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Włókniakomięsak
u trzymiesięcznego
owczarka niemieckiego
– opis przypadku klinicznego
Fibrosarcoma in a 3-month old German Shepherd – a case study

Streszczenie
W artykule opisano przypadek kliniczny
włókniakomięsaka (ﬁbrosarcoma) u trzymiesięcznego owczarka niemieckiego.
Rozpoznanie zostało postawione na podstawie badania histopatologicznego guzów zlokalizowanych na grzbietowej stronie szyi. Rozpoznano włókniakomięsaka
w stadium I (niska złośliwość).

Słowa kluczowe
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Abstract
The paper presents a case of ﬁbrosarcoma
in a 3-month-old German Shepherd dog.
The diagnosis was made basing on the
histopathological examination of the
neoplasm. The tumor, 25 cm in diameter,
was located on the dorsal plane of the
neck. Stage 1 ﬁbrosarcoma (low-grade)
was diagnosed.
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Do Kliniki został przyprowadzony trzymiesięczny owczarek niemiecki, samiec o masie ciała 10 kg. Pies został
skierowany na konsultację z powodu
obecności szybko rosnącego, bardzo
dużego guza znajdującego się pod skórą w okolicy grzbietowej szyi (ryc. 1).
Zmiana była wcześniej wyłącznie poddawana obserwacji przez cztery tygodnie. Decyzja o obserwacji była podjęta na podstawie przeprowadzonej
aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej guza
i badania cytologicznego przeprowadzonego w innym ZLZ. Na podstawie
przeprowadzonych tam badań rozpoznano krwiaka. Ze względu na szybkie
powiększanie się zmiany oraz duży dyskomfort zwierzęcia w poruszaniu szyją i głową właściciele psa zdecydowali
się na konsultację w Klinice i nalegali
na chirurgiczne usunięcie zmiany.

Badanie kliniczne
W badaniu klinicznym stwierdzono
obecność bardzo dużego guza o średnicy około 25 cm, zlokalizowanego
na grzbietowej stronie szyi, sięgającego dogłowowo i doogonowo. Guz był
konsystencji twardej, nieprzesuwalny
względem innych tkanek, o ciepłocie
zbliżonej do otaczających tkanek.
W celu określenia miejscowego zasięgu nowotworu wykonano zdjęcie

RTG okolicy zmiany (ryc. 2). Przeprowadzono również RTG klatki piersiowej w trzech projekcjach w celu wykluczenia przerzutów nowotworowych.
Przeprowadzono również badania
morfologiczne i biochemiczne krwi,
które były prawidłowe.

Postępowanie chirurgiczne
Do premedykacji przed zabiegiem
operacyjnym użyto meloksikamu,
medetomidyny oraz fentanylu. Indukcję znieczulenia ogólnego przeprowadzono za pomocą propofolu.
Do potrzymania znieczulenia użyto
izoﬂurananu oraz fentanylu we wlewie ciągłym, dożylnym. Cięcie chirurgiczne przeprowadzono po lewej,
bocznej stronie szyi, przecięto skórę, mięśnie powierzchowne szyi oraz
mięsień płatowaty, pod którym uwidoczniono zmianę, którą odpreparowano od okolicznych tkanek. Guz
znajdował się w bliskim sąsiedztwie
tętnicy szyjnej i żyły szyjnej zewnętrznej, był unaczyniony, naczynia zostały podwiązane. Od dołu graniczył
z kręgami szyjnymi i mięśniami międzypoprzecznymi. Po usunięciu guza
uwidoczniono drugiego mniejszego,
który został również usunięty. Ranę
zamknięto rutynowo, wstawiając dren
płuczący.
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Ryc. 1. Guz zlokalizowany na grzbietowej stronie szyi u 3-miesięcznego owczarka niemieckiego; Ryc. 2. Zdjęcie RTG okolicy guza

Badania dodatkowe

Rozpoznanie

Powierzchnia przekroju guza miała budowę płatowatą o zabarwieniu białoczerwonym i różowym. Fragmenty guza
zostały utrwalone formaliną i przesłane do laboratorium (Laboklin ®),
gdzie przeprowadzono badanie histopatologiczne. Według standardowych
procedur przeprowadzono barwienie
metodą H&E wycinków, a do badania histologicznego wybrano siedem
miejsc. Stwierdzono nieregularny rozrost dobrze do średnio zróżnicowanych komórek wrzecionowatych. Zaobserwowano wyłącznie łagodne atypie
komórkowe i jądrowe, jednak w wielu
miejscach widoczne były ﬁgury mitotyczne (8/10 HPF). Wzrost guza był inwazyjny i przekraczał brzegi cięcia.

Na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano włókniakomięsaka o niskim stopniu złośliwości
(stadium I).

