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UVOD
Temelj za pravočasno in strokovno ustrezno prepoznavanje kožnega raka predstavlja dobro
poznavanje znamenj in tumorjev na koži. Zdravniki specialisti družinske medicine, šolske
medicine ter medicine dela, prometa in športa, ki pridejo prvi v stik z bolnikom, imajo pri
prepoznavanju kožnih sprememb na koži zelo pomembno vlogo, saj morajo prvi prepoznati
sumljive spremembe na koži in nato ustrezno ukrepati.
Na “Šoli prepoznavanja kožnih znamenj in tumorjev” bodo izbrani predavatelji na temelju
lastnih izkušenj predstavili obravnavano področje na čim bolj praktičen in uporaben način,
kar bo udeležencem omogočilo, da osvojijo čim več osnovnih znanj za prepoznavanje teh
sprememb, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu v ambulanti.
Iskreno upamo, da bomo z izobraževanjem in dobrim nadaljnjim sodelovanjem dosegli
naše skupne cilje, ki so pravilno in pravočasno prepoznavanje malignih sprememb na koži
ter pravočasne napotitve bolnikov na ustrezno zdravljenje. Iz vseh prispevkov smo pripravili
monografijo s primerno prirejeno vsebino, ki bo lahko dober priročnik pri vsakdanjem delu v
ambulanti.
Jovan Miljković
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NAJPOGOSTEJŠI NEMELANOCITNI TUMORJI KOŽE
Nada Kecelj Leskovec
Remeda, medicinski center Domžale
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
nada.kecelj@remeda.si

Uvod
Nemelanocitni tumorji predstavljajo veliko skupino kožnih tumorjev, med katere uvrščamo
epidermalne, vezivne, adneksalne, žilne tumorje in ciste. Večinoma so benigne narave, nekateri
lahko tudi maligno alterirajo. Odstranimo jih predvsem zaradi estetskih in funkcionalnih
vzrokov, v primeru suma na maligno alteracijo je potrebna čimprejšnja odstranitev.
Seboroična keratoza (SK) je pogosta, benigna kožna novotvorba, ki se pojavlja pri obeh spolih,
običajno po 40. letu starosti, lahko tudi pri mlajših osebah, solitarno ali multiplo. Sprva se
pojavijo svetlo rjave makule in papule (Slika 1), kasneje temno rjave plošče, velikosti do nekaj
centimetrov, s cerebriformno strukturo in psevdocistami (Slika 2,3). Najpogosteje so pod
dojkami, na hrbtu, vratu, obrazu, robu lasišča, lahko pa tudi na okončinah, razen na dlaneh
in stopalih. Poznamo številne klinične in histološke različice SK. Večinoma jih že klinično
ločimo od malignih oblik, težja pa je razpoznava pri vnetih ali poškodovanih SK. Sistem za
prepoznavanje malignih melanocitnih tumorjev (ABCDE) ne velja za SK. Ločiti jih moramo
od solarnega lentiga, melanocitnih nevusov, pigmentiranega BCC in melanoma. Multiple,
hitro nastale SK so lahko paraneoplastični pojav pri adenokarcinomu črevesja. Odstranimo
jih s krioterapijo, kiretažo, elektroterapijo, radiofrekvenčno (RF) ali lasersko ablacijo.

Slika 1. SK kot svetlo rjava tanka plošča (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.
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Slika 2a. SK kot temno rjava plošča na čelu levo. Slika 2b. SK s cerebriformno strukturo in
roženimi biseri (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.

Slika 3a. Številne SK na trebuhu. Slika 3b. SK kot večja zadebeljena plošča, nepravilne oblike,
neenakomerno pigmentirana, z roženimi čepi in biseri (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj
Leskovec.
Aktinična keratoza (AK) je pogosta kožna novotvorba, ki se praviloma pojavlja pri starejših
ljudeh svetle polti. Na splošno velja, da je AK prava prekanceroza, vendar je odstotek AK, ki
napredujejo v ploščatocelični karcinom relativno nizek (od 0,1% do 16%). Četrtina AK spontano
izzveni, nekatere lahko leta vztrajajo v nespremenjeni obliki. Temeljni vzrok za nastanek AK
so kronične okvare kože zaradi dolgotrajne izpostavljenosti UV-sevanju, svetla polt in dedni
dejavniki. Na soncu izpostavljenih predelih kože vidimo okrogle ali ovalne, ostro omejene
rdeče, včasih bledo rjavkaste lise s hrapavo površino, ki jo delno ali v celoti prekrivajo sivkaste
luske. Pod luskami je običajno pordela, rahlo erodirana površina, ki krvavi. Predilekcijska
mesta so sence, čelo, okolica nosu, lica, uhlji, zatilje, hrbtišča podlahti, zapestij in rok (Slika 4a
in 4b).
9

Glede na klinični videz razlikujemo atrofične, hipertrofične, pigmentirane in lihenoidne AK. Pri
lokalizaciji na spodnji ustnici govorimo o aktiničnem heilitisu (cheilitis actinica), ki pogosteje
kot AK na drugih mestih preide v ploščatocelični karcinom.
Diagnozo lahko postavimo na osnovi značilne klinične slike, v klinično nejasnih primerih
opravimo biopsijo za izključitev karcinoma.
Včasih težko ločimo AK od seboroične keratoze, ploščatoceličnega karcinoma ali Bowenove
bolezni.
Začetne spremembe uspešno zdravimo s krioterapijo, elektrokoagulacijo ali kiretažo. Lokalno
se lahko uporabijo tudi retinoidi, imikvimod krema, 5-flurouracil krema in diklofenak gel. Pri
bolnikih z večjim številom AK prihaja v poštev zdravljenje s fotodinamično terapijo ali uvedba
sistemskega zdravljenja z retinoidi.

Slika 4a. AK kot eritematozna makula na čelu desno. Slika 4b. AK se med seboj združujejo.
Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Kožni rožiček je predvsem klinična diagnoza in sodi le pogojno med benigne tumorje.
Večinoma se pojavlja na soncu izpozstavljeni koži pri starejših osebah. Začne se kot trda,
bradavičasta papula kožne ali rumenkasto rjave barve, na vneti, bolj ali manj infiltrirani
podlagi. Zraste lahko v več centimetrov dolg trd rožiček (Slika 5, 6). Najpogosteje vznikne iz
AK, ploščatoceličnega karcinoma, lahko tudi iz SK ali navadne bradavice. Ločiti ga moramo od
keratoakantoma. Rožiček z rožnato bazo ekskohleiramo ali kirurško izrežemo in pošljemo na
histopatološko preiskavo.
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Slika 5. Kožni rožiček (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.

Slika 6a. Kožni rožiček na trupu. Slika 6b. Eritematozna baza kožnega rožička (20-x povečava).
Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Epidermalni nevusi so prirojena epitelna znamenja na koži, ki nastanejo kot posledica
somatskih mutacij. V nekaterih primerih so dokazali okvare keratina 1 in 10.
So ostro omejene verukoidne spremembe rumenkasto-rjavkaste barve ali barve kože, različnih
oblik in velikosti. Pogosto se pojavljajo v obliki omejenih verukoidnih plakov (n. verrucosus),
včasih so razporejene v daljših pasovih (n. verrucosus linearis ali n. unius lateris), zelo redko je
hiperkeratoza na površini nevusa podobna komedonu (n. comedonicus) (Slika 7 in 8). V primeru,
da je prisotno tudi vnetje, govorimo o inflamatornem linearnem verukoznem epidermalnem
nevusu (ILVEN). Spremembe so prisotne že ob rojstvu, redko se pojavijo pozneje, rastejo počasi
ter nikoli ne izginejo.
Z lokalno aplikacijo keratolitika ali retinoidov dosežemo prehodna izboljšanja. V primeru
manjših sprememb lahko poskusimo s krioterapijo, večje spremembe odstranjujemo z
dermabrazijo ali kirurško ekscizijo.
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Slika 7. Epidermalni nevus na prsnem košu levo. Vir: arhiv DK, UKCL.

Slika 8. Linearni epidermalni nevus na desni zgornji okončini. Vir: arhiv DK, UKCL.
Keratoakantom se kaže kot hitro rastoča rožnata papula, premera do 1 cm, s centralnim
roženim čepom, ki zraste v nekaj tednih na soncu izpostavljeni koži (Slika 9). Pogosteje se
pojavlja pri starejših moških. Spontano regredira v brazgotino v nekaj tednih. V nekaterih
primerih ga tudi histopatološko težko razlikujemo od ploščatoceličnega karcinoma, zato
svetujemo kirurško ekscizijo in histopatološko preiskavo.
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Slika 9a. Keratoakantom na desnem stegnu medialno. Slika 9b. Rožnata papula s centralnim
roženim čepom (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Mehki fibrom je najpogostejši benigni tumor veziva, ki se pojavi pri odraslih, enako pri obeh
spolih. Mehke papule kožne barve z ožjo bazo, premera 1-2 mm, vidimo na vekah, vratu in
aksilarno (Slika 10). Večje polipe s premerom do 2 cm vidimo na trupu in ingvinalno (Slika 11).
Razlikovati jih moramo od intradermalnih nevusov in angiofibromov. Odstranimo jih lahko s
krioterapijjo, elektrodesekcijo, RF ali lasersko ablacijo.

Slika 10a. Mehki fibrom na vratu levo spredaj. Slika 10b. Iritiran mehki fibrom (20-x povečava).
Vir: Nada Kecelj Leskovec.

13

Slika 11. Večji mehki fibroma trebuhu desno zgoraj. Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Dermatofibrom je pogost kožni tumor, ki se kaže kot čvrsta, rjavkasta papula, premera 1-2
cm. Večkrat nastane zaradi poškodbe ali pika na spodnjih okončinah (Slika 12). Razlikovati ga
moramo od melanocitnih nevusov in cist. Odstranimo ga lahko s kirurško ekscizijo.

Slika 12a. Dermatofibrom na stegnu levo zgoraj, 12b. Čvrsta, rjavkasta papula s centralno
hipopigmentirano, zvezdasto obarvanostjo (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Hipertofične brazgotine in keloidi so benigni tumorji vezivnega tkiva, ki se pojavijo po
poškodbi ali spontano. Nastanejo v nekaj tednih ali mesecih po poškodbi, so različno veliki,
trdi in gladke površine (Slika 13). Hipertrofične brazgotine so večinoma v obliki črt, za razliko
od keloidov sčasoma spontano regredirajo. Zdravljenje keloidov je zelo težavno. Uspešnost
kirurške ekscizije je vprašljiva, tudi intralezionalna aplikacija kortikosteroidov ali interferona
pogosto ne privede do izboljšanja. Priporočamo kortikosteroidne kreme z okluzijo ali tretinoin
mazilo. Dober učinek je možen tudi s trajno kompresijo z elastičnim povojem.

14

Slika 13. Številni keloidi na hrbtu levo. Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Epidermalne ciste so najpogostejše ciste, pojavljajo se pri moških in ženskah kot solitarni ali
multipli subkutani neboleči nodusi, velikosti od 2 mm do nekaj centimetrov. Kadar se ciste
vnamejo, postanejo boleče. Pogostejše so v seboroičnih področjih. Posebna oblika so skrotalne
ciste, ki so pogosto kalcificirane.
Histogeneza epidermalnih cist še ni popolnoma pojasnjena, domnevajo, da nastanejo zaradi
zamašitve izvodil lasnih foliklov. Stena epidermalne ciste je grajena kot epidermis, svetlina pa
je izpolnjena z roženino. V primeru, da pride do rupture stene, nastane granulomsko vnetje
tujkovega tipa.
Ciste z ovojnico odstranimo s kirurško ekscizijo, vnete ciste zdravimo tudi sistemsko z
antibiotično terapijo ali triamcinolonom i.l.
Milije so lahko solitarni ali multipli, videti so kot okroglaste papule barve kože ali rumenkaste
barve, velikosti od 1 do 2 mm (Slika 14a in 14b). Polovica novorojenčkov ima milije na obrazu,
ki spontano regredirajo. Primarne milije nastanejo na obrazu spontano pri predisponiranih
osebah iz foliklov velusnih dlak. Sekundarne milije nastanejo v večjem številu iz epitelnih
stuktur kože, predvsem pri buloznih dermatozah. Mikroskopsko je zgradba milija enaka
epidermalni cisti. Odstranimo jih dokaj lahko z vbodno incizijo ter ekspresijo, pri večjih je
potrebna kirurška ekscizija.
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Slika 14a. Milija na sredini čela. Slika 14b. Rumena papula, premera 2 mm (20-x povečava).
Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Dermoidne ciste so večinoma prisotne že ob rojstvu, napogosteje okrog oči, nosu, na vratu
ter v genitoanalni regiji. Tipljemo jih kot 1−5 cm velike podkožne noduse. Nastanejo iz
epitelnih celic pri vzpostavljanju embrionalnih stikov v medialni ravnini. Obdaja jih večplasten
keratinizirajoči epitel, vsebujejo maščobe, keratin in lase. Terapija je kirurška.
Sebacealni nevus je dokaj pogost benigni tumor z lojnično diferenciacijo, pojavi se običajno v
lasišču. Prisoten je že ob rojstvu, včasih nastane tudi kasneje. V začetku je videti kot rumenkasta
papula ali plošča, pozneje je verukoidnega videza in je temneje obarvan. Z leti lahko zraste.
Včasih ga je težko ločiti od seboroične bradavice in drugih adneksalnih tumorjev.
Odstranimo ga s kirurško ekscizijo z minimalnim varnostnim robom.
Sebacealna hiperplazija je omejena hiperplazija lojnic na seboroičnih predelih, ki se
lahko pojavi že pred 50. letom starosti. Vidimo eno ali več umbiliciranih papul barve kože,
premera do nekaj mm. Najpogosteje se pojavijo na čelu in licih (Slika 15). Posamezne
spremembe regredirajo spontano, maligna alteracija ni opisana. Klinično so lahko podobne
bazalnoceličnemu karcinomu. Poleg kirurške ekscizije sta uspešni tudi krioterapija in
zdravljenje z retinoidi.
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Slika 15a. Sebacealna hiperplazija na čelu desno. Slika 15b. Rumeno papulo sestavljajo krožno
razporejeni sebacealni lobuli (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec,
Siringomi so pogosti benigni tumorji, lokalizirani najpogosteje okoli oči, včasih na vratu, prsih
in tudi v pazduhah. Večinoma so multipli, za lečo veliki in v barvi kože (Slika 16). Klinično
so podobni ksantelazmam. Histološka slika kaže značilno ekrino diferenciacijo. Posamezne
večje tumorje lahko odstranimo kirurško, pri obsežnih spremembah svetujemo dermabrazijo.
Odstranimo jih lahko s triklorocento kislino, krioterapijo, najboljše rezultate pričakujemo z
lasersko ablacijo.

Slika 16. Siringomi na spodnjih vekah medialno. Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Ksantelazme so simetrične, rumenkaste ali rjavkaste ploščate papule na vekah, pogosteje
ob notranjem robu zgornje veke. Neredko spremljajo sladkorno bolezen, bolezni jeter ali
hiperlipoproteinemijo. Težave pri diagnozi povzročajo izolirani ksantomi, ksantogranulomi in
gamopatije.
Ksantelazme lahko zdravimo kirurško ali z destruktivnimi metodami kot so ablativni laser
(Slika 17), triklorocetna kislina ali kriokirurgija. Zdraviti moramo tudi povišane maščobe v
krvi in ev. monoklonalne gamopatije.
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Slika 17a. Ksantelazmi na zgornji vekah medialno. Slika 17b. En mesec po odstranitvi
ksantelazem z lasersko ablacijo. Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Pajkasti nevus se kaže kot rožnata papula z radialno razporejenimi kapilarami. Najpogosteje
se pojavi na obrazu, vratu ali dekolteju (Slika 18). Posamezni nastanejo pri zdravih osebah
po manjših poškodbah ali pikih, številni so lahko povezani z nosečnostjo, boleznimi jeter ali
hormonsko kontracepcijo. Odstranimo jih lahko z elektroterapijo, RF ali žilnim laserjem.

Slika 18a. Pajkasti nevus na nosu. Slika 18b. Pajkasti nevus 20-x povečava. Vir: Nada Kecelj
Leskovec.
Senilni angiom je najpogostejša benigna žilna proliferacija, ki se pojavi v odrasli dobi kot
rdečkasta papula na trupu in zgornjih okončinah (Slika 19). Zaradi hormonskih vplivov se
pogosto pojavi v nosečnosti, v večjem številu pa po 60. letu. Zaradi estetskih vzrokov jih lahko
odstranimo z RF, elektroterapijo ali z žilnim laserjem.
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Slika 19a. Angiomi na trupu premera od 2 do 7 mm. Slika 19b. Papula z lividno-rožnatimi
globuli in sivkasto mrežo (20-x povečava). Vir: Nada Kecelj Leskovec.
Piogeni granulom je hitro rastoča, rdečkasta žilna novotvorba kože ali sluznic, ki pogosto
krvavi. Nastane zaradi poškodbe ali mehaničnega draženja na prstih, ustnici, obrazu ali
jeziku. Pojavlja se pri otrocih in mladih odraslih, enako pri obeh spolih. Na dlesnih pogosto
zraste med nosečnostjo. Razlikovati ga moramo od melanoma, Kaposijevega sarkoma, glomus
tumorja, hemangioma in iritiranega melanocitnega nevusa. Odstranimo jih kirurško, z RF ali
elektrokoagulacijo.
Zaključek
V veliki skupini nemelanocitnih kožnih tumorjev je zelo pomembno razlikovati med najbolj
pogostimi. Prepoznavanje teh benignih znamenj in tumorjev je temelj za prepoznavanje
kožnega raka in pravočasno napotitev bolnika na ustrezno zdravljenje. Posebna previdnost
je potrebna pri aktiničnih keratozah, kožnih rožičkih in keratoakantomu, pri katerih praviloma
v nejasnih primerih opravimo histopatološko preiskavo.
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NAJPOGOSTEJŠE PIGMENTNE NEMELANOCITNE
SPREMEMBE
Mojca Bizjak
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
mojca.bizjak@klinika-golnik.si

Uvod
Melanociti so razvejane celice v bazalni plasti epidermisa, ki vsebujejo organele melanosome.
V njih se sintetizira in skladišči pigment melanin (melanogeneza). Melanocit prenese
melanosome v okolne keratinocite preko svojih dendritov. Na melanogenezo vplivajo eksogeni
in endogeni dejavniki. V prispevku so predstavljene najpogostejše pigmentne spremembe na
koži, ki nastanejo zaradi motenj v sintezi ter prerazporeditvi melanina in ne zaradi povečanega
števila melanocitov.
Efelide (pege, navadne sončne pege, ephelides) se običajno pojavijo v prvih petih letih življenja.
Najpogostejše so pri osebah s fototipom I, ki imajo zelo svetlo kožo, svetle ali rdeče lase ter
modre ali zelene oči. Kasneje v življenju običajno zbledijo. Gre za fiziološke predele povečane
tvorbe melanina v poletnih mesecih zaradi izpostavitve kože UV-žarkom. Mehanizem nastanka
efelid še ni natančno pojasnjen, verjetno pa gre za avtosomno dominantno dedovanje. So
relativno ostro omejene, svetlo do srednje rjave, monomorfne, makule nepravilnih oblik in
različnih velikosti (Slika 1), ki so simetrično razporejene na soncu izpostavljenih predelih
kože - predvsem na centralnem delu obraza, zgornjem delu hrbta, izteznih površinah podlahti
in hrbtiščih rok. Spomladi in poleti postanejo temnejše, večje in številčnejše, v hladnih
mesecih pa manj opazne. Na pegah ne pričakujemo nastanka sekundarnih kožnih sprememb.
Diagnosticiramo jih na podlagi značilne klinične slike. Predstavljajo neodvisen dejavnik
tveganja za rak kože. Pojavijo se lahko pri dednih sindromih (npr. nevrofibromatozi, kserodermi
pigmentozum). Včasih jih težko ločimo od solarnih lentigov (Slika 2), ki pa so običajno manj
številni, temnejši, bolj ostro omejeni, bolj pravilnih oblik in ne zbledijo v zimskih mesecih.
Efelide predstavljajo benigne kožne spremembe in zdravljenje ni potrebno. Priporočamo pa
ukrepe za zaščito pred UV-žarki.

20

Slika 1. Efelide.

Slika 2. Efelide in solarni lentigi.

