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STRESZCZENIE
Pozaczaszkowe guzy germinalne eGCT stanowią 3% wszystkich nowotworów występują-
cych w wieku do 18 lat. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność lokaliza-
cyjna, histologiczna i biologiczna. Celem było opracowanie zaleceń postępowania diagno-
stycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci i młodzieży. 
Metody: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki guzów germinal-
nych przy użyciu bazy Medline oraz protokołów diagnostyczno-terapeutycznych doty-
czących eGCT: grupy francuskiej – protokół TGM-95 oraz protokół międzynarodowego 
konsorcjum ekspertów zajmujących się guzami germinalnymi MaGIC. W opracowanych 
zaleceniach wstępnych badań diagnostycznych uwzględniono udokumentowane czynniki 
prognostyczne, które stanowią podstawę klasyfikacji chorych do grup ryzyka. 
Podsumowanie: Opracowane zalecenia przedstawiają zasady diagnostyki eGCT u dzieci 
i pozwalają na optymalne przygotowanie pacjenta do odpowiedniej terapii. Konieczna jest 
okresowa aktualizacja zaleceń wraz z postępem badań.
Słowa kluczowe: pozaczaszkowe guzy germinalne, procedury diagnostyczne, standardy 
diagnozy guzów germinalnych

ABSTRACT
Cases of extracranial germ cell tumours (eGCT) constitute 3% of all malignant changes 
diagnosed in children of up to 18 years of age. The characteristics of these growths range 
from the variety of their localisation as well as histological and biological features. The 
initial diagnostic procedures are suited to the specific place of the initial tumour. The aim 
of this paper is to perform the recommendations of the diagnostic procedures in eGCT 
placement amongst infants and adolescents. 
Methods: This study include an extensive literature review relating to the diagnostics of 
germinal cell tumours with the use of Medline base. The conclusion herein is based on the 
studies conducted by the international groups of experts dealing with germinal tumours 
and also the recommended procedures used in diagnostic/therapeutic protocols French 
TGM-95 and that of the MaGIC. Documented prognostic factors, which constitute the 
basis for classifying patients to groups of high risk of treatment failure were included in the 
prepared recommendations of the preliminary studies. 

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic



przegląd  pediatryczny
2019/Vol. 48/No. 3

Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci 

117

Summary: The recommendations will be helpful in clinical practice. They allow to the op-
timal preparation of the patient for adequate treatment. This is to further the process of 
development of such recommendations along with the progress of research, together with 
the creation of new diagnostic possibilities.
Key words: extracranial germ cell tumors, diagnostic procedures, diagnostic standards in 
germ cell tumors in children

WPROWADZENIE

Pozaczaszkowe guzy germinalne (extracranial germ 
cell tumors – eGCT) należą do nowotworów o wyso-
kim odsetku wyleczalności, sięgającym 85-90%. Do-
bre wyniki leczenia są konsekwencją ich znacznej 
wrażliwości na cytostatyki, zwłaszcza cisplatynę i jej 
pochodne oraz radioterapię. Ten typ nowotworów 
może ujawnić się w różnym wieku, jednak obserwu-
je się dwa szczyty zachorowań – wiek przedszkolny 
oraz druga i trzecia dekada życia [1]. Pozaczaszkowe 
GCT charakteryzują się dużą różnorodnością loka-
lizacyjną, histologiczną i biologiczną, co ma wpływ 
na wstępne postępowanie diagnostyczne. Pozwala to 
na przygotowanie pacjenta do terapii o odpowiedniej 
intensywności zgodnie z określoną grupą ryzyka [2].

METODY

Standardy przygotowano w ramach Polskiej Pedia-
trycznej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych Polskie-
go Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 
Wstępna wersja rekomendacji została opracowana na 
podstawie obowiązującego obecnie w Polsce fran-
cuskiego protokołu TGM-95 (1995 r.) oraz nowych 
protokołów diagnostyczno-terapeutycznych opra-
cowanych przez międzynarodowe konsorcjum eks-
pertów MaGIC – Malignant Germ Cell Internatio-
nal Collaborative. Celem Grupy MaGIC, utworzonej 
w 2009 r., jest współpraca naukowo-badawcza doty-
cząca poprawy wyników leczenia guzów germinal-
nych, z jednoczesnym ograniczeniem toksyczności 
terapii [3, 4]. 

Podział na grupy ryzyka zależny jest od uznanych 
czynników prognostycznych, które uwzględniają 
charakterystykę kliniczną, histologiczną i lokaliza-
cyjną tych nowotworów. W 1997 r. została opraco-
wana przez międzynarodową grupę International 
Germ Cell Cancer Collaborative Group klasyfikacja 
prognostyczna dla eGCT (IGCCCG) (tab. I). Ta stan-
daryzacja, jak i jej modyfikacja z uwzględnieniem 
szczególnych czynników prognostycznych występu-
jących u dzieci i młodzieży stały się podstawą nowej 
stratyfikacji chorych i opracowania aktualnych pro-
tokołów w grupie MaGIC (tab. II) [IIB] [5]. 

Przedstawione rekomendacje stanowią podsu-
mowanie aktualnych wieloośrodkowych badań do-
tyczących metod diagnostyki i czynników pro-
gnostycznych [IIB]. Jako zasady wartościowania 
rekomendacji przyjęto system Polskiego Towarzy-
stwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (tab. III).

STANDARDY DIAGNOSTYKI [IA] [1]

Wstępna diagnostyka eGCT obejmuje ocenę:
■ badań obrazowych,
■ markerów nowotworowych,
■ histologiczną tkanki nowotworowej,
■ innych czynników prognostycznych (z uwzględ-

nieniem stadium zaawansowania klinicznego).

BADANIA OBRAZOWE

Rodzaj wykonywanych badań obrazowych zależy 
od lokalizacji guza pierwotnego, co przedstawiono 
w dalszej części opracowania. Dla oceny stadium za-
awansowania choroby (poszukiwanie ewentualnych 
przerzutów) konieczne jest wykonanie dodatkowych 
badań obrazowych oraz w określonych wskazaniach 
oceny mielogramu. W guzach zaawansowanych, na-
leżących do grupy wysokiego ryzyka, w klinicznie 
uzasadnionych sytuacjach (obraz kliniczny) należy 
wykonać badania szpiku kostnego bądź scyntygrafię 
kości ze względu na możliwość rozwoju przerzutów 
w tych lokalizacjach [IIIC] [1].

MARKERY SUROWICZE GCT

Większość GCT wydziela swoiste markery nowo-
tworowe oznaczane w surowicy krwi: -fetoproteinę 
(AFP) i choriogonadotropinę (HCG). Ocena tych 
wskaźników obowiązuje w każdym przypadku po-
dejrzenia nowotworu germinalnego. Jest to szczegól-
nie ważny element diagnostyki w przypadku guzów 
o lokalizacji pozagonadalnej, gdyż pozwala ukierun-
kować dalsze postępowanie diagnostyczne, a u nie-
których pacjentów wdrożyć leczenie przed uzyska-
niem potwierdzenia histologicznego. W przypadku 
tych nowotworów należy również oznaczyć stężenie 
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dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH) w surowi-
cy krwi jako nieswoistego markera nowotworowego. 
Został on uznany jako ważny prognostycznie czyn-
nik w klasyfikacji IGCCCG [IA] [6].

