
Mięsak poiniekcyjny (mięsak po-
iniekcyjny kotów, feline injec-

tion-site sarcoma – FISS) to najpoważ-
niejszy efekt niepożądany (poza przy-
padkami śmiertelnego w  skutkach 

wstrząsu anafilaktycznego) szczepień 
profilaktycznych oraz iniekcji podskór-
nych i domięśniowych u kotów. W prze-
szłości mięsaki rozwijające się w  miej-
scach iniekcji u  kotów określane były 

jako mięsaki poszczepienne lub mięsaki 
związane z miejscami szczepień (vacci-
ne-site sarcomas, post vaccination sarco-
mas), jednak obecnie wiadomo, że zmia-
ny te mogą pojawić się też u osobników, 
u których nigdy szczepień nie wykonywa-
no. W takich przypadkach pojawienie się 
mięsaka wiązano z iniekcją długo działa-
jących antybiotyków lub steroidów, lufe-
nuronu, meloksykamu, cisplatyny, a tak-
że jako konsekwencja zmian, jakie poja-
wiły się dookoła niewchłanianych nici 
chirurgicznych czy portów do podawa-
nia płynów podskórnie. W zdecydowanej 
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bioasekuracji gospodarstw, poziom świa-
domości właścicieli gospodarstw, natę-
żenie powiązań rodzinnych etc.), można 
wysunąć hipotezę, że najbardziej praw-
dopodobnym czynnikiem wyprowadzają-
cym wirus na dalszą odległość poza gra-
nice strefy będzie człowiek (tab. 3). Mając 
na uwadze niejasną sytuację w zakresie 
tej choroby na Ukrainie oraz obserwowa-
ne istotne niedomagania w zakresie zwal-
czania ASF, jak i liczbę pracujących w Pol-
sce obywateli z Ukrainy, należy pamiętać, 

że prawdopodobnym wektorem przeno-
szącym ASFV na duże odległości, także 
w Polsce, mogą być przywożący nielegal-
nie wędliny do naszego kraju obywatele 
z krajów Europy Wschodniej. Dowodem 
takiego prawdopodobieństwa jest trze-
cie ognisko.

Z  pewnością sumienne wdrożenie 
i przede wszystkim konsekwentne prze-
strzeganie zasad zawartych w specustawie, 
w tym przede wszystkim likwidacja pro-
dukcji we wszystkich chlewniach, niespeł-
niających wymagań związanych z bioase-
kuracją, zlokalizowanych na obszarze stref: 
I, II i III, ograniczy ryzyko pojawienia się 
nowych ognisk. Wniosek ten uzasadniają 
między innymi dane dotyczące liczby świń 
w ogniskach ASF w Polsce (ryc. 3). Wska-
zują one jasno, że ogniska miały miejsce 
przede wszystkim w małych chlewniach 
przyzagrodowych.

Konieczne jest pamiętanie o  tym, że 
szybkie wykrycie oraz likwidacja pierwot-
nego ogniska ASF eliminuje źródło wirusa. 
Z tego powodu niezbędne jest stałe uświa-
damianie producentów i hodowców świń 
oraz lekarzy weterynarii o zagrożeniu ASF. 
Każdy kolejny miesiąc bez stwierdzenia no-
wego ogniska osłabia świadomość istnie-
nia zagrożenia.

Zdobyte w okresie ostatnich 3 lat dane 
o ASFV wskazują, że jest to wirus wyso-
ce patogenny, natomiast mało zaraźliwy 
(4, 8). Między innymi z tego powodu ist-
nieją duże szanse na to, aby krajowe po-
głowie trzody chlewnej pozostawało wol-
ne od ASF mimo, że czynnik etiologiczny 
choroby będzie krążył w populacji dzików.
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większości najnowszych publikacji nauko-
wych stosowana jest nazwa mięsaki zwią-
zane z miejscami iniekcji (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10), jednak w związku z faktem, 
że zdecydowana większość guzów roz-
wija się w powiązaniu z wcześniejszymi 
szczepieniami lub też brak jest jasnego 
związku na powiązanie FISS z podawa-
niem innych produktów leczniczych niż 
szczepionki przeciwko wściekliźnie i bia-
łaczce kotów, niektórzy autorzy w dalszym 
ciągu sugerują nazwy mięsaki powiąza-
ne ze szczepieniami (vaccine-associated 
sarcomas; 11) lub mięsaki poszczepienne 
(postvaccinal sarcomas; 12). Chociaż nie 
istnieje oficjalna polska nazwa tego typu 
nowotworów, wydaje się, że określenie su-
gerowane przez piszącego ten artykuł – 
mięsaki poiniekcyjne kotów – jest zasad-
na (wydaje się, że też bardziej prawidło-
wa niż tłumaczenie z języka angielskiego 
– mięsaki związane z miejscami iniekcji 
u kotów – z kolei ta nazwa w przypad-
ku, gdy nie udało się potwierdzić związ-
ku między mięsakiem a faktem  iniekcji, 
wydaje się bardziej słuszna), a inne okre-
ślenia raczej nie powinny być już używa-
ne. W literaturze opisano też przypadek 
włókniakomięsaka z morfologicznymi, hi-
stologicznymi i immunohistochemiczny-
mi cechami typowymi dla mięsaków po-
iniekcyjnych, który rozwijał się dookoła 
mikroczipu, wszczepionego kotu oko-
ło 4 lat przed rozpoznaniem nowotworu 
(13). W jednym z badań wykazano, z ko-
lei, że częstotliwość iniekcji podskórnych 
leków zawierających długo działające gli-
kokortykosteroidy była większa u kotów, 
u których doszło do rozwoju mięsaka po-
iniekcyjnego w okolicy międzyłopatkowej, 
niż u kotów z grupy kontrolnej (czyli ko-
tów bez mięsaków poiniekcyjnych; 14).

