
III./14.3.5. Merkel-sejtes carcinoma

Holló Péter

A fejezet célja, hogy megismerjen a hallgató egy ritka, ám
klinikai viselkedését tekintve meglehetősen agresszív
bőrtumorfajtát, a Merkel-sejtes carcinomát, makroszkópos
megjelenésének, biológiai sajátosságainak, diagnosztikájának,
valamint terápiás lehetőségeinek bemutatásával egy beteg
esetének ismertetésén keresztül.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató a
megfelelő diagnosztikus és terápiás lépések kiválasztására.

Bevezetés
A Merkel-sejtes carcinoma a bőr neuroendokrin carcinomája. Bár
gyakorisága a melanomának kevesebb, mint 3%-a, klinikai viselkedése
veszélyesebb a magasabb mortalitás miatt. Jóllehet, 1986 és 2001 között
incidenciája megháromszorozódott, elérte a 0,44/100,000 lakos értéket.
Ennek az emelkedő tendenciának a hátterében a lakosság életkor szerinti
összetételének módosulása, valamint a pontosabb diagnosztikus
módszerek bevezetése állhat.

Az alábbiakban átfogó képet kívánunk nyújtani e daganattípus
felismerésének, kezelésének alapvető lehetőségeiről egy konkrét eset
prezentálásán keresztül.
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A.) Etiológia
A Merkel-sejtes carcinoma kialakulásában elsődlegesen a tartós
UV-sugárhatás és a gyengült immunrendszer szerepét feltételezik. A
betegség a 65 év feletti, magas napfény expozíciót elszenvedett és
krónikusan immunszupprimált pácienseknél jelentkezik leginkább. Ez a
tumorfajta is sokkal gyakrabban érinti a fehér rasszba tartozó
embereket, a férfi-nő arány 2:1.

74 éves férfibetegünk esetében foglalkozási anamnézise emelendő ki,
évtizedeken keresztül a szabadban dolgozott, mezőgazdasági
munkásként.



A kórelőzmény feltárásakor mindenképp érdeklődjünk az évek során
elszenvedett sugárhatás becsült mértékéről, esetleges korábbi
szervátültetésről, immunszuppresszív szerek hosszútávú alkalmazásáról.

Az UV-sugárzás szerepe bár fontos, de nem az egyetlen tényező, hiszen
a daganat nem csupán napnak kitett területeken jelentkezik.

A transzplantáltak körében 10-szer gyakoribb a Merkel-sejtes
carcinoma, mint a kontroll populációban, az összes Merkel-sejtes
carcinomás beteg 8%-a szervtranszplantált.

B./ Klinikai megjelenés
A tumor klasszikusan idős páciens napnak kitett bőrfelületén jelenik
meg, egy pigmentet nem tartalmazó, bőrszínű, vagy vöröses,
dermatoszkópos vizsgálattal jellegtelen, tömött tapintatú, fájdalmatlan
csomó képében. Nagyon tünetszegény, panaszokat nem okozó
elváltozás, amely csupán gyors növekedésével hívja fel a figyelmet.
Nyálkahártyán a Merkel-sejtes carcinoma nem alakul ki.

Betegünk orvoshoz fordulása előtt mintegy hónappal észlelte bal
felkaron lévő elváltozását, mely klinikailag egy livid, tömött tapintatú,
3cm átmérőjű exophytikus nodus képét mutatta.

Merkel-sejtes carcinoma klinikai képe, 74 éves férfibeteg- felkaron livid,
tömött tapintatú, exophytikus nodus.

C.) Diagnózis
A Merkel-sejtes carcinoma jellegzetességét éppen jellegtelen
megjelenése adja, így a vizsgáló, ha gondol erre a ritka tumorfajtára, fel
tudja vetni a lehetőségét a típusos páciens és a jellemző anamnézis
alapján. Gyakrabban előforduló tumorok kizárása is általában ebbe az
irányba mutat.

