
 

III./14.3.10. Az UH diagnosztika szerepe az onkodermatológiai
kórképek diagnosztikájában.

Szalai Klára, Hatvani Zsófia

Ebben a tanulási egységben a cutan pigmentált basalioma és a cutan primer
melanoma malignum diagnosztikájának, illetve a diagnózis felállítását követően
követendő kivizsgálás menete kerül bemutatásra. A felhasználó egy – egy
esetbemutatáson keresztül megismeri a korszerű, magas frekvenciás ultrahang
vizsgálat jelentőségét és relevanciáját a pigmentált képletek közötti
differenciálás menetében, és ennek jelentőségét a beteg és betegsége
szempontjából.
Képes lesz a melanoma gyanú esetén javasolt anamnézis felvételére, a diagnózis
felállítására, illetve megismeri a primer staging vizsgálatok menetét.

Bevezetés
A cutan neoplasiák diagnózisának alappillére a képlet szabad szemmel-, illetve egy
10-szeres optikai nagyítást biztosító dermatoscopos vizsgálattal történő inspectioja. A
dermatoscopos kép a különböző algoritmusok és mintázatok felismerésével segíti a
szakembert a pontos diagnózis felállításában. A vizsgálat mellett az anamnézis pontos
felvétele elengedhetetlen jelentőséggel bír a diagnózis-alkotás menetében. A szabad
szemmel nem vizsgálható, egyes képletekre jellemző struktúrák in vivo, preoperatív
leírására a magas frekvenciás ultrahang vizsgálat kiváló módszer. Tekintettel arra, hogy
a melanoma malignum egyre fiatalabb korosztályt érintő, továbbra is emelkedő
incidenciát mutató agresszív tumor, a korai felismerés és megfelelő onkológiai
centrumban történő irányítás a betegellátás kulcsmotívuma
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A.) A pigmentált basalioma diagnosztikája

Melyek a
basaliomák fő
klinikai
jellegzetességei?

A basalioma a bőr hámsejtjeiből eredő bőrdaganat, mely a leggyakrabban előforduló
bőrdaganat típus. Etiológiájában az UV expozíció szerepe jelentős, ennek megfelelően
főleg a fénynek kitett lokalizációkban jelentkezik. Áttétképzésre nem képes, azonban a
lokális roncsoló hatása sokszor súlyos kozmetológiai és funkcionális
következményekhez vezethet, amennyiben nem történik meg időben a felismerése és
kezelése. A fehérbőrű populációkban a basaliomák 6-7%-a tartalmaz pigmentet,
megnehezítve ezzel a diagnózis felállítását. A tumor ilyenkor is hordozza a basaliomák
fő klinikai jellegzetességeit- a fénylő-, gyöngyházfény jellegű felszín, és ebben a jól
elkülönült kék, szürke, barna vagy fekete „szigetként” látható a pigmentet. Előfordul,
hogy az egész tumor pigmentált, sötét jelleggel bír, valamint gyakori az ulceráció,
faágszerű erezettség, vérzékenység. A melanomától való differenciálás ezekben az
esetekben még a gyakorlott szakorvosoknak is okozhat nehézséget.



Példánkban szereplő 77éves nőbeteg családja unszolására jelentkezett bőrgyógyásznál.
Elmondta, hogy az arcán évek óta megvolt a képlet, mely azonban az elmúlt 2 hónapban
indult növekedésnek. Néha vérzett, azonban egyéb szubjektív panaszt nem okozott. (1.
ábra)

Milyen kérdéseket
tesz fel a
betegnek?

Esetünkben a beteg beszámolt, hogy bár titkárnőként dolgozott és már nyugdíjas, a
hétvégi házukban sokat kertészkedett szabadidejében. A családban nem fordult elő
bőrdaganat és neki sem volt eddig.

Mi merül fel
differenciál
diagnosztikai
szempontból?

A klinikai kép alapján a pigmentált basalioma merül fel elsőként, mint diagnózis.