Mięsaki poiniekcyjne u  kotów cha-
rakteryzuje długi okres utajenia (czas od 
zaistnienia bodźca, który zapoczątkował 
proces transformacji nowotworowej, do 
klinicznego ujawnienia się choroby), szyb-
ki wzrost, agresywny wzrost miejscowy 
z  wysokim ryzykiem powstania wzno-
wy pooperacyjnej i niską/umiarkowaną 
tendencją do powstania przerzutów (1). 
Dokładny patomechanizm rozwoju FISS 
nie jest jasny, jednak wydaje się, że bez 
względu na czynniki inicjujące, u „gene-
tycznie podatnych kotów” w miejscu pier-
wotnego uszkodzenia rozwija się prze-
wlekły odczyn zapalny, przebiegający ze 
stymulowaną cytokinami prozapalnymi 
(takimi jak: TGF-α, FGF-b, PDGF) pro-
liferacją fibroblastów i miofibroblastów 
(komórki wykazują markery typowe dla 
komórek mięśniowycyh – aktyna mięśni 
gładkich). Następnie w  wymienionych 
proliferujących komórkach pojawiają się 
zmiany genetyczne, w tym zmiany w obrę-
bie genów supresorowych (np. gen TP53; 

chociaż udział tego genu w etiopatoge-
nezie FISS u kotów nie był potwierdzony 
w badaniach autorów niemieckich; 2) oraz 
onkogenów (np. gen dla c-Kit), co z ko-
lei prowadzi do powstania klonu zmuto-
wanych komórek, z których rozwija się 
w pełni inwazyjny nowotwór złośliwy (1, 
2, 15, 16). Przyjmując zasadę, że FISS roz-
wija się w ognisku zapalenia przewlekłe-
go w reakcji na poiniekcyjne uszkodzenie 
tkanek, oszacowano, że mięsak poiniek-
cyjny rozwija się u jednego na 35–40 ko-
tów z wcześniejszym poiniekcyjnym za-
paleniem tkanki podskórnej (7).

Progresję nowotworu i  jego wybit-
nie naciekowy charakter zapewniają, jak 
się wydaje, produkowane przez komórki 
nowotworowe enzymy degradujące ma-
cierz pozakomórkową, takie jak metalo-
proteinazy (MMP), a w szczególności że-
latynazy MMP-2 i MMP-9, które rozkła-
dają żelatynę (zdenaturowany kolagen) 
i umożliwiają komórkom nowotworowym 
naciekanie otaczających tkanek. Ekspre-
sję żelatynaz stwierdzono badaniem za 
pomocą RT-PCR i  metodą immunohi-
stochemiczną w  komórkach mięsaków 
poiniekcyjnych u kotów, z kolei immu-
noekspresja MMP-9 była wyższa w przy-
padkach FISS, w porównaniu do kocich 
mięsaków rozwijających się w miejscach, 
w których iniekcji podskórnych i domię-
śniowych się nie wykonuje, co sugeruje 
udział tych enzymów w szerzeniu się ko-
mórek nowotworowych w obrębie tkanek 
gospodarza (10, 17).

Występowanie i lokalizacja

Jednoznaczne określenie częstości wystę-
powania FISS jest trudne, według ostat-
nich badań rozpoznanie mięsaka poiniek-
cyjnego stawia się w około 13% (w zależ-
ności od roku badania od 6,8 do 21,1) 
wszystkich nowotworów skóry i  tkanki 
podskórnej u kotów, przy czym częstość 
rozpoznawania mięsaków poiniekcyjnych 
u kotów nie zmienia się znacząco z czasem 
(12). W badaniach oceniających wystę-
powanie FISS w populacji kotów w Wiel-
kiej Brytanii określono, że występują one 
z częstością od 1 na 50 000 zarejestrowa-
nych kotów w lecznicach weterynaryjnych 
do 1 na 5000 kotów poddanych szczepie-
niom, co uznano za wartość bardzo ni-
ską (3). W badaniach własnych, stosując 
te same kryteria histologiczne, co w bada-
niach autorów brytyjskich, obejmujących 
149 przypadków FISS rozpoznanych u ko-
tów z Warszawy i okolic, mięsaki poiniek-
cyjne stanowiły 13,3% wszystkich zmian 
patologicznych u kotów ocenianych ba-
daniem histopatologicznym oraz 45,08% 
zmian usuniętych ze skóry i tkanki pod-
skórnej u tego gatunku zwierząt (8). W ba-
daniach własnych oceniono też częstość 

występowania mięsaków poiniekcyjnych 
w ogólnej populacji kotów, stanowiących 
pacjentów dwóch lecznic weterynaryj-
nych i stwierdzono, że w lecznicy, która 
prowadzi ogólną praktykę weterynaryj-
ną w miejscowości podwarszawskiej, FISS 
stwierdzono u 0,16% pacjentów, z kolei 
w lecznicy, w której poza praktyką ogól-
ną prowadzi się też praktykę onkologiczną 
rozpowszechnienie FISS w populacji zare-
jestrowanych kotów wyniosło 1,45% (8). 
Z powyższych danych wynika, że chociaż 
mięsaki poiniekcyjne nie są bardzo często 
rozpoznawane w populacji kotów trafiają-
cych do lecznic weterynaryjnych, to sta-
nowią dużą pulę (niemal połowę) zmian 
patologicznych ze skóry i tkanki podskór-
nej. W oparciu o  liczbę wykonywanych 
badań histopatologicznych szacuje się, 
że w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych 
każdego roku rozpoznaje się odpowied-
nio 300–500  i  2000  nowych przypad-
ków mięsaków poiniekcyjnych, jednak jest 
wysoce prawdopodobne, że liczby te są  
wyższe (12).

