku tamowania krwawienia z żylaków przełyku przy pomocy promieniowania 
laserowego, wyniki są znacznie gorsze od sklerotyzacji.

Zaletą zabiegów endoskopowych jest możliwość ich powtarzania, bez spe
cjalnej uciążliwości dla chorego. Zabiegi endoskopowe w sposób zasadniczy 
zmieniły postępowanie z chorymi z krwawieniem z górnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Liczba wykonywanych zabiegów chirurgicznych zmalała, przy 
równoczesnym zmniejszeniu ilości powikłań, zmniejszeniu ilości przetaczanej 
krwi i skróceniu czasu hospitalizacji.



2. Endoskopowe leczenie zwężeń przełyku i wpustu

W ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się metodę endoskopowego 
leczenia zwężeń powstałych w wyniku długotrwałych zmian zapalnych o podłożu 
refluksowym, po oparzeniach, w achalazji, jak też po radioterapii, czy poopera
cyjnych po stosowaniu staplerów. Metodą z wyboru jest rozszerzanie mechaniczne 
drogą endoskopową. Służą temu rozszerzacze wprowadzane przy pomocy fibe- 
roskopu przez miejsce zwężenia, wzdłuż tzw. prowadnicy. Zabiegi te na ogół 
wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Bez znieczulenia można przeprowadzić 
rozszerzanie przy pomocy rozszerzaczy balonowych, wprowadzanych przez kanał 
biopsyjny. Jednak u około 50-70% chorych objawy dysfagii nawracają, co 
wymaga kolejnych zabiegów.

Nowotworowe zwężenie przełyku i wpustu do niedawna leczone były tylko 
operacyjnie. Obecnie leczenie paliatywne metodą endoskopową można wykony
wać u chorych obarczonych zbyt dużym rzyzkiem zabiegu.
Do stosowanych obecnie metod należą:

- metody termiczne
- elektrokoagulacja bipolarna
- fotokoagulacja laserowa, polegająca na bezpośrednim kontakcie końcówki 

światłowodu z tkanką, lub na działaniu światła z odległości.
- radioterapia irydium 192
- metody mechaniczne (zakładanie samo rozszerzających się protez)
- endoskopowa gastrostomia przezskórna - stosowana u chorych z niemożnością 

połykania, np. w długotrwałej utracie przytomności, czy po urazach mózgu. 
Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

3. Sfincterotomia (papillotomia) endoskopowa

Zabieg ten polega na przecięciu, przy pomocy noża diatermicznego, mięśni 
zwieracza przewodu żółciowego wspólnego oraz okolicznych tkanek miękkich. 
Wyróżniamy trzy rodzaje zabiegów:

- papillotomię leczniczą - u chorych po cholecystektomii z kamicą przewodową
- w zwężeniu dróg żółciowych na tle nowotworowym
- w ostrym zapaleniu trzustki na tle kamiczym
- w przetokach żółciowych zewnętrznych po operacji

- papillotomię diagnostyczną - wykonywaną w przypadku podejrzenia zmian
w brodawce większej lub zmian w dystalnych 
drogach żółciowych.

- papillotomię zapobiegawczą - przy stwierdzanych zaawansowanych zmianach
zapalnych dróg żółciowych

Warto podkreślić, że jako metoda leczenia kamicy przewodowej, jest to metoda 
skuteczna w 95% przypadków.



4. Polipektomia endoskopowa

Usuwanie polipów z jelita grubego to jedna z najwcześniej wprowadzonych 
metod leczniczych w endoskopii. Polipektomia endoskopowa jest metodą zapo
biegania zachorowalności na raka jelita grubego. Makroskopowe rozpoznanie 
polipa jest wskazaniem do jego usunięcia, a następnie do wziernikowania całego 
jelita grubego, ze względu na występowanie zmian synchronicznych u 30-50% 
i metachronicznych 30-40 % pacjentów.

Usunięcie polipa drogą endoskopową polega na wprowadzeniu pętli diater- 
micznej przez biopsyjny kanał fiberoskopu. Pod kontrolą wzroku zarzuca się pętlę 
na szypułę polipa, najlepiej w połowie długości szypuły, a przy długiej szypule 
w jej najcieńszym miejscu. Zaciskając pętlę włącza się przepływ prądu o wysokiej 
częstotliwości. Największe trudności techniczne sprawiają polipy duże, przysa
dziste, o szerokiej podstawie. Wtedy można wykonać polipektomię metodą „kę
sową” , usuwając polip po kawałku, można w kilku sesjach, nawet w odstępach 
kilku dni lub tygodni, bez obawy krwawienia (naczynia w głowie polipa są 
znacznie mniejsze niż w szypule). Małe polipy, do 5 mm, usuwamy kleszczykami 
do tzw. „gorącej biopsji”.

U około 30 % chorych polipy gruczolakowate występują w postaci mnogiej. 
Konieczne jest wtedy badanie całego jelita grubego. Polipy młodzieńcze, metapla- 
styczne, hiperplastyczne, czy zapalne nie są polipami nowotworowymi, ale zwykle 
występują mnogo. W tych przypadkach knieczne jest wykonanie biopsji z pobie
raniem wycinków z wielu miejsc. Po polipektomii wydobywa się polip razem 
z fiberoskopem przez przyssanie do końcówki, albo przez chwycenie kleszczykami 
lub pętlą. Konieczne jest przesłanie usuniętych polipów w całości do badania 
histopatologicznego. Zdaniem wielu autorów, jeśli w głowie usuniętego polipa 
patomorfolog stwierdzi ogniska raka, ale zmiana nie przechodzi na szypułę, zabieg 
chirurgiczny nie jest potrzebny. Chorych należy poddawać okresowej kontroli, 
najpierw po roku, następnie co 3 lata. Jeśli naciek przechodzi linię cięcia, 
konieczne jest leczenie operacyjne. Chorzy po wykonanej polipektomii endosko
powej poddawani są obowiązkowo okresowym badaniom kolonoskopowym, 
z każdorazowym pobraniem materiału do badania histopatologicznego z okolic 
usuniętego polipa.

5. Powikłania w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego

Podstawowym warunkiem bezpiecznego wykonania zabiegu endoskopowego 
jest ścisłe przestrzeganie wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych metod 
leczenia. Nie mniejszą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego. Ko
nieczna jest wcześniejsza rozmowa z pacjentem o rodzaju planowanego zabiegu 
i zapewnienie sobie współpracy z jego strony. Kolejnym warunkiem jest przygo
towanie badanego odcinka przewodu pokarmowego, np. wypłukanie jelita grubego 
pozwala na bezpieczne użycie prądu przy usuwaniu polipów metodą endosko
pową. Przed zabiegami endoskopowymi chory musi mieć oznaczoną grupę krwi



i wykonane podstawowe badania. Ważna jest informacja o schorzeniach dodatko
wych, głównie serca, zaburzeniach krzepliwości, czy nadwrażliwości na leki. 
Wprowadzenie aparatu przez przełyk oraz rozciąganie ścian żołądka przez, wpro
wadzane powietrze, może wywołać zaburzenia rytmu serca i zaburzenia krążenia 
wieńcowego. W 60 % tych przypadków stwierdza się arytmię, obniżenie załamka 
ST-T i zmiany w załamku T. Podobne zmiany mogą być wynikiem reakcji na 
podawane podczas premedykacji leki, takie jak relanium, valium, atropina.

Na podstawie analizy wszystkich stosowanych obecnie metod leczenia endo
skopowego (z wyjątkiem laparoskopii) najczęściej towarzyszącymi im powikła
niami są krwawienia i przebicia ściany przewodu pokarmowego, a w przypadku 
schorzeń dróg żółciowych i trzustki, dodatkowo ostre zapalenia dróg żółciowych 
i trzustki. Endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia, papillotomia bro
dawki większej Xll-cy, jak i protezowanie dróg żółciowych, obok powikłań 
związanych z wprowadzaniem aparatu, obarczone są powikłaniami spowodowa
nymi wprowadzaniem do dróg żółciowych i trzustkowych środka cieniującego. Są 
to ostre zapalenia trzustki i dróg żółciowych. Liczba powikłań towarzyszących 
papillotomii brodawki większej oraz protezowaniu dróg żółciowych jest wyższa, 
ale są to chorzy zwykle w ciężkim stanie ogólnym. Istotne znaczenie w leczeniu 
powikłań ma ich wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie. Niezależnie od rodzaju 
badania endoskopowego, zgłoszenie przez chorego nagłego, silnego bólu. zawsze 
budzi podejrzenie przerwania ciągłości przewodu pokarmowego i jest wskazaniem 
do zakończenia badania, wycofania instrumentu i poddania chorego dokładnemu 
badaniu. W przypadku przedziurawienia przewodu pokarmowego postępowanie 
powinno zmierzać do jak najszybszego wykonania u chorego zabiegu operacyj
nego. Właściwe leczenie chirurgiczne powinno być wdrożone od momentu 
wystąpienia powikłania. W przypadku krwawień zaleca się intensywny nadzór 
z uzupełnieniem krwi, w razie potrzeby leczenie zaburzeń hemostazy. Poza tym 
miejscowe leczenie przy pomocy elektrokoagulacji lub ostrzykiwanie miejsca 
krwawienia roztworem adrenaliny. Ewentualnie kontrolne badania endoskopowe 
wykonuje się po 8 godzinach.

Ostre zapalenie trzustki jest z reguły wynikiem podania zbyt dużej ilości środka 
cieniującego i pod dużym ciśnieniem. Przejściowe podniesienie poziomu lipazy 
i amylazy w surowicy może wystąpić przy prawidłowo wykonanym badaniu i nie 
świadczy o procesie zapalnym. Zmiany cofają się samoistnie po kilku godzinach. 
Ostre zapalenie trzustki rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych i po 
badaniu ultrasonograficznym, przy czym badanie USG należy powtarzać co 
8 godzin.

Występowanie objawów zapalenia dróg żółciowych po papillotomii, czy po 
protezowaniu nie musi być wynikiem tego leczenia, ale może wysuwać się na 
pierwszy plan po ustąpieniu innych objawów po odbarczeniu dróg żółciowych
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ROZDZIAŁ VIII

LECZENIE CHIRURGICZNE CHORYCH NA NOWOTWORY

Jan Berner, Andrzej Berner

A. Wstęp
Nowotwory u ludzi znano już w starożytności. Guzy kości, jajników, piersi 

i skóry opisywano w papirusach egipskich około 3000 lat przed naszą erą. Zapisy 
dotyczące chirurgii znaleziono w papirusie Edwina Smitha (XVII w. p.n.e.), jed
nakże przez wiele późniejszych stuleci, także naszej ery, guzy złośliwe uznawano 
za nieuleczalne, a zabiegi wykonywano doraźnie z powodu krwawień i niedroż
ności, głównie w postaci przyżegania, czy też nacięcia. Pierwsze dokładniejsze 
dane dotyczące raka sutka podał Hipokrates w IV w.p.n.e.

Istotne zmiany nastąpiły dopiero w połowie XIX wieku, przynosząc w następ
nych latach olbrzymi postęp w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów złośliwych. 
Wśród wielu zabiegów chirurgicznych można wymienić pierwsze wycięcie żołąd
ka dokonane przez polskiego chirurga Rydygiera w 1880 roku, czy też odjęcie 
sutka z mięśniem piersiowym i układem chłonnym pachowym z powodu raka, 
wykonane przez Williama Halstedta w 1882 roku w USA.

Za niezwykle ważne zasady postępowania u chorych na nowotwory uznano:
1. Jak najwcześniejsze operowanie chorego po rozpoznaniu nowotworu.
2. Operowanie doszczętne, tj. usunięcie w miarę możliwości całego narządu lub

jego części z guzem wraz z marginesem zdrowych tkanek i okolicznymi węzła
mi chłonnymi, najlepiej w jednym bloku.
W następnych latach unowocześniono sposoby rozpoznawania i leczenia nowo

tworów, doskonaląc techniki operacyjne i metody znieczulenia, oraz stosując coraz 
lepszą aparaturę medyczną (w tym endoskopy). Wprowadzono nowe metody przy
gotowania chorego do operacji i prowadzenia chorego po dużych zabiegach chirur
gicznych, zwłaszcza w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej i centralnego 
układu nerwowego. Wreszcie rozszerzono znacznie zabiegi rekonstrukcyjne i pla
styczne oraz rozpoczęto przeszczepianie narządów, oraz operacje przerzutów 
nowotworowych. Przyczyniło się to do uzyskiwania coraz lepszych wyników odle
głych, dłuższych przeżyć po rozległych zabiegach i poprawy odsetka wyleczeń 
chorych.

Ma to szczególne znaczenie w naszym kraju, gdzie znaczne zanieczyszczenie 
środowiska, wysoka liczba wypalanych papierosów, w tym także przez kobiety, złe 
nawyki żywieniowe, a także niedostateczne uświadomienie dotyczące chorób 
nowotworowych, przyczyniają się do wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe.



Zajmujemy pod tym względem smutną, czołową pozycję wśród krajów euro
pejskich. Przewiduje się, że pod koniec naszego stulecia co czwarty Polak zacho
ruje na nowotwór złośliwy w ciągu swego życia. Dotychczasowe niezadowalające 
wyniki leczenia, wynikające m/n z późnego rozpoznawania choroby i małej liczby 
wcześnie wykrytych nowotworów, skłaniają do planowania i organizowania szero
kich akcji w zakresie zwalczania nowotworów w Polsce, obejmujących edukację, 
profdaktykę, wykrywanie, rozpoznawanie, leczenie i badania naukowe.

