
� ÖSSZEFOGLALÁS

A szeméremtesten megjelenõ Paget-kór egy rendkívül ritka

kórkép, melynek sikeres kezelése egyedi stratégiák szerint,

gyakran csak speciális készségek birtokában valósítható meg.

Esetismertetésünk kapcsán áttekintjük a Paget-kór sebészi ke-

zelésének alapelveit és bemutatjuk egy sikeresen kivitelezett,

plasztikai rekonstrukciós módszert is igénylõ mûtét lépéseit.

Kulcsszavak: szeméremtesti Paget-kór, szeméremtest eltávolí-

tás, V-Y lebenyplasztika

� SUMMARY

The Paget disease of the vulva is an extremely rare disease that

requires special treatment strategies and skills. In this case

report we give an overview of its surgical therapy and present a

successfully performed operation that required plastic

reconstruction technique.

Keywords: Vulvar Paget diesase, Radical vulvectomy, V-Y

plasty

� BEVEZETÉS

A Paget-kór egy rendkívül ritka kórkép, amely leggyakrabban

az emlõ bõrén, rosszindulatú emlõdaganatok kísérõ tüneteként

jelenik meg.

Szövettanilag intraepidermalis adenocarcinoma, melyre jel-

lemzõ a hámban elszórtan vagy csoportokba rendezõdve elhe-

lyezkedõ, halvány cytoplasmával, feltûnõ nucleolusszal ren-

delkezõ, nagyméretû, kerek „Paget-sejtek” jelenléte (1, 2).

A betegség önmagában, invazív daganat nélkül is megjelenhet

minden olyan testrészen, ahol apokrin mirigyek találhatók.

Ilyenek például az emlõk, a szeméremtest, scrotum bõre,

perianalis terület.

Megjelenése leggyakoribb idõs, fehér nõk körében. Extra-

mammaris formák között vezet a szeméremtesti lokalizáció,

azonban ez a szövettani típus az amúgy is ritka szeméremtesti

daganatoknak csupán 1–2%-át okozza (2, 3).

Klinikailag leggyakrabban éles szélû, vörös, fájdalmas, eset-

leg ekcémaszerû, viszketõ elváltozás képében jelentkezik.

A betegségre a klinikai kép vetheti fel a gyanút, azonban biztos

diagnózishoz csak szövettani mintavétel segítségével jutha-

tunk. A kórkép korai felismerése és megfelelõ ellátása elen-

gedhetetlen a sikeres, és esztétikailag is elfogadható ered-

ménnyel járó kezeléshez. Leghatékonyabb terápiás lehetõség

az érintett terület mûtéti eltávolítása, ami az anatómaiai lokali-

zációk kényes volta, a széles horizontális terjedés és a bizony-

talan határok miatt gyakran nehézséget okoz (4, 5).

� ESETISMERTETÉS

74 éves betegünk kórelõzményében rheumatoid arthritis, cu-

korbetegség, magas vérnyomás, csontritkulás, gastrooesopha-

gealis reflux betegség, appendectomia, thyreoidectomia szere-

pel.

Vizelettartási panaszok miatt más intézményben mellsõ hü-

velyfali plasztikára került sor, melynek során a szeméremtest

jobb oldalán lévõ gyanús bõrelváltozásból biopsziát vettek.

Szövettani vizsgálat Paget-kór jelenlétét igazolta, a kimetszés

nem az épben történt. A beteg közel két hónappal késõbb ke-

reste fel klinikánkat. Panaszai szeméremtesti viszketés és fáj-
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dalom voltak. Elsõ vizsgálata során észleltük, hogy a 1,5-2 cm

hosszú kimetszés a jobb oldali kisajak területérõl történt, ahol

aktuálisan a csikló fölé terjedõ, 3-4 cm átmérõjû, érintésre kis-

sé fájdalmas, tömött tapintatú területet, valamint bõrpír volt

észlelhetõ. A lágyéki nyirokcsomók területén kóros elváltozás

nem volt tapintható.

A betegség kiterjedésének felmérése érdekében térkép biop-

sziát végeztünk 5 mm-es punch kés segítségével (1. ábra).

A szövettani vizsgálat mind a kilenc mintában, a vártnál na-

gyobb területen igazolta a Paget-kór jelenlétét, invazív folya-

mat nem volt igazolható. Onkológiai Bizottság az elváltozás

széles kimetszését javasolta. Preoperatív kivizsgálás keretében

képalkotó, valamint endoszkópos vizsgálatokat végeztünk.

