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Glinical and histological charaeterization of ovary tumors in bitches

Sumrnary

clinical course of neoplasm proces§es situated in ovaries and
acterization of tumors of ovaries in 16 bitches. The greatest
shown in 9-year-old bitches.In 11 (68.75,9ń) cases the illness h

cour§e, and in 5 cases Q1,25%) diverse clinical pictures were noted. Among 16 diagnosed ovary tumors in 10
(62-5%) cases it was granulosa cell tumor (GCT), in 3 (18.75%) cystoadenoma, in 2 (lż.sa/o) adenocarcinoma
and in l (6.5'ń) teratoma. In investigating the immunohistochemical positive reaction on the presence of
rvimentyn one ascertained GCT in cells, and average growth and distinct expression of estrogen receptor in
GCT and adenoma. In 13 (81.257o) cases a favorable descent of process was noted, while 3 cases (18;757o)
ended with euthanasia or with death.
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Nowotwory jajnika należą do zmian neoplastycz-
nych stosunkowo rzadko występujących u małych
zwierząt. U suk stanowią one zaledwie I,ZYI wszyst-
kich diagnozowanych procesów nowotworowy ch (26),
Mimo stosunkowo niskiej zachorowalności stanowią
one grupę charakteryzującą się duzą różnorodnością
obr azów hi s tomorfo l o gi c znych, r o żnslm przeb i e gi em
klinicznym i rokowaniem. Wynika to zę złożonej struk-
tury jajnika, której poszczegóIne elementy mogą ule-
gać procesowi transformacj i nowotworowej. Opubli-
kowana w 1998 rokuprzez WHO klasyfikacja nowo-
tworów układu rozrodczego u zwierząt domowych
dzięIt pierwotne nowotwory j aj nika na cztery podsta-
wowe grupy: 1) sznurówpłciowych izręb1,2) wywo-
dzące się z pierwotnych komórek płciowych, 3) na-
błonkowe wywodzące się z nabłonka pokrywającego
jajnik oraz 4) pochodzenia mezenchymalnego (16),
Często jednak w obrębie tego samego g:uza spotyka-
my występowanie równocześnie odmiennych struktur
histologicznych, co z kolei powoduje powstawanie
trudności w ich ocenie i ustaleniu korelacji mtędzy
obrazem mikroskopowym a obrazem klinicznym no-
wotworu,

C e lem b adań była klintc zna o c ęna pr zeb i e gu pro c e -
sów nowotworowych zlokalizowanych w j ajnikach suk
oraz histolo giczna i immunohistochemic zna char ak-
terystyka zdtagnozowanych nowotworów

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 16 sukach w wieku od 2 do

16 lat operowanych z powodu nowotworówjajnikoww Ka-
tedrze i Klinice Rozrodu ZwterzątAR w Lublinie w latach
1991-2003. Zwierzęta przed zabtegiem poddawano nrty-
nowemu badaniu klinicznemu oraz szczegółowemu bada-
niu układu rozrodczego. U wszystkich suk wykonywano
badanie hematologiczne (ilość erytrocytów i leukocytów,
leukogram, Ht, Hb, OB) i podstawowe badaniabiochemicz-
ne krwi (ALAT, AspAT, ALĘ kreatynina, mocznik, gluko-
za). Usunięte chirwgicznie guzy przesyłano do badania hi-
stopatologicznego. Pobrane z glJzow wycinki po uttwale-
niu w l0% obojętnej formalinie przeprowadzano do blocz-
ków parafinowych, a następnie wykonywano z nich pfepa-
raty mikroskopowe, ktore po zabarwieniu hematoksyliną
i eozyną oceniano wg klasyfikacji WHO (16). Przeprowa-
dzono równiez badanie immunohistochemiczne z zastoso-
waniem zestawu Kit LSAB+ (Dako) na obecność cytoke-
ratyny MNF-116 (Dako), wimentyny V9 (Dako) orazre-
ceptora estrogenowego NCL-ER-LH2 (Novocastra).

Po operacji suki były badane w odstępach 3-miesięcz-
nych przez okres 1 roku. Badanie kontrolne obejmowało
wywiad, kliniczne badanie ogólne orazbadanię poszcze-
golnych układów. W przypadkach nasuwających podejrze-
nie obecnoścl przerzltów wykonyłvano badanie radiolo-
giczne klatki pi ersiowej i/lub ultrasonograflczne badanie
jamy brzlsznej. Suki, które padły lub zostały poddane eu-
tanazji badano sekcyjn i e.



