
 

II./2.1.: Daganatos betegségek tünettana
Pápai Zsuzsa

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató, melyek a
daganatos betegségek tünetei, mely specifikus
tünetcsoportok megismerése segíti a korai diagnózist.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy felismerje a daganatos megbetegedésekre jellemző
tünetcsoportokat.

Bevezetés
A rosszindulatú daganatos betegségek idejében történő felismerése
nagyon fontos kérdés valamennyi gyakorló orvos számára. Mivel
nincs minden daganatra jellemző specifikus tünet, a különböző
tünetcsoportok megismerése elengedhetetlen a korai diagnózis
felállításához.
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A.) Általános tünetek
A malignus daganatos betegségre utaló tünetek jelentős része nem
tekinthető specifikus tünetnek, számos egyéb, nem malignus
belgyógyászati betegségre is jellemző tünetek lehetnek.

Mindig kérdezzen rá
betegénél a testsúly és az
étvágy változására!

Az egyik leggyakrabban előforduló panasz a testsúlycsökkenés, ami
nem feltétlenül minden daganatos betegségben fellépő tünet, de sok
esetben ez az első figyelemfelkeltő jel, amivel a beteg orvoshoz
fordul. Kialakulása számos ok következménye lehet, pl. a tumor
fizikai jelenlétéből adódó térszűkítés (pl. a tápcsatorna daganatai)
esetében, ezzel együtt az étvágy romlása, hipermetabolizmus, vagy
egyéb humorális hatások következménye. Gyengeség, rossz közérzet,
fáradékonyság, sápadtság, mely pl. colorectalis illetve
haematalológiai daganatok esetében az anaemia jele is lehet. Bizonyos
esetekben a daganat térszűkítő hatása következtében fellépő fájdalom
lehet az első tünetek egyike.

A daganatok általában önmagukban, hacsak nem okoznak környéki
szerveken, ideggyökökön kompressziót, nem fájdalmasak. Az
ismeretlen eredetű láz hátterében is meghúzódhat daganatos betegség
(pl. Ewing sarcoma, vese daganat). Viszonylag kisméretű primer
tumor is okozhat lázat, ennek pontos mechanizmusa nem ismert.
Kiterjedt daganatos folyamatok során a nagymérvű szövetszétesés és
proteolizis vezethet láz kialakulásához. Nagyon fontos tünet a
thromboembolias megbetegedés, melynek hátterében 20%-ban
daganatos megbetegedés észlelhető.

B.) Szervspecifikus tünetek
Az általános daganat tüneteken kívül, mely bármely daganattípusban
előfordulhat néhány, egyes szervekre jellemző specifikus
tünetegyüttessel is találkozhatunk.

B./a. Fej-nyaki daganatok

Dohányos embereknél
különösen fontos a
szájüreg alapos
megtekintése!

A fej-nyaki daganatok előfordulása egyre növekszik.

Legjellemzőbb tünetei: duzzanat, nehezen, vagy nem gyógyuló seb a
száj-garatüregben, szokatlan vérzés, zsibbadás, nem múló torokfájás,
fájdalom rágás, nyelés közben, a hang megváltozása, fülfájás.

Leukoplakia, erithroplakia praecancerosisnak tekinthető állapotok.

B./b. Tüdődaganatok

A korai stádiumban nem feltétlenül okoz tüneteket, de előfordulhat
köhögés, a hangszín jellégének megváltozása, rekedtség. Haemoptoe,
dyspnoe, mellkasi fájdalom az előrehaladottabb stádiumban
jelentkezik.



B./c. Nyelőcső-, gyomordaganatok

A nyelőcsődaganatokra jellemző a dysphagia, odynophagia, és
természetesen a táplálkozási nehezítettség miatt a fogyás. A
gyomorrák esetében kínzó, erős epigastrialis fájdalom,
étvágytalanság, has puffadás, emésztési zavarok a vezető tünetek, míg
előfordulhat előrehaladottabb stádiumban a vérzés, haematemesis is.

B./d. Colorectalis daganatok

Mindig kérdezzen rá
betegénél a székelési
habitus esetleges
változására!

Egyik legjellegzetesebb tünet a székelési habitus megváltozása,
melyet bizonytalan hasi fájdalom, súlyvesztés, anaemia követhet. A
primer tumor növekedésével párhuzamosan egyre gyakoribb a vérzés,
majd bélelzáródás alakulhat ki.

B./e. Hasnyálmirigy daganat

A kezdeti stádiumban gyakran tünetmentes, előfordulhatnak emésztési
zavarok, enyhe haspuffadás, étvágytalanság. Pancreasfej daganat
esetén mechanikus icterus alakulhat ki, kórjelző a Courvoisier – jel, és
a ganglion coeliacum nyomásából eredő tompa, erős, mély hasi
fájdalom melyek hasnyálmirigy daganat jelenlétére hívhatják fel a
figyelmet.