Feline injection-site sarcomas (FISSs) 
– characteristics and diagnosis
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This article aims at the presentation of soft tissue 
tumor in cats, that is apparently a consequence of 
repeated subcutaneous injections. Feline injection-
site sarcomas (FISSs) are specific form of soft tissue 
sarcomas, characterized by aggressive biological 
behavior, high histological malignancy and considered 
to be connected with subcutaneous vaccinations, 
drugs injections and chronic inflammation of 
subcutaneous tissue. It seems that FISSs develop 
due to the malignant transformation of fibroblasts 
and myofibroblasts proliferating in areas of chronic 
inflammatory response mediated by pro-inflammatory 
cytokines, including FGF-b, TGF-α and PDGF. Specific 
localization with remarkable clinical characteristics 
(subcutaneous/cutaneous mass of palpable, firm 
consistency and cystic spaces in neoplastic mass), 
justifies FISSs assumption. Fine-needle biopsy, core-
biopsy or surgical resection provide material for 
microscopic examination, which is the essential 
method of diagnosis. Histopathology of resected 
tumor gives information about its histotype, 
which is mostly fibrosarcoma, and less commonly 
osteosarcoma, undifferentiated sarcoma and 
chondrosarcoma, its histologic grade (I, II and III 
grade, of increased malignancy), and surgical margins, 
so this evaluation test should be performed with every 
FISS removed surgically.
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tumors, histopathology.
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Wydaje się, że wiedza na temat mię-
saków poiniekcyjnych u kotów jest po-
wszechnie znana, a  wnioski płynące 
z przeprowadzonych badań, które doty-
czą postępowania mającego na celu zmi-
nimalizować ten niezwykle niebezpiecz-
ny dla pacjenta uboczny skutek szczepień 
i  iniekcji podskórnych, są akceptowane 
i wdrażane przez lekarzy praktyków. We-
dług zaleceń organizacji zrzeszających le-
karzy weterynarii, których celem jest mię-
dzy innymi dbałość o rozpowszechnianie 
wiedzy na temat możliwości minimali-
zowania ryzyka związanego z omawia-
nymi zmianami, wszelkie iniekcje doko-
nywane u kotów (bez względu, czy są to 
szczepienia, czy nie) winny być wykony-
wane w te części ciała, w przypadku któ-
rych w razie pojawienia się FISS możliwa 
będzie doszczętna resekcja zmiany, tzn. 
z zachowaniem szerokiego (3–5 cm sze-
rokości) marginesu tkanek makroskopo-
wo niezmienionych (18). Do takich miejsc 
należą obwodowe odcinki kończyn oraz 
ściana brzucha. O  tym, że nie wszyscy 
praktykujący lekarze mają świadomość 
istniejącego zagrożenia lub też nie prze-
strzegają sensownych, jak się wydaje, za-
leceń świadczyć mogą wyniki badań, któ-
re ukazują lokalizację mięsaków poiniek-
cyjnych. O ile z danych uzyskanych przez 
autorów amerykańskich wynika, że zwięk-
sza się liczba przypadków FISS zlokalizo-
wanych w obrębie kończyn miednicznych 
i na ścianie brzucha, a wyraźnie zmniejsza 
się lokalizacja „okołołopatkowa” (pięcio-
krotne zmniejszenie częstości występo-
wania w  tej lokalizacji), to w badaniach 
autorów brytyjskich zdecydowanie naj-
więcej guzów rozpoznano w okolicy mię-
dzyłopatkowej – aż 85% (19, 20). W bada-
niach autorów włoskich najwięcej zmian 
około 75% guzów zlokalizowanych było 
w okolicy międzyłopatkowej lub około-
kręgosłupowej (5). W badaniach własnych, 
w których analizowano materiał z okresu 
2008–2014, „niekorzystnie” zlokalizowa-
ne mięsaki poiniekcyjne (okolica około-
łopatkowa, szyja, ściana klatki piersiowej, 
okolica lędźwiowo-krzyżowa) rozpozna-
no aż w 83% przypadków, z kolei lokali-
zację „korzystną” (kończyny miedniczne, 
ściana brzucha) stwierdzono u pozosta-
łych 17% pacjentów (8). Za zwiększeniem 
świadomości lekarzy weterynarii w kra-
jach Ameryki Północnej w zakresie FISS 
oprócz wyżej cytowanych badań autorów 
amerykańskich świadczyć mogą też bada-
nia autorów kanadyjskich, którzy wyka-
zali, że zwiększyła się liczba histologicz-
nych rozpoznań poszczepiennego zapa-
lenia tkanki podskórnej, co wskazuje na 
zwiększone zainteresowanie lekarzy prak-
tyków oraz właścicieli obecnością zmian 
pojawiających się w miejscach zwyczajo-
wo wykonywanych iniekcji (12).

Kryteria rozpoznania

Zgodnie z definicją do rozpoznania „feline 
injection-site sarcoma” upoważnia stwier-
dzenie nowotworu pochodzenia mezen-
chymalnego o wysokim stopniu złośliwości 
histologicznej w miejscu, w którym zwy-
czajowo wykonuje się iniekcje podskórne 
u kotów (1, 7, 8, 9, 11, 12). Jednak niektó-
rzy autorzy podkreślają konieczność udo-
wodnienia powiązania pomiędzy obecno-
ścią nowotworu a wcześniej wykonanym 
szczepieniem przeciwko wściekliźnie lub 
białaczce kotów (12). Stosując ogólnie przy-
jęte kryteria klasyfikacji mięsaków tkanek 
miękkich w zdecydowanej większości przy-
padków, są to zmiany o umiarkowanej lub 
wysokiej złośliwości histologicznej (za-
zwyczaj 2 i 3 stopień złośliwości histolo-
gicznej; 18).

Obecnie prowadzone są badania nad 
opracowaniem histopatologicznych kry-
teriów, które umożliwiłyby jednoznaczne 
rozpoznanie FISS, według założeń wstęp-
nych do rozpoznania mięsaka poiniekcyj-
nego niezbędne jest wykazanie co najmniej 
7 z 10 cech histologicznych, do których 
należą: skupiska limfocytów (ryc. 1), obec-
ność naciekania tkanek otaczających przez 
komórki nowotworowe, obecność ognisk 
martwicy w miąższu guza (ryc. 2), obec-
ność obszarów bliznowatych w tkankach 
otaczających, obecność nacieku zapalnego 
w tkankach otaczających, obecność adiu-
wantu w makrofagach, umiarkowany lub 
wysoki indeks mitotyczny, obecność wie-
lojądrowych komórek olbrzymich (ryc. 3; 
3). W badaniach własnych oceniających 
cechy histologiczne FISS obecność struk-
tur cytoplazmatycznych sugerujących adiu-
want szczepionkowy obserwowano w 42% 
guzów, przy czym inni autorzy obecności 
owego materiału nie obserwowali w żad-
nym przypadku (4, 8).