Solarni lentigi (SL, lentigo solaris, lentigo senilis) se običajno začnejo pojavljati v 4. in 5.
desetletju življenja kot zgodnji znak ekstrinzičnega staranja kože in njihova incidenca narašča
s starostjo, lahko pa se pojavijo pri mlajših osebah po sončnih opeklinah. Pogostejši so pri
osebah s svetlo kožo, ki jih sonce hitro opeče ter ne porjavijo ali le slabo porjavijo (fototip I in
II). Solarni lentigi so običajno svetlo do srednje rjave, relativno ostro omejene makule, ki merijo
od 2 do 10 mm, občasno pa tudi več centimetrov. Večinoma so nepravilno oblikovani, lahko
pa so okrogli ali ovalni (Slika 3, Slika 4). Kožne linije so ohranjene. Praviloma se pojavljajo
v skupinah, vendar so manj številčni od sončnih peg. Pozimi ne zbledijo. Pri osebah s SL so
lahko prisotni tudi drugi znaki aktinične okvare kože kot so zadebeljena koža z globokimi
gubami in rumenim odtenkom, aktinične keratoze ter teleangiektazije (Slika 5). Na SL se
lahko razvijejo seboroične keratoze (Slika 6). SL se pojavijo na predelih kože, ki so bili najbolj
izpostavljeni UV-žarkom (npr. na obrazu, ramenih, zgornjem delu hrbta, izteznih površinah
podlahti in hrbtiščih rok). Dermatoskopsko so vidna svetlo rjava, ostro omejena, homogena
področja z ‘‘obgrizenim robom’’(Slika 7), prisotna pa je lahko tudi pigmentna mreža. Meja med
SL in okolno kožo je običajno ostra. Diagnosticiramo jih na podlagi značilne klinične slike.
Diferencialno diagnostično pa prihaja v poštev več vrst sprememb:
•

Efelide so običajno manjše in številčnejše ter zbledijo v zimskih mesecih.

•

Junkcijski melanocitni nevusi so večinoma manjši in manj številni.

•

Na maligni lentigo/melanom in situ posumimo, če je makula večja in bolj nepravilno
oblikovana od okolnih SL, neenakomerno pigmentirana (Slika 8) in se spreminja. Med
dermatoskopske znake malignega lentiga na obrazu spadajo asimetrično pigmentirane
odprtine dlačnih foliklov, pike ter globule okoli teh odprtin (Slika 9) in homogeno obarvana
področja.

•

Ploščata seboroična keratoza je rahlo tipna (Slika 6) in ima specifične dermatoskopske
znake (Slika 10).
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•

Pigmentirana aktinična keratoza je nepravilno oblikovana, neostro omejena in ima luske,

ki se včasih prikažejo šele ob strganju ali krioterapiji (Slika 11, Slika 12).
SL so benigne kožne spremembe in zdravljenje ni potrebno. Kljub temu, da nimajo malignega
potenciala, pa predstavljajo pomemben neodvisni dejavnik tveganja za melanom ali
keratinocitni karcinom, zato osebam s SL priporočamo ukrepe za zaščito pred UV-žarki,
redno mesečno pregledovanje kože doma s pomočjo ABCDE sistema ter redne preventivne
preglede pri dermatologu. Estetsko moteče SL lahko poskusimo odstraniti na primer z blago
krioterapijo ali z laserjem. Ti postopki pa lahko sprožijo nastanek hipopigmentacij in SL se
večkrat ponovijo. Ob sumu na maligni lentigo opravimo biopsijo in/ali kirurško ekscizijo.
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Slika 3. Solarni lentigi.

Slika 4. Solarni lentigi.

Slika 5. Aktinične okvare kože.

Slika 6. Seboroične keratoze.

Slika 7. Solarni lentigo.

Slika 8. Sum na melanom.

Slika 9. Sum na maligni lentigo.

Slika 10. Seboroična keratoza

Slika 11. Aktinična keratoza.

Slika 12. Aktinična keratoza.
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Makule café au lait (CALM, lise barve mlečne kave) so vidne ob rojstvu ali pa se pojavijo v
zgodnjem otroštvu. Gre za relativno pogoste, ostro omejene, svetlo rjave makule. Običajno
so enakomerno pigmentirane, okrogle, ovalne ali nepravilno oblikovane (Slika 13). Večinoma
merijo pod 10 cm, lahko pa so bistveno večje. Pojavijo se lahko kjerkoli na telesu. Ne
potemnijo pod vplivom UV-žarkov in vztrajajo vse življenje. Diagnosticiramo jih na podlagi
anamneze in značilne klinične slike. Diferencialno diagnostično prihaja v poštev predvsem
Beckerjev nevus (opisan v nadaljevanju). Če ima oseba več CALM, posumimo na dedni
sindrom (npr. nevrofibromatozo, McCune Albright sindrom). Nevrofibromatoza je avtosomno
dominantna bolezen, pri kateri se lahko pojavijo CALM (6 ali več), pege (aksilarno, ingvinalno
ali inframamarno), nevrofibromi (vidni kot mehki kupolasti tumorji ali pa jih otipamo pod kožo;
Slika 14), spremembe na šarenici, nepravilnosti na kosteh ter druge težave. CALM predstavljajo
benigne kožne spremembe in zdravljenje ni potrebno, z laserjem pa lahko dosežemo prehodno
zmanjšanje jakosti pigmentacije.

Slika 13. Makula café au lait.

Slika 14. Nevrofibromi.

Beckerjev nevus (BN, Beckerjeva melanoza) je relativno pogosta benigna pigmentna
sprememba kože. Večinoma je pridobljen, redko pa se pojavlja v družinah. Običajno postane
viden do 15. leta starosti, nato pa vztraja vse življenje. Približno petkrat je pogostejši pri moških.
Natančen mehanizem nastanka BN ni poznan, verjetno pa vplivajo moški spolni hormoni. Gre
za veliko, enostransko, svetlo rjavo, nepravilno oblikovano makulo z ostrimi robovi, ki se na
periferiji razcepi v manjše makule (Slika 15). Meri od 100 do 500 cm2. Med puberteto se lahko
na njem pojavijo dolge dlake (hipertrihoza). Po izpostavitvi UV-žarkom večkrat potemni.
Kožna površina je lahko rahlo privzdignjena in nagubana. Če je pridružen hamartom gladke
mišičnine, se lahko pojavijo perifolikularne papule, ki postanejo izrazitejše ob drgnjenju. BN se
najpogosteje pojavi na rami ali na zgornjem delu trupa, redkeje pa na spodnjem delu trupa in
drugod. Diagnosticiramo ga na podlagi značilne klinične slike. Redko so pridružene razvojne
anomalije (npr. skolioza, spina bifida, hipoplazija dojke ter asimetrija ali hipoplazija okončine
na isti strani telesa). Če BN nima dlak, ga težko ločimo od makul café au lait, ki pa so običajno
prisotne že ob rojstvu. Ker ne gre za primarno proliferativno motnjo melanocitov, osebe z
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BN nimajo povečanega tveganja za melanom. Z laserjem lahko dosežemo zmanjšanje jakosti
pigmentacije, kar pa je večinoma le prehodno. Priporočamo ukrepe za zaščito pred UV-žarki,
saj lahko le-ti povzročijo potemnitev BN.

Slika 15. Beckerjev nevus.
Melazma je pridobljena motnja pigmentacije, ki je pogostejša pri ženskah. Pojavi se lahko pri
vseh fototipih, pogosteje pa pri osebah s temnejšo kožo (fototip III in IV) in v povprečju med
20. in 30. letom starosti. Večinoma ima kroničen potek. Mehanizem nastanka melazme še ni
natančno pojasnjen, ključni vpliv pa imajo UV-žarki, ki stimulirajo sintezo melanina. Verjetno
prispevajo tudi genetski dejavniki (pogosto pozitivna družinska anamneza) in hormoni
(estrogeni in progesteron med nosečnostjo, dvojna oralna hormonska kontracepcija). Za
melazmo so značilne različno velike hiperpigmentirane makule nepravilnih oblik (Slika 16,
Slika 17). Običajno so enakomerno rjavo obarvane, lahko pa imajo siv odtenek. Po izpostavitvi
soncu potemnijo, na jakost pigmentacije pa vpliva tudi fototip. Melazma se pojavi na soncu
izpostavljenih delih obraza, običajno dvostransko in simetrično. Obstajajo trije glavni vzorci
razporeditve:
• najpogostejša centrofacialna (na čelu, nosu, licih, predelu nad zgornjo ustnico in bradi),
• malarna (na malarnih delih lic) in
• mandibularna (na spodnji čeljusti).
Redkeje se pojavi na drugih delih telesa. Melanociti proizvajajo večjo količino melanina, ki
se nato kopiči v keratinocitih in/ali dermisu. Pri epidermalnem tipu melazme je nakopičen v
vseh nivojih epidermisa (največ pa bazalno in suprabazalno), pri dermalnem tipu so prisotni
melanofagi v dermisu, pri mešanem tipu pa gre za kombinacijo predhodnih dveh tipov.
Melazmo diagnosticiramo na podlagi značilne klinične slike. Pregled z Woodovo svetilko (Slika
18) lahko pomaga prepoznati tip melazme, saj pri epidermalnem tipu pričakujemo ojačanje
pigmentacije. Diferencialno diagnostično prihajajo v poštev predvsem postinflamatorne
hiperpigmentacije (opisane v nadaljevanju) ter solarni lentigi. Čeprav gre le za estetsko
motnjo, ima lahko bolezen velik vpliv na kvaliteto življenja, zdravljenje pa je zahtevno.
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Po zaključeni nosečnosti ali po ukinitvi kontracepcije se lahko spontano izboljša. V poštev
prihajajo predvsem lokalna zdravila:
• kombinacija hidrokinona, tretinoina in blagega lokalnega glukokortikoida,
• azelainska kislina, ter
• kemični ‘‘pilingi’’.
Med sistemski zdravili se omenja traneksamična kislina. Hkrati z zdravljenjem je pomembno
izvajati dosledno zaščito pred UV-žarki. Najboljšo prognozo ima novonastala melazma
epidermalnega tipa.

Slika 16. Melazma.

Slika 17. Melazma.

Slika 18. Melazma (pregled z Woodovo svetilko).
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Postinflamatorne hiperpigmentacije (PIH, hiperpigmentacije po vnetju) so pogoste pigmentne
spremembe kože, ki se pojavijo na mestu poškodbe ali vnetja kože. Povzročijo jih lahko:
• eksogeni dejavniki (npr. manjše poškodbe kože, opekline, krioterapija, lasersko zdavljenje,
kemični ‘‘pilingi’’, drgnjenje kože) ter
• vnetne bolezni kože, pri katerih se začasno poveča sinteza melanina, na primer navadne
akne, nevrotične ekskoriacije, atopijski dermatitis, pityriasis versicolor, lichen planus, fiksni
medikamentozni eksantem, lokalizirana sklerodermija (morfea), herpes zoster, dermatitis
herpetiformis, fitofotodermatitis in druge (Slike 19-28).
Gre za svetlo do temno rjave makule, ki pa so pri osebah s temnejšo kožo običajno intenzivnejše
in dolgotrajnejše. Diagnosticiramo jih na podlagi natančne anamneze in kliničnega pregleda,
včasih pa je potrebno opraviti biopsijo. Vnetje v epidermisu stimulira melanocite k povečani
sintezi melanina in k prenosu le-tega v okolne keratinocite. Če vnetni proces okvari tudi
bazalno membrano, se melanin kopiči tudi v dermisu, kjer ga fagocitirajo melanofagi.
Primarno zdravljenje PIH je vzročno. Priporočamo tudi ukrepe za zaščito pred UV-žarki, saj
lahko povzročijo potemnitev PIH.

Slika 19. Navadne akne.

Slika 20. Nevrotične ekskoriacije.

Slika 21. Atopijski dermatitis.

Slika 22. Atopijski dermatitis
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Slika 23. Pityriasis versicolor.

Slika 24. Lichen planus.

Slika 25. Fiksni medikamentozni eksantem.

Slika 26. Morfea.

Slika 27. Herpes zoster.

Slika 28. Dermatitis herpetiformis.

Zaključek
V prispevku so predstavljene najpogostejše pigmentne nemelanocitne kožne spremembe, ki
niso nevarne narave, vendar jih je pomembno ločiti od (potencialno) nevarnih melanocitnih
pigmentnih sprememb ter ob sumu na maligno novotvorbo opraviti biopsijo in/ali kirurško
ekscizijo ter histopatološki pregled.
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BENIGNI MELANOCITNI TUMORJI KOŽE
Mirjam Rogl Butina
Dermatologija Rogl Fabjan, Ljubljana
mirjam.rb@dermatologija.eu
V širšem sklopu melanocitnih lezij pojem ”melanocitni tumor kože” obsega lezije, katerih
ključni sestavni del je proliferacija melanocitov, izvirajočih iz nevralnega grebena. Benigni
spekter teh lezij obravnavam v pričujočem prispevku: lentigo simpleks in melanocitni nevusi.
Lentigo simplex
Pojem označuje lise / pege, ki so v izjemnih primerih prisotne ob rojstvu, praviloma pa se
pričnejo oblikovati v otroštvu, v odrasli dobi se množijo, na starost pa pogosto izzvenijo.
Pojavljajo se na koži in sluznicah, neodvisno od UV žarkov in na soncu tudi ne potemnijo.
Praviloma gre za pigmentirane makule, 3- 15 mm v premeru, robovi so bodisi ostri ali pa mehko
prehajajo v okolno kožo. Obarvanost je centralno praviloma intenzivnejša, proti periferiji pa
svetli, ustrezna je tudi gostota mreže dermoskopsko. Občasno je razporeditev pigmenta precej
neenakomerna.
Histopatološka (HP) slika lentiga je značilna: v bazalni plasti epidermisa so linearno razporejeni
pomnoženi melanociti, vijuge dermoepidermalne meje so poglobljene.
Vzrokov nastanka ne poznamo. Je pa pojavnost številnih lentigov del nekaterih sindromov:

Slika 1. Lentigo simplex.
npr. sindroma LEOPARD, Peutz-Jeghers sindroma in xeroderma pigmentosum.
Diferencialna diagnoza: lentigo simplex včasih tako klinično kot dermoskopsko težko ločimo
od pridobljenih melanocitnih nevusov in melanoma.
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Zdravljenje: lentigo simplex je povsem benigna lezija, odstranjevanje ni potrebno, je pa
mogoče – bodisi s klasičnim ali tangencionalnim izrezom, z laserjem ipd. Kadar smo v dvomu
glede diagnoze, priporočamo HP opredelitev odstranjene lezije.
KONGENITALNI MELANOCITNI NEVUSI (k.m. n.)
Mednje uvrščamo pretežno spremembe, ki so na koži prisotne ob rojstvu, oziroma se pojavijo
do drugega leta starosti. Manjši del, t.i. zakasneli kongenitalni melanocitni nevusi, se oblikujejo
tudi kasneje.
Zlasti z ozirom na prognozo je pomembna delitev glede na velikost teh lezij
• majhni k.m.n. (najdaljši premer do 1,5 cm),
• srednji k.m.n. (1,5 do 20 cm), ene in druge opisujejo približno pri 1 novorojenčku na 100
rojstev
• veliki oz gigantski k.m. n. (najdaljši premer daljši kot 20 cm), ki se pojavijo pri 1 novorojenčku
na približno 50 000 rojstev
Glede na izgled jih delimo na makulozne (v nivoju kože) ali papilomatozne (dvignjeni nad
nivo okolne kože, neredko iz njih izraščajo dlake). Pogosto so malo asimetrični, nekoliko
neenakomerno obarvani, včasih se znotraj njih oblikujejo manjši proliferativni nodusi. Z leti
pogosto posvetlijo, neredko tudi izzvenijo.
Naša pozornost je namenjena velikim in predvsem gigantskim kongenitalnim melanocitnim
nevusom, pri katerih je povečano tveganje za prehod v melanom. Oblikujejo se verjetno
med 6. tednom in 6. mesecem gestacije, pri teh otrocih je povečana pogostost melanocitnih
lezij v centralnem živčnem sistemu in retroperitonealno. Poleg gigantskega melanocitnega
nevusa se na koži teh oseb praviloma pojavljajo t.i. satelitski nevusi – praviloma gre za majhne
kongenitalne nevuse.

Slika 2. Gigantski kongenitalni melanocitni nevus s številnimi satelitskimi kongenitalnimi m.n.
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Melanom se na teh nevusih bistveno pogosteje kot sicer razvije v globini – kot nodusi v usnjici,
maščobnem tkivu ali celo globlje. Zato je del pregleda bolnika/bolnice z gigantskim nevusom
tudi palpacija. Dermoskopsko je struktura mreže globularna, retikularna ali mešana in pri
posamezniku so mreže pretežno sorodno oblikovane.
V diferencialni diagnozi prihajajo v poštev predvsem atipični melanocitni nevusi, melanom,
Beckerjev nevus, pleksiformni nevrofibromi in hamartomi gladkih mišic.
Zdravljenje: Obravnava bolnikov z zmernim številom malih in srednjih kongenitalnih m.n.
ne odstopa od splošnih pravil, ki jih navajam kasneje. Bolniki z velikimi oz. gigantskimi
melanocitnimi nevusi pa potrebujejo reden dermatološki nadzor, saj je tveganje za prehod v
melanom kože bistveno povečano. V primeru kakršnegakoli atipičnega spreminjanja velikega
ali katerega od manjših nevusov, je potrebna diagnostična ekscizija tega predela.
V prvih tednih življenja se občasno odločijo za lasersko brušenje ali kiretažo velikega nevusa,
bolniki pa tudi kasneje pogosto želijo laserski poseg za (vsaj delno) odstranitev ali posvetlitev
gigantskega kongenitalnega melanocitnega ali najbolj motečih manjših, satelitskih nevusov.
Žal po takih posegih praviloma pride do recidiva lezije.
Nevus spilus
Razvrstitev nevusa spilusa ni povsem dorečena, a zaenkrat ga uvrščamo med kongenitalne
melanocitne nevuse. Pojavlja se pri 2% belcev.
Klinično gre za makulo, ki je temnejša od okolne kože, običajno premera 1 do 4 cm, redkeje do
20 cm, ovalne ali pravokotne oblike, včasih celo poteka po Blaschkovih linijah. Znotraj te lise
se z leti pojavlja vse več temnejših makuloznih ali papuloznih melanocitnih lezij, ki se klinično
in dermoskopsko lahko spreminjajo.

Slika 3. Nevus spilus.
Opisanih je bilo že nekaj deset prehodov nevus spilusa v melanom, poleg tega pa se občasno
razvije t.i. sindrom nevus spilusa, kjer se na isti strani telesa, kjer leži n. spilus, pojavljajo
dizastezije, mišična oslabelost ali hiperhidroza.
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PRIDOBLJENI MELANOCITNI NEVUSI
Pridobljene melanocitne nevuse tvorijo različne skupine benignih proliferacij melanocitov, ki
se pojavijo po rojstvu, najpogostejši sprožilec je izpostavljanje ultravijoličnim žarkom.
V grobem jih ločimo na običajne pridobljene melanocitne nevuse, atipične melanocitne
nevuse, nevuse na posebnih mestih, halo nevuse, Spitz nevuse in modri nevus.
Običajni pridobljeni melanocitni nevusi
Pri belcih pričakujemo na koži 20 do 50 melanocitnih nevusov. Nastajajo od zgodnjega otroštva
do 60. leta starosti. Najizraziteje se množijo v puberteti, 2. in 3. desetletju, po 50. letu pričnejo
v veliki meri izzvenevati. Običajno so ovalni ali okrogli, 2 do 6 mm v premeru, v nivoju kože ali
nad njo, iz mešanih ali dermalnih melanocitnih nevusov lahko izraščajo dlake.
Glede na klinično in histopatološko sliko ločimo
• junkcijski m.n.: rjave do črne makule, ki jih HP sestavljajo gnezda melanocitov na
dermoepidermalni meji
• mešani m.n.: rjava papula, ki na periferiji lahko preide v makulo; HP gre za kombinacijo
junkcijskega in dermalnega nevusa
• dermalni m.n.: papula rjave ali kožne barve, dermoskopsko HP gnezda melanocitov v
dermisu
Dermoskopsko je melanocitna mreža retikularna, globularna ali mešana.
Kljub temu, da gre za benigne lezije, so lahko prisotne B-RAF in N-RAS mutacije.

Slika 4. Mali kongenitalni in več pridobljenih m.n.
Bolnike najpogosteje motijo in tudi skrbijo lezije, ki so izbočene nad nivo okolne kože –
značilna predstavnika sta Miescherjev nevus in nevus Unna.
Miescherjev nevus je papulozen pridobljeni m.n. gladke površine, običajno se pojavi v odrasli
dobi in sicer predvsem na obrazu in vratu. Lahko je barve okolne kože ali močneje pigmentiran,
celo črnikast, vaskularna komponenta je prisotna zlasti pri svetlejših. Dermoskopsko je struktura
praviloma globularna, lahko s predeli homogene pigmentacije, HP je nevus intradermalen,
brez junkcijske komponente.
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Slika 5. Miescherjev nevus.
Nevus Unna pa je papilomatozno oblikovan, praviloma se pojavi na trupu, zgornjih okončinah
in vratu. Lahko je barve okolne kože ali temnejši, pogosto je precej izrazita tudi vaskularna
komponenta. Včasih se med papilami oblikujejo predvsem dermoskopsko očitne »comedon
like« odprtine in drobne keratotične ciste, zaradi česar spominja na seboroično keratozo. HP
gre za dermalni ali mešani melanocitni nevus.