CT- vizsgálat, colonoscopia, hüvelyi ultrahangvizsgálat során

malignus kórkép vagy áttét nem igazolódott. Két héttel ké-

sõbb, mûtét elõtti konzultáció kapcsán egyértelmûvé vált,

hogy az elváltozás nemcsak a jobb oldali szeméremtestet és a

csiklótájat foglalta magába teljes egészében, hanem megjelent

a bal oldali kis- és nagyajakon is.

Az elváltozás megfelelõ ép széllel (2 cm) történõ eltávolítása

csak vulvectomia útján látszott megvalósíthatónak. A beteget

tájékoztattuk, hogy a széles kimetszés okozta defektus zárása

várhatóan csak plasztikai sebészeti módszerrel, bõrlebeny

alkalmazásával lesz megvalósítható.

Bergen leírása alapján a mûtétet két lépésben végeztük el (6).

Elõször a szeméremtest körül tervezett metszési vonalból egy

kb. 5 mm széles sávot távolítottunk el, majd azt az irányok

pontos megjelölésével szövettani vizsgálatra küldtük (2.

ábra). Mivel várható volt, hogy az eltávolított hosszú „bõrléc”
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4. ábra. Szövettani vizsgálat során az 5-6 óra

és a 6–7 óra iránynak megfelelõen a metszés-

vonalban Paget-kórt igazoltak. A mûtét so-

rán elsõ lépésben e területekrõl re-excisiót

végeztünk.

5. ábra. Vulvectomia utáni állapot. A mûtéti

terület zárását kétoldali V-Y lebeny segítsé-

gével terveztük. A metszésvonalakat beraj-

zoltuk.

6. ábra. A metszéseket a fasciáig vezetjük,

majd a lebeny széleit óvatosan alá preparál-

juk, mobilizáljuk. A lebenyt a defektus irá-

nyába toljuk, majd öltésekkel rögzítjük.

3. ábra. A szövettani vizsgálat idejére a mû-

téti területet zárás nélkül, sterilen fedtük.

2. ábra. A sebészi szélek vizsgálata céljából

a tervezett metszésvonalból 3–5 mm széles

sávot távolítunk el.

1. ábra. Térkép biopszia



szövettani vizsgálata sok idõt vesz igénybe, a sebet nyitva, ste-

rilen fedtük (3. ábra). A mûtét és a posztoperatív szak során

epiduralis érzéstelenítést alkalmaztunk.

A szövettani vizsgálat során az 5–6 óra és a 6–7 óra iránynak

megfelelõ bõrrészletekben Paget-kórt igazoltak. Másnap, a de-

finitív mûtét során elsõ lépésben e területekrõl re-excisiót vé-

geztünk (4. ábra), melyek intraoperatív szövettani vizsgálata

már nem igazolta a kórkép jelenlétét. Ezt követõen messze az

épben haladva radikális szeméremtest eltávolítást végeztünk

(5. ábra). A nagyméretû seb széleit egyesíteni nem lehetett,

ezért lebenyképzés mellett döntöttünk. Mindkét oldalon a far-

pofák-combtövek felé V alakú metszéseket ejtettünk. A fasciá-

ig vágva, a lebenyeknek kissé alápreparálva, mobilizáltuk a

bõrt és subcutan szöveteket, miközben vigyáztunk arra, hogy a

vérellátást biztosító perforans erek ne sérüljenek. A kialakított

háromszög alakú lebenyeket a kívánt területre toltuk, öltések-

kel rögzítettük, majd a sebeket két rétegben, csomós öltésekkel

zártuk. A donor területen Y alakú varratvonal alakult ki (V-Y

plasztika) (6., 7. ábra). A sebeket nem draináltuk.

A posztoperatív szak három nap szigorú ágynyugalom, tíz nap

Foley-katéter és antibiotikum, valamint harminc nap LMWH

prophylaxis mellett zavartalanul telt. A mûtéti terület prime-

ren, szövõdmény nélkül gyógyult (8. ábra).

A szövettani vizsgálat primer Paget-kórt igazolt, mely érintette

a csiklót, mindkét oldali kisajkakat, és a nagyajkakra is ráter-

jed. Invazív terület nem volt látható. Összességében értékelve

az ép szél minden irányban legalább 1cm volt (9., 10. ábra).

Onkológiai Bizottság kiegészítõ kezelést nem tartott szüksé-

gesnek, a beteg szoros ellenõrzését javasolta. Az eddig eltelt

négy hónap követési idõ során kiújulást nem észleltünk, a be-

teg jó életminõségrõl számol be, az esztétikai eredménnyel elé-

gedett (11. ábra).

