
 

III./7.4. Szív rosszindulatú tumorai
Merkely Béla

Ebben a fejezetben a cél a primér szívtumorok
incidenciájának, leggyakoribb típusainak, klinikai
manifesztációjának és diagnosztikájának ismertetése egy
eset bemutatásán keresztül.
A fejezet elvégzésével a hallgató képes lesz arra, hogy az
elsajátított tudást munkája során hasznosítsa.

Bevezetés
A szív primer daganatai ritkán fordulnak elő, incidenciájuk 0.1%
alatti. Ezzel ellentétben nagyobb a számuk a szívbe metastasist adó
daganatoknak, melynek arányára boncolás során a 20-40-szer
magasabb.

A szív primer daganatai
ritkán fordulnak elő, a
metastasisok sokkal
gyakoribbak.

Változatos a klinikai kép, mely a tumorszövet számlájára írható. A
teljesen tünetmentes, véletlenül (valamely kardiológiai vizsgálat
mellékleleteként) felfedezett tumor, ill. a valamilyen tünetet (főként
billentyű funkciót, ritmuszavart, /thrombo/embóliás eseményt) okozó
neoplaziás elváltozás áll a skála két végpontján. A kardiális tumor
jelentősége is ebben rejlik: vizsgálatukhoz, kimutatásukhoz speciális
eszközös vizsgálómódszerek szükségesek. Ilyen a már tradicionálisan
a kardiológiában teret nyert echocardiographia, azonban az újabban
„szívbaráttá” vált modalitások, mint a CT és MRI is jelentős
segítséget nyújthatnak, gyakorta a differenciál diagnózisban
nélkülözhetetlenek.

A jobb pitvari primér tumorok természetesen a jobb szívfél
elégtelenség tüneteivel hív(hat)ják fel magukra a figyelmet. Az itt
előforduló primer daganatok közel fele sarcoma (főként
angiosarcoma), mely esetenként gyorsan progrediáló jobb szívfél
elégtelenséget hoz létre. Ugyancsak nagy számmal fordul elő
myxoma. Természeténél ill. tünettanánál fogva a jobb kamrai
beáramlást okozó tumor gyakran Ebstein anomáliaként, konstriktív
pericarditisként, restriktív cardiomyopathiaként, tricuspidalis
stenosisként került diagnosztizálásra, így a képalkotó vizsgálat
elvégzése perdöntő lehet. A magas centrális vénás nyomás a jobb
szívfél elégtelenség fizikális tüneteként a juguláris véna distensioja,
hepatomegalia, ascites, alszárödéma képében jelentkezhet.

A jobb kamrai primér daganatai leggyakrabban a jobb kamra
telődési és/vagy kifolyási szakaszán okoznak ellenállást, elősegítve a
jobb szívfél elégtelenségét. A tünetek természetesen azonosak a jobb
pitvari térfoglaló folyamat által létrehozott szívelégtelenség tüneteivel
és hasonló differenciál diagnosztikai problémát jelentenek.

A bal kamra primér tumorai gyakran intramuralis elhelyezkedésűek
és így az ingerületvezetés zavarát ill. kamrai aritmiák kialakulását
okozhatják. Mindemellett intracavitalis daganatok is elképzelhetőek,
melyek szívelégtelenséget, a kifolyó traktus obstrukciójával „low
output” szindrómát, syncope-t, embolizációt okozhatnak.



Elevenítse fel kardiológiai
tanulmányaiból a
ritmuszavarokról
tanultakat!

Ritmuszavarok ill. ingerültevezetési zavarok hátterében általában
intramuralis propagatiot mutató térfoglaló folyamatok állhatnak
szemben az intracavitalisan terjedőkkel. Pitvari tumorok változatos
megjelenésű supraventricularis tachycardiákat generálhatnak, ideérte
a pitvarfibrillációt, a pitvari flatternt ill. a pitvari tachycardiát. Az
atrioventricularis csomó területén ill. ahhoz közel elhelyezkedő
daganatok (főként angioma és mesothelioma) az atrioventricularis
vezetés zavarát okozhatja igen változatos súlyosságú fokban. A
kamrákban előforduló térfoglaló folyamatok (jellemzően a
rhabdomyomák, fibromák) kamrai extrasystoléhoz, kamrai
tachycardiához, kamrafibrillációhoz, következményesen hirtelen
szívhalához vezethetnek.

