
 

III./14.3.1. fejezet: Melanoma

Somlai Beáta

A fejezet célja – egy eset kapcsán – a cutan melanoma
felismerésének, kórlefolyásának és kezelési lehetőségének
bemutatása.
A fejezet teljesítését követően a hallgató képes lesz arra, hogy
a megfelelő diagnosztikus lépések és terápiás beavatkozások
érdekében idejében onkodermatológushoz irányítsa betegét.

Bevezetés
A melanoma elsősorban a bőr rosszindulatú daganata, de az esetek kb.
2-4%-ában kiindulhat a szem, az agyhártya, a száj-és orrüreg, az
emésztőcsatorna vagy a nemi szervek nyálkahártyájának
melanocytáiból is. Leggyakrabban 50-55 év között észleljük.

Gyakorisága az utóbbi négy évtizedben a kaukázusi rassz körében
világszerte intenzíven nőtt, a betegszám 10 évente megduplázódik. Az
esetek kb. 70%-ában ép bőrön, ún. „de novo” keletkezik, de kialakulhat
festéksejtes naevus talaján is. Kifejezett áttétképzési tulajdonságokkal
rendelkezik. Az áttétek általában a primer tumor felismerését követő
első 3 évben keletkeznek, de 10 éves tünetmentesség után is
jelentkezhetnek (korai és késő áttétképzésre való hajlam). A
tumorvastagság növekedésével az áttétképzés valószínűsége nő és a
túlélés csökken. Bár a malignus bőrdaganatoknak csupán 4%-át képezi,
mégis az általuk okozott halálozás 90%-áért felelős.
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A.) Anamnézis
A 65 éves férfibeteg a fejbőrön levő „anyajegye” miatt jelentkezett



1. ábra

A beteg válaszai: évek óta meglevő festékes anyajegye kb. 3 hónappal
korábban megváltozott, növekedésnek indult, néha nedvedzett, vérezni
nem vérzett, időnként viszketett. Családjában melanoma nem volt.
Munkahelyén napfényhatás nem érte. Szabadidejében szívesen
kertészkedik, így amióta a haját elvesztette, a fejbőre a kerti munka
közben többször leégett.

B.) A primer tumor klinikai megjelenése
Az occipitalis régió felett a középvonalban 1.5x1,0 cm-es, exophytikus,
kékesfekete, lobulált felszínű tumor.

2. ábra

Milyen vizsgálatot kell elvégezni pigmentált képlet esetén?

Dermatoszkópos vizsgálatot, mely a diagnózis felállításának fontos
eleme. Használata során – megfelelő tapasztalattal - a diagnosztikus
pontosság kb. 30 %-kal nő.

C.) Vizsgálatok
Betegünknél a mellkas röntgen, hasi, nyaki ultrahang vizsgálat, illetve a
laboratóriumi vizsgálatok (GOT, GPT, GGT, LDH) negatív
eredménnyel zárultak.

D.) Műtét



Melanoma gyanúja esetén a kezelés első lépése a műtéti eltávolítás.

A melanomát a szokványosnál szélesebb biztonsági zónával távolítjuk
el, mely a vertikális tumorvastagsághoz igazodik. A szükséges
biztonsági zóna meghatározása a műtét előtt általában tapasztalat
alapján történik. Amennyiben az ép zóna nagysága a szövettanilag
később tisztázott tumorvastagságnak nem felel meg, vagy a tumort
téves diagnózissal, pár milliméteres ép zónával távolították el, akkor a
már ismertté vált tumorvastagságnak megfelelően utánmetszést kell
végezni.

Napjainkban lehetőség nyílik a műtét előtt ultrahanggal előzetesen
meghatározni a daganat vastagságát, mely megkönnyíti a szükséges ép
zóna meghatározását. A biztonsági zóna nagysága az elmúlt évtizedek
során többször módosult. Napjainkban az alábbi irányelveket követjük.

3. ábra

A klinikai kép és a dermatoszkópos kép alapján betegünk esetében a
műtét 2 cm-es ép zónával történt. A keletkezett defektust félvastag
bőrrel fedtük.

E.) Szövettani diagnózis
A szövettani vizsgálat megerősítette a klinikai diagnózist.

4. ábra: Az eltávolított elváltozás szövettani képe és a diagnózis

A felszínből félgömbszerűen kiemelkedő képlet. A hám a széli részeken
lentiginosus, tumorsejteket nem tartalmaz. A képlet monomorph,
atypusos, orsó alakú melanocytákból áll, amelyek egy része jelentősen
pigmentált. Az oszló alakok száma magas. Érbetörés nem látható. A
daganat a dermist teljes egészében kitölti, eléri a subcutan zsírszövetet.
A stroma lobsejtektől mentes.

