
 

III./14.3.2. Bőrtünetekkel járó paraneoplasticus
szindrómák

Szakonyi József

A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó a rosszindulatú
daganatokhoz társuló, ún. paraneoplasticus bőrtüneteket.
A fejezet ismeretanyagának elsajátítását követően képes lesz
a hallgató arra, hogy felismerje a malignus háttérbetegségre
utaló bőrelváltozásokat.

Bevezetés
A bőr paraneolpasiás folyamatainak jelentősége nem hangsúlyozható
eléggé, mivel a fizikális vizsgálat során általában könnyen észlelhető,
szembetűnő elváltozásokról van szó, melyek az esetek többségében a
klinikai kép alapján is nagy biztonsággal diagnosztizálhatók.
Felismerésük hamar a helyes irányba terelheti a beteg kivizsgálását, és
így a háttérben fejlődő malignus daganat kezelése szempontjából
sorsdöntő lehet.
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A.) Daganatos bőrtünetek felosztása
Belszervi daganatokhoz változatos bőrtünetek kapcsolódhatnak.
Előfordulhat a tumor direkt ráterjedése a bőrre (pl. Paget-kór, cutan
lymphomák, stb.), a daganat által okozott metabolikus változások,
egyes szervek működési zavara (anaemia, xerosis, sárgaság, stb.), a
tumor okozta immunszuppresszió megnyilvánulhat fertőzések
kialakulásában (pl. herpes zoster) és megjelenhetnek a polymorph
klinikai képet mutató paraneolasiás bőrtünetek. Ezek lefolyása
általában az alapbetegséggel párhuzamos, sokszor utalnak annak
jellegére és tumor nélkül nem, vagy ritkán fordulnak elő. A bőr
paraneoplasticus tünetei társulhatnak egy már ismert tumorhoz, de
malignomák bevezető tünetei is lehetnek. Obligát paraneoplasiáról
beszélünk, ha az adott bőrfolyamat kizárólag malignomához társultan
jelentkezik, fakultatív paraneoplasiáról, ha a tünetek csak az esetek
egy részében utalnak a daganatra.

B.) Obligát paraneoplasticus syndromák
Az adott bőrfolyamat kizárólag malignomához társultan jelentkezik.

B.)a. Acanthosis nigricans

A nyak, axillák, inguinalis hajlat, perianalis régió bőrének
szürkésbarna, fekete elszíneződése a mérsékelt vagy kifejezett
papillomatosis, helyenként verrucosus hyperplasia, lichenificatio,
számtalan apró fibroma kialakulása miatt. Később az ajkakon,
nyálkahártyákon, sőt az arcon és a végtagok feszítő felszínén is
megjelenik. Szubjektív panaszt nem okoz. Társulhat hozzá a tenyerek
papillaris, bélnyálkahártyára emlékeztető hyperplasiája (tripe palms).

Elkülönítendő a főleg
fiatal, túlsúlyos betegeken
jelentkező „pseudo-
acanthosis nigricans”
kórképtől!

Patomechanizmusában növekedési faktorok (EGF, TGF-α, ILGF)
túlprodukcióját, illetve azok receptorainak fokozott expresszióját
gyanítják.

Adenocarcinomákhoz, általában gyomorrákhoz társulva jelentkezik.

Elkülönítendő a főleg fiatal, túlsúlyos betegeken jelentkező „pseudo-
acanthosis nigricans” kórképtől, amely az inzulinrezisztenciával mutat
összefüggést. Ismert polycystás ovárium syndromához társuló és
gyógyszer provokálta forma is.

Specifikus kezelés nem ismert. Az alapbetegség kezelése mellett
lokálisan calcipotriol, retinoidok, karbamid tartalmú externák
alkalmazhatók.



B.) b. Acrokeratosis paraneoplastica Bazex

Akrális területeken (kéz-, lábujjakon, orron, fülkagyklókon) megjelenő
psoriasiform, barnás, kékesvörös, parakeratotikusan hámló papulák,
plakkok, hosszanti és haránt barázdákkal járó körömdystrophia
jellemzi. A tüneteket lokalizációja és kissé livid színe különbözteti
meg a psoriasistól.