Hogyan különböztetjük meg a melanoma malignumot a pigmentált basaliomától?

A gyakorlatban a két kép az alapstruktúrák (melanocytaer jellegek) alapján sokszor
elkülöníthető, azonban előfordulnak nehéz esetek, ahol a gyakorlott szem számára is
nehézségekbe ütközhet a diagnózis felállítása preoperatíve. (4. ábra)

Mi a jelentősége a praeoperatíve felállított korrekt diagnózisnak?

A melanoma malignum egy agresszív, metasztatizálásra hajlamos rosszindulatú,
leggyakrabban a bőrből kiinduló daganat. Ellátásban a sebészi terápia az elsődleges,
szélesen az épben történő kimetszés történik. Amennyiben egy melanoma esetén a
primer beutaló orvos diagnózisa pigmentált basalioma és csak a szövettani vizsgálat
igazolja a melanoma malignum diagnózisát, a kimetszés során nem elégségesen hagyott
biztonsági szegély miatt a beteg reoperációja szükséges. Fordított diagnosztikai tévedés
esetén a beteg felesleges pszichés terheléséhez vezethet a téves melanoma diagnózis.

B.) Az ultrahang szerepe a basalioma diagnózis felállításában



A basaliomák
diagnosztikájában
az ultrahangnak
differenciál
diagnosztikai
szerepe van.

A basaliomák diagnosztikájában az ultrahangnak differenciál diagnosztikai szerepe van.
A melanomától való elkülönítésében a belső echók jelenléte, valamint a lágyabb
sonoelastographiás jelek segítenek. (5. 6. és 7. ábra)

A basaliomákra jellemző a gyakori recidiváló hajlam. Ennek diagnosztikájában az
ultrahang szenzitivitása az eddigi módszereknél nagyobb biztonságot nyújt.

A jól demarkálódó, echodúsabb szerkezet mellett a hypervascularisatio jelzi a recidívát,
melynek szöveti elaszticitása keményebb a primer tumornál.

Esetenként a basalioma olyan régióban helyezkedhet el /orbita, hallójárat/, ahonnét az
esetleges koponya felé történő terjedésének megítélésére MRI vizsgálat elvégzése a
legalkalmasabb.

C.) Melanoma malignum diagnosztikája

Mi a melanoma
diagnosztikájának
alappillére?

A MM a bőr, ritkábban nyálkahártyák kifejezetten rosszindulatú primer daganata.
Klinikailag bármely testtájon jelentkezhet, mégis gyakoribb a fénynek kitett
bőrfelületeken való megjelenése. A fénynek kitett-, és a fénytől védett régiókban
jelentkező primer melanomák kapcsán azonosított molekuláris, genetikai eltérések
jellemzően különbözőek. Mint melanocytaer elváltozás (bőr melanoncytaer sejtjeiből
eredeztethető), általában a környező bőrnél sötétebben pigmentált képletként jelentkezik,
az amelanotikus melanoma ritka fenomén (kb. az esetek 10%-a). A diagnosztika
alappillére az ABCDE szabály (8. ábra).

A fenti algoritmus és a hozzá tartozó pontrendszer alapján történő értékelés szabad



szemmel, majd dermatoscopos vizsgálattal történik. Ezen információkhoz járul hozzá a
preoperatív végezhető magas frekvenciájú ultrahang vizsgálat.

Példánkban szereplő 34 éves férfi 15 éve borotválta a hajas fejbőrét. Bőrgyógyászaton
való jelentkezését megelőzően 2 éve észlelte a fejtetőn keletkezett barna foltot, melynek
jelentőséget nem tulajdonított. A képleten belül kb. fél éve egy-egy csomót is megfigyelt
(E). Ezzel párhuzamosan 2 hónapja a jobb occipitalis régióban észlel egy fájdalmas, 2-3
cm-es, ép bőrrel fedett terimét.

Milyen kérdéseket
tesz fel a
betegnek?

