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Ebben a fejezetben a központi idegrendszer daganatos
betegségeit tárgyaljuk esetek bemutatása kapcsán.
Igyekszünk a későbbi gyakorló orvosok számára a
mindennapokban is felhasználható ismereteket nyújtani a
témában, melyeket – reményeink szerint – a tanulságos
esetek kapcsán könnyebb lesz megjegyezni.
A tanulási egység feldolgozása után képet kapnak a központi
idegrendszert érintő daganatos betegségekről.

Bevezetés
A leggyakoribb, legjellegzetesebb, illetve klinikailag legfontosabb
daganatféleségekre adunk esetekkel illusztrált példákat. Ez azért is van
így, mert az összes szövettani típus tárgyalása meghaladná a fejezet
kereteit, valamint a ritkább formák csekélyebb klinikai jelentőségük
miatt nem tartoznak az orvostanhallgatók számára alapszinten
elsajátítandó ismeretek közé.

Az esetek többsége jellegzetes, tipikusnak tartható kórtörténetet mutat
be, amilyet az adott daganat esetében a mindennapi gyakorlatban
legtöbbször látunk.

Néhány esetben azonban ellenkezőleg; szeretnénk felhívni a figyelmet
egyes tumoroknak a szokásostól eltérő biológiai, illetve klinikai
viselkedésre, mely a gyakorló orvos számára komoly diagnosztikai és
terápiás kihívást jelent és a tévedés veszélyét rejti magában. Ezeket a
gyakori buktatókat külön kihangsúlyozzuk.

Áttekintés

Agydaganat vagy
intracranialis daganat?

Az idegrendszeri daganatok az összes tumoros betegségnek csak
néhány százalékát teszik ki, azonban számos sajátosságuk miatt
onkológiai jelentőségük mégis nagy. Az idegrendszeri malignomák
még a mai fejlett eljárásokkal is sokkal rosszabb eredménnyel
gyógyíthatók, mint a rákos betegségek többsége.

Ennek számos oka érthetővé válik, ha az idegrendszeri tumorok
speciális onkológiai aspektusaival megismerkedünk.

A daganatok egy része magából az idegrendszeri struktúrából
(perifériás ideg, agy-, ill. gerincvelő) ered, míg mások a környező
szervekből és szövetekből (pl. koponya, agyhártyák, gerincoszlop)
indulnak ki és másodlagosan károsítják a neurális elemeket. Az
idegsebészetben elterjedt kifejezésekkel élve intraaxiálisnak nevezzük
az agyban és gerincvelőben, míg extraaxiálisnak az ezeken kívül, de
még a központi idegrendszer csontos határain belül elhelyezkedő
tumorokat.

A koponyaűrben növekvő tumorokat gyakran „agydaganat”ként
említik, azonban célszerűbb általánosságban intracraniális
(továbbiakban IC) tumorokról beszélni, hiszen ezeknek csak egy része
indul ki az agyállományból, illetve helyezkedik el abban. Számos



daganatféleség ered a koponyában található egyéb, nem idegi
szövetekből (pl. meningeomák az agyhártyából), nem is beszélve a
felnőttkori intracraniális daganatok felét is kitevő metastasisokról.

Speciális onkológiai aspektusok

Jó és rosszindulatúság (?)

A központi idegrendszer tumoraira – sajátos elhelyezkedésük és egyes
tulajdonságaik miatt – az általános onkológiai elvek csak korlátozottan
érvényesek; ennek elsősorban a terápia meghatározásánál van döntő
jelentősége.

Az agy-gerincvelő-daganatok esetében a szövettani értelemben vett jó-
vagy rosszindulatúság gyakran nem áll szoros párhuzamban a tumor
tényleges biológiai viselkedésével. Pl. kritikus lokalizációban növő,
sebészileg vagy más módon rosszul megközelíthető jóindulatú
daganat is képes életveszélyes állapotot előidézni vitális központok
kompressziója vagy általános tömeghatás, nyomásfokozódás révén.

Grading

Az IC daganatok viselkedésének jelzésére grádusuk (grade)
használható, mely I-IV között változhat: a grade I-II jóindulatú, a
grade III-IV rosszindulatú. A tumorok azonban gyakran nem
homogének, lehetnek bennük különböző malignitású területek. Az
egyes stádiumok idővel a nagyobb malignitású formába átmehetnek,
mely folyamat szintén nem homogén módon következik be a
tumorban.

Növekedés

Egyes tumorok jól körülírtak, makroszkóposan és mikroszkóposan is
éles határral, tokkal rendelkeznek, nem infiltratív, hanem expanzív
növekedésűek. Ilyenek általában az extraaxialis daganatok
(meningeoma, vestibularis schwannoma). Az agyi gliomák (és más
intraaxialis tumorok) többségére azonban ez nem érvényes, ezek
határa az agy felé nem éles, a daganatok makrószópos vagy
képalkotón látható határától igen távol, akár 9 cm-re is kimutathatók
tumorsejtek az egészségesnek tűnő agyban. Elsősorban ezzel
magyarázható a recidívák igen magas aránya.