� MEGBESZÉLÉS

A szeméremtest rosszindulatú daganatai ritkák, Magyarorszá-

gon a Rákregiszter adatai szerint évente mintegy kétszázötven

eset kerül felismerésre (7). Leggyakoribb szövettani típusa a

laphám carcinoma, mely a daganatok 80–90%-áért felelõs. Ki-

alakulása két kóreredetre vezethetõ vissza, a magas rizikójú,

elsõsorban a HPV16-fertõzés, valamint az autoimmun eredetû

idült bõrbetegség Lichen sclerosus állnak a daganat hátteré-

ben. A szeméremtest mirigyhám eredetû daganatai ritkák, a
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7. ábra. A defektus zárása utáni állapot.

8. ábra. Mûtéti terület a hetedik posztoperatív napon.

9. ábra. Szöveti kép HE-festéssel 200x nagyítással: A felszíni hámban az

egyesével és kis csoportokban elhelyezkedõ, kicsit megnagyobbodott, ke-

rek sejtek (Paget-sejtek) a daganatsejtek.

10. ábra. A citokeratin-7 (CK7) immunhisztokémiai metszeten (200x)

ezek a sejtek barnán festõdnek, pozitívak, ami a kórkép primer jellegére

utal. A daganatsejtek nem infiltrálnak a kötõszövetbe.



szeméremtest bõrfüggelékeibõl, valamint a mirigyeibõl ala-

kulnak ki. (2)

A Paget-kór típusosan apokrin vagy ekkrin mirigyekbõl kiin-

duló, primer, in situ adenocarcinoma, melynek kóreredete nem

ismert. A szeméremtesti daganatoknak csupán 1–2%-áért fele-

lõs. A primer folyamatok döntõ része intraepitheliális, azon-

ban 4–19%-ban invazív terület is megfigyelhetõ. Az esetek

9%-ában a kórkép bõrfüggelékbõl kiinduló adenocarcinoma

talaján, közvetlen ráterjedés útján alakul ki. Paget-kór távoli

rosszindulatú daganatok epidermotroph metasztázisaként is

megjelenhet. Szeméremtesti lokalizációban az esetek mintegy

10–30%-ában urogenitális, vagy colorectalis eredetû daganat

áll a folyamat hátterében (2, 5).

A klinikai megjelenése nem jellegzetes, éles szélû, vörös, fáj-

dalmas, máskor ekcémaszerû, viszketõ elváltozás képében je-

lentkezik. Biztos diagnózishoz csak biopszia és szövettani

vizsgálat útján juthatunk (2).

A szövettani vizsgálatnak a Paget-kór diagnózisán túl elsõsor-

ban arra kell választ adnia, hogy van-e invazív terület, immun-

hisztokémiai vizsgálatok segítségével pedig lehetõség van a

primer és secunder folyamatok elkülönítésére is (1). Amennyi-

ben az elváltozás kiterjedése nem egyértelmû, térkép biopsziá-

val határozhatjuk azt meg.

A kivizsgálás részeként a metasztatikus eredet kizárására digi-

tális rétegképalkotó (CT/MR), endoszkópos vizsgálatok

(colonoscopia, cystoscopia), valamint mammográfia javasol-

tak (2, 3).

A Paget-kór leghatékonyabb kezelési módja az érintett terület

kimetszése. Sebészi terápia kiegészítéseként, illetve az in-

operábilis esetek kezelésére sugárterápia, lokális imiquimod

kezelés, fotodynámiás terápia, valamint lézeres vaporizáció

jön szóba, ezen módszerek hatékonyságára vonatkozóan azon-

ban nagyon korlátozottak az ismereteink (3, 8-10).

A Paget-kór mûtéti ellátása számos kihívást tartogat. A kórkép

ritkasága, nem jellegzetes klinikai tünetei, valamint az idõs be-

tegek késõi orvoshoz fordulása miatt a felismerés gyakran ké-

sik, ezáltal az elváltozás a diagnózis megszületésekor gyakran

már nagy területet érint (3).

Tovább rontja helyzetet az, hogy az elváltozás határai klinikai

vizsgálat során egyértelmûen nem határozhatók meg, gyakori

a multicentrikus megjelenés. Sikeres, kiújulásmentes sebészi

kezelés elsõsorban akkor remélhetõ, ha az elváltozás szélesen

az épben (2 cm) kerül eltávolításra. Az ép szélek fontossága

ugyanakkor vitatott, míg egyes szerzõk recidivamentes gyó-

gyulást csak épp sebészi szélek esetén írnak le, mások ezt nem

tudják alátámasztani (5). Pozitív reszekciós szélek esetén

re-excisio, kiegészítõ sugárkezelés, újabban imiquimod terá-

pia jön szóba (3, 5, 8, 9). Sugárkezelés hatékonysága ebben az

indikációban kérdéses (11).

