
 

III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok

A leggyakoribb és legjelentősebb idegrendszeri daganatok patológiai és
klinikai jellegzetességeit ismertetjük a következő fejezetben.

Bevezetés
Mielőtt a fejezetbe belekezdenénk, ismételjük át az általános patológiából a jó és
rosszindulatú daganatok hisztológiai tulajdonságait!

Astrocytomák

Az astrocytomák
viselkedése
gradusuk szerint
nagyon különböző

Astrocyta eredetű heterogén daganatcsoport, mely a benignus (grade I) pilocytás
astrocytomától a malignus (grade IV) glioblastomáig foglal magába daganattípusokat.
Diffúz astrocytomáknak is nevezik, mivel beszűrik a környező vagy távoli agyi
struktúrákat is, határuk nem jól körülírt. Az összes agydaganat kb. 60%-át alkotják, a
leggyakoribb felnőttkori féltekei daganatforma. Elsősorban a frontális és temporális
lebenyekben fordul elő. A benignusabb formák fiatal- és gyermekkorban gyakoribbak, a
glioblastoma a hatodik évtizedben a leggyakoribb.

A pilocytás astrocytoma az egyetlen grade I astrocytoma. Elsősorban gyermekkorban
alakul ki, főként a középvonali képletekben, elsősorban a kisagyban, emellett a nervus
opticusban, a temporális lebeny mediális részén, az agytörzsben, a hypothalamusban és
a gerincvelőben. Képalkotó vizsgálattal gyakran cystosus, jól körülírt daganatok,
falukban kontrasztot halmozó nodulussal. Elnevezését a fibrilláris szerkezetű
pilocytákról ("hajas sejtek") kapta. Malignus átalakulása ritka, prognózisa igen jó, a
betegek 96%-a él 10 év után is.

A grade II diffúz astrocytomák lassan növő, jól differenciált daganatok. Képalkotó
vizsgálatokkal rosszul határolt, homogén, kontrasztanyagot nem halmozó, CT-n
hipodenz, MRI T1 súlyozott képeken csökkent, T2 súlyozott képeken fokozott
jelintenzitású struktúra.

1. ábra: 28 éves férfibeteg. Baloldali temporális elhelyezkedésű, infiltratív növekedésű, térszűkületet nem
okozó low grade (A2) astrocytoma. MR vizsgálat, FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) felvétel.

Az átlagos túlélési idő a diagnózis után 6-8 év, jelentős variációkkal, melyet leginkább
a daganat gyakori malignizálódása befolyásol.

Az anaplasztikus (grade III) astrocytoma radiológiailag leginkább a
kontraszthalmozás megléte miatt különbözik a grade II astrocytomáktól. Átlagos túlélés
2-3 év, a betegek 5 éves túlélése 10% körüli.

A glioblastoma a

A glioblastoma (korábban glioblastoma multiforme) az intrakraniális daganatok
12-15%-át alkotja, az astrocytomák 50-60%-a. Az esetek kb. 10%-ában alacsonyabb
grádusú daganatból fejlődnek ki, többségük azonban "de novo" diagnosztizált daganat.

Bármely életkorban kialakulhat, de 40 és 70 éves életkorok között jellemző.
Leggyakoribb a féltekékben, az agytörzsben inkább fiatal korban, míg a kisagyi és a



legrosszabb
indulatú
astrocytoma

gerincvelői előfordulás ritka. A glioblastoma jellegzetessége a környező szövetek
extenzív infiltrációja, elsősorban a fehérállományi pályák mentén; emiatt sebészeti
eltávolításuk lehetetlen. A corpus callosumon át történő terjedés jellegzetes: a két
féltekei tumormasszát köti össze a corpus callosumon átterjedő keskenyebb terület
("pillangó tumor").

A comissurákon, fornixon, radiatio opticán keresztül terjedve gyakran újabb gócok
alakulnak ki, így a többszörös tumorgócok áttét gyanúját is kelthetik. Az agresszív agyi
terjedés ellenére az agyhártyákon, a liquortérben vagy az idegrendszeren túl sebészi
beavatkozás nélkül nagyon ritkán alakulnak ki áttétek. Képalkotó vizsgálattal a daganat
nagy perifokális oedemával övezett, széli részein gyűrűszerű kontraszthalmozást
mutató, centrális területein a necrosis miatt hipodenz (CT) vagy T1 súlyozott képeken
csökkent jelintenzitású.