Slika 6. Nevus Unna.
V diferencialni diagnozi običajnih pridobljenih m.n. v poštev prihajajo predvsem: atipični m.n.,
melanom, seboroične keratoze, dermatofibromi in nevrofibromi.
Prevalenca običajnih pridobljenih m.n. je odvisna od genetike (rasa, fototip, nagnjenost k
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oblikovanju melanocitnih nevusov), starosti in okoljskih dejavnikov.
Glede na raso imamo belci bistveno več pridobljenih m.n. kot azijati, najmanj pa jih imajo
pripadniki temnopolte rase. Imajo pa azijati in temnopolti pogosteje m.n. na dlaneh, podplatih
in konjunktivah.
Med okoljskimi dejavniki so pomembni:
• izpostavljenost ultravijoličnim (UV) žarkom:
• izpostavljenost UV žarkom, ki je povezana z opeklinami
• intermitentna močna izpostavljenost (dopusti)
• kronične obremenitve z UV svetlobo
• fototerapija novorojenčkov
• poškodbe
• sončne opekline
• na področjih žarišč lichen sclerosus et atrophicus
• pri boleznih, ki jih spremljajo mehurji kože (TEN, epidermolize)
• sistemska imunosupresija
• kemoterapija (zlasti zaradi malignih obolenj hematopoetskega sistema v otroštvu)
• po transplantacijah
• v sklopu HIV okužbe
• ob kronični mieloični levkemiji
• ob terapiji z inhibitorji TNFa
• hormonske spremembe
• nosečnost (lahko eruptivno, morda povezano z relativno imunosupresijo)
• povišane vrednosti rastnega hormona (povečuje se velikost, ne število m.n.)
• povišane vrednosti tiroidnih hormonov itn.
Melanocitni nevusi na posebnih mestih
Med »posebna« mesta so sprva uvrščali le akralne predele in genitalije, sedaj pa mednje
prištevamo tudi uhlje, konjunktive, skalp, dojke, kožo pregibov, nekateri avtorji tudi ramena,
hrbet in spodnje okončine.
Za m.n. teh mest so značilne atipične histopatološke značilnosti: asimetrija, nepravilni vzorci
gnezd nevusnih celic, citološke atipije in (čeprav zelo redko) celo mitotična aktivnost . Vse
to lahko vzbudi misel, da gre za melanom kože, a je njihov kliničnih potek benigen in ne
potrebujejo kakršnikoli intervencij.
Zdravljenje: z bolnikom se je smiselno pogovoriti o naravi njegovih lezij, samoopazovanju in
varnem obnašanju na soncu.
Za odstranitev melanocitnega nevusa se odločamo v primeru
• da lezija raste oziroma se spreminja
• da sumimo na maligno alteracijo lezije
• da je lezija za bolnika neprijetna (jo pogosto rani z obleko, glavnikom, britvico itn.)
• da je lezija estetsko moteča
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V prvih dveh primerih priporočamo (razen v izjemnih primerih) ekscizijo lezije v celoti in
histopatološko opredelitev.
V ostalih primerih pa je odločitev glede odstranjevanja lezije dogovorna: odvisna je predvsem
od zdravnikove klinične ocene in pričakovanj bolnika. Poleg klasičnega izreza prihajajo v
poštev tangencionalna odstranitev, poseg z radiofrekvenco ali laserjem.
Atipični melanocitni nevusi kože (displastični m.n., Clarkov n.)

Slika 7. Številni displastični m.n.

Slika 8. Displastični m.n.

Atipični melanocitni nevusi so praviloma pridobljeni m.n., ki se pojavljajo posamično ali
v večjem številu, pogosteje pri svetlopoltih osebah. Pojavljajo se tekom vsega življenja,
najpogosteje pa do 30. leta življenja.
Od običajnih pridobljenih melanocitnih nevusov odstopajo klinično, histopatološko ali na obeh
področjih. Ker dokončnega konsenza glede morfološko - histopatološke opredelitve atipičnih
nevusov še nimamo, so tudi statistični podatki precej raznoliki – pričakovana pogostost v
Evropi je med 7 do 24%. Atipični melanocitni nevusi se redko razvijejo iz običajnih pridobljenih
melanocitnih nevusov, v 75% nastanejo na novo.
Osebe z atipičnimi melanocitnimi nevusi imajo bistveno večje tveganje za melanom kože, v
povprečju približno 10x večje od ostale populacije. Velikost tveganja v veliki meri sledi številu
atipičih melanocitnih nevusov. Člani družin s sindromom displastičnih nevusov in melanomom
v družini (angl. familial atypical multiple-mole melanoma syndrome) imajo tekom življenja
skoraj 100% tveganje za razvoj melanoma in situ.
Natančnih kliničnih kriterijev za razlikovanje atipičnih od običajnih pridobljenih melanocitnih
nevusov ali melanoma nimamo, so pa pri atipičnih melanocitnih nevusih praviloma prisotne
naslednje značilnosti:
• atipični m.n. so praviloma večji od 4 mm (med 3 in 15 mm)
• prisotnih je več barv, ki so asimetrično razporejene, pogosta je rožnata komponenta
• rob je nepravilen, razmejitev je lahko neostra
• spreminjanje oblike in strukture.
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Tudi histopatološko je atipične m.n. težko povsem natančno in enotno opredeliti. V ospredju
so citološke atipije – s poudarkom na atipijah jeder in odziv »gostitelja« na spremenjene
strukture.
V diferencialni diagnozi prihajajo v poštev različne melanocitne lezije (mali kongenitalni m.n.,
običajni pridobljeni m.n., melanom, lentigi) in nemelanocitne lezije (seboroične keratoze,
pigmentirane aktinične keratoze, pigmentirani bazalnocelični karcinomi, lihenoidne keratoze).
Zdravljenje:
• bolnike z atipičnimi m.n. je potrebno poučiti o naravi njihovih sprememb in načelih
samoopazovanja ter varnega obnašanja na soncu.
• v kolikor je klinično prisotnih veliko atipičnih nevusov ali se pojavi lezija, suspektna za
melanom, priporočamo napotitev na dermatološki pregled
• redne dermatološke preglede svetujemo bolnikom s številnimi displastičnimi nevusi in še
posebej bolnikom, ki imajo družinsko sindrom displastičnega nevusa
• lezije, ki so klinično in dermoskopsko suspektne za melanom, izrežemo in pošljemo na HP
opredelitev
Spitz nevus (nevus epiteloidnih celic)
Običajni Spitz m.n. so praviloma pridobljeni m.n., ki se najpogosteje pojavljajo pri mladih
osebah (36% pri otrocih do 10 leta, 33% pri mladih do 20. leta in 31% po 20. letu, a zelo redko
po 40. letu starosti). Precej pogosto pri njih opisujejo H-RAS mutacije.
Zaenkrat velja, da so sprožilci nastanka Spitz nevusov enaki kot pri ostalih pridobljenih m.n.
Klinično so običajno rožnate do svetlorjave papule, ki vzniknejo na novo, v povprečju imajo
premer 8mm, 42% jih je na obrazu in vratu, sicer so enakomerno razporejeni po telesu. Sicer
redko, a poročaju tudi o izbruhih diseminiranih Spitz nevusov ali multiplih na določenih
predelih telesa.

Slika 9. Spitz nevus.
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V diferencialni diagnozi prihajajo v poštev ostali melanocitni nevusi, predvsem dermalni,
hemangiom, piogeni granulom, dermatofibrom, mastocitom, adneksalni tumorji in melanom.
Nevus Reed je temno pigmentiran podtip Spitz nevusa, le izjemoma je prisoten že ob porodu,
sicer pa se lahko pojavi kadarkoli v življenju, povprečno v starosti 25 let, pogosteje pri ženskah
in najpogosteje na okončinah (v 70%).
Klinično gre praviloma za lezije, ki jih bolnik opaža krajši čas, makulozne ali nežno papulozne,
temno pigmentirane, velikosti med 1,5 in 10 mm. Značilna je dermoskopska slika: homogena
pigmentacija praktično po vsem znamenju, na periferiji pa radialno, relativno simetrično
razporejene betičaste zgostitve. HP so melanociti pogosto izrazito dendritični, močno
pigmentirani, lahko so prisotne tudi citološke atipije. Ključna diferencialna diagnoza Reed
nevusa je melanom.

Slika 10. Reed nevus (a-klinično, b-dermoskopsko), vir(5).
Zdravljenje: spremembe, klinično sumljive za Spitz / Reed nevus svetujemo izrezati in poslati
na HP opredelitev.
Modri nevus
Oznaka »modri« nevus zajema več različnih oblik dermalne proliferacije melanocitov, ki jih
zaznamo kot črnikaste ali modrikasto-sive nodularne lezije na koži, redkeje v nivoju kože. Z
leti se v osrednjem delu lahko oblikuje hipopigmentacija.
Običajni modri nevus se pojavlja predvsem v adolescenci in pri mladih odraslih. Običajna
velikost je 5 do 10 mm premera, klinično se tekom življenja ne spreminjajo bistveno. V 50%
nastanejo na hrbtišču rok in nartih, pogosto na obrazu in lasišču, sicer pa lahko kjerkoli, tudi
vaginalno, na vratu maternice, prostati, bezgavkah itn.
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Slika 11. Običajni modri nevus.
Celularni modri nevusi so bistveno redkejši, večji (1 do 3 cm ali večji), pogosto se oblikujejo
pri osebah srednjih let in bistveno pogosteje pri ženskah. Opisujejo še nekatere druge oblike
modrega nevusa (epitelioidni in pigemntirani epiteloidni) in lezije, kjer se prepletajo značilnosti
modrega nevusa in melanoma.
V diferencialni diagnozi je potrebno pomisliti na mešani melanocitni nevus, tetovaže,
vaskularne lezije, dermatofibrom, pigmentirani bazalnocelični karcinom in primarni in
metastatski melanom.
Zdravljenje:
• pri modrih nevusih, ki so manjši od 10 mm v premeru, so klinično značilni in se ne
spreminjajo že vrsto let, priporočamo, da jih bolnik spremlja
• v primeru svežih lezij v odrasli dobi, multinodularnih lezij in lezij, ki rastejo in/ali se
spreminjajo, priporočamo izrez in HP opredelitev
• enako priporočamo pri lezijah, ki so locirane na predelih telesa, ki jih je težko opazovati
Halo nevus
S pojmom »halo nevus« opisujemo ostro omejeno depigmentacijo okrogle ali ovalne oblike,
ki se oblikuje okoli melanocitnih nevusov. Pojavljajo se pri približno 1% prebivalstva, običajno
jih opazujemo pri otrocih in mladih odraslih, lahko pa tudi kasneje. Približno 20% oseb s halo
nevusi ima tudi vitiligo, njihov nastanek pa povezujejo tudi z drugimi avtoimunimi boleznimi
in napredovalim ali metastatskim melanomom (zlasti, kadar je zdravljen s tarčnimi zdravili ali
»checkpoint« inhibitorji).

Slika 12. Halo nevusi.
39

V nastanek halo nevusov sta vpleteni tako celična kot humuralna imunost. Nastanejo verjetno
kot odziv na nek zunanji dražljaj (kemični, fizikalni) ali avtoimuno dogajanje, ki zajame tudi
melanocite. Pri osebah s halo nevusi so našli protitelesa proti melanomskim celicam, iz njihove
krvi izolirani limfociti pa so toksični za melanomske celice v kulturi.
V klinični sliki ločimo več stadijev halo nevusa: (i) depigmentiran obroč okoli »normalnega«
m.n.; (ii) m.n. izzveneva; (iii) m.n. izgine; (iv) postopna repigmentacija. Glede na stadij na koži
zaznamo centralno rjavo ali rožnato makulo/papulo, ki se občasno lušči ali je prekrita s
keratotično krusto. Periferija je rožnata ali depigmentirana, praviloma simetrično oblikovana.
Najpogosteje so halo nevusi razporejeni na zgornjem delu hrbta, 25% bolnikov ima dva ali
več halo nevusov. V stadiju delnega ali dokončnega izzvenetja melanocitnega nevusa lahko
vztraja vrsto let, repigmentacija je mogoča, a počasna.
Diferencialne diagnoze: področja razbarvanj se lahko oblikujejo tudi okoli drugih lezij na koži:
seboroičnih keratoz, bazalnoceličnih karcinomov, vnetnih izpuščajev, primarnih melanomov.
Zdravljenje:
• bolnike obravnavamo glede na starost, ostale bolezni, ostale melanocitne nevuse in
družinsko anamnezo glede vitiliga in melanoma.
• klinično/dermoskopsko močno atipične halo nevuse je priporočljivo izrezati in HP
opredeliti
• v kolikor se pojavi svež halo nevus pri osebi, ki je starejša od 40 let, priporočamo skrben
pregled glede melanoma kože in oči.
Rekurentni (recidivantni) melanocitni nevusi
Rekurentni nevusi se oblikujejo zaradi proliferacije melanocitov, ki so ostali po delni odstranitvi
melanocitnega nevusa. Po tangencionalni odstranitvi (»shaving«) ali laserski ablaciji navajajo
pogostost recidivov v 10 do 30%, pri klasičnih izrezih pa je pogostost manjša.
V 50% se oblikujejo v 6 mesecih po posegu, in sicer kot ostro omejena hiperpigmentacija
nepravilnih oblik znotraj brazgotine, premera 2 do 5 mm, dermoskopsko je mreža praviloma
atipična. V veliki meri so stabilni, del pa jih z leti posvetli.
HP slika je pogosto zaskrbljujoča, še posebno kadar je zaznati tudi zmerne citološke atipije.
Vendar gredo atipičnosti praviloma na račun intraepidermalne proliferacije melanocitov,
katerih migracija je povezana z oblikovanjem brazgotine.
V diferencialni diagnozi prihajata v poštev predvsem melanocitni nevus po poškodbi in
melanom. V osnovi verjetnost za prehod v melanom pri rekurentnih m.n. ni povečana, seveda
pa ostaja možnost, da gre za rekurenco melanoma – na to je potrebno pomisliti predvsem,
kadar (i) rekurentna pigmentacija progresivno raste; (ii) sega izven meja brazgotine in (iii) se
oblikuje kasneje kot v 6 mesecih.
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Slika 13. Dermoskopsko - rekurentni m.n., ki je prešel v melanom in situ.

Viri:
1.
Rabinovitz HS, Barnhill RL. Benign melanocytic neoplasms. In: Bolognia JL, Lorizzo JL, Schaffer JV. (editors)
Dermatology, 3rd ed.; 2012, Elsevier.
2.
Miljković J. Benigni tumorji kože. V: Kožne in spolne bolezni, 3., dopolnjena izdaja., 2017; uredniki: Kanky A,
Miljković J, Dolenc-Voljč M. Združenje slovenskih dermatovenerologov, Ljubljana.
3.
https://rarediseases.org/rare-diseases/giant-congenital-melanocytic-nevus/
4.
https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/17993
5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312189
6.
Babino G, Moscarella E, Fulgione E, De Col E, Piccolo V, Argenziano G. Spitz/Reed Nevus. In: Micali G, Lacarrubba
F, Stinco G, Argenziano G, Neri I. (eds) Atlas of Pediatric Dermatoscopy; 2018, Springer.
41

BAZALNOCELIČNI KARCINOM
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Uvod
Bazalnocelični karcinom (angl. »basal cell carcinoma«, BCC) je najpogostejši med vsemi
vrstami kožnega raka. Uvrščamo ga med keratinocitne kožne rake, saj nastane iz keratinocitov.
Večinoma nastane na soncu izpostavljenih delih kože, največkrat na glavi in vratu. BCC raste
počasi, lokalno destruktivno, izjemno redko zaseva in ima dobro prognozo.
Epidemiologija
BCC je najpogostejši med vsemi vrstami raka na svetu, v skupini kožnih rakov predstavlja 75 %.
Pojavnost BCC je povezana z zemljepisno širino in je največja v bližini ekvatorja.
Dejavniki tveganja
Podlago za razvoj BCC predstavljajo genetska predispozicija in izpostavljenost dejavnikom
tveganja. Pogosteje zbolevajo svetlopolti, svetlolasi, rdečelasi, modrooki ljudje. Poleg
genetske predispozicije so dejavniki tveganja za nastanek BCC intenzivno izpostavljanje
ultravijoličnemu sevanju, sončne opekline v otroški dobi, predhodni BCC, imunosupresivna
zdravila, fototerapija, obiskovanje solarijev in seveda starost.
Mehanizem nastanka
Mehanizem nastanka BCC še vedno ni v celoti znan. V strokovni literaturi prevladuje mnenje, da
vznikne iz nediferenciranih pluripotentnih epitelnih celic (germinativnih celic), ki se nahajajo
v bazalni plasti epidermisa in dlačnih foliklov. Izredno heterogena klinična slika BCC je odraz
pluripotentnosti matičnih celic.
Klinična in dermoskopska slika
BCC ima zelo heterogeno klinično sliko. Opisanih je več različnih kliničnih in histoloških
podtipov, v grobem jih razdelimo na tri podtipe: nodularni, površinsko rastoči (superficialni) in
sklerozirajoči (morfeaformni). Pri vseh treh podtipih se lahko pojavita ulceracija in pigmentacija.
Pigmentiran BCC je včasih klinično težko ločiti od melanoma. Do 80 % vseh BCC vznikne na glavi
in vratu, 15 % na koži ramenskega obroča in trupa, druge lokacije so redkejše, vendar se lahko
pojavi kjerkoli na koži. Multipli BCC se pojavljajo v sklopu nekaterih sindromov kot so Gorlinov
sindrom, Rombov sindrom in drugi. Najpogostejša klinična oblika je nodularni BCC (Slika 1, 2),
ki zajema približno 60 % vseh BCC in je pogostejši pri starejših ljudeh. Navadno nastane na
glavi, pojavlja se tudi na koži trupa in okončin. Videti je kot prosojna, voščena papula ali nodus
kožne, rožnate ali biserne barve z razširjenimi krvnimi žilami (teleangiektazijami) na površini.
Raste počasi, na površini lahko nastanejo ranice in kraste, ki se nikoli popolnoma ne zacelijo.
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Bolniki za nastanek ranice oz. kraste neredko zmotno krivijo drgnjenje kože z okvirjem očal ali
celo poškodbo, ki je na tem mestu nastala pred leti.

Slika 1. Ulceriran nodularni bazalnocelični
karcinom na nosu.

Slika 2. Nodularni bazalnocelični karcinom
na hrbtu.

Površinsko rastoči (superficialni) BCC zajema okrog 30 % vseh BCC, največkrat nastane na koži
trupa in je najpogostejši podtip BCC pri ljudeh, mlajših od 40 let. Videti je kot ostro omejen,
rdeč, luščeč in občasno srbeč plak. Občasno so (zlasti pri večjih tumorjih) na površini kraste.
Zaradi klinične podobnosti z nekaterimi vnetnimi dermatozami kot sta npr. ekcem in luskavica
lahko dolgo časa ostane neprepoznan in tudi neustrezno zdravljen.

Slika 3. Površinski bazalnocelični karcinom
na trebuhu.

Slika 4. Površinski bazalnocelični karcinom
na hrbtu.
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Slika 5. Pigmentiran površinski bazalnocelični karcinom
na hrbtu (s puščico je označeno mesto predhodne biopsije).
Sklerozirajoči (morfeaformni) BCC predstavlja okrog 10 % vseh BCC, navadno se pojavi na
obrazu. Med vsemi tremi oblikami ga je najtežje prepoznati, zato je neredko spregledan. Kaže
se kot belkast, atrofičen, brazgotini podoben plak. Pogosto ima agresivnejši klinični potek.

Slika 6. Sklerozirajoči bazalnocelični karcinom na nosu.
Glede na način rasti histološko razlikujemo med nizkorizičnimi in visokorizičnimi tipi BCC.
Med nizkorizične tipe spadajo površinsko rastoči, nodularni in fibroepitelijski/Pinkusov BCC.
Visokorizični tipi (mikronodularni, bazoskvamozni ali metaplastični in infiltrativni BCC, slike
7-9) imajo večje tveganje za lokalno ponovitev ob nepopolni odstranitvi, perinevralno invazijo
in oddaljene zasevke, vendar je verjetnost zanje zelo majhna. Lokalno napredujoči BCC so
bolj destruktivni, ulcerirajo in uničujejo okolno tkivo (Slika 10). Metastatska oblika BCC je
izjemno redka, incidenca znaša manj kot 0,1 %. Zasevki se najpogosteje pojavijo v regionalnih
bezgavkah, sledijo pljuča in jetra, srednje preživetje bolnikov je običajno manj kot leto dni.
Bazoskvamozni oz. metaplastični BCC je posebna oblika keratinocitnega tumorja, ki sicer
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kaže nekatere histološke značilnosti BCC, a se vseeno razlikuje, biološko ima vse lastnosti
ploščatoceličnega karcinoma.

Slika 7. Bazoskvamozni karcinom na lasišču.

Slika 8. Infiltrativni bazalnocelični karcinom
na lasišču.

Slika 9. Mikronodularni in infiltrativni tip
bazalnoceličnega karcinoma pod očesom.

Slika 10. Bazalnocelični karcinom
v predelu kolenske kotanje
(lat. »Ulcus rodens«).

