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Guzy serca
Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski,
Krzysztof Wronecki
30.1. Wstêp
Serce jest rzadko spotykan¹ lokalizacj¹ procesu nowotworowego zarówno
w postaci guza ³agodnego jak i z³oliwego. S¹ to guzy o du¿ej ró¿norodnoci objawów klinicznych i wynikaj¹cych z tego trudnociach diagnostycznych. Dziêki
wspó³czesnym mo¿liwociom diagnostyczno-terapeutycznym mog¹ podlegaæ skutecznemu leczeniu z dobrym d³ugotrwa³ym efektem.
Nowotwór serca w postaci rhabdomyoma po raz pierwszy opisany zosta³
przez von Recklinghausena w 1862 r (1). Kolejne doniesienia, g³ównie dotycz¹ce odosobnionych przypadków rozpoznawanych w badaniach sekcyjnych,
zosta³y zebrane i przeanalizowane przez Mahaima w 1945 r. (2), a nastêpnie
przez Pricharda i Bigelowa (3, 4). Pocz¹tkowo guzy serca traktowane by³y
jedynie jak patologiczna osobliwoæ. Wraz z postêpem, jaki dokona³ siê w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych, pojawi³a siê realna szansa tak¿e na
uratowanie pacjentów dotkniêtych procesem nowotworowym serca. Dla ostatecznego efektu leczenia nabra³y znaczenia wczesne wykrycie oraz w³aciwa
terapia. Pierwsze udane operacyjne usuniêcie guza serca doros³ego pacjenta
wykonano w 1954 r. (5).
Nowotworowe pierwotne guzy serca s¹ rzadkoci¹, niezale¿nie od grupy
wiekowej. Straus i Merliss, na podstawie wyników du¿ej liczby badañ sekcyjnych, ocenili czêstoæ ich wystêpowania na 0.0017% (6). Nieco czêciej guzy
serca wystêpuj¹ u dzieci. Simcha, na podstawie ponad 20-letniej obserwacji
pacjentów hospitalizowanych w swoim orodku, oceni³ czêstoæ wystêpowania
guzów serca u dzieci na 0,08% (7). Nadas i Ellison podaj¹ czêstoæ 0,027%
w grupie 11000 dzieci poddanych badaniu pomiertnemu (8).
Wiêkszoæ pierwotnych guzów serca u dzieci to nowotwory ³agodne a najczêciej wystêpuj¹cymi s¹ wg kolejnoci wystêpowania: rhabdomyoma, fibroma, myxoma, teratoma, angioma i lipoma. Pierwotne guzy serca o utkaniu z³oliwym spotykane s¹ znacznie rzadziej. Poza guzami pierwotnymi, serce mo¿e
byæ miejscem usadowienia guzów przerzutowych.
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30.2. Anatomopatologia
30.2.1.Pierwotne ³agodne guzy serca
30.2.1.1. Miêniak pr¹¿kowanokomórkowy  rhabdomyoma
Rhabdomyoma jest najczêciej wystêpuj¹cym guzem serca u dzieci, spotykanym tak¿e u noworodków. Okazjonalnie nowotwór ten rozpoznawany by³ u chorych doros³ych, jednak¿e dwie trzecie pacjentów z guzem serca o tym utkaniu,
to dzieci poni¿ej trzeciego roku ¿ycia. Rhabdomyoma s¹ najczêciej mnogie i wywodz¹ siê z przegrody miêdzykomorowej lub wolnej ciany jednej z komór.
Nowotwór ten czasami obejmuje tak¿e przedsionki i miênie brodawkowate. Jest
dobrze ograniczony, nie posiada w³asnej torebki i przyjmuje postaæ szarawo-bia³ych guzków zlokalizowanych w miêniu sercowym. W miarê wzrostu guzki te
wpuklaj¹ siê do wiat³a komory. Histologicznie miêniak pr¹¿kowanokomórkowy serca zbudowany jest z du¿ych, okr¹g³ych komórek z wielkimi wakuolami
oraz delikatnymi pasmami w protoplazmie, które promienicie odchodz¹ od
centralnie po³o¿onego j¹dra, tworz¹c charakterystyczny obraz komórek pajêczych.
Komórki te wype³nione s¹ mukopolisacharydami, których g³ównym sk³adnikiem
jest glikogen. Innym charakterystycznym, wa¿nym diagnostycznie elementem,
s¹ w³ókna poprzeczne, widoczne makroskopowo wewn¹trz guza (9).
Nowotworowe pochodzenie guza by³o poddawane w w¹tpliwoæ. Niektórzy
badacze twierdzili, ¿e jego powstawanie jest efektem nadmiernego przerostu
p³odowych w³ókien Purkinjeego (10). Wczeniej uwa¿ano, ¿e jest to szczególna postaæ choroby spichrzeniowej miênia sercowego, jednak mukopolisacharydy wchodz¹ce w sk³ad guza s¹ odmienne od analogicznych, rozpoznawanych na
przyk³ad w chorobie von Gierkea (3). Prawdopodobnym wydaje siê, i¿ ze wzglêdu na sw¹ budowê histologiczn¹, jest to guz o charakterze mieszanym  typu hamartoma, a nie prawdziwy nowotwór. Wielokrotnie opisywano ponadto przypadki
jego spontanicznej regresji.
Guzy serca o charakterze miêniaka pr¹¿kowanokomórkowego nale¿¹ do najwczeniej wykrywanych zmian w stwardnieniu guzowatym  chorobie Bournevillea. Wykrywalnoæ tych guzów w grupie dzieci do lat 2 jest najwiêksza. Warto
podkreliæ, ¿e diagnozowano je ju¿ w 22 tygodniu ci¹¿y metod¹ ultrasonografii
u p³odu (11). Wraz z wiekiem, u oko³o 40% dzieci kolejne badania echokardiograficzne wykazywa³y stopniowe samoistne zmniejszanie siê masy guza.