Az intracavitalis elhelyezkedésű tumorok felszíne alkalmas lehet
thrombus kialakulására, így embóliás szövődmény léphet fel. A bal
pitvari daganatokon kialakuló thrombus egyik súlyos szövődménye a
neurológiai deficitet okozó embolizácó. A myxoma felszínén
kialakuló és embolizáló thrombus mellett a tumor fragmentumok is
okozhatnak embolizációt. A Mayo Klinika egyik tanulmányában 12
százalékra volt tehető a központi idegrendszeri komplikáció bal
pitvari myxoma esetén. Ezen betegek nagyrészénél a neurológiai
deficit a primér folyamat első jele volt. Értelemszerűen a jobb
pitvarban gyakori myxomák pulmonális embolizációhoz vezetnek,
azonban pulmonális embolizáció előfordulhat pl. bal pitvari myxoma
esetében, ha bal-jobb shunt áll fenn (vagy alakul ki valamilyen
helyzetben).

Kulcsszavak: szív MR, myxoma, echokardiographia,
szívtranszplantáció, fibrosarcoma, szív autotranszplantációja

A fejezet felépítése
A.) Panaszok

B.) Anamnézis

C.) Vizsgálatok

D.) Döntés és kezelés

E.) Összefoglalás

A.) Panaszok
A példában szereplő személy (59 éves férfi beteg):

-acut coronaria syndroma tüneteivel került felvételre

-panaszai: hajnali órákban vérnyomásemelkedés, állkapocsba
sugárzó, légvételre fokozódó retrosternalis fájdalom

-Klinikum: EKG érdemi kóros eltérést nem igazolt, laboratóriumi
eredményeiből kiemelnénk, hogy a cardialis biomarkerek (troponin,
CK-MB) nem emelkedettek.

B.) Anamnézis
Esetünkben a következő kórelőzményi adatot regisztráltuk:

A betegnek kezeletlen hypertoniája van. Lényeges korábbi



megbetegedése, műtétje nem volt.

C.) Vizsgálatok
A kórkép felállításának következő lépcsőfoka különféle vizsgálatok
elvégzése.

Minden esetben először fizikális vizsgálatra kerül sor, ezt követik a
különféle laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok. EKG és
laboratóriumi vizsgálatot tekintettel az acut coronaria syndroma
gyanújára első vizsgálatként végeztük el.

Esetünkben a fizikális vizsgálat eredményeként a következő
eltérésekre derült fény: Normál testalkat, tüdő és has eltérés nélkül,
RR: 160/90 Hgmm, pulzus: 100/min, testmagaság: 180 cm, testsúlya
75 kg, szívzörej: Erb-pontban systolés zörej, axilla felé vezetődik.

Az eddigi adatok alapján el kell döntenie, milyen vizsgálatokkal
folytatódjon a panaszok okainak kiderítése. (1. ábra)

Milyen vizsgálatokat kér?

Számos vizsgálati eljárás közül választhat, a mindennapi gyakorlatban
vannak könnyen elérhető és első tájékozódásra alkalmas, a beteg
számára nem nagy megterhelést jelentő vizsgálatok, és vannak
nehezebben elérhető, időigényes, költéges és célirányos.

Az adott beteg esetében a következőként transthoracalis
szívultrahang (TTE) vizsgálatot végeztünk.

A TTE vizsgálat a következő eltérést írta le: „A mitralis mellső
vitorla bal pitvari felszínén egy 22x10 mm-es képlet ábrázolódik, mely
megfelelhet myxomának.” (2. ábra)

Ezt követően transoesophagealis (TEE) szívultrahang vizsgálat
történt (3. ábra).

