Mięsak jasnokomórkowy

(sarcoma clarocellulare, clear cell sarcoma, CCS)

Obraz patologiczny
Tomasz Tuziak

Clear cell sarcoma (czerniak złośliwy tkanek miękkich - malignant melanoma of the
soft part) rozwija się w ścięgnach i powięziach u ludzi młodych. W obrazie mikroskopowym widać dość jednakowe poligonalne i wydłużone komórki o jasnej cytoplazmie, które rosną w gniazdach a czasem tworząc nieregularne wiązki (rycina).
Komórki z depozytem melaniny i komórki olbrzymie wielojądrowe są nieliczne [1,2].
Rokowanie jest złe. Śmiertelność waha się od 37 do 59%. Przerzuty i wznowy powstają nawet po 10 latach od rozpoznania choroby. Do niekorzystnych czynników rokowniczych zalicza się: średnicę guza powyżej 6 cm, obecność martwicy oraz
wystąpienie wznowy miejscowej [3].
Immunohistochemicznie komórki guza wykazują ekspresję markerów różnicowania melanocytarnego, takich jak S-100 i HMB-45.

Rycina. Obraz histologiczny clear cell sarcoma. Komórki mięsaka o jasnej cytoplazmie ułożone
w wiązki. Uwagę zwracają bardzo wyraźne jąderka.
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Biologia molekularna
Janusz Limon

Molekularna cytogenetyka i genetyka
Większość przypadków tego mięsaka wykazuje obecność swoistej translokacji chromosomowej t(12;22)(q13;q12), w wyniku której powstaje gen fuzyjny zbudowany
z genu ATF1 (12q13) oraz genu EWS (22q12) [1-4]. Translokacja t(12;22) może występować jako jedyna zmiana w kariotypie guza, ale często obserwuje się występowanie dodatkowych, często złożonych aberracji chromosomowych. Najczęściej
obserwuje się dodatkowe chromosomy +8 i +7 oraz zaburzenia strukturalne chromosomu 22 inne niż t(12;22)[5].
Produkt genu EWS/ATF1 można wykrywać techniką RT-PCR. Białko to powoduje konstytutywną aktywację genu ATF1 (activating transcription factor 1) i ma
istotne znaczenie w żywotności komórek mięsaka jasnokomórkowego. Swoista translokacja t(12;22) nie występuje w czerniakach złośliwych [6].
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Uwagi kliniczno-terapeutyczne
Piotr Rutkowski

Mięsak jasnokomórkowy (clear cell sarcoma, CCS), zwany również czerniakiem tkanek miękkich, to rzadki nowotwór złośliwy tkanek miękkich o charakterystycznym
przebiegu klinicznym. Nowotwór ten ma charakterystyczne cechy mięsaka tkanek
miękkich (MTM) w postaci wolno rosnącego, niebolesnego guza, który następnie
nabiera agresywnego przebiegu. Jak wspomniano wcześniej charakteryzuje go translokacja t(12;22) (q13;q12), co oprócz implikacji diagnostycznych może mieć znaczenie dla leczenia ukierunkowanego molekularnie.
Występuje głównie na kończynach, najczęściej dolnych (stopy, okolica kostek)
w okolicy ścięgien i rozcięgien, często w młodym wieku. W przeciwieństwie do większości pozostałych typów MTM CCS cechuje się znaczną zdolnością do tworzenia
przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. W postępowaniu diagnostycznym
w tym podtypie MTM należy więc uwzględnić wykonanie biopsji węzła wartowniczego (co ma znaczenie rokownicze) z ewentualną następową radykalną limfadenektomią. Leczenie postaci zlokalizowanych ogranicza się do radykalnego miejscowego
wycięcia z uzupełniającą radioterapią. Według dostępnych danych i doświadczeń autorów chemioterapia ma nieznaczny wpływ na wyniki leczenia CCS. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym jest wielkość guza pierwotnego (< lub ≥ 5 cm).
Rokowanie chorych na CCS jest raczej złe, zwłaszcza w przypadku wystąpienia przerzutów do narządów odległych (głównie płuc). Chorzy wymagają długotrwałej obserwacji, gdyż zdarzają się późne nawroty tej choroby. W związku z opornością na
klasyczną chemioterapię i obecnością charakterystycznych zaburzeń molekularnych
trwają obecnie badania nad zastosowaniem leczenia ukierunkowanego molekularnie
w tej grupie nowotworów (np. inhibitory MET).
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