B./f. Primer májdaganat

Gyakran tünetmentes, haspuffadás, étvágytalanság, a májtok feszülése
miatt bizonytalan hasi fájdalom, icterus alakul ki, melyek primer
májdaganat jelenlétére utalhatnak.

B./g. Urogenitalis daganatok

A hólyagdaganat esetében a leggyakoribb tünet a fájdalmas, gyakori
vizelés, a későbbiekben vérvizelés, míg a prosztata daganat relatív
ritkán okoz komolyabb vizeletürítési panaszt. A vesedaganat gyakran
tünetmentes, bizonyos esetekben görcsös, vesekő okozta fájdalomhoz
hasonló tüneteket észlelhetünk. Heredaganat esetén gyakran
fájdalmatlan duzzanat alakul ki a herezacskóban, esetleg hirtelen
kialakuló folyadékot észlelhetünk a herezacskóban.

B./h. Emlődaganat

Az emlők vizsgálata is
hozzátartozik a minden
orvos esetében a rutin
vizsgálathoz. Itt hívjuk fel
a figyelmet arra, hogy a

Kezdeti stádiumban tapintható, fájdalmatlan terime az emlő
állományán belül, az emlő alakjának, formájának, méretének
megváltozása a jellemző tünetegyüttes. Előrehaladottabb stádiumban
az emlőbimbó formájának változása, érzékenysége, az emlő bőrének
megvastagodása, livid elszíneződése, oedema alakulhat ki. Az
axillaris árokban tapintható nyirokcsomók jelenhetnek meg.

B./i. Nőgyógyászati daganatok



háziorvos felelősége is
igen nagy abban, hogy
idejében az idősebb
emberek elbagatelizált
panaszai időben
felismerésre kerüljenek!

A petefészek-daganatok esetében általános tünetek mellett alhasi
panaszok, rendellenes hüvelyi vérzés, derékfájás, testsúlynövekedés
(előrehaladottabb esetben az ascites miatt) alakulhat ki.
Méhnyakdaganat esetén rendellenes hüvelyi vérzés lehet az első
tünet.

B./j. Melanoma malignum

A bőrfelszínén újonnan megjelent fájdalmatlan elváltozás, melyre
jellemző a szín, asszimetria, mérete.

B./k. Malignus csont- és lágyrészsarcomák

A lágyrészsarcomáknak nincs jellegzetes tünete az előfordulás helytől
függő kompressziós fájdalom lehet az első jel.

A malignus csontdaganatokra jellemző a fájdalom, duzzanat, és a láz
megjelenése.

C.) Metasztázisok tünetei
Malignus daganatok esetén az első tünetet gyakran a metasztázis
okozza, nem maga a primer tumor. Egyik leggyakoribb tünet a
csontmetasztázis okozta fájdalom, mozgáskorlátozottság, a
későbbiekben patológiás fractura jelenléte. A májmetasztázist sok
esetben tünetmentes laboreltérés formájában észleljük, vagy jobb
bordaív alatti feszülő érzés, haskörfogat növekedés, hívja fel rá a
figyelmet, előrehaladottabb stádiumban icterus jelentkezik.

A pleura, tüdőmetasztazis dyspnoet, köhögést okozhat. A központi
idegrendszeri metasztázisok neurológiai tünetei a fejfájás, hányinger,
hányás, szédülés a legjellemzőbb.

A különböző szövettani típusú daganatok bőráttétei livid
bőrelváltozások, vagy tapintható, váladékozó, majd exulcerálódó
subcutan csomók.

A fizikális vizsgálat során
ne felejtse el a
nyirokrégiók alapos
áttapintását!

A nyirokcsomóáttétek gyakran kompresszió következtében fájdalmat
okoznak. Jellegzetes tünet az un. Virchow mirigy, mely a gyomorrák
nyirokcsomó áttéte a bal supraclaviculáris árokban, valamint a vena
cava superior syndroma, mely a tüdőtumorok mediastinalis
nyirokcsomó metasztázisai következtében kialakuló fájdalom, és
dyspnoe jellemez. A carcinoid daganatokra jellemző bőrkipirulás, és a
hasmenés.

D.) Paraneoplasztikus jelenségek
Paraneoplasiás jelenségnek hívjuk, amikor a daganatos kórképekhez
olyan patológiás elváltozás társul, melyek klinikai megjelenése nem a
daganat, vagy az áttét fizikai jelenlétéből fakad, hanem általában
humorális eredetűek. Kialakulásukban részben a daganat által termelt,
részben a daganat által más szövetekben indukált biológiailag aktív
anyagok játszanak szerepet. A kialakult tünetek alapján hat csoportba
oszthatók



D./a. Hormonális tünetcsoport

Bizonyos daganatok termelnek olyan hormonokat, melyet a kiinduló
szerv fiziológiásan is szekretál, de ez az adott daganat esetében a
normál értéknél jelentősen magasabb mértékű, és szabályozatlan
módon történik, ezeket endokrin hyperfunkciós állapotoknak
nevezzük. Ilyen például, ha az adenomák egy része malignusan
átalakul pl. insulinoma, phaeochromocytoma.