Stężenie AFP należy oceniać w odniesieniu do 
prawidłowych wartości wyznaczonych dla wieku pa-
cjenta. AFP jest białkiem płodowym i jego stężenia 
w surowicy krwi u niemowląt do 10. m.ż. różnią się 
znacząco od obowiązujących w wieku późniejszym 
(tab. IV) [1].

Oznaczanie markerów surowiczych ma znaczenie 
nie tylko we wstępnej diagnostyce, ale również jest 

ważne w procesie monitorowania odpowiedzi na le-
czenie. Brak normalizacji markerów surowiczych nie 
pozwala na stwierdzenie całkowitej remisji choroby, 
nawet w przypadku braku widocznych zmian no-
wotworowych w badaniach obrazowych. Taki stan 
określa się jako brak remisji biochemicznej. Oce-
na markerów nowotworowych jest również istotna 
w obserwacji pacjenta po zakończeniu leczenia on-
kologicznego, a wzrost ich stężenia jest definiowany 
jako wznowa biochemiczna [7, 8].

DIAGNOSTYKA HISTOLOGICZNA 

W ocenie histologicznej eGCT dzieli się na: dojrzałe 
określane jako łagodne, stanowiące większość (80%), 
i złośliwe (20%) [9]. W diagnostyce patomorfologicz-
nej guzów eGCT stosuje się klasyfikację WHO zależ-
nie od ich lokalizacji. W odniesieniu do guzów go-
nadalnych używane są kryteria diagnostyczne dla 
guzów jądra i jajnika, a dla pozagonadalnych po-
dobne kategorie histologiczne jak w guzach gonad, 
z uwzględnieniem zależnych od lokalizacji kryteriów 

Tabela I. Międzynarodowa klasyfikacja prognostyczna guzów germinalnych IGCCC opracowana przez Interna-
tional Germ Cell Cancer Colaborative Group [6]
Table I. International risk classification of germ cell tumors IGCCC published by International Germ Cell Cancer Cola-
borative Group [6]

Grupa dobrej prognozy/Good prognosis group
Typ histologiczny: nienasieniaki/Nonseminomas Typ histologiczny: nasieniaki/Seminomas
 ■ Lokalizacja guza pierwotnego/Primary site:

Jądro/okolica zaotrzewnowa/Testis/retroperitoneal region
 ■ Przerzuty pozapłucne nieobecne/No extrapulmonary metastases
 ■ Markery nowotworowe/Serum markers of malignancy:

AFP <1000 ng/ml
HCG <5000 IU/l (1000 ng/ml)
LDH <1,5  górnej granicy normy
LDH <1,5  normal level 

 ■ Lokalizacja guza pierwotnego/Primary site:
Każda/All regions

 ■ Przerzuty pozapłucne nieobecne/No extra-
pulmonary metastases

 ■ Markery nowotworowe/Serum markers of 
malignancy:
AFP, HCG, LDH w normie/Normal level

Grupa pośredniej prognozy/Intermediate prognosis group
 ■ Lokalizacja guza pierwotnego/Primary site:

Jądro/okolica zaotrzewnowa/Testis/retroperitoneal region
 ■ Przerzuty pozapłucne nieobecne/No extrapulmonary metastases
 ■ Markery nowotworowe/Serum markers of malignancy:

AFP ≥1000 i ≤10000 ng/ml lub 
HCG <5000 i ≤50000 IU/l lub
LDH ≥1,5  i ≤10  górnej granicy normy
LDH ≥1,5  and ≤10  normal level

 ■ Lokalizacja guza pierwotnego/Primary site:
Każda/All regions

 ■ Przerzuty pozapłucne nieobecne/No extra-
pulmonary metastases

 ■ Markery nowotworowe/Serum markers of 
malignancy:
AFP, HCG, LDH w normie/Normal level

Grupa złej prognozy/Poor prognosis group
 ■ Lokalizacja guza pierwotnego/Primary site:
Śródpiersie/Medistinum

lub/or
 ■ Przerzuty pozapłucne obecne/Pulmonary metastases present

lub/or
 ■ Markery nowotworowe/Serum markers of malignancy:

AFP ≥10000 ng/ml lub/or 
HCG >50000 IU/l lub/or
LDH ≥10  górnej granicy normy/10  normal level

Pacjenci z guzami o histologii nasieniaka nie są 
kwalifikowani do tej grupy/No patients qualified 
to this group

Tabela II. Czynniki prognostyczne przyjęte w MaGIC 
[5]
Table II. Prognostic factor accepted by MaGIC [5]

Wiek diagnozy/Age ≥11 lat/years of age
Stadium zaawansowania/Stage IV
Pierwotna lokalizacja guza/Tumor site
AFP ≥10000 ng/ml
Lokalizacja przerzutów/Localization of metastases
Guz pęcherzyka żółtkowego/Yolk sac tumor
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złośliwości (jajnik – skala Norrisa). Stosowana bywa 
także klasyfikacja wg Morgana (tab. V) [7]. Podsta-
wowe podtypy histologiczne eGCT to: guzy z grupy 
nasieniak (seminoma)/rozrodczak (dysgerminoma)/
germinoma, rak zarodkowy (embryonal carcinoma), 
guz pęcherzyka żółtkowego (yolk sac tumor), ko-
smówczak złośliwy (choriocarcinoma), potworniak 
(teratoma) dojrzały (maturum) i niedojrzały (imma-
turum) oraz guzy germinalne mieszane. W jądrze 
u pacjenta po okresie dojrzewania na obwodzie GCT 
spotyka się ogniska nowotworzenia przedinwazyjne-
go – tzw. carcinoma in situ (CIS). Część nowotwo-
rów złośliwych w gonadzie dysgenetycznej rozwija 
się jako guz typu gonadoblastoma [7]. W potwornia-
kach może rozwinąć się guz złośliwy niegerminalny, 
tzw. somatic type malignancy, także w ognisku prze-
rzutowym po latach od zakończenia leczenia [7]. 