A nodularis melanoma esetében a lefolyás általában súlyos. A tumor



vertikális növekedése folytán gyorsan penetrál a bőr mélyebb rétegeibe
és képez áttétet. Betegünknél a 6 mm vastag tumor és a magas mitózis
index rossz prognózist sejtet.

A melanoma többféle szövettani altípusba sorolható.

5. ábra

A fentieken kívül ismertek még ritkább szövettani típusok is, mint pl. a
desmoplastikus, ballonsejtes melanoma, spitzoid melanoma stb.

F.) Stádiumbesorolás
A melanoma stádiumbeosztása az elmúlt évek során többször változott.
A stádiumba sorolás a primer tumor patológiai jellemzőin, a
nyirokcsomó statuson és a távoli áttétek hiányán, vagy meglétén alapul.

7. TNM klasszifikáció (2009)

Primer tumor (pT)

6. ábra

Az N klasszifikáció a lokoregionális statust tükrözi.

Ez alatt a regionális nyirokcsomók állapotának felmérését (fizikális
vizsgálat, képalkotó eljárás, sentinel nyirokcsomó vizsgálat), illetve a
nyirokutak esetleges áttéteinek (satelliták, illetve in-transit áttétek)
tisztázását értjük.



7. ábra

Az M klasszifikáció a távoli áttétek képalkotó, vagy fizikális módszerrel
történt észlelését jelenti. A IV. stádiumban bármely lokalizációban
kimutatható távoli metasztázis.

8. ábra

A 9. ábrán a melona stádium beosztása olvasható.

9. ábra

A primer tumor pathológiai adatai (pT4a), a nyaki nyirokcsomók
negatív ultrahang lelete (sentinel nyirokcsomó vizsgálatot a nyaki
régióban nem végeztünk), a negatív mellkas és hasi UH vizsgálati
eredmények alapján a beteget a II B stádiumba soroltuk (pT4a N0M0).

G.) Kezelés és kórlefolyás
A stádiumbesorolást követően kell dönteni arról, hogy a sebészi
ellátáson kívül milyen egyéb kezelés javasolt.



Melyik a melanoma
legfontosabb
prognosztikai faktora?

A tumorvastagság (a melanoma szövettani metszeten oculométerrel
mért és milliméterben kifejezett legnagyobb vastagsága) a melanoma
legfontosabb prognosztikai faktora. Ezen kívül szerepe van még a
primer tumor ulcerációjának, illetve a sentinel nyirokcsomó
állapotának.

Betegünk a primer tumor adatai alapján közepes rizikójú csoportba
tartozott(pT4a), ezért adjuváns kezelésként interferon alfa -2b-t
indítottunk, alacsony dózisban, (heti 3x5ME sc).

Az interferon mellett fél év elteltével az addig normális májenzim
értékek megduplázódtak (GOT: 78 U/l, GGT:112 U/L), ezért további
adását felfüggesztettük.

Kontrollvizsgálatot 3 havonta végeztünk, melybe beletartozott a
fizikális vizsgálat, a nyaki nyirokcsomók és a has ultrahang vizsgálata,
laboratóriumi vizsgálatok, különös tekintettel az LDH-ra, valamint
évente mellkas röntgen.

52 hónapos tünetmentesség után a jobb oldali m.
sternocleidomastoideus mögött 2 cm átmérőjű, tömött, mobilis
nyirokcsomó alakult ki.

Milyen vizsgálatot kérne?

A nyak jobb oldalán levő nyirokcsomóból aspirációs cytológiai
vizsgálat történt.

10. ábra

A cytológiai kenetben egy-egy tumorsejtben melanin szemcsézettséget
figyeltünk meg.

Ezt követően a folyamat kiterjedésének tisztázására PET-CT vizsgálat
történt.

11. ábra



PET-CT A jobb felületes nyaki régióban egy 1 cm-es, a
radiopharmakont intenzíven halmozó nyirokcsomó áttét észlelhető.

12. ábra

PET-CT A jobb tüdő S10-ben, közvetlenül a rekesz felett, dorsalisan a
pleurával érintkezve, egy 1,5cm-es intenzíven dúsító képlet figyelhető
meg, mely egyaránt lehet soliter tüdőmetastasis, vagy második primer
tumor.

Hasi ultrahangvizsgálat, laborleletek eltérést nem mutattak.

Ezt követően jobb oldali nyaki nyirokcsomó blockdissectió történt. A 32
eltávolított nyirokcsomóból csak 1 bizonyult érintettnek, de az áttét a
tokot ebben az esetben sem törte át.

A nyaki nyirokcsomó blockdissectió elvégzése után még nyitott maradt
a tüdőfolyamat etiológiája (melanoma áttét, második primer tumor?)