Obraz kliniczny

Mięsaki poiniekcyjne kotów są najczęściej 
pojedynczymi guzami (ryc. 4), rzadko mają 
postać wieloguzkową, o średniej wielkości 
(„najdłuższa” średnica) 4–5 cm (od 1,5 do 
15 cm), w badaniach własnych guzy były 
zazwyczaj określone jako średniej wielko-
ści (średnica 2–5 cm) lub duże (średnica 
powyżej 5 cm), nieco rzadziej zmiana była 
mała (poniżej 2 cm średnicy; 4, 5, 8, 10). 
Zdecydowana większość guzów (powyżej 
70–80%) cechuje się twardą konsystencją 
oraz związaniem z tkankami otaczający-
mi, a w 30–58% przypadków obserwuje się 
obecność obszarów pseudotorbielowatych 
w miąższu guza, wypełnionych wodnistym 
lub ciągliwym brązowym lub brązowosza-
rym płynem, a w części przypadków stwier-
dza się też owrzodzenie powierzchni guza 
(ryc. 5; 1, 5, 7, 8, 21). W ocenie klinicznej/

makroskopowej guzy wydają się dobrze od-
graniczone – mają bowiem wyraźne brze-
gi, wyczuwalne w czasie badania palpacyj-
nego, jednak komórki miąższu zazwyczaj 
naciekają tkanki otaczające (naciek w for-
mie „macek”), czego nie sposób wykryć 
badaniem za pomocą dotyku czy wzroku 
(np. w czasie zabiegu chirurgicznego; 18). 
W wielu przypadkach miąższ guza styka 
się z kośćmi leżącymi poniżej nowotworu, 
jednak cechy osteolizy w badaniu rentge-
nowskim są najczęściej niewykrywalne (4).

Zasady monitoringu poszczepiennego u kotów  
– „zasada 3-2-1”

W przypadku stwierdzenia u kota zmiany guzkowa-
tej lub twardego obrzmienia tkanki podskórnej, które 
zloka lizowane są w miejscach, gdzie wykonano iniek-
cję podskórną, powinny być one poddane biopsji lub 
doszczętnej resekcji, jeżeli:
–  zmiana utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od wcze-

śniejszej iniekcji/w tym szczepienia,
–  średnica zmiany przekracza 2 cm,
–  zmiana zaczyna się powiększać w czasie 1 miesią-

ca od iniekcji.

Rozpoznanie

Charakterystyczna lokalizacja oraz opisany 
powyżej charakter i wygląd makroskopowy 
guza pozwalają z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa podejrzewać mięsaka poiniekcyj-
nego u kota. Chociaż niektórzy autorzy su-
gerują słabą (w jednym z badań u 6 kotów 
z FISS, u których dokonano biopsji cien-
koigłowej nie uzyskano rozpoznania cyto-
logicznego; 4) lub umiarkowaną przydat-
ność badania cytologicznego w rozpozna-
waniu mięsaków poiniekcyjnych u kotów 
(wyniki diagnostyczne uzyskano w 50% 
przypadków; 1), analiza własnych wyni-
ków pokazuje, że wcale tak nie musi być 
(8). W celu określenia przydatności ba-
dania cytologicznego w przedoperacyj-
nej diagnostyce mięsaków poiniekcyjnych 
u kotów w badaniach własnych przepro-
wadzono analizę obrazu cytologicznego 
mięsaków poiniekcyjnych, których cha-
rakter potwierdzono badaniem histopa-
tologicznym (8). Do cech cytologicznych, 
które zazwyczaj stwierdzano w przypad-
ku FISS, należały: cechy martwicy guza 
(obecność bogatobiałkowego płynu oraz 
kruszywa komórkowego), obecność neu-
trofilów, obecność limfocytów, jednak naj-
częściej powtarzalnymi były obecność ma-
krokariozy (jąder olbrzymich – widocz-
nych w 25 na 26 przypadków; ryc. 6) oraz 
znaczny pleo morfizm komórkowy (obec-
ny we wszystkich badanych przypadkach; 
8). Może być zaskakujące, że cechy cytolo-
giczne uznawane za typowe dla FISS, takie 
jak obecność wielojądrowych komórek ol-
brzymich oraz makrofagów zawierających 
materiał, który może być utożsamiany 
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z adiuwantem szczepionkowym, stwier-
dzano jedynie w  około 50% mięsaków 
poiniekcyjnych (8). Co istotne, materiał 
uznano za diagnostyczny we wszystkich 
badanych przypadkach, jednak co warto 
zaznaczyć, pośród przesyłanych lub po-
bieranych rozmazów od jednego pacjen-
ta część nie miała wartości diagnostycz-
nej, co wskazuje na potrzebę pobierania 
licznych próbek z różnych obszarów guza, 
z unikaniem tych, które są miękkie lub 
chełbocące (najczęściej zawierają płynny 
materiał ubogi w komórki). Celowe w ta-
kich przypadkach wydaje się pobieranie 
materiału z  litych obszarów guza, najle-
piej pod kontrolą ultrasonografu.

Podstawową metodą rozpoznawania 
FISS u kotów jest badanie histopatologicz-
ne tkanek guza pobranych/usuniętych chi-
rurgicznie, przy czym polecaną metodą 
pobierania materiału jest biopsja wycię-
ciowa lub biopsja gruboigłowa (4). Biop-
sja wycinkowa nie jest raczej polecana, bo-
wiem może się ona wiązać z pojawieniem 

się rozrostu wieloguzkowego oraz bardziej 
naciekowego charakteru wzrostu komórek 
guza (4). Z kolei przy biopsji gruboigło-
wej istnieje duże ryzyko wyniku fałszywie 
ujemnego, co ma związek z heterogenną 
strukturą guza i możliwością pobrania je-
dynie fragmentów zmiany zawierającej ob-
szary martwicy lub przewlekłej reakcji za-
palnej (1). Parametry, które stanowią pełny 
opis histologiczny materiału pobranego/
usuniętego w czasie zabiegu chirurgicznej 
resekcji, przedstawiono poniżej.

