
 

III./7.5. Mellhártya daganatai
Moldvay Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a mellhártya
leggyakoribb primer és áttéti daganatait.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a mellhártya daganatban szenvedő beteg tüneteit és
panaszait helyesen értékelje, a betegség igazolására
diagnosztikus stratégiát állítson fel és tisztában legyen a
legfontosabb kezelési lehetőségekkel.

Bevezetés
A mellhártyáról benignus és malignus primer daganat egyaránt
kiindulhat, mindkettő ritka daganatféleség. A pleura áttéti
daganaitól való elkülönítés nemritkán nehézségbe ütközik és biztos
diagnózishoz gyakran a társszakmák (sebészet, radiológia,
onkológia, patológia) képviselőivel való szoros együttműködés
szükséges. A pleura áttéti daganatai leggyakrabban hematogén
szórás révén alakulnak ki, és egyes esetekben az általuk okozott
tünetek és panaszok hívják fel a figyelmet a malignus
alapbetegségre.
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A.) Panaszok
A példában szereplő 46 éves férfibeteg az alábbi panaszokkal
érkezett az ambuláns rendelésre.

-Nehézlégzés, amely kezdetben csak terhelésre lépett fel, az
utóbbi napokban azonban nyugalomban is fullad.

-Visszatérő jobb oldali mellkasi fájdalom

-Gyakori ingerköhögés

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek? (1. ábra)



B.) Anamnézis
A beteg távolabbi anamnézisében 14 éves korában elvégezett
appendectomián kívül komolyabb betegség nem szerepel, gyógyszert
rendszeresen nem szedett, gyógyszerallergia nem ismert.
Családjában daganatos betegség halmozottan nem fordult elő.

Dyspnoes panaszai 1 hónapja kezdődtek, először csak lépcsőn
járáskor tapasztalt fulladásérzést. A mellkasi fájdalom később
jelentkezett, inkább tompa, köhögéskor felerősödik. Helyét pontosan
nem tudja lokalizálni, „az egész jobb oldala fáj”. Véres köpete nem
volt. Testsúlyát tartja, széklet, vizelet eltérés nélkül. 20 éves kora óta
dohányzik, napi átlag 10 szál cigarettát szív. Leánya 16 éves,
egészséges. 20 éve él családjával Nyergesújfalun, azóta az
eternitgyárban áll alkalmazásban karbantartóként.

C.) Diagnózis felállítása
A fizikális vizsgálat eredménye:

Közepesen táplált (176 cm, 72 kg) férfi, közepesen vértelt
nyálkahártyák, garatképletek békések, kóros nyirokcsomó nem
tapintható. A mellkasi szervek vizsgálatakor látható, hogy a jobb
mellkasfél mérsékelten retrahált. A jobb tüdő felett kopogtatáskor
kiterjedt tompulat észlelhető, a rekeszizom mozgása nem
megítélhető, a jobb tüdő felett légzési hang alig hallható. A bal tüdő
felett érdes alaplégzés hallható, a rekeszizom kitérése itt szabályos.
A szívhangok ritmusosak, zörej nem hallható. RR: 130/80, P:
80/perc. A has puha, betapintható, a jobb bordaív alatt mérsékelten
nyomásérzékeny, a hasban kóros rezisztencia nem tapintható. A
vesetájék ütögetésre nem érzékeny. Alszárakon anasarca,
varicositas nincs. Neurológiai eltérés nem észlelhető.

Milyen vizsgálatot kér? (2. ábra)



A mellkas RTG (3. ábra) vizsgálat a jobb oldalon nagymennyiségű
mellkasi folyadékra jellemző eltérést mutatott. A folyadék csaknem
az aortagomb magasságáig ér, a mögöttes tüdőterület nem
megítélhető. A trachea légsávja az alsó harmadban kissé jobbra
húzott, a szív ugyanakkor balra tolt. A tüdőparenchymában eltérés
nem látható.

A laborleletekben eltérés csak a süllyedésben volt megfigyelhető,
amely 56 mm/h volt.

Tekintettel a mellkas RTG látható eltérésre, a légzésfunkciós
vizsgálatot későbbi időpontra halasztottuk.

Mi legyen a következő diagnosztikus lépés?

A mellkas RTG nagymennyiségű mellkasi folyadék gyülemre utal.
Színezi a képet a trachea légsáv kóros oldal felé való elmozdulása,
mivel, ha csak folyadék lenne a háttérben, akkor az a középárnyékot
az ép oldal felé tolná. Az etiológia tisztázásában segítséget jelenthet
a mellkas CT és a bronchoscopia is, azonban mindkettőt célszerű a
folyadék lecsapolása után elvégezni, mivel így „tisztább” képet
kaphatunk az egyéb eltérésekről.