2. ábra: 49 éves nőbeteg. Szövettan: Glioblastoma. T2 súlyozott MR képeken oedemával körülvett, jobb
féltekei cystosus tumor látszik, mely a corpus callosumon át az ellenoldalra terjed. Bal oldalon temporalisan
is mutatkozik szekunder daganatos góc. (A) A kontrasztanyagos T1 képeken a cystosus terület fala kifejezett

halmozást mutat. (B).

A glioblastoma nagy mitotikus aktivitású, necrosist és érproliferációt mutató daganat,
azonosításában az astrocytákra jellemző fehérjének, a GFAP-nak (glial fibrillary acidic
protein) immunhisztokémiai kimutatása segít.

3. ábra: Glioblastoma szövettani képe

A: Hematoxilin-eozin festéssel a sejtkép változatossága (pleiomorphia), a setmagok
atípiája mellett a nekrotikus terület (*) körül a sejtek ún. pseudo-pallisad formációja
(hosszú nyilak) látszanak (az osztódó sejtek egymás mellé rendeződve alkotják) látható,
az erek proliferációja mellett (rövid nyilak).

B: GFAP Glial Fibrillary Acid Protein)-immunhisztokémiával a daganaton belül a
jobban differenciált terület sejtjei barna színnel jelölődnek, míg a differenciálatlanabb
területen nincs vagy alig látható festődés.

C: A daganatsejtek az erek (*) körül halmozódnak, ún. másodlagos szerkezetet
formálnak. (GFAP-immunhisztokémia).

Jellemző genetikai eltéréseket is igazoltak már. Prognózisa rossz, túlélése egy év körüli.

Oligodendroglia eredetű daganatok



Az
oligodendrogliomák
általában meszesek
és epilepsiát
okoznak

Az oligodendroglioma (grade II) és az anaplasztikus oligodendroglioma (grade III)
tartozik ebbe a csoportba.

Az oligodendroglioma az elsődleges agydaganatok kb. 2.5%-a, a gliomák 5-6%-a.
Bármely életkorban megjelenhet, de leggyakoribb a 40-50 éves korosztályban. CT
vizsgálattal hipo-, vagy izodenz, jól körülírt, általában a subcorticalis fehérállományban
elhelyezkedő képlet, mely a környező kérget is érinti. A meszesedés gyakori és
jellegzetes.

4. ábra: Oligodendroglioma natív koponya CT képen. A bal oldali hátsó temporalis elhelyezkedésű tumor
meszesedést tartalmaz, mely natív felvételen is hyperdenz.

Kontraszthalmozás lehetséges. Mikroszkóposan jellegzetes a sejtek tükörtojásra
emlékeztető alakja (a mag félretolva a halványan festődő citoplazmában). Az esetek
80%-ában kromoszóma deléciók (1p és 19q) mutathatók ki.

Az anaplasztikus oligodendroglioma az összes agydaganat kb. 1.2%-a. Általában de
novo diagnózis, de oligodendroglioma malignizálódásából is kialakulhat. Radiológiai
megjelenése változatos, a kontraszthalmozás gyakori, de ennek hiánya nem zárja ki
diagnózisát. Érdekes módon a kromoszóma-deléciók (1p és 19q) jelenléte esetén a
daganat kemo- és sugárterápiára adott válasza jobb, a túlélés hosszabb.

Ependymomák

Ependymoma lehet
koponyában és
gerincben is

Az agykamrák vagy a canalis centralis falának sejtjeiből eredő glioma, az összes
glioma kb. 6%-a. Általában kontraszhalmozást mutató képletek, melyek
elhelyezkedésük miatt gyakran okoznak hydrocephalust. Grade II (ependymoma) és
grade III (anaplasztikus ependymoma) mellett ismert még a subependymoma és a
myxopapillaris ependymoma, melyek lassan növekvő grade I tumorok.

Gyakran alakul ki a gerincvelő területén is.

5. ábra: Ependymoma intraventricularis (A) és spinális (B,C) formája.

MR felvételek.

A plexus chorioideus daganatai

Ritka, elsősorban gyermekkori daganatok. Radiológiailag homogén kontraszthalmozást



mutató daganat, mely cisztikus, meszes és bevérzett területeket tartalmazhat;
elhelyezkedése miatt szintén hydrocephalust okoz. Gyakran familáris tumor
szindrómákban is előfordul. Jóindulatú formája a papilloma, míg rosszindulatú a plexus
carcinoma, mely liquormetastasisokat adhat.

