
 

III./12.2. Chondrosarcoma
Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Kiss János

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató chondorsacroma ellátásának
lehetőségeit.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy az elsajátított
tudást megfelelően alkalmazza munkája során.

Bevezetés
A chondrosarcoma hyalinporcot termelő csontdaganat, a primer malignus csonttumorok
20-27%-a. Az ide tartozó daganatok morfológiai jegyeiket és biológiai viselkedésüket
illetően meglehetősen heterogén csoportot képeznek. E tumor leginkább felnőtteknél
jelentkezik a harmadik és hatodik életévtized között, nemek szerinti megoszlása
egyenlő. Az esetek kb. 85%-ban, a medence csontjaiból, ill a hosszú csöves csontokból
alakul ki, de bárhol előfordulhat. A csontokon kialakulhat centrálisan és perifériásan is.
A primer konvencionális chondrosarcoma centrálisan alakul ki az eredetileg ép
csontszövetben. A centrális forma a chondrosarcomák kb 75%-át teszi ki, többségük jól
differenciált.

A primer chondrosarcomák több altípusa ismert: centrális, juxtacorticalis,
mesenchymalis, dedifferenciált, világossejtes formák. A secunder chondrosarcomák
előzetesen meglévő benignus chondrogen laesiókból alakulnak ki. Itt is
megkülönböztetünk centrális és perifériás formákat.

A manapság intermedier dignnitásúnak tartott centrális chondromából kialakulhat
chondrosarcoma. Enchondromatosis esetén (Ollier és Mafucci syndromák) esetén a
malignus transformatio gyakorisága akár a 35%-os is elérheti. A perifériás secunder
chondrosarcomák osteochondromákból, ill. juxtacorticalis chondromákból alakulhatnak
ki. A secundaer chondrosarcomák kialakulása elsősorban a multifokális megjelenésű
chondrogen tumorok esetén fenyeget.

A chondrosarcoma
sebészeti betegség,
kemo- és radioterápiára
nagymértékben
rezisztens.

A chondrosarcoma sebészeti betegség, kemo- és radioterápiára nagymértékben
rezisztens. A legbiztosabb műtéti eljárás az ép sebészi széllel végzett resectio, azonban
grade I formáknál az intralesionalis curettage is elfogadott eljárás, kiegészítve az ún.
lokális adjuváns kezeléssel (az üreg öblítése fenollal és alkohollal) továbbá az üreg
kitöltése spongiosa őrleménnyel, ill. csontcementtel (ld. az óriássejtes csonttumor
ismertetésénél). A chondrosarcomák prognosisát a szövettani vizsgálattal megállapított
malignitási fok (grading), ill. a sebészi kezelés onkológiailag megfelelő volta határozzák
meg. A 10 éves túlélés grade I, II és III tumoroknál 83%, 64% és 24%, míg
intralesionalis eltávolítás esetén is a grade I tumoroknál elvétve alakul ki pulmonális
áttét, míg grade II és III chondrosarcomáknál ennek gyakorisága 10% ill. 71%.

Mi határozza meg a
chondrosarcomák
prognózisát?

Egy primer centrális chondrosarcomás betegünk esetének bemutatásán keresztül
szemléltetjük a betegséget a panaszoktól, a diagnosztikán át az általunk végzett
kezelésig.
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A.) Panaszok
A 63 éves férfi panaszai klinikai felvételét 4 hónapal megelőzően kezdődtek. A bal



könyöktájon lassanként fokozódó tömött duzzanatot és fájdalmat érzett, melyet az ízületi
mozgások lassanként kialakuló beszűkülése kísért. Az idő előrehaladtával terhelési
mellett nyugalmi fájdalmai is jelentkeztek melyek inkább éjszakai nyugalmát zavarták. A
panaszok kezdetétől számított 5. héten enyhébb felkarsérülést szenvedett, ami a humerus
pathologiás supracondylaer töréséhez vezetett. Ekkor gipszsínnel látták el, majd
klinikánkra utalták a további diagnosztika és kezelés végett.

B.) Anamnézis

Milyen kérdéseket tesz
fel a betegnek?

A pontos anamnézis felvétel ebben az esetben is elengedhetetlen. A fontosabb,
megválaszolandó kérdések, amelyekre választ várunk (1. ábra)

Az eddigi adatok
alapján felmerül egy
daganatos betegség
alapos gyanúja. A beteg
életkorát tekintve első
sorban másodlagos
(azaz ún. metasztaticus)
csonttumor,
chondrosarcoma ill.
myeloma, ritkán
hyperparathyreoidismus
lehetőségére
gondolhatunk.

Betegünknél a könyök duzzanatát nem előzte meg esetleges trauma. A már panaszos,
duzzadt könyöktáj kisebb sérülése is a meggyengült csont törését okozta, azaz ún.
patológiás törés alakult ki a tumoros területen. Gyulladásos, ill. anyagcsere betegsége
nem volt, korábban tumor miatt még nem kezelték, ill. a családjában daganatos
megbetegedés nem fordult elő. A beteg inkább sovány testalkatú, fogyást az utóbbi
hónapokban nem észlelt.