Klinično diagnozo BCC postavimo na podlagi kliničnega in dermatoskopskega pregleda,
potrdimo jo praviloma z biopsijo in s histopatološko preiskavo. Dermatoskopska diagnoza
temelji na odsotnosti struktur, značilnih za melanocitne tumorje ter prisotnosti vsaj ene od
struktur, značilnih za BCC (Slike 11-16).
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Slika 11. Dermatoskopske značilnosti BCC:
a) razvejane (arborirane) teleangiektazije,
b) javorjevim listom podobna področja
(angl. »maple leaf-like areas«),
c) modro-siva ovalna gnezda,
d) drobne temne pike (angl. »in focus dots«),
e) belo-rdeča nestrukturirana področja.

Slika 12. Dermatoskopske značilnosti BCC:
b) javorjevim listom podobna področja
(angl. »maple leaf-like areas«),
f) žarkaste strukture, ki spominjajo na kolo
(angl. »spoke wheel areas«).
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Slika 13. Dermatoskopske značilnosti BCC:
a) razvejane krvne žile, c) črno-siva ovalna gnezda,
d) drobne temne pike (angl. »in focus dots«),
g) ulceracije (kruste),
e) belo-rožnata nestrukturirana področja.

Slika 14. Dermatoskopske značilnosti BCC:
a) razvejane (arborirane) krvne žile,
e) belo-rožnata nestrukturirana področja.
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Slika 15. a) razvejane (arborirane) krvne žile,
b) drobne temne pike (angl. »in focus dots«).

Slika 16: Dermatoskopske značilnosti BCC:
c) modro-siva ovalna gnezda,
d) drobne temne pike (angl. »in focus dots«),
f) žarkaste strukture, ki spominjajo na kolo
(angl. »spoke wheel areas«).
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Zdravljenje
Zlati standard zdravljenja bazalnoceličnega karcinoma je kirurška odstranitev tumorja v
celoti z ustreznim varnostnim robom. Med ostale lokalne metode zdravljenja prištevamo
destruktivne kirurške metode (krioterapija, kiretaža, elektrodesikacija, lasersko zdravljenje),
5 % imikvimod, fotodinamično zdravljenje, radioterapijo, elektrokemoterapijo. Sistemsko
zdravljenje BCC (kemoterapija, tarčna zdravila, retinoidi) prihaja v poštev pri neoperabilnih,
lokalno napredovalih in metastatskih oblikah BCC ter Gorlinovemu sindromu.
Spremljanje bolnikov in prognoza
BCC pri bolniku predstavlja dejavnik tveganja za nastanek novega BCC. Vsakega bolnika
poučimo o pomenu samopregledovanja kože in zaščite pred soncem, o pogostosti in dolžini
trajanja spremljanja pri dermatologu pa se odločamo individualno. BCC ima navadno dobro
prognozo, previdnost je potrebna pri bazoskvamoznem (metatipičnem) BCC, zlasti kjer je
prisotna perinevralna invazija.
Zaključek
Zdravniki različnih specialnosti pri svojem delu pogosto srečujemo bolnike z bazalnoceličnim
karcinomom. Prvi stik z bolnikom imajo navadno zdravniki družinske medicine. Bazalnocelični
karcinom raste počasi, izjemno redko metastazira in ima majhno umrljivost, vendar lahko
napredovala bolezen zaradi lokalnega uničenja tkiva povzroči resnejše zaplete in pomembno
zmanjša kakovost bolnikovega življenja. Zgodnje prepoznavanje bolezni na primarnem nivoju
pomeni hitrejši pričetek zdravljenja in s tem boljši izid za bolnika.
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PLOŠČATOCELIČNI KARCINOM
Tomi Bremec
tomi.bremec@gmail.com

Uvod
Ploščatocelični karcinom kože (angl. »cutaneous squamos cell carcinoma«, cSCC) skupaj z
bazalnoceličnim karcinomom (angl. »basal cell carcinoma«, BCC) uvrščamo med keratinocitne
kožne tumorje. CSCC predstavlja 20 % keratinocitnih kožnih tumorjev in je drugi najpogostejši
maligni kožni tumor za BCC. Večino cSCC uspešno zdravimo kirurško. CSCC lahko zaseva v
regionalne bezgavke in oddaljene organe, vendar ima kljub temu dobro prognozo.
Epidemiologija
Večina cSCC (80 % do 90 %) vznikne na soncu izpostavljenih delih telesa, predvsem na glavi in
vratu, incidenca narašča s starostjo. Pogosteje zbolevajo moški. Za kožnim rakom (melanom ni
vključen) v Sloveniji letno zboli približno 2.500 oseb, petino primerov predstavlja cSCC. Število
obolelih se letno poveča za 3 %. Vsako leto zaradi te bolezni umre okrog 30 oseb.
Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja za nastanek cSCC so: kumulativni odmerek UV sevanja (sonce, solariji),
prekurzorske lezije (aktinične keratoze, Mb. Bowen), moški spol, svetla polt, rdeči lasje, fototipa
kože I in II, zdravljenje s fotokemoterapijo (PUVA), ionizirajoče sevanje, karcinogeni (katran,
arzen, policiklični aromatski ogljikovodiki), kronične razjede, brazgotine, okužbe s humanimi
papiloma virusi (genotipa 16 in 18, pri imunosuprimiranih bolnikih β-HPV genotipi 8, 9 in 15),
imunosupresija (65–250-krat večje tveganje pri bolnikih po presaditvi organov, pri okuženih
s HIV – CD4 < 200c/ml, kemoterapija, tarčna sintezna zdravila za zdravljenje metastatskega
melanoma – BRAF zaviralci in lokalno napredovalega ali metastastskega BCC - vizmodegib)
in genodermatoze (pigmentna kseroderma, distrofična bulozna epidermoliza, okulokutani
albinizem, veruciformna epidermodisplazija).
Mehanizem nastanka
cSCC nastane zaradi maligne proliferacije epidermalnih keratinocitov. Čeprav se večinoma
razvije iz prekurzorskih lezij (aktinične keratoze, Mb. Bowen) je napredovanje aktinične
keratoze v cSCC zelo redko, le 1/1000 tekom petletnega obdobja opazovanja. V nastanek
cSCC so vpletene številne mutacije, večinoma tumor-supresorskih genov (TP53, CDKN2A, Ras,
NOTCH1,….).
Klinična slika
Klinična slika je odvisna od velikosti, diferenciacije, pigmentacije, lokalizacije in razširjenosti
tumorja. Največkrat nastane na soncu izpostavljenih delih telesa (glava, vrat, zgornje okončine,
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hrbtišča rok). Ločimo in situ obliko bolezni (Mb. Bowen) in invazivne tumorje. CSCC je večinoma
lokalno omejen, vendar poznamo tudi napredovale oblike bolezni (lokalno napredovali in
metastatski cSCC).
Mb. Bowen (cSCC in situ)
Gre za počasi rastoč, ostro omejen, asimptomatski, eritematozen, okrogel ali ovalen, mestoma
hiperkeratotičen plak. (Slike 1 do 3)
Diferencialna diagnoza: psoriaza, tinea, superficialni BCC, Mb. Paget (areola dojke),
ekstramamarni Mb. Paget (genitalije).

Slika 1. Morbus Bowen na lasišču.

Slika 2. Morbus Bowen pred desnim uhljem.

Slika 3. Morbus Bowen na nartu.
Erythroplasia Queyrat
Gre za SCC in situ na glansu penisa, notranjem listu prepucija, perianalno ali vulvi pri
ženskah. Videti je kot ostro omejena, okrogla ali nepravilno oblikovana, navadno ploščata in
eritematozna sprememba.
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Keratoakantom (KA)
Pojavlja se predvsem na glavi, vratu, hrbtiščih rok in zgornjih okončinah kot hitro rastoča
papula, ki navadno zraste v 4 do 8 tednih. Kasneje se oblikuje v eritematozen nodus (vozlič)
s centralnim keratinskim čepom. V obdobju rasti so izrazito palpatorno občutljivi, lahko
spontano regredirajo v 6 do 12 tednih. (Sliki 4 in 5)
Diferencialna diagnoza: amelanotični nodularni melanom, atipični fibroksantom, karcinom
Merklovih celic.

Slika 4. Keratoakantom na hrbtišču desne roke.

Slika 5. Keratoakantom na korenu nosu.

Invazivni cSCC
V zgodnji fazi rasti navadno opažamo eritematozno papulo ali plak, včasih z luščečo ali
hiperkeratotično površino. Sprememba se sčasoma povečuje, postane čvrsta na otip, ulcerira in
tvori hemoragično krusto. Dobro diferenciran cSCC je običajno ostro omejena, hiperkeratotična
ali verukoidna sprememba, včasih ima centralno videz kraterja. Slabo diferenciran cSCC je
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običajno neostro omejena, nekeratotična in krvaveča sprememba. (Sliki 6 in 7)
Diferencialna diagnoza: Zgodnja faza – iritirana seboroična keratoza, hiperkeratotična
aktinična keratoza, superficialni BCC.
Pozna faza – amelanotični melanom, atipični fibroksantom, karcinom Merklovih celic,
adneksalni tumorji.

Slika 6. Invazivni SCC na levem licu.

Slika 7. Invazivni SCC na lasišču parietalno.

Lokalno napredovali cSCC
Nastane kot posledica številnih ponovitev ob nepravilnem zdravljenju primarnega cSCC ali
zaradi agresivnejšega biološkega potenciala cSCC. Gre za obsežnejši tumor z vraščanjem
v okolno kožo in invazijo v globlje strukture (orbita, mišice, kost,..). Ne moremo ga zdraviti
le kirurško ali z radioterapijo oz. bi kirurško zdravljenje lahko povzročilo neželene zaplete
(mutilantnost operacije..). (Slika 8)

Slika 8. Lokalno napredovali cSCC.

53

Metastatski cSCC
Metastatski cSCC vključuje tumorje z zasevki v regionalnih bezgavkah, in-transit zasevke ali
oddaljene zasevke, kjer je potrebno tudi sistemsko zdravljenje.
Dermatoskopska slika
Mb. Bowen (cSCC in situ) (Slika 9)

Slika 9. Dermatoskopska slika Morbus Bowen: a) glomeruloidne in pikčaste krvne žile,
razporejene v skupke ali potekajoče v ravni črti, b) brezstrukturna področja.
Invazivni cSCC (Sliki 10 in 11)

Slika 10. Dermatoskopska slika invazivnega SCC: a) iregularno razporejeno polimorfno
(glomeruloidno, v obliki lasnic, linearno potekajoče) žilje, b) bel halo okrog žilja,
c) brezstrukturno področje.
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Slika 11. Dermatoskopska slika invazivnega SCC: a) keratin, b) brezstrukturna bela področja,
c) iregularno razporejeno polimorfno žilje (glomeruloidno, v obliki lasnic, linearno
potekajoče).
Diagnoza
Klinično diagnozo cSCC potrdimo s pomočjo ekscizijske ali incizijske biopsije oz. aspiracijske
biopsije s tanko iglo, odvisno od mesta tumorja in velikosti.
Zdravljenje
Nekirurško zdravljenje
cSCC in situ (Mb. Bowen): krioterapija, kiretaža in elektrodesikacija, 5 % imikvimod, 5 %
fluorouracil, fotodinamična terapija z lokalno aplikacijo 5-ALA (5-aminolevulinska kislina) ali
MAL (metil-aminolevulinat).
V primeru nizkorizičnega cSCC (primarni tumor, velikosti < 1 cm, dobro omejen, brez ulceracije,
histološko dobro diferenciran, na trupu in okončinah), pri bolnikih z visokim tveganjem za
razvoj cSCC in s številnimi lezijami - krioterapija (dva cikla pomrzovanja po 30 sekund s 3-5
mm varnostnim robom), kiretaža in elektrodesikacija.
Kirurško zdravljenje
Kirurško zdravljenje predstavlja zlati standard zdravljenja cSCC. V kolikor gre za lokalno omejen
cSCC, lahko kirurško zdravljenje opravi družinski zdravnik, dermatolog, kirurg, oftalmolog,
otorinolaringolog. V primeru lokalno, lokoregionalno ali metastatsko napredovalega cSCC je
potrebna predstavitev bolnika na multidisciplinarnem konziliju za kožne rake.
Nizkorizični cSCC: premer tumorja < 2 cm, UV sevanju izpostavljeni deli telesa (razen uho/
ustnica), globina invazije < 6 mm (nad podkožnim maščevjem), dobro diferenciran, običajna
oblika ali verukozna oblika, brez imunosupresije, priporočen makroskopski rob ekscizije 5 mm.
Visokorizični cSCC: premer tumorja > 2 cm, uho, ustnica, dlan, podplat, na mestu kronične
razjede, opeklin, brazgotine, obsevanja, lokalna ponovitev, globina invazije > 6 mm, invazija
preko podkožnega maščevja, zmerno ali slabo diferenciran, perinevralna invazija, akantolitični,
vretenasti, dezmoplastičen, karcinosarkomatozni ali adenoskvamozni tip, imunosupresija,
priporočen makroskopski rob kirurške ekscizije 10 mm.
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Sistemsko zdravljenje
Sistemsko zdravljenje je indicirano pri bolnikih z napredovalo boleznijo. Mnenje o zdravljenju
za posameznega bolnika poda multidisciplinarni konzilij. Glede na bolnikovo splošno stanje,
pridružene bolezni in zdravila, ki jih prejema, izbira med zdravljenjem z imunoterapijo zaviralci PD-1 (cemiplimab), tarčnimi zdravili - zaviralci EGFR (cetuksimab,..) ali kemoterapijo
(cisplatin, karboplatin, 5-fluorouracil).
Prognoza
Ustrezno zdravljen primarni cSCC ima dobro prognozo, z več kot 90 % petletno ozdravljivostjo.
Ponovi se v 2,7 - 4,6 %, zaseva v 1,2 – 4 % , večinoma v regionalne bezgavke (3,7 %). Petletna
verjetnost za pojav novega primarnega cSCC znaša 42,1 %. Večino zasevkov odkrijemo v prvih
dveh letih po postavitvi diagnoze, verjetnost narašča z dejavniki, značilnimi za visokorizični
cSCC.
Preprečevanje
Med preventivne ukrepe za preprečevanje cSCC uvrščamo zaščito kože pred UV žarki (ustrezna
oblačila, kreme z visokim zaščitnim faktorjem, ki ščitijo pred UVA in UVB žarki, izogibanje
soncu med 10. in 16. uro), neuporabo solarijev, redno pregledovanje in samopregledovanje
kože.
Sledenje
Spremljanje bolnikov po zaključku zdravljenja je namenjeno zgodnjemu odkrivanju morebitne
ponovitve bolezni ter odkrivanju novih malignih tumorjev kože. Kontrolni pregled vključuje
pregled celotne kože, pregled in palpacijo pooperativne brazgotine ter pripadajoče bezgavčne
lože. Po odstranitvi nizkorizičnega cSCC je priporočeno sledenje bolnikov na 6 - 12 mesecev
5 let, slikovna diagnostika ob tem ni potrebna. V primeru odstranitve visokorizičnega cSCC je
priporočeno sledenje na 3 - 6 mesecev prvi dve leti, na 6 - 12 mesecev od 3. do 5. leta, nato
enkrat letno. Glede na stopnjo tveganja je priporočeno opraviti UZ preiskavo bezgavčne lože
(prvi dve leti na 3 - 6 mesecev).
Pri bolnikih na imunosupresivni terapiji, bolnikih s hematološkimi obolenji, genetsko
predispozicijo in predhodnimi multiplimi cSCC je priporočeno doživljenjsko sledenje na 6 - 12
mesecev.
Zaključek
Ploščatocelični karcinom je drugi najpogostejši kožni rak. Z ozaveščanjem laične in strokovne
javnosti, zgodnjim odkrivanjem in rednim sledenjem bolnikov, lahko v veliki meri preprečimo
napredovanje bolezni in s tem vplivamo na boljši izid bolezni.
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MELANOM
Liljana Mervic
Klinika Doktor 24, Ljubljana
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Uvod
V 21. stoletju je melanom še vedno smrtonosen rak. Med kožnimi raki ni najpogostejši, je
pa najresnejši zaradi velike sposobnosti zasevanja. Če ga odkrijemo in zdravimo zgodaj, je
ozdravljiv. Melanom je rak z eno najhitreje rastočih incidenc pri belcih. Kožni melanom je
v Sloveniji vse do osemdesetih let veljal za razmeroma redko bolezen – približno 1 % vseh
rakavih bolnikov. V zadnjih desetletjih njegova pogostnost narašča. Register raka Republike
Slovenije je leta 1985 zabeležil 91 novih bolnikov z invazivnim melanomom, leta 2017 že
579, poleg tega še 274 primerov melanoma in situ. Tako melanom zaseda šesto mesto med
raki v Sloveniji. Umrljivost zaradi melanoma na srečo ne narašča tako hitro kot incidenca,
ker odkrijemo vse več tankih ozdravljivih tumorjev pa tudi zdravljenje napredovalih oblik je
učinkovitejše kot v preteklosti.
Melanom je rak, ki se lahko razvije pri vsakomur. Dejavnike tveganja delimo na genetske in
okoljske, pomemben pa je tudi njihov medsebojni vpliv. Najpomembnejši zunanji etiološki
dejavnik za nastanek melanoma je izpostavljanje ultravijoličnemu sevanju. Povečano tveganje
za nastanek melanoma imajo ljudje, ki so v preteklosti že imeli invazivni melanom ali ga je
imel kdo v njihovi ožji družini, ljudje s številnimi melanocitni nevusi (več kot 100) ali atipičnimi/
displastičnimi nevusi (vsaj trije), tisti, ki so se v otroštvu intenzivno izpostavljali soncu in so imeli
sončne opekline z mehurji, ter svetlopolti rdečelasi ali svetlolasi ljudje. Povečano tveganje za
nastanek melanoma je povezano tudi z višjim življenjskim standardom in uporabo solarijev.
Velika večina melanomov je sporadičnih. Družinski kožni melanom danes ugotavljamo pri do
10 % bolnikov. Bolniki z družinsko obliko melanoma imajo največkrat mutacije gena za od
ciklina odvisni kinazni inhibitor 2A (CDKN2A) in od ciklina odvisno kinazo 4 (CDK4). Zmerno
tveganje za melanom pomeni tudi mutacija gena za melanokortinski 1 receptor (MC1R), ki je
precej razširjena. Ta določa fenotip z rdečimi lasmi, pegami in občutljivostjo kože na sonce.
Melanom je maligni tumor melanocitov. Manj kot tretjina jih vznikne v obstoječem
melanocitnem nevusu, večina pa jih nastane »de novo«. Letno tveganje za maligno alteracijo
posameznega nevusa je zelo majhno, pri mlajših od 40 let znaša zgolj 0,0005 % – zato nekritično
»preventivno« odstranjevanje nevusov ni smiselno.
Melanom ni ena bolezen; ločimo več tipov, ki se med seboj razlikujejo po načinu nastanka,
klinični sliki, lokalizaciji, starosti bolnika in hitrosti rasti.
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Daleč najpogostejši je površinsko rastoči melanom (več kot 70 %), ki se pojavlja na trupu
in okončinah mlajših bolnikov. Barva je lahko različna: rjava, črna, siva, modra ali rdeča.
Napreduje razmeroma počasi ter se sprva širi zgolj v povrhnjici in šele pozneje raste vertikalno,
v globino. Pri moških je najpogostejši na trupu, pri ženskah pa na nogah. Povezan je z občasnim
intenzivnim izpostavljanjem soncu, po katerem nastane sončna opeklina. Slika 1–3.

Slika 1. Površinsko rastoči melanom.

Slika 2. Površinsko rastoči melanom.

Slika 3. Površinsko rastoči melanom.
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Lentigo maligna melanom (10 %) se pojavlja pri starejših bolnikih na koži obraza, ki je kronično
izpostavljena soncu. Napreduje počasi in se v več letih razvije iz melanoma in situ - lentiga
maligna, ki je temna, nehomogna makula, vsaj mestoma črna. Slika 4.

Slika 4. Lentigo maligna melanom.
Nodularni melanom (5–10 %) pomembno prispeva k umrljivosti zaradi melanoma. Pojavlja se
pri starejših bolnikih, ki se v preteklosti niso veliko izpostavljali soncu, takoj raste vertikalno in
hitro ter večinoma zaseva, še preden ga odkrijemo. Tumor je nad ravnijo kože, temne barve in
čvrste konsistence, sčasoma ulcerira in krvavi. Včasih je povsem nepigmentiran - amelanotičen.
Slika 5.