30.2.1.2. W³ókniak  fibroma
Fibroma jest drugim co do czêstoci wystêpowania nowotworowym guzem
serca u dzieci. Fibroma s¹ najczêciej zlokalizowane w cianie lewej komory
i w przegrodzie miêdzykomorowej, jednak mog¹ wystêpowaæ równie¿ w prawej
komorze i czasami w prawym przedsionku. Nowotwór ten wystêpuje w postaci
pojedynczego, g³adkiego, bia³ego, dobrze ograniczonego guza, pozbawionego
w³asnej torebki. Swoj¹ budow¹ makroskopow¹ i konsystencj¹ przypomina w³ók-
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niaki macicy. Histopatologicznie jest zmian¹ ³agodn¹, zbudowan¹ g³ównie z dojrza³ych fibroblastów, poprzeplatanych w³óknami miênia sercowego i pasmami
kolagenu. Czasami w jego masie mog¹ wyst¹piæ zwapnienia, w obrêbie serca nie
notowano proliferacji z³oliwej (9).

30.2.1.3. luzak  myxoma
Myxoma rzadko wystêpuje u dzieci, z kolei u doros³ych jest najczêciej spotykanym nowotworem serca. luzaki rozpoznawane s¹ w 15% przypadków guzów ³agodnych u dzieci oraz powy¿ej 10% wszystkich guzów u dzieci do 15 roku
¿ycia. W dwóch trzecich opisywanych przypadków luzak wystêpuje w lewym
przedsionku, wychodz¹c z przegrody miêdzyprzedsionkowej w obszarze otworu
owalnego. W szczególnych przypadkach szypu³a luzaka lewego przedsionka
przyroniêta jest do piercienia lub p³atków zastawki mitralnej, stanowi¹c dodatkowe, czêsto niemo¿liwe do przewidzenia, utrudnienie dla chirurga. Nieco rzadziej luzaki wystêpuj¹ w prawej komorze i w prawym przedsionku. Guz zbudowany jest z delikatnych, galaretowatych, przeroczystych mas, bezbarwnych
lub te¿ o ¿ó³to-ró¿owym albo zielonkawym podbarwieniu. Zazwyczaj przytwierdzony jest do pod³o¿a w¹sk¹ szypu³¹ (12). Histologicznie luzaki zbudowane s¹
z du¿ej iloci bezpostaciowej struktury, która zawiera grupy zespolonych komórek o typie podcieliska, po³¹czonych z cienkociennymi naczyniami krwiononymi o morfologii kapilar. W budowie mikroskopowej charakterystyczne s¹
komórki gwiadziste z wypustkami oraz wrzecionowate, zanurzone w luzie
bogatym w substancjê PAS-dodatni¹. luzaki mog¹ wyrastaæ z wielu miejsc jednoczenie, w zwi¹zku z tym mog¹ byæ mnogie, zarówno w obrêbie jednej jak
i wielu jam serca. Chocia¿ utkanie luzaka jest typu jednoznacznie ³agodnego,
guzy te wykazuj¹ tendencjê do nawrotów oraz zez³oliwienia; s¹ wiêc traktowane jako nowotwory miejscowo z³oliwe (13).