Szövettani képe nem specifikus (hyperkeratosis, acanthosis,
parakeratosis, dyskeratotikus keratinocyták, változó mértékű
perivascularis lymphocytás infiltráció), a diagnózis a tünetek
jellegzetes eloszlása alapján állítható fel.

Bronchus-, oesophagusdaganatokkal, pharynx, larynx carcinomáival
társul.

Az alapbetegség kezelésén túl elsősorban orális retinoidok illetve
PUVA, és lokális szteroid kezelés jön szóba.

B/c. Erythema gyratum repens (Gammel-szindróma)

Jellemzője a serpinginosus, gyrált, annularis vagy csíkszerű, gyorsan
vándorló, szélen hámló erythemás gyűrűk megjelenése a törzs bőrén,
melyek kiterjedt tünetek esetén a fák évgyűrűire emlékeztető, vagy
zebracsíkolat-szerű rajzolatot adnak. Rendszerint erőteljesen viszket.

A klinikai tünet specifikus, a szövettani kép lymphocytás infiltrációt,
spongiosist, parakeratosist mutat. Elkülönítendő egyéb figurált
erythemáktól (erythema annulare centrifugum, erythema chronicum
migrans, erythema marginatum).

Sokféle daganat, főleg az emlő-, gyomor- és bélrák korai jele lehet.
Ezeknek a kezelése a legfontosabb, a viszketés csillapítása, lokális
gyulladáscsökkentők ill. retinoid kezelés mellett csak mérsékelt
eredmény várható.

B.) d. Hypertrichosis lanuginosa acquisita

Ritka paraneolasticus tünet. A szemöldök, homlok, orr, fülek területén,
majd az egész arcon, illetve testszerte hirtelen lanugo-szerű, hosszú
szőrzet alakul ki. Tenyerek, talpak, perineum megkímélt marad. Főleg
nőkön fordul elő, általában előrehaladott gyomor-, bél-, epehólyag-,
bronchus-, hólyagrák mellett. Ritkán gyógyszerhatásra, ill. AIDS-szel,
hyperthyreosissal, toxicus shock syndromával társultan jelentkezik.

Az alapbetegség kezelése mellett borotválás, epiláció alkalmazható.

B.) e. Erythema necroticum migrans (glucagonoma
szindróma)

A pancreas glukagon-termelő daganataihoz társul. Főleg a hajlatokban,
alhason, combok proximalis részén jelentkező, vándorló, fájdalmas
bőrtünetek: gyrált, erythemás, perifériásan finoman hámló, felületes
erosiók, lesodródó hólyagfedél, egy-egy pustula, és felületes
necroticus plakkok jellemzik. Angularis cheilitis, glossitis, intertrigo
jellegzetes kísérője a kórképnek.



Hátterében a glukagon-indukálta aminosavhiány állhat. Ezt
alátámasztja az is, hogy a bőrtünetek parenteralis aminosav-pótlással
kezelhetők. A somatostatin-analóg octreotid adása egy héten belül
remisszióhoz vezet.

C.) Fakultatív paraneoplasiák
Fakultatív paraneoplasiáról beszélünk, ha a tünetek csak az esetek egy
részében utalnak a daganatra.

C.)a. Dermatomyositis

A jellegzetes bőrtünetek és a harántcsíkolt izmok gyulladása által
jellemzett autoimmun megbetegedés hátterében az estek 25-75%-ban
áll malignoma.

A bőrtünetek közül a diffúz, livid, oedemával járó szem körüli
erythema (heliotrop rash), a kéz kisízületeinek dorsalis felszínén
megjelenő Gottron-papulák, körömágyi bevérzések, háton, vállon,
fejbőrön confluáló erythema ill. poikiloderma jellemző. A myositisre a
végtagok proximalis izmainak gyengesége, fájdalma hívja fel a
figyelmet. A tünetek fennállása mellett a bőrtünetek és az izomból
végzett mélybiopsia, típusos laboreltérések (emelkedett CPK, LDH),
jellemző electromyographiás eltérések és immunszerológiai eltérések
(anti-Jo-1, anti-Mi-2, anti-SRP antitestek) támasztják alá a diagnózist.

Főleg a gastrointestinalis rendszer és a női genitalis traktus daganati
állhatnak a háttérben. Komplett tumorkutatás elvégzése feltétlenül
szükséges.