Do dalszego postępu w leczeniu nowotworów przyczynia się coraz częstsze 
i bardziej precyzyjne kojarzenie leczenia chirurgicznego z innymi metodami, jak 
napromienianie, chemioterapia, hormonoterapia wraz z immunoterapią w oparciu o 
niezwykle istotną współczesną patomorfologię, przy równoczesnym dynamicznym 
rozwoju metod wczesnego wykrywania i rozpoznawania nowotworów.

B. Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych

Rozwój chirurgii w ciągu ostatnich 100 lat, prowadzone systematycznie wielo- 
ośrodkowe badania kliniczne i doświadczalne przyczyniły się do dalszych postę
pów w leczeniu nowotworów. Przyjęto następujące zasady postępowania klinicz
nego:
1. Badanie histologiczne lub cytologiczne winno poprzedzać podjęcie leczenia 

chirurgicznego u każdego chorego z wykrytym nowotworem.
2. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie śródoperacyjnego bada

nia histologicznego, zmniejszającego uo minimum liczbę błędów diagnostycz
nych i umożliwiającego przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu operacyj
nego.

3. Pierwotny, doszczętny zabieg chirurgiczny daje więcej szans wyleczenia, aniżeli 
reoperacja po niedoszczętnej operacji.
a. Operacja powinna być przeprowadzona w obrębie zdrowych tkanek oraz 

z uwzględnieniem tzw. aseptyki onkologicznej (delikatne dotykanie guza, 
podwiązywanie najpierw naczyń żylnych, płukanie, wymiana narzędzi, 
rękawiczek, serwet, czy używanie noża elektrycznego itp.)

b. Zabiegi oszczędzające, np. przednie wycięcie odbytnicy, częściowe wycięcie 
sutka (kwadrantektomia) wymagają precyzyjnej oceny stanu zaawansowania, 
stopnia złośliwości histologicznej, rodzaju, umiejscowieniu i rozległości guza 
przed zabiegiem operacyjnym. Ponadto zabiegi te powinny być przeprowa
dzone w odpowiednio do tego przygotowanych ośrodkach, dysponujących 
zarówno doświadczeniem, jak i możliwością skojarzenia leczenia chirurgicz
nego z innymi sposobami postępowania, jak radio,- chemio- czy hormono- 
terapią.

4. Wybór techniki operacyjnej powinien zostać poprzedzony dokładnym rozpoz
naniem przed operacją, ustaleniem planu zabiegu, ewentualnie skorygowanym 
w trakcie samego zabiegu. Przydatne dla podjęcia ostatecznej decyzji mogą być 
u niektórych chorych badania śródoperacyjne, takie jak ultrasonografia, endo
skopia, angiografia czy badania mikroskopowe.



5. Wśród badań przedoperacyjnych u chorych na nowotwór złośliwy często 
celowa jest dokładna ocena układu chłonnego. Umożliwia tę ocenę w pierw
szym rzędzie badanie kliniczne z biopsją aspiracyjną cienkoigłową lub chirur
giczną, limfografia, scyntygrafia, ultrasonografia (z głowicą obrotową), tomo
grafia komputerowa, magnetyczny rezonans nuklearny, badania barwnikowe 
i izotopowe.

6. Niektóre guzy złośliwe o dużej spoistości, rosnące powoli, rzadko dające prze
rzuty mogą być z powodzeniem leczone rozległą operacją, obejmującą nawet 
wiele narządów, a ewentualne przerzuty wcześnie rozpoznane i operowane 
wtórnie pozwalają na uzyskanie dobrych wyników odległych, a nawet całko
wite wyleczenie.

7. Określenie rodzaju zmiany nowotworowej, stopnia i stanu zaawansowania 
w oparciu o klasyfikacje kliniczno-patologiczne, zwłaszcza ustalone przez 
Międzynarodową Unię Przeciwrakową (UICC), w tym system TNM, nie tylko 
ma znaczenie prognostyczne i warunkuje wybór dalszego postępowania, ale 
umożliwia wzajemne porozumienie i porównanie badań prowadzonych w in
nych ośrodkach. Stopnie określone jako "0", "I" - to głównie domena chirurgii. 
W stopniu "II-gim" leczenie chirurgiczne wymaga skojarzenia z chemio- 
i radioterapią. Natomiast chorzy ze zmianami w stopniu III i IV kwalifikują się 
jedynie do zabiegów chirurgicznych paliatywnych lub redukcyjnych.
Należy również podkreślić znaczenie dokładnego pooperacyjnego badania 
histopatologicznego, istotnego zarówno dla dalszego postępowania leczni
czego, jak i dla prowadzenia wieloośrodkowych badań nad leczeniem raka 
z możliwością porównań oraz oceny własnych wyników.

8. Chirurgiczne leczenie chorych na nowotwory złośliwe w zależności od stanu 
zaawansowania, stopnia złośliwości histologicznej, rodzaju i umiejscowienia 
winno być uzupełnione napromienianiem, chemio-, czy hormonoterapią lub 
immunoterapią w odpowiednio dobranych sekwencjach i kolejności.

9. Właściwe zwalczanie nowotworów złośliwych wymaga postępowania inter
dyscyplinarnego, obejmującego współpracę często wielu specjalistów.

10. Postępy w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe, a także w zwalczaniu 
nowotworów wymagają dokładnej i systematycznej kontroli (follow-up) cho
rych po leczeniu przez okres conajmniej 5 a nawet 10 lat (chorych na raka 
sutka), a niektórych jak np. chorych na czerniaka złośliwego skóry, nawet 
powyżej tego okresu.

C. Rodzaje zabiegów chirurgicznych

Lepsze poznanie biologii nowotworów pozwoliło na mniej agresywne postę
powanie chirurgiczne w wielu przypadkach choroby, m.in. u chorych na raka od
bytnicy (resekcja przednia), sutka (kwadrantektomia) i skóry. Coraz szersze 
możliwości kojarzenia chirurgii z innymi sposobami postępowania, umożliwiają 
wprowadzenie i zastosowanie nowych metod operacyjnych, które wpływają 
korzystnie zarówno na odlegle wyniki leczenia, jak i na poziom oraz jakość życia 
chorych.



1. Postępowanie przygotowawcze do leczenia chirurgicznego

Ustalenie przed operacją najbardziej dokładnego rozpoznania nowotworu jest 
niezbędne dla przeprowadzenia właściwego i najbardziej skutecznego zabiegu ope
racyjnego. Ma to szczególne znaczenie, gdy operację powinno poprzedzić leczenie 
indukcyjne-neoadjuwancyjne, tj. chemio- czy radioterapia przedoperacyjna. Postę
powanie przygotowawcze (przed zakwalifikowaniem do operacji) powinno też 
uwzględniać ocenę stanu ogólnego chorego, stanu psychicznego oraz ryzyko 
zabiegu.

Jednym z elementów postępowania chirurgicznego jest często wykonanie 
biopsji, celem ustalenia właściwego rozpoznania. Odbywać się to może na drodze 
wycięcia części podejrzanej zmiany. W przypadku jej rozpoznania jako zmiany 
złośliwej, kanał i jego okolica powinny być usunięte podczas ostatecznej operacji. 
Zabieg taki musi być wykonywany przy pełnym zachowaniu aseptyki onkolo
gicznej w celu zapobieżenia możliwości rozsiewu komórek nowotworowych, czy 
też ich wszczepienia w okolicę miejsca operowanego. Do zasad tej aseptyki należą:
- delikatne dotykanie zmiany podejrzanej z minimalnym urazem tkanek i prze

mieszczeniem (guza).
- cięcie w miarę możliwości poza zmianą wyczuwalną, w zależności od jej wiel

kości i umiejscowienia.
- używanie odpowiedniej techniki.
- odpowiednia hemostaza, płukanie rany oneracyjnej.
- wymiana w odpowiednim czasie zabiegu narzędzi, serwet, rękawic.

Technika operacyjna podczas wykonywania biopsji musi obejmować nie tylko 
właściwe pobranie materiału do badania, ale także minimalne uszkodzenie tkanek 
sąsiednich. Wybór cięcia powinien uwzględniać ewentualne poszerzenie zabiegu.

2. Zapobiegawcze leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne ma w niektórych przypadkach zapobiegać powstawaniu 
i rozwojowi nowotworu złośliwego. Ma to najczęściej miejsce u chorych z gene
tycznie uwarunkowanymi chorobami, w przebiegu których dochodzi do rozwoju 
zmian złośliwych (np. polipowatość rodzinna jelita grubego). Badania obrazowe, 
endoskopowe i patomorfologiczne markerów nowotworowych u tych chorych 
pozwalają określić stopień ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy, a nawet 
wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i są podstawą do przeprowadzenia 
profilaktycznego zabiegu operacyjnego, nawet rozległej kolectomii.

3. Operacje diagnostyczne

U części chorych dla ustalenia ostatecznego rozpoznania, lub określenia stanu 
zaawansowania konieczne jest wykonanie zwiadowczego zabiegu operacyjnego 
(laparotomia explorativa). Tego typu operacja pozwala również na ustalenie dal
szego postępowania leczniczego lub na uzasadnione odstąpienie od leczenia.



4. Operacje radykalne

Współczesne doszczętne leczenie operacyjne nowotworów złośliwych wymaga 
od chirurga nie tylko umiejętności technicznych i znajomości różnych metod 
operacyjnych, ale także wiedzy o sposobach i drogach szerzenia się nowotworów. 
Doszczętne usunięcie nowotworu to nie tylko wycięcie ogniska pierwotnego 
w obrębie zdrowych tkanek, ale wycięcie okolicznych i regionalnych węzłów 
chłonnych, a w niektórych przypadkach innych narządów. Postępowanie takie nie 
tylko zapewnia doszczętność zabiegu, ale także umożliwia ocenę stanu zaawanso
wania choroby i ustalenie dalszego leczenia i rokowania.

Zabiegi radykalne opierają się na przyjętych ogólnie zasadach postępowania 
chirurgicznego z uwzględnieniem aseptyki onkologicznej.

Usunięcie nowotworu powinno odbywać się wg zasady usunięcia ogniska 
pierwotnego w jednym bloku tkankowym z układem chłonnym. Tkanki otaczające, 
drogi chłonne, zrosty powinny znajdować się w tym bloku, jako potencjalne 
miejsca obecności komórek nowotworowych.

Kolejną zasadą wpływającą na zmniejszenie ryzyka rozsiewu nowotworowego 
jest usuwanie nowotworu techniką "no-touch isolation" opracowaną przez Turn- 
bulla (Cleveland Clinic Foundation) i wielokrotnie modyfikowaną. Głównym jej 
założeniem jest podwiązywanie i przecinanie naczyń krwionośnych i chłonnych 
przed przystąpieniem do usunięcia zmiany nowotworowej.

Podczas większości zabiegów onkologicznych w końcowej fazie operacji sto
suje się płukanie pola operacyjnego płynami cytostatycznymi, bakteriobójczymi 
lub roztworem soli fizjologicznej.

W przypadku niepewnej doszczętności zabiegu wątpliwe miejsce oznacza się 
metalowymi klipsami, ułatwiającymi uzupełniające, pooperacyjne napromienianie.

Ostatnio znacznie ograniczono wskazania do bardzo rozległych zabiegów ope
racyjnych, często znacznie okaleczających chorego, do których należą np. ampu
tacja kończyn, hemipelvectomia lub operacja sposobem Urbana w raku sutka 
(wycięcie brzegów żeber i przymostkowego układu chłonnego, obok mięśni pier
siowych, sutka i węzłów chłonnych pachowych). Zabiegi takie nie poprawiają 
odległych wyników leczenia, natomiast znacznie pogarszająjakość życia chorych.

W ostatnich latach podjęto próby leczenia operacyjnego chorych, uznanych do 
niedawna za niekwalifikujących się do operacji. Są to przede wszystkim chorzy na 
raka jelita grubego, z przerzutami do wątroby, płuc, a nawet do centralnego układu 
nerwowego. Usuwanie operacyjne przerzutów (metodami klasycznymi lub z uży
ciem noża ultradźwiękowego, laserowego) i uzupełnienie chemio-, radio- lub 
hormonoterapią wydłuża wyraźnie czas przeżycia tych chorych i poprawia odlegle 
wyniki o blisko 20-30%.



5. Operacje typu "second look"

Wykonywana dawniej powtórna laparotomia po rozległych operacjach, zwłasz
cza u chorych na nowotwory narządu rodnego, obecnie ma znów częstsze zastoso
wanie (przeważnie w okresie od 3 do 6 miesięcy po operacji pierwotnej). Celem jej 
jest kontrola doszczętności zabiegu pierwotnego, wczesne wykrycie ew. wznowy 
lub przerzutów, zwłaszcza w przypadkach podejrzenia tych zmian w badaniach 
obrazowych (TK, NMR) i podwyższenia poziomu markerów nowotworowych. 
Ponadto powtórne otwarcie jamy brzusznej wykonywane jest (zgodnie z polskim 
programem zwalczania raka żołądka) u chorych po pierwotnej laparotomii, u któ
rych odstąpiono od doszczętnej operacji, wobec rozległych, nieoperacyjnych zmian 
miejscowych, oraz zastosowano agresywną chemioterapię, wg programu EAP. 
U części tych chorych wtórnie może być wykonana operacja doszczętna.

6. Operacje oszczędzające

Ostatnio coraz częściej są wykonywane chirurgiczne zabiegi oszczędzjące 
(conservative treatment). Na pierwszy plan wysuwają się częściowe operacje 
u chorych na raka sutka (kwadrantektomia), połączone z wycięciem układu chłon
nego dla pełnej informacji dotyczącej stanu zaawansowania choroby i z następową 
radioterapią. Operacje oszczędzające propagowane przez Veronesiego (Instytut 
Onkologii w Mediolanie) i van Dougena z Amsterdamu od lat 70-tych, oraz 
w Polsce (Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej A.M. w Lodzi) od lat 80-tych, 
zyskały dziś wobec coraz większej liczby wczesnych rozpoznań choroby, pełne 
uznanie. Dobre wyniki odlegle u chorych z wczesnym rakiem sutka pozwalają na 
wybór odpowiedniego sposobu postępowania.