Slika 5. Nodularni melanom.
Akralni lentiginozni melanom (5 %) se pojavlja na koži dlani in podplatov, lahko tudi pod nohti.
Je razmeroma počasi rastoč tumor in ni povezan z izpostavljanjem soncu. Prične se kot temna
makula, ki se povečuje. To je prevladujoča oblika melanoma pri temnopoltih. Slika 6.
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Slika 6. Akralni lentiginozni melanom.
Drugi tipi melanoma so redki in nimajo značilne klinične slike, zato jih s kliničnim pregledom
težje spoznamo. Mednje uvrščamo Spitzoidni melanom, dezmoplastični melanom, maligni
modri nevus in nevoidni melanom.
Melanom je v začetni fazi rasti pogosto omejen zgolj na epidermis, kjer ni žil. Takrat še
ne zaseva in ga opredelimo kot melanom in situ. Prognoza v tej fazi je odlična. Invazivni
melanom nastane, ko maligne celice predrejo bazalno membrano in prodirajo globlje v kožo.
Dvostopenjska rast je značilna za površinsko rastoči, lentigo maligna in akralni lentiginozni
melanom. Ti tumorji lahko leta rastejo samo horizontalno - radialna rast tumorja. V drugem,
vertikalnem obdobju rasti celice vdirajo v globlje plasti kože. Zgolj vertikalna rast je značilna
za prognostično neugodni nodularni melanom. Za melanom velja, da ima veliko sposobnost
zasevanja, ki je limfogeno in hematogeno. Dokler ne zaseva ne povzroča splošnih bolezenskih
znakov.
Postavitev suma na melanom temelji predvsem na kliničnih lastnostih lezije, pri čemer si lahko
pomagamo s pravilom ABCDE. Melanom je navadno nesimetričen (A = Asymmetry), neostro ali
policiklično omejen (B = Border), nehomogeno pigmentiran, večbarven (C = Color), večji od 6
mm (D = Diameter) ter kaže znake spreminjanja in rasti (E = Evolution). Pravilo ABCDE pomaga
pri diagnostiki najpogostejših tipov melanoma – površinsko rastočega in lentigo maligna
melanoma. Pri drugih tipih pravilo ni uporabno. Pri nodularnem melanomu si lahko pomagamo
s pravilom EFG: tumor je dvignjen nad raven kože (E = Elevation), čvrst (F = Firmness) in hitro
raste (G = Growth). Koristno in preprosto pomagalo pri zgodnjem prepoznavanju melanoma
je znak »grdega račka«, ki pomeni pigmentno lezijo, ki je izrazito drugačna od drugih. Slika 7.
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Slika 7. Znak »grdega račka«.
Melanom je včasih težko razlikovati od melanocitnih nevusov, pigmentiranega
nemelanomskega kožnega raka (keratinocitnega karcinoma), pigmentirane aktinične keratoze
in tudi od nemelanocitnih pigmentiranih lezij, kot so seboroična keratoza, dermatofibrom in
solarni lentigo. Včasih so mu klinično podobni tudi nekateri žilni tumorji.
Dermatoskopija oziroma površinska mikroskopija kože je preiskovalna metoda, s katero
odkrijemo melanom veliko prej in zanesljiveje kot zgolj s prostim očesom. Omogoča dobro
vidljivost ter razlikovanje barv in morfoloških struktur v povrhnjih plasteh kože, ki jih s
prostim očesom ne vidimo. Ker ima melanom značilno dermatoskopsko sliko – asimetrična
razporeditev notranjih struktur, nepravilna pigmentna mreža, ostra omejenost od okolice,
večbarvnost – ga lahko ločimo od drugih kožnih tumorjev. Slika 8–9.

Slika 8. Površinsko rastoči melanom, pogled s prostim očesom.
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Slika 9. Površinsko rastoči melanom, pogled z dermatoskopom.
Kadar klinično posumimo na melanom, čimprej – ne kasneje kot v štirih tednih – opravimo izrez
celotne lezije z ozkim pasom zdrave kože. Izvid histopatološke preiskave potrdi diagnozo in
je potreben za uvrstitev bolnika v bolezenski stadij, ki napove morebitno dodatno ukrepanje
in prognozo. Najpomembnejša prognostična dejavnika primarnega melanoma sta debelina
tumorja v mm (Breslow) in prisotnost ulceracije v tumorju. Prognostično najugodnejši so
melanom in situ in tanki melanomi (Breslow <0,8 mm) brez ulceracije.
Po histopatološki potrditvi melanoma običajno sledi reekscizija – ponovna ekscizija ležišča
primarnega tumorja – s katero dosežemo varnostni rob širine 10–20 mm, pri melanomu in
situ zadostuje 5 mm širok varnostni rob. Biopsija varovalne bezgavke hkrati z reekscizijo je
smiselna pri tumorjih, ki so bili debelejši od 1 mm – ob prisotni ulceraciji pride v poštev tudi pri
tanjših tumorjih – in ima predvsem prognostično vrednost.
Pri tankih melanomih je zdravljenje po eksciziji in reeksciziji zaključeno. Pri napredovali
bolezni so na voljo novejša zdravila, ki so učinkovitejša od kemoterapije. Tarčno zdravljenje
je uperjeno proti melanomskim celicam z zaviranjem signalnih poti, ki so potrebne za
proliferacijo. Vemurafenib in dabrafenib sta zaviralca beljakovine BRAF in sta primerna za
tumorje z mutacijo BRAF V600. Za zdravljenje te vrste melanoma sta primerna tudi kobimetinib
in trametinib, zaviralca encima MEK. Uporablja se kombinacija obeh, zaviralca BRAF in MEK,
ker je učinkovitejša kot posamezno zdravilo. Zelo učinkovito zdravljenje metastatične bolezni
predstavlja imunoterapija, s katero spremenimo imunski odziv bolnika proti tumorskim
celicam. Ipilimumab je monoklonsko protitelo, ki z zaviranjem citotoksičnega T-limfocitnega
antigena 4 (CTLA-4) stimulira imunski odziv proti melanomu. Pembrolizumab in nivolumab
sta monoklonski protitelesi proti receptorju programirane celične smrti 1 (PD-1) oziroma
ligandu PD-1, ki z vezavo okrepita T celični odziv. Sodobno zdravljenje metastatske bolezni
pomembno podaljša preživetje bolnikov. Pri metastatični bolezni še vedno pridejo v poštev
tudi kirurško zdravljenje zasevkov, rentgensko obsevanje in kemoterapija.
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Vse bolnike po zdravljenju melanoma dosmrtno spremljamo dermatologi z dermatoskopijo.
Namen spremljanja je odkriti morebitno ponovitev bolezni in odkriti nov primarni melanom.
Bolnike z napredovalo boleznijo spremlja tudi onkolog s slikovnimi in laboratorijskimi
preiskavami.
Večino melanomov bi lahko preprečili s primarno preventivo – zaščito pred ultravijoličnimi
žarki. S sekundarno preventivo – zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem melanoma – pa
pomembno zmanjšamo umrljivost zaradi melanoma.
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POSNEMOVALCI MELANOMA
Borut Žgavec
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana
borut.zgavec@mf.uni-lj.si

Uvod
Čeprav o melanomu običajno govorimo v ednini pa gre za precej heterogeno skupino
malignih tumorjev, ki se med seboj razlikujejo tako genetsko, cito in histo morfološko,
biološko in klinično. Melanom je zato velik posnemovalec in lahko v neki obliki posnema
skoraj vsak kožni tumor ali včasih druge infitracije in vnetja oziroma gledano iz druge strani,
številni tumorji, infiltracije ali celo vnetja lahko posnemajo melanom. Iz praktičnega vidika
bomo obravnavali le pogostejše, razdeljene v dve skupini in sicer posnemovalce iz skupine
melanocitnih tumorjev in široko skupino nemelanocitnih tumorjev. Številni posnemajo
melanom le klinično in jih dermatoskopsko in histološko zlahka diferenciramo, mnogi pa
predstavljajo težek dermatoskopski in pogosto tudi histološki diagnostični izziv. V nekaterih
primerih pa jih v danem trenutku ni mogoče z zanesljivostjo ločiti od melanoma in je diagnoza
lahko postavljena šele ob spremljanju pacienta in kliničnem razvoju bolezni.
I. MELANOCITNI POSNEMOVALCI
Melanom je tumor maligne neoplazije melanocitov zato so seveda benigni melanocitni
tumorji (nevusi, melanoze, hamartomi...) najpogostejši in hkrati diagnostično najzahtevnejši
posnemovalci tako klinično, dermatoskopsko in histološko. Vedno boljše poznavanje in
diagnostika melanocitnih tumorjev sta omogočila prepoznavanje novih entitet in boljšo
diferenciacijo napram melanomu. Njihova obravnava sicer presega okvire in namen tega
poglavja zato bomo nekatere le našteli predvsem v vednost in mogoče zbuditi strokovno
zanimanje. Takšni so naprimer: Globoko penetrirajoči nevus, Pigmentiran epiteloidni
melanocitom, BAP-1 inaktivirani melanocitni tumorji, »Ancient« nevus ali »starodavni« nevus,
Sklerozirajoči nevus, Reaktiviran nevus, Lentiginozni displastični nevus starejših...itd. Nekoliko
natančneje so opisani le najpogostejši in »tradicionalni« posnemovalci melanoma.
1. Displastični nevus (atipični nevus, Clarkov nevus) je melanocitni tumor okrog katerega
še vedno tečejo polemike glede nejasnosti terminologije in diskrepance med kliničnim in
histološkim pojmovanjem. Novejši kriteriji jih klinično/dermatoskopsko natančneje določajo
in bolje korelirajo s karakteristično histološko sliko. So pridobljeni nevusi pri katerih je
proliferacija melanocitov v mnogem klinično in histološko podobna melanomu – predvsem
zgodnjim, površinsko rastočim oblikam. So posnemovalci s katerimi se najpogosteje srečujemo.
Posamezniki s tovrstnimi nevusi nosijo večje tveganje za razvoj melanoma. Novejše genetske
študije pa kažejo, da nekateri lahko predstavljajo kontinuiteto razvoja v melanom.
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Glede na stopnjo razvoja jih lahko vidimo kot junkcionalne, pogosteje pa imajo
različno izraženo dermalno komponento in različne stopnje pigmentiranosti,
arhitekturne in citološke atipije, zato je tudi klinična/dermatoskopska pojavnost
pestra. Najpogosteje jih vidimo kot makule ali blago (predvsem centralno) dvignjene
papule večje od 5 mm (razvita oblika), z iregularnimi področji pigmentacije, pigmentne
mreže, itd. (slika 1). Posebno težavnost predstavljajo hipo/nepigmentirane oblike.

Slika 1. Multipli atipični nevusi a do d. Pacient je po eksciziji že osmih melanomov.

2. Spitzin nevus (Spitz nevus)
Gre za skupino melanocitnih tumorjev, ki predstavljajo enega najtežjih diagnostičnih izzivov,
tako klinično/dermatoskopsko kot histopatološko. Morfološko predstavljajo relativno
heterogeno skupino tumorjev in so bili v preteklosti različno poimenovani (npr. benigni juvenilni
melanom..) Poleg »klasičnega« Spitz nevusa poznamo več variant na primer pigmentirani ,
atipični , dezmoplastični, plexiformni, maligni Spitz tumor,... Pri nekaterih je še vedno vprašljiv
maligni potencial.

Tipični (klasični) Spitz nevus se kaže kot rdečkasto rožnata papula ali nodus in zraste
najpogosteje pri otrocih ali mladih odraslih na obrazu, trupu ali ekstremitetah (predvsem
spodnjih). Običajno je manjši od 1 cm a lahko relativno hitro (nekaj mesecev) zraste tudi več.
Lahko se pojavi tudi pri starejših in drugih lokacijah in tu predstavlja še posebej zahtevno
diferencialno diagnozo od melanoma. Ker je pogosto slabo ali nepigmentiran je glavna
diferencialna diagnoza hipomelanotični ali amelanotični melanom(predvsem nudularno
rastoči.). (Slika 2)
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Zaradi težke diferencialne diagnoze je pri vseh spitzoidnih tumorjih svetovana ekscizija in
histopatološki pregled.

Slika 2. Junkcionalni Spitz nevus (a, b), amelanotični Spitz nevus (c), amelanotični melanom (d).

3. Reedov nevus (pigmentiran vretenastocelični nevus)
Je dobro omejen močno pigmentiran melanocitni tumor. Tako kot večina melanocitnh
proliferacij začne kot makula a se relativno hitro dvigne v ploščato papulo, pogosto (več
kot 50%) značilnega dermatoskopskega vzorca (tako imenovan »starburst« vzorec, ki pa
ga lahko vidimo tudi pri pigmentiranemu Spitz nevusu in melanomu). Globularni periferni
dermatoskopski vzorec je drugi najpogostejši. (slika 3). Obstaja tudi hipopigmentirana varianta,
ki predstavlja zahtevno diferencialno diagnozo. Tudi histološka slika je zaskrbljujoča saj v
mnogih kriterijih spominja na vretenastocelični melanom.
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Slika 3. Reedov nevus z značilnim »starburst« vzorcem (a,b,) in perifernimi globuli (c,d). Ločevanje od
melanoma ni vedno zanesljivo. Ukrepanje je v takšnih primerih odvisno od anamneze in starosti pacienta.

4. Blue nevusi (modri nevusi, nevus ceruleus)
Je skupina intrademalnih melanocitnih proliferacij in se zato klinično manifestirajo v modrih
preko sivkastih in rjavkastih odtenkih. Čeprav so pogosto klinično »hitro« diagnosticirani kot
benigne lezije, pa žal mnogokrat predstavljajo kar težek dignostični problem predvem glede
podobnosti z nekaterimi oblikami melanoma in kutano metastazo melanoma od katere je
dermatoskopsko ni mogoče razlikovati. (slika 4a ).Poleg tega pa nekatere oblike predstavljajo
tudi histopatološki problem. Poznamo več tipov: najpogostejši »klasični« dendritični blue
nevus, celularni, epiteloidni, compound, maligni blue nevus ...
Posebno težavo predstavlja sklerozirajoči blue nevus, ki z dermatoskopskimi spremembami kot so
regresija, vzorec pigmnetnih točk in linearnih iregularnih žil posnema melanom. (slika 4c,d)
Pri diagnozi in obravnavi blue nevusov je zelo pomembna anamneza (starost, čas prisostnosti...itd.
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Slika 4. Blue nevus.Temno pigmentirana oblika(a,b,). Sklerozirajoči blue nevus (c,d), ki simulira melanom.
Tudi pri blue nevusih je sta anamneza in starost pacienta pomembna pri terapvtskih odločitvah.

5. Rekurentni/perzistentni nevus včasih imenujemo tudi psevdomelanom saj lahko klinično/
dermatoskopsko in histološko posnema melanom. Gre za reaktivacijo in rast melanocitov na
mestu po nepopolni (običajno destruktivni) odstranitvi melanocitnega tumorja, običajno nevusa
(laser, krioterapija, kavterizacija...). (slika 5). Težava je toliko večja v kolikor ni bila opravljena
predhodna histopatološka preiskava in v reekscizatu ni videti ostankov preeksistentnega
nevusa in ga je takrat zelo težko ločiti od morebitnega destruktivnega odstranjevanja
preeksitentnega melanoma. Zato je pravilo, da se melanocitnih nevusov kateregakoli tipa, ne
odstranjuje destruktivno, brez histopatološkega pregleda.
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Slika 5. Rekurentni nevus. Po destruktivni terapiji (ablativni laser) (a,b).Multipli rekurentni nevusi po
detruktivnem samozdravljenju (pripravek iz TV reklame ) (c,d).

6. Halo nevus (nevus Sutton) je posledica limfocitno posredovane melanocitne destrukcije
melanocitnega tumorja in okolnih epidermalnih melanocitov. Značino se kaže s centralno
še prisonim melanocitnim tumorjem (nevusom) z oklonim hipopigmentiranim obročem
(halojem), kar v večini primerov ne predstavlja diagnostične težave. Le ta se pojavi v kolikor
je destrukcija primarne lezije tako napredovala, da se je ne da več z gotovostjo prepoznati
(tako klinično kot histološko). V tem primeru jo je težko ločiti od regresije melanoma s halo
manifestacijo. (slika 6)

Slika 6. Halo nevus (a,b). Diskreten začeten halo okrog melanoma.(c), ki se lahko razvije do značilnega
halo fenomena, ki ga lahko zamenjamo za halo nevus.
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7. Nevusi posebnih lokacij
Ker je koža regionalno različna se mnogi, sicer tipični melanocitni nevusi kažejo z drugačno
klinično, dermatoskopsko in histološko sliko.
Akralni nevusi so skupina melanocitnih nevusov na dlaneh in podplatih. Imajo značilno
dermatoskopsko pojavnost vendar je nekatere atipične oblike težko ločiti od akralnega
melanoma. Sicer benigni akralni nevusi tudi pogosto kažejo histološke spremembe, ki
spominjajo na melanom. Dodatno težavo lahko predstavljajo tudi sekundarne spremembe
zaradi zunanjih mehaničnih dejavnikov ( frikcija ob hoji, teku itd) (slika7a).
Subungualni nevusi kot akralni nevusi predstvaljajo še večji problem, saj je dermatoskopija
preko nohtne plošče težka in manj zanesljiva.
Nevusi v genitalni regiji lahko simulirajo melanotične makule kot tudi melanom tako klinično,
dermatoskopsko kot histološko. (7b) Zaradi lokacije (še posebej področje genitalij) je lahko
napačna diagnoza s posledičnim agresivnim zdravljenjem lahko mutilacijska.

Slika 7a. Akralni nevus.

Slika 7b. Nevus v genitalni regiji.
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8. Melanotične makule
So dobro omejene, običajno močno pigmentirane makule z blago pomnoženimi melanociti
in prominentno pigmentacijo bazalne plasti blago akantotičnega epidermisa. Pojavljajo se
na ustnicah (pogosteje na spodnji) – labialna melanotična makula, genitalijah – genitalne
melanotične makule (genitalne lentiginoze)(slika 8), redko na areoli dojke – melanosis areole
mammae ter na nohtni posteljici in matriksu kjer imajo posebno klinično sliko (melanonichya
striata).
Lahko posnemajo zgodnjo obliko melanoma (melanoma in situ, lentigo maligna)

Slika 8. Melanotične makule perianalno. V področju genitalij so pogosto multiple.

9. Metastaze melanoma Melanom pogosto metastazira nazaj v kožo. V primerih solitarne
metastaze jih je težko ločiti od primarnega melanoma. Včasih klinično posnemajo blue nevus.
Najpogosteje povzročajo diagnostične težave epidermotropne metastaze. Posebna oblika
je blue nevusu podobna metastaza, ki klinično in histološko posnema navaden blue nevus.
Včasih na ta način pogosto metastazira okularni melanom. (slika 9)

Slika 9. Kožna metastaza melanoma. Ob negativni anamnezi je ločevanje od primarnega melanoma
pogosto nemogoče.
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10. Kombinirani nevusi se kažejo s prisotnostjo dveh ali več tipov nevusov v eni leziji in so
relativno pogosti. Največkrat so kombinirani nevusi kongenitalnega tipa in kombinirani blue
nevusi. Klinično lahko posnemajo predvsem vznik melanoma v preeksistentnem nevusu.
Takšne so na primer kombinacije z displastičnimi nevusi (slika 10).

Slika 10. Kombiniran nevus: kongenitalni tip in displastični tip, simulira vznik melanoma iz nevusa. (a,b).
Kombiniran nevus: Kongenitalni tip in blue nevus (c,d).
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II. NE-MELANOCITNI POSNEMOVALCI
Tovrstne lezije predstavljajo predvsem klinični problem in jih običajno histopatološko lahko
ločimo od melanoma. Pri nekaterih pa je lahko tudi histološka diagnoza ( še posebej brez
imunohistokemičnih barvanj) zahtevna.
1. Pigmentiran bazalnocelični karcinom (pBCC) običajno ni diagnostično zahteven a so izjeme
pigmentiran superficialen BCC ter ulceriran ali destruiran BCC (slika 11)

Slika 11. Pigmentiran nodularni BCC na obrazu in pigmentiran superficialni BCC na hrbtu.

2. Pigmentiran Mb. Bowen in Pigmentirana aktinična keratoza (pAK) predstavljta težavo predvsem
pri ločevanju od lentigo maligna. (slik1 12a in 12b)

Slika 12a. Pigmentiran Mb. Bowen.
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Slika 12b. Pigmentirana aktinična keratoza (infraorbitalno). Vidni še številni solarni lentigi.

3. Lentigo solaris (lentigo actinica) (LS) sicer tradicionalno prištevamo med nemelanocitne
in se jih v večini primerov še vedno obravnava kot benigne spremembe, včasih zavajajoče
kot »starostne pege« , vendar so prisotni tudi pomnoženi epidermalni melanociti, ki so včasih
precej prominentni . Vse več primerov in poročil kaže, da iz LS neredko vznikne melanom –
lentigo maligna oblika (slika 13 a) in preko tranzicijske oblike – t.i. » nestabilen lentigo solaris«
prestavlja potencialni prekurzor melanoma. (slika 13b) Tovrstne transformacije so bile tudi
dokazane. Večina SL sicer dermatoskopsko ne predstavlja diagnostične težave vendar pa
pri multiplih SL in še posebej na obrazu pa je poleg zgoraj omenjenih melanocitnih lezij SL
najpogostejši posnemovalec melanoma.

Slika 13a. Na desnem licu lentigo maligna, na levem lentigo solaris.