W procesie diagnostycznym ważna jest ocena no-
wotworu przeprowadzona przez operatora w czasie 
zabiegu operacyjnego oraz makroskopowa jak i mi-
kroskopowa analiza usuniętego guza, przeprowadzo-
na zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego 
Towarzystwa Patologów lub programu leczniczego 
[9]. W niektórych sytuacjach wykonywane jest ba-
danie śródoperacyjne. Uwzględnia się stosunek guza 
nowotworowego do narządu wyjściowego i obecność 
przerzutów w węzłach chłonnych czy zajęcie sąsied-
nich narządów. W guzach krzyżowo-ogonowych na-

Tabela III. System wartościowania rekomendacji Polskiego Pediatrycznego Towarzystwa Onkologii i Hemato-
logii Dziecięcej 
Table III. Evaluation system of recomendations accepted by Polish Pediatric Oncology and Hematology Society

 Siła rekomendacji/ 
Recomendation level Definicja/Definiton
Stopień A/Stage A Silna rekomendacja/Strong recommendation
Stopień B/Stage B Umiarkowana rekomendacja/Intermediate
Stopień C/Stage C Słaba rekomendacja/Weak
Stopień D/Stage D Rekomendacja negatywna/Negative
Jakość danych Definicja/Definition
Poziom I/Level I Dowody oparte na co najmniej 1 badaniu randomizowanym/Evidence based on at list 1 randomi-

zed study
Poziom II/Level II Dowody oparte na co najmniej 1 dobrze przeprowadzonym badaniu klinicznym bez randomizacji 

z analizy kohortowej, z innych publikacji lub raportów. Dane wynikające z założeń międzynaro-
dowego protokołu terapeutycznego/Evidence based on the 1 good constructored analysis without 
randomization or establishments from international protocol 

Poziom III/Level III Dowody oparte na opisach przypadków lub opiniach zespołu ekspertów/Evidence from published 
cases or the expert opinions

Tabela IV. Normy stężenia AFP w surowicy u niemow-
ląt [3]
Table IV. Norms of serum concentrations of AFP in in-
fants [3]

Wiek/Age
Dni/Days

Prawidłowe stężenie AFP (ng/ml)/
Norms of AFP
Średnia/
Mean 

Przedział 95%/
Range 95%

0-7 41 687 9120-190 546
8-14 9333 1480-58 887
15-28 1396 316-6310
46-60 178 16-1995
61-90 80 6-1045
91-120 36 3-417
120-150 20 2-216
151-180 13 1,25-129
181-720 8 0,8 -97

Tabela V. Histologiczna klasyfikacja guzów germinal-
nych wg Morgana
Table V. Histological types of histology in germ cell 
tumors according to Morgan classification 

Potworniaki/Teratomas
 ■ Dojrzały potworniak/Teratoma maturum
 ■ Niedojrzały potworniak/Teratoma immaturum
 ■ Dojrzały lub niedojrzały potworniak z dodatkowym 

(heterologicznym) komponentem złośliwym
Typ I:  Potworniak z komponentem innego guza germi-

nalnego/Teratoma with other GCT components
Typ II:  Potworniak z komponentem raka/Teratoma 

with cancer components
Typ III:  Potworniak z komponentem mięsaka/Terato-

ma with sarcoma components
Typ IV:  Potworniak z komponentem złośliwym złożo-

nym/Teratoma with other neoplasm components
Guzy inne niż potworniaki/Other than teratomas
 ■ Rozrodczak/Germinoma/seminoma
 ■ Guz pęcherzyka żółtkowego/Yolk sac tumor
 ■ Rak zarodkowy/Embryonal carcinoma
 ■ Kosmówczak złośliwy/Choriocarcinoma
 ■ Mieszany guz germinalny/Combined nonteratomatous 

germ cell tumor
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leży zwrócić uwagę na naciekanie kości przez no-
wotwór. W guzach śródpiersia ważna jest ocena 
obecności naciekania opłucnej, osierdzia i wielkich 
naczyń. Materiał operacyjny z eGCT powinien zo-
stać niezwłocznie przekazany do zakładu patomor-
fologii, w formie utrwalonej w formalinie (10% roz-
twór wodny formaldehydu) w ilości 1:10 utrwalacza. 
Czas utrwalania guza od zabiegu do pobrania wy-
cinków powinien wynosić 48-72 godz. Badanie hi-
stologiczne całego nowotworu jest szczególnie ważne 
dla chorych w wieku 0-18 lat, gdzie większość guzów 
GCT ma charakter mieszany. Diagnostyczne stan-
dardy europejskie dla młodych dorosłych dopusz-
czają wykonanie biopsji guza ze wstępnym badaniem 
histologicznym [9, 10]. W badaniu makroskopowym 
resekowanego guza istotny jest opis struktury jego 
tkanki nowotworowej, z uwzględnieniem wyodręb-
niających się typów utkania. Pobiera się typowo jeden 
wycinek tkanki guza o wymiarach ok. 1 cm średnicy. 
W guzach mieszanych należy podać procent każde-
go z komponentów utkania [IIA] [9, 10]. W przypad-
ku nowotworów okolicy krzyżowo-guzicznej istotne 
jest poszukiwanie komponentu yolk sac tumor. Bar-
dzo ważna dla ustalenia dalszego planu leczenia jest 
ocena marginesów resekcji. Badanie mikroskopowe 
uwzględnia ocenę naciekania tkanki tłuszczowej, na-
czyń i obecności zatorów w naczyniach [IIA] [9].

Część badań histologicznych jest przeprowadza-
na już po wstępnej terapii onkologicznej. W takiej 
sytuacji ocenie podlegają najczęściej zaotrzewno-
we węzły chłonne lub masa resztkowa guza pozago-
nadalnego. Do typowych obrazów histologicznych 
w tkankach badanych po chemioterapii należy mar-
twica, włóknienie, zmiana charakteru utkania na po-
tworniaka dojrzałego lub utkanie innego złośliwego 
guza germinalnego. Opis badania mikroskopowego 
każdego guza ocenianego po wstępnej chemioterapii 
powinien uwzględnić efekt leczenia – z analizą ży-
wego utkania guza (brak, <10%, ≥10% powierzchni) 
[IIA]. Rozpoznanie histopatologiczne GCT powinno 
być w każdym przypadku skonfrontowane z klinicz-
nym przebiegiem nowotworu i oceną specyficznych 
dla tej grupy guzów markerów oznaczanych w suro-
wicy. Pozwoli to zaplanować dalszą terapię uzupeł-
niającą i przewidywać ostateczną odpowiedź na le-
czenie [9, 10]. 

Określenie typu histologicznego guza może mieć 
znaczenie prognostyczne. Rokowniczo w jądrze 
istotny jest podział na guzy nasieniakowate i niena-
sieniakowate [9]. Nasieniaki należą do guzów wy-
jątkowo wrażliwych na stosowaną chemio- i radio-
terapię. Wyleczalność w tym typie nowotworów jest 
bliska 100%. W wieku rozwojowym niezwykle rzad-
ko rozpoznaje się nasieniaki w czystej (niemieszanej) 
postaci histologicznej [9]. Budowa histologiczna typu 

teratoma w przerzutach guzów germinalnych jest 
uważana za korzystną prognostycznie, choć ich na-
turalna historia jest nie do przewidzenia ze względu 
na możliwość przemiany złośliwej w kierunku soma-
tic type malignancy lub ujawnienie się zespołu rosną-
cego potworniaka [9].

BADANIA GENETYCZNE 

Aktualnie jedynymi badaniami genetycznymi, któ-
re są zalecane w ramach diagnostyki standardów 
eGCT, są badania kariotypu pacjenta w wybranej 
grupie chorych: przeprowadza się je w sytuacjach 
obustronnych guzów jajników u dziewcząt, w przy-
padku obecności cech dysgenezji gonad oraz w przy-
padku nowotworów śródpiersia u chłopców. Wyko-
nuje się ją ze względu na możliwość koincydencji 
guzów germinalnych z zespołem Turnera, zespołem 
Swyera lub zespołem Klinefeltera [5, 11, 12].

