
 

III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma
ellátásának lehetőségei

Wikonkál Norbert

A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a
basalioma gyakorlati ellátásáról.
A fejezet áttanulmányozását követően képes lesz a hallgató
arra, hogy megértse azokat a speciális szempontokat, amik
alapján az egyes basalioma formák ellátása történik az
onkodermatológiai centrumokban.

Bevezetés
A basalioma a leggyakoribb malignus betegség a fehér bőrű emberek
körében, klasszikus esetben idős embereken, napnak kitett
bőrfelületen alakul ki. A folyamat klinikai megjelenése típusos,
diagnózisa - kellő jártasság esetén - nem jelent problémát.
Klinikailag több formát különböztetünk meg, ezek a superficialis,
nodularis, infiltratív és morphea-szerű típusok. Ezek klinikai
megjelenése igen különböző, közös bennük azonban a relatíve lassú
progresszió, a felület kisebesedése, a szegélyek gyöngyházszínnel
fénylő jellege, a teleangiectasiak kisebb-nagyobb fokú jelenléte. A
basalioma áttétképző hajlama igen csekély, azonban inadekvát ellátás
esetén nagy eséllyel recidivál. Többször kiújult daganatok esetén a
teljes kiirtás esetenként nem oldható meg, és a basalioma a páciens
életét is veszélyeztetheti. További veszélye a lokális kiújulás mellett
az, hogy bár primeren nyálkahártyán nem alakul ki, a
bőr-nyálkahártya határon áttörhet és a mélybe terjedhet.
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A.) Basalioma sebészeti ellátása

A.)a. Anamnézis

68 éves férfi beteg került vizsgálatra, aki a felső mellkas fél jobb
oldalán észleli – elmondása szerint - csak néhány hónapja jelenlévő
képletet. Mivel a képlet panaszt nem okozott, így ennek változásával
a páciens nem törődött, míg egy alkalommal a teteje megsérült és
vérzett. A páciens rendszeresen orvoshoz nem járt, nyaranta sokat
tartózkodott napon, otthonában többnyire félmeztelenül dolgozott a
kertben, de általában nem égett le.

A.)b. Vizsgálatok

Melyek a basalioma
diagnosztikus ismérvei?

A klinikai vizsgálat során a tumor jellegzetes klinikai megjelenése
alapján a basalioma solidum iránydiagnózis született. A képlet az
alábbi ismérvek alapján volt diagnosztizálható basaliomának: a
páciens idősebb életkorú és a tumor napnak kitett bőrfelületen
észlelhető. A tumor megjelenése jellegzetes, mivel a bőrből
félgömbszerűen előemelkedik, felszíne fénylő, szegélye kifejezetten
fénylik, és közeli vizsgálattal észrevehető nagyon sok tágult érkacs,
teleangiectasia. (1. ábra)

Dermatoszkópos vizsgálattal a melanocyter jellegre semmilyen jel
nem utalt.

A.)c. Terápiás döntés és kezelés

Ezek után a kezelést, a pácienssel egyeztetve, a következőképpen
javasoljuk: A legegyszerűbb megoldás ebben az esetben a sebészi
eltávolítás, ezt mind a páciens általános állapota, mind a tumor



mérete optimális megoldásként teszi lehetővé. A műtét helyi
érzéstelenítésben történik, amely után babérlevél kimetszést végzünk
majd a sebet primeren zárjuk. Megfelelő sebgyógyulási időszak után
a páciensnél problémamentesen történik a tumor gyógyulása.
Recidívára, helyes biztonsági zóna megválasztása esetén, kis
kockázattal kell csak számítanunk. Ebben az esetben, mivel már a
klinikai kép ezt egyértelműen jelezte, egy nodularis basaliomáról van
szó, ilyen esetekben a helyes biztonsági zóna a törzsi lokalizáció
esetén az 5mm-es biztonsági szegély.

A kimetszett anyag szövettani vizsgálatra került, amely igazolta a
klinikai diagnózist, carcinoma basocellulare solidum hisztológiai
kórisme született. (2. ábra)

A.)d. Összefoglalás

Olyan esetekben, amikor a
primer sebzárás nem jelent
nehézséget, akkor a sebészi
excisio a választandó
eljárás.

Az esetet összefoglalva elmondható, hogy olyan esetekben, amikor a
primer sebzárás nem jelent nehézséget, akkor a sebészi excisio a
választandó eljárás. Ez alól csak azok a nagyméretű, de csekély
mélységbeli terjedést mutató basaliomák a kivételek, amelyeknél a
metszés mérete túlságosan nagy lenne, és a kevéssé mélyre terjedő
jelleg miatt egyéb módokon is megoldható az ellátás, pl.
fagyasztással vagy fotodinámiás terápiával.

Noduláris basaliomák törzsi, végtagi lokalizációja esetén a megfelelő
biztonsági zónával elvégzett kimetszés teljes értékű ellátás, a kiújulás
kockázata alacsony.