Slika 13b.»Nestabilen« lentigo solaris z začetnim vznikom melanoma in situ in lihenoidno inflamacijo.
Diagnoza je možna le s histološkim pregledom.
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4. Seboroične keratoze (SK) so heterogena skupina benignih akantomov z vsaj devetimi
osnovnimi tipi. Ker so pogoste in imajo heterogeno pojavnost neredko klinično simulirajo
melanom še posebej oblike z odsotnostjo za SK tipičnih dermatoskopskih značilnosti in močno
pigmentirane oblike. Najpogosteje so to pigmentirana akantotična oblika, pigmentirana
retikularna (adenoidna oblika), klonalna oblika, iritirana oblika. (slika 14) Histološka preiskava
običajno razreši dilemo. Posebna oblika je melanoakatntom kjer so med akantomskimi
celicami prisotni pomnoženi dendritični in močno pigmentiranimi melanociti Več študij je
pokazalo relativno visok odstotek (do 9%) melanoma v povezavi s SK.

Slika 14. Seboroična keratoza simulira melanom (zgornji fotografiji). Melanom simulira seboroično
keratozo (spodnji fotografiji).

5. Lihen planusu podobna keratoza (»lichen planus-like keratosis, benigna lihenoidna
keratoza) je pogosta sprememba pri kateri gre za regresijo preeksistentne epidermalne
lezije, najpogosteje SL ali SK, vendar lahko tudi drugih benignih akantomov. Sproži se gost
lihenoidni limfocitni infiltrat, ki destrurira primarno lezijo. Ker gre pogosto za pigmentirane
lezije (SL, SK..) kaže klinično iregularno distribucijo pigmenta, pepering, dilatirane žile.. kar
lahko simulira obliko melanoma. (slika 15) Histološka diagnoza običajno ni težka v kolikor so
še prisotni ostanki primarne spremembe, sicer pa tudidi histološko ni mogoče zanesljivo ločiti
od regresije drugih pigmentnih lezij (tako regresije nevusa kot regresije melanoma).
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Slika 15. Lichen planusu podobna keratoza. Zgornji fotografiji: lihenoidna regresija seboroične keratoze.
Spodnji fotografiji: lihenoidna regresija solarnega lentiga.

6. Kolizijski tumorji so precej pogoste spremembe, kjer na se na istem mestu pojavita dve ali
več lezij, ki se prekrivajo. To predstavlja včasih klinično težavo, v kolikor pa gre za kolizijo
melanocitne proliferacije pa tudi histološko. Najpogostejše kolizije so med melanocitnimi
tumorji (nevusi) SK , LS, AK in tudi melanomom. (slika 16)

Slika 16. Kolizija seboroične keratoze in melanocitnega nevusa.
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7. Vaskularne lezije (reaktivne, tumorji, malformacije, ) lahko na prvi pogled klinično simulirajo
melanom. Z osnovnim poznavanjem dermatoskopije običajno diagnoza ni težka. Med
najpogostejšimi so angiokeratom, piogeni granulom, targetoidni hemosiderotični hemangiom
in Kaposijev sarkom. (slika 17)

Slika 17. Angiokeratom (zgornji fotografiji) in vaskularna malformacija (spodnji fotografiji) lahko klinično
posnemata melanom a dermatoskopski pregled razreši dilemo.

8. Krvavitve v roževino (intakornealne hemoragije) nastanejo običajno po nezavedni travmi.
Prisotnost koagulirane krvi v roženi plasti se klinično vidi črnikasto, kar predvsem pacientom
pogosto zbuja skrb. (slika 18 )Diagnozo postavimo z anamnezo, dermatoskopom in včasih
odstranitvijo hemoragičnega predela s kirurško pinceto.
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Slika 18. Hemoragična krusta (zgornji fotografiji) in »talon noir« (spopdnji fotografiji) pogosto povzročata
zaskbljenost pacientov. Klinična in dermatoskopska prepoznava je enostavna in hitra.

9. Dermatofibrom (fibrozni histiocitom) (DF). Poznamo več kot 20 tipov DF. Pri mnogih
intradermalni proces sproži epidermalno indukcijo s hiperpigmentacijo, kar se klinično kaže
kot pigmentiran tumor pogost s pigmentirano psevdomrežo. »Klasičen« dermatofibrom
dermatoskopsko in klinično običajno ne bi smel predstavljati diagnostičen problem težava
se pojavi pri redkejših oblikah kot so npr. anevrizmalni, angiomatozni, svetlocelični,
granularnocelični... Histološko lahko včasih simulira dezmoplastični melanom (slika 19).

Slika 19. Dermatofibrom. Nekatere oblike so lahko tudi dermatoskopsko zahtevne. Pogosto nam pomaga
palpacija, ki pa »odpove« pri dezmoplastičnem melanomu.
80

Viri:
1.
Ackerman AB, Milde P. Naming acquired melanocytic nevi: Common and dysplastic, normal and atypical, or
Unna, Miescher, Spitz and Clark? Am J Dermatopathol 1992;14:447–453.
2.
Rigel DS, Rivers JK, Kopf AW, et al. Dysplastic nevi: Markers for increased risk for melanoma. Cancer 1989;63:386–
389.
3.
Hosler GA, Patterson JW. Lentigines, nevi, and Melanomas. In Weedon D. Skin Pathology 4th edition. Churchill
Livingstone, 2016
4.
Melamed RD et al. Genomic Characterisationof Dysplastic Nevi Unveils Implications for Diagnosis of Melanoma.
J Invest. Dermatol 2017;137:905-909
5.
Kossard S. Atypical lentiginous junctional naevi of the elderly and melanoma. Australas J Dermatol 2002;43:93–
101.
6.
Schmoeckel C, Wildi G, Schäfer T. Spitz nevus versus malignant melanoma: Spitz nevi predominate on the thighs
in patients younger than 40 years of age, melanomas on the trunk in patients 40 years of age or older. J Am Acad
Dermatol 2007;56:753–758.
7.
Argenziano G, Zalaudek I, Ferrara G, et al. Involution: The natural evolution of pigmented Spitz and Reed nevi?
Arch Dermatol 2007;143:549–551.
8.
Cosgarea I et al. Deep Penetrating Nevus and Borderline-Deep Penetrating Nevus: A Literature Review. Front
Oncol 2020;10:837.doi
9.
Chastagner M et al. Pigmented epitheloid melanocytoma. Eur J Dermatol 2020;30(4):451.doi
10. Ferrara G, Argenziano G, Zgavec B, Bartenjev I, Staibano S, De Rosa G, Soyer HP. “Compound blue nevus”: A
reappraisal of “superficial blue nevus with prominent intraepidermal dendritic melanocytes” with emphasis on
dermoscopic and histopathologic features. J Am Acad Dermatol 2002;46:85-9.
11. Lim C. Seborrhoeic keratoses with associated lesions: A retrospective analysis of 85 lesions. Australas J Dermatol
2006;47:109–113.
FOTOGRAFIJE: vse fotografije so iz osebne zbirke B. Žgavec
81

NAJPOGOSTEJŠI TUMORJI V OTROŠKI DOBI
Mateja Starbek Zorko
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Uvod
V otroški dobi se pojavljajo številni kožni tumorji, večinoma benigne narave. Med kožnimi
tumorji je kar nekaj takih, ki se lahko pojavijo ob ali kmalu po rojstvu, spet drugi se na novo
pojavijo tekom otroške dobe in mladostništva. Med pogostejše benigne kožne tumorje sodijo
spremembe, ki jih povzročajo eni najpogostejših epidermotropnih virusov in pogosto spontano
izzvenijo, redkejši pa so prirojeni tumorji, ki lahko vztrajajo celo življenje, navadno z otrokom
rastejo, nekateri pa lahko sčasoma tudi spontano izzvenijo. Zelo pomembo je, da zdravniki
najpogostejše tumorje otroške dobe klinično prepoznamo, da lahko starše in bolnike pomirimo
in jih s tem velikokrat obvarujemo pred pretirano dodatno diagnostiko in nepotrebno, pogosto
invazivno in za otroka stresno terapijo.
Sebacealna hiperplazija (hiperplazija lojnic)
Lojnice so holokrine žleze, ki se z izvodili odpirajo v zgornji del lasnega mešička in tvrijo
t.i. dlačno-lojnično (pilosebacealno) enoto. Razporejene so po celem telesu razen dlani in
podplatov, na t.i. seboroičnih predelih pa so številčnejše. Delovanje lojnic in izločanje loja je
pri otrocih zaradi zmanjšanega vpliva spolnih hormonov zmanjšano, poveča se s puberteto.
Hiperplazija lojnic predstavlja benigne
spremembe, ki se pojavljajo predvsem pri
donošenih novorojenčkih kot posledica
transplacentarno
prenesenih
materinih
androgenih hormonov, ki aktivirajo lojnice.
Opisujejo jih kar pri polovici donošenih
novorojenčkov, pri nedonošenčkih redko. Na
mestih številčnejših lojnic, kot so čelo, nos, lica
in brada, vidimo številne drobne rumenkaste
papule velikosti do 1mm, ki so lokalizirane
v odprtinah dlačnih foliklov. Spremembe
otrok ne motijo in spontano izzvenijo v prvih
tednih do mesecih otrokovega življenja, zato
Slika 1. Hiperplazija lojnic pri novorojenčku.
zdravljenje ni potrebno.
Ciste so benigni kožni tumorji, za katere je značilna s kapsulo obdana votlina, ki je napolnjena
s tekočo ali gosto vsebino. Razvijejo se lahko iz epidermisa ali iz epitela kožnih priveskov.
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Ciste lahko nastanjejo spontano, kot posledica poškodbe ali vnetja, lahko pa zaradi anomalij v
embrionalnem razvoju. Če so številne, so pogosto kazalec genodermatoz. Velikost cist variira
od 1 mm do več cm, zdravljenje je kirurško, saj je potrebno odstraniti cisto v celoti skupaj s
kapsulo, sicer se lahko ponavlja.
Epidermalne ciste so najpogostejše ciste in se pojavljajo kot neboleči nodusi velikosti nekaj
mm do nekaj cm. Lahko se vnamenjo in so boleče, pogostejše so na seboroičnih predelih in
redko maligno alterirajo. Milia (miliji) so drobne benigne epidermalne ciste, ki nastanejo zaradi
retence keratina v distalnem delu izvodil pilo-sebacealnih enot. Na koži 40-50% novorojenčkov
se pojavijo v prvih tednih po rojstvu, lahko pa jih opazimo tudi pri starejših otrocih in
adolescentih. Asimptomatske, posamezne ali
številne, 1-2 mm velike čvrste belkaste papule,
podobne biserom, se pojavljajo po koži obraza
(predvsem po čelu, licih, nosu in periokularno),
lahko pa jih opazujemo tudi po koži trupa,
okončin in perigenitalno. Pri novorojenčkih
spontano izzvenijo v nekaj tednih, pri starejših
otrocih in mladostnikih prav tako navadno
spontano izzvenijo v nekaj mesecih, redko
lahko vztrajajo ali se ponavljajo. V primeru
vztrajanja je možna terapija z odpiranjem
pokrova in ekspresijo, blaga krioterapija,
pilingi s salicilno ali sadnimi kislinami, uporaba
lokalnih retinoidov, ki se priporoča tudi
Sllika 2. Drobni miliji na licih dojenčka.
preventivno v primeru ponavljanja sprememb.
Dermoidne ciste najdemo večinoma ob rojstvu, najpogosteje okoli oči, nosu, na vratu in v
genitoanalnem predelu. Opazimo jih kot 1-5 cm velike podkožne noduse, ki nastanejo tekom
embrionalnega razvoja. Obdaja jih keratinizirajoči epitel, vsebino predstavljajo maščobe,
keratin in dlake. Zdravljenje je kirurško.
Infantilni hemangiomi in ognjena znamenja so
benigni žilni tumorji in najpogostejši tumorji
neonatalnega obdobja. Praviloma se pojavijo
v prvih tednih življenja, redko že ob rojstvu.
Žilne lezije se delijo v dve veliki skupini: žilne
tumorje, v kateri največjo skupino predstavljajo
IH in žilne malformacije (ŽM), ki pa se med
seboj pomembno razlikujejo.
IH so ob rojstvu praviloma odsotni, pojavijo se
lahko v prvih tednih po rojstvu in s starostjo
otroka izzvenijo, ŽM (naevi flammei, naevi

Slika 3. Žilna malformacija kože glabelarno.
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teleangiectatici) pa so svetlo rdeče površine na koži, posledica somatskih mutacij in so ob
rojstvu že prisotne. Lahko ostajajo nespremenjene in se z leti nekoliko zadebelijo ter potemnijo,
predvsem tiste znotraj mediane črte pa z leti praviloma spontano izzvenijo (npr štorkljino
znamenje). ŽM ki vztrajajo, se uspešno zdravi z vaskularnimi laserji.
Pojavnost IH znaša med 4 in 10 %, pogostejši so pri belcih, deklicah, nedonošenčkih z nizko
porodno težo, otrocih starejših mater in tistih s preeklampsijo ali predležečo posteljico.
Večinoma so solitarni, povrhnji, omejeni in locirani na obrazu ali vratu. Imajo fazo proliferacije,
ko navadno nekaj mesecev rastejo v nesorazmerju z otrokom, sledi faza involucije, ko
se IH pričenjo zmanjševati, pokažejo se sivkasta področja, barva bledi. Na koncu sledi
postinvolutivna faza, v kateri IH lahko popolnoma izzveni, lahko pa pušča atrofične, vezivne,
maščobne ali teleangiektatične rezidualne spremembe. Praviloma so IH asimptomatski in
spontano regredirajo, med komplikacijami se lahko predvsem v fazi rasti pojavljajo ulceracije,
lahko pritiskajo na okolne strukture in/ali motijo funckijo nekaterih organov (npr lokacija ob/
na vekah, v ustih, na vratu...). Klinično so IH
rdeče ali rdečkasto-vijoličaste papule ali plaki
različnih velikosti in oblik, katerih površina
je lahko gladka, zrnata ali lobularna, na otip
so topli, lahko celo pulzirajo. Navadno so še
bolj izraziti ob joku ali napenjanju otroka.
Če z anamnezo in klinično sliko ne moremo
opredeliti lezije, si pomagamo z barvnim
ultrazvokom (Duplex), magnetno resonanco
(MRI), ev. s histološko preiskavo, saj je potrebno
ločiti IH od podobnih sprememb, kot so npr.
piogeni granulom in redkejši kaposiformni
hemangio-endoteliom ali rabdomiosarkom.
Slika 4. Solitarni infantilni hemangiom.
K zdravljenju IH pristopamo neagresivno. Namen je preprečiti življenjsko nevarne ali s funkcijo
povezane zaplete, zdraviti ulceracije (s sodobnimi oblogami), zmanjšati bolečino, preprečiti
brazgotine in deformacije ter zmanjšati psihološko obremenitev bolnika oz. njegove družine.
IH lahko zdravimo s sistemskimi (propranolol) in lokalnimi zdravili (propranolol lokalno),
kirurško (predvsem za rezidualne spremembe) in z laserji.
Nevus araneus (Spider nevus) je pogost in se pri otrocih rad pojavlja po piku ali poškodbi kože,
najpogosteje na koži obraza. Praviloma so solitarni, številni pa so lahko znak bolezni jeter.
Klinično centralno vidimo temno rdečo papulo, iz nje pa se vejijo drobne kapilare, podobne
pajkovim nogam, zato tudi tako poimenovanje. So benigne žilne spremembe, zdravljenje je
enostavno, z elektrokoagulacijo ali laserjem.
Piogeni granulom poimenovan tudi granuloma teleangiectaticum, je na novo nastala rdeča
papula, ki največkrat zraste v pecljato spremembo do velikosti graha. Značilno je, da spontano
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ali ob najmanjšem dotiku krvavi. V otroški dobi največkrat nastane po poškodbi na prstih
rok, opažamo jo lahko tudi na obrazu (ustnice) ali drugje po telesu. Večinoma spontano
izzveni, zaradi pogostega krvavenja in zaskrbljenosti staršev pa je možna odstranitev z
elektrokoagulacijo ali kirurško.

Sliki 5. in 6. Piogeni granulom na prstu roke klinično in dermatoskopsko.