Według aktualnych poglądów najlep-
szą metodą oceny miejscowego zasięgu 
choroby oraz zajęcia płuc jest badanie za 
pomocą technik obrazowania, szczegól-
nie za pomocą tomografii komputerowej 
(TK) lub badanie rezonansem magnetycz-
nym (MRI). Badania te pozwalają na obiek-
tywną ocenę miejscowego zasięgu cho-
roby, w tym naciekanie leżących poniżej 
powięzi, mięśni oraz kości, z jednoczesną 
oceną występowania przerzutów miejsco-
wych, przerzutów do regionalnych węzłów 

chłonnych (w tym tych niedostępnych do 
bezpośredniego badania) oraz narządów 
odległych (5, 22, 23). Badania porównaw-
cze wykazały znaczną przewagę tomo-
grafii komputerowej w stosunku do oce-
ny klinicznej odnośnie do wielkości guza, 
a także występowania naciekowego wzro-
stu mięsaka w obrębie tkanek otaczają-
cych lub też zmian okołonowotworowych 
(wtórne ogniska nowotworowe czy ogni-
ska zapalenia tkanki podskórnej; 22, 23). 
Niestety, nawet użycie technik, takich jak 
TK i MRI, nie umożliwia określenia cha-
rakteru owych zmian okołonowotworo-
wych, o ich naturze zdecydować może je-
dynie badanie histopatologiczne (23). Ba-
dania z użyciem tomografii komputerowej 
nie wykazały statystycznie istotnych różnic 
odnośnie do charakteru guza w zależności 
od tego, czy mięsak był pierwotną zmianą, 
czy też wznową pooperacyjną (21). W ba-
daniu tomograficznym FISS mają zazwy-
czaj słabo odgraniczone brzegi, nieregular-
ny kształt, często wielopłatowy, niekiedy 

Ryc. 1. Obraz mikroskopowy FISS – w górnej części ryciny widoczne komórki 
nowotworowe, widoczny naciek komórek zapalnych – głównie limfocytów, które 
tworzą struktury grudkowe. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 40×

Ryc. 3. Obraz mikroskopowy FISS – przy dużym powiększeniu widoczne są pleomorficzne 
komórki nowotworowe, o jądrach różnej wielkości, często olbrzymich, jąderka są wyraźne. 
Na lewo od centrum widoczna atypowa figura mitotyczna, a na prawo od niej dwie 
wielojądrowe komórki olbrzymie. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 400×

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy FISS – w górnej części ryciny widoczne komórki 
nowotworowe, które ulegają martwicy, w górnym prawym rogu obecne też wylewy 
krwi. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 100×

Ryc. 4. Obraz kliniczny kota z FISS – widoczna deformacja w okolicy 
międzyłopatkowej
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przyjmują płaską formę, a w ponad poło-
wie przypadków heterogenną strukturę 
(21). Co ważne, TK umożliwia ocenę tka-
nek zlokalizowanych dookoła guza nowo-
tworowego, co jest o tyle istotne, że w ten 
sposób można zidentyfikować obecność 
bogatounaczynionej tkanki łącznej objętej 
procesem zapalnym. Obszar owej tkanki 
winien być poddany resekcji w czasie za-
biegu chirurgicznego, jednak nie różni się 
on w konsystencji od tkanek niezmienio-
nych, przez co chirurg w czasie zabiegu 
może uznać go za nieobjęty zmianami, co 
będzie skutkowało uzyskaniem zbyt wą-
skiego marginesu tkanek zdrowych (5). 
W badaniach Zardo i wsp. (21) obecność 
„palczastych” pasm miąższu nowotworu 

wnikających do otaczających tkanek ob-
serwowano we wszystkich przypadkach 
mięsaków poiniekcyjnych, zarówno gu-
zów pierwotnych, jak i wznów po niedo-
szczętnej resekcji chirurgicznej. Z kolei 
przerzuty miejscowe (tzw. guzki satelitar-
ne) stwierdza się dość często w przypad-
kach wznowy chirurgicznej – w ponad po-
łowie mięsaków, które odrosły po zabiegu 
chirurgicznym (21). Rozwiązaniem w przy-
padku braku możliwości badania tomogra-
ficznego może być badanie ultrasonogra-
ficzne. Badanie to pozwala wykazać nie-
prawidłowości wskazujące na obecność 
FISS, do których należą mieszana echo-
geniczność nowotworu, obecność niere-
gularnych brzegów, obecność centralnej 

martwicy rozpływnej (ponad 80% przy-
padków), a także, co istotne, faktu wnika-
nia pasm nowotworowych do otaczającej 
tkanki podskórnej i mięśni (21).

Obraz mikroskopowy

W przypadku mięsaków poiniekcyjnych 
u kotów badanie histopatologiczne obej-
muje następujące parametry: typ histolo-
giczny nowotworu, stopień histologicznej 
złośliwości, stopień naciekania tkanek, do-
szczętność zabiegu chirurgicznego.

Typ histologiczny nowotworu

Mięsaki poiniekcyjne u kotów mają najczę-
ściej charakter włókniakomięsaków (w ba-
daniach własnych było to 72% FISS), rza-
dziej są to mięsaki niezróżnicowane, tłusz-
czakomięsaki, kostniakomięsaki (ryc. 7), 
chrzęstniakomięsaki (ryc. 8), mięsaki z mio-
fibroblastów (myofibrosarcoma), mięśnia-
ki prążkowanokomórkowe,  śluzakomięsaki 
czy mięśniaki gładkokomórkowe mięsako-
we (1, 8, 21). Ostatnio opisano też przy-
padki chłoniaków o wysokiej złośliwości 
(najczęściej chłoniaki rozlane z dużych 
komórek B i anaplastyczne chłoniaki z ko-
mórek T), rozwijające się w obrębie tkan-
ki podskórnej w miejscach, w których wy-
konuje się iniekcje u kotów, guzy te mają 
cechy kliniczne i mikroskopowe typowe 
dla FISS (24).

