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Második primer malignus daganat
elôfordulása ocularis melanomás

betegek között

Tóth-Molnár Edit, Hammer Helga

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Szemészeti Klinika, Szeged

Az utóbbi évtizedekben a primer multiplex rosszindulatú daganatos elváltozások-
ban szenvedôk száma fokozatosan emelkedik. A modern onkoterápia folyamato-
san javuló eredményei egyre több daganatos beteg hosszú távú tumormentes túl-
élését eredményezik, ez az állapot azonban második primer daganat kialakulásá-
nak alapját teremtheti meg. Ocularis melanomák azonban viszonylag ritkán diag-
nosztizálhatók primer második daganatok részeként. Jelen közleményünkben a
Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján 1990-2003 között kezelt és kö-
vetett ocularis melanomás betegek között észlelt második primer daganatos ese-
teket ismertetjük. A részletes ismertetésre kerülô 5 esetben a szemészeti eltérés
két, egymástól független malignus daganat része. Közleményünkkel fel szeret-
nénk hívni a figyelmet a primer multiplex malignus daganatokban szenvedôk kö-
zött sem ritka ocularis érintettség lehetôségére. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni,
hogy extraocularis malignomás betegekben kialakuló uvealis tumor esetében pri-
mer uvealis melanoma lehetôségét is mérlegelni kell, illetve uvealis melanoma
miatt kezelt betegben kialakuló második daganat nem feltétlenül metasztázis (fô-
leg extrahepaticus elhelyezkedés esetén). A második daganat primer voltának
igazolódása alapvetôen megváltoztatja mind az onkoterápiás megközelítést, mind
a beteg prognosztikai kilátásait. Magyar Onkológia, 49:27–30, 2005

Multiple primary malignant tumors have been documented with increased
frequency over the last two decades. Continuously increasing success of modern
oncotherapy has led to long-term remissions in many cases, but this success rate
poses a growing risk for the development of second primary malignancies. The
incidence of those involving an intraocular tumor is relatively rare. In the
present study we report five ocular melanoma patients with second primary
malignant tumors diagnosed during a fourteen-year period in our department.
We wish to emphasize that an intraocular mass lesion in a patient with a history
of a previous malignancy should not be dismissed as a metastatic lesion. The
diagnosis of an intraocular lesion as a separate primary tumor drastically
changes the prognosis and the therapeutic approach. Tóth-Molnár E, Hammer H.
Second primary malignant tumors among ocular melanoma patients. Hungarian
Oncology 49:27–30, 2005

Bevezetés

A rosszindulatú daganatos betegekben létrejövô má-
sodik primer malignomás esetekrôl beszámoló köz-
lemények az onkológiai irodalomban nem ritkák.
Az elsô esetleírás és a definíció meghatározása 1889-
ben Billroth tollából született, azóta számos össze-
foglaló közlemény látott napvilágot (2, 3, 7, 16).

Az utóbbi évtizedekben a primer multiplex
rosszindulatú daganatos elváltozásokban szenve-
dôk száma fokozatosan emelkedik. A modern
onkoterápia folyamatosan javuló eredményei
egyre több daganatos beteg hosszú távú tumor-
mentes túlélését eredményezik, ez az állapot
azonban második primer daganat kialakulásának
alapját teremtheti meg (15). Ocularis melano-
mák viszonylag ritkán diagnosztizálhatóak pri-
mer multiplex daganatok részeként. Moertel és
munkatársai e témakörben mérföldkônek tekint-
hetô 1961-es közleményében 37 580 rosszindula-
tú daganatban szenvedô beteg 5,1%-ánál leg-
alább két primer daganat volt diagnosztizálható,
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ezek egyike sem volt azonban szemészeti eredetû
(9). 1965-ben Algan, Peyresblanques és Reny az
addig megjelent közlemények adatainak összesí-
tésével mindössze 32 ocularis melanomát magá-
ba foglaló primer multiplex daganatos esetet ta-
lált (1). 