Mi a teendő?

A mellkassebész kérésére a tüdőműtét előtt mellkas CT történt. A
bizonytalan eredetű szoliter tüdőfolyamat miatt megtörtént az újabb
műtét, mely során a fent leírt képletet eltávolították. A szövettani
vizsgálat melanoma metasztázist igazolt.

A tüdőben levő képlet eltávolítása mindenképpen indokolt volt,
függetlenül attól, hogy a műtét előtt nem tudtuk, hogy másik primer
tumorról, vagy melanoma áttétről van-e szó?

Hangsúlyozni kell, hogy a szoliter áttétek elsődleges kezelése ma már a
sebészi ellátás.

A műtétet követően szükséges-e egyéb kezelés?

Tekintettel arra, hogy egyéb áttétről nem tudtunk, gyógyszeres
utókezelést a beteg nem kapott. Melanoma esetében citosztatikus
kezelést adjuváns módon nem alkalmazunk.

Amennyiben az áttét(ek) sebészileg nem távolíthatók el, csak ekkor
kerül sor citosztatikus kezelésre.

Melyik a melanoma első
vonalbeli citosztatikus
kezelésére alkalmazott
gyógyszer?

Az első vonalbeli citosztatikus kezelés még ma is a Dacarbazin.
Amennyiben hatástalan, akkor térünk át kombinált kemoterápiára. A
melanoma citosztatikus kezelése során az elérhető remissziós ráta
Dacarbazinnal 20%, polykemoterápiával 30% körül van.

Az alacsony remissziós ráták új terápiás lehetőségek kidolgozására
ösztönöznek. Ezek közé tartozik a magas dózisú interferon kezelés,
vagy a vaccináció.

Napjainkban számos új, molekulárisan célzott terápiával kapcsolatban



folynak klinikai vizsgálatok.

Reményteljesnek tűnik a monoklonális antitestek alkalmazása. Ilyen
szer az ipilimumab, mely a T sejt felszínén levő antigén ellen irányuló
antitest. Az ipilimumab hatása azon alapul, hogy blokkolja a CTLA-4
sejtfelszíni molekulát, mint antigént, ezáltal a T sejt tumorsejtek elleni
aktivitása nő.

Az angiogenezisgátlás, az apoptózis gének módosítása, egyéb jelátviteli
rendszereket befolyásoló anyagok alkalmazása a későbbiekben áttörést
jelenthet a melanoma egyénre szabott kezelésében.

Milyen gyakorisággal ellenőrizzük a beteget?

A kontrollvizsgálatok gyakorisága a stádiumtól függ. Alacsony rizikójú
melanoma esetén 4-6 hónap, magasabb rizikójú tumornál 3 hónap. A
kontroll a beteg egész élete során tart, tekintettel arra, hogy a melanoma
a korai áttétképzési tulajdonságok mellett késői áttétképzési hajlammal
is rendelkezik.

Betegünknél a műtét után 3 hónappal mellkas CT történt, negatív
eredménnyel.

A tüdőben jobb oldalon az S10-es szegmentumban basalisan
postoperatív állapotnak megfelelően varratsor és többszörös
kötegárnyék. Egyébként a tüdőben körülírt eltérést, pleurális
folyadékgyülemet, metasztázisra uraló jelet nem láttak. A mediastinum
képletei szabályosak. Kórosan megnagyobbodott nyirokcsomót nem
észleltek.

Újabb 3 hónap múlva mellkas röntgen hasi és nyaki nyirokcsomó
ultrahang propagatiót nem mutatott. Agyi MR vizsgálat centralis
atrophiát és krónikus vascularis encephalopathiát igazolt. A beteg 11
hónapja tünetmentes.

H.) Összefoglalás
A betegnél közepes rizikójú (pT4a) melanomát diagnosztizáltunk,
melynél várható volt az áttét kialakulása. Az áttétek kb. 70%-a először a
regionális nyirokcsomókban jelentkezik, ahogy ez betegünknél is
történt. Az első áttét 52 hónappal a primer tumor diagnosztizálása után
alakult ki, mely ilyen tumorvastagság esetén (pT4a) hosszú tünetmentes
időszaknak számít.

A regionális nyirokcsomóáttéttel egyidőben tüdőérintettséget is
észleltünk. A PET- CT és a CT kép alapján a tüdőfolyamat diagnózisa
bizonytalan volt (melanoma áttét, primer tüdőtumor?). Tekintettel az
elváltozás szoliter voltára, a sebészi eltávolítás mellett döntöttünk. A
képlet melanoma áttétnek bizonyult.

11 hónappal a tüdőműtét után tünetmentes. Változatlanul szoros
megfigyelést igényel.
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