Neuronális eredetű daganatok

Felnőttkorban ritka daganatformák, melyekben neuronális differenciáció mutatható ki.
A gangliocytoma grade I daganat, mely leggyakrabban a temporalis lebenyből indul ki,
klinikailag epilepsziaként manifesztálódva. A ganglioglioma a neuronális sejtek mellett
gliális eredetűeket is tartalmazhat, ez utóbbi miatt malignus formája is ismert
(anaplasztikus ganglioglioma). A centrális neurocytoma fiatal felnőttkorban előforduló,
a foramen Monro környékéről induló, viszonylag jó prognózisú ritka daganat.

Medulloblastoma

A medulloblastoma
az egyik
legmalignusabb
gyermekkori
agytumor

A gyermekkori agydaganatok leggyakoribb típusa; az ebben az életkorban előforduló
összes idegrendszeri tumor mintegy 20%-át teszi ki. Leggyakrabban 5-10 éves életkor
között jelentkezik. A cerebellum vermisének differenciálatlan sejtjeiből kiinduló,
agresszív növekedésű tumor. Terjedése során az agytörzset is infiltrálhatja, illetve a IV
agykamra eltömeszelése által okklúzív hydrocephalust okozhat. Leggyakoribb tünetei a
fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, ataxia, járászavar. Gyakran a hydrocephalus
kifejlődése rapid állapotrosszabbodással, tudatzavarral jelentkezik. A leváló
daganatsejtek az agyvízzel tovasodródva az agyhártyákon megtapadnak és áttéteket
hozhatnak létre bárhol az agy és gerincvelő felszínén. A diagnózist az MR vizsgálat
biztosítja.

6.ábra:Medulloblastoma, mely a IV. agykamrát kitölti. Az oldalkamrák tágulata hydrocephalus kialakulását
jelzi (B).MR felvételek.

A műtéti eltávolítás sikerét az agytörzs érintettsége korlátozza. Besugárzással és
kemoterápiával a túlélés jelentősen javítható, azonban recidíva megjelenésére így is
számítani kell. A spinális drop-metasztázisok kivédésére a teljes neuraxis besugárzása
szolgál.

Meningeomák

A meningeoma igen
gyakori, lassú
növekedésű,
benignus
intracranialis vagy
spinalis daganat

Az agyhártyákból származó mesenchymalis daganatok, a központi idegrendszeri
daganatok közel 30%-át teszik ki. Idősebb életkorban gyakoribb, leginkább a hatodik-
hetedik évtizedben. Nőkben kétszer gyakrabban fordulnak elő, de például a háti szakasz
meningeomáinak esetében a nő:férfi arány 9:1. A koponya besugárzását követően a
menigeoma kialakulásának kockázata egyértelműen fokozott. Bárhol előfordulhatnak
az idegrendszerben, de különösen gyakoriak parasagittalisan a konvexitáson. A
koponyaalapon frontobasalisan, parasellarisan, az ékcsont szárnyain és a
pyramiscsonton fordulnak elő gyakrabban. Többszörös meningeomák fordulnak elő a
neurofibromatosis 2-es típusában. Natív képalkotó vizsgálatokkal a kéreghez hasonló
denzitásúak illetve intenzitásúak, kontraszthalmozásuk azonban jellegzetesen homogén,
kifejezett, gyakran a környező durára húzódik („dural tail”).



7. ábra: 37 éves nőbeteg. A koponyaalapról kiinduló meningeoma kontrasztdúsított (A) és natív (B) T1
súlyozott MR képei.

A meningeomák gyakran meszesek lehetnek, mely CT vizsgálattal jeleníthető meg
legjobban.

8. ábra: Meszesedést tartalmazó meningeoma natív CT képe

A nagyobb elváltozásokat nemritkán kiterjedt perifokális ödéma övezi. Az irreguláris
felszínű meningeomák között gyakoribb az agyra terjedés és a malignitás. Rendkívül
nagy szövettani variabilitást mutatnak. A grade I meningeomáknak kilenc szövettani
altípusa mellett négy grade II forma is ismert. A malignus meningeomák (grade III)
közé tartoznak az anaplasztikus, a papilláris és a rhabdoid meningeomák. A
meningeomák eltávolítása után előfordulhatnak recidívák, illetve malignus átalakulás
is. A prognózist a szövettani altípus jelentősen befolyásolja.