30.2.1.4. T³uszczak  lipoma
T³uszczak jest rzadko wystêpuj¹cym guzem serca, tak¿e u dzieci. Guz ten
wystêpuje w postaci podwsierdziowych, miêkkich, ¿ó³tych mas wpuklaj¹cych siê
do wiat³a przedsionków lub komór. Mo¿e dawaæ objawy zwê¿enia ich wiat³a.
Rzadziej wystêpuje postaæ ródcienna, która równie¿ wpukla siê do jam serca
upoledzaj¹c dro¿noæ. ródcienne t³uszczaki nie posiadaj¹ torebki, w ich wnêtrzu widoczne mog¹ byæ przechodz¹ce przez guz zbite pasma w³ókien miêniowych. Najwiêksze rozmiary osi¹gaj¹ t³uszczaki w postaci nasierdziowej. Mikroskopowo zbudowane s¹ z komórek dojrza³ego t³uszczu, który dodatkowo zawieraæ mo¿e ró¿n¹ iloæ tkanki w³óknistej (fibrolipoma) lub miêniowej (myolipoma). Histologicznie t³uszczak jest nowotworem ³agodnym, który czêsto ulega
martwicy t³uszczowej z postêpuj¹cym wapnieniem, jednak wykazuje siln¹ tendencjê do postêpuj¹cego wzrostu (14).
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30.2.1.5. Naczyniak  angioma
Angioma wystêpuje rzadko, w dwóch postaciach: hemangioma i lymphangioma. Guzy te mog¹ wyst¹piæ w ka¿dej z jam serca z równ¹ czêstoci¹ a tak¿e na
zewnêtrznej powierzchni serca (epicardial hemangioma) powoduj¹c krwisty
wysiêk w worku osierdziowym, podobnie jak w przypadku xantogranuloma.
Wiêkszoæ opisanych przypadków by³a rozpoznawana przypadkowo pomiertnie, jednak naczyniaki mog¹ obejmowaæ tkanki uk³adu przewodz¹cego serca
powoduj¹c zaburzenia rytmu, bêd¹ce ich g³ówn¹ manifestacj¹ kliniczn¹, czêsto
prowadz¹c do bloku przewodnictwa (3).

30.2.1.6. Potworniak  teratoma
Opisano zaledwie kilka pojedynczych przypadków wewn¹trzsercowego potworniaka. Wydaje siê, ¿e guzy te wychodz¹ ze ródb³onka g³ównie lewej komory, z okolicy wêz³a przedsionkowo-komorowego i piercienia zastawki trójdzielnej, jednak mog¹ wystêpowaæ w ka¿dej z jam serca. Guz jest zazwyczaj lity,
zawiera cysty, wewn¹trz wyranie wykszta³conej torebki mog¹ wystêpowaæ p³aty
(ryc. 1 a,b). Nowotwór wpukla siê do wiat³a komory, powoduj¹c objawy istotnego zwê¿enia wiat³a. Zazwyczaj towarzyszy mu wysiêk w worku osierdziowym. Histologicznie zawiera komórki pochodz¹ce z trzech listków zarodkowych
(15). W masie guza znajdowano obszary tkanki nerwowej, miêni g³adkich i pr¹¿kowanych, tkankê kostn¹ i chrzêstn¹ oraz gruczo³ow¹: tarczycy i trzustki.