Stopień histologicznej złośliwości

Niestety, jak dotąd nie udało się opracować 
systemu klasyfikacji histologicznej FISS, 
który miałby znaczenie rokownicze (1, 10). 
W analizie histologicznej pod uwagę bra-
no takie parametry, jak: obecność i rozle-
głość obszarów martwicy, wartość indek-
sów mitotycznych, pleomorfizm komór-
kowy, obecność wielojądrowych komórek 
olbrzymich, obecność lub nasilenie nacie-
ku zapalnego czy unaczynienie guza (1). 
W tabeli 1 zaprezentowano kryteria oceny 
stopnia histologicznej złośliwości mięsa-
ków tkanek miękkich, który jest powszech-
nie używany w przypadku FISS.

Stopień naciekania tkanek

Parametr ten uwzględnia, jak głęboko ko-
mórki nowotworowe naciekają leżące po-
niżej struktury: naciekanie skóry właści-
wej, naciekanie tkanki podskórnej i na-
ciekanie mięśni.

Ocena czystości marginesów 
chirurgicznych

Badanie to uwzględnia, czy komórki z ce-
chami komórek nowotworowych znajdują 
się na granicy wycinka (ocena winna być 

Ryc. 5. Obraz kliniczny kota z FISS – zmiana zlokalizowana na prawej łopatce, obecność powierzchownej 
martwicy to dość typowa cecha mięsaka poiniekcyjnego u kotów

Ryc. 6. Obraz cytologiczny FISS – widoczne dość liczne komórki nowotworowe (widoczne głównie ich jądra 
komórkowe), jednak uwagę zwraca komórka olbrzymia o obfitej wydłużonej, „welonowatej” cytoplazmie oraz 
olbrzymim owalnego kształtu jądrem komórkowym, z widocznymi jąderkami. Barwienie odczynnikiem Giemsy, 
powiększenie 400×
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przeprowadzona we wszystkich kierunkach 
– bocznie i dolnie), a jeżeli nie są obecne, 
to jaki jest dystans miąższu guza do mar-
ginesu wycinka. Za brzegi czyste uznaje się 
te przypadki, gdy komórki nowotworowe 
znajdują się w odległości powyżej 3 mm 
od marginesu wycinka, w przypadku gdy 
komórki nowotworowe znajdują się w od-
ległości mniejszej niż 3 mm, uznaje się je 
jako czyste, ale wąskie (10).

Czynniki rokownicze

Ogólnie przyjętym sposobem postępowa-
nia w przypadku mięsaków poiniekcyjnych 
u kotów jest radykalny zabieg chirurgicz-
ny, o  ile to możliwe połączony z poope-
racyjną radioterapią lub immunoterapią 
(4, 7, 25). Zabieg chirurgiczny powinien 
mieć charakter radykalny, niezbędne jest 
uzyskanie marginesu prawidłowo wyglą-
dającej tkanki o szerokości 3, a najlepiej 
5 cm, z jednoczesnym usunięciem co naj-
mniej jednej powięzi poniżej guza, a we-
dług nowszych zaleceń usunięcie jednej, 
a najlepiej dwóch warstw mięśni nieobję-
tych naciekiem nowotworowym (22). Jed-
nak nawet po radykalnej resekcji chirur-
gicznej (zachowanie czystych, szerokich 
marginesów chirurgicznych) istnieje wy-
sokie ryzyko powstania wznowy poopera-
cyjnej (45–70% przypadków), średnio po 
6 miesiącach od zabiegu, jednak, co nale-
ży podkreślić, w przypadku FISS obser-
wuje się niskie lub umiarkowane ryzyko 
powstania przerzutów (od 0 do 28% przy-
padków; 1, 4, 7, 10). W części przypadków 
lokalizacja guza lub zaawansowanie proce-
su uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu 
chirurgicznego – guz jest nieoperacyjny – 
mediana czasu przeżycia w takich przypad-
kach wynosi około 4 miesięcy.

Wytyczne do postępowania chirurgicznego  
u kotów z mięsakiem poiniekcyjnym (1, 7)

–  Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym wska-
zana jest ocena miejscowego zasięgu choroby za 
pomocą tomografii komputerowej.

–  Rutynowe winno być wykonanie badania RTG klatki 
piersiowej – przynajmniej w projekcji lewo- i prawo-
stronnej lub też badanie TK klatki piersiowej – oce-
na występowania przerzutów.

–  Zabieg chirurgiczny powinien mieć charakter radykal-
ny, niezbędne jest uzyskanie marginesu prawidło-
wo wyglądającej tkanki o szerokości 3, a najlepiej 
5 cm, z jednoczesnym usunięciem co najmniej jed-
nej powięzi poniżej guza, a według nowszych zaleceń 
usunięcie jednej, a najlepiej dwóch warstw mięśni 
nieobjętych naciekiem nowotworowym.

–  O ile wskazane, zalecane są takie procedury, jak am-
putacja kończyny, usunięcie żebra/żeber, częścio-
wa lub całkowita skapulektomia, resekcja wyrost-
ków kolczystych kręgów.

–  Wyniki leczenia chirurgicznego są najlepsze, jeże-
li uda się przeprowadzić pełną resekcję guza już 
w czasie pierwszego zabiegu przez chirurga spe-
cjalistę z doświadczeniem w zabiegach radykalnych. 

W 2008 r. opublikowano pracę, gdzie 
przeanalizowano możliwe czynniki, któ-
re wykazywałyby przydatność rokowni-
czą u kotów z mięsakami poiniekcyjnymi 
(25). W badaniach tych punktem odnie-
sienia do oceny czynników rokowniczych 
były występowanie wznowy pooperacyj-
nej oraz przerzutów odległych (w bada-
niu tym wznowę miejscową i  przerzu-
ty regionalne lub odległe obserwowano 
u odpowiednio 39% i 21% kotów), w po-
wiązaniu z różnymi potencjalnymi czyn-
nikami rokowniczymi. Nie wykazano, aby 
istniał związek pomiędzy efektami lecze-
nia a takimi parametrami, jak płeć, wiek, 