Badania naukowe ostatnich lat ujawniły częste 
występowanie w eGCT pewnych charakterystycz-
nych zmian chromosomalnych i mutacji genowych. 
W guzach typu dziecięcego stwierdza się aberracje 
chromosomalne pod postacią naddatków materiału 
w chromosomach: 1q, 11q, 20q i 22 oraz delecje 1p.6q 
i 16p. W guzach występujących u nastolatków częstą 
aberracją jest amplifikacja 12p (włączając obecność 
izochromosomu 12p) i amplifikacja chromosomu X. 
Często występują mutacje genu BAK1. Udowodniono 
ich wpływ na wyniki leczenia [13, 14]. Duże zaintere-
sowanie w ostatnich latach wzbudzają w badaniach 
molekularnych zmiany w niektórych microRNA. 
Obecność we krwi obwodowej określonych sekwen-
cji: miRNA-371-373 oraz miRNA-302 odmiennej niż 
u ludzi zdrowych charakterystyce wzbudza nadzie-
ję jako ewentualne wczesne biomarkery tych nowo-
tworów [15]. Jednak wyniki dotychczasowych ba-
dań genetycznych nie znalazły jeszcze zastosowania 
w praktyce klinicznej. Wymagają one dalszej oceny 
ich znaczenia diagnostycznego i prognostycznego.

OCENA STADIUM ZAAWANSOWANIA

Po uzyskaniu histologicznego rozpoznania eGCT 
ważna jest ocena stadium klinicznego nowotworu 
– jego miejscowego zaawansowania, jak i rozsiewu 
z obecnością przerzutów odległych oraz ocena resek-
cyjności guza. [IIA] [1].

Przyjęte klasyfikacje stadium zaawansowania kli-
nicznego nowotworu są dostosowane do lokalizacji 
pierwotnego guza. Odmienną standaryzację opraco-
wano dla nowotworów jąder, jajnika i pozagonadal-
nych (tab. VI-VIII). Grupa MaGIC preferuje systemy 
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klasyfikacje przyjęte przez COG, choć dla guzów jaj-
nika akceptuje również standaryzacje FIGO [1].

OCENA POZOSTAŁYCH CZYNNIKÓW 
PROGNOSTYCZNYCH

Kryteria kwalifikacji do grup ryzyka niskiego, stan-
dardowego i wysokiego przyjęte przez międzynaro-
dową grupę MaGIC przedstawiono w tabeli II [1, 16]. 
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dzie-

Tabela VI. Klasyfikacja stadium zaawansowania GCT jajników wg COG [1]
Table VI. Staging of ovarian germ cell tumors according to COG classification system [1]

Stadium/Stage Opis/Definition
I Nowotwór ograniczony do jajnika i radykalnie usunięty chirurgicznie, brak komórek nowotworowych 

w płynie lub popłuczynach z jamy otrzewnowej, brak ognisk nowotworowych poza jajnikiem, markery 
nowotworowe w normie po usunięciu chirurgicznym guza/
The tumor has been entirely removed, and serological tumor markers are in normal level, peritoneal cytology 
must be negative. no evidence of other neoplasmatic sites outside of the ovary

II Pozostałości mikroskopowe po usunięciu guza, brak czystości onkologicznej w czasie zabiegu, wę-
zły chłonne zajęte przez proces nowotworowy (<2 cm), brak komórek nowotworowych w płynie lub 
popłuczynach z jamy otrzewnowej, markery nowotworowe w normie lub podwyższone po usunięciu 
chirurgicznym guza/
Microscopically rests after tumor resection, peritoneal cytology must be negative for malignant cells; lymph 
nodes infiltrated (<2 cm), serological neoplasmatic markers are in normal level

III Pozostałości makroskopowe po usunięciu guza lub wykonana jedynie biopsja guza, choroba lokalnie 
zlokalizowana (nacieki w otrzewnej, jelicie, pęcherzu moczowym), komórki nowotworowe obecne 
w płynie lub popłuczynach z jamy otrzewnowej, węzły chłonne zajęte przez proces nowotworowy 
(>2 cm), markery nowotworowe w normie lub podwyższone po usunięciu chirurgicznym guza/
Visible traces of tumor are left after surgical resection, and the lymph node >2 cm is affected, serological 
neoplasmatic markers are in normal level or increased after surgery, peritoneal cytology must be negative

IV Choroba z przerzutami do miąższu wątroby lub przerzuty poza jamą otrzewnej do innych narządów 
(kości, płuca, mózgowie lub jama opłucnowa z pozytywnym badaniem cytologicznym płynu z jamy 
opłucnowej/
Disseminated disease (metastase to the liver, lungs or to the bones, brain, pleural cavity)

Tabela VII. Klasyfikacja stadium zaawansowania guzów jąder wg COG [1]
Table VII. Staging of testis germ cell tumors according to COG classification system [1]

Stadium/Stage Opis/Definition
I Nowotwór ograniczony do jądra i radykalnie usunięty chirurgicznie, nie stwierdza się cech klinicznych, 

radiologicznych i histologicznych choroby nowotworowej poza jądrem, markery nowotworowe w nor-
mie w momencie diagnozy lub jeśli nie oznaczono – węzły chłonne zaotrzewnowe po stronie guza nie 
są zajęte przez nowotwór/
Tumor limited to testis, completely resected by inguinal orchiectomy, no clinical, radiographic or histologic 
evidence of disease beyond the testis, tumor markers normal tumor markers are in normal at diagnosis or 
ipsilateral lymph nodes sampling are negative 

II Pozostałości mikroskopowe po usunięciu guza, brak czystości onkologicznej w czasie zabiegu, węzły 
chłonne zajęte przez proces nowotworowy (<2 cm), markery nowotworowe w normie lub podwyższo-
ne po usunięciu chirurgicznym guza/
Transscrotal orchiectomy, microscopic disease in scrotum or high spermatic cord involvement or lymph node 
involvement <2 cm and or tumor markers are increased after surgical tumor resection

III Pozostałości makroskopowe po usunięciu guza lub wykonana jedynie biopsja guza, choroba lokalnie 
zlokalizowana (nacieki w otrzewnej, jelicie, pęcherzu moczowym), komórki nowotworowe obecne 
w płynie lub popłuczynach z jamy otrzewnowej, węzły chłonne zajęte przez proces nowotworowy 
(>2 cm), markery nowotworowe w normie lub podwyższone po usunięciu chirurgicznym guza/
Macroscopic rests of tumor, tumor positive retroperitoneal lymph nodes >2 cm diameter involved in neoplas-
matic process, no extra abdominal involvement, normal levels of serum markers

IV Choroba z przerzutami do miąższu wątroby lub przerzuty poza jamą otrzewnej do innych narządów 
(kości, płuca, mózgowie lub jama opłucnowa z pozytywnym badaniem cytologicznym płynu z jamy 
opłucnowej)/
Disseminated disease (metastases to the liver, lungs or to the bones, brain, pleural cavity)
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cięcej obecnie przygotowuje się do przyjęcia protoko-
łu MaGIC. Kryteria prognostyczne będące podstawą 
kwalifikacji pacjentów do grup ryzyka standardowe-
go i wysokiego wg obowiązującego aktualnie proto-
kołu TGM-95 przedstawiono w tabeli IX.