Wyniki iomówienie
Spośrod l6 rozpoznanych

nowotworow jajnika w 10
(62,5%) przypadkach był to bło-
ntak ztarnisty (fo l li cul o ma -
GCT), w 3 (18,75Yo) gruczo-
lakotorbielak (cy s t a d en o ma),
w 2 (I2,5oń) gruczolakorak bro-
dawkowaty (adeno carcinoma
papilliferum) t w I (6,25%)
przyp adku potworniak (t er at o -
ma) (tab.I). Zmiany neoplas-
Ęczne doĘczyĘ jednego jajni-
ka u 14 (87j%) suk, a u 2
(I2,5%) zw terząt obej mowały
dwa jajniki. Schorzenie miało
przebieg bezobjawowy u 11
(68,1 5%) pacj entek, a obecność
guza stwier dzono p o dczas wykonyłvanych zabie gów
sterylizacji. W 5 (3 I,25o^) przypadkach odnotowano
zróżnicowany stan kliniczny suk. Objawy hiperestro-
genizacji,które utrzymywały się od dŁuższego czasul
stwierdzono l2 (I2,5oń) zwierząt Jedna z Ęch pa-
cjentek od 2. miesięcy wykazywała objawy kliniczne
przypomin ające cieczkę. Na podstawie wykonanego
badania klinicznego, waginoskopowego i ultrasono-
graftcznego postawiono wstępne rozpoznanie - tor-
biele pęcherzykowe j ajnika. Sukę poddano terapii hor-
monalnej (buserelina, a następnie hCG), któranteprzy-
niosła poządanego efektu. Nasunęło to podejrzenie no-
wotworowego podłoza zmian i wykonano owario-
histerektomię. B adanie patomorfol ogiczne zmienione-
go jajnika wykazało błoniaka ziarnistego, U drugiej
suki o dnotowano utr zy mlj ące s i ę o d mi e s iąc a ni ewie 1 -

kiego stopnia surowiczo-krwiste upławy, obrzęk sro-
mu, charakterystyczne dla fazy pęcherzykowej cyklu
jajnikowego pofałdowanie błony śluzowej pochwy.
Badaniem ultrasonogra ftcznym stwierdzon o vłyr ażnte
zaznaczoną echotekstur ę endometrium oraz powięk-
szony, torbielowato zmieniony lewy jajnik, Postawio-
no wstępne rozpoznante hormonalnie czynnego gulza
jajnika i po uzyskaniu zgody właścicieli wykonano
zabiegsterylizacji. Badanie histologiczne potwierdzi-
ło nowotw o r zenię o charakter zę błoniaka zi arni s te go.
W I (6,25oń) ptzypadku stwierdzono GCT jajnika
z równoczesnym występowaniem ropomaclcza
(ryc. 1). Zkolęiu2 (I2,5oń) pacjentek z takimi obja-
wami, j ak: wodobrzusze, osowienie, spadek łaknienia,
po stępuj ące chudnięcie śródoperacyj nie stwierdzono
zmienione nowotworowo jajniki wraz z przerzutamt
do wątroby i sieci. Suki te, na życzenie właścicieli,
zo staĘ p o dd ane eutanazji. B adani em p atomorfo 1 o glcz-
nym u jednej pacjentki rozpoznano bŁoniaka ziar-
nistego, natomiast u drugiej gruczolakoraka torbielo-
watego. W 1 przypadku po dwoch miesiącach od usu-
nięcia błoniaka ziamistego jajnika nastąpił zgonzvvie-
rzęcla. W 3 przypadkach suk z gvzaml jajników

(u 2 pacjentek z błoniakiem ziarnistym i I z gruczola-
kotorbielakiem) stwierdzono obe cno ść gvów gruczo -
łów sutkowych, które usunięto chirurgicznie w okre-
sie miesiącapo zabiegu owariohisterektomii. W żad-
nymzprzypadków nowotworów jajnikow w ciągu 12

miesięcy od zabiegu badaniem radiologicznym nie
stwierdzonoprzernltów do płuc. W 13 (81,25%)przy-

Ryc. 1. Jednoczesne występowanie błoniaka ziarnistego i ro-
pomacicza u suki
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Ryc. 2. Liczbazdiagnozowanych guzów jajników u suk w róż-
nym wieku

Tab. 1. Guzy jajników zdiagnozowane u suk w latach 1997-2003
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Ryc. 3. Błoniak ziarnisty wysunięty z torebki jajnikowej

padkach odnotowano pomyślne zejście procesu cho-
robowego, a w 3 (I8,75%) zakohczyło się eutanazją
lub zgonem.