Anamnezis: Esetünkben a fiatalember beszámolt, hogy nyáron naponta 4-5 órát
tartózkodott napon, fényvédelemet nem alkalmazva, akár a 10-16 óráig terjedő
időszakban is. A családban MM nem fordult elő, és immunszupresszív kezelésben sem
részesül, HIV fertőzöttségről nem tud.

Fizikális vizsgálata során a fejtetőn egy szabálytalan alakú (A), 10mm- átmérőjű (D), a
széli részén egy 3-, és egy 5mm nagyságú, világosabban, illetve kékesen pigmentált (C),
a bőrfelszínből 2-3 mm-re előemelkedő noduláris képletet is tartalmazó tumort láttunk.
Emellett a jobb occipitalis regioban egy kb. 3 cm-es ép bőrrel fedett, nyirokcsomónak
imponáló képletet lehet tapintani. (10. ábra)

Magas
frekvenciás
ultrahang
vizsgálata értékes
addícionális
információkat
nyújthat!

A primer MM preoperatív, magas frekvenciás ultrahang vizsgálata értékes addícionális
információkat nyújthat a diagnosztika folyamatában, a technika egyelőre azonban csak
egy-egy melanomára specializálódott centrumban érhető el!

D.) Ultrahang szerepe a melanomás beteg ellátásában

Melyek a MM
prognózisát

A MM prognózisát jelen ismereteink alapján a legmegbízhatóbban a maximális
tumorvastagság (Breslow-index; mm-ben meghatározva) alapján prediktálhatjuk. Az
elsődleges terápia a sebészi kimetszés széles biztonsági zónával. Az irodalmi adatoknak
megfelelően a maximális tumorvastagságtól függően határozható meg az biztonsági ép
szegély, mely a képlet excisioja során követendő (12. ábra).



befolyásoló
tényezők?

A tumor mélységi terjedése preoperatíve bizonyos dermatoscopos struktúrák révén
prediktálható, ennek objektív mérésére azonban egyedül a magas frekvenciás ultrahang
technika ad lehetőséget. Emellett a differenciál diagnosztika során szintén segíthet a
leíró morfológiai kép révén a szóba jövő képletektől való elkülönítésben.

A MM differenciál diagnosztikájában leggyakrabban szóba jövő képletek közé
sorolható a dysplasiás naevus, pigmentált basalioma.

A vascularizációs
mintázat fine-flow
technikával
vizsgálható.

A vizsgálat során a mélységi penetráció és a maximális képfelbontás szempontjából
megfelelően min. 16-20 MHz-es vizsgálófejekkel B-módban pontos morfológiai kép
nyerhető a bőrelváltozásokról. A tumor egy jól körülhatárolt, echoszegény terimeként
ábrázolódik, melynek vascularizációs mintázata, a tumoros neoangiogenesist jól
tükrözően fine-flow technikával vizsgálható (13. ábra).

A tumor mélységi terjedését preoperatíve non invazív módszerrel magas frekvenciás
ultrahang technikával arra szakavatott szakember segítségével határozhatjuk meg. Az
elváltozás ultrahang vizsgálata során fontos meghatározni a mélységi terjedést, a
melanoma erezettségét, valamint a szatellit metasztázisokat, mert ezek a paraméterek
preoperatív ismerete hozzásegíti az onkoteam-ek munkáját a sebészi ellátás során
tartandó biztonsági szegély meghatározásához. A protokollnak megfelelő szabályok
értelmében érthető, hogy egyrészt a reoperációt elkerülendő, másrészt az anatómiai
regioktól függően a feleslegesen elrendelt 2-cm-es ép zóna kozmetikai és
életminőségbeli vonzatai a betegség pszichés terhei mellett nem elhanyagolhatóak.