Inne badania uzupełniające konieczne we wstęp-
nej diagnostyce eGCT oceniają funkcje narządów 
i obecność przerzutów przed rozpoczęciem chemio-
terapii. Przedstawiono je w tabeli X [1, 2].

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE 
W eGCT W ZALEŻNOŚCI OD 
LOKALIZACJI GUZA 

Guzy germinalne jąder 

Każda wyczuwalna w badaniu fizykalnym masa 
w obrębie jądra lub jego powiększenie powinna być 
diagnozowana w kierunku nowotworu złośliwego. 
Wśród złośliwych nowotworów tego narządu do-
minują guzy germinalne. Inne niegerminalne no-
wotwory są rozpoznawane sporadycznie i należą do 
nich guzy sznurów płciowych lub mięsaki. W obrę-

bie jąder mogą pojawić się przerzuty innych nowo-
tworów litych typu dziecięcego, np. zwojaka zarod-
kowego współczulnego oraz nacieki białaczkowe.

Obecności guza w jądrze może towarzyszyć uczu-
cie ciężkości, czasem jego bolesności. W części przy-
padków, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci, nie-
prawidłowa masa w jądrze może być maskowana 
przez współistniejącego wodniaka tego narządu [1]. 
Dokładnie zebrany wywiad powinien obejmować 
informacje dotyczące czynników ryzyka rozwoju 
guza germinalnego jądra, do których należą: obec-
ność niezstąpionego jądra [IIA], występowanie no-
wotworu tego narządu w najbliższej rodzinie [IIB] 
lub wcześniejsze rozpoznanie guza GCT w drugim 
jądrze [IIA]. Konieczna jest ocena drugiego jądra 
przed dalszymi decyzjami diagnostyczno-terapeu-
tycznymi [1, 17].

Każda wyczuwalna masa guza w obrębie jadra 
w pierwszej kolejności wymaga wykonania bada-
nia ultrasonograficznego. Jest to badanie z wybo-
ru ze względu na łatwą techniczną dostępność tej 
okolicy i jego nieinwazyjność oraz powtarzalność. 
USG pozwala ocenić wielkość zmiany, jej rozległość 
i strukturę. Stwierdzenie litej masy guza wskazuje 
z dużym prawdopodobieństwem na nowotworowy 
charakter patologii i wymaga dalszych niezwłocz-
nych badań diagnostycznych [III] [17, 18]. 

Kolejnym krokiem diagnostycznym jest ocena 
swoistych surowiczych markerów nowotworowych: 
AFP i HCG. Podwyższone stężenie jednego z nich 
wskazuje na obecność guza germinalnego. Taki no-
wotwór określa się jako wydzielający. Wskazane 
jest wstępne potwierdzenie tego rozpoznania ba-
daniem histologicznym z określeniem typu eGCT. 
W szczególnej sytuacji choroby zaawansowanej, 
z objawami zagrażającymi życiu dopuszczalne jest 
podjęcie wstępnej chemioterapii bez rozpoznania hi-
stologicznego. W większości przypadków, a zwłasz-

Tabela VIII. Klasyfikacja stadium zaawansowania guzów pozagonadalnych wg COG [1]
Table VIII. Staging of testis germ cell tumors according to COG classification system [1]

Stadium/Stage Opis/Definition
I Nowotwór po całkowitej resekcji guza, włącznie z kością guziczną w guzach okolicy krzyżowo-guzicz-

nej, marginesy resekcji wolne od nowotworu i nienaruszona torebka guza, brak cech choroby nowo-
tworowej w innych miejscach/
Complete resection at any site, coccygectomy included as management of sacrococcygeal site, negative mar-
gins of tumor resection and the capsule of tumor not damaged no evidence of other sites involvement

II Pozostałości mikroskopowe po usunięciu guza lub jedynie biopsja guza, węzły chłonne w ocenie obra-
zowej wielkości do 1 cm/
Microscopic rests of neoplasm after resection or only biopsy, lymph nodes ≤1 cm

III Pozostałości makroskopowe guza lub wykonana jedynie biopsja, węzły chłonne zajęte przez nowo-
twór >2 cm średnicy/
Macroscopic rests of neoplasm or biopsy of tumor, lymph nodes involved >2 cm of diameter

IV Obecność przerzutów do wątroby, płuc, kości mózgowia/
Distant metastases that include liver, lungs, bones and brain

Tabela IX. Kryteria prognostyczne przyjęte w proto-
kole TGM-95 [4]
Table IX. Prognostic criteria in TGM-95 [4]

Typ histologiczny/
Histology

Nasieniak vs nienasieniak/
Seminoma vs nonsemonoma

Wartość AFP/
AFP level

<15000 ng/ml vs 
≥15000 ng/ml

Stadium zaawansowa-
nia/
Stage

Miejscowe vs rozsiane z prze-
rzutami/
Localized vs disseminated
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cza w przypadku guzów niewydzielających o charak-
terze zmiany litej, wstępnie przeprowadza się zabieg 
orchidektomii, z następową oceną histologiczną całej 
masy guza zgodnie z obowiązującą procedurą histo-
logiczną dla oceny nowotworów jąder [17]. 

Zabieg chirurgiczny ma nie tylko cel diagnostycz-
ny, ale jest jednocześnie pierwszym etapem lecze-
nia, gdyż wraz z jądrem usuwany jest guz pierwotny. 
Obowiązuje szczególne postępowanie chirurgiczne 
w celu zachowania czystości onkologicznej – prze-
prowadzenie orchidektomii z dojścia pachwinowe-
go i resekcja jądra wraz z powrózkiem nasiennym 
do poziomu wewnętrznego pierścienia pachwinowe-
go [7, 17] [IIA]. Jedynie w szczególnych sytuacjach 
klinicznych można rozważać usunięcie guza z czę-
ściowym zachowaniem niezajętej przez nowotwór 
części tego narządu. Taka sytuacja jest dopuszczal-

na w przypadku guzów obustronnych jąder i w przy-
padku stwierdzenia jedynego jądra. W guzach o ma-
łych rozmiarach niektóre zespoły doświadczonych 
chirurgów onkologów przeprowadzają częściową re-
sekcję jądra z guzem, ale ten sposób postępowania 
nie należy do standardów. W każdej sytuacji resekcji 
częściowej jądra, po histologicznym potwierdzeniu 
rozpoznania guza złośliwego konieczne jest wdro-
żenie uzupełniającej chemioterapii bądź radioterapii 
[7, 17, 19].

Przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia guza 
z jądrem powinno się wykonać oznaczenie stęże-
nia swoistych markerów AFP, HCG oraz stężenia 
LDH jako jednego z wskaźników prognostycznych. 
W przypadku stanów wymagających nagłej inter-
wencji chirurgicznej wskazane jest pobranie i za-
bezpieczenie próbki surowicy krwi pacjenta w celu 

Tabela X. Uzupełniające badania diagnostyczne w guzach GCT u dzieci [7]
Table X. Adjuvant examinations in germ cell tumors in children [7]

Badania/Examinations Komentarze/Comments
Markery surowicze/Serological markers

AFP Obligaoryjnie/Obligatory
βHCG Obligatoryjnie/Obligatory
LDH Oligatoryjnie/Obligatory

Badania obrazowe/Images
USG jamy brzusznej i miednicy/Abdominal and pelvic USG Obligatoryjnie/Obligatory
TK jamy brzusznej/Abdominal CT lub MRI, gdy przeciwwskazania do TK/or MRI if CT is 

contraindicated
TK klatki piersiowej/Thoracic CT lub MRI, gdy przeciwwskazania do TK/or MRI if CT is 

contraindicated
Scyntygrafia kości/Bones scintigraphy U pacjentów z podwyższonym stężeniem fosfatazy 

alkalicznej i bólami kostnymi/If alkaline phosphatase is 
increased, and the pain of the bones is present

MRI mózgowia/MRI of the brain Gdy objawy neurologiczne lub z chorobą zaawan-
sowaną, a pacjent należy do grupy pośredniego lub 
wysokiego ryzyka/When the neurological signs are 
present, or the disease is advanced in high risk group

Ocena płodności w guzach jąder/Fertility examination in testi-
cular germ cell tumors 
Badania hormonów płciowych/Hormonal examinations U chłopców >14 lat, po uzyskaniu zgody rodziców 

i pacjenta/In boys after 14 years after acceptation by 
patient and by parents

Badanie nasienia/Semen evaluation U chłopców >14 lat, po uzyskaniu zgody rodziców 
i pacjenta/In boys >14 years old, after acceptation by 
patient and by parents 

Badania genetyczne w obustronnych guzach jajnika i jąder, 
w guzach śródpiersia u chłopców, w dysplazji narządów płcio-
wych/Genetical examinations in bilateral tumors of ovaries and 
testes, in mediastinal tumors and in gonadal dysplasia
Kariotyp pacjenta/Karyotype Możliwe współistnienie zespołu Turnera i zespołu 

Klinefeltera lub zespół Klinefeltera ze specyficznymi 
objawami klinicznymi/Possible coincidence germ cell 
tumor and Turner or Klinefelter syndrome with specific 
clinical signs
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umożliwienia wykonania takiego oznaczenia w ter-
minie późniejszym.

Kolejny etap diagnostyki wstępnej obejmuje panel 
badań obrazowych. Należą do nich: RTG klatki pier-
siowej lub TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej 
i miednicy, MRI lub TK ośrodkowego układu nerwo-
wego, zwłaszcza w chorobie klinicznie zaawansowa-
nej i u chorych z grupy ryzyka pośredniego lub wyso-
kiego [IIA]. Wszystkie wymienione badania pozwolą 
zakwalifikować chorego do grupy niskiego, pośred-
niego lub wysokiego ryzyka wg IGCCCG (tab. I) [1].

W przypadku pojawienia się bólów kostnych 
lub stwierdzenia podwyższonego stężenia fosfata-
zy alkalicznej zaleca się wykonanie scyntygrafii ko-
ści w celu poszukiwania przerzutów. W niektórych 
przypadkach wątpliwości diagnostycznych pomoc-
nym badaniem może okazać się PET – jego wartość 
obecnie jest potwierdzana w badaniach klinicznych 
dotyczących pacjentów dorosłych, ale nadal nie nale-
ży do standardu postępowania [17].

Chorym w wieku od 12. r.ż. proponuje się wyko-
nanie badań dotyczących płodności: badania hormo-
nów płciowych (testosteronu, LH, FSH) oraz badanie 
i prezerwację nasienia przed rozpoczęciem chemio-
terapii lub radioterapii. Te badania wymagają zgody 
pacjenta i u chłopców do 16. r.ż. także zgody rodzi-
ców [IIID].

W przypadku stwierdzenia cech klinicznych dys-
genezji gonad oraz w przypadku obustronnych gu-
zów jąder należy również wykonać badanie kario-
typu, gdyż przy obecności aberracji chromosomów 
płciowych i rozpoznaniu określonych zespołów ge-
netycznych istnieje ryzyko rozwoju eGCT w drugim 
jądrze [1, 17]. 

Guzy germinalne jajników

Guzy jajnika często osiągają znaczne rozmiary i mogą 
być przyczyną widocznego powiększenia obwodu 
brzucha. Kliniczne objawy obejmują: bóle brzucha, 
nasilające się w czasie i objawy ucisku na inne narzą-
dy w miednicy (zaburzenia defekacji, objawy dysu-
ryczne). U niektórych chorych obserwuje się zabu-
rzenia miesiączkowania lub cechy przedwczesnego 
dojrzewania płciowego. Należy podkreślić, że w prze-
ciwieństwie do guzów jąder, większość stwierdza-
nych guzów jajnika o budowie torbielowatej u dzie-
ci i młodzieży ma charakter łagodny. Są to głównie 
torbiele czynnościowe, gruczolaki, włókniaki [13]. 
Nowotwory germinalne jajnika mogą równie rozwi-
jać się w tym narządzie jak guzy łagodne, typu po-
tworniaka dojrzałego – i ten typ jest rozpoznawany 
w 1/3 przypadków stwierdzanych u dzieci i młodzie-
ży. Bardzo rzadko w okresie rozwojowym guzy jaj-

nika należą do nowotworów niegerminalnych. Są to 
guzy sznurów płciowych lub wywodzące się z tkanki 
nabłonkowej [13]. 

Badanie palpacyjne jamy brzusznej zazwyczaj po-
zwala stwierdzić obecność guza, co jest wskazaniem 
do wykonania diagnostycznych badań obrazowych. 
W pierwszej kolejności jest to USG jamy brzusznej 
i miednicy. Duże guzy stwarzają niejednokrotnie 
trudności w ocenie lokalizacji miejsca, z którego wy-
rasta nowotwór, stąd badaniem uzupełniającym jest 
TK/MRI miednicy i jamy brzusznej. Po potwierdze-
niu obecności masy guza wyrastającej z jajnika na-
leży w każdym przypadku ocenić swoiste dla guzów 
germinalnych markery nowotworowe AFP, HCG 
oraz wykonać badanie stężenia LDH w surowicy 
krwi. Część badaczy zaleca w guzach jajnika kon-
trolę stężenia w surowicy również innego wskaźni-
ka Ca-125 – który jest markerem raka jajnika. Nale-
ży podkreślić, iż jego stężenie może być nieznacznie 
podwyższone także w niektórych eGCT jajnika i nie-
które publikacje wskazują na wartość tego oznacze-
nia jako czynnika prognostycznego w guzach germi-
nalnych [1, 13, 20]. 