Komentarz
Włókniakomięsaki (fibrosarcoma)
są nowotworami wywodzącymi się
z ﬁbroblastów oraz z niesklasyﬁkowanych komórek mezenchymalnych.
Są to najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kotów, rzadziej występują u psów (2, 8). U psów stanowią około 6% wszystkich nowotworów
skóry i tkanki podskórnej. Większość włókniakomięsaków rozwija
się w tkance podskórnej. Zachowanie biologiczne włókniakomięsaków

jest podobne, niezależnie od tego,
w jakiej lokalizacji się znajdują. Włókniakomięsaki tkanki podskórnej mają
najczęściej postać guzów ograniczonych i mogą rozwinąć się w każdym
miejscu, najczęściej jednak na kończynach (2). U psów guzy te występują najczęściej u zwierząt starszych.
Średnia wieku u psów wynosi 10 lat,
jednak opisano również występowanie takich guzów u psów kilkumiesięcznych, tak jak w przypadku naszego pacjenta (2, 4, 9). Według jednego
z badań rasami predysponowanymi
są cocker spaniele, golden retrievery,
labradory oraz dobermany (1, 5).
Pierwszym krokiem przy podejrzeniu mięsaka powinno być badanie kliniczne zmiany, ocena jej wielkości,
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Ryc. 3. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego; Ryc. 4, 5. Guz znajdował się pod skórą, mięśniami powierzchownymi szyi oraz mięśniami płatowatymi; Ryc. 6. Widoczne duże naczynia
krwionośne unaczyniające guza; Ryc. 7. Po usunięciu guza uwidoczniono drugiego mniejszego; Ryc. 8. Miejsce po usunięciu guzów
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Ryc. 9. Rana pooperacyjna z drenem płuczącym

konsystencji oraz relacji do otaczających tkanek i pokrywającej ją skóry (2, 4, 9). Aspiracyjna biopsja cienkoigłowa nie zawsze daje odpowiedź
co do charakteru guza – jednak niekiedy pozwala na wykluczenie ropni, krwiaków i zmian torbielowatych.
Włókniakomięsaki są mięsakami bogatokomórkowymi i mogą dawać dość
charakterystyczny obraz cytologiczny,
który może umożliwić postawienie
rozpoznania. W badaniu cytologicznym obserwuje się wielopostaciowe,

atypowe ﬁbroblasty (7, 10). Należy tutaj jednak podkreślić, że aspiracja materiałów z dużych litych guzów może
być utrudniona, dlatego często można uzyskać wyniki fałszywie ujemne. W przypadku naszego pacjenta
przed przysłaniem psa do naszej kliniki przeprowadzono badanie cytologiczne guza z rozpoznaniem krwiaka.
Najprawdopodobniej w czasie badania w czasie aspiracji zostały pobrane
komórki krwi, a nie komórki nowotworowe, co doprowadziło do postawie-

nia błędnego rozpoznania. Dlatego
w przypadku każdego włókniakomięsaka powinno być wykonane badanie
histopatologiczne wraz z oceną stopnia złośliwości histologicznej, a także ocena brzegów cięcia chirurgicznego (6, 7).
W badaniu histologicznym obserwuje się obecność splecionych pakietów niedojrzałych fibroblastów
oraz średnią ilość włókien kolagenowych. Komórki nowotworowe mają
zwykle kształt wrzecionowaty, często
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Ryc. 10. Dwa usunięte guzy o średnicach 25 cm i 15 cm; Ryc. 11. Obraz histopatologiczny włókniakomięsaka. Barwienie H&E

pojawiają się figury mitotyczne, obserwuje się również atypie komórkowe. Często również obserwuje się
obszary martwicy i wybroczyn. Badanie takich cech histologicznych
jak stopień zróżnicowania komórek nowotworowych, wartość indeksów mitotycznych oraz obecność pól
martwicy w miąższu guza pozwala
na ustalenie jednego z trzech stopni
złośliwości histologicznej włókniakomięsaka. Badanie mikroskopowe
pozwala też na ocenę głębokości
inwazji guza w głąb podłoża – jest
to czynnik bardziej istotny niż wielkość nowotworu. Ocena stopnia złośliwości histologicznej (I-III stopień)
na podstawie badania histopatologicznego pozwala przewidzieć ryzyko powstania przerzutów odległych.
Istotne jest również tempo proliferacji komórek miąższu guza określane
za pomocą wartości indeksów mitotycznych (liczba figur mitotycznych
w 10 polach widzenia przy powiększeniu 400x). Dla mięsaków o indeksie mitotycznym mniejszym niż 9 ryzyko wznowy pooperacyjnej wynosi
25%, a ryzyko przerzutów – tylko
2% (1, 7, 2, 9).
Leczeniem w przypadku włókniakomięsaków jest zawsze usunięcie chirurgiczne z szerokim marginesem.
Wydaje się, że u psów rokowanie w przypadku włókniakomięsaków tkanki podskórnej jest lepsze
niż u kotów. Wznowę pooperacyjną w przypadku gdy zabieg był jedyną metodą leczenia zaobserwowano
w 30% przypadków, natomiast odległe przerzuty – w 9% przypadków.
Średni okres przeżycia w badaniach
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Bostocka i in. wynosił 18 miesięcy
od przeprowadzenia zabiegu operacyjnego (1, 5, 12). Okres przeżycia
można wydłużyć nawet do 30 miesięcy, jeżeli dodatkowo wprowadzi
się naświetlanie operowanej okolicy,
co jest niestety niemożliwe w warunkach krajowych (11). W przypadku
chemioterapii częściową odpowiedź
na leczenie schematami opartymi
na doksorubicynie można uzyskać
w 15-20% przypadków włókniakomięsaków u psów (11, 13, 14). Guzy nawrotowe należy usuwać jak najszybciej z zachowaniem jak największego
marginesu chirurgicznego, jeżeli jest
to oczywiście możliwe anatomicznie.
Ze względu na tworzenie mikrosatelit guzy te mogą nawracać nawet jeżeli guzy pierwotne zostały usunięte
w całości.
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