3.film



A TEE vizsgálat leírás a következő:

„A mitralis mellső vitorla pitvari felszínén egy kb. 21 mm-es
vastagságú szolid terime látható, finoman szabálytalan felszínű,
típusos nyúlványok nem láthatóak. Az aortagyök mögött, a jobb
pitvart hátulról komprimálva egy 7 cm-es átmérőjű terime látható,
amely inhomogén szerkezetű. Aortainsufficientia nincs, a billentyű ép.
A többi billentyű ép. Kis mennyiségű koncentrikus pericardialis
fluidum látható.”

Ezek ismeretében felállítható-e a diagnózis vagy sem? (4. ábra)

Vagyis:

Általánosságban intracardialis terime hátterében primer cardialis
tumor, endocarditis talaján kialakult vegetáció vagy thrombus
merülhet fel.

Acut infektív endocarditist a gyulladásos paraméterek és lázas állapot
hiánya kizárja. Intracardialis thrombusra a lokalizáció atípusos.

Hogyan folytatja a beteg további vizsgálatát? (5. ábra)

Pontosabb megítélés céljából cardialis MR vizsgálatot végeztünk (6.
ábra)



Az MR vizsgálat során látottakat az alábbiakban foglalták össze:

„A mitralis billentyűn egy kb. 3x3 cm-es laza szerkezetű képlet
látható, mely a kontrasztanyagot egyenetlenül veszi fel és halmozza. A
jobb pitvart egy szabálytalan alakú, a tricuspidalis anulustól kiinduló,
a véna cava superior és a truncus pulmonalis szintjéig terjedő, az
aortagyököt körülölelő terime szűkíti be. A terime a nagyerekhez
szorosan kapaszkodik, azok falát nem infiltrálja. A terime a parietalis
pericardiumon nem terjed túl, a pericardiumban 5-6 mm-es
folyadéksáv látható. A terime sem a jobb kamra beáramlását, sem
kiáramlását nem akadályozza. A terime nem haematoma és nem
tályog. Megjelenése myxomára sem jellemző, elsősorban más
neoplasma jön szóba.”

D.) Döntés és kezelés
Mint minden daganatos megbetegedés esetén a betegre szabott
kezelés meghatározása multidiszciplináris team feladata!

Szívsebészeti konzíliumot követően műtéti tumorresectiót végeztünk.
A kettős lokalizációjú szívtumor teljes egészében nem volt
eltávolítható, azonban szövettani vizsgálat pontos diagnózist adott.

Műtéti leírás: „A pericardiumot explorálva a leírt helyen
epicardiummal bevont, kékesen elszíneződött tumornak imponáló
képletet találtunk. az epicardiumot megnyitva kezdetben haematoma,
majd szétesett izomszövet került a látótérbe, Ezt a képletet részben
eltávolítottuk, több helyről szövettani vizsgálatra anyagot küldtünk. A
szívüreget nem nyitottuk meg, a mitralis billentyűn lévő képletet nem
távolítottuk el. A szövettani vizsgálat első gyors jelentése
kötőszövetből kiinduló sarcoma…” (7. ábra)

A histológiai vizsgálat eredménye:



Monofázisos synovialis fibrosarcoma (grade 1)

Onkológiai kivizsgálást követően a kettős lokalizációjú szívtumor
primernek bizonyult.

Milyen terápiás lehetőségek jöhetnek szóba? (8. ábra)

A beteg az onkológiai kezelést visszautasította. A felajánlott
szívtranszplantációba nem egyezett bele. Fél év múlva jelentkezett
újból nyugalmi dyspnoés panaszokkal.

A tumor kiterjedésének
pontos megítélése céljából
szív MR javasolt.