Podobnie operacje chorych na raka odbytnicy i esicy, zwłaszcza z zastosowa
niem szwu mechanicznego (staplerów), a w wybranych przypadkach pierścieni 
Valtrac (z biomateriałów), przy wczesnym rozpoznaniu choroby umożliwiają za
bieg oszczędzający zwieracze, fizjologiczny pasaż przewodu pokarmowego, szybki 
powrót do pełnych i normalnych funkcji zawodowych i społecznych. Inne zabiegi 
oszczędzające wykonywane z zachowaniem pełnej doszczętności są zależne przede 
wszystkim od wczesnego rozpoznania nowotworu, jak również odpowiedniego 
umiejscowienia.

Rozległe i doszczętne zabiegi operacyjne są coraz częściej uzupełniane opera
cjami plastycznymi i zabiegami rekonstrukcyjnymi z użyciem specjalnych materia
łów zastępczych. Odpowiednia rehabilitacja prowadzi do zminimalizowania zabu
rzeń czynnościowych i powrotu do normalnych funkcji życiowych, a tym samym 
poprawy jakości życia.

7. Operacje paliatywne i chirurgia redukcyjna

Operacje te są wykonywane wówczas, gdy stan zaawansowania uniemożliwia 
operację doszczętną. Rola chirurgii polega w takich przypadkach na:



- złagodzeniu następstw choroby nowotworowej poprzez wykonywanie resekcji 
paliatywnych, zespoleń omijających, przetok odbarczających i odżywczych, pro
tez i rozszerzenia zwężeń u chorych z nowotworem przewodu pokarmowego.

- zmniejszenie masy guza nowotworowego, co ułatwia leczenie cytostatykami 
i paliatywną radioterapię, oraz poprawia jakość życia tych chorych i wydłuża 
czas ich przeżycia.

- zapobieganiu stanom bezpośredniego zagrożenia, takim jak: krwotok, przedziu
rawienie i niedrożność w obrębie przewodu pokarmowego oraz przetoki.

8. Inne metody leczenia chirurgicznego

a. Elektroresekcja i elektrokoagulacja - posługujące się aparaturą z prądem o sła
bym napięciu. Celem jest usuwanie zmian skórnych, w tym znamion i czerniaka 
złośliwego i zmian w obrębie błony śluzowej oraz hemostaza.

b. Endoskopia zabiegowa (laparoskopia, bronchoskopia, mediastinoskopia, eso- 
fago-gastro-duodenoskopia, cystoskopia, kolonoskopia...), umożliwia biopsję 
oraz. elektroresekcyjne zabiegi wycięcia guza w obrębie tkanek otaczających 
guz, lub polipów w przewodzie pokarmowym.

c. Krioterapia - metoda z zastosowaniem zamrażania przy pomocy ciekłego azotu, 
stosowana jest najczęściej w skórze i błonie śluzowej, a ostatnio przy leczeniu 
paliatywnym guzów odbytnicy.

d. Laseroterapia - z zastosowaniem promieni lasera do paliatywnego udrażniania 
przewodu pokarmowego (przełyk, odbytnica) oraz w operacjach narządu rod
nego.

e. Ultradźwiękowe operacje z użyciem specjalnego noża. Zabiegi w obrębie wątro
by (guzy pierwotne, przerzuty), trzustki, nerek i centralnego układu nerwowego.

f. Perfuzja narządowa lub kończynowa (izolowana) - w ramach chirurgicznego 
wspomagania leczenia chemicznego z podawaniem cytostatyków donarządowo 
(wątroba) lub kończyn w krążeniu zamkniętym (leczenie przedoperacyjne 
wznowy po wycięciu czerniaka złośliwego skóry kończyn, z zastosowaniem 
wysokich stężeń leku).



ROZDZIAŁ IX

LECZENIE SYSTEMOWE CHORYCH NA NOWOTWORY

Anna Płużańska

Metody tzw. leczenia Iokoregionalnego, do których należy postępowanie chi
rurgiczne i radioterapia, okazują się często niewystarczające u chorych na nowo
twory. Po różnie długim okresie czasu, zwykle w ciągu pierwszych dwóch lat po 
operacji, choroba może ujawnić się pod postacią przerzutów odległych, kładąc kres 
życiu chorego. U części chorych nowotwór jest rozpoznawany dopiero w zaawan
sowanym okresie choroby. Czasem, np. w białaczkach, proces rozrostowy jest 
uogólniony już od samego początku. Dlatego też leczenie systemowe pełni istotną 
rolę w skojarzeniu z metodami lokoregionalnymi, a niekiedy jest stosowane jako 
terapia samodzielna.
Na leczenie systemowe składają się głównie chemioterapia i hormonoterapia. 
Ponadto postępowanie systemowe obejmuje także immunoterapię i terapię genową.

A. Chemioterapia
Dla zrozumienia teoretycznych podstaw działania leków cytotoksycznych nie

zbędne jest przypomnienie niektórych faktów dotyczących biologii nowotworów. 
Cykl komórkowy przedstawiony jest na ryc.l. Składa się on z czterech faz:

1. faza G] tj. przerwy postniitotycznej - komórka syntetyzuje RNA i białka
2. faza S - okres syntezy w którym dochodzi do podwojenia ilości DNA
3. faza G2 tj. przerwy premitotycznej - komórka syntetyzuje RNA i białka
4. faza M tj. mitozy - komórka dzieli się na dwie potomne

Komórka może też opuścić cykl podziałowy i przejść do fazy Gq - spoczynkowej.

Ryc. 1. Model cyklu komórkowego



W każdym guzie znajdują się dwie zasadnicze grupy komórek: komórki pro- 
liferujące, syntetyzujące DNA i komórki nieproliferujące, czyli tzw. spoczynkowe, 
znajdujące się w fazie G(). Szybkość wzrostu guza zależy od wielkości frakcji 
proliferacyjnej, która w różnych nowotworach waha się od 1% (np. w niektórych 
rakach) do 90% ogółu komórek (np. w ostrych białaczkach).

Na ryc.2 przedstawiona jest modelowa krzywa wzrostu nowotworu (krzywa 
Gompertza). Wynika z niej, że przez długi czas nowotwór rozwija się w utajeniu, 
a wykrywany jest późno, bo dopiero po około 30 podziałach komórkowych. 
Parametrem, który charakteryzuje dynamikę wzrostu guza jest czas podwojenia 
T j/2, definiowany jako okres potrzebny do zwiększenia liczby jego komórek 
o 100%. Waha się on od kilkudziesięciu tygodni (rak jelita grubego) do kilkunastu 
dni (chłoniaki o wysokim stopniu złośliwości). Oczywiście, poniższy wykres jest 
znacznym uproszczeniem, ponieważ szybkość wzrostu guza jest niejednakowa 
w różnych okresach jego rozwoju. Na ogół im większa masa guza tym mniej 
komórek znajduje się w cyklu komórkowym, a zatem tym mniejsza jest frakcja 
proliferacyjna. a dłuższy d'l/2-

Ryc. 2. Krzywa Gompertza dynamiki wzrostu nowotworu

Wśród komórek nowotworu są komórki klonogenne, tzn. takie, które są 
w stanie same poprzez wielokrotne podziały odbudować populację komórek guza. 
Komórki klonogenne mogą także nawet już we wczesnych etapach rozwoju guza 
opuszczać ognisko pierwotne i osiedlać się w miejscach odległych zapoczątko
wując rozwój przerzutów odległych. Celem terapii przeciwnowotworowej jest więc 
zniszczenie całej populacji komórek klonogennych guza.



Skipper sformułował hipotezę mówiącą, że stała dawka leku cytotoksycznego 
niszczy stały odsetek, a nie liczbę, komórek nowotworowych. Najważniejszą 
implikacją kliniczną hipotezy Skippera jest stwierdzenie, że łatwiej można 
zahamować cytostatykami wzrost guza o małej masie niż wzrost guza dużego. 
Można się spodziewać, że najbardziej wrażliwe na chemioterapię będą małe 
ogniska przerzutowe, a zwłaszcza tzw. mikroprzerzuty. Jest to teoretyczne uzasad
nienie celowości stosowania leczenia uzupełniającego cytostatykami (adjuwanto- 
wego) po leczeniu chirurgicznym bądź napromienianiu ogniska pierwotnego.

Szansa powstania klonów komórek opornych na stosowane leki wzrasta z liczbą 
podziałów, które miały miejsce w guzie. Goldie i Coldman zasugerowali, że opor
ność jest spowodowana spontanicznymi mutacjami. Ich częstość szacuje się na 
około 10'6. Sprawia to, że im dłuższy czas leczenia oraz im większa masa nowo
tworu tym szansa ujawnienia się klonów komórek niewrażliwych na cytostatyki 
jest większa. Często dochodzi do ekspresji fenotypu oporności wielolckowej (multi- 
-drug resistance, MDR), kiedy to kontakt komórki z jednym cytostatykiem 
powoduje ujawnienie się oporności na kilka innych o odmiennej budowie chemicz
nej lub odmiennym mechanizmie działania. Najłatwiejszym sposobem zapobiega
nia powstawaniu nabytej oporności na cytostatyki jest stosowanie polichemio- 
terapii czyli kojarzenie kilku leków, zwłaszcza o różnych mechanizmach działania. 
Klasycznym tego przykładem wielolekowe leczenie ziarnicy złośliwej według pro
gramu MOPP (nitrogranulogen, winkrystyna, prokarbazyna, prednizon). Pozwoliło 
ono na uzyskanie 60% długotrwałych remisji, podczas gdy terapia jednolekowa 
dawała zaledwie 5% pięcioletnich przeżyć.

Większość cytostatyków działa tylko na komórki aktualnie pro li ferujące, znajdujące 
się w aktywnej fazie cyklu życiowego, a tylko niektóre wywierają wpływ na komórki 
spoczynkowe w fazie G() (np. pochodne nitrozomocznika, nitrogranulogen). Ponadto 
wyróżnić można środki “fazowo-specyficzne” tzn. działające tylko w określonej fazie 
cyklu komórkowego (np. winkrystyna w fazie M, antymetabolity w fazie S) oraz leki 
“fazowo-niespecyficzne” działające na komórki niezależnie od fazy cyklu komórkowego 
(np. leki alkilujące). Powyższy podział ma pewne znaczenie kliniczne, gdyż wiadomo, że 
środki “fazowo-zależne” są skuteczniejsze gdy stosuje się je w dawkach podzielonych 
lub w ciągłej infuzji a nie jednorazowo. Wydłużenie czasu ekspozycji powoduje, że 
więcej komórek znajdzie się w odpowiedniej fazie cyklu. Ich działanie jest także większe 
w przypadkach nowotworów o dużej frakcji proliferacyjnej. W przypadku Icków “fazo- 
wo-niezależnych” skuteczność wzrasta wraz z dawką.

Pierwsze zastosowanie środków chemicznych w leczeniu nowotworów u ludzi 
miało miejsce w 1943 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie znanych jest kilka
dziesiąt preparatów należących do różnych grup. Przykłady najczęściej stosowa
nych leków zawarte są w tabeli 1.



Tabela 1. Leki cytotoksyczne -  podział i przykłady

Mechanizmy działania cytostatyków są niekiedy bardzo złożone i nie w pełni 
poznane, w dużym uproszczeniu przedstawiam najważniejsze z nich.

Związki alkilujące tworzą wiązania ze składnikami DNA, co prowadzi do jego 
uszkodzeń i w konsekwencji do śmierci komórki.

Antymetabolity wpływają na przemiany metaboliczne blokując działanie 
enzymów bądź stanowiąc fałszywe substraty. Doprowadza to do niedoboru 
istotnych składowych DNA.

Inhibitory topoizomerazy blokują działanie enzymu uczestniczącego w łączeniu 
rozplecionych komplementarnych nici DNA w procesie replikacji (antracykliny, 
antrachinony, podofilotoksyny).

Antymitotyki hamują podziały komórkowe poprzez wpływ na funkcjonowanie 
wrzeciona podziałowego.