Jelen közleményünkben a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szemészeti Klinikáján 1990-2003
között kezelt és követett ocularis melanomás be-
tegek között észlelt primer második daganatos
eseteket ismertetjük.

Eredmények

Betegek 
1990. január 1. és 2003. december 31. között a
Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Kliniká-
ján 104 ocularis melanomában (102 uvealis mela-
noma /47 nô, 55 férfi/, átlagéletkor 52,5 év; 2
conjunctivalis melanoma /2 férfi/, átlagéletkor
48,5 év) szenvedô beteget diagnosztizáltunk. A
részletes ismertetésre kerülô 5 esetben az ocula-
ris éreintettség két, egymástól függetlennek te-
kinthetô malignus daganat részeként szerepel. 

1. beteg (lymphoblastos T-sejtes lymphoma és mela-
noma malignum conjunctivae) 
Az 57 éves férfibeteg 1993 májusában jelentke-
zett klinikánkon jobb szemének bulbaris kötôhár-
tyáján kialakult, az utóbbi egy évben fokozatosan
növekvô, erôsen pigmentált, elôemelkedô daga-
natszövet miatt. A beteg elmondása szerint gyer-
mekkora óta tudott jobb szemének kötôhártyáján
egy apró, nem elôemelkedô, panaszt nem okozó
pigmentált elváltozásról, amely egy évvel azelôt-
tig növekedést nem mutatott.

A beteg hematológiai malignus betegség miatt
állt gondozás alatt: kifejezett malignitású lym-
phoblastos T-sejtes lymphomáját 1992 februárjá-
ban diagnosztizálták. Állapota az év folyamán ke-
moterápiás kezelést tett szükségessé: CHOP-
HOAP-Bleo-IM (CHOP: cyclophosphamide-hyd-
roxydaunorubicin/Adriamycin/-oncovin-predni-
sone; HOAP: hydroxydaunorubicin, Oncovin,
arabinosyl-cytosine, prednisone; Bleo: bleomy-
cin; IM: iphosphamide, methotrexate) protokoll
szerinti kezelésben részesült. Ennek eredménye-
ként az év végére hematológiai betegsége komp-
lett remissziós stádiumba került. Klinikánkon
történô jelentkezését megelôzôen egy hónappal a
beteg generalizált herpes zoster-infekció miatt
állt kezelés alatt. 

A beteg szemészeti vizsgálata során a 0,8 visu-
sú jobb szemen a nasalis bulbaris kötôhártyából
kiindulóan, 12 és 5 h között a széli cornearészek-
re is ráterjedô sötétbarna, különbözô fokban pig-
mentált részeket tartalmazó, elôemelkedô, kb.
12x10x4 mm-es kiterjedésû tumorszövetet diag-
nosztizáltunk, négy gombostûfejnyi, részlegesen
összefolyó „szatellit” pigmentált elváltozással az
inferonasalis bulbaris kötôhártyán. A corneocon-
junctivalis daganatszövetet makroszkóposan az
épben kimetszettük, a tumor alapját kriokoagu-
láltuk. 

Szövettanilag a corneoconjunctivalis tumor
dominálóan orsósejtes malignus melanomának
bizonyult. A tumorsejtek infiltrálták a hámot is,
egyes részletekben ballonszerû daganatsejtek is
megfigyelhetôk voltak. A tumor feltehetôleg elô-
zetesen fennálló naevus talaján alakulhatott ki.
Az atípusos naevussejtfészkek körül lymphoid
sejtes infiltráció jött létre. Az eltávolítás nem az
épben történt. Mindezek alapján radikális mûtéti
megoldás mellett döntöttünk, a jobb orbitát exen-
teráltuk. Az exenterációt követô hisztopatológiai
vizsgálat a tumor mélyen az épben történt kimet-
szését bizonyította.

