III./8.4.7. A gerinc daganatai
Bevezetés
Az összhalálozás kb. 20%-áért felelős daganatos megbetegedések mintegy
2%-át teszik ki a központi idegrendszer elsődleges daganatai, ebből 85%
intracraniálisan, 15%-a spinálisan helyezkedik el.
A központi idegrendszeri daganatok felosztása alapvetően a WHO
szövettani osztályozásának megfelelően történik. A morfológiai és
immunhisztokémiai szövettani vizsgálatokon túl egyre nagyobb szerepet
játszanak a molekuláris biológiai módszerek (pl. FISH, fluorescens in situ
hibridizáció) a daganatok analízisében, mivel a terápiás eljárások is egyre
növekvő számban célzottan specifikus molekuláris targeteken keresztül
fejtik ki hatásukat. A daganatok prognózisa alapvetően biológiai
természetüktől és elhelyezkedésüktől függ. A kezelés során a legfontosabb
szempont az életminőség megőrzése, nem egyoldalúan a túlélés
meghosszabbítása.
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A gerincdaganatokat 3 fő csoportba lehet osztani elhelyezkedésük
alapján
Csoportosítás
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Extraduralis folyamatok (55%)
Az extradurális daganatok közé elsősorban a metasztázisok tartoznak,
melyek leggyakrabban a csigolyákat érintik, pathológiás csigolya
összeroppanást okozhatnak, paravertebrális, epidurális terjedést mutatnak,
következményes myelon vagy gyöki kompressziót okozva. Az áttét lehet
soliter vagy multiplex. A gerinc áttétek 80%-ának primer forrása a tüdő-,
az emlő-, a gastrointesztinális tractus-, a prostata carcinoma, továbbá a
melanoma malignum, a lymphomák és a myeloma multiplex. Az esetek
mintegy 95%-ában a fájdalom az első tünet, amely általában nyugalomban
sem szűnik. Többnyire elhelyezkedésüknek megfelelően radicularis
fájdalmakkal indulnak, majd fokozatosan alakulnak ki a gerincvelő
compressiojának, ill. harántlaesiojának tünetei. A pyramispálya sérülékeny
volta miatt a motoros tünetek súlyosabbak a sensibilitas zavarainál. A
kórok felismerésekor -statisztikai adatok szerint- a betegek 76%-ánál
paraparesis észlelhető.
Gerincáttét esetén neurológiai tünet 20-40%-ban alakul ki. A neurológiai
állapot súlyosságával párhuzamosan a műtéti beavatkozás eredménye is
rosszabb, kisebb az esély az elveszett funkciók visszatértére. 48 órán túl
fennálló harántlézió esetén idegsebészeti beavatkozástól eredmény nem
várható. Rtg. vizsgálattal a pathológiás csontfolyamat 67-85%-ban
azonosítható.

MRI vizsgálat fontos

A diagnosztikában az MRI kulcsfontoságú, a CT és a csontscintigráfia
szerepe fontos, kiegészítő. A sebészi kezelés célja a neurogén kompresszió
és az instabilitás megszüntetése, ezáltal az életminőség javítása. A sebészi
kezelés a túlélést nem növeli. Emellett a gerincáttét sugárkezelése jön
szóba (elsőként választandó kissejtes tüdőcc. áttétnél, amennyiben
pathológiás csigolyatest összeroppanás, gerincvelő kompresszió nem
észlelhető). Kemoterápia az alapbetegségnek megfelelően történik.
Inoperábilis, multiplex csigolyaérintettségel járó esetekben a lokális
fájdalom csillapítására a csigolyatestek csontcementtel történő feltöltése
lehetséges (vertebroplasztika).

1. ábra: C IV pathológiás csigolyatörés 2. ábra: Tüdőcarcinoma áttét axiális MR képen
(emlőcarcimoma áttét) sagittalis MR képen a Th XI magasságában myelonkompresszióval

Ritka extradurális daganatok
Az extradurális daganatok kisebb részét az osteoid osteomák,
osteoblastomák, chordomák, neurofibromák (jellegzetes fajtái az ú.n.
homokóra tumorok, melyek a gerinccsatornából beterjednek a mellüregbe
vagy a hasüregbe a kitágult foramen intervertebralen keresztül),
haemangiomák képezik.

3. ábra: Homokóra tumor axiális MR képen

Intraduralis-extramedullaris folyamatok (40%):
A gerincvelő oldalsó vagy hátsó felszíne mentén helyezkednek el. Ezekre a
daganatokra az esetek túlnyomó többségében tartós, hónapokon keresztül
fennálló radicularis fájdalom jellemző. A későbbiekben gyöki vagy
gerincvelői funkciózavar tünetei társulhatnak.
Ezen daganatok döntő többsége meningeoma vagy neurinoma. A
többszörös előfordulás neurofibromatosis (Recklinghausen-betegség) része
lehet.
Többségük
neurinoma vagy
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Az extramedulláris tumorok sorában említést érdemelnek a filum
terminaléból kiinduló ependymomák. Ritkán egyéb kórfolyamatok is
előfordulhatnak, pl. metasztázisok, lipomák. Az extramedulláris
folyamatok jellemzője a gyöki vagy lokális fájdalom, mely általában
megelőzi a neurológiai tünetek kialakulását. A kórfolyamatok általában
műtéti megoldást igényelnek. Malignus folyamatoknál, a liquor
metasztázisok egy részénél (pl. medulloblastoma, ependymoma)
sugárkezelés ajánlott. Egyes esetekben kemoterápia alkalmazható
intrathecalis formában (pl. lymphomában liquor disszemináció esetén).

4. ábra: Meszes thoracális meningeoma 3D
rekonstrukciós CT képeken

Ritka

5. ábra: Neurinoma coronális MR képeken a
felső thoracális szakaszon

Intramedullaris daganatok (5%):
A klinikai képet a radicularis fájdalom hiánya jellemzi, valamint a hő- és
fájdalomérzés csökkenés a daganat szintjétől distalisan, illetve a
fokozatosan progrediáló gerincvelői harántlaesio. A conusban keletkezett
daganatok tüneteire jellemző az un. lovaglónadrág típusú érzészavar,
valamint a vegetatív zavarok.

közel 2/3-a
ependymoma vagy
astrocytoma

Ezen daganatok megközelítőleg mintegy 37%-a ependyoma, 24%-a
astrocytoma, és a fennmaradó egyéb folyamat, pl. hemangioblastoma
(11%), lipoma (5%), metasztázis (4%), dermoid-epidermoid (1.5%),
teratoma, lymphoma. Az intramedulláris kórfolyamatok általában műtéti
megoldást igényelnek. Malignus folyamatoknál sugárkezelés ajánlott.
Egyes esetekben kemoterápia is alkalmazható (pl. malignus glioma).
A korábban ritkaságnak számító metastasisok előfordulása az utóbbi
időben növekszik.

6. ábra: Intramedulláris ependymoma a CVI-VII 7. ábra: Diffúz malignus astrocytoma a
magasságában sagittális MR képen
nyaki gerincvelőben kontrasztos sagittális
MR képen

A központi idegrendszer daganatos megbetegedéseiben a betegek kezelése,
utánkövetése során a neurológus, az idegsebész és az onkológus szoros
együttműködése szükséges.