C.) Vizsgálatok
A helyes diagnózis felállításához itt is indokolt diagnosztikus algortimusnak
megfelelően haladni. A fizikális vizsgálaton túl szükséges laboratóriumi vizsgálatokat
és képalkotó eljárásokat igénybe venni. Laborleleteiben a fehérvérsejtszám és az
alkalikus foszfatáz értékek normális tarttományba estek, vvs-süllyedés és CRP értékei
azonban jelentősen emelkedettek voltak. Általánosan elmondhatjuk, hogy
csontdaganatok esetén a beteg vvs-süllyedése, alkalikus foszfatáz értéke emelkedett
lehet, de nem létezik olyan laboratóriumi paraméter, amely egyértelműen bizonyítaná
egy esetleges csonttumor növekedését.

Amennyiben az akár töréshez is vezethető osteolysist hyperparathyreoidismus okozná, a
parathormon-színt emelkedését észlelhetjük. RTG felvételein kiterjedt, lobulált, a
csontot a lágyrészekbe boltosító osteolyticus leziót észleltünk (kétirányú összehasonlító
könyök rtg-felvétel), a korábbi felvételekel összevetve radiológiai progresszió jeleivel.
Ha az érintett területben hópehelyszerű kalcifikáció is látható, az is a chondrosarcoma
gyanúját erősíti. Esetünkben az involvált csontterület erőteljes szeptáltsága, a tumor
radiológiai inhomogenítása folytán az alapállomány megítélése nehéz. Jól látható
azonban, hogy a turmor határa a lágyrészek felé elmosódott, ami malignitásra utal. (2.
ábra)

További képalkotó vizsgálatok is szóba jöhetnek. A CT-vel a csontdestructio



pontosabban ítélhető meg, míg az MRI vizsgálat az intramedullaris kiterjedést, a
környező lágyrészek érintettségét mutatja meg. Ultrahang vizsgálat egy zömében csontot
érintő tumor esetén nem nyújt segítséget, egy esetleges konvencionalis
csontscintigraphia a fenti vizsgálatok eredményeinek ismeretében legfeljebb annyival
egészíti ki az ismereteket, miszerint a tumor solitaer-e, avagy multiplex. Amennyiben
multiplicitást észlelünk, az, a beteg életkorát tekintetbe véve inkább áttéti csonttumorra
esetleg multiplex myelomára tereli a gyanút.

Malignus csonttumor
lehetősége esetén a
diagnosztikus sort a
szövettani mintavétel és
vizsgálat zárja!

Amennyiben malignus csonttumor lehetősége merül fel a diagnosztikus sort a szövettani
mintavétel és vizsgálat zárja. Ez utóbbi manapság nem csupán a konvencionális
morfológiai diagnosztikát eljárásokat jelenti, mivel a legtöbb esetben immun
hisztokémiai és molekuláris onkologiai vizsgálatok (FISH, citofotometria) is történnek.

D.) Szóba jöhető kezelések

A feltárásos
mintavétellel szemben
előnyben részesítjük az
eszközös biopsiát.

Betegünknél a szövettani vizsgálathoz a mintát ún. eszközös biopsiával nyertük. Ha erre
lehetőség van, a feltárásos mintavétellel szemben előnyben részesítjük az eszközös
biopsiát, ezáltal is csökkentve a tumor mintavételkori szóródásának kockázatát.

A szövettani vizsgálat chondrosarcomát igazolt, a mintába került tumor alapján annak
alacsony malignitású formáját. Ez utóbióbinak ellentmondani látszott a tumor klinikai
progressiója és radiológiai megjelenése.

A chondrosarcoma ún.
„sebészi betegség”,
azaz a folyamat csak
műtéti eltávolítással
gyógyítható

A chondrosarcoma ún. „sebészi betegség”, azaz a folyamat csak műtéti eltávolítással
gyógyítható. Többféle műtéti eljárás létezik, ezeket mindenkor a tumor szövettani
jellegéhez, várható biológiai viselkedéséhez mérten kell választanunk. Alacsony
malignitási fok esetén intralaesionalis excochleatio és lokális adjuváns kezelés is
elegendő lehet a beteg szoros postoperatív nyomon követésével (pl. excochleált,
klinikailag és rtg morfológiailag enchondromának vélt tumor, amelyről az elávolított
tumor szövettani vizsgálata állapította meg a grade I. chondrosarcomát). A lokális
adjuváns kezelést itt az alaposan kikapart, csonttumortól makroszkóposan megtisztított
csontüreg alkoholban oldott 75%-os töménységű fenollal, majd 96%-os alkohollal
történő alapos, a fal mechanikai tisztítását is magában foglaló öblítése jelenti. Az
ílymódon kezelt üreget azután csontcementtel vagy csontbankból származó homológ
spongiosa örleménnyel töltjük fel.