2. beteg (adenocarcinoma endometrii és melanoma
malignum chorioideae)
Az 54 éves nôbeteg 2003 októberében jelentke-
zett klinikánkon jobb oldali hirtelen látásromlás
miatt. Anamnézisében szemészeti panaszt nem
említett, de kiemelendô, hogy 2000 februárjában
szövettanilag adenocarcinoma endometriinek bi-
zonyuló uterusdaganat miatt hysterectomia,
majd abdominopelvicus irradiáció történt. 

A szemészeti vizsgálat során a bal szem ép
volt. A 0,01 visusú, 12 Hgmm-es szemnyomású
jobb szem elülsô szegmentuma eltérést nem mu-
tatott. A szemfenéken nasalisan alul ablatio reti-
nae, mögötte márványozott felszínû terime volt
látható. Az ultrahangvizsgálat egy kb. 10x12 mm-
es alapú, 8 mm-es magasságú, feltehetôen mela-
noma malignum chorioideaének megfelelô kép-
letet írt le, amely iránydiagnózist a fluoreszcein-
angiográfiás vizsgálat is megerôsítette. Mindezek
alapján a jobb bulbus eltávolításra került. A szö-
vettani vizsgálat dominálóan orsósejtes, egyes
részletekben epithelioid sejteket mutató, kevert
szövettani típusú melanoticus melanoma malig-
num chorioideaét igazolt. A daganatszövet im-
munhisztokémiai vizsgálata S100- és HMB45-
pozitivitást eredményezett. 

A további vizsgálatok (hasi UH, mellkas-rtg,
koponya-CT, csontszcintigráfia) metasztatikus el-
változást nem mutattak.

3. beteg (adenocarcinoma intestini crassii és melano-
ma malignum chorioideae)
A 63 éves férfibeteg 1998 decemberében 2 hetes
anamnézisû jobb oldali látásromlás miatt jelent-
kezett klinikánkon. Korábban szemészeti pana-
sza nem volt. Anamnézisébôl kiemelendô, hogy
1993-ban szövettanilag adenocarcinomának bizo-
nyuló vastagbéldaganat miatt resectiós mûtét,
majd citosztatikus kezelés (5-fluorouracil) tör-
tént. Az évente elvégzett szûrôvizsgálatok sem lo-
kális recidívát, sem távoli metasztázist nem iga-
zoltak. Klinikánkon történô megjelenése elôtt két
hónappal (1998 októberében) a vastagbél-malig-
noma rectalis recidívája miatt ismételt mûtét
(anus praeternaturalis képzésével) vált szüksé-
gessé. A beteg a posztoperatív idôszakban indított
citosztatikus kezelés (5-fluorouracil és alfa-2 in-
terferon) alatt vette észre jobb szemének meg-
romlott visusát.

A szemészeti ultrahangvizsgálat a bal szem-
ben eltérést nem talált. A kézmozgáslátás visusú,
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16 Hgmm szemnyomású jobb bulbusban – az oph-
thalmoscopos képnek megfelelôen – egy kb. 15
mm-es alapú, 10 mm-es legnagyobb prominenciá-
jú, chorioidealis melanomára jellemzô echográfiai
képet mutató terimét írt le. A fluoreszcein-angio-
gráfiás vizsgálat az iránydiagnózist megerôsítette.
Az elvégzett metasztázis-kutatás (hasi CT, mell-
kas-rtg, koponya-CT, csontszcintigráfia) áttétet
nem detektált, így a daganatos bulbus enukleáció-
ja mellett döntöttünk.

A szövettani vizsgálat orsósejtes melanoticus
malignus chorioidealis melanomát igazolt a sclera
illetve a n. opticus infiltrációja nélkül, immun-
hisztokémiai vizsgálattal a sejtek S100- és HMB45-
pozitivitást mutattak.