Jedynym cytostatatykiem działającym selektywnie tj. tylko na komórki nowo
tworowe jest asparaginaza, enzym rozkładający endogenną asparaginę. Amino
kwas ten jest niezbędny dla niektórych patologicznych komórek pozbawionych 
zdolności jego syntezy np. limfoblastów. Wykorzystanie lecznicze asparaginazy 
ogranicza się do ostrej białaczki i chłoniaków limfoblastycznych.
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b u s u l f a n ,  k a r m u s t y n a  ( B C N U ) ,  l o m u s ty n a  ( C C N U ) ,  d a k a r -  

b a z y n a  ( D T I C ) ,  p r o k a r b a z y n a  ( N a t u l a n ) ,  c i s p l a t y n a  ( P l a t i -  

d i a m ) ,  k a r b o p l a t y n a  ( C y c l o p l a t i n )

2. A n t y m e t a b o l i t y

- a n t a g o n i ś c i  k w a s u  f o l i o 

w e g o
- a n a l o g i  p u r y n

- a n a l o g i  p i r y m i d y n

m e t o t r e k s a t
6 - m e r k a p t o p u r y n a ,  c y t a r a b i n a  ( C y t o s a r ) ,  g e m c y t a b i n a  

( G e m z a r ) ,  t i o g u a n i n a ,  k l a d r y b i n a  ( 2 - C D A )  

f l u o r o u r a c y l

3.  A n t y m i t o t y k i

- a l k a l o i d y  b a r w i n k a

- t a k s a n y

w i n k r y s t y n a  ( O n c o v i n ) ,  w i n b l a s t y n a ,  w i n o r e l b i n a  

( N a v e l b i n e )
p a k l i t a k s e l  ( T a x o l ) ,  d o c e t a k s e l  ( T a x o t e r e )

4 .  P o d o f i l o t o k s y n y e t o p o z y d  ( V e p e s i d ) ,  t e n i p o z y d  ( V u m o n )

5 .  A n t y b i o t y k i
- a n t r a c y k l i n y
- a n t r a c h i n o n y

- i n n e

d o k s o r u b i c y n a  ( A d r i b l a s t i n ) ,  e p i r u b i c y n a  ( F a r m o r u b i c i n ) ,
i d a r u b i c y n a

m i t o k s a n t r o n
b l e o m y c y n a ,  d a k t y n o m y c y n a ,  m i t o m y c y n a  C

6 . I n h i b i t o r y  t o p o i z o m e r a z y  I t o p o t e k a n ,  i r i n o t e k a n

7 . In n e h y d r o k s y m o c z n i k ,  a s p a r a g i n a z a



Lepszy efekt terapeutyczny można zwykle osiągnąć stosując cytostatyki 
w większych dawkach w sposób przerywany niż, prowadząc leczenie mniejszymi 
dawkami, w sposób ciągły. Podawanie leków w krótkich, przerywanych kursach 
wywołuje mniejsze działanie immunosupresyjne niż terapia ciągła. Objawy niepo
żądane ze strony tkanek prawidłowych, zwłaszcza w tzw. narządach krytycznych 
(szpik kostny, nabłonek przewodu pokarmowego), limitują możliwość zwiększania 
dawki oraz określają długość przerw pomiędzy kolejnymi kursami leczenia. Cykle 
leczenia powtarza się zwykle co 2-3 tygodnie, aby umożliwić odnowę prawidło
wych tkanek, zwłaszcza szpiku kostnego. Właśnie dlatego niezbędnym badaniem 
przed podaniem kolejnego cyklu chemioterapii jest badanie morfologii krwi obwo
dowej. Prawidłowa liczba granulocytów obojętnochłonnych i płytek jest warun
kiem bezpiecznego zastosowania leków cytotoksycznych. W nowotworach o dużej 
dynamice wzrostu stosuje się programy bardziej agresywne. Leczenie wspomaga 
się czasami rekombinowanymi czynnikami wzrostu (G-CSF, GM-CSF) w celu 
przyśpieszenia odnowy układu granulocytarnego.

Jak już wspomniano, niektóre cytostatyki cechują się proporcjonalną zależnoś
cią dawka - efekt. Wynika z tego, że zwiększenie jednorazowej dawki tych środ
ków zwiększa odpowiednio ich działanie przeciwnowotworowe. Niestety, eska
lacja dawki możliwa jest tylko do pewnych granic a to z powodu nieodwracalnej 
aplazji szpiku kostnego. Metodą pozwalającą na bezpieczne, kilkukrotne przekro
czenie dawek konwencjonalnych jest przeszczepienie allogenicznego lub mitolo
gicznego szpiku kostnego (Autologous Bonę Marrow Transplantation). Po pobra
niu szpiku kostnego przeprowadza się bardzo intensywne leczenie chemiczne (tzw. 
megachemioterapia), a następnie dokonuje transplantacji uprzednio pobranego 
szpiku (infuzja dożylna). Postępowanie takie jest trudne u chorych uprzednio 
długotrwale leczonych chemicznie czy napromienianych, którzy mają szpik hypo- 
plastyczny oraz w sytuacji, gdy nowotwór dal przerzuty czy wręcz pierwotnie zajął 
szpik. Możliwe jest wprawdzie usunięcie komórek nowotworowych z przeszczepu, 
ale procedura taka nie daje pewności całkowitej eradykacji nowotworu. Od kilku 
lat stosuje się z powodzeniem obok ABMT przeszczepianie komórek macierzys
tych, (w tym komórek mających antygen CD34) kolekcjonowanych z krwi 
obwodowej (Periphezal Blood Stein Celi Transplantation). Po zastosowaniu czyn
ników wzrostu (G-CSF) lub wysokich dawek cytostatyków, komórki CD34 prze
kraczają barierę “szpik - krew obwodowa” i można je wyizolować z krwi przy 
pomocy odpowiednich separatorów. Zaletą tej metody jest szybsza odnowa hema
tologiczna, a zatem krótszy czas hospitalizacji w specjalistycznym ośrodku trans
plantacyjnym oraz mniejsze ryzyko kontaminacji komórkami nowotworowymi. 
Wysokodawkowana chemioterapia z ABMT lub PBSCT jest wartościową metodą 
w leczeniu części chorych z chłoniakami złośliwymi o wysokim stopniu złośli
wości czy ziarnicą złośliwą. Trwają badania kliniczne oceniające jej skuteczność 
w guzach litych. Warunkiem efektywności tej metody jest wrażliwość komórek 
guza na cytostatyki.



Dla końcowego efektu terapeutycznego ważna jest nie tylko dawka podanego 
leku, ale także jego tkankowa penetracja. Większość cytostatyków nie może 
osiągnąć odpowiedniego stężenia w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, 
gdyż nie przekracza bariery “krew - płyn mózgowo-rdzeniowy”. Barierę tę prze
kraczają cytostatyki rozpuszczalne w tłuszczach: pochodne nitrozomocznika 
(karmustyna, lomustyna), podofilotoksyny (etopozyd, tenipozyd) i prokarbazyna. 
Bariera ta ulega częściowemu zniesieniu w niektórych guzach mózgu (np. glejak 
wielopostaciowy), po operacjach neurochirurgicznych oraz po napromienianiu 
mózgu. W leczeniu zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym 
podaje się także cytostatyki dokanałowo (metotreksat, cytarabina).

W celu zwiększenia skuteczności środków cytotoksycznych stosować można 
modyfikatory biologiczne tj. związki mające nasilać ich wpływ hamujący podziały 
komórkowe (np. fluorouracyl i kwas folinowy, cisplatyna i tamoksyfen). Inną 
drogą jest użycie związków będących specyficznymi odtrutkami. Zastosowanie 
kwasu folinowego po podaniu metotreksatu pozwala na wielokrotne zwiększenie 
dawki tego cytostatyki!.

Lokalna tolerancja tkankowa określa drogę zastosowania leku. Takie cyto
statyki jak np. nitrogranulogen, doksorubicyna, epirubicyna, winkrystyna, winbla- 
styna, daktynomycyna czy etopozyd wymagają dożylnej drogi podania, a poza- 
naczyniowe ich wstrzyknięcie wywołuje reakcję miejscową, doprowadzającą do 
martwicy. Mniej drażniące leki mogą być stosowane domięśniowo (bleomycyna, 
cytarabina) i dokanałowo. Część preparatów dostępna jest także w postaci doustnej 
(cyklofosfamid, lomustyna, chlorambucyl, alkeran, etopozyd, prokarbazyna). Nie
które związki można podawać dojamowo (doksorubicyna, mitoksantron, cispla
tyna, cytarabina), co ma znaczenie w paliatywnej terapii wysięków pochodzenia 
nowotworowego. Dotętnicze infuzje cytostatyków (np. do tętnicy wątrobowej) 
mają doprowadzać do osiągnięcia większego stężenia w tkance docelowej. 
Uzyskiwane wyniki nie są jednak przekonywające. Należy wreszcie wspomnieć 
o trudnej technicznie izolowanej perfuzji kończynowej, stosowanej w leczeniu 
niektórych mięsaków czy czerniaka złośliwego. W metodzie tej cytostatyki nie 
przedostają się w ogóle do krążenia ogólnego, a osiągają bardzo wysokie stężenia 
miejscowo tj. w obrębie kończyn.

Większość środków cytotoksycznych jest wydalana z organizmu przez komórki 
wątrobowe do żółci i przewodu pokarmowego lub przez nerki do moczu. 
W przypadku upośledzonej czynności tych narządów konieczna jest odpowiednia 
zmiana dawkowania leków.

Tylko część nowotworów zbudowana jest z komórek wrażliwych na leczenie 
cytostatykami. Biorąc pod uwagę wrażliwość na chemioterapię, można podzielić je 
na trzy grupy:

1. Nowotwory, w których chemioterapia często powoduje wyleczenie
(ostre białaczki, kosmówczak, raki jąder, chłoniaki nieziarnicze o wysokim 
stopniu złośliwości, ziarnica złośliwa, embrionalny mięsakomięśniak prążko- 
wanokomórkowy i inne);



2. Chemioterapia w zaawansowanych postaciach może przedłużyć życie
(rak gruczołu piersiowego, drobnokomórkowy rak płuc, przewlekłe białaczki, 
chłoniaki o niskim stopniu złośliwości, szpiczak mnogi, rak jajnika, niektóre 
mięsaki (np. mięsak Ewinga) i inne);

3. Nowotwory, w których chemioterapia jest mało skuteczna 
(niedrobnokomórkowy rak płuc, rak jelita grubego i odbytnicy, rak żołądka, 
nowotwory mózgu, rak pęcherza moczowego, czerniak złośliwy, rak trzustki, rak 
pęcherzyka żółciowego, chrzęstniakomięsak, rak przełyku, rak nerki i inne).

We współczesnej onkologii chemioterapię uwzględnia się jako pierwsze 
leczenie nie tylko w nowotworach, w których obok guza pierwotnego istnieją 
ogniska przerzutowe, ale także u chorych, u których rozmiary ogniska pierwotnego 
(przy braku przerzutów) uniemożliwiają rozpoczęcie leczenia od zabiegu opera
cyjnego bądź radioterapii (np. rak gruczołu piersiowego, niedrobnokomórkowy rak 
płuc). Jest to tzw. chemioterapia cytoredukcyjna (wstępna, neoadj u wantowa). Po 
uzyskaniu regresji guza wdraża się leczenie chirurgiczne bądź radioterapię.

W niektórych nowotworach, nawet w ograniczonej postaci (np. chłoniaki 
o wysokim stopniu złośliwości, drobnokomórkowy rak płuc) ze względu na dużą 
dynamikę procesu i możliwość rozsiewu, chemioterapia jest od początku leczenia 
postępowaniem z wyboru.

Leczenie cytostatykami prowadzi się także w niektórych nowotworach po rady
kalnym zabiegu operacyjnym. Ta adjuwantowa (uzupełniająca) chemioterapia jest 
stosowana rutynowo w raku gruczołu piersiowego, raku jajnika, w większości 
nowotworów wieku dziecięcego, w mięsaku kości, w niektórych przypadkach raka 
jelita grubego i innych. Leczenie systemowe cytostatykami po radykalnej operacji 
skierowane jest przeciwko mikroprzerzutom. Badania doświadczalne wskazują, że 
w momencie gdy ognisko pierwotne nowotworu osiąga rozmiary wykrywalne 
klinicznie, istnieją już mikroprzerzuty. W tym fakcie należy upatrywać przyczyny 
niezadowalających wyników odległych leczenia “lokoregionalnego”.

Leczenie chemiczne może być radykalne, kiedy jego celem jest wyleczenie 
z choroby nowotworowej oraz paliatywne, gdy wyleczenie nie jest możliwe, ale 
dąży się do złagodzenia objawów choroby i/lub do wydłużenia życia pacjenta.

Przykłady najczęściej stosowanych programów skojarzonej, cyklicznej chemio
terapii z uwzględnieniem rodzaju nowotworu przedstawiono w tabeli 2.

Większość cytostatyków charakteryzuje wąski przedział terapeutyczny, to 
znaczy, że nawet tylko nieznaczne zmniejszenie dawki może poważnie ograniczyć 
skuteczność leczenia, natomiast jej zwiększenie może doprowadzić do ciężkich 
powikłań. Toksyczność leków cytostatycznych powoduje, że nawet w dawkach 
standardowych mogą uszkadzać właściwie każdy narząd czy układ.



Tabela 2. Najczęściej stosowane programy leczenia w wybranych 
rodzajach nowotowrów

Poza tzw. narządami krytycznymi (szpik kostny, śluzówki przewodu pokarmo
wego), powikłania związane ze stosowaniem cytostatyków mogą dotyczyć także 
innych narządów. Znane jest kardiotoksyczne działanie doksorubicyny, zwłaszcza 
po przekroczeniu ogólnej dawki 550 mg/rrT (oporna na leczenie kardiomiopatia); 
leczenie Neomycyną doprowadzić może do zwłóknienia płuc; antymitotyki uszka
dzają układ nerwowy (neuropatie czuciowe i ruchowe); metotreksat - nerki, a cis- 
platyna - nerki i narząd słuchu. Pewne nadzieje wiąże się ze stosowaniem środków 
cytoprotekcyjnych tj. mających selektywnie chronić zdrowe tkanki (deksrazoksan, 
amifostyna), ale mają one tylko pomocnicze znaczenie.