Schwannoma

Jellegzetes klinikai
tünetek

Az intracranialis daganatok 7-8%-át alkotják, ezek 90%-a a vestibularis schwannoma,
melyet korábban akusztikus neurinomának neveztek. A kisagy-híd szöglet daganata,
mely leggyakrabban féloldali (vagy aszimmetrikus) halláscsökkenést (magasabb
frekvenciákon inkább), az esetek tizedében hirtelen féloldali hallásvesztést (a belső
fület ellátó erek kompressziója miatt), fülzúgást, szédülést, perifériás facialis paresist, a
meatus acusticus internusból kiterjedve a nervus trigeminus károsodását okozhatja.
Nőkben másfélszer-kétszer gyakoribb, mint férfiakban. Az esetek 95%-a féloldali,
kétoldali előfordulás esetén neurofibromatosis 2-es típusára kell gondolni.
Schwannomák előfordulnak a gerincvelői és a perifériás idegeken is. A vestibularis
schwannoma diagnózisa kontrasztos MRI-vel lehetséges biztonságosan.



9. ábra: 70 éves nőbeteg. Bal oldali nagyméretű
vestibularis schwannoma. A kontrasztanyag

adása után készült, T1 súlyozott MR képeken jól
látszik a tumornak a meatus acusticus internust

kitöltő keskeny kiindulási része.

10. ábra: Kisméretű, intra-meatalis elhelyezkedésű
baloldali vestibularis schwannoma MR-ciszternográfiás

képe

Jól kezelhető
sugársebészettel

Kezelésében (elsősorban a kisméretű daganatok esetében) a sugársebészet egyre
nagyobb szerepet kap.

Primer központi idegrendszeri lymphoma (PKIRL)

Immunszupprimált
betegeknél
PKIRL-re kell
gondolni

Extranodális non-Hodgkin lyphomák (NHL) közé tartozik, bár mivel az
idegrendszerben lymphoid szövet nincs, eredete tisztázatlan, szisztémás betegség
szoliter idegrendszeri megjelenésének is tartható. Az idegrendszeri daganatok 2-4%-a,
a NHL-k 2%-a. A PKIRL-k 85% nagy B-sejtes lymphoma. Immunszupprimált
betegekben gyakoribb, különösen AIDS-ben. Agyi lymphomára gondolunk ha egy
intenziven halmozó, liquorterekkel kapcsolatban levő, vagy azokhoz közeli, méretéhez
képest relative kisebb térszűkületet okozó oedemával övezett tumort látunk.

11. ábra: Primaer Központi Idegrendszeri Lymphoma kontrasztanyagos T1 súlyozott MR felvétele. Mindkét
thalamust érintő, csaknem szimmetrikus, a III kamrához közel elhelyezkedő, minimális térszűkületet okozó,

kontraszthalmozó terime látszik

Megfelelő
kezeléssel jó
kilátások

Az anamnesisben gyakran már hónapokkal korábban szellemi hanyatlás, kognitív
funkciózavar explorálható, valamint szemészeti vizsgálat üvegtesti homályokat
igazolhat. Immunszuprimált állapotban gyakoribb (transzplantált betegek, HIV+),
ilyenkor gyakran multiplex az elváltozás. Diagnózisában az MRI és az ezt követő agyi
biopsia elsődleges. Ismételt képalkotó vizsgálatok során gyakran, fluktuáló a
megjelenés, különösen jellegzetes a szteroidkezelést követő, esetenként teljes
regresszió („ghost tumor”)

Primer agyi lymphoma diagnózisa esetében az elsődleges kezelés a nagydózisú
methotrexat kemoterápia, melynek hatására tartós és gyors remisszió érhető el.
Sugárterápia is igen hatásos, általában recidívák kezelésekor alkalmazzák.

