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Ebben a tanulási egységben a lágyrész daganatok klinikai tüneteinek,
diagnosztikai algoritmusának, valamint a kezelési lehetőségek áttekintése a cél
egy-egy típusos eset bemutatásán keresztül.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy lágyrész
daganatok ellátása során a megfelelő diagnosztikus és terápiás lépéseket értse és
munkája során hasznosítsa.

Bevezetés
WHO definíció szerint minden extrasceletalis, nem epithel jellegű szövetekből kiinduló
tumort (kivéve reticuloendothelialis rendszerből, a glia szövetből, valamint egyes
szervek speciális támasztó szöveteiből kiinduló tumorok) lágyrész tumornak nevezünk.
A malignus lágyrész tumorok az összes rosszindulatú daganatok 11,5%-át teszik ki. A
daganatok 60-65%-a végtagi lokalizációjú, ezek közül is kb. kétharmaduk az alsó
végtagon fordul elő. Gyakori, kb. 30-50% daganat típusától függően a helyi kiújulás és
40-60%-ban távoli áttétek jelentkeznek elsősorban a tüdőben.

Myxo-fibrosarcoma

Az egyik leggyakoribb rosszindulatú lágyrészsarcoma féleség. A 3-6. évtizedben
jelentkezik leggyakrabban, főleg végtagokon, elsősorban az alsó végtagon, ritkábban a
felső végtagon. A daganatok szövettani malignitási foka változó, kisebb része az
alacsony malignitású grade I. csoportba tartozik, míg nagyobb részük grade II., grade
III-as, azaz nagy malignitású forma.

Kulcsszavak: lágyrésztumor, MFH, malignus kötőszöveti tumor
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A.) Panaszok
Az alábbiakban bemutatásra kerülő eset egy 31 éves nőbeteg, aki orvoshoz fordulás előtt
néhány hónappal vette észre bal térd alatt, anterolateralisan, a lábszár fölső
harmadában növekvő tömött teriméjét. Fájdalmat nem érzett, fogyásról nem tesz
említést. Térdének mozgástartománya normális.

B.) Anamnézis

Milyen kérdéseket
tesz fel a betegnek?

A betegnek az alábbi típuskérdéseket tettük fel a kórelőzményi adatok regisztrálása
céljából (1. ábra).



A beteg beszámolója alapján súlya állandó, étvágya jó, nem dohányzik, korábban
daganatos betegséggel nem kezelték. Lábát ütés, sérülés nem érte, alsó végtagi
trombózist negál.

C.) Vizsgálatok
Rutin laborvizsgálatok történtek, melyek értékei normál tartományba estek. Sem a
fehérvérsejt szám, sem a süllyedés, sem a c-reaktív protein értékek nem voltak
emelkedettek.

Lágyrészdaganatok
esetében CT
vizsgálat kevesebb
információt ad, mint
az MR.

Tekintettel, hogy ebben a lokalizációban gyakori a fibulafej környékéről kiinduló
ganglion, térdtáji lágyrész ultrahang vizsgálatot kértünk. Az ultrahang vizsgálat egy
6x5x5 cm nagyságú medialisan a tibia corticalisához hozzáfekvő solid terimét mutatott,
mely folyadékgyülemet nem tartalmazott. Ezt követően aspirációs cytológiai vizsgálatot
kérünk, melynek eredménye malignus mesenchymális tumor, feltehetően synovalis
sarcoma, vagy myxofibrosarcoma, bár friss technikával synovialis sarcomára jellemző
típusos kromoszóma transzlokációt nem sikerült bizonyítani.

MR vizsgálat választ
ad a daganat pontos
lokalizációjára, mely
izomcsoportban
foglal helyet, milyen
a viszonya a
környező ér- és
idegképletekhez.

Ezt követően a daganat pontos kiterjedésének megítélésére MR vizsgálatot kértünk.
Lágyrészdaganatok esetében CT vizsgálat kevesebb információt ad, mint az MR. CT-t
rendszerint akkor kérünk, ha a daganat már corticalis destrukciót okoz és ennek a
mértékére, ill. az intermedullaris kiterjedés meghatározására is szükségünk van. MR
vizsgálat azonban választ ad a daganat pontos lokalizációjára, mely izomcsoportban
foglal helyet, milyen a viszonya a környező ér- és idegképletekhez. Jelen betegnél az
MR vizsgálat egy 6x5x5 cm-es, kontrasztanyagot erősen halmozó, vegyes jelintenzitású
daganatot mutatott, mely proximalisan az ízület síkjától kb. 3 cm-re eredt,
összekapaszkodott medialisan a tibia lateralis corticalisával, beékelődött a tibia és
fibula közé, distalisabban pedig a fibulát U alakban körbevette. A nervus peroneust nagy
valószínűséggel befogta, az arteria tibialis anterior a daganat állományában futott. (2.
és 3. ábra)

D.) Döntés és kezelés



Lokális radioterápia
III. stádiumú
lágyrészdaganatoknál
mindenképpen
indokolt.