B.) Basalioma cryoterápiás módszerrel való ellátás

B.)a. Anamnézis

Második esetünk egy ötvenes éveiben járó férfibeteg, aki korábban
vízi sportoknak hódolt. Számos alkalommal szenvedett másodfokú
napégést, esetenként hólyagos tünetekkel, fiatal korában sötét szőke
volt a haja és a szeme kék. Több mint egy éve észlelte, hogy a jobb
felkarján egy kissé gyulladt, szerény fokban hámló képlet jelenik
meg. Ennek nem tulajdonított komoly jelentőséget, de később
bőrtünet kissé viszketővé vált, és enyhe fokban vérzett is, ekkor
orvoshoz fordult. (3. ábra)



A bőrgyógyász a vizsgálat során basaliomának véleményezte a
plakkot és annak cryoterápiás módszerrel való ellátására tett
javaslatot.

Mi a feltétele a beteg
ellátásának?

Mi a feltétele a beteg ellátásának?

B.)b. Vizsgálatok

Minden olyan esetben, ha a képlet ellátása kapcsán vizsgálati anyag
nem tud szövettani feldolgozásra kerülni a módszer destruktív
jellege miatt, akkor előzetesen kell szövettani mintavétellel
alátámasztani a klinikai diagnózist (4. ábra).

Ebben az esetben az egyik képlet széli részéből helyi
érzéstelenítésben diagnosztikus célú excisiot végeztünk, majd a sebet
zártuk.

B.)c. Terápiás döntés és kezelés

Mi a cryoterápia lényege?

A szövettani lelet birtokában kerülhetett sor a tumor cryoterápiás
kezelésére. Maga a kezelés folyékony nitrogén permetezését jelenti a
tumorra és annak széleit 2-4mm-rel meghaladó területre olyan
hosszú ideig, hogy a plakk teljes mélységében áthűljön. A módszer
elve a szövetek extrém hideg hatással való destruálása, amely
jellegében nem különbözik lényegesen az extrém hőhatásra
jelentkező ártalomtól.

A kezelés enyhe diszkomfort érzéssel jár, utána erythema és hólyag
kialakulására számíthatunk. A sebgyógyulás a hólyag
beszáradásával, majd pörk kialakulásával jár, majd a terület
hámosodik.



Mi az oka a cryoterápiát
követő
hypopigmentációnak?

A sebgyógyulást követően reziduális hypopigmentációra
számíthatunk, mivel a melanocyták lényegesen hidegérzékenyebbek,
így az adott területen pusztulásuk végleges.

C.) Multiplex superficialis basalioma esete
Gorlin-Goltz szindrómában

C.)a. Anamnézis

Gorlin-Goltz szindróma
autoszomális dominánsan
öröklődő kórkép, egyéb
fejlődési endellenességek
mellett fiatalkorban nagy
számban megjelenő
basaliomákkal jár.

A páciens negyvenes éveiben járó nőbeteg, aki évtizedek óta észleli
folyamatosan testszerte rendkívül nagy számban megjelenő
basaliomáit, amelyek a szindróma részjelenségeiként alakulnak ki. A
Gorlin-Goltz szindróma egy autoszomális dominánsan öröklődő
kórkép, amely egyéb fejlődési rendellenességek mellett fiatalkorban
nagy számban megjelenő basaliomákkal jár. A betegség hátterében a
PTCH tumor szuppresszor gén mutációja áll, napfény hatására
folyamatosan és nagy számban alakulnak ki basaliomák. A páciens
esetén testszere kiterjedten, de felső végtagokon különösen nagy
számban alakultak ki 0,5 – 2 cm-es superficialis basaliomák. Ezek a
képletek hosszabb ideig eddig kezelést nem kaptak, a páciens családi
okok miatt nem fordult orvoshoz. (5. ábra)

C.)b. Vizsgálatok

A klinikai vizsgálat a Gorlin-Goltz szindróma diagnózisa mellett az
észlelt bőrtüneteket superficialis basaliomáknak véleményezte. A
terápiás megközelítés a szövettani vizsgálatot követően a több gócú
kiterjedésre való tekintettel azonban nem volt egyértelmű. Végül a
pácienssel egyeztetve több lehetőség közül végül lokális imiquimod
alkalmazása mellett döntöttünk.

Milyen vizsgálatok
szükségesek a kezelés
elindítása előtt?

Milyen vizsgálatok szükségesek a kezelés elindítása előtt?

A kezelés beállítása előtt a páciensnél mindenképpen szövettani
vizsgálatra van szükség, igazolni kell ezen képletek esetén a
superficialis basalioma diagnózisát, hiszen ennek a kezelésnek csak
ebben az esetben van az alkalmazási előírat szerint indikációja.

A pácienst visszakérte kezelőorvosa, egy jellemző képletből
szövettani vizsgálatot végzett, amelynek a leletezése hamarosan
megtörtént, és igazolta a klinikai diagnózist: carcinoma
basocellulare superficiale-t.

C.)c. Terápiás döntés és kezelés

Kezelésként imiquimod helyi kezelés beállítása mellett döntöttünk.



Imiquimod egy Toll-like
receptor agonistaként
működő immunmoduláns!