Zmiany w układzie krwiotwórczym uwidoczniają się najszybciej w układzie 
białokrwinkowym, a dopiero później w układzie płytkotwórczym. Niedokrwistość 
polekowa obserwowana jest stosunkowo rzadko. Największy spadek liczby granu- 
locytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej występuje zwykle między 6 a 14 
dniem po podaniu cytostatyków. Niektóre leki, np. pochodne nitrozomocznika 
(karmustyna, lomustyna), doprowadzają do nadiru (największego spadku) liczby

Rodzaj nowotworu Programy leczenia

1. Ziarnica złośliwa
MOPP (nitrogranulogen, winkrystyna, prokarbazyna, prednizon) 
ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna) 
CEM (lomustyna, etopozyd, metotreksat)

2. Chłoniaki 
nieziarnicze

COP (cyklofosfamid, winkrystyna, prednizon)
CHOP-B (cyklofosfamid, doksorubicyna. winkrystyna, 
prednizon, bleomycyna)
ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, cytarabina, cisplatyna)

3. Rak gruczołu 
piersiowego

CME (cyklofosfamid, metotreksat, fluorouracyl) 
CEF (cyklofosfamid, epirubicyna, fluorouracyl)

4. Rak jądra BEP (bleomycyna, etopozyd, cisplatyna)

5. Rak jajnika PC (cisplatyna, cyklofosfamid)
6. Drobnokomórkowy 

rak płuc
PE (cisplatyna, etopozyd)
CAV (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna)

7. Niedrobnokontórko 
wy rak płuc ICE (ifosfamid, cisplatyna, etopozyd)

8. Rak żoladka EAP (etopozyd, doksorubicyna, cisplatyna)

9. Rak jelita grubego fluorouracyl z folinianem wapniowym

10. Czerniak złośliwy dakarbazyna, cisplatyna, tamoksyfen

11. Mięsaki
CYVADIC (cyklofosfamid, winkrystyna, doksorubicyna, 
dakarbazyna)
EVAIA (ifosfamid, doksorubicyna, daktynomycyna, etopozyd, 
winkrystyna)



Grupa leków Przykłady preparatów
1. Antyestrogeny tamoksyfen (Nolvadex, Zemide)
2. Inhibitory aromatazy aminoglutetymid (Orimeten)
3. Progestageny octan medroksyprogesteronu (Farlutal, Provera)
4. Analogi LH-RH goserelina (Zoladex)
5. Antyandrogeny flutamid (Fugerel), cyproteron (Androcur)
6. Estrogeny dietylostilbestrol
7. Androgeny testosteron
8. Glikokortykosteroidy prednizon (Encorton), deksametazon

leukocytów nawet po 35 dniach. Granulocytopenia poniżej 1,0 K/L, a zwłaszcza 
poniżej 0,5 K/L, stanowić może zagrożenie dla życia. Częstość powikłań 
infekcyjnych wzrasta w tych sytuacjach gwałtownie, ponieważ cytostatyki uszka
dzają jednocześnie nabłonek przewodu pokarmowego i przerywają naturalne 
bariery chroniące przed zakażeniem. Malopłytkowość poniżej 30 K/L ze względu 
na jawną skazę krwotoczną stanowi zagrożenie dla życia. W takich sytuacjach 
konieczne jest zapewnienie warunków maksymalnej jałowości w otoczeniu 
chorego, stosowanie rekombinowanych czynników wzrostu granulocytów, anty
biotyków (cefalosporyny III generacji, aminoglikozydy, wankomycyna), środków 
przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych (flukonazol, amfoterycyna B, gancy- 
klowir), a także przetaczanie koncentratów krwinek płytkowych i podawanie 
immunoglobulin. Umiejętne leczenie powikłań mogących wystąpić po zastoso
waniu środków cytotoksycznych jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym 
bezpieczne stosowanie tych preparatów.

B. Hormonoterapia

Wzrost niektórych nowotworów złośliwych (rak gruczołu piersiowego, rak gru
czołu krokowego, rak trzonu macicy) jest zależny od środowiska hormonalnego. 
Komórki guza mogą zawierać receptory dla hormonów albo też same je syntety
zować. U chorych z rakiem piersi możliwe jest oznaczenie zawartości receptora 
estrogenowego i progesteronowego w materiale z guza. Wysokie stężenie tych 
receptorów korzystnie koreluje z odpowiedzią na leczenie hormonalne. Hormono
terapia jest stosowana przeważnie jako leczenie paliatywne w zaawansowanej 
chorobie, ale czasem może też być wykorzystana w postępowaniu adjuwantowym 
(np. u kobiet po menopauzie z rakiem gruczołu piersiowego). W hormonoterapii 
ablacyjnej stosowane są antyestrogeny, antyandrogeny, inhibitory aromatazy, 
analogi LH-RH, a w hormonoterapii uzupełniającej (addycyjnej) androgeny, estro
geny i progestageny. W rozrostach układu chłonnego wykorzystywane jest 
lityczne, w stosunku do limfocytów, działanie glikokortykosteroidów. Zaletą 
leczenia hormonalnego jest jego znacznie lepsza tolerancja niż chemioterapii. W 
tabeli 3 przedstawione są podział i przykłady leków wykorzystywanych w tym 
sposobie terapii systemowej.

Tabela 3. Podział i przykłady leków używanych w hormonoterapii nowotworów



C. Im m unoterapia

Badania doświadczalne i obserwacje kliniczne wskazują na to, że mechanizmy 
obronne organizmu są zdolne zwalczyć niektóre procesy nowotworowe. Zwykle 
dotyczy to wczesnego okresu zmian patologicznych (w ostrych białaczkach pro
cesy immunologiczne mogą zniszczyć 104 komórek nowotworowych). Czasem 
jednak obserwuje się samoistne (a więc spowodowane własnymi mechanizmami 
obronnymi organizmu) remisje nawet dość zaawansowanych guzów, czy też 
długotrwałe przeżycia pomimo aktywnego procesu nowotworowego (np. w czer
niaku złośliwym). Kiedy indziej u chorych stwierdza się upośledzenie odporności, 
zwłaszcza typu komórkowego. Stosowane leczenie chemiczne i radioterapia 
jeszcze bardziej nasilają zaburzenia immunologiczne.

Te spostrzeżenia stały się podstawą do prób wprowadzenia immunoterapii - 
pobudzania procesów odpornościowych u chorych z nowotworami. Próby immu
noterapii nieswoistej polegającej na podawaniu substancji pochodzenia bakteryj
nego (np. BCG), wyciągu z grasicy (TFX) czy niektórych leków' (lewamizol) 
okazały się bezwartościowe.

Obecnie jedynymi substancjami o ustalonym działaniu są interferony. Interferon 
jest stosowany rutynowo w przewlekłej białaczce szpikowej, gdzie u części 
chorych może doprowadzić do całkowitej remisji. Wyniki uzyskiwane w skórnych 
chłoniakach T-komórkowych, szpiczaku mnogim czy czerniaku złośliwym wyma
gają potwierdzenia w zakrojonych na szerszą skalę badaniach kontrolowanych.

Pewne nadzieje budzi tzw. terapia adoptywna. Polega ona na aktywacji limfo
cytów T antygenami komórek guza w warunkach e x  v iv o  i po ich namnożeniu 
podaniu takich limfocytów choremu. Nie wydaje się jednak aby ta metoda mogła 
w istotny sposób zmienić wyniki leczenia nowotworów.

D. Terapia genowa

Metoda ta może w przyszłości przynieść przełom w onkologii. Już obecnie 
znamy wiele genów, których nadmierna ekspresja wiąże się z transformacją 
złośliwą, lub z agresywną ekspansją nowotoworu. Z drugiej strony sąjuż dostępne, 
na razie w bardzo ograniczonym stopniu i tylko w warunkach e x  v i v o , metody 
wpływania na funkcję niektórych genów (np. przez stosowanie techniki wykorzy
stującej nukleotydy antysensowe) bądź blokowania produktów ich ekspresji. 
Stopień trudności przy przeniesieniu wyników tych doświadczeń do warunków in  
v iv o  jest jednak tak duży, że chociaż pierwsze badania kliniczne z użyciem metod 
terapii genowej lub farmakologii molekularnej już trwają, rutynowe ich stosowanie 
w onkologii wydaje się być sprawą dość odległej przyszłości.

Piśmiennictwo
1. DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA (red): Cancer. Principles and Practice of 

Oncology. Lippincott 1993.
2. Pazdur R (red.) Medical Oncology. A Comprehensive Review. PRR 1993.
3. Senn H.-J. i wsp (red.) Kompendium onkologii. PZWL 1995.



ROZDZIAŁ X 

RADIOTERAPIA 

Barbara Wrężel

A. Wstęp
Promieniowanie rentgenowskie, czyli promieniowanie hamowania odkryte zos

tało przez Roentgna w roku 1895, a w roku 1898 małżonkowie Curie odkryli 
naturalny pierwiastek promieniotwórczy- rad. Wkrótce po tym poznano pierwsze 
biologiczne efekty promieniowania jonizującego. W roku 1913 Coolidge skon
struował lampę rentgenowską, a w roku 1922 rozpoczęto terapię głęboką pro
mieniami rentgena generowanymi napięciem 220 kV. Od tej chwili nastąpił 
dynamiczny rozwój fizyki promieniowania, radiobiologi, radioterapii klinicznej 
i wreszcie komputeryzacji radioterapii.

Radioterapia jest metodą miejscowego leczenia nowotworów złośliwych 
z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Celem radioterapii jest podanie 
precyzyjnie określonej, jednorodnej dawivi promieniowania na obszar poddany 
leczeniu przy minimalnym uszkodzeniu otaczających tkanek zdrowych. Przygo
towanie oraz prowadzenie leczenia promieniowaniem jonizującym wymaga ścisłej 
współpracy radioterapeuty z lekarzami różnych specjalności (chirurgami, radio
logami, patologami) a także z fizykami.

Założeniem radioterapii może być:
- leczenie radykalne - kiedy chory ma szansę pełnego wyleczenia
- leczenie paliatywne - kiedy radioterapia powinna złagodzić ciężkie objawy

choroby (np. bóle, duszności, krwawienia). W leczeniu 
paliatywnym z zasady stosuje się niższe dawki promie
niowania, krótszy czas leczenia i tym samym ogranicza 
się' do minimum ewentualne uszkodzenia tkanek zdrowych. 

Przed rozpoczęciem radioterapii konieczne jest:
1. Ustalenie stopnia klinicznego zaawansowania choroby; wykorzystać należy ba

danie kliniczne, informacje z protokołu operacyjnego, badania laboratoryjne, 
radiologiczne, tomografia komputerowa, badanie rezonansu magnetycznego 
i badanie radioizotopowe.

2. Ustalenie rozpoznania histopatologicznego
3. Określenie celu radioterapii (radykalna lub paliatywna).
4. Określenie, czy radioterapia ma być leczeniem samodzielnym czy skojarzonym 

z innymi metodami, takimi jak, leczenie chirurgiczne i chemioterapia.



5. Ustalenie optymalnej dawki promieniowania w obszarze leczonym (w zależ
ności od histopatologicznej postaci guza, jego lokalizacji, stopnia zawansowa
nia choroby i rodzaju tkanek zdrowych otaczających guz).
W trakcie radioterapii konieczna jest okresowa ocena ogólnego stanu chorego 
oraz ocena, odpowiedzi guza na leczenie i ocena reakcji tkanek zdrowych.

B. Fizyczne aspekty promieniowania

Jednostką energii promieniowania jonizującego jest I eV (elektronovolt) - jest 
to energia jaką nabiera elektron po przebyciu różnicy potencjałów jednego volta.

I keV (kiloelektronovolt) = 103eV 
I MeV ( megaelektronovolt) = 106eV 

Uwzględniając energię promieniowania, radioterapię dzieli się na:
- terapię konwencjonalną tj. terapię promieniowaniem o energii od 60 do 400 

keV, posiadającą dziś znaczenie historyczne
- terapię megawoltową tj. terapię promieniowaniem o energii powyżej 1 MeV. 

Zalety terapii megawoltowej w stosunku do terapii konwencjonalnej to:
- wyższa procentowa dawka w głębi ( większa ilość promieniowania dociera do 

leczonego nowotworu),
- lepsze ograniczenie wiązki z boku (mniejsze uszkodzenia tkanek zdrowych),
- jednakowe pochłanianie promieniowania w tkankach o różnej gęstości np. 

tkance miękkiej i kości ( nie ma powikłań związanych z niejednorodnością 
obszaru leczonego),

- większa wydajność aparatów do terapii megawoltowej (krótszy czas leczenia). 
Rozkład dawki w głębi przedstawia się w postaci graficznej tzn. w postaci

rozkładów izodozowych. Izodozy są to linie łączące punkty o jednakowej wartości 
dawki pod powierzchnią skóry.

C. Źródła promieniowania jonizującego stosowane w radioterapii

Źródłami promieniowania jonizującego mogą być:
1) naturalny pierwiastek promieniotwórczy rad (Ra 226), emitujący cząstki alfa, 

beta i promieniowanie gamma, używany głównie w brachyterapii, wycho
dzący już z użycia;

2) sztuczne izotopy promieniotwórcze, emitujące cząstki beta i promieniowanie 
gamma. Kobalt (Co60) jako źródło promieniowania używany w teleradiote- 
rapii umieszczony jest w aparacie o nazwie bomba kobaltowa, zaś Cez (Cs 
137), iryd (Ir 192), złoto (Au 198) stosowane są w brachyterapii, natomiast 
Jod (J 131) w postaci doustnej ma zastosowanie w leczeniu niektórych 
postaci nowotworów złośliwych tarczycy;

3) aparaty do wytwarzania promieniowania jonizującego:
- przyśpieszacze liniowe, betatrony, w których produkowane są fotony i elek

trony,
- cyklotrony, w których produkowane są neutrony.



W zależności od sposobu umieszczenia źródła promieniowania w stosunku do 
ciała pacjenta radioterapię dzieli się na:
teleterapię - kiedy źródło promieniowania znajduje się w znacznej odległości od 

ciała pacjenta np. 80 cm czy 100 cm. Teleterapia stosowana jest 
w leczeniu większości nowotworów złośliwych.

