
 

III./14.3.4. Nem festéksejtes rosszindulatú tumorok - Bőrtumorok
sugárkezelése

Erős Nóra

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a rosszindulatú bőrdaganatok
sugárkezelésének lehetőségét.
A fejezet elvégzését követően a hallgató ismerni fogja a sugárkezelés javallatait,
ellenjavallatait és a várható mellékhatásokat.

Bevezetés
A legtöbb bőrtumor kezelésében a műtéti eltávolítás és a sugárkezelés egyformán
hatásos módszer, a recidíva-arány is közel egyforma, ezért mindig azt a módszert
választjuk, ami a beteg számára előnyösebb esztétikai eredménnyel jár. A sugárkezelés
különösen ajánlott a nagy kiterjedésű, felületes bőrdaganatoknál, valamint a szemhéj,
periorbitalis terület, orr, fül, ajak és praesternalis régió tumorainál, ahol a műtéti
megoldás csak csonkolással, torzulással, rossz kozmetikai eredménnyel vagy
funkcióvesztéssel jár. Sugárterápia indokolt a műtét után visszamaradt makroszkópos
vagy mikroszkópos tumormaradvány vagy recidíva esetén, ha a reoperáció valamilyen
okból nem jön szóba, valamint ha a beteg nem egyezik bele a műtétbe vagy arra
alkalmatlan (pl. rossz általános állapot, antikoaguláns kezelés).

Kulcsszavak: bőrtumor, bőrrák, carcinoma basocellulare, basocellularis carcinoma,
basalioma, sugárkezelés, sugárterápia, irradiáció, besugárzás, röntgen besugárzás,
röntgenkezelés
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A.) Anamnézis

A bőrdaganatok
gyakran
jelentkeznek
multiplex
formában,
elsősorban
idősebb
személyeknél, a
napfénynek kitett
bőrterületeken.

A példában szereplő 81 éves nőbeteg anamnézisében 2003-ban a bal lábhátról
eltávolított spinocellularis carcinoma, majd 2005-ben az orr jobb oldaláról eltávolított
basocellularis carcinoma szerepel.

Jelentkezése előtt fél évvel a bal orrszárnyról egy növedéket távolítottak el, a szövettan
tumort nem igazolt, elégtelen mintának véleményezték. Öt hónappal később a műtéti
hegben apró csomó megjelenését észlelte.

B.) Vizsgálatok



Az elégtelenül
eltávolított
bőrtumorok
esetén recidívával
kell számolni.
Basocellularis
carcinoma esetén
a biztonsági zóna
0,5-1 cm!

B.)a. Fizikális vizsgálat

Az orr bal oldalán a korábbi műtéti hegben egy 9 mm-es, tömött tapintatú, fénylő
felszínű, centrálisan besüppedt, széli részeken előemelkedő, cysticus jellegű nodus jelent
meg, környezetében kifejezett teleangiectasiákkal (1. ábra).

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

B.)b. Dermatoszkópos vizsgálat

A bőrdaganatok
melanocyter
eredetének
kizárására
dermatoszkópos
vizsgálat
szükséges.

A dermatoszkópos vizsgálat során megállapítható volt, hogy a képlet nem melanocyter
eredetű, hiszen pigmentháló, pigmentrögök, illetve csíkok nem voltak jelen, azonban
különböző átmérőjű, kanyargós ereket láttunk, melyek basocellularis carcinomára
nagyon jellegzetesek (2. ábra).

B.)c. Szövettani vizsgálat

Bőrtumor vagy
annak
recidívájának
gyanúja esetén
kötelező a
szövettani
vizsgálat.

A betegnél helyi érzéstelenítésben bőrbiopszia történt. A minta szövettani vizsgálata
(haematoxylin-eosin festés) a dermis felső részében típusos basaloid tumorsejtfészkeket,
a széleken jellegzetes paliszád állású sejteket igazolt (3. ábra).

Diagnózis: Carcinoma basocellulare



Milyen további lépések szükségesek?

A következő lépés a TNM stádium megállapítása (4. ábra).

Esetünkben a bőrtumor T1N0M0 besorolású.

Hogyan döntene a beteg további kezeléséről?

C.) Döntés, kezelés

A kezelés
megtervezésekor
ismerni kell a
daganat
sugárérzékeny
vagy sugár-
rezisztens
jellegét.

Az orron elhelyezkedő tumor esetén a megfelelő biztonsági zóna (esetünkben 0,5 cm)
megtartása műtét esetén csak bőrátültetéssel lehetséges, mely az idős beteget megterheli
és a kozmetikai eredmény is kétséges. Az orr kontúrjainak épsége esztétikai-szociális
szempontból kiemelt jelentőségű, ezért alternatív megoldásként sugárterápia jön szóba.
A basocellularis carcinoma sugárérzékeny daganat, ezért felületi röntgenbesugárzás
mellett döntöttünk.

A következőkben a sugárkezelés előnyeit és hátrányait (5. ábra) valamint a
mellékhatásait és a lehetséges szövődményeit ismertetjük (6. ábra).

Kezelés

Olyan
sugárkvalitást kell
választani, ahol a
dózis a
bőrfelszínen a
legmagasabb, a
mélyebb szövetek
megkíméltek
maradnak.

A beteg felületi röntgenbesugárzását Siemens Dermopan típusú készülékkel végeztük.

A bőrtumorok kezelésére az a sugárkvalitás a legkedvezőbb, melynek szöveti
felezőrétege (az a szöveti mélység, ahol a felületi dózis a felére csökken) megegyezik a
tumor mélységi kiterjedésével. A felületes bőrdaganatok (mélységi kiterjedés <5 mm)
kezelésére az 50-150 kV felületi röntgensugárzás elegendő.

A beteg heti 5 napon keresztül 5 Gy/nap frakciódózist kapott, 60 Gy összdózisig.

Eredmény



Recidív
folyamatnál
magasabb dózis
ajánlott.

A sugárkezelést követően akut radiodermatitis zajlott le, melynek gyógyulása után a
tumor csaknem nyom nélkül regrediált (7. ábra).

Ismerni kell az
akut és krónikus
mellékhatásokat a
beteg korrekt
felvilágosításakor.

Az akut irradiációs dermatitis a sugárkezelés alatt fellépő és 90 napon belül lezajló
bőrgyulladás, melynek erőssége a frakciódózistól és az összdózistól függ. A kezdeti
hámló vagy nedvező bőrgyulladás után a bőrfelület regenerálódik, ezt követően 4-6
hónapig tartó pigmentáció jön létre, mely később elhalványul.

A késői (krónikus) radiodermatitis a besugárzás után 2 évvel - évtizedek múlva
jelentkező, gyulladással és fibrosissal járó progresszív folyamat. Jellemzői a bőr
elvékonyodása (bőratrophia), pigmentzavar (foltos hyper- és hypopigmentáció – ún.
poikiloderma), teleangiectasiák, elastosis, bőrszárazság és csökkent verejtéktermelés.

D.) Összefoglalás
A bemutatott eset jól mutatja az idős korban, napfényártalom hatására gyakran kialakuló
basocellularis carcinoma klinikai, dermatoszkópos és szövettani jellemzőit. Fontos a
daganat megfelelő bizonsági zónával való in toto eltávolítása, sugárterápia esetén a
megfelelő mélységet elérő sugárkvalitás és a helyes összdózis megválasztása. A
betegeket fel kell világosítanunk a további fényvédelem szükségességéről, és a kontroll
vizsgálatokon való megjelenésről.

Hivatkozások
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/sugarterapia-
onkologia