Ryc. 1a. Usuwanie guza z lewej komory poprzez zastawkê aortaln¹ (teratoma
adultum). Noworodek w 3 tygodniu ¿ycia (sprê¿ysty, bia³y guzek uchwycony
pêset¹ rodzi siê przez piercieñ aortalny)
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Ryc. 1 b. Guz po usuniêciu, sprê¿ysty, z licznymi cystami wype³nionymi
p³ynem, po czêciowym odbarczeniu zawartoci cyst (bia³awa, gêsta treæ);
guz o rednicy zbli¿onej do 2 cm ewakuowany przez zastawkê aorty o rednicy 5 mm, widoczne przewiecaj¹ce komory p³ynowe

30.2.1.7. Fibroelastoma miêni brodawkowatych
Fibroelastoma, zwany te¿ brodawkowatym nowotworem zastawek serca,
bywa doæ czêsto znajdowany w badaniach sekcyjnych i prawdopodobnie nie jest
prawdziwym guzem nowotworowym. Uwa¿a siê, ¿e jest on efektem nadmiernej
proliferacji wyrostków Lambla, wystêpuj¹cych fizjologicznie w zastawkach pó³ksiê¿ycowatych i przedsionkowo-komorowych. Najczêciej guz ten nie daje objawów klinicznych, jednak mo¿e powodowaæ zwê¿enie zastawek serca i naczyñ
wieñcowych (9).

30.2.1.8. £agodny guz mezenchymalny  mesenchymoma benignum
Rozpoznawany jest niezwykle rzadko, czy to z powodu unikalnego wystêpowania, czy te¿ trudnoci ustalenia rozpoznania histologicznego. Warunkiem
rozpoznania jest stwierdzenie co najmniej 2 sk³adników nowotworowego utkania pochodz¹cych z tkanki mezenchymalnej (nie wliczaj¹c tkanki ³¹cznej), np.:
miêniówki g³adkiej (leiomyoma), elementów os³onek nerwowych (neurinoma),
miêniówki pr¹¿kowanej (rhadbomyoma) oraz zrêbu guza tkanki ³¹cznej i fibroblastów (16). Obecnoæ komórek rhabdomyoma w guzie mezenchymalnym mo¿e
zawsze budziæ podejrzenie wspó³istnienia rozsianego stwardnienia wieloguzkowego w obrêbie orodkowego uk³adu nerwowego (choroby Bournevillea), jednak
w tym przypadku prawdopodobieñstwo zmian w uk³adzie nerwowym jest bardzo
ma³e (znacznie mniejsze ni¿ w przypadku czystej postaci miêniaka pr¹¿ko-

Guzy serca

429

wanokomórkowego. Guz mezenchymalny ma lit¹, tward¹ strukturê, jego obecnoæ w jamach serca prowadzi do upoledzenia przep³ywu krwi przez zastawki,
mog¹c prowadziæ do gwa³townych objawów. Wygl¹d guza i przebieg kliniczny
przypomina w³ókniaka (fibroma).

30.2.2. Pierwotne z³oliwe guzy serca
Pierwotne z³oliwe guzy serca s¹ najczêciej typu miêsaków. Wystêpuj¹ one
niezmiernie rzadko, zw³aszcza u dzieci. Opisane zosta³y: miêniak poprzecznie
pr¹¿kowany miêsakowy (rhabdomyosarcoma), naczyniak miêsakowy (angiosarcoma, hemangiosarcoma) (ryc. 2), t³uszczak miêsakowy (liposarcoma), luzakomiêsak (myxosarcoma), w³ókniakomiêsak (fibrosarcoma) (ryc. 3a, b), ch³oniak miêsakowy (lymphosarcoma), potworniak z³oliwy (teratoma malignum) i miêsak
pochodzenia nerwowego (neurosarcoma). Zdarzaj¹ siê guzy o wysokiej z³oliwoci  o utkaniu mieszanym i niskim zró¿nicowaniu komórkowym. Guz, pierwotnie wywodz¹cy siê z miênia sercowego, ³atwo rozprzestrzenia siê w komorach
serca, naciekaj¹c nastêpnie osierdzie i struktury s¹siaduj¹ce. W efekcie pojawia siê
krwisty p³yn wysiêkowy lub krew w worku osierdziowym, doprowadzaj¹cy do tamponady serca. Rokowanie w pierwotnym z³oliwym nowotworze serca jest nieko-

Ryc. 2. Po otwarciu worka osierdziowego  ródoperacyjny obraz z³oliwego guza (angiosarcoma),
obejmuj¹cego znaczn¹ czêæ prawej komory i prawego przedsionka; s³abe odgraniczenie od zdrowych
tkanek, co zaznaczono obrysowaniem. Masy guza ³atwo rozpadaj¹ce siê. Dziewczynka
16-letnia
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Ryc. 3 a. ródoperacyjny obraz z³oliwego guza u 11-ch³opca (fibrosarcoma). Guz twardy, ma³o
sprê¿ysty, doæ dobrze ograniczony, jego zakres zaznaczono obrysowaniem

Ryc. 3 b. Guz po usuniêciu, widoczna niejednolita struktura i pola martwicy
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rzystne ze wzglêdu na gwa³townie postêpuj¹cy rozrost guza, niszczenie struktur
miênia sercowego oraz przerzuty (17).

