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::  Złośliwy guz Trytona 
 

Orpha number: 252212 

 
Definicja choroby: 

Złośliwy guz Trytona (MTT) jest rzadkim agresywnym podtypem złośliwego nowotworu osłonek nerwów 

obwodowych (MPNST; zob. to hasło); histopatologicznie charakteryzuje się obszarami różnicowania w 

kierunku mięsaka z mięśni poprzecznie prążkowanych.  

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania złośliwych nowotworów Trytona nie jest znana. Przypadki tego nowotworu 

stanowią około 5% wszystkich przypadków MPNST. Nie ma różnic w rozkładzie pod względem płci. 

 

Opis kliniczny: 

Większość przypadków odnotowano wśród dorosłych (średni wiek około 30 lat), ale opisy pacjentów 

dotyczą pacjentów w różnym wieku. Szacuje się, że 40% do 70% przypadków występuje u pacjentów z 

nerwiakowłókniakowatością typu 1 (zob. to hasło), we wcześniejszym wieku i głównie u mężczyzn. 

Pozostałe przypadki są sporadyczne i występują w późniejszym wieku. MTT na ogół wynika z nerwów 

obwodowych na głowie, szyi, kończynach lub tułowiu. Rzadkie lokalizacje obejmują mózg, pośladki, 

narządy wewnętrzne, śródpiersie i przestrzeń zaotrzewnową. Niezmiernie rzadko odnotowano 

śródczaszkowe MTT, niezwiązane z nerwem czaszkowym. Złośliwy guz Trytona jest zdefiniowany 

histologicznie jako nowotwór wywodzący się z osłonek nerwów obwodowych z dodatkowymi obszarami 

różnicowania w kierunku mięsaka z mięśni poprzecznie prążkowanych. Na ogół rokowanie jest bardzo złe, 

ponieważ jest to nowotwór agresywny; jest gorsze niż w wypadku klasycznego MPNST i często trudno 

jest całkowicie go usunąć chirurgicznie. Częste są wznowy miejscowe i odległe przerzuty. W wypadku 

MTT pięcioletnie przeżycie ocenia się na około 10-14%. 

 

Etiologia:  

Patogeneza MTT nie została wyjaśniona. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