4. beteg (melanoma malignum chorioideae és mela-
noma malignum cutis)
A 25 éves férfibeteg 1990 márciusában jelentke-
zett klinikánkon 4 hónapos anamnézisû bal olda-
li látásromlás miatt. Kórelôzményében sem sze-
mészeti panaszt, sem általános betegséget nem
említett. A család onkológiai anamnézise (szülôk,
nagyszülôk, testvér) negatív volt.

A részletes szemészeti vizsgálat (réslámpás,
ophthalmoscopos, ultrahang és fluoreszcein-an-
giográfia) során a jobb szemben patológiás eltérés
nem mutatkozott. A bal bulbusban a papillo-ma-
cularis területen egy kb. 10 mm-es alapú, 8 mm
legnagyobb prominenciájú, chorioidealis mela-
noma jellegzetességeit mutató daganatszövetet
találtunk. A daganatos bulbust enukleáltuk. A
szövettani vizsgálat epithelioid sejtes melanoti-
cus malignus melanomát véleményezett, amely
sem a sclerát, sem a n. opticust nem infiltrálta. 

A beteg bôrén található számos különbözô
nagyságú és különbözô fokban pigmentált naevus
miatt bôrgyógyászati konzíliumra került sor. A
bôrgyógyászati vizsgálat – 100-nál nagyobb számú
pigmentált naevus detektálásával, amelyek közül
15 klinikailag atípusos képet mutatott – dysplas-
ticus naevus-syndromát (DNS) diagnosztizált. A
makroszkópos dysplasiás kép alapján a jobb
scapularis régióban található, 15 mm legnagyobb
átmérôjû, irreguláris határú, különbözô fokban
pigmentált komponenseket tartalmazó lézió se-
bészi eltávolítására volt szükség. A szövettani
vizsgálat superficialisan terjedô melanomát véle-
ményezett (Breslow-vastagság 0,3 mm, Clark-
szint II). A közeli hozzátartozók (szülôk és test-
vér) bôrgyógyászati vizsgálata dysplasticus nae-
vus-syndromás egyént nem detektált. Az elvég-
zett metasztázis kutatás során (hasi CT, mellkas-
rtg, koponya-CT, csontszcintigráfia) tumoráttétet
nem találtunk.

5. beteg (melanoma malignum chorioideae és mela-
noma malignum cutis)
Az 42 éves nôbeteg 2 hónapos anamnézisû jobb
oldali látásromlás miatt kereste fel klinikánkat
1992 júliusában. Kórelôzményében szemészeti
panasz nem szerepelt. 

A dysplasticus naevus-syndromás (70 feletti
számú pigmentált naevus, amelyek közül 20 kli-
nikailag atípusos) beteg dermato-onkológiai gon-

dozás alatt állt: 3 évvel korábban bal felkarjáról
szövettanilag melanoma in situ képet mutató teri-
mét távolítottak el. 45 éves nôvére estében évek-
kel korábban szintén dysplasticus naevus-synd-
romát diagnosztizáltak. 

A részletes szemészeti vizsgálat a bal szemben
eltérést nem talált. Jobb oldalon a corpus ciliare
területérôl kiinduló, a partialis cataractás szem-
lencsét subluxáló, kb. 10 mm-es alapú és kb. 6
mm-es prominenciájú, melanoma malignumnak
imponáló daganat volt diagnosztizálható. A tumo-
ros bulbust eltávolítottuk. Az enukleátum hiszto-
lógiai vizsgálata kevert (epithelioid és orsó-) sejtes
szövettani típusú corpus ciliare malignus me-
lanomát véleményezett. Az elvégzett vizsgálatok
(hasi UH, mellkas-rtg, koponya-CT, csontszcin-
tigáfia, bôrgyógyászati vizsgálat) metasztatikus el-
változást nem mutattak.

