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A következőkben a desmoid lágyrésztumor klinikai megjelenési formáját
mutatjuk be egy Beteg kórtörténetének ismertetése által.
A fejezet áttanulmányozásával elsajátítható a betegség fizikális és képalkotó
vizsgálatok alapján történő kategorizálása, megtanulható a lágyrésztumorok
kezelésének modern szemlélete.

Bevezetés
A desmoid tumorokat a jóindulatú, de agresszív viselkedésű lágyrésztumorok közé
soroljuk. Nem ritka elváltozások, 100.000 lakosra évente 5-6 új megbetegdés jut.
Metastatikus potenciálja nincsen, azonban lokálisan lassú infiltratív növeedést mutat.
Szövettanilag low grade fibrosarcomának felel meg, a környező nemes képleteket (erek,
idegek) azonban károsíthatja.

A Beteg kórtörténete által bemutatjuk a lágyrésztumorok kivizsgálásának algoritmusát.
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A.) Panaszok
A 70 éves, igen jó általános állapotban lévő férfibeteg fél éve fordult orvoshoz a jobb
lapocka-válltájékon észlelt duzzanat miatt (1. ábra), melyet fürdés közben vett észre.
Panaszai nem voltak, a vállmozgások kissé beszűkültek.

B.) Anamnézis

Az anamnézis

A Betegnek korábban nem volt daganatos megbetegedése, családjában sem fordult elő.
Gyógyszert nem szed rendszerese, nem dohányzik. Testsúlya állandó, láztalan.

Az anamnézis felvétele fontos, mivel fény derülhet duzzanatot okozó endokrin
betegségre, sérülésre, vagy korábbi daganat esetleges kiújulására, melyek
meghatározhatják a kezelés menetét.
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C.) Vizsgálatok
Aspiratios cytologiai vizsgálata bizonytala, benignus elastofibromát, vagy
myofibroblastos proliferációt véleményezett.

Lágyrésztumor gyanúja esetén a vékonytű-biopsia (FNAB) az egyik legelsőként
választandó vizsgálat, mivel gyakorlott patológus kezében gyorsan, műtéti tervezéshez
elegendő diagnózist adhat.

Röntgen vizsgálata során a vállöv csontjainak érintettsége nem volt kimutatható.
Lágyrésztumorok esetében is javasolt röntgen vizsgálatot végezni, mivel a
lágyrészárnyékon kívül megítélhető hogy az elváltozás okoz-e eróziót az alatta található
csontokon, ami malignusabb elváltozásra utalhat, kiterjesztett műtétet tehet szükségessé.

Laborleleteiben gyulladásra utaló eltéréseket nem tapasztaltunk.

MR vizsgálat történt, mely dorsalisan a váll-scapula régioban a m. deltoideust elemelő,
lobulált, kontraszanyagot intenzíven halmozó, szomszédos izmok közé terjedő, azoktól
helyenként biztonsággal nem elkülöníthető térfoglaló folyamat látható. melynek
legnagyobb axialis átmérője 8x12 cm, craniocaudalis irányban az acromion szintjétől
kezdődően caudal felé 10 cm hosszan terjed, döntően a m. infraspinatus mentén
helyezkedik el, lateral felé csaknem a humerusig követhetően. Caudal felé beterjed az
infraspinatus és a m. teres major és minor közé. Lateralisan a triceps is érintettnek
látszik. A proc. spinosust megközelíti, de a scapula állományában kóros jelintenzitás
nem mutatható ki. Az elváltozás a m. infraspinatustól és a m. teres majortól sem
különíthető el. (2. és 3. ábra).
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MR felvételek elemzése során igen részletes képet kaphatunk a tumor elhelyezkedéséről,
méretéről, az érintett egyéb struktúrák károsodásáról. Tovább pontosítható a csontokhoz
való viszonya, a periosteum érintettsége. A daganatszélek élessége, vagy
elmosódottsága, a tumoros infiltráció, a daganat morfológiai megítélése további
információkat adhat a folyamat malignitásáról (grading, staging, TNM beosztás).