średnica guza, rodzaj zastosowanej tera-
pii (sam zabieg chirurgiczny vs. zabieg 
chirurgiczny plus chemioterapia adiu-
wantowa) oraz fakt, czy była to pierwsza 
resekcja, czy też operacja wznowy chi-
rurgicznej (25). Do czynników o  przy-
datności rokowniczej, które korelowały 
z długością czasu przeżycia, należą wy-
stępowanie wznowy miejscowej (mediana 
okresu przeżycia dla kotów bez wznowy 
i ze wznową, odpowiednio 36 i 12 mie-
sięcy) oraz przerzutów odległych (me-
diana okresu przeżycia dla kotów bez 
przerzutów i z przerzutami, odpowied-
nio 31 i 5,5 miesiąca). Wykazano też, że 

Ryc. 7. Przykład mięsaka poiniekcyjnego o charakterze kostniakomięsaka. Na rycinie A zaprezentowano 
zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej kota z guzem zlokalizowanym na ścianie klatki piersiowej – widoczna 
mineralizacja zmiany. Na rycinie B widoczny obraz mikroskopowy tego przypadku – w górnej części ryciny 
widoczne beleczki nowotworowego osteoidu, nieco poniżej kilka komórek w typie osteoklastów. Barwienie 
hematoksylina-eozyna, powiększenie 200×

Ryc. 8. Przykład mięsaka poiniekcyjnego o charakterze kostniakochrzęstniakomięsaka – zaprezentowany 
obraz mikroskopowy ukazuje obszary różnicowania w kierunku tkanki chrzęstnej, a w prawej części ryciny 
widoczne beleczki utworzone z nowotworowego osteoidu. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 200×
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przerzuty zdarzają się częściej u pacjen-
tów z guzami o najwyższym (III) stopniu 
złośliwości chirurgicznej (25), jednak przy 
założeniu, że istnieją pewne kontrower-
sje odnośnie do zastosowania klasyfika-
cji histologicznej opracowanej dla mię-
saków tkanek miękkich w  przypadkach 
FISS (26). Giudice i  wsp. (18) zastoso-
wali system klasyfikacji stopnia histolo-
gicznej złośliwości mięsaków poiniekcyj-
nych, który opierał się głównie na ocenie 
aktywności proliferacyjnej (mierzonej za 
pomocą oceny indeksów mitotycznych) 
oraz rozległości pól martwicy w  miąż-
szu guza, jednak autorzy ci nie wykazali 
przydatności rokowniczej tego systemu 
klasyfikacji odnośnie do występowania 
wznowy miejscowej.

W badaniach Porcellato i wsp. (10) wy-
kazano, że ryzyko pojawienia się wzno-
wy u kotów z guzami o większej średnicy 
(średnica oceniana w materiale utrwalo-
nym w  formalinie) było o 1,7  razy wyż-
sze niż u osobników o guzie o mniejszej 
średnicy (średnica graniczna wynosiła 
3,75 cm). Autorzy pracy zastrzegają jednak, 
że w związku z możliwym obkurczeniem 
się guza w trakcie utrwalania w formalinie, 
podawana przez nich średnica graniczna 
nie może być jednoznacznie uwzględniana 
w ocenie ryzyka w trakcie badania klinicz-
nego pacjenta (10). Jedynym parametrem 
histologicznym, który umożliwiał przewi-
dywanie pojawienia się wznowy poopera-
cyjnej, była ocena indeksów mitotycznych 
– ryzyko wznowy pooperacyjnej było wyż-
sze w przypadkach, gdy liczba figur mito-
tycznych w 10 polach widzenia (10xhpf) 
była równa lub przekraczała 20 (10). Pa-
rametr ten korelował ponadto z długością 
okresu przeżycia kotów z FISS.

W 2010 r. opublikowano wyniki pra-
cy, której celem była analiza zastosowa-
nia badania histopatologicznego meto-
dą 3D (trójwymiarowa ocena resekowane-
go materiału – pozwala ocenić wszystkie 
marginesy chirurgiczne pod kątem do-
szczętności zabiegu chirurgicznego – 
obecność komórek nowotworowych na 
granicy wycinka) do prognozowania wy-
stąpienia wznowy chirurgicznej po rady-
kalnej resekcji mięsaków poiniekcyjnych 
u kotów (18). W procedurze 3D do anali-
zy histologicznej do badania mikroskopo-
wego pobiera się materiał z całego obwo-
du resekowanego guza wraz z otaczającą 
go skórą oraz dodatkowo ocenia jego dol-
ny brzeg. Analiza ta wymaga jednak spe-
cjalnego zabezpieczenia usuniętego mate-
riału, rozpięcia go przed umieszczeniem 
w  formalinie na płytce z  korka lub sty-
ropianu, tak aby nie doszło do jego zde-
formowania, co uniemożliwi precyzyjną 
orientację oraz ocenę poszczególnych 
brzegów. Niestety, procedura 3D wyma-
ga pobrania licznych wycinków z przesła-
nego materiału – w omawianym badaniu 
było to średnio 11  wycinków (w  zależ-
ności od wielkości resektu chirurgiczne-
go od 4 do 19), co zwiększa pracochłon-
ność, a  co za tym idzie: znacznie pod-
nosi koszty (18). W badaniu tym analizę 
czystości brzegów chirurgicznych prze-
prowadzono w przypadku 48 FISS i wy-
kazano obecność czystych brzegów (za-
bieg chirurgiczny doszczętny) w  66,6% 
mięsaków, a w pozostałych (33,3% przy-
padków) stwierdzono naciekanie margi-
nesów wycinka przez komórki nowotwo-
rowe (zabieg chirurgiczny niedoszczętny). 
W dalszym etapie badania stwierdzono 
wznowę chirurgiczną w 19% przypadków, 