30.2.3. Przerzutowe guzy serca
Przerzutowe guzy serca u dzieci wystêpuj¹ niezmiernie rzadko. S¹ to g³ównie przerzuty pochodzenia miêsakowego, zlokalizowane najczêciej w prawej
komorze i na zastawce trójdzielnej. Uszypu³owana wewn¹trzsercowa postaæ
guza Wilmsa (nephroblastoma) mo¿e wype³niaæ wiat³o prawego przedsionka
i prawej komory, doprowadzaj¹c do objawów istotnego hemodynamicznie ich
zwê¿enia, bez bezporedniego naciekania miênia sercowego.
W grupie chorych doros³ych przerzutowe guzy serca wystêpuj¹ do 40 razy
czêciej ni¿ guzy serca pierwotne. Na podstawie badañ sekcyjnych czêstoæ ich
wystêpowania ocenia siê na 0,24% do 6,4% (18). Najczêstszym ród³em przerzutów do serca s¹ nowotwory p³uc, piersi u kobiet, ¿o³¹dka i okrê¿nicy, a tak¿e
czerniaki i ch³oniaki. Przerzuty w sercu mog¹ mieæ postaæ guzkow¹ lub rozlan¹,
mog¹ naciekaæ powierzchniê osierdzia lub wsierdzia, lub obie te struktury jednoczenie. Najczêciej zajêcie wsierdzia powoduje powstawanie skrzepliny przyciennej, za naciekaniu osierdzia towarzyszy zapalenie w³óknikowe z krwistym
przesiêkiem, doprowadzaj¹cym do tamponady i niewydolnoci serca.

30.3. Objawy kliniczne
Manifestacja kliniczna guzów serca zale¿y od ich wielkoci, iloci oraz lokalizacji. Ma³e guzy serca, szczególnie wystêpuj¹ce pojedynczo w jednej z komór, mog¹ byæ bezobjawowe. Rozlany proces nowotworowy miênia serca
zazwyczaj powoduje jego ciê¿k¹ niewydolnoæ prowadz¹c¹ do mierci. Guzy
du¿ych rozmiarów, wpuklaj¹ce siê do jam serca mog¹ powodowaæ ograniczenie
nap³ywu lub odp³ywu krwi. U dziecka, zwê¿eniu zastawki trójdzielnej z powodu lokalizacji guza towarzyszy sinica, w nastêpstwie odwróconego przep³ywu
przez otwór owalny, jeli jest on dro¿ny. Stenoza zastawki mitralnej lub jej niedomykalnoæ mo¿e pojawiæ siê w przypadku rhabdomyoma. Istotne hemodynamicznie zwê¿enie drogi wyp³ywu prawej lub lewej komory mo¿e wystêpowaæ
w przypadku rhabdomyoma, fibroma i teratoma. Du¿e guzy mog¹ znacznie
ograniczaæ pojemnoæ lewej komory, bez zwê¿enia jej drogi nap³ywu lub wyp³ywu, równie¿ w tym mechanizmie powoduj¹c pogorszenie funkcji wyrzutowej
i niewydolnoæ lewokomorow¹.
Zaburzenia rytmu serca w nastêpstwie zaatakowania uk³adu bodcoprzewodz¹cego s¹ kolejn¹ grup¹ objawów nowotworu serca. Obserwowano ca³kowity
blok przedsionkowo-komorowy, nadkomorowe lub komorowe czêstoskurcze,
zespo³y tachykardia-bradykardia, ró¿ne postaci bloku przedsionkowo-komorowego oraz zespo³y nag³ej mierci, prawdopodobnie w efekcie migotania komór.
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Szczególn¹ grupê objawów prezentuj¹ chorzy z rozpoznaniem luzaka. Ich
g³ównymi elementami s¹ cechy stenozy zastawki mitralnej oraz zatory obwodowe, których ród³em s¹ oderwane masy guza. Zwê¿enie zastawki mitralnej z nastêpowym nadcinieniem p³ucnym oraz zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca jest
obserwowane najczêciej. Niedomykalnoæ mitralna, w nastêpstwie wpuklania siê
guza, naciekania na piercieñ w³óknisty lub p³atki zastawkowe, wystêpuje rzadziej. Charakterystyczne s¹ nawracaj¹ce incydenty omdleñ w efekcie blokowania ujcia mitralnego lub sporadycznie trójdzielnego, w przypadku lokalizacji prawoprzedsionkowej. Zatory p³ucne lub systemowe, spowodowane odrywaniem siê
fragmentów ³amliwego nowotworu, by³y obserwowane w ponad po³owie przypadków dzieci ze luzakiem. Czêsto obserwowanymi objawami s¹ gor¹czka,
utrata masy cia³a, podwy¿szony odczyn Biernackiego, wzrost stê¿enia bia³ek
w surowicy oraz antyhialuronidazy.