Hypophysis tumorok



Hormonális
tünetek:
hyper vagy
hypofunkció

A sellaris regio daganatai közül a leggyakoribban. Méret alapján elkülöníthetünk
mikro-és makroadenomákat (10 mm alatt illetve felett). A tumorok lehetnek
hormonálisan aktívak (azaz hormontermelőek) vagy pedig inaktívak. A fölös
mennyiségben hormont termelő és a keringésbe juttató adenomák a jellegzetes
hyperfunkciós kórképeket (galaktorrhoea-amenorrhoea, acromegalia, Cushing-kór,
centralis hyperthyreosis) okozzák. Leggyakoribban a prolactint termelő adenomák.
Hormonzavar azonban másképpen is kialakulhat: hormonalisan inaktív sellaris daganat
az ép agyalapi mirigyet összenyomva annak működését megakadályozza, így általános
hypofunkció (panhypopituitarismus) fejlődik ki. A hormontermelő képesség nem mutat
szoros összefüggést a tumor méretével; microadenomák is komoly endocrin eltérést
okozhatnak. Ugyanakkor fölös mennyiségű hormont nem csak adenoma, hanem a
mirigy hyperplasiája is eredményezhet.

Az adenomák nagy része tünetmentes. A panaszokat legtöbbször a hormonzavar idézi
elő. Mivel a betegek toleranciája tüneteikkel szemben igen változó, előfordul, hogy az
orvoshoz fordulás és a diagnózis emiatt éveket késik.

Neurológiai gócjeleket csak a makroadenomák okoznak, a környezetben elhelyezkedő
idegrendszeri struktúrák kompressiója által. Tipikusnak mondható eltérés a chiasma
nervi optici kereszteződő rostjai bántalmának következtében kialakuló bitemporalis
heteronym hemianopia.

A betegek kivizsgálása általában laboratóriumi tesztekkel, hormonszint-
meghatározással kezdődik. Ezt követi a hypophysis képalkotó vizsgálata, mely
optimális esetben a sellaris regiora célzott MRI, kontrasztanyag adásával kiegészítve. A
microadenomák a normálisan homogénen halmozó mirigyállományban mint halmozási
kiesés jelennek meg. Ezzel szemben a makroadenomák intenzív halmozást mutatnak.

12. ábra: Hypophysis microadenoma MR képe. A néhány
mm átmérőjű tumor a mirigyállományt alig nagyobbítja

meg, benne mint kontraszthalmozási kiesés (relativ
hypointenzitás) jelenik meg.

13. ábra: Hypophysis macroadenoma MR képe.
A nagy kiterjedésű tumor a környező

struktúrákat comprimálja, a chiasma opticumot
felfelé nyomja. A kontrasztanyag halmozás

intenzív, homogén.

Műtéti és hormonális kezelés

A kezelés módját endocrinológus és idegsebész határozza meg. A microadenomák
műtétet nem igényelnek, sokszor hormonalis kezelés (dopamin agonista bromocriptin)
a hormonzavar rendeződését eredményezi és a tumor mérete is csökkenhet. A
kompressziós tüneteket okozó makroadenomák eltávolítása – függetlenül hormonális
aktivitásuktól – indokolt.

Idegrendszeri metasztázisok

A malignus daganatok gyakran adnak áttétet az idegrendszerbe. A terjedés módja
túlnyomó részt hematogén.

A felnőttkori IC tumorok felét metasztázisok adják, ezek felelősek az összes rákos
halálozás csaknem 20%-áért. Eredetük szerint a test legkülönbözőbb elhelyezkedésű és
típusú malignomáiból származhatnak. Az egyes daganattípusok azonban nem egyforma
mértékben mutatnak affinitást idegrendszeri áttétek képzésére. Ennek következtében a
leggyakoribb extraneurális rákos daganatok és az idegrendszeri áttétek gyakorisági
sorrendje nem azonos. Természetesen a rendkívül nagy incidenciával jellemezhető



bronchus és emlőcarcinoma az áttétek között is vezető helyen vannak, azonban a
sorrend ezt követően eltér. A gyakori gasztrointesztinális daganatok ritkábban, míg a
tumorok kisebb százalékát kitevő melanomák viszonylag gyakran adnak idegrendszeri
áttétet. A különböző eredetű áttétek az idegrendszer más-más részeit preferálják.

Agyi áttétet adó leggyakoribb tumorok, sorrendben:

Tüdő

Emlő

Melanoma malignum

Urogenitális

Gasztrointesztinális

Egyéb (sarcoma, lymphoma, fej-nyak daganatok, ismeretlen eredetű tumorok)

Elhelyezkedés

Az áttéti tumorok elhelyezkedhetnek magában a parenchymában (agy, gerincvelő), az
agyhártyákon, valamint a koponya és a gerinc csontjaiban. A szekunder tumorok
tünetei megegyeznek a primaer agydaganatok klinikai jeleivel, azonban ha a kórjelek
alapján több idegrendszeri terület egyidejű sérülésére van gyanú, inkább metasztázisra
kell gondolnunk.