A háttérfolyamat kivizsgálása és ellátása mellett nagy dózisú
szisztémás kortikoszteroid-kezelés, nem kielégítő terápiás válasz
esetén cytostaticus szerek bekapcsolása (azathioprin, methotrexat,
cyclophosphamid) javasolt.

C.)b. Thrombophlebitis migrans (Trousseau
szindróma)

Szerzett coagulopathia talaján kialakuló ritka, felületes, vándorló
thrombophlebitis. A törzsön, végtagokon jelentkezik érzékeny,
gyulladt kötegek, csomók képében. Leggyakrabban pancreas
tumorhoz társul. Szövettani vizsgálattal a vénákat elzáró
thrombusképződést, az érfal gyulladásos infiltrációját lehet kimutatni.
Pancreas, tüdő, prostata, lymphoma, leukémia társulását vizsgálni kell.

Kezelése alacsony molekulasúlyú heparin készítményekkel (LMWH)
történik.

C.)c. Sweet szindróma (akut febrilis neutrophil
dermatosis)

Láz, emelkedett fehérvérsejtszám kíséretében megjelenő, vörös-
erythemás, exsudativ, erősen oedemás papulák, ill. az ezekből
összeálló nagyobb, kerek, exsudatív plakkok jellemzik, melyhez néha
erythemás, nodularis beszűrődés társul a lábszárakon. Erythema



exsudativum multiforme-hoz, az alsó végtagi tünetek erythema
nodosumhoz hasonlítanak. Bár általában infekció váltja ki, az esetek
20%-ában akut myeloid leukaemiához társul. Ritkábban solid
tumorokkal (emlő, gyomor-béltraktus, húgy-ivarszervek tumorai)
asszociáltan jelentkezik.

Kezelésében közepes dózisú szteroid mellett elsősorban dapson,
káliumjodid, colchicin jön szóba.

C.)d. Paraneoplasticus pemphigus

Jellemzői a fájdalmas, ulcerativ stomatitis, valamint a kiterjedt
hólyagképződéssel, erosiókkal járó bőrtünetek. A kötőhártya és a
genitalis nyálkahártyák, valamint a tenyér és a talp bőre is gyakran
érintettek. A bullosus tünetek mellett lichen ruber planus-szerű, illetve
erythema multiforméra emlékeztető tünetek is jelen lehetnek.
Alveolitis, bronchiolitis obliterans társulhat hozzá.

A szövettani vizsgálat acantholysist, dyskeratosist és vacuolás
interface-dermatitist mutat. Direkt immunfluoreszcens vizsgálattal
pemphigusra jellemző intraepithelialis festődés mellett a pemphigoidra
jellemző linearis festődés is jelen van. Transitionalis hám vagy
hengerhám szubsztráton a keringő ellenanyagok intercellularis
kötődést mutatnak. A kórkép a desmosomalis és hemidesmosomális
plak proteinek ellen termelődő autoellenanyagokkal jól jellemezhető
(desmoplakinok, envoplakin, paraplakin, BP230).

Az esetek 80%-a haematológiai tumorokhoz, non-Hodgkin
lymphomához, chronicus lymphoid leukaemiához és Castelman
tumorhoz társul.

Az alapbetegség kezelése döntő. Ennek eredménytelensége esetén a
kórkép prognózisa rossz, kezelésében nagydózisú szteroid mellett
cytostaticumok, immunmodulánsok (azathioprin, cyclophosphamid,
cyclosporin, arany, dapson), plasmaphesersis, photopheresis, IVIG,
CD-20 ellenes monoklonalis antitestek (rituximab) adása jön szóba.

C.)e. Akvirált ichthyosis

Az ichthyosis vulgaristól klinikailag alig elkülöníthető. Többféle
senyvesztő betegséghez így rosszindulatú daganatokhoz is társulhat. A
szerzett ichthyosis esetek mintegy 70%-ban Hodgkin-kórhoz
társulnak.

Az alapbetegség kezelésén és szupportív kezelésen túl lokális puhító,
zsírozó externák használata javasolt.