Mellkasi és hasi CT vizsgálata egyéb helyen nem mutatott ki kóros elváltozást.

A kiegészítő CT vizsgálatoknak szintén a tumor graditásának meghatározásában van
szerepe. Már jelenlévő metastasisok (tüdő) jelentősen rontják a prognózist, iletve
kiegészítő vizsgálatokat, kezeléseket tehetnek szükségessé.

Ultrahang vizsgálat az MR-hez képest nem nyújt többletinformációt, alkalmas lehet
azonban a postoperatív szakban az utánkövetésre, az esetleges recidívák kimutatására.

D.) Lehetséges kezelési módok

Operábilis
lágyrésztumorok
esetében a műtéti

Operábilis lágyrésztumorok esetében a műtéti ellátás a fő kezelési eljárás. A daganat
malignitása, a staging alapján többféle lehetséges resectios szintet különböztetünk meg:

Marginális: jóindulatú tumorok esetében az elváltozást annak tokján kell
körbepreparálni.

Széles kimetszés: ilyen esetekben a tumort biztonságos, min. 1-2 cm-es izomköpennyel,
vagy fasciával együtt vesszük ki.

Radikális monoblokk resectio: A tumort tartalmazó teljes kompartment eltávolításra
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kerül, akár a bőr és fascia részleges resectiojával, vagy a teljes érintett izom
kimetszésével (myectomia).

Amputatio: Teljes végtag eltávolítás, több rekeszt is infiltráló, esetleg inoperabilis
dagantok esetén.

Intralaesionalis kimetszés: Nagyméretű, de benignus elváltozásoknál elfogadható, ha a
tumor teljes eltávolítása nem járna a Beteg számára kedvező prognózissal, de a műtét
következményeképpen jelentős életminőség romlás lépne fel. Alkalmazható még
palliatív beavatkozásképpen, vagy abban az esetben, ha így a postoperatív kemoterápia
eredményesebben kivitelezhető.

A képalkotó vizsgálatok és aspiratios cytologia eredményei alapján a bemutatott esetben
a széles kimetszés lett a megfelelő beavatkozás. A műtét során eltávolításra került a
tumor, a m. infraspinatus, a m. teres major, valamint a latissimus dorsi egy része is.

A bőr és a subcutan zsír átvágása után feltárul az izomköpennyel fedett tumor. Az izmok
átvágása után az igen tömött tapintatú elváltozás felemelhető alapjáról (4. ábra).
Látható, hogy a tumort sikerült ép izomköpennyel eltávolítani a széles resectio
értelmében. A tumorra rámetszve megfigyelhető a desmoidra jellemző fonatos szerkezet,
valamint az izmok fibrosus átalakulása (5. ábra).
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Malignus lágyrésztumoroknál a kezelés részét képezi a postoperatív kemoterápia, vagy
irradiatio. A staging, valamint a műtéti specimen szövettani vizsgálata alapján
határozható meg a megfelelő gyógyszerkombináció. Nagy metastatikus potenciállal
rendelkező tumoroknál, valamint recidív folyamatoknál a kezelés a komplett terápia
elengedhetetlen része.

Jelen Betegünknél a szövettani vizsgálat desmoidot (agresszív fibromatosis)
véleményezett, mely low grade elváltozásnak felel meg, így a kemoterápia nem szükséges
a postoperatív szakban. A továbbiakban a tumor agresszív viselkedése és magas
kiújulási hajlama miatt szoros observatio javasolt (kontroll 3 havonta, legalább 5 évig,
alkalmanként fizikális vizsgálat, ultrahang, szükség esetén MR vizsgálatok).

E.) Összefoglalás
Esetünk kapcsán bemutattuk az agresszív viselkedésű, de benignus lágyrészdaganatok
kezelésében alkalmazható diagnosztikus és terápiás lehetőségeket. Részletesen
tárgyaltuk azokat a szempontokat, amelyek jelen esetben meghatározták a műtéti
tervezést. Törekedni kell a széles resectiora, mely csökkenti a recidívák előfordulását,
azonban tekintettel a tumor jóindulatúságára, vitális struktúrák resectioja nem javasolt.
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