Tünetek, diagnózis

Az áttétek az agyban idegen szövetként viselkednek, jelentős perifocalis oedemát
váltanak ki, a környező struktúrákat (pl. az agykérget) irritálják. Ez utóbbi
leggyakrabban fokális epilepsiás rohamok formájában manifesztálódik, melyek sokszor
másodlagosan generalizálódnak. Idősebb életkorban jelentkező parciális epilepszia
hátterében mindenek előtt agyi metasztásist kell felvetnünk. A képalkotó eltérések
jellegzetesek lehetnek: az agy különböző részeiben (de elsősorban a féltekék
határzónáiban és a kisagyban) többszörös, gyűrűszerű kontraszthalmozást mutató,
relatíve nagy fehérállományi oedemával körülvett kerekded, változó méretű
elváltozásokat láthatunk. Cystás átalakulás és bevérzés nem ritka.

14. ábra: Agyi metastasisok. Az A és B képeken multiplex féltekei és kisagyi áttétek látszanak, bennük
bevérzéssel (kettős nyíl). A kontrasztos képen gyűrűszerű halmozás mutatkozik (rövid nyíl). A perifocalis

oedema is megfigyelhető (hosszú nyíl). A C képen az egész bal félteke oedemáját okozó,,viszonylag kis méretű
metastasis ábrázolódik.

Primer tumorok keresése

Az esetek 50%-ában a metastasis lehet szoliter. Az agyi áttét morfológiája néha enged
következtetni a kiindulási tumorra (pl. melanoma), legtöbb esetben viszont a
megjelenés nem specifikus.

A betegek 15%-ánál az agyi metasztásis igazolásakor még nem ismert a a primer
daganat. Ilyenkor az agyi biopsia segíthet, de néha csak megközelítő diagnózist ad (pl.
adenocarcinoma). A következő lépésben részletes tumorkeresést kell végeznünk a
valószínű eredet irányában, melyhez a PET-CT elvégzésére is szükség lehet.
Előfordulhat, hogy a primer malignoma sem így, sem a beteg halála esetén elvégzett



boncolás során sem kerül elő. Ezekben az esetekben nagy eséllyel apró bronhcus
carcinoma lehet a háttérben.

Ismert tumoros betegben észlelt metasztázis is okozhat diagnosztikus problémát,
amennyiben lehet az másik, még nem ismert malignoma áttétje vagy akár primer
agytumor is.

Kezelés

Az agyi metasztázisok kezelésében – az elváltozások számától, elhelyezkedésétől,
nagyságától és a beteg általános onkológiai státusától függően – a műtéti,
sugársebészeti kezelésnek, az irradiációnak és a chemotherapiának egyaránt szerep jut.
Természetesen a tüneti kezelés (agyoedema csökkentés, antiepileptikumok) itt is
nélkülözhetetlen.

Gerinc-metastasisok

Miért növekszik az
idegrendszeri
metastasisok
száma?

A gerinc esetében az áttétek jellemző módon extradurálisan, a csigolyákban
növekednek. A multiplicitás itt is jellegzetes. Kezdetben leggyakoribb a lokális
gerincfájdalom, majd amint az elváltozás kinövi a csigolya határait, gyöki és
gerincvelői tünetek jelentkeznek. Spinális áttét felfedezésekor a többi, panaszmentes
gerincszakasz MR vizsgálata s indokolt. Csigolyametasztásist leggyakrabban a
bronchuscarcinoma, az emlőrák illetve a melanoma ad, de férfiak esetén
prostatacarcinomára is gondolni kell, mely a vénás plexusokon keresztül propagál
előszeretettel a gerinc felé.