Stwierdzenie w badaniu USG nowotworu jajni-
ka o budowie wyłącznie torbielowatej wskazuje na 
możliwość łagodnego charakteru zmiany. W przy-
padku gdy nie stwierdza się jednoczesnego wzro-
stu stężenia markerów nowotworowych, a rozmiary 
guza nie przekraczają 5 cm średnicy, takie struktury 
torbielowate można poddać okresowej comiesięcz-
nej obserwacji, gdyż część z nich ulega samoistnej re-
sorpcji. Wskazaniem do zabiegu usunięcia zmiany 
w przypadku nowotworów o budowie wyłącznie tor-
bielowatej są: guzy >5 cm średnicy, a także te, które 
powiększają się w czasie obserwacji oraz guzy o bu-
dowie torbielowatej, sprawiające dolegliwości bólo-
we [13]. Zaleca się, aby ewentualny zabieg operacyj-
ny przeprowadzany w takich przypadkach polegał 
na wyłuszczeniu torbieli z zachowaniem pozostałej 
części jajnika. Dopuszczalne jest też przeprowadza-
nie zabiegu drogą laparoskopii [IIIC] [13].

W przypadku stwierdzenia zmiany o charakterze 
litym lub lito-torbielowatym zaleca się wykonanie 
zabiegu operacyjnego. W większości sytuacji moż-
liwe jest usunięcie masy guza wraz z jajnikiem i ja-
jowodem, przy zachowaniu macicy i przeciwległych 
przydatków. W niektórych sytuacjach szybko rosną-
cy nowotwór tego narządu może stać się przyczyną 
skrętu jajnika z objawami „ostrego brzucha”, co wy-
maga pilnej interwencji operacyjnej. W każdym ta-
kim przypadku wskazane jest zabezpieczenie prób-
ki surowicy krwi dla oznaczenia stężenia markerów 
AFP, HCG i LDH przed zabiegiem usunięcia guza 
[13].
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Miejscowo zaawansowane nowotwory jajnika, 
które naciekają okoliczne narządy, mogą być wstęp-
nie nieoperacyjne. W takich sytuacjach dopuszcza 
się wykonanie diagnostycznej biopsji otwartej guza 
z oceną histologiczną pobranego wycinka [IIB] [1]. 
W przypadku obustronnych guzów jajnika przepro-
wadza się obustronny zabieg usunięcia guzów z roz-
ważeniem możliwości zachowania przynajmniej 
części zdrowego miąższu jednego z jajników [21]. Po-
zwala to na utrzymanie funkcji hormonalnej jajni-
ka i stwarza szansę zachowania płodności pacjentki. 
W czasie każdego zabiegu usunięcia guza z jajni-
kiem obowiązuje palpacyjne badanie przeciwległego 
jajnika. W przypadku stwierdzenia patologicznych 
zmian w drugim jajniku konieczne jest pobranie wy-
cinka jego tkanki. Obowiązuje również w czasie za-
biegu ooforektomii pobranie i zbadanie płynu po-
branego z jamy otrzewnej w kierunku obecności 
komórek nowotworowych. Typ nowotworu jest okre-
ślany w badaniu histologicznym usuniętego guza. Po 
histologicznym rozpoznaniu złośliwego eGCT ko-
nieczna jest ocena stadium zaawansowania klinicz-
nego choroby nowotworowej. W tym celu wykony-
wane są dalsze badania obrazowe dla sprawdzenia 
ewentualnej obecności odległych przerzutów. Obej-
mują one: RTG klatki piersiowej i/lub TK klatki pier-
siowej (jak w tab. I). Stadium kliniczne dla guzów 
jajnika jest oceniane najczęściej wg klasyfikacji wg 
COG lub FIGO [1].

Na podstawie stadium zaawansowania i przy-
jętych czynników prognostycznych pacjentka jest 
kwalifikowana do odpowiedniej grupy ryzyka. 

Pozagonadalne guzy germinalne

Pierwotną lokalizacją eGCT u dzieci i młodzieży 
w większości przypadków jest lokalizacja pozago-
nadalna. Guzy te zazwyczaj są usytuowane blisko 
linii pośrodkowej ciała. Najczęstsza pozagonadalną 
lokalizacją u noworodków i niemowląt jest okolica 
krzyżowo-guziczna. Umiejscowienie w śródpiersiu 
przednim występuje zarówno u dzieci małych, jak 
i u nastolatków. Opisywane są też przypadki innych 
lokalizacji eGCT, jak okolica zaotrzewnowa, macica, 
pochwa, w ścianie jamy brzusznej i w drogach żół-
ciowych czy okolica szyi i głowy [1].

Guzy okolicy krzyżowo-guzicznej 

Ta lokalizacja eGCT spotykana jest najczęściej 
w wieku niemowlęcymi, u małych dzieci do 4. r.ż. 
Stanowią one do 78% wszystkich pozagonadalnych 
eGCT u pacjentów pediatrycznych [1]. Sposób, w jaki 

następuje miejscowy rozrost nowotworu tej okoli-
cy, determinuje symptomatologię kliniczną. Część 
guzów rozwija się i jest rozpoznawana już w okre-
sie płodowym. Zdarza się, że duże rozmiary takie-
go nowotworu, rozrastającego się po zewnętrznej 
stronie kości krzyżowej, stanowią przeszkodę poro-
dową. Część guzów tej okolicy rozwija się w kierun-
ku wnętrza jamy brzusznej i miednicy. Te mogą po-
wodować ucisk na końcowy odcinek jelita i na drogi 
moczowe. W efekcie guzy rozwijające się wewnątrz-
macicznie mogą stać się przyczyną anomalii rozwo-
jowej w postaci zarośnięcia odbytu lub powstania 
wodonercza. Obecnie zarówno guzy tej okolicy, jak 
i współistniejące nieprawidłowości, są często roz-
poznawane już w życiu płodowym przy pomocy ba-
dań USG i potwierdzane badaniami płodowego MRI 
[22]. Ze względu na różne położenie guza w stosun-
ku do kości krzyżowej i guzicznej opracowany został 
przez Altmana czterostopniowy system klasyfikacji 
lokalizacyjnej [23].

Część eGCT okolicy krzyżowo-guzicznej jest roz-
poznawana po urodzeniu i u małych dzieci. Ujaw-
niają się one zwykle jako patologiczna masa, która 
może rozrastać się w kierunku do miednicy, powo-
dując objawy zaparcia lub objawy dysuryczne wsku-
tek ucisku pęcherza moczowego. Mogą również 
ujawniać się jako szybko rosnący guz okolicy poślad-
ka z objawami bólowymi wskutek ucisku na zwoje 
nerwowe [1].

Stwierdzenie obecności patologicznej masy tej 
okolicy w badaniu USG, z określeniem jej rozległo-
ści i struktury w badaniu TK lub w MRI jest wska-
zaniem do wykonania oceny stężenia markerów AFP 
i HCG [1]. Podwyższone wartości tych wskaźników 
wskazują na obecność guza germinalnego wydziela-
jącego. Ze względu na to, że nowotwory GCT okolicy 
krzyżowo-guzicznej dotyczą głównie niemowląt, na-
leży pamiętać, że w okresie do 12. m.ż. interpretacja 
wartości AFP musi uwzględniać normy przewidzia-
ne dla wieku [24].