Epidermalni nevusi (EN) so hamartomi, kongenitalne malformacije, ki nastanejo kot posledica
mozaicizma – postzigotične mutacije embrionalne celice. Lahko so sestavljeni iz ene ali več
vrst celic, povezanih z epidermisom: keratinocitov, celic kožnih priveskov (dlačnih mešičkov,
lojnic, znojnic in apokrinih žlez) ter gladkomišičnih celic. Vedno so prisotni ob rojstvu, a
pogosto postanejo očitni šele v otroštvu ali med puberteto. Rastejo proporcionalno z rastjo
osebe, se po obliki ne spreminjajo, spontane regresije ni pričakovati.
Keratinocitni epidermalni nevus (KEN, tudi verukozni ali ne-organoidni EN) je značilno prisoten
ob rojstvu ali se izrazi v prvem letu življenja kot linearna in rumenkasto rjava pigmentirana
makula ali tanek plak, najpogosteje na trupu
ali udih. Med puberteto postane debelejši, bolj
verukozen in temneje pigmentiran. Če se linearno
potekajočem nevusu pridruži vnetje, govorimo
o inflamatornem linearnem verukoznem
epidermalnem nevusu (ILVEN).
Zdravljenje EN ni potrebno. Odstranitev je
možna, če je estetsko moteč, a v celoti ga
lahko odstranimo le z ekscizijo, ki je zaradi
pričakovane etstetske motnje po posegu
primerna le za majhne nevuse. Lokalno zdravljenje z retinoidi, krioterapija, elektrodesikacija ali
poseg z laserjem lahko začasno izboljšajo videz,
vendar običajno pride do ponovitve.
Slika 7. Keratinocitni epidermalno nevus.
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Nevus sebaceus (NS) je pogost hamartom, saj predstavlja okoli polovice vseh EN. Imenujemo
ga tudi organoidni EN, saj vključuje več vrst celic, povezanih z epidermisom (keratinocite, lasne
mešičke, žreze lojnice). Vidimo ga že ob rojstvu kot nekaj cm velik rumeno-oranžen do rožnat
alopetičen in tanek plak v lasišču, ki med
puberteto zaradi vpliva androgenih hormonov
postane verukozen z mastno površino.
Včasih so ga povezovali z večjo verjetnostjo za
maligno alteracijo v odrasli dobi (BCC), danes pa
velja, da je tveganje zanj zelo majhno, manjše
od 1 %. Neredko pa se razvijejo sekundarni
benigni tumorji, med njimi je najpogostejši
trihoblastom. Potrebno je klinično spremljanje
in biopsija morebitnih novih tvorb ali ulceracij.
Dokončno zdravljenje NS je kirurška ekscizija,
a glede na majhno verjetnost za maligno
alteracijo profilaktična ekscizija ni potrebna.
Površinsko-destruktivne metode odstranjevanja
niso primerne, ker globoke komponente NS ne
Slika 8. Nevus sebaceus v lasišču.
odstranijo in se nevus ponovi.
Nevus comedonicus (NC) je hamartom pilosebacealne enote. Viden je na koži telesa že ob
rojstvu ali se pokaže kasneje v otroštvu kot skupina z roževino napolnjenih folikularnih odprtin, ki
spominjajo na komedone. Med puberteto in adolescenco se zaradi vpliva androgenih hormonov
lahko pojavi vnetje s pustulami, cistami, sekundarno bakterijsko okužbo in brazgotinjenjem,
podobno kot pri aknah.
Odstranjevanje NC večinoma ni potrebno. V primeru manjših in estetsko motečih sprememb
je možna ekscizija, lokalno pa za izboljšanje izgleda NC uporabljamo keratolitike, retinoide,
kalcipotriol ali priporočimo ekstrakcijo komedonov.
Beckerjev nevus (BN) ali Beckerjeva melanoza je pogost hamartom, ki se izrazi šele v
adolescenci. Najpogosteje se pojavlja na trupu
ali zgornjih udih, sprva kot nepravilno oblikovana
hiperpigmentirana makula, ki se nekaj časa
povečuje in nato ustavi v rasti. Značilna je
hipertrihoza. Ob drgnjenju se nevus dvigne nad
podlago zaradi piloerekcije (pseudo-Darierjev
znak). Vidimo jih tako pri fantih kot dekletih, a so
pri mladih moških najizrazitejši, kar je posledica
povečane gostote androgenih receptorjev.
Zdravljenje ni potrebno. Pigmentacijo in poraščenost
lahko zmanjšamo z laserskim zdravljenjem.
Slika 9. Beckerjev nevus z značilno hipertrihozo
na levi rami.
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Mastocitom je benigni kožni tumor, ki je lahko solitaren ali pa se jih pojavlja tudi več 100,
takrat govorimo o kožni mastocitozi (urtikariji pigmentozi), kjer so lahko prisotni tudi
sistemski simptomi bolezni, kot sta npr. zardevanje in srbež. Mastocitomi nastajajo v zgodnji
otroški dobi, večinoma do prvega leta starosti.
Solitarni lahko vztrajajo celo življenje, v
primeru urtikarije pigmentoze pa mastocitomi
praviloma do pubertete spontano izzvenijo.
Za razliko od mastocitoze v odrasli dobi, je v
otroštvu bolezen praviloma omejena na kožo
in le redko preide v sistemsko obliko.
Mastocitom je rumeno-rjava ali rdečkasto-rjava
makula, papula, plak ali nodus, ki spontano
ali po mehanskem draženju (npr drgnjene,
praskanje,..) postane rdeč, otekel in srbeč,
nastane urtika, lahko tudi mehur. To reakcijo
opišemo kot pozitivni Darierjev znak in nam
pomaga pri postavitvi klinične diagnoze.
Zdravljenje solitarnih mastocitomov je
individualno, navadno ni potrebno, lahko pa se
Slika 10. Tipična klinična slika mastocitoma na
odločimo za kirurško ekscizijo.
koži otroka.
Juvenilni ksantogranulom sodi med histiocitoze ne-Langerhansovih celic. Navadno se
spremembe pojavijo v zgodnjem otroštvu
kot nekaj mm do več cm velike rumeno rjave
papule in nodusi, ki jih lahko opazimo ob
rojstvu ali pa nastajajo v prvem letu starosti.
Spremembe so lahko solitarne ali številčne,
največkrat jih vidimo na glavi in vratu, lahko pa
so prisotne kjerkoli po koži telesa. Opisovana
je možna sočasna prizadetost oči, zato se pri
vseh otrocih s ksantogranulomi svetuje tudi
oftalmološki pregled.
Za potrditev diagnoze je navadno potrebna
biopsija in histopatološki pregled tkiva, kjer so
prisotne tipične večjedrne velikanke in infiltrati
makrofagov v dermisu, pomaga nam tudi
imunohistokemija (prisotne CD68-pozitivne
celice, redko S 100-pozitivne celice).
Večina tovrstnih sprememb izgine spontano
v nekaj mesecih do letih, zato zdravljenje ni
potrebno, lahko puščajo atrofične brazgotine.
Slika 11. Juvenilni ksantogranulom.
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Cafe au lait makula (CALM) sodi med lokalizirane epidermalne hiperpigmentacije, ki jih
opažamo od rojstva ali se pojavijo v prvem letu življenja pri okoli 20% zdravih otrok ter vzrajajo
na koži celo življenje. Klinično najpogosteje
vidimo 1 ali 2 različno veliki, ostro omejeni
lisi barve bele kave, ki se z leti lahko nekoliko
spreminjajo v velikosti in barvi (potemnijo po
izpostavitvi soncu). Če so številčnejše, so lahko
znak za nevrofibromatozo tip 1, kjer poleg
CALM opažamo še tipične tumorje živčnega
tkiva imenovane nevrofibrome (prisotni lahko
že ob rojstvu, največkrat pa se pojavijo v
puberteti) in aksilarne pege. Histološko je za
CALM značina povečana količina melanina v
keratinocitih bazalne plasti, število melanocitov
Slika 12. Cafe au lait makula.
pa ni spremenjeno. Zdravljenje ni potrebno.
Melanocitni nevusi so benigni kožni tumorji, sestavljeni iz melanocitov, ki jih normalno
najdemo v bazalni plasti epidermisa. Število melanocitnih nevusov narašča v prvih dveh
desetletjih življenja in po četrtem desetletju upada. Otrok do pubertete jih ima povprečno do
15, odrasli pa med 15 in 40.
Melanociti izvirajo iz nevralnega grebena in med embriogenezo potujejo do nekaterih
ektodermalnih tkiv, predvsem v kožo in osrednje živčevje. V koži so prisotni v bazalnem sloju
epidermisa. Vzrok nastanka melanocitnih nevusov ni popolnoma znan. Najverjetneje gre za
kombinacijo dednosti in dejavnikov iz okolja. Genetski dejavniki določajo barvo polti in las ter
nagnjenost k sončnim opeklinam. Najpomembnejši zunanji dejavnik za nastanek pridobljenih
nevusov je izpostavljenost UV-sevanju, posledično največjo gostoto nevusov najdemo na delih
telesa, pogosto izpostavljenih soncu.
Najpogosteje melanocitne nevuse razdelimo na kongenitalne (prirojene) in pridobljene
nevuse, lahko pa jih razdelimo tudi glede na mesto, kje v koži se gneza melanocitov nahajajo,
in govorimo o junkcijskih, intradermalnih in mešanih (compound) nevusih.
Kongenitalne melanocitne nevuse opažamo pri
1-2% novorojenčkov že ob rojstvu ali kmalu
zatem, kot posledico anomalij v embriogenezi.
Običajno so rjave barve, v nivoju kože ali
rahlo dvignjeni in ponavadi manjši od 1,5
cm. Z leti postanejo dvignjeni nad nivo kože,
papilomatozne površine in pogosto poraščeni
z dlakami. Glede na velikost jih razdelimo na
majhne (<1,5 cm), srednje velike (1,5–19,9 cm)
in velike (≥20 cm), ob tem pa upoštevamo
velikost, ki jo nevus doseže v odrasli dobi: npr.
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Silka 13. Gigantski kongenitalni melanocitni nevus.

12 cm velik nevus na glavi in 7 cm velik nevus na trupu novorojenčka v odrasli dobi dosežeta
velikost 20 cm. Gigantski nevusi prekrivajo veliko površino kože telesa, so pogosto obkroženi
z manjšimi satelitskimi nevusi in lahko predstavljajo del nevrokutane melanoze, redkega
sindroma s številnimi melanocitnimi nevusi in melanocitnimi spremembami v osrednjem
živčevju.
Pridobljeni melanocitni nevusi se pričnejo pojavljati v otroštvu, njihovo število narašča v prvih
treh desetletjih življenja ter po četrtem desetletju prične upadati. Navadno so manjši od 1 cm,
simetrični in enakomerno pigmentirani, od svetlo rjave do črne barve, kar je odvisno od barve
polti oz. sposobnosti tvorbe melanina.
Nevus Spitz/Reedov nevus je v otroški dobi med najpogostejšimi oblikami pridobljenega
melanocitnega nevusa. Nevus Spitz je rožnata papula, običajno na glavi, Reedov nevus pa je
močno pigmentirana varianta Spitzovega nevusa, ki klinično spominja na melanom, čeprav
gre za benigno spremembo. V otroštvu lahko vidimo tudi modri nevus (Nevus ceruleus), ki je
lahko tako kongenitalnega kot pridobljenega tipa, velik 0.5 do 1cm in se najpogosteje pojavi
že v otroštvu. Značilno je, da zaradi globoko ležečih melanocitov izgleda melanin modrikasto
ali sivkasto (Tyndalov fenomen). V prvem letu življenja se kot svetlo rjava cafe-au-lait makula
lahko pokaže nevus spilus, ki je vrsta kongenitalnega nevusa. Kasneje v rjavi makuli nastanejo
številni majhni melanocitni nevusi, ki omogočijo tipičen izgled in prepoznavo tega benignega
nevusa otroške dobe. Halo nevus ali Mb. Sutton je klinično tipična sprememba, za katero
je značilno, da se okrog melanocitnega nevusa pojavi depigmentiran obroč. Pri otrocih je
pogost, pojav številnih tovrstnih nevusov pri enem človeku je lahko znak pričetka vitiliga.
Mongolska pega je intradermalno melanocitno znamenje sivo modre barve v lumbosakralni
regiji. Navadno je prisotno že ob rojstvu in z leti spontano izzveni. Zdravljenje ni potrebno.

Slike 14, 15 in 16. Nevus Spitz, Reedov nevus in halo nevus na koži hrbta otroka.
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Skabični granulomi so papule, ki jih opažamo
praviloma po preboleli okužbi z garjami.
Navadno nastajajo na mestih, kjer je bilo večje
številno pršic in imunska reakcija na antigene
razpadlih parazitov privede do pojava
granulomov. Ti se kažejo kot rjavo-rožnate
papule ali nodusi, ki vztrajajo po že uspešno
zdravljeni infestaciji s pršico Sarcoptes scabiei,
povzročiteljico garij. Granulome največkrat
opažamo pri mlajših otrocih, pojavljajo pa se
na mestih pregibov in perigenitalno, tipično
pri fantkih na koži skrotuma ali penisa.
Zdravljenje je simptomatsko, svetujemo blage
do zmerno potentne lokalne kortikosteroide do
izboljšanja.

Slika 17. Začetni skabični granulomi (rjave
papule) na koži trupa pri dojenčku z garjami.

Verrucae vulgares /virusne bradavice povzročajo Humani papilomavirusi (HPV), DNA virusi, ki
okužijo bazalne celice kože ali sluznice. Obstaja več kot 200 genotipov HPV, od katerih večina
povzroča okužbo kože in tipične virusne bradavice dlani in podplatov (genotipi HPV 1-5, 7, 27,
29 in 57). Najpogosteje jih najdemo pri otrocih in adolescentih. Prenos je z direktnim kontaktom
z virusnimi delci ali indirektno, s kontaktom kože s površino, kjer se nahajajo virusni delci (tla,
brisače, nogavice, obutev). Inkubacijska doba je od 3 tedne pa do 18 mesecev.
HPV v otroški dobi in pri mladostnikih najpogosteje povzroča navadne (vulgarne) bradavice dlani in
podlatov, hiperkeratotične, trde, hrapave in največkrat zaobljene kožne papule ali nodusi. Znotraj
papul so tipično vidne črne pikice, kapilare tromboze. Po obrazu, trupu ali udih se bradavice lahko
pojavljajo v obliki manjših ploščatih papul rumeno-rjave ali kožne barve, ki jih imenujemo plane
bradavice. Poleg le-teh se HPV okužba lahko kaže tudi v obliki filiformnih (nitastih) bradavic,
ki jih lahko najdemo na obrazu. Pri imunsko
suprimiranih bolniki so okužbe s HPV navadno
razširjene in trajajo daljše obdobje.
Večina HPV okužb je asimptomatskih in v 1-2
letih spontano izzvenijo. Če je zdravljenje
potrebno, zdravimo z lokalno uporabo salicilne
kisline, klorocetne kisline, tretinoina, kantaridina,
5-fluorouracila, bleomicina, srebrovega nitrata,
glikolne kisline, imikvimoda ali cinkovega oksida,
s fotodinamično terapijo, krioterapijo, laserjem
ali s kirurško ekscizijo. V otroški dobi se predvsem
za plantarne bradavice svetuje t.i »duck tape« neprodušno vsakodnevno pokrivanje bradavic s
primernim gostim lepilnim trakom, ki privede do
Slika 17. Začetni skabični granulomi (rjave
regresije.
papule) na koži trupa pri dojenčku z garjami.
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Sliki 19 in 20. Filiformna (nitasta) bradavica periokularno in plane bradavice po trupu.

Molluscum contagiosum (moluski) povzroča virus molluscum contagiosum (VMC). Najpogosteje
jih vidimo pri zdravih predšolskih in šolskih otrocih, pri katerih okužba z VMC predstavlja tretjo
najpogostejšo virusno okužbo.
Moluske se pojavljajo tudi pri spolno aktivnih
mladostnikih, v razširjeni in atipični obliki pa
se pojavljajo pri imunsko kompromitiranih
bolnikih. Okužba se prenaša s tesnim fizičnim
kontaktom, preko okuženih predmetov, lahko
pride do avtoinokulacije. Pogosteje zbolevajo
otroci s pridruženim atopijskim dermatitisom
in otroci, ki so redni obiskovalci bazenov.
Značilen je nenaden pojav asimptomatskih, 1-5
mm velikih umbiliciranih belkastih ali rožnatih
papul, ki lahko srbijo. Ponavadi vidimo med
1 in 30 sprememb sočasno, najpogosteje na
mestih vlažne kože ali mestih stika kože s kožo.
Najdemo jih lahko kjerkoli po koži telesa, redko
na sluznici. Pri imunsko oslabelih se moluske
lahko pojavijo nenadoma v zelo velikem
številu, tudi preko 100, na atipičnih lokacijah,
dosegajo velikosti preko 10 mm in se med seboj
zlivajo.
V diferencialni diagnozi prihajajo v poštev
številne spremembe: komedoni in papule pri
aknah, oblike lichna, folikulitis, različni benigni
kožni tumorji, pilarna keratoza in nekateri
nevusi.
Slika 17. Začetni skabični granulomi (rjave
papule) na koži trupa pri dojenčku z garjami.
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Pri imunsko kompetentnih bolnikih zdravljenje navadno ni potrebno, saj moluske praviloma v
6 do 13 mesecih spontano izzvenijo, v primeru potrebe po zdravljenju pa se lahko poslužimo
topikalnih preparatov ( 5% ali 10% kalijev hidroksid, benzoil peroksid, glikolna ali salicilna
kislina, 0.05% tretinoin, triklorocetna kislina, imikvimod, podofilotoksin) ali destruktivnih
metod, kot so krioterapija, kiretaža in laserska terapija.
Akcesorne bradavice so tkivne malformacije, ki se kažejo v obliki dodatne prsne bradavice,
ki se pojavja po poteku t.i. mlečne črte, od aksile do ingvinalnega predela. Klinično jih lahko
zamenjamo za melanocitne ali organoidne nevuse. Gre za nenevarne spremembe, ki se
pojavljajo pri cca 6% ljudi, lahko je ena ali
jih je več (v tem primeru so največkrat znak
sindromov), navadno so asimptomatske, a so
lahko estetsko moteče. Zdravljenje je kirurško,
a navadno ni potrebno.
Akcesorni tragus se pojavlja v 2-6 na 1000
živorojenih otrok. Gre za prirojeno anomalijo
zunanjega ušesa, ki se kaže v obliki mehke ali
čvrste papule ali papilomatoznemu fibromu
podobne spremembe kožne barve, sestavljene
iz kože, maščobe, lahko tudi elastičnega
hrustanca. Lahko je del redkih sindromov,
navadno pa so solitarni in benigni. Največkrat
ga vidimo v okolici tragusa uhlja, redkeje tudi na
licih, vratu ali v srednjem ušesu. Zdravljenje je
kirurško, predvsem zaradi estetskega razloga.
Slika 23. Akcesorni tragus pri otroku.
Keloidi in hipertrofiočne brazgotine so benigni tumorji vezivnega tkiva, ki se praviloma
pojavljajo po poškodbi, lahko tudi spontano. Nekaj tednov do mesecev po poškodbi se na
mestu poškodbe kože pojavijo različno veliki, trdi in gladki tumorji. Hipertrofične brazgotine
navadno potekajo trakasto po poteku poškodbe in lahko sčasoma spontano izzvenijo, med
tem ko keloidi predstavljajo tumorje, ki rastejo tudi preko meje poškodovane kože (razrast)
in vztrajajo. Hipertrofične brazgotine, ki vztrajajo tudi več let, se najpogosteje pojavljajo nad
prsnico, okoli ramenskega obroča in nad kostnimi prominencami.
Zdravljenje je težavno, saj s kirurško
intervencijo lahko povzročimo nove brazgotine,
vprašljivo učinkovitost zdravljenja imajo tudi
intralezionalni kortikosteroidi in interferon.
Priporočamo masažo in trajno kompresijo z
elastičnim povojem, kortikosteroidne kreme
z okluzijo, tretinoin lokalno, možna je tudi
laserska terapija.
Slika 24. Hipertrofična brazgotina po poškobi na
koži komolca otroka.
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Knuckle pads (kalusi) pri otrocih so posledica zadebelitve epidermisa, nad kostnimi
prominencami, ki se kažejo kot ostro omejena, gladka področja zadebeljene normalno
pigmentirane do sivkasto rjavkaste in na otip trše kože. Najpogosteje jih vidimo nad sklepi
prstov rok in nog (predvsem nad proksimalnimi interfalangealnimi sklepi) in okoli gležnjev
in so posledica zunanjih ponavljajočih dražljajev (drgnjene, pritisk, praskanje), lahko pa
nastanjejo idiopatsko ali se pojavljajo v sklopu redkih dednih bolezni. V otroški dobi tovrstne
spremembe najpogosteje spontano izzvenijo, zato zdravljenje ni potrebno, v pridobljenih
primerih pa svetujemo izogibanje sprožilnim dejavnikom.
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Uvod
Na sluznici in koži spolovila ter perigenitalnega področja se lahko pojavijo številne benigne
in maligne vzbrsti. Zaradi anatomskih in fizioloških značilnosti kože tega področja so klinične
značilnosti vzbrsti velikokrat nespecifične, kar lahko otežuje diagnostiko in zdravljenje.
Anamnestični podatki, klinična slika in potek bolezni nas usmerijo k pravi diagnozi, v nejasnih
primerih je potrebna patohistološka preiskava. Pri bolniku s spremembami v anogenitalnem
področju je potrebno pomisliti tudi na spolno prenosljivo okužbo. V prispevku so opisane
normalne anatomske različice ter pogostejši benigni in maligni tumorji anogenitalnega
področja.
1. NORMALNE ANATOMSKE RAZLIČICE IN BENIGNI TUMORJI ANOGENITALNEGA PODROČJA
Biserne penilne papule (papillae corone
glandis) so angiofibromi, ki se kažejo kot drobne,
1- 3 mm velike papule rožnate barve, Navadno
so razporejene cirkumferentno na meji med
glansom in koronarnim sulkusom. Nekateri
jih imajo le nekaj, drugi številne, lahko v več
vrstah (Slika 1). Najdemo jih pri približno 30 %
mladih moških. Najpogosteje jih zamenjamo
za genitalne bradavice. Predstavljajo le
kozmetično nadlogo in jih ni potrebno zdraviti.
Analogno pri ženskah spremembe imenujemo
vestibularne papile. Kažejo se kot drobne
rožnate bunčice, ovalne ali filiformne oblike,
simetrično razporejene ob vhodu v nožnico.

Slika 1. Biserne penilne papule.

Ektopične lojnice se pri moških pojavijo na korenu penisa, na koži skrotuma ali na prepuciju
kot 1-3 mm veliki drobne rumenkaste papule. Pri ženskah se lahko pojavijo na malih sramnih
ustnicah in na notranji strani velikih sramnih ustnic. Zdravljenje ni potrebno.
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Epidermalne ciste (skrotalne, vulvarne ciste) gre za kalcificirane ciste pri mladih med 20. - 30.
letom na skrotumu ali notranji strani velikih sramnih ustnic. So multiple, rumene 5-10 mm.
Lahko imajo centralno poro, so asimptomatske. Redko pride do okužbe in vnetja ter celijo s
fibrozo in kalcifikacijo. Zdravimo jih z ekscizijo, le če so simptomatske (Slika 2).

Slika 2. Skrotalne ciste.

Redko opazujemo na velikih sramnih ustnicah 3-5 mm velike temno rdeče papuleangiokeratome, ki lahko ob poškodbi zakrvavijo . Pri moških se angiokeratomi pojavijo na
korpusu penisa ali na koži mošnje (Slika 3).
Bolnicam in bolnikom je potrebno pojasniti, da gre za nenevarne spremembe in da zdravljenje
ni potrebno.

Slika 3. Angiokeratomi.

Drugi pogosti benigni tumorji AG regije so akrohondroni, seboroične keratoze in melanocitni
nevusi.
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2. PREKANCEROZE IN MALIGNI TUMORJI ANOGENITALNEGA PODROČJA
Maligne spremembe anogenitalnega področja so redke, najpogostejši je ploščatocelični
karcinom (PCK), ki predstavlja 90-95% vseh rakov zunanjega spolovila pri moških in ženskah,
ostali so redkejši. Pogosteje se pojavlja pri osebah, starih nad 65 let, redkeje pri mlajših od 40
let. Neredko na anogenitalnem področju vidimo melanom kože ali sluznice, drugi malignomi
so izjemno redki.
Intraepitelijska neoplazija vulve (VIN) je prekanceroza (ploščatocelični karcinom in situ), ki se
lahko pojavi na vseh predelih vulve. Ločimo dva biološko različna tipa VIN:
• VIN, klasični tip (usual - uVIN) oz. ploščatocelično intraepitelijsko lezijo visoke stopnje
(PIL-VS), ki se pojavlja pri mlajših ženskah, starih okoli 40 let. Dejavniki tveganja so okužba
z visokorizičnimi HPV (16,18), kajenje in imunosupresija. 20 % ploščatočelicnih rakov
zunanjega spolovila je povezanih s PIL-VS.
•

VIN, diferenciran tip (dVIN), ki se pojavlja pri ženskah starih okoli 60 let. Nastane v
povezavi z lichen sclerosus ali erozivnim lichen planusom. Pri 80 % plošcatoceličnega
raka zunanjega spolovila je kot predrakava sprememba prisoten dVIN.