A sebészi terv felállításához esetünkben az alábbiakat kellett figyelembe venni. A
betegnél ultrahang vizsgálattal inguinális nyirokcsomók nem voltak érintettek, kétirányú
mellkasröntgen szintén negatívnak bizonyult. A daganat a lágyrésztumorok TNM
beosztása szerint III. stádiumúnak felelt meg. Bár a szövettani malignitás csak a műtét
során eltávolított teljes tumor szövettani feldolgozása során vált nyilvánvalóvá, de ez
jelen esetben a kezelési tervet nem befolyásolta. A tumor nagyságát (nagyobb mint 5 cm)
és lokalizációját (mélyen az izmok között helyezkedett el) tekintve T2B stádiumnak felelt
meg, eltávolítása mindenképpen az ében kívánatos és a szövettani malignitásától függ,
hogy postoperativ kemoterápia indokolt-e, vagy sem. Lokális radioterápia III. stádiumú
lágyrészdaganatoknál mindenképpen indokolt.

Végtagmegőrző műtét mellett döntöttünk. Az 2. és 3. ábrán szaggatott vonal jelzi a
tervezett resectio nagyságát. Tekintettel arra, hogy a daganat nekifeküdt a tibia
corticalisánk és körülvette a fibulát, ezért resecáltuk a daganat által érintett tibiai
lateralis corticalisát, a fibula proximális 10 cm-ét egy blokkban a lágyrészdaganattal
úgy, hogy a felületes lábszár fascia érintett szegmense szintén eltávolításra került. A
fenti terv magában foglalta azt is, hogy a nervus peroneust és arteria tibialis anteriort
feláldozzuk (4. ábra).

Az ízületi felszínt megkíméltük és a tibia corticalisát homológ csontgrafttal pótoltuk,
melyet három csavarral rögzítettünk a megmaradó tibia állományához (5. és 6. ábra).

A betegnek postoperativ négy hétre combtőig érő gipszkötést helyeztünk fel, majd ezt
követően a peronealis izmok végleges bénulása miatt peroneus emelő viselését
javasoltuk.

A részletes szövettani vizsgálat nagy malignitású myxofibrosarcomát igazolt, mely az
épben lett eltávolítva, a műtéti ép szegély 1 mm, a szövettani malignitási fok (Grading)
III.

Szükséges-e posztoperativ kemo, -radioterápia? (7. ábra)



Az adjuváns
kemoterápia a
keringő
mikrometasztázisok
elpusztítása céljából
fontos, míg a
sugárterápia a helyi
kiújulást gátolhatja
meg.

Az adjuváns kemoterápia a keringő mikrometasztázisok elpusztítása céljából fontos, míg
a sugárterápia a helyi kiújulást gátolhatja meg.

Mivel a műtét előtti vizsgálatok alapján távoli metasztázist nem észleltünk, a
választandó kemoterápia Doxorubicin monoterápia.

Milyen vizsgálatokat kell végeznünk kemoterápia előtt? (8. ábra)

A sugárkezelést a
kemoterápiás
ciklusok között, vagy
azt követően javasolt
alkalmazni.

Kemoterápiát követően 6-8 nap múlva, teljes vérképkontroll vizsgálat szükséges a
kezelés esetleges mellékhatásának kivédése céljából.

A sugárkezelést a kemoterápiás ciklusok között, vagy azt követően javasolt alkalmazni.

Milyen mellékhatásokat észlelhet a beteg a kemoterápiát követően? (9. ábra)



Mellékhatások kivédése fontos szempont. A kezelés előtt, és utána antiemetikumok
(setronok), jelentős pancytopenia kialakulása esetén granulocyta,-macrophag stimulálok
(GCSF) alkalmazása, lázas neutropenia kialakulásakor antibiotikus kezelés, jelentős
anaemia során transzfúzió adása javasolt.

A sugárkezelés következtében esetlegesen a besugárzott területen fellépő bőrpír,
enyhítésére lokalis gyulladáscsökkentő krémek alkalmazása javasolt.

A kemo,-radioterápiát követőn statusrögzítő vizsgálatok elvégzése szükséges.

E.) Összefoglalás
Mélyen az izmok között elhelyezkedő, részben csontot érintő, nagy malignitású, III.
stádiumú lágyrészsarcoma esete került ismertetésre. Bemutattuk a preoperativ
diagnosztikai algoritmus menetét, ill. azokat a megfontolások, melyek a végtagmegőrző
műtét sebészi tervének felállításához elengedhetetlenek voltak. A végtagmegőrző műtét
alapfeltétele, hogy a daganatok az épben lehessen eltávolítani, ebben az esetben együtt
resecálva a fibula proximális harmadát, valamint a tibia lateralis corticálisát. A
radikalitás érdekében feláldoztuk a nervus peroneust, ill. az arteria tibalis anteriort, a
végtag keringése azonban az arteria tibalis posterior és arteria peronea révén biztosítva
maradt. A postoperativ radio- és kemoterápiát követően a beteg két évvel műtét után
daganatmentes, sem helyi kiújulást, sem tüdőáttétet nem észleltünk.

Hivatkozások
http://www.thedoctorsdoctor.com/diseases/myxofibrosarcoma.htm