Az imiquimod egy Toll-like receptor agonistaként működő
immunmoduláns szer. Hatása kifejezett vírus- és daganatellenes
aktivitás alfa-interferon és több más citokin indukciója útján.

Az imiquimod alkalmazása a hét öt napján történik. Általában
hétfőtől péntekig minden nap keni a páciens a krémet körülírtan a
basaliomákra, olyan módon, hogy egy kis zacskót egy alkalommal
fel is használ. A kezelés időtartama hat hét, amely során
folyamatosan észlelhető a plakkok kifejezetten gyulladttá válása,
bőrpír jelentkezése, nedvezés, viszketés. A kezelés befejezése után a
gyulladt plakkok hámosodnak, ismételt vizsgálattal nem volt már
basalioma kimutatható ezeken a területeken.

Ezt követően is a pácienst szorosan obszerváljuk és további tumorait
is ellátjuk.

D.) Superficialis basalioma fotodinámiás kezelése -
PDT

D.)a. Anamnézis

55 éves férfibeteg jelentkezett a hajas fejbőr jobb oldalán ismeretlen
ideje növekvő képlet miatt (6. ábra).

D.)b. Vizsgálatok

A képlet a klinikai vizsgálatnál már egyértelműen basaliomának
vélelmezhető, így ellátása feltétlen szükséges. A lokalizáció és a
képlet mérete miatt egyszerű sebészi ellátás excisioval és suturával
nem oldható, alternatívaként excisio és a defektus félvastag bőrrel
való zárása jön szóba. A műtét utáni kedvezőtlen esztétikai eredmény
lehetősége miatt ettől azonban a páciens elzárkózott, így egyéb
terápiás lehetőség után kell néznünk.

A klinikai vizsgálattal a tumor superficialis típusú basaliomának
imponál, azonban ennek szövettani verifikációja is szükséges ahhoz,
hogy a sebészi ellátásnak alternatíváját tudjuk felajánlani.

A szövettani vizsgálat egy 4-5 mm-es szövetdarab eltávolításával
megtörtént, a hisztológiai vélemény alátámasztotta a klinikai
felvetést.

D.)c. Terápiás döntés és kezelés



A szövettani lelet birtokában photodinámiás terápia végzésére
teszünk javaslatot tájékoztatva a páciens a beavatkozás módjáról és
a várható következményekről.

A fotodinámiás terápia
superficiális basaliomák
esetén jelent csak
alternatívát a sebészi
eltávolítás számára.

A fotodinámiás terápia superficiális basaliomák esetén jelent csak
alternatívát a sebészi eltávolítás számára. A beavatkozás két lépésből
áll. Elsőként egy fotoszenzibilizáló ágenst juttatunk a szövetekbe
kenőcs formájában, majd megfelelő hullámhosszúságú látható
fénnyel megvilágítjuk ezt a területet. A fényérzékenyítő anyag
optimális esetben szelektíven halmozódik fel tumorsejtekben, így a
megfelelő hullámhosszú fénnyel való besugárzáskor a festék
elektronjai ezt elnyelve magas reaktivitású szabadgyökök
keletkeznek. Ezek az oxigéngyökök bírnak azután destruktív hatással
a membránokon és az ereken. Jelenleg már több fotoszenzibizáló
ágens használatos, ill. áll fejlesztés alatt, gyakorlatunkban az
aminolevulin sav és a metyl-aminolevulinsav vált be leginkább.

Az ellátás napján a páciens kezelendő területét megtisztítjuk, majd
felvisszük a fényérzékenyítő anyagot a tumorra. Okklúziós kötést
helyezünk fel, amelyet a páciens 4-6 órán keresztül visel, amely idő
alatt a hatóanyag felszívódik a szövetekbe. A kezelés azután ezen
terület nagy intenzitással való megvilágításával történik, amely alatt
a fájdalomcsillapításról hűtéssel tudunk gondoskodni.

A kezelés után kifejezett gyulladás észlelhető, amely azután néhány
hét alatt antiszeptikus kezelés mellett gyógyul.

A kezelés után 3 havonként kontrollra várjuk a beteget, mivel
esetenként recidíva alakulhat ki. Ilyen esetben a kezelés ismételhető a
szövetek károsítása nélkül.

E.) Összefoglalás
A fenti esetismertetésekkel áttekintettünk néhány gyakran előforduló
lehetőséget olyan elven, hogy az egyes ellátási módozatok milyen
indikációban kerülnek leginkább alkalmazásra. Természetesen a
basalioma gyakoriságából adódóan számos más ellátási mód is
kínálkozik, amelyek teljes körű ismertetése meghaladja jelen
dolgozat kereteit.

A basaliomáról mindenképpen kiemelendő, hogy az áttétképzés
ritkasága miatt nem tekinthető minden esetben könnyen ellátható
daganatnak, recidívára hajlamos volta miatt számos alkalommal
jelent komoly kihívást. Jelenleg olyan klinikai vizsgálatok zajlanak,
amelyek a közeljövőben új terápiás lehetőségként állhatnak
rendelkezésünkre ezen kórkép kezelésére.
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