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:: Tłuszczakomięsak śluzowaty/okrągłokomórkowy 
 

 

Orpha number: ORPHA99967 

 

STRESZCZENIE 

 

*Definicja choroby:  

Tłuszczakomięsak śluzowaty/okrągłokomórkowy (ang. myxoid/round cell liposarcoma, MRCLS) 

jest typem tłuszczakomięsaka (ang. liposarcoma, LS, zob. to hasło), najczęściej zlokalizowanym 

w obrębie kończyn , o różnym przebiegu w zależności od podtypu histologicznego. Zarówno typ 

śluzowaty, jak i okrągłokomorkowy są odrębnymi podtypami LS. 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania wynosi około 1/769 000 rocznie i stanowi 30% lub mniej wszystkich 

przypadków LS.  

Opis kliniczny:   

MRCLS występuje w młodszych grupach wiekowych w porównaniu z innymi podtypami LS,  

ujawniając się najczęściej pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Występuje głównie w obrębie 

kończyn (najczęściej w okolicy ud), rzadko rośnie w przestrzeni zaotrzewnowej lub w tkance 

podskórnej. W jednej trzeciej przypadków MRCLS dochodzi do przerzutów w nietypowych 

lokalizacjach kostnych i w tkankach miękkich z wieloogniskowym, synchronicznym lub 

metachronicznym rozsiewem do poduszeczek tłuszczowych w przestrzeni zaotrzewnowej, 

tułowiu, osierdziu i w okolicy pachowej. 

Etiologia: 

Dziewięćdziesiąt procent zmian MRCLS wykazuje charakterystyczną translokację 

chromosomalną, prowadzącą do fuzji genów <i>DDIT3</i> i <i>FUS</i> w regionie 12q13 i 

16p11. W konsekwencji powstaje białko hybrydowe FUS-DDIT3 promujące złośliwą 

transformację, poprzez zaburzenie różnicowania adipocytów i mechanizmów kontroli cyklu 

komórkowego.  

*Metody diagnostyczne: 

W chwili wykrycia guza wykonuje się tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny 

(MRI). Zmiany w klatce piersiowej i jamie brzusznej nie wymagają biopsji przed leczeniem, 

oprócz przypadków, w których resekcja prawdopodobnie nie będzie radykalna lub będzie łączyć 

się z powikłaniami. W przypadku zmian w kończynach zwykle wykonuje się wielokrotne biopsje 

gruboigłowe w celu ustalenia podtypu histologicznego (określenie udziału komponenty śluzowej i 

okrągłokomórkowej) i oceny zaawansowania nowotworu. Guzy MRCLS składają się z 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

jednolitych okrągłych i owalnych, prymitywnych nielipogenicznych komórek mezenchymalnych 

oraz małych sygnetowatych lipoblastów z widocznym śluzowatym zrębem o splotowatym 

unaczynieniu. Rozpoznanie może być potwierdzone przez wykazanie translokacji <i>DDIT3-

FUS</i> przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) lub RT-PCR. Przewaga 

komponenty okrągłokomórkowej wiąże się z gorszym rokowaniem. Zasadne jest więc określenie 

czy guz ma charakter bardziej śluzowaty (<5% komponenty okrągłokomórkowej), czy 

okrągłokomórkowy (>5% komponenty okrągłokomórkowej). 

*Diagnostyka różnicowa: 

MRCLS może być błędnie rozpoznany jako mięsak Ewinga, chłoniak, czy wielopostaciowy 

niezróżnicowany mięsak (zob. te hasła). Należy również wykluczyć inne nowotwory śluzowate. 

Postępowanie i leczenie:  

Leczenie obejmuje chirurgiczne wycięcie guza i otaczające tkanki w przypadku 

tluszczakomięsaka śluzowatego o niskiej złośliwości. W rzadkich przypadkach konieczna jest 

amputacja kończyny. W dużych (>5 cm) okrągłokomórkowych LS o wysokim stopniu złośliwości 

lub w guzach, w przypadku których możliwa jest resekcja marginalna, można zastosować 

chemioterapię przedoperacyjną i/lub radioterapię przed i po operacji. W porównaniu z innymi 

podtypami, w MRCLS obserwuje się lepszą odpowiedź na radioterapię i chemioterapię. Zwykle 

chemioterapeutykami pierwszego rzutu są doksorubicyna i ifosfamid, natomiast w drugiej 

kolejności stosuje się ecteinascidin. Zaleca się trwającą całe życie obserwację, w celu 

monitorowania nawrotów w pierwotnej lokalizacji, jak również odległych przerzutów.  

Rokowanie: 

Rokowanie w MRCLS jest dobre w przypadkach tłuszczakomięsaka śluzowatego o niskim 

stopniu złośliwości (określanego jako całkowicie śluzowaty lub zawierający mniej niż 5% 

komponenty okrągłokomórkowej), a 5-letnie przeżycie w tych przypadkach wynosi 92%. 

Większy udział komponenty okrągłokomórkowej (5% i więcej) wiąże się ze znacznie gorszym 

rokowaniem i 5-letnim przeżyciem wynoszącym 74%. 

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr Samuel Singer 

 

Aktualizacja: Styczeń 2013 

Tłumaczenie: Wrzesień 2013 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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.  
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