
 

III./14.3.3. Bőrbe metasztatizáló nem cután tumorok

Szakonyi József

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a belszervi,
rosszindulatú daganatok bőrbe adott áttéteinek
jellegzetességeit azok gyakoriságától a tipikus lokalizációkon
át a morfológiai jellegzetességekig.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy
egy bőrelváltozás esetén differenciáldiagnosztikai
szempontból fontolóra vegye belszervi daganat bőráttétének
lehetőségét, illetve ismert tumoros beteg esetén felismerje az
esetleges cutan progressziót.

Bevezetés
Általában előrehaladott stádiumban lévő rosszindulatú folyamatok
esetében figyelhetünk meg a bőrben áttétképződést, de ritka esetben a
bőrmanifesztáció a daganat első jele is lehet. Fontos a folyamat
felismerése mind prognosztikai, mind terápiás szempontból. A cutan
metastasisok az életminőséget nagymértékben befolyásoló
szövődményei lehet az alapfolyamatnak.
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A.) Epidemiológia
Az áttétképződés történhet közvetlen ráterjedéssel (per continuitatem),
haematogen vagy lymphogen úton. A belső szervi szolid daganatok
mintegy 5 %-ában (3-10%) figyelhetünk meg áttétképződést a bőrben.
Nőkben leggyakrabban (24%) az emlőrák metasztatizál a bőrbe, míg
férfiakban a tüdőrák (4% körül). A colorectalis carcinoma, a veserák, a
petefészek és a húgyhólyag rákja hasonló, körülbelül 3,4-4 % körüli
gyakorisággal, míg a prosztatarák csak 0,7 %-ban okoz bőráttétet.

B.) Lokalizáció
Testtájak szerint a mellkason (28,4%) és a hason (20,2%) fordul elő a
bőráttétek többsége. A végtagok, nyak és a hát bőrén az esetek
11-12%-ában, a hajas fejbőrön, a medence-környék és az arc bőrén



mintegy 5-7 %-ban alakul ki metastasis.

Az alábbi összefüggést figyelték meg a bőráttét helye és a primer
folyamat között (1. ábra).

C.) Morfológia

A belszervi daganatok
távoli bőráttéteinek
klinikai képe nem
specifikus!

A belszervi daganatok távoli bőráttéteinek klinikai képe nem specifikus,
általában bőrszínű vagy erythemás, livid, esetenként vörös, cutan vagy
subcutan, többnyire tömött, szubjektív panaszokat ritkán okozó
csomóként jelentkeznek. Vannak izolált és vannak multiplex áttétek,
melyek gyakran egy körülírt területen, szóródva lépnek fel, egy-egy ér
vagy nyirokút ágazatos rajzolatát követve, vagy csillagtérképszerűen.
Lehetnek egy végtagra, vagy pl. arcra, orrcsúcsra lokalizálódó formák
is. Megfigyelőjéről kapta a nevét az umbilicusban ülő soliter gyulladt
csomó, a „Sister Mary Joseph Nodule”, mely leggyakrabban a gyomor-
vagy béltraktus, illetve hasnyálmirigyrák köldök metasztazisát jelenti.

Az áttét néha más bőrgyógyászati kórképeket utánoz, mint a corcu
cutaneum (veserák), pyogen granulosum (veserák, emlőrák). Az
áttétképződés következtében körülírt, kerek, foltos hajvesztés is
kialakulhat, ilyenkor az alopeciás terület lehet reakciómentes, vagy
kissé erythemás, vagy különböző mértékben beszűrt is. A nyirokutak
elzáródása miatt regionális lymphoedema alakulhat ki.

Főleg mammacarcinoma lymphogen progressziója esetén alakulhat ki
körülírt, terjedő bőrpír, oedema a meleg tapintatú bőrön, az orbánc
klinikai képét utánzó carcinoma erysipeloides. Emlő-, illetve fej-nyaki
tumorok bőrinfiltrációja a kültakaró masszív fibrotikus átépüléséhez
vezethet, páncélszerű, indurált plakkokat hozva létre (cancer en
cuirasse, Panzerkrebs). Szintén daganatos infiltráció és lymphoedema
narancshéjra emlékeztető bőrfelület (peau d’Orange) kialakulását
okozhatja.

D.) Diagnosztika
A bőrmetastasisok diagnosztikája szövettani vizsgálaton alapul. Ennek
elvégzése céljából az áttétre gyanús csomók vékonytű aspirációs
cytologiai vizsgálata, vagy lehetőség szerint in toto eltávolítása
javasolt. Korai laesiók esetén a tumorsejtek kis száma jelenthet
problémát. Anaplasticus folyamatok esetén immunhisztokémiai,
ultrastruktúrális vizsgálatok segítenek a diagnózisban.

 



Ha először a bőráttétet
észlelik a szövettani
vizsgálat ad
iránymutatást!

z esetek többségében a bőrmetastasisok megjelenésekor a kiindulási
folyamat már ismert. Ha először a bőráttétet észlelik (carcinoma of
unknown primary site – CUPS), a primer tumor kutatásában az egyéb
adatok mellett (kor, nem, panaszok, tünetek, stb.) a szövettani vizsgálat
ad iránymutatást. Így adenocarcinoma esetén a gyomor-bél rendszer és
a tüdő daganatai, laphámrák esetében a tüdő, szájüreg, légutak és a
nyelőcső folyamatai lehetnek az áttétképződés forrásai. Pecsétgyűrű-
sejtek jelenléte esetén a gyomor-bél rendszer, világos sejtek esetén a
vese vizsgálata szükséges. Az esetek kb. 3-5%-ában a primer tumor
keresése sikertelen.

E.) Kezelés
Bőráttétek jelenléte általában a rossz prognózis jele. Az alapbetegség
kezelése mellett sebészi eltávolítás, sugárkezelés, vagy kemoterápia jön
szóba.

F.) Összefoglalás
A fejezet összefoglalta a belső szervi daganatok bőrbe adott
metastasisainak jellegzetességeit, azok klinikai jellemzőit.
Hangsúlyoztuk azt, hogy a bőráttétek a rossz prognózist jelzik,
általában előrehaladott malignus folyamatok esetében jelennek meg.
Mivel klinikai megjelenésük nem specifikus, fontos, hogy gondoljuk
kialakulásuk lehetőségére és gyanús elváltozás esetén szövettani
vizsgálattal tisztázzuk a diagnózist.
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