Najczęściej używane energie wiązek w teleterapii mieszczą się w granicach 
4-25  MeV

brachyterapię - kiedy źródło promieniowania umieszczone jest wewnątrz napro
mienianego obszaru lub znajduje się w kontakcie z tkankami. 
Najczęściej stosowana w leczeniu raka macicy, przełyku, oskrzela 
(brachy-terapia śródjamowa), a także w leczeniu raka skóry, wargi, 
języka, sutka oraz guza mózgu (brachyterapia śródtkankowa).

D. Rodzaje prom ieniowania jonizującego stosowane w radioterapii

Promieniowanie cząsteczkowe (korpuskularne) posiadające masę i często 
ładunek: cząstki alfa, beta, elektrony, protony, neutrony i mezony.
W praktyce najczęściej używane są wiązki elektronów produkowane w przyspie
szaczach liniowych, które nadają się do leczenia zmian nowotworowych poło
żonych płytko (np. nowotwory skóry, obwodowe węzły chłonne, pooperacyjna 
radioterapia raka sutka).
Wiązka elektronów posiadając określony zasięg w tkankach pozwala podać 
jednorodną dawkę promieniowania na ok.eślonej głębokości i ochronić struktury 
zdrowe leżące pod zmianą nowotworową.

Promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie hamowania lub gamma), 
nazywane też promieniowaniem fotonowym.
Promieniowanie hamowania uzyskiwane jest w wyniku hamowania wiązki elektronów 
zaś promieniowanie gamma pochodzi z rozpadu sztucznego izotopu radioaktywnego 
(np. kobaltu). Promieniowanie elektromagnetyczne stosowane jest w radioterapii do 
leczenia większości nowotworów złośliwych położonych w głębi ciała, (np. rak pęcherza 
moczowego, przełyku, płuca, ziarnica złośliwa, nasieniaki, itd.).

Dawka promieniowania jonizującego (dawka pochłonięta) jest to ilość energii 
zaabsorbowanej w masie napromienianego środowiska. Jednostką dawki pochło
niętej jest 1 Gray (Gy) - jest to energia 1 dżula (J) pochłonięta w masie 1 kilograma 
środowiska. 1 cGy (centyGray) = 0,01 Gy.

Dawniej jednostką dawki pochłoniętej był 1 rad (radiation absorbed dose) tj. 
energia 100 ergów pochłonięta w 1 gramie tkanki (1 Gy = 100 radów).
Efekt biologiczny uzyskiwany po leczeniu promieniowaniem jonizującym zależy 
między innymi od:

- energii promieniowania jonizującego,
- dawki podanej w czasie całego leczenia (tzw. dawki całkowitej),
- dawki podanej w czasie jednego seansu leczenia (tzw. dawki frakcyjnej),
- liczby dawek frakcyjnych,
- całkowitego czasu leczenia,
- przedziału czasu miedzy frakcjami.



W standardowym schemacie frakcjonowania dawki leczenie odbywa się pięć razy 
w tygodniu, jedną frakcją dziennie (1,8 - 2,5 Gy na frakcję). Od około 10 lat 
w radioterapii wprowadza się inne niż powyższy, niekonwencjonalne sposoby 
frakcjonowania dawki:

- hiperfrakcjonowanie, kiedy podaje się ę mniejsze niż standardowe dawki 2 -3  
razy dziennie, czas leczenia nie ulega zmianie, a dawka całkowita jest wyższa,

- przyśpieszone frakcjonowanie, kiedy standardowe frakcje podaje się kilka 
razy dziennie, skraca się czas leczenia a dawka całkowita jest zredukowana ,

- leczenie z planowaną przerwą, kiedy czas leczenia ulega wydłużeniu, a inne 
parametry pozostają bez zmian,

- przyśpieszone hiperfrakcjonowanie, kiedy napromienienie odbywa się kilka 
razy dziennie, w dawce frakcyjnej wyższej niż przy hyperfrakcjonowaniu, 
w skróconym czasie leczenia i przy zredukowanej dawce całkowitej.

Na początku lat 80-tych rozpoczęto wykorzystywać do oceny równoważności 
biologicznej różnych sposobów frakcjonowania dawki: model liniowo — kwadra
towy. Jest to matematyczny zapis krzywej przeżycia komórkowego, która w funk
cji dawki promieniowania określa odpowiadający jej efekt biologiczny.
Model ten jest ilościowym miernikiem biologicznego skutku napromieniania. 
Zależność tę przedstawia wzór:

E = n(ctd + Pd2)
E - skutek biologiczny,
n - liczba frakcji,
d - dawka frakcyjna,
a  i P - współczynniki charakteryzujące mechanizmy sterylizacji guza.
Na podstawie powyższej zależności Withers wprowadził do praktyki klinicznej 

wzór używany do obliczania równoważności dawek promieniowania a Macie
jewski na podstawie tego wzoru przedstawił koncepcję Znormalizowanej Dawki 
Całkowitej (NDT), która przyrównuje skutek biologiczny dowolnego sposobu 
frakcjonowania dawki do efektu wywołanego konwencjonalnym napromienianiem 
dawką frakcyjną 2,0 Gy.

NTD = Dx l(a/p + d x / (a/p + 2,0)]
(Dx i dx oznacza użytą w leczeniu dawkę całkowitą i dawkę frakcyjną).
Promienioczułość nowotworu jest to zdolność reagowania nowotworu na 

leczenie promieniowaniem jonizującym, nasilenie tej reakcji i jej szybkość. 
Promienioczułość zależy od:

- stopnia utlenowania komórek nowotworowych (duży guz posiada dużo komó
rek niedotlenionych, niedotlenione jest też jego podścielisko przez ucisk),

- ilości klonogennych tj. zdolnych do proliferacji komórek (są one wysoce pro- 
mienioczułe)

- właściwej danemu typowi nowotworu promienioczułości.
- zdolności do naprawy subtelnych uszkodzeń popromiennych.



Promieniowyleczalność jest to wyleczenie guza w miejscu pierwotnym i w je
go zasięgu regionalnym.
Nie ma korelacji między promieńioczułością i promieniowyleczalnością, bowiem 
guz może być promienioczuły i nie być promieniowyleczalny albo odwrotnie może 
być promieniooporny ale promieniowyleczalny samą radioterapią bądź w skoja
rzeniu z innymi sposobami leczenia.

E. Radiobiologia

Działanie promieniowania jonizującego na tkankę może mieć charakter:
- działania bezpośredniego, kiedy kwant promieniowania jonizującego przy

padkowo trafiając w ważną dla życia komórki strukturę (najczęściej DNA) 
powoduje jej śmierć,

- działania pośredniego, kiedy kwant promieniowania jonizującego wchodzi 
w intereakcję z wodą, powodując powstanie wolnych rodników H, OH, H 02, 
H20 2 , zaburzając funkcje biologiczne komórki i w efekcie powodując jej 
śmierć.

Komórki uszkodzone przez promieniowanie tracą zdolność do rozmnażania się.

F. Krzywe przeżycia

W roku 1956 Puck przedstawił wyniki badań nad efektem działania promie
niowania jonizującego na komórki ssaków w postaci krzywej przeżycia komór
kowego zwanej krzywą „dawka - efekt”.

Wykreślanie krzywych przeżycia dogodne jest w półlogarytmicznym układzie 
współ-rzędnych, gdzie na osi odciętych jest dawka w Grayach, a na osi rzędnych 
logarytm frakcji przeżywających komórek.
Krzywe przeżycia dla komórek ssaków charakteryzują się tym, że mają t.zw. 
„ramię” czyli pochyłą część krzywej w zakresie niskich dawek i wykładniczą część 
krzywej w zakresie dawek wyższych. Wzór opisujący krzywą przeżycia: log e11 = 
Dq/D„; n - liczba ekstrapolacji (liczba trafień) - charakteryzująca pojemność ukła
dów naprawczych

dawka D„ - „średnia dawka letalna”, dawka która zmniejsza ilość komórek 
przeżywających do 37%, określa ona nachylenie końcowego prostoliniowego 
odcinka krzywej i jest miernikiem promieniowrażliwości komórek,

dawka Dq - dawka rzekomoprogowa, parametr obok liczby n określający ramię 
krzywej czyli jej pochyłą część, jest ona miernikiem wewnętrznokomórkowej 
zdolności naprawczej uszkodzeń subletalnych. Ramię krzywej wskazuje na reduk
cję skuteczności zabijania komórek.

Badania nad krzywymi przeżycia dla różnych guzów u ludzi prowadzone są od 
około 40 lat, krzywe te są różne dla różnych guzów, ale nie tłumaczą wszystkich 
różnic występujących w odpowiedzi klinicznej na radioterapię. Około 30 lat temu 
Withers uporządkował udział mechanizmów radiobiologicznych w odpowiedzi 
guza na napromienianie wprowadzając tzw. 4R.



1. Repair (naprawa) uszkodzeń popromiennych.
Uszkodzenie popromienne komórki może być naprawione (naprawa uszkodzeń 
potencjalnie letalnych lub subletalnych).

2. Reoxygenation (reoksygenacja)
Ważnym czynnikiem modyfikującym biologiczne efekty radioterapii jest tlen, 
dla komórek źle utlenowanych potrzebna jest wyższa dawka promieniowania 
Współczynnik Wzmożenia Tlenowego (OER - oxygen enhancement ratio) jest 
stosunkiem dawki promieniowania potrzebnej do zabicia komórek w stanie 
hypoksji do dawki potrzebnej do zabicia komórek w warunkach tlenowych. 
OER wynosi od 2,5 do 3,5. Wydaje się, że działanie tlenu polega na wydłużeniu 
życia wolnych rodników. Tuż po radioterapii pozostają w guzie głównie 
komórki hypoksyczne, ale po pewnym czasie dochodzi do ustalenia proporcji 
komórek dobrze i źle utlenowanych jak przed radioterapią, to zjawisko nazywa 
się reoksygenacją.

3. Redistribution (redystrybucja)
Wrażliwość komórek na napromienienie jest różna w różnych fazach cyklu 
podziałowego. Najbardziej wrażliwe na radioterapię są fazy G2 i M, najbardziej 
oporna - faza S.
Promieniowanie jonizujące powoduje opóźnienie mitozy i równocześnie niszczy 
komórki będące w różnych fazach cyklu podziałowego, powodując synchro
nizację komórek w cyklu podziałowym (jest to moment krytyczny dla podania 
kolejnej frakcji promieniowania).
Ta synchronizacja trwa krótko, komórki szybko desynchronizują się i to zjawis
ko nazywa się redystrybucją.

4. Repopulation (repopulacja)
W trakcie frakcjonowanej radioterapii ostateczna odpowiedź guza i tkanek zdro
wych zależy od tego czy odbyła się proliferacja komórek między frakcjami. 
Równowaga między zniszczeniem komórek przez promomieniowanie a repopu- 
lacją odpowiedzialna jest za większość sytuacji klinicznych przy frakcjonowaniu 
dawki.

G. Liniowy współczynnik przekazywania energii 
(LET -  Iinear energy transfer)

Różnice w biologicznym działaniu promieniowania jonizującego zależą od gęs
tości jonizacji. Cząstki ciężkie np. cząstki alfa, neutrony czy protony mają większą 
gęstość jonizacji niż elektrony czy fotony.
Liniowy współczynnik przekazywania energii określa jakość promieniowania joni
zującego i wyraża się stosunkiem ilości energii promieniowania pozostawionej 
przez cząstkę na jednostkę drogi d_E (energia)

d I (droga) Jednostką LET jest keY/mikron.



Względna skuteczność biologiczna - RBE (relative biologie effectivness) jest 
pojęciem szeroko używanym w radiobiologii i wyraża się stosunkiem dawek 
promieniowania o różnym LET wywołujących ten sam efekt biologicznny.

H. Odczyny popromienne

W trakcie radioterapii dochodzi często do popromiennych uszkodzeń tkanek 
zdrowych, w tkankach i narządach objętych radioterapią (efekt bezpośredni), 
w tkankach i narządach poza obszarem napromienianym (efekt pośredni).
W klinice przyjęto podział odczynów popromiennych na wczesne (stre) i późne.

Odczyn wczesny ujawnia się w trakcie radioterapii lub jest w bezpośrednim 
związku z nią, co wymaga niekiedy przerwy w napromienianiu i z reguły nie sta
nowi zagrożenia dla życia chorego. Niekiedy ostry odczyn popromienny przedłuża 
się w czasie albo pojawia się z opóźnieniem (np. ostry odczyn zapalny płuc) 
i wtedy nazwany jest przewlekłym odczynem ostrym.

Odczyn późny ujawnia się w różnym czasie po leczeniu (od 6 miesięcy do kilku 
lub kilkunastu lat). Czas wystąpienia późnego odczynu popromiennego zależy od 
dawki promieniowania, sposobu jej frakcjonowania oraz rodzaju tkanki i narządu. 
Późny odczyn popromienny pojawia się nagle, objawy jego są trwałe, często 
pogarszają jakość życia pacjenta, mogą prowadzić do kalectwa (martwice, prze
toki, włókniejące zarastania stawów, złamania popromienne kości), a nawet 
śmierci (martwica tkanki mózgowej, rdzenia kręgowego, wodonercze).

Procesy patologiczne występujące w v>/niku radioterapii dotyczą zmian w na
błonku i miąższu narządów oraz w tkance naczyniowej i zrębie. Wynikiem tych 
procesów są zmiany nieswoiste, które mogą pojawić się w każdej tkance czy 
narządzie (zanik, martwica, atypia, dysplazja, zwłóknienie, zmiany naczyniowe).

Istnieje niewielka grupa późnych odczynów popromiennych, swoistych dla 
danych narządów. Są to hipoplazja i aplazja szpiku, popromienne zapalenie płuc, 
oraz głębokie torbielowate zapalenie jelita grubego.