w których brzegi chirurgiczne uznano za 
„czyste” oraz w 69% przypadków, w któ-
rych zabieg chirurgiczny uznano za nie-
doszczętny (stwierdzono komórki nowo-
tworowe w obrębie marginesów wycinka; 
18). Analiza statystyczna wyników tego 
badania wykazała istotną różnicę dla ry-
zyka pojawienia się wznowy pooperacyj-
nej w  zależności od czystości brzegów 
chirurgicznych (ryzyko wznowy poope-
racyjnej w  przypadku niedoszczętnego 
zabiegu chirurgicznego było 10-krotnie 
wyższe niż w przypadkach, gdy komórek 
nowotworowych w obrębie granicy wycin-
ka nie obserwowano; 18). Jednak należy 
pamiętać, że ryzyko powstania wznowy 
chirurgicznej jest możliwe nawet w przy-
padku, gdy udało się uzyskać czyste brze-
gi chirurgiczne, i odwrotnie: nie w każ-
dym przypadku, gdy zabieg uznano za 
niedoszczętny, wznowę chirurgiczną się 
obserwuje (w  cytowanym badaniu było 
to aż 30% przypadków FISS; 18). Z kolei 
w innym badaniu nie wykazano, aby do-
szczętność zabiegu chirurgicznego (brze-
gi chirurgiczne wolne od komórek nowo-
tworowych) miała wpływ na pojawienie 
się wznowy, jednak w  badaniu tym nie 
stosowano procedury 3D, a ponadto za 
zabieg doszczętny uznano te przypadki, 
w których dystans pomiędzy marginesem 
wycinka a komórkami nowotworowymi 
wynosił 3 mm (brzegi chirurgiczne czy-
ste, jednak margines wąski; 10). Wykaza-
no też, że metoda pobierania materiału 
do przedoperacyjnego badania histopa-
tologicznego nie miała wpływu na wyni-
ki leczenia chirurgicznego, mianowicie, 
mediana okresu przeżycia kotów, u któ-
rych przed zabiegiem doszczętnej resek-
cji przeprowadzono biopsję wycinkową 
(usunięto część guza), nie różniła się od 
uzyskanej u kotów, u których przed za-
biegiem wykonano biopsję wycięciową 
(wąska resekcja całego guza; 4).

Co istotne, nie wykazano związku po-
między ryzykiem pojawienia się wzno-
wy chirurgicznej a  stopniem złośliwo-
ści histologicznej nowotworu FISS (10, 
18). Jest wysoce prawdopodobne, że sto-
sowany powszechnie system klasyfikacji 
histologicznej mięsaków tkanek mięk-
kich przydatny prognostycznie u  psów 
i ludzi, nie jest odpowiedni w przypadku 
mięsaków poiniekcyjnych u kotów i wi-
nien być udoskonalony lub opracowany 
od podstaw. Nie wykazano także przydat-
ności rokowniczej barwienia immuno-
histochemicznego, które umożliwia pre-
cyzyjną ocenę nasilenia proliferacji ko-
mórek nowotworowych (oceny ekspresji 
antygenu Ki67) lub też potencjalnej zdol-
ności do naciekania tkanek otaczających 
miąższ guza (ocena ekspresji metalopro-
teinaz – MMP-2 i MMP-9 oraz ich inhi-
bitorów – TIMP-2).

Analizowany parametr i liczba punktów Wynik analizy mikroskopowej

Indeks mitotyczny – ocena liczby figur mitotycznych w 10 polach widzenia, przy powiększeniu obiektywu 40 
(pole powierzchni obrazu mikroskopowego 2,37 mm2). Ocenę rozpoczyna się od miejsc o największym nasileniu 
proliferacji oraz nie uwzględnia obszarów objętych martwicą ani silnym procesem zapalnym

1
2
3

0–9
10–19

>19

Martwica w miąższu guza

0
1
2

brak obszarów martwicy
≤50% powierzchni guza
>50% powierzchni guza

Stopień zróżnicowania komórek nowotworowych

1
2
3

dobre zróżnicowanie
umiarkowane zróżnicowanie

słabe zróżnicowanie

Sumaryczny wynik stopnia zróżnicowania histologicznego mięsaka

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

≤ 3

4–5

≥ 6

Tabela 1. Parametry określania stopnia złośliwości histologicznej mięsaków tkanek miękkich
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Wytyczne, których wdrożenie  
może minimalizować ryzyko pojawienia się  

mięsaka poiniekcyjnego u kota oraz ułatwić 
postępowanie w przypadku jego wystąpienia (7)

–  Iniekcje powinny być wykonywanie w te części ciała, 
w przypadku których zabieg chirurgiczny będzie da-
wał szansę doszczętnej resekcji ewentualnego FISS 
(unikanie okolicy międzyłopatkowej, krzyżowo-lędź-
wiowej, pośladkowej; preferowane obwodowe czę-
ści kończyn, ściana brzucha).

–  Dobór planu szczepień dla każdego kota indywidu-
alnie (unikanie szczepienia kotów, u których ryzyko 
zarażenia się daną chorobą jest minimalne lub żad-
ne, np. koty niewychodzące na dwór nie muszą być 
szczepione przeciwko wściekliźnie).

–  Przed podaniem szczepionki preparat powinien być 
podgrzany do temperatury pokojowej.

–  W każdym przypadku, gdy to możliwe, powinno się wy-
konywać iniekcje podskórne, zamiast domięśniowych 
(guz w tkance podskórnej jest łatwiejszy do wykrycia 
niż zlokalizowany głęboko w mięśniach).

–  Preferowane powinny być: szczepionki bez adiuwan-
tu glinowego, szczepionki rekombinowane oraz szcze-
pionki wyzwalające długotrwałą odpowiedź immu-
nologiczną.

–  Wdrożenie monitoringu poszczepiennego u każdego 
kota (patrz zasada 3-2-1).
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SPROSTOWANIE
W zamieszczonym w numerze marcowym artykule „Leczenie naczyniaka małżowi-
ny sitowej u konia przy użyciu miejscowej iniekcji 10% roztworu formaliny – opis 
przypadku” (Życie Wet. 2017, 92, 200–203) został popełniony błąd terminologiczny.

Tytuł artykułu powinien brzmieć: „Leczenie postępującego krwiaka małżowi-
ny sitowej u konia przy użyciu miejscowej iniekcji 10% roztworu formaliny – opis 
przypadku”, a wszędzie tam, gdzie w tekście występuje termin „naczyniak” lub „na-
czyniak postępujący”, powinno być „krwiak” lub „krwiak postępujący”.

Dziękujemy prof. Rafałowi Sapierzyńskiemu za zwrócenie uwagi na uchybienie.
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