Kolejnym etapem diagnostycznym jest ocena hi-
stologiczna usuniętej masy guza, gdyż pilny zabieg 
resekcji nowotworu, zwłaszcza u niemowląt, jest bez-
względnie wskazany jako pierwszy etap zarówno 
diagnostyczny, jak i terapeutyczny [IIA]. W przypad-
ku guzów rozpoznawanych w okresie noworodko-
wym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana 
ma charakter łagodny typu potworniaka dojrzałego 
lub potworniaka niedojrzałego. Pozostawienie nowo-
tworu powyżej 2. m.ż. stwarza ryzyko jego transfor-
macji złośliwej [1]. W przypadku stwierdzenia guza 
o budowie potworniaka dojrzałego i w sytuacji cał-
kowitej mikroskopowej resekcji nowotworu obowią-
zuje dalsza obserwacja pacjenta do 3 lat z okresową 
kontrolą obrazową (badaniem USG okolicy zmia-
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ny pierwotnej) oraz kontrolą markerów nowotworo-
wych przynajmniej do 3 lat. Resekcja nieradykalna 
guza z elementami złośliwymi jest wskazaniem do 
przeprowadzenia chemioterapii i po zakończeniu le-
czenia obowiązuje również obrazowa ocena okolicy 
guza pierwotnego, jamy brzusznej i klatki piersiowej 
oraz kontrola biochemiczna markerów nowotworo-
wych do 5 lat [1]. 

Guzy śródpiersia

Guzy germinalne o tej lokalizacji występują rzad-
ko (ok. 4% wszystkich eGCT u dzieci) i zazwyczaj są 
umiejscowione w śródpiersiu przednim [1, 22]. W tej 
lokalizacji rozwijają się zarówno nowotwory łagod-
ne, jak i złośliwe. Guzy łagodne typu dojrzałych 
i niedojrzałych potworniaków pojawiają się głównie 
u niemowląt i małych dzieci do 5 lat. Złośliwe eGCT 
dominują u chłopców po okresie dojrzewania i mogą 
współistnieć z zespołem Klinefeltera [1, 25]. Wraz 
z powiększaniem się masy guza pojawiają się objawy 
związane z uciskiem sąsiadujących struktur: dróg 
oddechowych lub żyły głównej górnej. Pacjent może 
skarżyć się na ból w klatce piersiowej, demonstro-
wać różnego typu zaburzenia oddychania, kaszel. 
W przypadku gdy jednym z komponentów nowo-
tworu jest kosmówczak wydzielający znaczne ilości 
HCG, u chłopców może pojawić się ginekomastia. 
Tym objawom towarzyszyć może podwyższona tem-
peratura i utrata wagi. Rzadko stwierdza się sympto-
my ucisku rdzenia. Objawy ze strony dróg oddecho-
wych – kaszel i duszność – pojawiają się stosunkowo 
wcześnie u niemowląt, natomiast chorzy w okresie 
dojrzewania mogą długo pozostawać bez żadnych 
objawów klinicznych [1, 7]. Obecność zaburzeń od-
dychania zwykle skłania lekarza do wykonania kla-
sycznego RTG klatki piersiowej. Stwierdzenie wystę-
powania patologicznej masy w śródpiersiu nakazuje 
dalsze postępowanie diagnostyczne.

Obejmuje ono:
■ badania obrazowe: 

— TK oraz MRI klatki piersiowej w celu do-
kładnej oceny rozległości guza pierwotne-
go;

— USG gonad (w celu zróżnicowania, czy 
guz śródpiersia jest pierwotny, czy też są to 
przerzuty guza o lokalizacji gonadalnej;

■ badanie markerów nowotworowych: ATP, 
HCG, LDH;

■ badania hormonalne, gdyż eGCT tej okolicy 
mogą produkować różne czynniki aktywne 
hormonalnie;

■ badanie histologiczne wycinka guza pobra-
nego drogą biopsji gruboigłowej poprzez me-

diastinoskopię lub rzadziej całego nowotworu 
lub jego części uzyskanej w czasie zabiegu jego 
usunięcia;

■ badanie kariotypu u pacjentów nastoletnich 
z guzem eGCT śródpiersia ze względu na moż-
liwe współistnieniem z zespołem Klinefeltera;.

W sytuacjach narastania zaburzeń oddechowych 
w guzach śródpiersia tzw. wydzielających (tj. z obec-
nością podwyższonych markerów nowotworowych 
w surowicy krwi – AFP lub HCG) dopuszcza się 
wstępne podjęcie chemioterapii bez potwierdzenia 
rozpoznania badaniem histologicznym [26, 27].

Guzy innych okolic

Guzy okolicy zaotrzewnowej pozostają zwykle dłu-
go nieme klinicznie, dopiero duża masa nowotworu 
powodować może objawy ucisku innych narządów 
w postaci np. wymiotów lub może pojawić się wysięk 
w jamie brzusznej czy w opłucnej [1, 28]. Kolejne eta-
py diagnostyczne są podobne jak w pozostałych lo-
kalizacjach.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
W OBSERWACJI PO ZAKOŃCZENIU 
LECZENIA – DIAGNOSTYKA WZNOWY

Chorzy po zakończeniu leczenia wymagają regular-
nych badań kontrolnych obejmujących badanie fi-
zykalne pacjenta, analizę stężenia markerów nowo-
tworowych (AFP, HCG HCG i LDH) oraz badania 
obrazowe: USG okolicy guza pierwotnego, USG/
TK jamy brzusznej, RTG/TK klatki piersiowej oraz 
wszystkich okolic, w których pierwotnie stwierdza-
no przerzuty. W przypadku gdy osiągnięto w terapii 
pierwszej linii całkowitą remisję choroby, badania 
kontrolne w pierwszym półroczu powinny odby-
wać się co 2 miesiące, w drugim półroczu co 3 mie-
siące. Następnie w drugim i trzecim roku co 6 mie-
sięcy oraz w czwartym i piątym roku co 12 miesięcy 
[29]. W przypadku masy resztkowej po zakończeniu 
leczenia I linii zaleca się jej usunięcie i ocenę histo-
logiczną dotyczącą obecności żywego utkania nowo-
tworowego w tej masie. Niecałkowite jej usunięcie 
wymaga intensyfikacji kontroli chorego – w pierw-
szym półroczu co 1 miesiąc. W uzasadnionych przy-
padkach – braku całkowitej remisji biochemicznej 
(podwyższone stężenie AFP lub HCG), przy nie-
obecności masy guza – należy kontrolować stęże-
nia markerów co 2 tygodnie, gdyż stały ich wzrost 
w 2-krotnych pomiarach nakazuje rozważenie tera-
pii II linii [1].
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Konieczne jest również monitorowanie funkcji 
słuchu i ocena nerek (GFR), gdyż leczenie z zasto-
sowaniem cisplatyny i jej pochodnych u większości 
ozdrowieńców powoduje późne objawy uszkodzenia 
funkcji tych dwóch narządów [2].

PODSUMOWANIE

Przedstawione zalecenia diagnostyczne będą po-
mocne w praktyce klinicznej. Pozwolą na optymal-
ne przygotowanie pacjenta z rozpoznaniem eGCT 
do rozpoczęcia odpowiedniej terapii. Konieczna jest 
okresowa aktualizacja zaleceń wraz z postępem ba-
dań i rozwojem nowych możliwości diagnostycz-
nych.
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