C.)f. Extramammalis Paget-kór

Bár a folyamat önmagában egy intraepithelialis neoplasiának felel
meg, az esetek kb. 32-35%-ában egyéb belszervi daganathoz, főleg a
rectum, endocervix, hólyag daganataihoz, ritkábban emlőrákhoz
társul. Férfiaknál laphámrákkal, melanomával és prostatarákkal való
előfordulását írták le.

C.)g. Florid cutan papillomatosis



Kezdetben a kézháton, a csuklók feszítő felszínén, később a törzsön,
arcon megjelenő, viszkető, vírusos szemölcsökhöz hasonló papulákból
álló eruptio. Az irodalomban mintegy 30 eset ismert. Társulhat
acanthosis nigricans-szal, Leser-Trélat syndromával.

Főleg a gyomor adenocarcinomájával és más intraabdominalis rákkal
hozható összefüggésbe. Specifikus kezelés nem ismert.

C.)h. Keratoderma palmoplantare acquisita diffusa

A tenyerek, talpak vaskos, egységesen sárga hyperkeratosisával,
következményes utcakövezetszerű megvastagodásával járó kórkép.

Emlő-, tüdő-, gyomorrák, leukaemiák és lymphomák mellett
jelentkezik.

Oralis retinoidok mellett lokális szetroid, keratolyticumok adhatók.

C.)i. Leser-Trélat szindróma

Eruptivan megjelenő seborrhoeás keratosisok jellemzik a betegséget.
Esetenként viszkethet. Lehet gyógyszer-provokálta tünet, társulhat
HIV fertőzéshez, erythrodermához, terhességhez. Malignomák közül a
gyomor, tüdő, colon, mamma adenocarcinomái állnak leggyakrabban a
háttérben.

C.)j. Hypertrophiás osteoarthropathia

Dobverőujjakk és óraüvegköröm kialakulásával, a csöves csontok
periostitisével, oligo- vagy polysynovitisszel járó kórkép. Kisebb
hányada örökletes, a szekunder formák hátterében krónikus
belgyógyászati betegségek, malignomák (főleg nem kissejtes tüdőrák,
adenocarcinoma, mesothelioma) állnak.

C.)k . Multicentrikus reticulohistiocytosis

A kórkép jellemzői a bőrszínű vagy barnásvörös, viszkető papulák, kis
csomók megjelenése a kézen, körömágyon, és az ezzel párhuzamos
súlyos, destruktív arthritis kialakulása. A tünetek főleg a felső testfélen
jelentkeznek, esetenként csoportosak. Nyálkahártyatünetek az esetek
50%-ban vannak.

A klinikai tünetek nem specifikusak, a szövettani metszeten megjelenő
histiocyták és atípusos sokmagvú óriássejtek segítenek a diagnózis
felállításában.

Az esetek kb. egyharmadának hátterében kimutatható daganatok
sokfélék: emlő-, tüdő-, izom-, bélrendszeri és húgy-ivarszervi
daganatok valamint haematologiai kórképek jönnek szóba.

C.)l. Carcinoid syndroma



A neuroendokrin eredetű carcinoid tumorokhoz társuló, kipirulással
(flush), diarrhoeával, bronchospasmussal és pellagrának megfelelő, a
fénynek kitett területeken kialakuló, hyperkeratotikus, durva felszínű
plakkok megjelenésével, illetve dementiával járó betegség.

A tumor volumenének csökkentése sebészileg vagy embolizációval,
somatostatin-analóg (octreotid) adása idézhet elő javulást.

C.)m. Generalizált pruritus

Érdemi bőrtüneteket nem mutató, belgyógyászati eltérésekkel nem
magyarázható intenzív viszketés (pruritus sine materia): Számos
malignomához társulhat.

Nehezen kezelhető, lokális kezelésre, antihisztaminokra alig reagáló
viszketés.

D.) Összefoglalás
A bőr paraenoplasiás tüneteinek ismerete nem csak a bőrgyógyászati
gyakorlatban fontos, hanem minden klinikus számára, hiszen e tünetek
sokszor a beteg sorsa szempontjából meghatározó jelentőségű
rosszindulatú folyamat első jelei lehetnek. A fejezet részletezte a csak
daganatokhoz asszociáltan előforduló bőrjelenségeket, és azon
kórképeket is, amelyek nem csak tumorokkal együtt jelentkeznek, de
hátterükben jelentős arányban állhat rosszindulatú betegség.
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