Esetünkben a képletet in toto eltávolítottuk, a szövettan igazolta a
Merkel-sejtes carcinomát. Sentinel nyirokcsomó biposzia is történt, mely
negatív szövettani eredményt adott.

A diagnózis egyértelmű felállítása kizárólag szövettani vizsgálattal
lehetséges. A diagnózisalkotást a tumor említett jellegtelen megjelenése
késleltetheti, a nem in toto jelleggel történő eltávolítás pedig korai
recidívához, gyors tumorpropagációhoz, nyirokcsomó áttétek
megjelenéséhez, összességében véve kedvezőtlen kórlefolyáshoz
vezethet!



A Merkel-sejtek az epidermis bazális rétegében lévő
mechanoreceptorok, amelyeknek a finom tapintásban van szerepük. A
szövettani képben kis basophil sejtek csoportjait lehet megfigyelni,
jellemző a sejtek finom kromatin struktúrája és a nucleolus hiánya.
Emellett megfigyelhető számos mitotikus, elszórtan nekrotikus sejt.
Lymphovaszkuláris invázió nagyon gyakori jelenség, még az amúgy
tumormentesnek tűnő kimetszési vonalban is fellelhető gondos
kereséssel, ez nyilvánvaló magyarázatul szolgál a magas recidíva
arányra.

D.) Differenciáldiagnózis

A klinikai kép alapján
milyen egyéb daganatok
jöhetnek számításba?

Igazi áttörést a diagnosztikában az immunhisztokémiai reakció
bevezetése hozott, mivel a cytokeratin-20 Merkel-sejtes carcinomára
specifikus reakció. Megfelelően elvégzett további immunhisztokémiai
reakciókkal a korábban problémát okozó egyéb lehetőségek, mint
lymphoma, kissejtes tüdőrák áttéte, melanoma vagy differenciálatlan
carcinoma mára egyértelműen kizárhatóak és a helyes szövettani
diagnózis felállítható.

Páciensünknél az immunhisztokémiai vizsgálat cytokeratin-20 és
neuronspecifikus enoláz pozitivitást igazolt.

E.) Terápia
Ritka tumor lévén a sebészi kezelésen túl igazán bevált onkoterápiás
protokoll nem létezik. Az elsődleges sebészi beavatkozásnak megfelelő
klinikai iránydiagnózis esetén hasonlóan a melanoma-ellátáshoz, széles
biztonsági zóna alkalmazásával kell történnie. A 2-2,5 cm-es biztonsági
zóna általában csökkenti a recidíva arányt, szemben a 0,5 cm-es
biztonsági zónával, amely esetén a recidíva arány extrém magas, egyes
közlésekben 100%-osnak is bizonyult.

A melanoma terápiájához képest viszont lényeges különbség, hogy a
sebészi ellátás utáni lokális radioterápia nagyon kedvező hatású a
túlélésre.

Az őrszem nyirokcsomó vizsgálata ennél a tumorfajtánál is javasolt,
ennek pozitivitása esetén a regionális nyirokcsomó irradiációja, ritkán
block disszekció végzése a választandó eljárás.

Kemoterápia általában palliatív jelleggel jön szóba, a tumorok
méretének megkisebbedése várható tőle.



A gyors észlelés és az adekvát ellátás a prognózis szempontjából
vitathatalan jelentőségű!

Páciensünk, aki a műtétet követően radioterápiában is részesült, 3 éve
tünetmentes.

F.) Összefoglalás
A ritka, ám klinikai viselkedését tekintve meglehetősen agresszív bőr
tumor fajtának, a Merkel-sejtes carcinomának, a terápiájában a sebészeti
ellátást követően alkalmazott lokális sugárkezelés nagyon fontos a
túlélés tekintetében. Az őrszem nyirokcsomó pozitivitás esetén a
regionális nyirokcsomók besugárzása javasolt. A helyesen megválasztott
terápiás lépések a beteg hosszú távú túlélésének záloga.
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