Mi ennek az
onkológiai súlya

Túlélés

Az onkológiai ellátás javulásával, a betegek hosszabb túlélésével az idegrendszeri
áttétek gyakorisága növekszik. A páciensek kórtörténetében általában ez jelenti a
drámai fordulatot, hiszen az agyi áttétek közvetlen életveszélyt jelenthetnek és a
kilátásokat ezek kezelhetősége határozza meg. A gerinc áttétek az életet közvetlenül
nem fenyegetik, azonban súlyos fájdalmakat, majd a gerincvelő kompressziójával
bénulást, ágyhozkötöttséget okozva az életminőséget jelentősen rontják. Ilyen
esetekben a kezelés módját a várható élettartam alapvetően meghatározza; néhány hetes
vagy maximum 1-2 hónapos túlélés esetén műtéti megoldás nem indokolt. Besugárzás
sokszor jelentős mértékben csökkenti a panaszokat.

Összefoglalva: az idegrendszeri áttétek kezelése mindig egyénre szabott, komplex
feladat, melyet onkoteam-nek kell végeznie.

A pathologiai kérdésekkel foglalkozó, a legfrisseb felosztásra alapuló forrásokat
találhatunk az alábbi helyen:

http://www.brainlife.org/who/classification_updates.htm

A gerinc daganatai

Lokalizáció és
daganattípus
összefüggése

A spinalis tumorokat elsősorban elhelyezkedésük alapján osztályozhatjuk. A lokalizáció
és a szövettani típus összefüggést mutat, azaz adott helyen bizonyos daganatfélék
jellemző módon gyakrabban fordulnak elő. A gerinctumorok diagnózisában az MR a
leghatékonyabb módszer.

Az extradurális tumorok a spinalis téren kívül, általában a csigolyákban növekednek.
Jellemző a lokális hátfájdalom, ütögetésre érzékenység. Progresszió esetén spinális
gyökök és maga a myelon is kompresszió alá kerülhetnek; a tüneti kép szegmentális
fájdalmakkal és spinalis tünetekkel bővül. Ebben a lokalizációban leggyakrabban
metasztázisok fordulnak elő.



15. ábra: Több magasságban is gerincvelő kompressziót okozócsigolya metastasisok T2 súlyozott MR
felvételen.

A csigolyák jóindulatú daganata, a haemangioma általában véletlenül derül ki MR
vizsgálat során, azonban agresszív növekedésű, tünetképző formái is előfordulnak.

Az intradurális (extramedulláris) daganatok a durazsákon belül fejlődnek, gyöki és
spinális tüneteket okozhatnak. Mivel a gerincvelőt kívülről nyomják, legelőször a
felszínen haladó leghosszabb rostok károsodnak. Ennek az lesz a következménye, hogy
a panaszok (zsibbadás, gyengeség) az alsóvégtagokon disztálisan kezdődnek, lassan
terjednek felfelé. Az érzészavar felső határa így félrevezető lehet, mert ez alapján a
daganatot a tényleges magasságánál lejjebb lokalizálhatjuk. A lokális gerincfájdalom itt
is előfordul. A distalis érzészavar korai jel lehet. A motoros tünetek hosszú ideig csak
lassan fokozódó alsóvégtagi spasmus, merev járás formájában jelentkeznek, melyhez
számottevő gyengeség csak később társul. Ilyenkor általában már a vizeletürítés zavara
és szexuális diszfunkció is jelen vannak; gyakran az utóbbi miatt fordul a beteg
orvoshoz.

A páciensek más része lokális fájdalmai miatt éveken keresztül részesül mozgásszervi
kezelésekben, míg idegrendszeri tünetei előtérbe nem kerülnek. A lassan kifejlődő
compressziót ugyanis a gerincvelő meglepően jól viseli. Ijesztő mértékű spinális
térszűkület mellett is viszonylag megtartott funkció és jó gyógyulási hajlam lehetséges.

16. ábra: A gerinccsatornát szinte teljesen kitöltő, spinális kompressziót okozó meningeoma a háti szakaszon
(A).

Az axiális képen megfigyelhető az oldalra nyomott, keskeny sarló átmetszetű gerincvelő
(B, nyilak).

A beteg ekkor járóképes volt.

(Kontrasztos, T1 súlyozott MR felvételek.).

Az intradurális tumorok legtöbbször jóindulatúak, többségüket meningeomák és
neurinomák teszik ki.

Az intramedulláris daganatok a gerincvelő állományában helyezkednek el.
Tünettanuk különbözik az eddig említett két típustól. A lokális fájdalom nem
jellegzetes. Az érintett szelvényekben szegmentális, perifériás jellegű motoros deficit és
disszociált érzészavar (izolált fájdalom és hőérzés kiesés) alakul ki. A corticospinalis
pálya érintettsége alsóvégtagi centrális bénulást okoz, melyhez autonom zavar is
társulhat. Centrális (neurogén) fájdalom nem ritka.