W zebranym materiale naj liczniej s zą grupę stano-
wiĘ suki z GCT, co wskazuje, ze jest to najczęściej
diagnozowany fozrost nowotworowy jajnika u suk.
Największe zagrożenie rozwoj em procesu neopl asĘcz-
nego j ajników odnotowano u suk w wieku 9 lat (ry c. 2).
Srednia wieku zw ierząt z glzami jajnika wynio sła 8, 7
Iat, a w grupie suk z błoniakiem ziarnistym 8,8 lat.
W wyglądzie makroskopowym GCT jajników u suk
przedstawiaĘ sięjako kuliste, owalne twory o nierów-
nej guzowatej powierzchni. Na żóho-białej powierzch-
ni przekroju często obserwowano jamiste przestrze-
nie roznej wielkości wypełnione w;maczynioną krwią
koloidopodobnym płynem i masami martwicowymi
(ryc, 3). Pod względem budowy histomorfologicznej
diagnozowane guzy nie stanowiły jednorodnej grupy,
Nowotwory te zbudowane były z komórekprzypomi-
nających komorki warstwy ziarnistej prawidłowego
p ęcherzyka j aj nikowe go, które formowĄ się w gniaz-
da, sznury lub struktury pęcherzykowe i poprzedzię-
lane byĘ różnąilością tkanki łącznej. Ponadto w są-
siedztwie komórek warstwy ziarnistej odnotowano
obecność nielicznych komórek tekalnych oraz ftbro-
blastów. Nowotworowe komórki ziarniste, cechuj ące
się owalnym lub sferycznym hyperchromaĘcznym
jądrem, zawieraĘ zwykle jedno jąderko i stosunkowo
skąpą i blado barwiącą się cytoplazmę o niewyrażnych
obrysach. Utkanie mikroskopowe GCT pozw ala vnry -

różnić formę pęcherzykową - folikulamąz odmianą
mikro- i makrofolikularną. Najbardziej charaktery-
stycznym szczegołem formy mikrofolikularnej są tzw
ciałka Call-Exnera. Są to drobne, owalne przestrzente
wypełnione eozynochłonnym, bezpostaciowym mate-
riałem, zwierające niekiedy resztki rozpaĘch jąder
komórkowych i otoczonę przez wydłuzone komórki
ziarniste układające się na ksztahrozeĘ. Wedh"rg nie-
ktorych autorów, obecność ciałek Call-Exnera przę-
mawi a za ntęzło śIiwym charakterem nowo tw oru (27 ) .

W badanym materiale jedynie w dwoch przypadkach

Ryc. 4. Błoniak ziarnisty, typ makrofolikularny. Barw. H + E.
Pow. ok.200 x
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Ryc. 5. Cytoplazmatyczna ekspresja wimentyny w błoniaku
ziarnistym. Barw. Kit LSAB+, Pow. ok. 400 x

z aob s erwow ano nieznaczną tendencj ę do formowani a
wymienionych struktur. W typie makrofolikularnym
widoczne są większe przestrzenie przypominaj ące
j amę dojrzałego pęch erzyka j ajnikowego. Niekiedy
w sp o mni an e pr ze str zeni e o s i ą aj ą znacznę r o zmiary,
twotząc układ torbielowaty (ryc. 4). Opisane wyżej
formy są charakterystyczne dlatzw. dojrzŃej postaci
błoniaka ziarnistego . Optóczniej wyodrębnia sięjesz-
czepostac pośrednią tniedojrzaŁą. W postaci pośred-
niej komórki nowotworowe tworzą lite pola lub ła,
czące się wzajemnie struktury beleczkowate. Postać
niedojrzaŁa swoim utkaniem może przypominac za-
równo mięsaka, jak i raka. W zgromadzonym mate-
riale więks zo ść b adanych guzow j aj nika przedstawia-
ło utkanie charakterystyczne dla postaci dojrzałej
(5 przypadków) i pośredniej (3 przypadki) i tylko
I przypadek GCT o typie niedojrzaĘm. W 3 błonia-
kach ziarnisĘch mozna było dodatkowo zaobserwo-
wać układanie się komórek w strŃtury kanalikowe
prą,pominające swym wyglądem nowotwór z komó-
rek podporowych Sertoliego występujący w jądrach
u osobników męskich. Komorki tego typu cechowaĘ
się wydłuzonym kształtem oraz obecnością w cyto-