Megbeszélés
A primer multiplex malignomák létrejöttében
környezeti, immunológiai és genetikai faktorok
egyaránt szerepet játszhatnak (10). Az immun-
rendszer központi szerepe vitathatatlan: a neo-
plasma és/vagy a kezelésében alkalmazott
gyógyszerek indukálta immunszuppresszió cent-
rális szerepet játszhat újabb primer neoplasmák
kialakulásában, benignus elváltozások malignus
transzformációjában (15, 19).

A hematológiai malignus megbetegedésekben
szenvedôk fokozottan veszélyeztetettek secunder
malignomák kialakulása szempontjából: az alapbe-
tegség illetve a citosztatikus gyógyszerkombiná-
ciók által létrehozott immunszuppresszió a T-sej-
tek által folyamatosan végzett immun-felügyelet
(surveillance) súlyos károsodását hozhatja létre (7,
15, 10, 19). Elsô betegünk esetében a T-sejtes kife-
jezett malignitású lymphoblastos lymphoma kiala-
kulását és kezelését követôen indult meg a jobb
szem kötôhártya-naevusának agresszív növekedé-
se, malignus transzformációja. A beteg non-Hodg-
kin-lymphomája, illetve a kezeléseként kapott
citosztatikumok indukálta súlyos immunszup-
presszió teremthette meg a conjunctivalis me-
lanoma kialakulásának és rendkívül gyors prog-
ressziójának alapjait. A generalizált herpes zoster-
infekció a hematológiai malignus alapbetegség, il-
letve a terápiájaként alkalmazott citosztatikus ke-
zelés által okozott súlyos immundeficiencia po-
tens klinikai indikátorának is tekinthetô. 

Az uvealis melanoma általában sporadikusan
elôforduló daganat, kialakulásában igen ritkán
játszhatnak szerepet elôzetesen fennálló predisz-
ponáló faktorok (11). Negyedik és ötödik bete-
günk esetében a primer bôr- és uvealis melano-
ma mellett dysplasticus naevus-syndroma volt
detektálható. A bôrön elôforduló atípusos anya-
jegy (dysplasticus naevus) a bôrmelanoma egyik
legjelentôsebb intrinsic rizikófaktorának tekint-
hetô (13, 14). Az uvealis melanoma kialakulásá-
nak kockázata és a dysplasticus naevus elôfordu-
lása közötti kapcsolat azonban még kevéssé tisz-
tázott, bár egyre több adat támasztja alá az esetle-
ges összefüggés létezését (6, 8, 12). Korábbi vizs-
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gálataink szerint a bôrön elôforduló dysplasticus
naevus a melanoma malignum uveae kialakulá-
sának veszélyét a bôrmelanomáéval csaknem
azonos mértékben fokozza (4, 5). Korábban kö-
zölt eredményeink alapján valószínûsíthetô,
hogy az atípusos anyajegyet hordozó uvealis me-
lanomások esetében a rossz prognózisú epithe-
lioid és kevert formájú tumortípusok aránya
megnô (17). Saját eredményeink és irodalmi ada-
tok alapján valószínûsíthetô, hogy a dysplasticus
naevus-syndromás betegek esetében feltételezett
bôrmelanocyta-funkciózavar az ocularis melano-
cytákban is érvényre jut, benignus melanocyta-
proliferációt (18) illetve ritkán malignus transz-
formációt hozva létre (4, 5). 

Közleményünkkel fel szeretnénk hívni a fi-
gyelmet a primer multiplex malignus daganatok-
ban szenvedôk között sem ritka ocularis érintett-
ség lehetôségére. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni,
hogy extraocularis malignomás betegekben kiala-
kuló uveatumor esetében primer uvealis me-
lanoma lehetôségét is mérlegelni kell, illetve
uvealis melanoma miatt kezelt betegben kialakuló
második daganat nem feltétlenül metasztázis (fô-
leg extrahepaticus elhelyezkedés esetén). A máso-
dik daganat primer voltának igazolódása alapvetô-
en megváltoztatja mind az onkoterápiás megköze-
lítést, mind a beteg prognosztikai kilátásait. 
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