17. ábra:
Haemangioblastoma. Az
MR képen a gerincvelő

állományában
elhelyezkedő

(intramedullaris), azt
kiszélesítő, cystosus tumor

látszik, kisebb solid
részlettel.

18. ábra: Gerinctumorok osztályozása lokalizáció alapján.

Meningealis carcinomatosis (= meningitis carcinomatosa)

A meningealis
carcinomatosis a
beteg végstádiumát
jelenti

A lágyagyhártyák tumoros infiltrációja következtében kialakuló súlyos, progresszív
kórkép, mely elsősorban szisztémás malignomák előrehaladott stádiumában
jelentkezik. Legtöbbször egyidejűleg szolid agyi metastasisok is igazolhatóak, gyakran
az agyfelszín közelében, de a carcinomatosis lehet akár az első és egyetlen
idegrendszeri manifesztáció. Hematológiai eredetű rosszindulatú daganatok mellett, a
szolid tumorok közül leggyakrabban a tüdő- és az emlőcarcinoma, a melanoma
malignum és a gastrointesztinális carcinomák okozzák. Néha a primer tumor
ismeretlen.

Tünetek

A rákos betegek átlagos túlélési idejének növekedésével – akárcsak az agyi
metastasisoké – a meningealis carcinomatosis gyakorisága is növekedett. Sokszor ez
képezi a közvetlen halálhoz vezető szövődményt. A klinikai tüneteket a kilépő
agyidegek és gerincvelői gyökök infiltrációja, kompressziója, valamint a
liquorkeringési és felszívódási zavar által okozott koponyaűri nyomásfokozódás
okozza. Szemmozgászavar, kétoldali perifériás faciális paresis, idegi hallásvesztés,
ritkábban cauda-syndroma észlelhető. A gyakori fejfájást, az organikus
pszichoszindrómát és a későbbi hipnoid tudatzavart a nyomásfokozódás illetve a
hydrocephalus magyarázza. A gerincvelői és gyöki érintettség a motoros és
érzőrendszeri tünetek mellett gyakran okoz vizeletürítési zavart. A meningeális izgalmi
jelek általában enyhék vagy hiányoznak.

Kontrasztos MR vizsgálat az agy és a gerincvelő felszínét, valamint az agyidegeket,
spinális gyököket követő, egyenetlen vastagságú, helyenként noduláris jellegű
halmozást mutat.

19. ábra: Meningealis carcinomatosis. Kontrasztanyag adása után készült, T1 súlyozott MR felvételen az
agyfelszínt lapszerűen követő, intenzív halmozás látható.



Liquorvizsgálat
elengedhetetlen!

A liquorvizsgálat során emelkedett nyomást és fehérjetartalmat, magas sejtszámot
találunk. A liquorcytológiai készítményben reaktív sejtalakok mellett maguk a
tumorsejtek is megfigyelhetőek, egyes esetekben a primer tumor is meghatározható.

20. ábra: Ülepített, MGG (May-Grünwald-Giemsa) festéssel készült liquorcitológiai vizsgálat képe.

A sejtdús készítményben pleiomorf, sejtek láthatók változó méretű sejtmagokkal,
gyakran csoportokba rendeződve. A bal oldali inzertben nagy nagyítással láthatóak a
jellegzetes „pecsétgyűrű-sejtek”, melyek adenocarcinomákban jellegzetesek; a
citoplazmát nagy vacuolum tölti ki, a sejtmag félretolt. A jobb oldali inzert többmagvú
tumorsejtet mutat. Menigitis carcinomatosa emlőrák miatt.

Kezelés
A meningeális carcinomatosis esetében a szisztémás kezelések nem hatékonyak. A
teljes neuraxis besugárzása mellett intrathecalis cytostatikus terápia (methotrexat és
cytosin arabinosid) alkalmazható ismételt lumbalpunctiok vagy Ommaya-reservoir
formájában. Hydrocephalus esetén palliatív megoldásként shuntműtét jöhet szóba. A
prognózis rossz; kezelés nélkül a túlélés néhány hét, de kombinált terápia mellett is
csak hónapokban mérhető.