Amennyiben már a műtét előtt tudjuk, vagy alapos a gyanú arra, hogy a laesio
chondrosarcoma, onkológiailag lehetőleg széles, esetenként marginális resectio javasolt
az eltávolított csont, vagy ízület szükség szerinti pótlásával, a lágyrészek
rekonstrukciójával. Ezeket az eljárásokat nevezzük végtagmegtartó műtéteknek.

Betegünknél elsődlegesen a humerus distalis felét involváló tumor ép szövetben vezetett
határú marginalis resectióját terveztük. A tumor kiterjedése, a felkar adta szűkös
anatómiai viszonyok folytán a tumor közvetlen környezetében futó ér- és idegképletek
egy széles resectio esetén nem lettek volna megkímélhetőek. A tumor malignitásának
mértéke sem indokolt volna egy el nem végezhető széles resectio helyett egy esetleges
amputatiót. A műtétkor a területet posterolateralis feltárásból értük el (3. ábra). Jól
látható, hogy a tumorhoz közel futó ereket és idegeket (n. radialis, ulnaris, medianus, ill.
arteria és vena brachialis) kipreparálva a resecálandó terimétől elkülönítettük (4. ábra).

A tumort ép izomköpennyel borítottan sikerült kiemelnünk (5. ábra). A tumor



progressiója következtében azonban nem sikerült a velőűrben a tervezett resectióval
daganatmentes felszínt nyernünk, ezért a resectiót felfelé a váll irányában kiterjeszettük.
Tekintve azonban, hogy a tumor a humerus velőűrét proximalisan is az előzetes
vizsgálatok leletei alapján vártnál sokkal kiterjedtebben infiltrálta, a teljes humerus
eltávolítása mellett döntöttünk. Jól látható a resectiós felszínen a velőűrt kitöltő
gyöngyházfényű chondrosarcoma (6. ábra). Ily módon a teljes, tumorosan érintett
compartmentet (csont+tumort borító lágyrészek) eltávolítottuk.

A resectionak a tervezettnél kiterjedtebb volta miatt az eredetileg megrendelt,
csontbankból származó allograft a pótláshoz már nem volt elegendő, ezért összetett, ún.
kompozit megoldást választottunk. A resecált humerus méretét figyelembe véve a hiányzó
területet modul rendszerű tumor endoprotézissel pótoltuk (7. ábra), amelyet a csont
allografthoz csontcementtel rögzítettünk. Az allografthoz a könyöktájon az
oldalszalagokat speciális titán csavarokkal rögzítettük, ill. a protézist a vállízület
területén a megmaradt tokhoz és a rotátorköpeny izomzatához trevira hálóimplantatum
segítségével rögzítetettük. Ez utóbbi anyagot gyakorta használják a protézis és az
ízületek körüli lágyrészek augmentációjára. Hegképző hatásánál fogva szerepet játszik a
rekonstruált izomzat rögzítésében, ill, a pótolt izületek stabilitásában. A beültetést
követően a protézist és a csontgraftot jó vérkeringésű izomszövettel és lágyrészekkel
tudtuk fedni (8. ábra).

A posztoperatív rtg. felvétel a csontgraft és a protézis megfelelő elhelyezkedését és
illeszkedését mutatja (9. ábra).

A seb gyógyult, a műtét óta eltelt 24 hónap alatt lokális recidíva, vagy tüdőáttét nem
alakult ki. A funkciókat a műtét után 6 hónappal készített videofelvételen láthatjuk. A
relatíve jó könyökmozgás mellett a váll működésénél egyértelműen látszik a
rotátorköpeny funkció kiesése (1. videó).



1. videó: 6 hónapos postoperatív videófelvétel a váll és könyökmozgásokró

E.) Összefoglalás
A chondrosarcoma a második leggyakoribb csontból kiinduló malignus tumor.
Porctermelő daganat, amely főként felnőtt- és időskorban jelentkezik. Kialakulhat a
csontban intramedullarisan de annak felszínén is. A primer és secunder formáit
különböztetjük meg. Ez utóbbiak esetén a laesio hosszú ideje fennálló benignus vagy
intermedier dignitású porcos tumor talaján keletkezik (exostosis cartilaginea
multiplexből csontfelszíni, általában alacsony malignitású chondrosarcoma, ill.
enchondromából - intermedier dignitású intramedullaris porcképző tumor, amely az
esetek többségében nem, vagy csak lassan progrediál, gyakorta mellékleleltként
észeleljük – intramedullaris chondrosarcoma.

Előrehaladott magas
malignitású, ill.
inoperabilis formáknál
palliatív jellegű
kemoterápia adható.

Kezelése sebészi; kemotherápiára, sugárkezelésre nem reagál. Előrehaladott magas
malignitású, ill. inoperabilis formáknál palliatív jellegű kemoterápia adható. A sebészi
kezelés módja függ a daganat malignitásától, a legtöbb esetben a daganat resectiója
szükséges, ha kell csontpótlással, a lágyrészek rekonstrukciójával. A műtét után a beteg
szoros utánkövetése javasolt, a 10 éves túlélés az alacsony malignitású
chondrosarcomáknál 80% feletti, a magas malignitásúaknál 20% körüli.
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