W roku 1987 w Willimsburgu podzielono odczyny popromienne na trzy główne 
grupy w zależności od uszkodzonych narządów:

grupa I - narządy, w których odczyn popromienny może stanowić zagrożenie 
życia (np. szpik, mózg, rdzeń kręgowy, nerka, płuco);

grupa II - narządy, w których odczyn popromienny stanowi mierne lub lekkie 
obciążenie dla pacjenta, (np. błona śluzowa górnego odcinka prze
wodu pokarmowego i oddechowego, skóra, odbytnica, pęcherz mo
czowy, tarczyca, przysadka, oko);

grupa III- narządy, w których odczyn popromienny przebiega łagodnie, jest 
przejściowy i odwracalny (np. mięśnie, układ chłonny, duże naczy
nia, sutek). Dla poszczególnych narządów i tkanek w tych grupach 
opracowano system 5-cio stopniowej skali pozwalającej na póliloś- 
ciową ocenę stopnia nasilenia odczynu (system RTOG/EORTC).



I. Dawki tolerancji i czynniki ryzyka

Przy planowaniu radioterapii w praktyce klinicznej korzysta się z opraco
wanych tabel dawek tolerancji dla poszczególnych tkanek i narządów. Dawki 
tolerancji opracowane są dla 5% i 50% ryzyka wystąpienia późnego odczynu 
popromiennego w okresie 5 lat po radioterapii. We współczesnej radioterapii, gdzie 
stosuje się często niekonwencjonalne metody frakcjonowania dawki, skojarzone 
metody leczenia z chirurgią i chemioterapią, przestrzeganie dawek tolerancji nie
kiedy nie wystarcza i mogą pojawiać się zupełnie nieoczekiwane skutki uboczne 
leczenia. Należy zatem zawsze brać pod uwagę tzw. czynniki ryzyka uszkodzenia 
tkanek zdrowych. Należą do nich:

- czynniki fizyczne (dawka całkowita, dawka frakcyjna, dawka biologiczna, czas 
leczenia),

- czynniki techniczne (technikę radioterapii, osłony narządów krytycznych, po
wtarzalność warunków napromieniania),

- czynniki biologiczne (wiek chorego, stan immunologiczny organizmu, choro
by towarzyszące nowotworowi),

- czynniki wynikłe ze skojarzenia radioterapii z leczeniem chirurgicznym i che
mioterapią.

Wiedza o klinice choroby nowotworowej, fizyce promieniowania, radiobiologii 
i powikłaniach popromiennych konieczna jest do prawidłowego zaplanowania 
i prowadzenia radioterapii, której efektem ma być wyleczenie choroby nowotwo
rowej i zachowanie dobrej jakości życia pacjenta po leczeniu. Lecząc należy pa
miętać nieustannie o słowach L.J.Petersa: w radioterapii nowotworów „częściowa 
regresja” oznacza „całkowite niepowodzenie”.
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ROZDZIAŁ XI

ORGANIZACJA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE 

Hanna Saryusz-Wolska

A. Wstęp
Rozwój onkologii i wyodrębnienie się jej jako niezależnej dyscypliny klinicz

nej był ściśle związany z odkryciem przez Marię Skłodowską-Curie zjawiska pro
mieniotwórczości. Tuż po I wojnie światowej w Instytucie Radowym w Paryżu 
Claudius Regaud, współpracownik M. Skłodowskiej-Curie i kierownik labora
torium radiofizjologii, organizuje oddział medycznego zastosowania promienio
wania j on izuj ącego.

Bardzo szybko powstaje koncepcja nowoczesnej onkologii jako wielodyscy
plinarnego zespołu terapeutycznego. Opracowany także zostaje organizacyjny mo
del funkcjonowania sieci specjalistycznych szpitali onkologicznych wyposażo
nych w radioaktywny rad z fachowym personelem (klinicysta, chirurg, patolog, 
le k a rz e le c tr ic ie n "  odpowiadający radioterapeucie, fizyk, technicy i pielęgniarki).

Dziś wiadomo, że zwalczanie nowotworów złośliwych to nie tylko leczenie. Na 
zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób wpływa cały, złożony system 
onkologicznej opieki zdrowotnej (OOZ).Główne zadania w zwalczaniu nowotwo
rów złośliwych to:

1. Profilaktyka pierwotna (zmniejszenie zagrożenia)
- zmiana postaw i zachowania prozdrowotne,
- zdrowy styl życia, właściwa dieta,
- zwalczanie palenia.

2. Profilaktyka wtórna (wczesne wykrycie)
- propagowanie wiedzy na temat wczesnych objawów nowotworów,
- uczestnictwo w badaniach skriningowych,
- dostępność badań diagnostycznych

3. Leczenie
- dostępność opieki zdrowotnej,
- wysoka jakość usług leczniczych,
- wyposażenie w nowoczesną aparaturę i leki.

4. Opieka po leczeniu
- rehabilitacja,
- systematyczne kontrole,
- opieka paliatywna i terminalna.



Na ogół nie docenia się profilaktyki a przecenia się możliwości leczenia. Tym
czasem w populacji polskiej w wyniku profilaktyki pierwotnej można by obniżyć 
umieralność o 10-20%, natomiast w wyniku profilaktyki wtórnej (wczesne wykry
cie) i leczenie zgodnie z współczesną wiedzą lekarską o 5-15%.

B. O rganizacja onkologicznej opieki zdrowotnej w Polsce

Organizacja onkologicznej opieki zdrowotnej musi uwzględniać: 
ł. Znajomość danych demograficznych i epidemiologicznych.
2. Sposób prowadzenia akcji wczesnego wykrywania nowotworów.
3. Konieczność stałego podnoszenia wiedzy onkologicznej u studentów i leka

rzy pierwszego kontaktu.
4. Kompleksowość i koordynację OOZ.
5. Dobrze funkcjonującą opiekę paliatywną i hospicyjną.
Należy podkreślić, że podstawy organizacyjne OOZ w Polsce zostały opraco

wane i oparte na dobrym, przyjętym na świecie modelu sieci specjalistycznych 
szpitali onkologicznych. Odpowiednio wyposażone i dysponujące wysoko wyspe
cjalizowaną kadrą lekarską ośrodki zapewniają diagnozę i leczenie mieszkańcom 
określonego regionu.

W 1932 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu Marii Skłodowskiej-Curie 
rozpoczął pracę Instytut Onkologii w Warszawie na ul. Wawelskiej. Pierwszy dy
rektor Instytutu dr Franciszek Lukaszczyk, który wcześniej pracował w Instytucie 
Radowym w Paryżu pod kierunkiem prof. Claudiusa Regaud (organizatora fran
cuskiej onkologii) nakreślił program rozwoju onkologii - powstanie instytutu on
kologicznego z częścią kliniczną i badawczą, opracowanie nowoczesnych metod 
terapii raka i zorganizowanie sieci szpitali onkologicznych w Polsce.

Po wojnie Instytut Onkologii w Warszawie wznowił działalność w 1947 roku. 
Powstały dwie, nowe tllie Instytutu w Krakowie i Gliwicach. W 1953 roku opra
cowano program sieci regionalnych ośrodków onkologicznych (ROO) w Polsce, 
z pełnymi możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Lodzi został otworzony w 1963 roku i by 1 
wówczas jednym z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych. Ośrodek 
obsługiwał mieszkańców z. całego regiony łódzkiego (łódzkie, sieradzkie, piotr
kowskie, skierniewickie i włocławskie). Region obsługiwany przez łódzki ROO 
pokrywa się w dużej mierze z przyszłym terenem działania Regionalnej Kasy 
Ubezpieczeniowej. Daje to dobre podstawy przyszłej współpracy placówek służby 
zdrowia.

W Polsce działa obecnie sieć 11 Regionalnych Ośrodków Onkologicznych (1997):
- Białystok - (178 łóżek i 72-Olsztyn),
- Bydgoszcz (292 łóżek, 12-Toruń, 44-Lipno),
- Gdynia-Redłowo (114 łóżek, 83-AM Gdańsk, 73-Elbląg),
- Katowice (309 łóżek C.O. Gliwice, 20-Bytom, 27-Wodzisław, 47-Rybnik,

65-Bielsko-Biała, 40-Częstochowa)



- Kraków (22o łóżek CO. Kraków, 40-AM, 29-Szpital Krakowski,
125-Rzeszów, 100-Brzozów, 20-Tarnobrzeg),

- Lublin (205 łóżek i 24-Biała Podlaska),
- Łódź (399 łóżek i 30-Skierniewice),
- Poznań (275 łóżek, 120-AM, 25-Plaszew, 55-Zielona Góra, 25-Leszno),
- Szczecin (198 łóżek),
- Warszawa (692 łóżek C.O. Warszawa, 70-Szpital Grochowski, 36-AM,

31-Siedlce, 52-Instytut Matki i Dziecka),
- Wrocław (351 łóżek, 29-AM, I 13-Opole).

Razem w Polsce w ROO, Akademiach Medycznych i innych placówkach 
służby zdrowia mamy 4 661 łóżek onkologicznych, a dalszych 1000 znajduje się 
w budowie. Zalecany przez MZiOS wskaźnik docelowy dla łóżek onkologicznych 
wynosi 1,5 na 10000 mieszkańców.

Od połowy lat 70-tych funkcjonuje w Polsce 3-stopniowy model opieki onko
logicznej:
- Wojewódzka Poradnia Onkologiczna
- Regionalny Ośrodek Onkologiczny (i/lub Kliniki Onkologiczne AM)
- Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Do Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej i do ROO mogą być kierowani 
pacjenci zarówno przez lekarza prowadzącego, albo też mogą zgłaszać się - tzn. 
bez skierowania. Taki system znacznie poprawia dostępność do opieki onkolo
gicznej, jednak obciąża dużymi kosztami funkcjonowanie placówek OOZ. W OOZ 
powszechnie stosuje się zasadę wolnego wybory lekarza leczącego. Obciążające 
i długie leczenie wymaga dobrej współpracy i pełnego porozumienia z lekarzem 
prowadzącym.

Po reformie administracyjnej w 1975 roku, w każdym województwie miał 
powstać wielospecjalistyczny szpital - Wojewódzki Szpital Zespolony (WSZ) 
z rozbudowaną częścią ambulatoryjną w postaci Wojewódzkich Poradni Specja
listycznych, a wśród nich - Wojewódzką Poradnią Onkologiczną, co jednak nie 
zostało w pełni zrealizowane.

Największym problemem istniejącej w Polsce OOZ jest przestarzała baza szpi
talna oraz zużyty sprzęt medyczny (szczególnie aparatura radioterapeutyczna) 

Finansowanie bieżącej działalności ROO finansowane są z budżetu wojewody, 
na terenie którego szpital się znajduje mimo, że obsługuje pacjentów z kilku woje
wództw powoduje narastanie zadłużenia szpitali, a dotacje centralne są zupełnie 
niewystarczające. Samorządy lokalne starają się natomiast przeznaczać część swo
ich środków na działalność profilaktyczną i edukacyjną. Z budżetu gminy Łodzi, 
na badania skriningowe raka piersi w ramach programu "Dalia" przeznaczono 
w 1997 roku 2 min płn.

W onkologii niezbędna do pracy lecz droga i skomplikowana aparatura diagno
styczna i terapeutyczna, szybko ulega dekapitalizacji. Szczególnie trudna sytuacja 
dotyczy radioterapii. Postęp technologiczny w krajach rozwiniętych doprowadzi!



do powstania dużej różnicy w warunkach w jakich prowadzi się leczenie 
w ośrodkach polskich w porównaniu z UE. Zakupy inwestycyjne aparatury do 
radioterapii poczynione przez MZiOS w połowie 1997 roku w pewnym stopniu 
poprawiły sytuację. Potrzeby są jednak znacznie większe. W krajach UE i USA 
istnieją standardy wyposażenia Ośrodków Onkologicznych w odpowiednią apara
turę diagnostyczną i terapeutyczną oraz procedury prawne atestacji urządzeń 
i kontrola ich jakości.

C. Nadzór specjalistyczny i kształcenie specjalistów

Nadzór specjalistyczny nad siecią ROO w Polsce sprawuje Przewodniczący 
Krajowego Zespoły Konsultanta Medycznego w dziedzinie onkologii i Centrum 
Onkologii-lnstytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Centrum Onkologii zajmuje się działalnością promocyjną, leczniczą, konsulta
cyjną, naukową i edukacyjną. Kształci kadry lekarzy onkologów, przeprowadza 
egzaminy specjalizacyjne i opracowuje wytyczne dotyczące standardów leczenia 
onkologicznego obowiązujące na terenie całej Polski.

Nadzór specjalistyczny w dziedzinie onkologii w regionach prowadzą:
- konsultanci wojewódzcy (jedna osoba w każdym województwie powoływana 

przez wojewodę) i
- konsultanci regionalni tworzący zespół konsultanta krajowego ds. onkologii 

(przewodniczący zespołu mianowany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej).

Rola konsultantów wojewódzkich i regionalnych, a także samorządów lekars
kich (Izby Lekarskie) będzie ważna w okresie transformacji i działania lekarzy 
w nowych warunkach samodzielności jednostek i kontraktowania usług medycz
nych. Współdziałanie administracji służby zdrowia z konsultantami wydaje się 
konieczna w przygotowywaniu i wprowadzaniu zmian funkcjonowania nowego 
systemu. W znowelizowanej ustawie "O zakładach opieki zdrowotnej" mówi się, 
że wojewoda może powołać konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie. 
Konsultant pełni funkcje doradcze i opiniodawcze, a także przeprowadza kontrole 
na zlecenie wojewody.