30.4. Diagnostyka
Diagnostyka z uwzglêdnieniem prawdopodobieñstwa guzów serca powinna
byæ przeprowadzona u wszystkich dzieci z niewyjanionymi szmerami sercowymi, zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca, zaburzeniami rytmu, którym towarzyszy
gor¹czka, anemia i utrata masy cia³a o nieznanej przyczynie. Podstawowym badaniom laboratoryjnym powinna towarzyszyæ w takich przypadkach rozszerzona diagnostyka biochemiczna (markery nowotworowe) oraz kardiologiczna, ze
szczególnym uwzglêdnieniem metod obrazowych.
Elektrokardiogram mo¿e nie wykazywaæ zmian, a ewentualne cechy zapisu
EKG towarzysz¹ce nowotworowi serca, s¹ zazwyczaj niespecyficzne. Opisywano skojarzone z guzem serca skrócenie czasu P-R, opónienie zwrotu ujemnego
nad praw¹ komor¹, blok prawej (RBBB) lub lewej odnogi pêczka Hisa (LBBB),
b¹d te¿ blok ca³kowity (8). Wystêpowaæ mog¹ równie¿ nawracaj¹ce czêstoskurcze komorowe (19). W przypadkach, gdy podejrzewana jest wznowa po radykalnym leczeniu chirurgicznym miêsaka tkanek miêkkich, tak¿e o lokalizacji
odleg³ej od klatki piersiowej i serca, oprócz przegl¹dowego zdjêcia klatki piersiowej, rutynowo wykonuje siê badanie EKG (20).
Standardowe badanie radiologiczne klatki piersiowej mo¿e nie wykazywaæ
zmian. Niecharakterystyczne powiêkszenie sylwetki serca w nastêpstwie nowotworu wystêpuje w zwi¹zku z niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Niesymetryczne powiêkszenie zarysu serca mo¿e pojawiæ siê, gdy guz zlokalizowany jest w obrêbie
ciany przednio-bocznej lewej komory. Zwapnienia wystêpuj¹ sporadycznie,
najczêciej w przypadku rhabdomyoma i lipoma. Wysiêk do worka osierdziowego, jako jedyny radiologiczny wskanik nowotworu serca, opisano w przypadku
rhabdomyoma z towarzysz¹c¹ niewydolnoci¹ serca (21).
Wspó³czesna echokardiografia dostarcza czêsto wystarczaj¹cych danych na
temat obecnoci guza serca, jego lokalizacji, wielkoci, ruchomoci i powi¹za-
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nia ze strukturami anatomicznymi. Coraz czêciej stosowana klinicznie echokardiografia p³odowa umo¿liwia wczesne diagnozowanie zmian nowotworowych
o utkaniu guza zarodkowego (11).
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny s¹ wykonywane szczególnie w przypadkach, gdy wyjanienia wymaga naciekanie guza serca na inne struktury ródpiersia (22).
Badania angiograficzne naczyñ wieñcowych wykonuje siê w celu oceny unaczynienia guza oraz jego naciekania na naczynia wieñcowe, co ma szczególne
znaczenie w chwili podejmowania decyzji o leczeniu operacyjnym i wyborze jego
techniki. Cewnikowanie serca dostarcza dodatkowych informacji o hemodynamicznych nastêpstwach obecnoci nowotworowego guza w sercu (23).