Elokvens területek

Az agy és gerincvelő daganatok esetén a sebészi radikalitásnak, az in
toto eltávolításnak vagy az „épben való kimetszésnek” a fentieken
kívül legtöbbször akadályát képezi valamely létfontosságú idegi
központ vagy pálya közelsége. Ezeket elokvens areáknak nevezzük.
Ilyenek pl. a beszédközpontok, vagy az elsődleges motoros mező,
mely területeket a műtéti kezelés során mindenképpen meg kell
kímélni; illetve amennyiben ez technikailag nem lehetséges, az a
műtét kontraindikációját is jelentheti. E tekintetben az operabilitást
nagymértékben befolyásolja az is, hogy a daganat a domináns vagy a
szubdomináns féltekében helyezkedik el.

Sebészi kezelés korlátai

A felsorolt nehézségek miatt az agydaganatok eltávolítása sok esetben
nem teljes, gyakran csak a tumorméret megkisebbítése és a térszűkület
átmeneti csökkentése (dekompresszió) lehet a reális cél. A recidíva
megjelenése ilyenkor törvényszerű.

Daganattípus és lokalizáció kapcsolata



Az idegrendszeri daganatok többsége az agyban vagy gerincvelőben
bárhol kialakulhat, míg bizonyos daganatféleségek szigorúan
meghatározott lokalizációban fordulnak elő. A medulloblastoma
kizárólag a kisagyból, a vestibularis schwannoma a kisagy-híd
szögletből indul ki. Ugyanakkor a kisagy-híd szögletben nem csak
schwannoma foglalhat helyet, kb. 10%-ban más daganatok (pl.
meningeoma) is találhatóak itt.

Áttétképzés

A rosszindulatú idegrendszeri tumorok – ellentétben más
malignomákkal – általában nem adnak metastasist extraneurális
szervekbe és szövetekbe. Az idegrendszeren belüli áttétképzés sem
jellemző, csupán néhány tumor esetében fordul elő a tumor szóródása,
elsősorban a liquortereken keresztül. Ezek az úgynevezett „drop-
metastasis”-ok meduloblastomában, malignus gliomákban,
ependymomában, plexus chorioideus tumorokban jelentkeznek. Ez a
körülmény medulloblastoma esetén speciális kezelést, a teljes
gerincvelő besugárzását is szükségessé teszi.

A metasztatikus IC tumorok, különösen a felszínen elhelyezkedők,
hajlamosak a liquortérben való terjedésre és az agyhártyák lapszerű
infiltratiojára, melyet meningealis carcinomatosisnak nevezünk.

Tumorpropagáció

A tumorpropagáció másik sajátos formája a fehérállományi
rostkötegek mentén való terjedés, mely leginkább glioblastoma
esetében látható. A daganat a corpus callosumon keresztül korán
átkúszik az ellenoldali féltekébe („pillangó-tumor”).

Egyes daganatok ritkán lehetnek primeren multifokálisak, azaz
egymástól távoli agyi területeken egyidejűleg jelennek meg tumoros
gócok.

Kiváltó okok

A primer idegrendszeri daganatok kiváltó oka többnyire ismeretlen.
Néhány típus esetében bizonyítható exogén tényezők (pl. RTG
sugárzás meningeomában) vagy örökletes genetikai faktorok (pl.
herediter phacomatosisok) szerepe. A tumorok átlagos
előfordulásában a nemek között nincs számottevő különbség, azonban
egyes típusok esetén jelentős eltérések is lehetnek; a meningeoma
kétszer gyakoribb nőkben, mint férfiakban. Fertőzések ritkán
játszanak közre a tumorok kialakulásában. Erre példa a primer
központi idegrendszeri B-sejtes non-Hodgkin lymphoma, mely más
immunhiányos állapotok mellett AIDS-ben gyakori.

Mivel általános rizikófaktorok nem ismertek és az idegrendszer
egyszerű eljárásokkal nem vizsgálható, rutinszerűen végezhető
szűrőmódszerek nem állnak rendelkezésünkre az agy-és
gerincdaganatok korai felfedezésére.

A tanulási egység tartalma:
III./13.1.: Jó- és rosszindulatú agydaganatok

III./13.2.: Az agyhártyák daganatai

III./13.3.: A gerinc és a gerincvelő daganatai



Irodalom
Az alábbi elérhetőségen fellelhető irodalomban az agydaganatok
epidemiológiájáról, kiváltó okairól nyerhetünk bővebb ismereteket:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861559/

Bondy ML. Brain Tumor Epidemiology: Consensus from the
Brain Tumor Epidemiology Consortium (BTEC). Cancer.
2008 October 1; 113(7 Suppl): 1953–1968.


