
 

III./14.3. Bőr rosszindulatú daganatai

Kárpáti Sarolta

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a bőr elsődleges
és másodlagos rosszindulatú daganatait, betekintést nyerjen a
diagnosztika és a terápia lehetőségeibe.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban hasznosítsa, ezzel
betegeinek a szakszerű ellátást lehetőségét biztosítsa.

Áttekintés
A rosszindulatú bőrdaganatok gyakorisága nő. Bár e daganatok
egyedülálló sajátsága a láthatóság, mégis egyre gyakrabban veszítünk
el betegeket a test megtekintésével verifikálható tumorok irreverzibilis
progressziója miatt. Ma, amikor az orvostudomány és a gyógyítás
egyik legfontosabb célja a megelőzés, ennek a ténynek súlyos az
üzenete.

A jelenségnek több oka is van. A rosszindulatú bőrgyógyászati
daganatok korai, gyógyítható stádiumban való felismerése gyakran
késlekedik és mire a beteg bőrgyógyászhoz, bőrgyógyász
onkológushoz kerül, a fatális kimenetelt már nem lehet elkerülni. Ez a
leggyakoribb probléma a már néhány mm tumorvastagságnál is igen
rossz prognózisú melanoma malignum eseteiben, és a korán
metasztatizáló spinocellularis carcinóma formákban. A bőrdaganatok
idős korban gyakoribbak, ezért az életkor kitolódásával a népességben
egyre több cutan malignómával számolhatunk. Az életkörülményeink,
szokásaink módosultak. Ezek közül a fokozott UV behatás (ózon
lyuk), fiatalkori napégések, gyakori napozás és szolárium használat
még mindig a leggyakoribb provokáló tényezője bizonyos
bőrtumoroknak, különösen világos bőrű betegekben. Bár nem
képviselnek nagy betegszámot, megemlítendő, hogy az immun
szupprimált betegek (szisztémás kezelésben részesülő daganatos,
autoimmun, szervtranszplantált betegek) életkilátásai lényegesen
megjavultak, és mivel daganatképződési hajlamuk fokozott, a
bőrtumorok is egyre gyakoribbak közöttük. A bőronkológiai
diagnosztika elsajátításához és fejlesztéséhez nyújt segítséget az itt
következő, e – tananyagként feldolgozott ismeretanyag.

A fejezet tanulási időszükséglete: 6 óra

A tanulási egység tartalma
III/14.3.1. Melanoma mailgnum

III/14.3.2. Bőrtünetekkel járó paraneoplasticus szindrómák

III/14.3.3. Belszervi daganatok bőráttétei

III/14.3.4. Nem festéksejtes rosszindulatú tumorok -
Bőrtumorok sugárkezelése

III/14.3.5. Merkel-sejtes carcinoma

III/14.3.6. Kaposi-sarcoma



III/14.3.7. Transzplantációs (Iatrogén) Kaposi-sarcoma

III/14.3.8. Mycosis fungoides

III/14.3.9. Sézary szindróma

III/14.3.10. Az UH diagnosztika szerepe az
onkodermatológiai kórképek

diagnosztikájában

III/14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának
lehetőségei