A szeméremtesten a megfelelõ méretû kimetszés legtöbbször

csonkító jellegû beavatkozás útján valósítható meg. A mûtéti

sebek zárása a sebszélek egyesítésével legtöbbször nem kivite-

lezhetõ, ezért plasztikai sebészeti technikák alkalmazása ezen

mûtétek esetén lényegében elkerülhetetlen.

Tekintettel erre, nagyon fontos hogy a mûtét rekonstrukciós

fázisának megkezdése elõtt biztosak legyünk abban, hogy a

szélek daganatmentesek, mivel a pozitív szélek ellátása (pl.:

re-excisio) a rekonstrukció után már sokkal nehezebben kivite-

lezhetõ. Ebben segíthet a Bergen által leírt technika, mely so-

rán a tervezett metszésvonalról néhány milliméter széles sávot

távolítunk el szövettani vizsgálatra (6). Kisebb elváltozások

esetén az eredményt akár a mûtõasztalon is megvárhatjuk,

hosszabb metszésvonal esetén a vizsgálat sok idõt vehet igény-

be, ezért ilyenkor, mint esetünkben is, a kétlépéses mûtét cél-

szerûbb.

A szeméremtest helyreállítása során a rekonstrukciós techni-

kák számos módszere, mint cutan, fasciocutan, myocutan, el-

tolásos és elforgatásos lebenyek egyaránt használatosak (4).

A módszer megválasztása elsõsorban a defektus elhelyezkedé-

sétõl, mérettõl és a sebész személyes tapasztalatától függ.

Esetünkben a V-Y cutan, eltolásos lebeny plasztikát alkalmaz-

tuk. Mély arteriák perforáns ágaira épülõ lebeny kivitelezése

egyszerû, segítségével a közepes méretû szeméremtesti defek-

tusok általában jól zárhatók. Gyógyhajlama személyes tapasz-

talataink alapján is kiváló. Esetünkben mindkét oldalon szük-

séges volt alkalmazása. A posztoperatív idõszakban ágynyu-

galom, hólyagkatéter, elnyújtott antibiotikum prophylaxis

segíthet a zavartalan gyógyulásban.

Invazív folyamat esetén nyirokcsomó- és távoli áttét is elõfor-

dulhat, míg in situ folyamat esetén ennek valószínûsége rend-

kívül alacsony, így regionális nyirokcsomó eltávolítás ezen

esetekben, mint a bemutatott esetben sem volt indokolt.

A Paget-kór lefolyása indolens, vagyis kiszámíthatatlan. A be-

tegség kiújulásra hajlamos, az esetek 30–45%-ában fordul elõ.

A magas kiújulási tendencia ellenére legtöbbször klinikailag
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11. ábra. Mûtéti terület két hónappal a mûtét után.



jóindulatú kórlefolyás jellemzi, az öt éves betegség specifikus

túlélés 95% felett van, azonban amennyiben invazív daganat-

ként újul ki prognózisa kedvezõtlen. Mivel kiújulás akár több,

mint egy évtized után is elõfordulhat, hosszútávú után követés

szükséges. A kiújulások kezelése sebészi kimetszés, lézeres

vaporizáció, sugárkezelés, imiquimod vagy fotodinámiás

terápia segítségével történhet (2, 3, 5, 8, 9).

A Paget-kór megfelelõ sebészi ellátása megteremti a gyógy-

ulás lehetõségét, csökkenti a kiújulás esélyét jó életminõséget

biztosít. Kiújulás esetén ismételt beavatkozások, fájdalom, tor-

zító hegek keseríthetik meg a betegek életét, invazív daganat

kialakulása esetén pedig távoli áttétek a betegek halálát okoz-

hatják. A kórkép ritkasága következtében a Paget-kór kialaku-

lásáról, kórlefolyásáról és kezelésében alkalmazható eljárások

hatékonyságáról korlátozottak ismereteink. Kezelése centru-

mokban, multicentrikus tanulmányok keretében lenne kívána-

tos.
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„A szaknyelv vizsgálatát azért ítélem fontosnak,

mert ennek alapján bárki jellemezhetõ, gondolatmenetét és tudásanyagát

nemcsak a diagnózissal, hanem a diagnózishoz vezetõ érveléssel is elárulja.”
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