A tumor kiterjedésének pontos megítélése céljából szív MR
vizsgálatot végeztünk, mely jelentős progressziót igazolt:

„A terime beterjedt a jobb pitvarba, jobb kamrába, elérte a
pulmonalis billentyűt és beszűkítette a jobb kamrai kiáramlást. Az
interatrialis septumban 27x26 mm átmérővel ábrázolódód terime, a
bal kamra csúcsi harmadban az inferior és anterior falnak
megfelelően infiltrátum volt látható. A bal kamra inferior falánál 65
mm hosszan 30 mm vastagságban intrapericardialisan, illetve a bal
pitvar-kamrai árokban 40x47 mm átmérőjű terime látható” (9. ábra)

Újabb szívsebészeti konzílium a terime bal pitvar dorsalis falának
inváziója miatt már szívtranszplantáció sem jöhetett szóba.

A beteget 2 hónap múlva elveszítettük.

E.) Összefoglalás
A synovialis fibrosarcoma rendkívül ritka szívtumor. Aspecifikus
klinikai tünetek jellemzik (acut coronaria syndroma képében is
jelentkezhet). A TEE szerepe alapvető a diagnózis és a
hemodinamikai hatás megítélésében. CMR-rel a pontos kiterjedés és a
szöveti propagáció is megítélhető. Staging megítélésében- PET CT
szerepe kiemelhető.



A fibrosarcomák
kezelésében elsődleges a
sebészi megoldás.

Szívtranszplantáció lehetősége korai felismerés esetén szóba jön. A
tumor agresszív sebészi eltávolítása mérsékli a tüneteket, és javíthatja
a túlélést. Kemo- és radiotherápia nem ajánlott. A fibrosarcoma
rendkívül rossz prognózisú (átlagos túlélés: 3 hó- 1 év)

Általánosságban elmondható, hogy a sarcomák gyorsan
progrediálnak, hamar halált okoznak a myocardium infiltrációja, a
véráramlást akadályozása és/vagy távoli metasztázisok által. Bár a
teljes sebészi reszekció a kezelési mód, a betegek nagyszámban
mutatnak kiújulást és még sikeres eltávolítás esetén is magas a
halálozási arány. Az átlagos túlélés 6-12 hónap (metasztázis nélkül 15
hónap átlagos túlélés várható, míg metasztázissal felfedezett
mesothelioma esetén a túlélés 5 hónap körül alakul), azonban
hosszútávú túlélésről is van beszámoló sikeres sebészei kezelést
követően. Kis esetszámú megfigyelés alapján a kevésbé differenciált
sarcomáknál találtak kedvezőbb túlélést.

Az adjuváns kemoterápia hatékonyságáról randomizált vizsgálat nem
áll rendelkezésünkre, bár az irodalomban előfordulnak az effektivitást
igazoló „anekdotikus” esetbemutatások. Talán a rhabdomyosarcomák
esetében számolhatunk némileg jobb kimenetellel. A besugárzást
ritkán használják és inkább a metasztázisok kezelésében van
jelentősége.

Szívtranszplantáció korai
felismerés esetén jöhet
szóba.

A sebészi tumorrezekció rossz eredményei vezethettek a
szívtranplantációt, mint terápiás megoldást választó eseti
kísérletekhez olyan betegeknél, akiknek nincs extracadialis
betegségük. A szívátültetés előtt a betegek nagyrésze kemoterápiát
kapott és besugárzáson esett át. Az egyik legnagyobb betegszámot
felvonultató közleményben a 21, malignus primér kardiális tumor
miatt szívtranszplantáción átesett beteg átlagos túlélése ugyan csupán
12 hónap volt, azonban 7 betegnél az átlagosan 27 hónapos
utánkövetés során sem újult ki a daganat.

Alternatív kezelési megoldásként a szív autotranszplantációja
ígéretesnek tűnik. Ennek során a szívet kimetszik, a tumor sebészei
eltávolítását ill. a rekonstrukciót „ex vivo” elvégzik, majd ez a szív
került reimplantációra a korábbi helyére. Vitathatatlan előnye, hogy
nem kell rejekciótól tartani és a szíven végzendő beavatkozások is
könnyebben megejthetőek.
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