Mellkas csapolás során – frakcionált leengedést követően –
összességében 4200 ml sanguinolens mellkasi folyadékot nyertünk.

Miért szükséges a folyadékot frakcionáltan leengedni?

Nagymennyiségű mellkasi folyadék hirtelen leengedésekor egyrészt
reexpanziós tüdőoedema léphet fel, másrészt fennáll a veszélye
PTX (légmell) kialakulásának is.

Milyen vizsgálatokat kér a mellkasi folyadékból?

A mellkasi folyadékból cytologiai és bacteriologiai vizsgálatot,
valamint saválló pálca kimutatása céljából Ziehl-Neelsen festést,
valamint Koch tenyésztést kérünk.



Véres mellkasi folyadékgyülem hátterében leggyakrabban milyen
eltérés áll? (4. ábra)

A cytologiai vizsgálat véleménye: A Giemsa festett keneten nagy,
széles cytoplasmájú, gyakran kettős maggal bíró tumorsejtek
láthatók, a magok nagyok, a nucleolus prominens. Az atypia és a
polymorphia egyaránt kifejezett. Szabálytalan mitózisok is
megfigyelhetők. A látott sejtkép epithelialis mesothelioma
malignum alapos gyanúját veti fel (5. ábra).

Az időközben elvégzett mellkas CT a jobb tüdő kiterjedt érintettségét
igazolta (6. ábra).

A pleura mind a thoracalis mind a mediastinalis felszínen jelentősen
megvastagodott, idegenszövet által beszűrt, durván egyenetlen volt.
A folyamat a bordát destruálva áttöri a mellkasfalat. A CT kép
alapján is malignus mesothelioma gyanúja merült fel.

A mellkasi folyadék gyors újratermelődése és szövettani mintavétel
szükségessége miatt pleuroscopia mellett döntöttünk.

A pleuroscopia során a daganatosan beszűrt fali pleurából
többszörös mintavétel történt szövettani vizsgálatra (7. ábra).



A szövettani vizsgálat lelete a következő volt: A metszetben
daganatszövet látható, amelynek sejtjei nagyfokú polymorphiát és
atypiát mutatnak. A sejtek széles cytoplasmával és prominens
nucleolussal rendelkeznek. A látott szöveti kép epithelialis malignus
mesotheliomának megfelel (8. ábra).

A legfontosabb
differenciáldiagnosztikai
kérdés a metasztatikus
adenocarcinomától való
elkülönítés.

Malignus mesothelioma gyanúja esetén a szövettani vizsgálatot
immunhisztokémiai reakciókkal egészítik ki. A mesothelioma mind
hám, mind pedig kötőszöveti jegyeket hordoz, így egyaránt pozitív
citokeratinnal és vimentinnel. A CEA (carcino-embrionális antigén)
pozitivitás mesothelioma ellen szól. A legfontosabb
differenciáldiagnosztikai kérdés a metasztatikus adenocarcinomától
való elkülönítés, ebben segíthet a calretinin és/vagy a mesothelioma
Ab-1 pozitivitás.

Betegünk tumorszövetének immunhisztokémiai vizsgálata calretinin
pozitivitást igazolt, amely megerősítette a mesothalioma malignum
diagnózist (9. ábra).



85%-ban azbeszt expozíció
okozza, akár 20-30 évvel is
megelőzheti a daganat
kifejlődését.

Betegünk anamnéziséből kiderült, hogy 20 éven át eternitgyárban
dolgozott, így azbesztexpozícióval számolhatunk. Emellett a
dohányzás is, mint rizikótényző szerepel.

A pleura primer malignus tumorát a mesotheliomát 85%-ban
azbeszt expozíció okozza, amely akár 20-30 évvel is megelőzheti a
daganat kifejlődését (10. ábra).

Az ásványi eredetű, különböző magnézium-szilikát összetételű,
100-200 μm vastagságú tűszerű kristályok scanning
elektronmikroszkóppal kimutathatók (11. ábra, Dr. Jäckel Márta
anyagából).

Az azbeszt rostok emellett polarizációs mikroszkópban laminin
reakció után is láthatóvá tehetők (12. ábra, Dr. Jäckel Márta
anyagából).

Az azbeszt testet berlini kék reakcióval is kimutathatjuk (13. ábra,
Dr. Jäckel Márta anyagából).



