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:: Tłuszczakomięsak wielopostaciowy 
 

 

Orpha number: ORPHA99969 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Tłuszczakomięsak wielopostaciowy (ang. pleomorphic liposarcoma, PLS), najrzadszy podtyp 

tłuszczakomięsaka (ang. liposarcoma, LS; zob. to hasło) jest agresywnym, szybko rosnącym 

guzem zlokalizowanym najczęściej w głębokich tkankach miękkich w obrębie kończyn dolnych i 

górnych. Cechuje się różną liczbą wielokształtnych lipoblastów i w przeciwieństwie do 

tłuszczakomięsaka odróżnicowanego, nie ma jakiekolwiek związku z tłuszczakomięsakiem 

dobrze zróżnicowanym (zob. te hasła)  

 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania wynosi około 1/2 000 000 rocznie i stanowi 5-10% wszystkich 

przypadków LS.  

 

Opis kliniczny:   

PLS zwykle ujawnia u starszych osób, typowo między 50 a 70 rokiem życia. PLS jest zwykle 

twardym, szybko rosnącym guzem w głębokich przedziałach kończyn dolnych i górnych, ale 

może lokalizować się również w jamie brzusznej lub rzadziej w ścianie klatki piersiowej. PLS 

odznacza się wysokim (>50%) ryzykiem przerzutów, głownie do płuc. Przerzuty są szybkie, 

prowadzące często do śmierci. 

Etiologia: 

Etiologia jest nieznana. PLS charakteryzuje się wysoce złożonymi zmianami chromosomowymi, 

w tym poliploidią i różnymi duplikacjami, delecjami oraz złożonymi rearanżacjami 

chromosomowymi.  

*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. Histologicznie PLS zawiera rożną liczbę 

wielokształtnych lipoblastów. Często stwierdza się krwotoki i martwicę. 
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*Diagnostyka różnicowa:   

PLS może być błędnie rozpoznany jako myxofibrosarcoma lub wielopostaciowy niezróżnicowany 

mięsak (zob. te hasła). 

*Postępowanie i leczenie:  

Leczenie polega na chirurgicznym wycięciu guza i otaczających zdrowych tkanek. W rzadkich 

przypadkach konieczna jest amputacja kończyny. W dużych (>5-8 cm) guzach lub w 

przypadkach, w których możliwa jest resekcja marginalna, można zastosować chemioterapię 

przedoperacyjną. Radioterapia adjuwantowa zalecana jest w przypadkach, w których margines 

chirurgiczny jest wąski lub w którym stwierdza się komórki mięsaka. Zaleca się trwającą całe 

życie obserwację w celu monitorowania nawrotów w pierwotnej lokalizacji, jak również odległych 

przerzutów.  

Rokowanie: 

PLS ma najgorsze rokowanie pośród wszystkich podtypów LS. Pięcioletnie przeżycie wynosi 

59% 
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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.  

 

 

 