Ryc. 7. Gruczo|akorak brodawkowaty jajnika, Barw, H + E,
Pow. ok.200 x

Ryc. 8. Wyraźna ekspresja receptorów estrogenowych w gru-
czolaku jajnika. Barw. Kit LSAB+. Pow. ok. 200 x

p|azmie drobnych kropli lipidowych. W grupie GCT
występują rownież takte 4tzy, w ktorych obserwuje
siĘ 1 eónóczesne występowanie przedstawionych po-
wyŹejukładow histologicznych. W badaniu immuno-
hiitoóhemrcznym stwierdzono w komórkach GCT
doJatni odczyinaobecność wimenĘmy (ryc. 5). Sred-

nio nasiloną ekspresję receptorów estrogenowych za-
obserwowano w 2 ptzypadkach błoniaka ziarnistego
o typie makrofolikularnym (ryc. 6).

D-gą grupę zmianneoplasĘcznych jajnlka stano-

wiĘ guŻy pochodzenia nabłonkowego. Wywodzą się
one nal częś ciej z nabłonka mezodermalnego, pokry-
waj ącego powierzchnię j ajnika. Makroskopow! tvy.
stępówóły w postaci guzowatych tworow o nierównej
p Ńi".rc-hn t Ż w tdo czny mi na prz ekroj u li cmymi j am-
^kami 

wypełnionymi klarownym p§nem. W obrazie
mikroskopowymnowotworów pochodzenia nabłonko-
wego uwidaczriaj ą się r óżnętendencj e histoformatyw-
ne. 

-Wy 
st ępuj ą drŻ ewkow ato r o zgałęione bro dawko -

wate wynio Śło ś ci, przestrzenie torbielowate wysłane
nabłonkiem sześciennym lub walcowaĘm, lub gnlaz-
da komórek nabłonkowych zlokalizowane w Łączno-

tkankowym nębte.Wśrod wyżej wymienionych typow

Ryc. 9. Potworniak. Barw. H + E. Pow. ok. 200 x



ffiftii1re§
zwany potocznie torbielą skórzastąjest guzem niezłoś-
liwym, należącymdo nowotworów germinalnych skła-
dającym sięz dobrze zróżnicowanych tkanek pocho-
dzenta ekto-, męzo- i endodermalnego. Makroskopo-
wo przedstawiŃ się jako gu okrągĘ o gładkiej po-
wierzchni, na przekrojuzawierający liczne jedno- lub
wielokomorowe torbielę oraz ogniska chrzęstne, kost-
ne i pasma włosów. W obrazie mikroskopowym jamy
torbieli wysłane byĘ nabłonkiem wielowarstwowym
lub jednowarstwowym płaskim. W sąsiedztwie znaj-
dowĄ się gruczoĘ łojowe, potowe orazmięszki wło-
sowe (ryc. 9), Zaobserwować możnabyło rozległe
ogniska chrzęstne t liczne wlmaczlmienia.