30.5. Leczenie i wyniki
Leczenie chirurgiczne jest postêpowaniem z wyboru w przypadkach ³agodnych nowotworów serca, którym towarzysz¹ istotne objawy ze strony uk³adu
kr¹¿enia. Szczególnie w przypadkch, gdy obecnoæ guza w sposób istotny upoledza nap³yw lub odp³yw z komory z jej postêpuj¹c¹ dysfunkcj¹, interwencja
operacyjna powinna byæ podejmowana szybko, niemal¿e natychmiast po precyzyjnym ustaleniu rozpoznania. Resekcja guza w kr¹¿eniu pozaustrojowym,
mo¿liwie w jak najszerszym zakresie, daje zazwyczaj dobry efekt, nawet u noworodków. Dodatkowych informacji o zasiêgu i lokalizacji guza w czasie zabiegu mo¿e dostarczyæ echokardiografia przezprze³ykowa. Do uzupe³nienia wyciêtych fragmentów cian serca stosuje siê najczêciej w³asne osierdzie, ³atê
homograftow¹ lub materia³ syntetyczny, np. PTFE (Gore-Tex). Prowadzenie
pooperacyjne odbywa siê w sposób typowy, uk³ad kr¹¿enia najczêciej wymaga przed³u¿onego wsparcia aminami katecholowymi we wczesnym okresie po
operacji. Nowotwory ³agodne nie wymagaj¹ chemio- lub radioterapii uzpe³niaj¹cej.
Rozleg³e naciekanie miokardium w wypadku zaawansowanych postaci fibroma, lipoma i rhabdomyoma uniemo¿liwia chirurgiczn¹ resekcjê guza w ca³oci.
W takich przypadkach nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ czêciowego usuniêcia nowotworu a wyj¹tkowo transplantacji serca (12, 24). W wyj¹tkowych przypadkach
guzów o trudno dostêpnej lokalizacji, rozwa¿a siê mo¿liwoæ autotransplantacji
w³asnego serca po wyciêciu nowotworu (12). Czêciowe wyciêcie rhabdomyoma
daje istotne dla pacjenta ust¹pienie objawów, które dodatkowo mo¿e zaowocowaæ spontanicznym zanikiem pozostawionych, b¹d z powodu trudnego dostêpu, b¹d niekorzystnej lokalizacji, fragmentów guza. Postêpowanie takie wydaje siê byæ dodatkowo uzasadnione faktem czêstej koegzystencji rhabdomyoma
z zespo³em stwardnienia guzowatego, mo¿e byæ wiêc traktowane jako leczenie
z za³o¿enia paliatywne. Niekiedy guzki takie maj¹ samoistn¹ tendencjê do ustêpowania.
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Chirurgiczne usuniêcie luzaka powinno byæ uzupe³nione o resekcjê fragmentu miênia serca, najczêciej przegrody miêdzyprzedsionkowej, w obszarze objêtym szypu³¹ guza. Przyjmuje siê, ¿e wyciêcie czêci przegrody z koniecznoci¹ jej uzupe³nienia ³at¹ z w³asnego osierdzia lub niekiedy elektrokoagulacja powierzchni przegrody w okolicy przyczepu luzaka, zapobiegaj¹
wznowie nowotworu. Niestety, pomimo przestrzegania powy¿szych regu³,
czêste s¹ przypadki nawrotu guzów tego typu (12, 13). Wszelkie manewry na
sercu, od pocz¹tku zabiegu a¿ do doszczêtnego wy³uszczenia luzaka, powinny byæ wykonywane zgodnie z zasadami aseptyki onkologicznej niezwykle
delikatnie i precyzyjnie, celem zapobie¿enia ewentualnemu oderwaniu lub
fragmentacji masy guza, co mog³oby doprowadziæ do niezamierzonych powik³añ zatorowych. Wnikliwej oceny wymagaj¹ zastawki przedsionkowo-komorowe, w szczególnoci mitralna, która czêsto bywa nacieczona przez szypu³ê
nowotworu. W takich przypadkach niezbêdna jest plastyka zastawki lub jej
piercienia a wyj¹tkowo gdy struktura p³atków jest uszkodzona, wszczepienie
protezy w pozycjê mitraln¹. Rutynowo powinno siê sprawdziæ pozosta³e jamy