D. Kształcenie przeddyplomowe studentów

Na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Lodzi już w 1977 zorga
nizowano samodzielną jednostkę organizacyjną zajmującą się przeddyplomowym 
nauczaniem onkologii. Najpierw powstał Zakład, a potem, od 1979 roku. Katedra 
Onkologii, która obecnie składa się z Zakładu Patologii Nowotworów, Zakładu 
Biologii Nowotworów, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Kliniki Chemioterapii 
Nowotworów. Mimo licznych wysiłków i opracowanego w Lodzi projektu nau
czania przeddyplomowego dla całego kraju do dziś nie ma systemowego, ujedno
liconego programu nauczania w polskich wyższych uczelniach medycznych. 
Dydaktykę z zakresu onkologii na wydziałach lekarskich w Polsce prowadzi 
5 Katedr Onkologii (Kraków, Lublin, Łódź, Poznań i Wrocław) i 2 Kliniki Radio-



terapii (Gdańsk i Szczecin). W Warszawie i Katowicach funkcje dydaktyczne 
pełnią profesorowie z Instytutu Onkologii. Istnieją ścisłe zalecenia dotyczące 
programu nauczania onkologii opracowane przez WHO, UICC i EORTC (m.in. 
z konferencji WHO/UICC w Pradze w 1992 roku). Wobec wymaganych w UE 
standardów nauczania konieczne staje się opracowanie i wprowadzenie ujedno
liconego programu nauczania onkologii w Polsce.

W Polsce pracuje ponad 700 lekarzy-onkologów z 11° specjalizacji z zakresu 
radioterapii - 294 osób, chirurgii onkologicznej - 271, chemioterapii - 100, radio- 
i chemioterapii - 24 i patologii onkologicznej - 14 osób (dane z 31.12.1996 roku).

Lekarze specjaliści powinni stale podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc 
w różnych szkoleniach i zjazdach naukowych oraz czytając bieżącą literaturę 
fachową.
Szczególną rolę w kształceniu specjalistów spełniają samodzielni pracownicy 
naukowi Akademii Medycznych, którzy oprócz szkolenia fachowego mogą być 
promotorami przewodów doktorskich.

E. Krajowe i międzynarodowe program y zwalczania chorób 
nowotworowych

W roku 1976 rozpoczęto w Polsce Rządowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych (PR-6), który był kontynuowany w latach 1986-1990 jako 
Centralny Program Badawczo-Rozwojowy (CPBR 11.5). Program ten był pierw
szym kompleksowym, zakrojonym na tak duża skalę przedsięwzięciem badaw
czym dotyczącym zwalczania nowotworów złośliwych w Europie. Mimo, że 
Program Rządowy PR-6 i CPBR 11.5 nie dysponowały odpowiednimi środkami 
finansowymi na upowszechnienie i wdrożenie uzyskanych wyników badań, w tym 
na profilaktykę, nowoczesne metody rozpoznawania i skutecznego leczenia, to 
jednak osiągnięto imponujące rezultaty.

Najważniejsze z nich to:
1. Kampania zwalczania palenia tytoniu.
2. Ograniczenie ekspozycji na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy.
3. Objęcie całej populacji regionalnymi rejestrami nowotworów.
4. Opracowanie zasad badań skriningowych raka szyjki macicy oraz wdrożenie 

badań pilotażowych.
5. Poprawa wyników leczenia układowych rozrostów złośliwych (białaczki rozros

tów u dzieci, chłoniaki, ziarnica, nowotwory jąder u dorosłych).
6. Wdrożenie zasad leczenia skojarzonego (chirurgia oraz radio-i/ lub chemio

terapia).
7. Rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych.
8. Budowa Centrum Onkologii w Warszawie na Ursynowie.
9. Uruchomienie krajowej produkcji przyspieszaczy liniowych do radioterapii.



10. Rozpoczęcie wieloośrodkowych badań klinicznych w przypadkach białaczek, 
chłońiaków, raków żołądka i nowotworów CUN.

11. Rozwój badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinach rokujących szybkie za
stosowanie praktyczne (epidemiologia analityczna, biologia molekularna, immu
nologia, immunomorfologia).

12. Integracja różnych, w tym nieonkologicznych środowisk badawczo-naukowych, 
(ochrona środowiska, medycyna przemysłowa, żywność).

13. Trzykrotny wzrost liczby specjalistów onkologów i niemal trzykrotny wzrost liczby 
łóżek onkologicznych do 1997 (po ukończeniu budowy Centrów w Warszawie, 
Bydgoszczy i Kielcach).

14. Utworzenie sieci placówek onkologicznych - Regionalnych Centrów Onkologii, 
nadzorowanych przez Konsultanta Krajowego, dysponujących wysoko spe
cjalistyczną kadrą będącą w' stanie wdrożyć zdobycze nauki do praktyki kli
nicznej.

W 1992 roku Komitet Ekspertów Programu "Europa Przeciw Rakowi" wysoko 
oceni! polskie dokonania w ramach programu PR-6 i CPBR 11.5 uznając, że 
istnieją podstawy do stworzenia programu odpowiadającego standardom euro
pejskim, z możliwością włączenia Polski do ogólnoeuropejskich programów walki 
z rakiem.

Główne cele działań Unii Europejskiej w zakresie walki z rakiem można ująć 
w pięciu punktach:

1. Profilaktyka pierwotna (zdrowy styl życia, zwalczanie palenia, picia alko
holu, upowszechnianie właściwego sposobu, upowszechnianie właściwego 
żywienia).

2. Profilaktyczne badania masowe.
3. Dostępność do metod wczesnej diagnostyki.
4. Wdrażanie naukowo udowodnionych metod skutecznego leczenia.
5. Zwiększenie dostępności opieki paliatywnej i terminalnej.

Priorytetowe kierunki działań w walce z chorobami nowotworowymi zalecane 
przez WHO i UICC na lata 1997-2001 to:

1. Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, zwłaszcza 
tytoniozależne (rak płuca).

2. Uzyskanie wymiernej poprawy w wykrywalności i wczesnym rozpoznaniu 
zwłaszcza raka szyjki macicy, piersi, starcza, pęcherza moczowego, żołądka, prze
łyku, jelita grubego oraz czerniaka złośliwego skóry; są to nowotwory, których 
rozpoznanie i leczenie jest znacznie opóźnione w stosunku do aktualnego stanu 
wiedzy.

3. Poprawa jakości badań diagnostycznych, która w bezpośredni sposób wpły
wa na poprawność rozpoznania, a później właściwe leczenie.

4. Poprawa dostępności do skutecznych metod leczenie nowotworów złośli
wych, a zwłaszcza radioterapii i metod leczenia skojarzonego.

5. Poprawa dostępności leczenia paliatywnego i metod zwalczania bólów 
nowotworowych.



6. Rozwój i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki, a zwłaszcza badań mole
kularnych w celu wykrycia ryzyka zachorowania, wczesnego rozpoznania i opty
malizacji leczenia chorób nowotworowych.

7. Dalsza poprawa jakości danych epidemiologicznych, jako podstawowej me
tody monitorowania podjętych działań, oceny bieżącej sytuacji oraz prognozo
wanie i programowania i dalszych zamierzeń.
Również w Polsce opracowano w 1997 w Centrum Onkologii w Warszawie 
Narodowy Program Walki z Chorobami Nowotworowymi. Dzieli się on na:

1. P r o g r a m y  b a d a w c z o - r o z w o jo w e , uwzględniające:
- poszukiwanie czynników etiopatogenetycznych w najczęstszych nowotworach 

złośliwych, np. nowotwory piersi i przewodu pokarmowego),
- pilotażowe programy wykrywania i wczesnego rozpoznawania nowotworów 

złośliwych w grupach wysokiego ryzyka z wykorzystaniem badań moleku
larnych (rak piersi, przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego),

- organizowanie Krajowego Ośrodka Badań Klinicznych, który koordynuje wielo- 
ośrodkowe, kontrolowane badania klinicznych i ściśle współpracuje z EORTC,

- rozwój metod kontroli jakości badań diagnostycznych i procedur terapeu
tycznych, aby odpowiadały standardom UE,

- rozwój badań molekularnych w celu określenie predyspozycji rodzinnych, 
wcześniejszego rozpoznania i optymalnego leczenia nowotworów,

- badania molekularne nad mechanizmami rozwoju niektórych nowotworów,
- rozwój bazy do przedklinicznych badań naukowych leków,
- tworzenie banków materiałów biologicznych,
- monitorowanie epidemiologiczne skuteczności prowadzonych akcji profilak

tycznych.
2. P r o g r a m y  s z k o le n ia  le k a r z y  i ś r e d n ie g o  p e r s o n e lu  m e d y c z n e g o

- wprowadzenie jednolitego, optymalnego programu przeddyplomowego nauczania 
onkologii we wszystkich Akademiach Medycznych,

- podyplomowe i stałe dokształcanie lekarzy rodzinnych i innych specjalistów 
pierwszego kontaktu (specjaliści z zakresu interny, chirurgii, ginekologii i pe
diatrii),

- przed- i podyplomowe nauczanie średniego personelu medycznego (pielęgniarek, 
techników radiologii i radioterapii, cytochemików).

3. N a r o d o w y  P r o g r a m  O ś w ia ty  Z d r o w o tn e j

- nauczanie podstawowej wiedzy o zasadach zdrowego stylu życia i najczęstszych 
przyczynach nowotworów wśród młodzieży w szkołach podstawowych i śred-. 
nich,

- popularyzacja wiedzy na temat wczesnych objawów nowotworów oraz samo
kontroli ciała wśród szerokiego społeczeństwa (media, wydawnictwa, prelekcje),

- okresowo powtarzane duże akcje informacyjne (np. antynikotynowe).



4. N a r o d o w y  P r o g r a m  I n te r w e n c y jn y

a. Ochrona Zdrowia Kobiet - program "Zwalczanie Nowotworów Złośliwych 
u Kobiet w Polsce" powstał w wyniku rekomendacji IV Światowej Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Kobiet" (Pekin, 1995) i dotyczy popularyzacji 
badań skriningowych w raku szyjki macicy i sutka, stworzenia ośrodków 
referencyjnych rozpoznawania i leczenia raka piersi, kontroli jakości badań mam
mograficznych i planu wyposażenia placówek służby zdrowia w odpowiednią ilość 
aparatury diagnostycznej (mammografy i ultrasonografy).

b. Modernizacja Radioterapii - wg. norm WHO do 2001 roku potrzeby apa
raturowe radioterapii szacuje się na około 100 urządzeń do terapii megawoltowej 
wraz z niezbędnym sprzętem do symulacji, planowania leczenia i dozymetrii oraz 
aparaturę do leczenia śródtkankowego (brachyterapia). W Polsce, aby zbliżyć się 
do europejskich standardów niezbędne są zakupy aparatury, a także budowa, 
rozbudowa i modernizacja zakładów radioterapii.

c. Realizacja Wdrożeń w Sieci Szpitali Onkologicznych
- rozwój regionalnych rejestrów nowotworów, monitorowanie wyników lecze

nia i utworzenie rejestrów rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka,
- wdrożenie europejskich standardów kontroli jakości radioterapii,
- powszechne stosowanie standardów rozpoznawania i leczenia nowotworów 

złośliwych (protokoły leczenia), w tym leczenia skojarzonego.
5. Z a p e w n ie n iu  ś r o d k ó w  f in a n s o w y c h  na bieżącą działalność Centrum Onko

logii oraz pozostałych, specjalistycznych szpitali tworzących sieć onkologiczną 
w Polsce.

Przewiduje się, że program będzie finansowany z Narodowego Funduszu Walki 
z Rakiem. Funduszem miałaby zarządzać, wzorem wielu krajów zachodnich Rada 
Programowa. Dotychczas nie wskazano jednak źródła zasilania funduszu. Być 
może będą to środki uzyskane z prywatyzacji.

F. Spodziewane następstwa ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym

1. Wzrost znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarza pierwszego 
kontaktu w tym lekarza rodzinnego.

2. Powstanie dużej konkurencji na rynku specjalistycznych usług medycznych 
w (także w dziedzinie onkologii).

3. Zmiany w strukturze szpitali i rodzaju hospitalizacji pacjentów. Wobec nie
doboru łóżek onkologicznych nie należy spodziewać się redukcji miejsc pracy dla 
onkologów. Zmniejszy się jednak liczba tzw. łóżek ostrych (ginekologii i chirurgii 
onkologicznej) ma korzyść łóżek w szpitalach jednodniowych (ginekologia i chi
rurgia jednodniowa). Wzrośnie liczba łóżek długoterminowych, rehabilitacyjno- 
opiekuńczych i opieki paliatywnej (hospicyjnej).



4. Szpitale onkologiczne będą musiały uzyskać akredytację np. na prowadzenie 
radioterapii. Akredytację otrzyma tylko ten szpital, który będzie spełniał określone 
standardy, dotyczące głównie wyposażenia. Dużą rolę zacznie odgrywać tzw. 
"wizerunek szpitala"(np. osiągnięcia naukowe, współpraca z akademią medyczną, 
kwalifikacje personelu lekarskiego, nowoczesne wyposażenie, usługi wysokospe
cjalistyczne,).

5. Wobec stałego wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe i starzenia się 
populacji ROO utrzyma nadal swoją pozycję jako miejsce świadczenia wysoko
specjalistycznych usług diagnostycznych i leczniczych, centrum naukowo- eduka
cyjne i konsultacyjne. Będzie jednak wymagał fachowego zarządzania (problemy 
prawne, finansowe, marketingowe, kadrowe itp.) oraz synchronizacji w organizacji 
podstawowych działań statutowych.
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