Azbeszt expozíció és
dohányzás együttes jelenléte
esetén a tüdőrák
kialakulásának rizikója
50-szeresére nő.

Az azbeszt 100 %-ban tehető felelőssé az azbesztózis és 85 %-ban a
mesothelioma kialakulásáért, de nem szabad elfelejteni, hogy a
tüdőrákok 5 %-ában is etiológiai szerepet tulajdonítanak neki.
Azbeszt expozíció és dohányzás együttes jelenléte esetén a tüdőrák
kialakulásának rizikója 50-szeresére nő.

Szövettanilag három fő típus különíthető el, az epithelialis, a
sarcomatosus és a kevert típus, melyek közül az epithelialis típus bír
a legkedvezőbb prognózissal.

Legfőbb
differenciáldiagnosztikai
kérdés a pleura
metasztázistól való
elkülönítés!

A malignus mesothelioma esetében a legfőbb
differenciáldiagnosztikai kérdés a pleura metasztázistól való
elkülönítés. A pleura áttéti daganatát leggyakrabban tüdőrákban és
emlőrákban, valamint generalizált malignus lymphoma esetében
figyelhetjük meg, de esetenként az ovarium carcinoma is adhat
pleuralis metasztázist. A tüneteket és panaszokat nemritkán a
malignus mellkasi folyadék mennyisége határozza meg. A
differenciáldiagnózist ilyen esetekben is jelentősen megkönnyítik az
immuncitokémiai és immunhisztokémiai vizsgálatok (citokeratin,
vimentin, TTF-1, ösztrogén, progeszteron, LCA).

D.) Terápiás döntés
„Nothing exasperates a thoracic surgeon more than to be confronted
with a mesothelioma” (Semmi sem keseríti el jobban a
mellkassebészt, mint amikor egy mesotheliomával áll szemben.) írja
Harvey I. Pass 2002-ban megjelent közleményében.

Sebészi beavatkozás csak korai stádiumban felfedezett, lokalizált
betegség esetén kecsegtet sikerrel, a diffúz formák műtéti
eredményei rendkívül szerények.

A kiterjedt, infiltratív formák esetében alapvetően két módszer jöhet
számításba, a parietalis pleurectomia (vagy más néven
decorticatio), illetve az extrapleuralis pleuropneumonectomia.

Palliatív kezelésként a malignus mellkasi folyadék gyakori
újratermelődését megakadályozó pleurodesis, vagy a pleuro-
peritonealis shunt jöhet szóba.

A kemoterápiás szerek közül

Amennyiben a sebészi reszekció a betegség előrehaladott volta
miatt már nem lehetséges, úgy jelentősen csökken a gyógyulás
esélye. A kemoterápiás szerek közül a pemetrexed és a cisplatin az
első választandó készítmények. Percutan irradiáció
megkísérelhető, azonban nemritkán kemo- és /vagy
radiorezisztencia figyelhető meg és áll a kedvezőtlen prognózis



a pemetrexed és a cisplatin
az első választandó
készítmények.

hátterében.

Betegünk esetében a kiterjedt mellkasfali érintettség miatt sebészi
reszekció nem jöhetett szóba. Palliatív terápiaként – mellkasi
drainage-t követően – steril talcummal pleurodesist végeztünk, majd
cisplatin-pemetrexed kemoterápiát alkalmaztunk. rövid átmeneti
stabil betegség (SD = stable disease) után progressio lépett fel és a
beteg a diagnózis felállítása után 8 hónappal exitált.

E.) Összefoglalás
A pleura malignus mesotheliomája ritkán előforduló daganat.
Döntően azbeszt expozíció okozza, amely nemritkán több mint 20
évvel is megelőzheti a betegség megjelenését. Klinikailag
leggyakrabban mellkasi fájdalom és fokozódó nehézlégzés
formájában jelentkezik, mely utóbbi hátterében gyakran jelentős
mennyiségű, nemritkán véresen festenyzett mellkasi folyadék áll. A
dyspnoe másik oka a progresszív restriktív légzészavar, mivel a
tumoros infiltráció révén jelentősen megvastagodott mellhártya
páncélként veszi körül a tüdőt és folyamatosan zsugorítja annak
működő állományát. Gyakran késői stádiumban kerül felismerésre,
amikor más nincs lehetőség sebészi kezelésre. Az előrehaladott
esetek többségében az onkoterápia eredményei szerények, az
átlagos túlélés pemetrexed kemoterápia esetén is alig haladja meg a
12 hónapot.
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