serca celem wykluczenia obecnoci dodatkowych ognisk luzaka wielopunktowego (25). Niezwykle u¿yteczna, zarówno dla oceny doszczêtnoci zabiegu,
jak te¿ funkcji zastawek przedsionkowo-komorowych, mo¿e okazaæ siê ródoperacyjna echokardiografia przezprze³ykowa.
Z³oliwe guzy serca s¹ nowotworami o zdecydowanie z³ym rokowaniu ze
wzglêdu na szybki wzrost, rozsiew systemowy i brak satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi na ró¿ne formy terapii. Z tego powodu nie opracowano dotychczas jednolitych algorytmów postêpowania, w tym tak¿e leczenia chirurgicznego. Podejmowane s¹ natomiast próby interwencji kardiochirurgicznych, maj¹ce na celu
g³ównie z³agodzenie objawów i doran¹ poprawê komfortu ¿ycia pacjentów.
Analiza ewentualnych korzyci wynikaj¹cych z podjêcia zabiegu nad nieuchronnym ryzykiem rozsiewu procesu nowotworowego i dodatkowej immunizacji
chorego w czasie kr¹¿enia pozaustrojowego, jest podejmowana indywidualnie
w ka¿dym przypadku z³oliwego guza serca. Operacje z³oliwych nowotworów
serca s¹ zazwyczaj niezwykle trudne technicznie, z tego powodu dodatkowo
obarczone podwy¿szonym ryzykiem. G³ówne problemy, jakie napotkaæ mo¿e
chirurg wynikaj¹ najczêciej z rozpadania siê guza serca zajmuj¹cego ca³e ródpiersie wraz z mo¿liwoci¹ wyst¹pienia gronych, wrêcz niemo¿liwych do opanowania krwawieñ. W zwi¹zku z tym mo¿e okazaæ siê konieczne prowadzenie
kr¹¿enia pozaustrojowego z dostêpu udowego, z niezbêdnym niekiedy ca³kowitym zatrzymaniem kr¹¿enia w g³êbokiej hipotermii. Usuniêcie guza w granicach
zdrowych tkanek zwi¹zane jest z koniecznoci¹ rozleg³ych resekcji cian serca,
tak¿e na przebiegu naczyñ wieñcowych, z ich uzupe³nieniem materia³em sztucznym lub biologicznym. Koñcowa hemostaza wykonywana jest miejscowo w warunkach zaburzeñ uk³adu krzepniêcia. Ze wzglêdu na rozleg³oæ resekcji struktur serca wskazane jest przed³u¿one wsparcie katecholaminami po operacji, mog¹
te¿ wyst¹piæ uci¹¿liwe zaburzenia rytmu (26).
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Dotychczas brak typowych schematów terapii uzupe³niaj¹cej w przypadku
guzów z³oliwych serca u dzieci, w tym tak¿e miêsaka miêni pr¹¿kowanych
(rhabdomyosarcoma). W przypadku tego guza o lokalizacji pozasercowej zastosowanie leczenia chirurgicznego, chemio- i radioterapii pozwala na osi¹gniêcie
wyleczenia, z jednoczesnym zachowaniem narz¹du. Do najczêciej stosowanych
leków w tej grupie nowotworów nale¿¹: Winkrystyna, Actinomycyna D, Cyklofosfamid, Adriamycyna, Etopozyd, DTIC i Ifosfamid. Radioterapia planowana
jest indywidualnie w przypadku ka¿dego chorego i znajduje zastosowanie w paliatywnym napromienianiu ogniska pierwotnego i przerzutów. Metoda ta odgrywa wa¿niejsz¹ rolê u tych chorych, u których zabieg operacyjny nie jest mo¿liwy, lub wi¹za³by siê ze znacznymi konsekwencjami funkcjonalnymi (19, 27).
Chemioterapia w miêsakach tkanek miêkkich, innych ni¿ rhabdomyosarcoma,
znalaz³a zastosowanie g³ównie z powodu wysokiej czêstoci przerzutów odleg³ych
i lokalnych niepowodzeñ w pediatrycznym leczeniu onkologicznym. Najczêciej
stosowane leki w tej grupie nowotworów to: Cyklofosfamid, Winkrystyna i Adriamycyna (27).
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