E.) Melanoma - Staging vizsgálatok
A tumor eltávolítását követően a hisztológiai eredmény a következő volt: melanoma
malignum capitis, nem osztályozható sejttípus, Clark IV-V, Breslow maximális
tumorvastagság 8mm, Sejttípus: epitheloid, mit. index: 15, gyulladás erős, lymphocytás,
peritumoralis és stromális hypervascularizáltsággal.

Esetünkben a fizikális vizsgálattal is észlelt, a jobb occipitalis regioban lévő
megnagyobbodott nyirokcsomó ultrahang vizsgálata során 20x16 mm-es echoszegény
terimeként ábrázolódott (14. ábra).



Emellett a nyakon mindkét oldalon több, kisebb 6-12 mm nagyságú echoszegény terime
volt megfigyelhető, melyek secunder nyirokcsomókat érintő folyamatok gyanúját vetették
fel.

Milyen
vizsgálatok
javasolhatóak
elsőként a
nyirokcsomóstátus
tisztázása
érdekében?

Tekintettel a beteg életkorára, a magas rizikójú melanoma melanomára, és a
locoregionalis ultrahang leletre, a secunder folyamat gyanúját felvető nyirokcsomó
FNAB-ja történt. Ennek cytológiai vizsgálata a melanomából eredeztethető tumorsejtek
jelenlétét igazolta.

Hasi, kismedencei régiókban eltérés ultrahang vizsgálattal nem volt igazolható, mellkas
röntgen szintén nem igazolt propagatiot.

A melanoma malignum kapcsán szolubilis biomarkerként a serumból meghatározható
LDH, illetve S100 tumormarkerek bizonyulnak.

Milyen további
vizsgálatokat
végezne még?

További propagatio felmérésére PET-CT vizsgálat történt, valamint a pozitív FNAB
eredmény alapján az érintett regio blokkdissectioja a protokolloknak megfelelően. A
PET-CT során további metastasis nem igazolódott.

Fej-nyaki regioban jelentkező MM esetén a mellkast propagatio nagyobb
valószínűséggel várható, ennek legmegbízhatóbb képi diagnosztikája CT vizsgálattal
lehetséges.



Melanoma TNM
klasszifikációja.

A Melanoma malignum TNM klasszifikációja és stádium besorolása a 17. és 18. ábrán
olvasható.

Milyen TNM sorolásba helyezné a beteget?

A válasz: III. B

A melanoma egy, a fiatal korosztályt is érintő, a megelőzési kísérletek ellenére is
világszerte növekedő incidenciájú nagyon agresszív bőrtumor. Etiológiájában UV
expozíció, anyajegyek száma, dysplasiás naevusok száma, családi és egyéni anamnézis a
MM-ra illetve egyéb nem melanoma bőrdaganatra vonatkozóan, genetikai faktorok,
immunstatus, illetve számos egyéb faktor azonosítható. Jelenlegi tudásunk szerint
kezelése nem megoldott, egyedül a korai felismerés és sebészi eltávolítás jelent
megoldást.

F.) Összefoglalás
Az esetek bemutatás során szerzett ismeretanyaggal a cél, hogy bármely gyakorló orvos
hasonló bőrelváltozások láttán a beteget mihamarabb a megfelelő centrumba irányítsa,
elősegítve ezzel, hogy a beteg a szakma szabályainak megfelelő legkorszerűbb
ellátásban részesülhessen.

A képi diagnosztika feladata a primer elváltozás morfológiai leírása mellett a szekunder
folyamatok feltárása. E szerint a lokális folyamatok, a Sentinel nyirokcsomó
feltérképezésében az ultrahang technikának van nagy jelentősége, míg a távoli áttétek
monitorizálásához a CT és az MRI vehető igénybe.

A mellkasi, pulmonális metasztázisok kimutatására a mellkas röntgen, mellkasi CT
alkalmas, a hepaticus, illetve hasi folyamatok megítélésre a CT, MRI egyaránt
választandó módszer. PET –CT vizsgálatot a betegség disszeminációjának megítélésére,
a terápia hatékonyságának mérésére vehetjük igénybe.
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