Egyes daganattípusokra jellemző az ektópiás hormontermelés, mely
azt jelenti, hogy fiziológiásan az adott szervben nem termelődő
hormont termel a daganat, vagy áttéte, ilyen pl. a kissejtes tüdőrák
ektópiás ACTH termelése.

A gynecomastia, amennyiben nem endokrin szerv daganatát kíséri,
szintén egy jellegzetes tünet, többnyire koriogoninszerű hormon
ektópias termelése, teratomák, seminomák, jellegzetessége, de
előfordul pancreas, vagy bronchus tumor esetén is.

Jellegzetes tüneteket észlelhetünk carcinoid tumorok esetén,
bőrelszíneződés, kipirulás, hypotonia, paroxismalis tachycardia,
szerotonin termelés következménye.

A hypercalcaemia oka leggyakrabban csontmetasztázis, de anélkül is
előfordulhat. ilyenkor parathormonszerű peptidet termel a daganat,
főleg tüdő laphámrákjában valamint emlőrákban észlelhetjük.
Hypocalcaemiat osteoblastos áttét esetén észlelhetünk tüdő, prostata
daganatban.

D./b. Haematológiai tünetcsoport

Vérszegénység esetén
szükséges az alapos
kivizsgálás!

Az anémia, az egyik leggyakoribb tünet malignus betegségekben,
colorectalis daganatokban acut vérzést követően normocytas, míg
lassan kialakuló krónikus vérzésekben hypochrom, microcytas,
vashiányos anaemia alakulhat ki, míg gyomordaganatokban a
folsavhiány vezethet anaemiahoz. Autoimmun hemolitikus anémiák a
haemotológiai malignus betegségekben okoznak tüneteket. Az
anaemiáknál ritkábban észlelhetünk erythocytosist, pl.
vesedaganatokban, azonban reaktív thrombocytosis számos szolid
tumorban kialakulhat.

D./c. Neurológiai tünetcsoport

A daganatok a kompresszió, infiltráció okozta neurológiai tüneteken
kívül is okozhatnak neurológiai eltéréseket. A leggyakoribb ilyen
neurológiai tünet a polyneuropathia, mely a daganatok
előrehaladottabb eseteiben alakulhat ki, de előfordulhat, hogy a
daganat első jeleként észleljük. A carcinomas myelopathia acut
paraplegiat okozhat, valamit az acut Guillain-Barré-típusú paralysis is
kialakulhat paraneoplasia tüneteként. Cerebelláris degenerációt,
limbikus encephalitis, Lambert-Eaton myastheniás szindrómát is
észleltek paranaoplasias jelenségként.

D./d. Izom- és az izületi rendszer tünetei



A myalgia gyakori tünete a malignus daganatoknak, azonban a
polyomiositis, dermatomyositis, polyarthritis tünetcsoportok
kialakulása számos malignus daganat paraneoplasiás jelenségeként
észlelhetjük.

D./e. Paraneopláziás bőrjelenségek

A paraneoplasiás bőrjelenségek számos megjelenési formáját
ismerjük, a hyperpigmentáció jellemző az MSH-t termelő
hörgőrákokra, az erythema, eczema a glucagonomara, a bőrpír,
hasmenéssel, tachycardiával a carcinoid tumorok jelenlétére hívhatja
fel a figyelmet. erythroderma, exfoliativ dermatitis ia lehet
paraneoplasia részjelensége.

D./f. Haemosztazis eltérések

Fiatal emberek trombózisa
esetén gondoljon háttérben
meghúzódó daganat
lehetőségére is!

Trombóziskészség fokozódása jellemző a daganatos megbetegedésre.
A mélyvénás trombózisok, valamint a pulmonalis embóliás
megbetegedések hátterében 20%-ban daganatos betegség mutatható
ki. A migráló thrombophebitis hátterében pl. pancreasrák lehet. A
fokozott paraneoplazias thrombóziskészség gyakran krónikus,
kompenzált disseminált intravascularis coagulatio (DIC) képében
jelenik meg. Csontvelői mikrometasztázisok, esetén gyakoribb, de
bármely szolid tumor esetében kialakulhat.

E.) Összefoglalás
Mivel a rosszindulatú daganatoknak nincs minden daganatra jellemző
specifikus tüneteik, így az általános tüneteket, a szerv specifikus
tünetek, a metasztázisok tüneteit. a paraneoplasztikus jelenségeket
együttesen figyelembe véve segíthetik a diagnózis felállítását.
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