Zarówno u ludzi, jakizwterząt spośród glzów jaj-
ników najczęściej diagnozowany jest błoniak ziarni-
sty (5, I7,27 ,29,35).Nowotwórten stwierdzano u suk
(5,I7 ,27 ,29,35), kotek (1, 10, I7 ,27),klaczy (7 ,12,
20, 3 I, 3 4), krów (3 0). W odosobnionych przypadkach
rozpoznawano go u loch, owiec (27), a także l lisów
hodowlanych (33). Przypadki GCT jajników odnoto-
wylvano u suk w wieku od 14 miesięcy do 16 lat (2, 5,
25,29). W związkll, z często występującymbezobja-
wowym charakterem nowotworzenia, Granulosa Cell
Tumor może o siągnąć dużę r ozmtary zanim zo stanie
zdiagnozowany (14). Błoniak ziamisty z reguĘ vły-
kanlj e akĘwno ść hormonalną. Naj częś ciej produku-
j e e stro geny, ale także pro ge steron, andro geny, inhibi-
nę(77, 18,24,27,35). Zależnie od poziomu wytwa-
rzanych hormonów płciowych moze wyłvoływać u sa-
mic rózne zabllrzęnia behawioralne i kliniczne. suki
z GCT jajników w około 50oń wykazują objawy hi-
perestrogenizacji. Przy produkcji dużej ilości estroge-
now przęz błoniaka ziarnistego mogą występować:
nimfomani a, pr ze dłużaj ąc a s ię ruj a, p owi ęks z eni e gru-
czołów sutkowych i warg sromowych oraz wyĘsienia
(4, I7, 24, 27, 3 5 ). Opisany został równiez przypadek
skazy krwotocznej. Przyczynąjej była endogenna tok-
syczność estrogenów produkowany ch przezhormonal-
nie aktywnego GCT jajnlka(24). Androgenna aktyw-
ność błoniaka ziarnistego moze być efektem przemian
chemicznych pierwotnie produkowanych estrogenów
(27).W przypadku, gdy dominuje produkcja testoste-
ronu, mogąwystąpić objawy wirylizmu (30, 34), Wy-
soki poziom progesteronu u suk z GCT jajnika sprzy-
ja rozwojowi ciĘy urojonej, anoestrlłs, torbielowate-
mu przerostowi błony śluzowej macicy itopomacicza
(5, I7, 19, 27 ). Natomiast inhibina wrytw arzana przez
błoniaka ziarnistego blokuje przysadkęw zakresie se-
krecji FSH. Doprowadzato do zahamowania aktyw-
ności drugiego jajnika i powoduj e anoesttas. U suk
w około 20Yo, aukotek w około 50oń prrypadków bło-
niak ziarnistyjajnika wykazuje cechy złośliwości, da-
jąc przerzliy do otrzewnej, sieci, wątroby, trzustki,
nerek, płlrc, węłów chłonnych i mięśnia sercowego
(5, 13, IJ ,2I,2]-29,32). Raki wywodzące się z na-
błonka powierzchniowego j ajnika w pierwszej kolej -
ności dają przerzuĘ do nerek i węzłów chłonnych
okolicy aorty, a następnie do sieci, wątroby i pfuc.

Częstym obj awem tow arzy szącym zaw ansowanego
stadium raka jajnika jest obecność wodobrztlsza.Po-
tworniak najczęściej występuje w postaci,łagodnej.
Charaktęr złośliwy odnotowyrvany jest u suk niezmier-
nie rzadko.

Problematyczne jest leczenie guzów jajnika w za-
awansowanym stadium nowotworzenia, nawrotach
choroby orazu starszych pacjentek. W badaniach włas-
nych, w 2 pr zyp adkach pr zer zliów nowotworz eni a na
ży czenie właścici'eli dokonano elńanazji zw terząt,
W piśmiennictwie znalęziono przypadek zachowaw-
czego Ięczęnia błoniaka ziarnistego jajnika u suki
zprzernltami gua do wątroby (13). Usunięto narzą-
dy rozrodcze, a następnie wykonano paracentezęiza-
stosowano 4-miesięczną immunoterapię. Polegała ona
na podawaniu Mixed Bacterial Toxins (MBT), podob-
nej do toksyny Coleya lżywanej w leczeniu guów
jajników i macicy u kobiet. W ciągu 2lat od zastoso-
wania immunoterapii nie stwierdzono powiększania
się zmian nowotworolvych w obrębie wątroby. Obec-
nie w onkologii preferowana jest immunoterapia oparta
na podawaniu antygenów specyftcznych dla tkanki
nowotworowej. Stymulując w ten sposób układ od-
pornościowy organtzmu, uzyskuje się niszczenie tka-
nek glza. W leczeniu nowotworów j aj nikow ze stwier-
dzonymiprzernltamidonarządówwewnętrznych,po
usunięciu zmienionego nowotworowo jajnika, można
dodatkowo zastosować chemioterapię, podając cyklo-
fosfamid, cisplasĘnę lub jej pochodne (25). Stosując
ten rodzaj chemioterapli należy ltczyc się z indukcją
nowotworów pochodzenia limfaty cznego, mielosupre-
sją nefrotoksycznością hepatotoksycznością zablrze-
niami żołądkowo-j elitowymi, skórnynri reakcj ami aler-
gicznymi, wyĘs i eni am i (I 3, 2 5). W onkolo gii medycz-
nej przy przerzliach preferowana jest chemioterapia
kombinowana (np. bleomycyna ł etoposid + cispla-
styna). Po zastosowaniu tego rodzajlleczęnia odno-
towano brak nawrotów schorzenia średnio przez 14
miesięcy, aprzeciętny okres przeżycia pacjentek wy-
nosił 28 miesięcy (11). Mniej toksyczny jest octan leu-
prelidu, gdy ż ter apia trw ająca 24 miesiące nie wlłvo -
ływ ała większych obj awów ubocznych. Leuprelid
wydŁużaŁ okres braku progresji nowotworzenia u pa-
cjentek nieskutecznie leczonych cisplas§mą czy tamok-
sifenem (8). AlternaĘwnym postępowaniem przy prze-
rzltach nowotworzenia jest stosowanie terapii radia-
cyjnej po chirurgicznymusunięciu gtza(3). W medy-
cynie zaprognostycznie istotrre czynniki uwazane są:
r ozmiar guza, ltczba j ego mitotycznych podziałów,
stopień zrożnicowania komórek w obrazie histologicż-
nym (15, 23). Stadium nowotworzenia i rozległości
zmian nowotworo\\ych w znacznym stopniu warun-
kują długoś ć życia pacjentek (23).

D oĘ chczas owe ob s erw acj e doty cząc e zależno ści
p omiędzy typ em hi sto 1o g icznym a pr zebie giem klinicz-
nym procesu nowotworowego nie są razsttzygające.
Badanie ultrasonograficzne jajników, a następnie biop-
sja gruboigłowa pod kontrolą USG lub cienkoigłowa



punkcja aspiracyjna zmienionego jajnika oraz histo-
patolo giczna ocena pobranego aspiratu umozliwiaj ą
wstępną ptzyĘciową diagnozę zmianjajników (6).

Podczas biopsji istnieje ryzyko rozsianta komórek
nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, Badanie
radiologiczne klatki piersiowej i jamy brzusznej, wy-
konanie tomografii komputerowej, cytologia aspira-
cyjna płynu otrzewnowego, biopsja sieci i zmienio-
nychnarządówpozwalająprecyzy jnieokreślićzakres
ewenfualnych przernttów guza i stadium nowotwo-
rzenia (9,2I,22). Ostatecznę rozpoznanię oparte jest
na badaniu histopatolo gicznym usuniętego glza. Ba-
danie immunohi stochem lcznę z zasto sowaniem cyto -

keratyny i wimentyny jest Ęlko narzędziempomocni-
cTtrmwidentyfi kacjikomoreknowotworowych,szcze-
gólnie. tych niskozrożnicowanych- Komórki ziarniste
reaguj ą z przeciw ciałem znakljącym wimentynę,
w przeciwieństwie do guzów nabłonkowych dających
dodatni o dczynna obe cno ś ć cytokeratyny. Okre ślenię
ekspresji receptorów estrogenowych jest istotnym ele-
mentem diagno styc znym i pro gno sty cznym. B adania
własne potwierdziĘ ze nowotwory horm onalnozalęż-
ne są b ardz iej zr ożntc owane histolo gicznie. Nasiloną
ekspresję receptorów estrogenowych stwierdzono
w postaci dojrzałej błoniaka ziarnistego o typie ma-
krofollikularnym orazw przypadkl gruczolaka. Z ob-
serwacji własnych wynika, ze w większośctprz;ryad-
ków nowotworów jajnika u suk nie towarzysząprzę-
r zlty. Wc z e sne r o zp oznanle guów j ajnika umozliwi a
skuteczną terapię chirurgiczną. W przyp adkach prze -
rzutów guza do nat ządow wewnętrznych, s am zabie g
operacyjny jest niewystarczający. W takich syfuacjach
u maĘch zwterzątmożna dodatkowo zastosować im-
munoterapię, chemioterapię lub radioterapię. Po stępo-
wanie to często jest zawodne, a powodzęnieIeczęnta
w duzym stopniu zależy od zaawansowania zmlan
w zajętych nowotworowo narządach.
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