Klinična slika: srbež, pekoča bolečina, uni- ali multifokalne makule, plaki ali nodusi rožnate,
rdeče, rjave ali belkaste barve, erozije, ulceracije.
Penilna intraepitelijska neoplazija (PIN) je redka prekanceroza (ploščatocelični karcinom
in situ) na moškem spolovilu. Pogosteje se pojavi pri neobrezanih moških, starih nad 50 let.
Dejavniki tveganja so kronična okužba z visokorizičnimi HPV (16,18), lichen sclerosus, lichen
planus, kajenje in imunosupresija. V 10-30% se razvije v invazivni PCK.
Glede na klinično sliko ločimo 3 klinične oblike PIN in sicer Bowenovo bolezen, Erythroplasio
Queyrat in bowenoidno papulozo. Ločijo se po anatomski lokaciji in kliničnem izgledu.
Bowenova bolezen se pojavi na koži spolovila kot ostro omejen plak, pokrit s sivkasto lusko
ali ulceracijo.(slika)
Erytroplasija Queyrat se pojavi na genitalni sluznici kot dobro omejen, svetlo rdeč, na površini
drobnozrnat ali erodiran plak.
Bowenoidna papuloza prizadene predvsem mlajše, spolno aktivne osebe. Značilne so
asimptomatske, ploščate, hiperpigmentirane ali vijolično obarvane papule.
Med prekanceroze anogenitalnega področja prištevamo tudi vaginalno intraepitelijsko
neoplazijo (VAIN) in analno intraepitelijsko neoplazijo (AIN).
Pagetova bolezen zunanjega spolovila je adenokarcinom in situ in se kaže kot srbeč, pekoč
ekcematoidni, roseč plak in se navadno pojavlja pri starejših od 50 let. Pogosto ga zamenjamo
za luskavico ali dermatitis.
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Prekanceroze spolovila zdravimo z lokalnimi imunomodulatornimi zdravili, z ablativnimi
laserji ali kirurško.
Ploščatocelični karcinom je najpogostejši rak anogenitalnega področja, njegova incidenca pa
narašča s starostjo. Pogosteje se pojavlja pri neobrezanih moških, pri okužbi s HPV, kroničnih
vnetnih dermatozah (lichen sclerosus), kroničnem vnetju, slabi higieni in pri kadilcih.
Klinično se kaže kot bela, rdeča, rjava, ploščata zatrdlina ali eksofitični papilomatozen tumor.
Pogosto ulcerira (Slika 4). Lahko je asimptomatski ali povzroča srbež, pekoče bolečine, pri
ženskah disparevnijo. Pri ženski se najpogosteje pojavi na velikih sramnih ustnicah, redkeje
na klitorisu ali ob posteriorni komisuri (Slika 5). Pri moškem je najpogosteje prizadeta glavica
penisa, redkeje prepucij in koren penisa (Slika 6). Verukozni karcinom (gigantski kondilomi,
Buschke-kondilomi) je manj agresivna oblika SCC, povezana z nizkorizičnimi genotipi HPV (6 in
11).

Slika 4. Ploščatocelični karcinom penisa in lichen sclerosus.

Slika 5. Ploščatocelični karcinom na ženskem
spolovilu.

Slika 6. Ploščatocelični karcinom in anogenitalne
bradavice.
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Drugi raki so v anogenitalnem področju redki. Bazalnocelični karcinom predstavlja < 1% vseh
rakov AG področja in se pojavlja pri starejših nad 80 let. Dejavniki tveganja so poleg starosti
še imunosupresija, predhodno obsevanje z ionizirajočimi žarki ter sindrom bazalnoceličnega
nevusa. Lahko posnema vnetno dermatozo, ali se kaže kot nodus ali razjeda.
Melanom je redek tumor anogenitalnega področja in predstavlja 1% vseh malignomov vulve in
4-10% vseh malignomov penisa. Kaže se kot pigmentirana makula ali nodus, ki lahko ulcerira
in krvavi. Navadno ne povzroča simptomov.
Rak zunanjega spolovila zdravimo s kombinacijo kirurškega in radioterapevtskega zdravljenja.
Redko se poslužujemo tudi sistemskega zdravljenja. Zdravljenje je dolgotrajno in ima velik
vpliv na kvaliteto življenja.
Zaključek
Vse anogenitalne spremembe so za bolnike zelo obremenjujoče, zato je potrebno, da jih
pravočasno prepoznamo ter ustrezno zdravimo. Patološke spremembe moramo razlikovati od
sprememb, ki predstavljajo le normalno anatomsko različico in so povsem benignega značaja.
Maligne spremembe anogenitalnega področja so redke. Pri lokaliziranih, hitro rastočih
spremembah ali razjedah, ki ne celijo, moramo izključiti maligni tumor ter opraviti biopsijo.
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NAJPOGOSTEJŠI LIMFOMI IN PSEVDOLIMFOMI KOŽE
Mateja Dolenc-Voljč
Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana
mateja.dolenc-voljc@mf.uni-lj.si

Uvod
Koža je za prebavili drugi najpogostejši ekstranodalni organ za pojav limfoma. Kožni limfomi
so novotvorbe, ki nastanejo primarno v koži zaradi nenadzorovanega razraščanja in maligne
preobrazbe limfocitov T ali limfocitov B. Glede na izvor maligne celice jih delimo na T-celične
in B-celične. Letna incidenca vseh primarnih kožnih limfomov je ocenjena na okoli 1 na 100.000
prebivalcev.
V zadnjih letih so bili doseženi pomembni napredki v diagnostiki, ki so omogočili prepoznavanje
novih imunofenotipskih entitet limfoma. Z nekaterimi novimi zdravili so se izboljšale
možnosti zdravljenja težjih kožnih limfomov. Etiologija kožnih limfomov pa zaenkrat ostaja
nepojasnjena. V patogenezo bi lahko bili vpleteni genetski dejavniki, perzistentna antigenska
stimulacija (vpliv bakterij, virusov, kronični dermatitis) in imunološki dejavniki.
V prispevku so predstavljene osnovne informacije o najpogostejših primarnih kožnih limfomih,
s poudarkom na kliničnem prepoznavanju in priporočilih za obravnavo bolnikov.
T-celični limfomi kože
T-celični limfomi (TCL) kože so heterogena skupina limfomov, ki nastanejo primarno v koži iz
maligno spremenjenih limfocitov T. Predstavljajo 75 do 80% vseh primarnih limfomov kože.
Za TCL kože je značilna velika raznolikost v klinični sliki, histopatoloških in imunofenotipskih
lastnostih ter prognozi. Med kožne TCL so uvrščene številne entitete. V tabeli 1 so prikazani
kožni TCL glede na klinični potek. Indolentni limfomi imajo dobro prognozo, potekajo kronično
vrsto let in praviloma brez sistemskih simptomov. Kljub benignemu poteku je potrebno bolnike
redno spremljati zaradi možnosti progresije bolezni in večjega tveganja za razvoj sekundarnih
malignih bolezni.
Za kožne limfome z agresivnim potekom je značilna hitra progresija, širjenje bolezni v druge
organe, pogosto tudi pridruženost sistemskih simptomov in slaba prognoza.
Pet-letno preživetje za kožne TCL je na splošno 85%, se pa pri posameznih vrstah zelo razlikuje.
Pri MF je 91% (vključujoč vse oblike), pri Sézary sindromu pa 40%.
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Tabela 1. Delitev primarnih kožnih T-celičnih limfomov glede na klinični potek. TCL – T-celični
limfom, NOS – brez drugih oznak.
Indolentni potek

Agresiven potek

Mycosis fungoides

Sézary sindrom

(predvsem stadiji IA-IIA)

Primarni kožni NK/ TCL, nazalni tip

Posebne entitete Mycosis fungoides:
folikulotropna, pagetoidna retikuloza,
granulomatozna

Primarni kožni agresivni CD8+ TCL

Limfomatoidna papuloza

Primarni kožni γ/δ TCL

Primarni kožni anaplastični velikocelični
limfom

Primarni kožni TCL, NOS

Panikulitisu podoben TCL
Primarni kožni CD4+ TCL manjših in sredne
velikih celic
Primarni kožni akralni CD8+ TCL
Mycosis fungoides
Najpogostejši kožni TCL je Mycosis fungoides (MF), ki predstavlja 50% vseh primarnih
kožnih limfomov. Letna incidenca je ocenjena med 0,5 in 1 na 100.000 prebivalcev. Dejanska
prevalenca je morda večja, ker se bolezen v začetnih stadijih pri mnogih bolnikih ne prepozna.
Lahko se pojavi v vseh starostnih obdobjih, tudi v otroštvu, najpogosteje pa med 55. in 60.
letom starosti in približno dvakrat pogosteje pri moških kot pri ženskah.
Potek MF je kroničen. Razvoj bolezni poteka stopenjsko, od klonalne proliferacije limfocitov T,
preko maligne transformacije do progresije in diseminacije bolezni.
Klinična slika
Kožne spremembe se razvijajo postopoma, tekom več let ali desetletij, od makul preko plakov
do tumorjev. V začetnem stadiju so lahko več let prisotne ekcematoidne in psoriaziformne
eflorescence, ki so klinično in histopatološko neznačilne za MF. Povprečen čas od začetka
bolezni do potrditve diagnoze je 4 do 6 let, lahko pa traja od nekaj mesecev do več kot
10 let. Bolniki se v tem času zdravijo z različnimi diagnozami in pogosto prejmejo lokalna
kortikosteroidna zdravila, ki kožne spremembe delno izboljšajo, vendar ne pozdravijo.
Intenzivnost kožnih sprememb se pri mnogih bolnikih spreminja glede na letni čas, z izboljšanji
po izpostavljenosti soncu v poletnem obdobju.
Primarne eflorescence so svetlo rjave ali rožnate makule, različnih velikosti, okrogle ali ovalne
oblike, površina je lahko blago luščeča. Makule se lahko združujejo v obsežna makularna
žarišča nepravilnih oblik. Lahko so atrofičnega izgleda ali poikilodremična. Hipopigmentirana
oblika MF je pogostejša pri otrocih in temnopoltih bolnikih.
Najpogosteje se pojavijo na pokritih delih trupa in okončin, v predelu pazduh in dojk, na
101

spodnjem delu trupa, v predelu kolkov, glutealno, ingvinalno, na fleksorni strani nadlahti in
podlahti in po stegnih, pri težjem poteku tudi na lasišču, obrazu in vratu. Srbež je blag ali
odsoten, z napredovanjem bolezni pa se stopnjuje.
S progresijo bolezni se na mestu makul razvijejo rožnato-rjavi luščeči plaki, ki so anularne,
policiklične ali podkvaste oblike (slika 1). V napredovalih stadijih bolezni se pojavijo tumorji
(slika 2).

Slika 1. Mycosis fungoides, makule in plaki.

Slika 2. Mycosis fungoides, tumorozni stadij.

Potek bolezni se med bolniki razlikuje. Pri večini
bolnikov (približno 75%) je bolezen omejena na
stadije IA do IIA. Pri približno 25% bolnikov se
tekom let pojavi progres bolezni v višje stadije.
Pri približno 30% bolnikov se razvijejo tumorji,
ki neredko ulcerirajo ali eritrodermija.
Tveganje za progres bolezni v druge organe
korelira z naravo in obsežnostjo kožnih
sprememb. Pri bolnikih s kožnimi tumorji in
eritrodermijo je tveganje za progres večje in
poslabša prognozo. Pet-letno preživetje pri
omejeni obliki MF z manj kot 10% površine kože
ni okrnjeno, pri bolnikih z napredovalimi stadiji
(stadiji IIB – IVB) pa je približno 10 do 20%.
Na preživetje bolnikov negativno vplivajo tudi
drugi dejavniki: folikulotropna oblika MF (slika
3), velikocelična transformacija, prisotnost
aberantnih limfocitov v krvi med 250 in 1.000
IU, povišana vrednost LDH in limfopenija.
Slika 3. Folikulotropna Mycosis fungoides.
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Opredelitev stadija Mycosis fungoides
Za opredelitev stadija bolezni ocenjujemo obsežnost prizadete kože in naravo kožnih
sprememb, bezgavke in morebitno prizadetost notranjih organov. Opredelitev stadija je
pomembna zaradi izbire zdravljenja in napovedi prognoze. Obenem so preiskave v pomoč
pri razlikovanju med primarnim kožnim TCL in sekundarno prizadetostjo kože ob sistemskem
limfomu, pri katerem so kožne spremembe pogosto prisotne. Tabela 2 prikazuje kriterije za
oceno razširjenosti bolezni v koži, bezgavkah, notranjih organih in krvi, tabela 3 pa klasifikacijo
MF po priporočilih EORCT (Evropska organizacija za raziskave in zdravljenje raka).
Tabela 2. Ocena razširjenosti Mycosis fungoides v koži, bezgavkah, notranjih organih in krvi.
T (koža)
T1 makule, papule in plaki (≤ 10% površine kože)
- T1a – makule
- T1b – makule, papule in plaki
T2 generalizirane makule, papule in plaki (≥ 10% površine kože)
- T2a – makule
- T2b – makule, papule in plaki
T3 tumorji (1 ali več, ≥ 1 cm v premeru)
T4 eritrodermija (≥ 80% površine kože)
N (bezgavke)
N0 bezgavke niso povečane
N1 klinično povečane bezgavke, histološko negativne
N2 klinično povečane bezgavke, histološko pozitivne (nodalna struktura ohranjena)
N3 klinično povečane, histološko pozitivne (nodalna struktura je delno porušena)
Nx klinično povečane bezgavke, brez histološke preiskave
M (notranji organi)
M0 ni prizadetosti notranjih organov
M1 prizadetost notranjih organov
B (kri)
B0 atipične celice v krvi niso prisotne (≤ 5%)
B1 > 5% atipičnih celic
B2 ≥ 1x109/L Sézary celic

Tabela 3. Stadiji Mycosis fungoides po TNMB klasifikaciji. T – koža, N – bezgavke, M – notranji
organi, B – kri.
Stadij

T

N

M

B

IA

T1

N0

M0

B0-1

IB

T2

N0

M0

B0-1

IIA

T1-2

N1-2

M0

B0-1
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IIB

T3

N0-2

M0

B0-1

IIIA

T4

N0-2

M0

B0

IIIB

T4

N0-2

M0

B1

IVA1

T1-4

N0-2

M0

B2

IVA2

T1-4

N3

M0

B0-2

IVB

T1-4

N0-3

M1

B0-2

Diagnostika kožnih TCL
Anamneza: V anamnezi nas zanimajo opažanja bolnikov glede poteka bolezni, morebitno
širjenje ali pojav novih kožnih žarišč, čas trajanja in dinamika eflorescenc, morebitna izboljšanja
v poletnih in poslabšanja v jesenskih in zimskih mesecih, srbež in učinek dosedanjega
zdravljenja. Močan srbež je lahko povezan s slabšo prognozo bolezni. Med simptomi smo
pozorni na hujšanje, povišano telesno temperaturo in nočno potenje, kar lahko narekuje pojav
sistemskega limfoma ali drugih malignih bolezni. V primeru še nejasne diagnoze povprašamo
o prebolevanju kroničnih kožnih bolezni (atopijski dermatitis, kronični kontaktni alergijski ali
iritativni dermatitis, lihenoidne dermatoze, luskavica, alergija na zdravila).
Klinični pregled: Opravimo temeljit dermatološki pregled. Pregledujemo slečenega bolnika v
dobro osvetljenem prostoru, pozornost posvetimo koži na trupu, predvsem stranskih in spodnjih
predelih trupa, glutealnemu predelu in proksimalnih delih okončin. Kožne spremembe tudi
otipamo, da lažje ocenimo atrofijo ali infiltracijo žarišč. Ocenimo odstotek prizadete kože,
naravo kožnih sprememb in primerjamo status s predhodnimi pregledi. V dokumentaciji
bolnika je zato potreben natančen opis kožnih sprememb. Klinični pregled vključuje tudi
pregled vratnih, aksilarnih in ingvinalnih bezgavk. Povečane bezgavke so pomemben podatek
o morebitnem napredovanju bolezni.
Za potrditev diagnoze je nujna biopsija kože, svetuje se ekscizijska biopsija ali vsaj 4 mm
punch biopsija, na predelih kože, ki predhodno niso bili zdravljeni. V primeru vztrajanja ali
slabšega odziva na zdravljenje je priporočljiva ponovitev biopsije vsaj enkrat vsaki dve leti. V
primeru pojava novih infiltriranih žarišč ali ob napredovanju infiltracije prej obstoječih žarišč
je priporočljiva ponovitev biopsije že prej. V klinično nejasnih primerih je biopsijo priporočljivo
odvzeti z dveh ali treh različnih mest.
Poleg histopatološke preiskave kože je za potrditve diagnoze potrebna imunofenotipska
analiza, ki potrdi aberantni imunofenotip T celic, obenem omogoča tudi razlikovanje med
posameznimi vrstami kožnih limfomov. V ta namen se uporabljajo različni limfocitni antigeni.
Pri MF je v večini primerov prisoten CD3+, CD4+, CD7-, CD45RO+ in CD8- imunofenotip.
Pozitiven izvid na CD30 pri MF govori za velikocelično transformacijo.
Molekularno biološka analiza limfocitov T (analiza genov za T-celični receptor) omogoča
določitev klonalnosti limfocitnih populacij. Izvid moramo interpretirati v korelaciji s klinično
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sliko ter izvidom histopatološke in imunofenotipske preiskave kože. Sama po sebi ni
diagnostična, ker je pozitiven izvid lahko prisoten tudi pri nekaterih benignih kroničnih kožnih
boleznih in psevdolimfomih.
V primeru sumljivo povečanih bezgavk, če presegajo velikost približno 2 cm, opravimo biopsijo
bezgavk za histopatološko in po potrebi imunofenotipsko preiskavo. Histopatološka preiskava
bezgavk omogoča razlikovanje med dermatopatsko limfadenopatijo in prisotnostjo limfoma
v bezgavkah. V praksi opravljamo tudi punkcije bezgavk, vendar izvid punkcije ni dovolj
zanesljiv, da bi lahko opredelili prizadetost bezgavk po priporočeni klasifikaciji med N0 in N2.
Laboratorijske preiskave: Med laboratorijskimi preiskavami krvi opravimo sedimentacijo,
hemogram, diferencialno krvno sliko, sečnino, kreatinin, hepatogram, po presoji tudi
proteinogram in LDH.
Slikovne preiskave: Od slikovnih preiskav je priporočljiv rentgenogram prsnih organov in
ultrazvočna preiskava trebuha. Nekateri menijo, da slikovne preiskave pri bolnikih v stadijih A
niso potrebne. CT preiskavo prsnega koša in trebuha opravimo ob sumu na prizadetost notranjih
organov. Za bolnike v stadijih IA do B z omejenimi žarišči na koži in brez limfadenopatije
rutinsko ni potrebna.
Imunofenotipizacija limfocitov periferne krvi je smiselna ob razširjeni bolezni, eritrodermiji in
sumu na progres bolezni v druge organe. Preiskavo kostnega mozga opravimo po individualni
presoji, če obstaja klinična indikacija, pri bolnikih z napredovalimi stadiji bolezni in sumu na
progres bolezni v druge organe.
Diferencialna diagnoza
Diferencialna diagnoza vključuje generaliziran ekcematoidni dermatitis, numularni
ekcematoidni dermatitis, atopijski dermatitis, luskavico, tineo, medikamentozni izpuščaj
in parapsoriazo. Pri razlikovanju med parapsoriazo in kožnim TCL zaenkrat ni dosežen
mednarodni konsenz o minimalnih diagnostičnih histopatoloških kriterijih. Po mnenju
nekaterih je parapsoriaza začetni stadij kožnega TCL, po mnenju drugih pa pri parapsoriazi še
ni zadostnih kriterijev za potrditev kožnega limfoma in jo zato obravnavajo kot prediagnostično
fazo kožnega TCL.
Včasih so potrebne večkratne biopsije in spremljanje bolnikov skozi daljše časovno obdobje,
da diagnozo lahko zanesljivo opredelimo. Mehanizem napredovanja parapsoriaze v kožni
limfom poskušajo pojasniti na podlagi teorije „klonalnega dermatitisa“. Po tej teoriji naj bi
parapsoriaza predstavljala vmesno stopnjo med kroničnim dermatitisom s poliklonalno
populacijo limfocitov T in kožnim T-celičnim limfomom z monoklonalno populacijo maligno
spremenjenih limfocitov T.
Zdravljenje
Priporočila za zdravljenje bolnikov so podana v slovenskih priporočilih za limfome in v
priporočilih EORCT. Kratek povzetek priporočil je prikazan v tabeli 4.
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Tabela 4. Pregled možnosti zdravljenja Mycosis fungoides v posameznih stadijih.
Zdravljenje
Lokalno zdravljenje
Fototerapija

Zdravilo
kortikosteroidi
mekloretamin*

Sistemsko zdravljenje v
domeni dermatologa

Sistemsko zdravljenje v
domeni onkologa

IA, IIA, IB

UVB

IA, IIA, IB

PUVA

IA, IIA, IB, IIB

Obsevanje celotne kože z
elektroni**
Radioterapija

Priporočilo glede na stadij

Od stadija IIB dalje
IA, IIA, IB - odporne oblike
za posamezne plake ali
tumorje

od stadija IIA dalje

retinoidi, vključno z
beksarotenom

IIB
IA, IIA, IB - odporne oblike

interferon alfa

IIB
IA, IIA, IB - odporne oblike

nizki odmerki metotreksata

IIB
IA, IIA, IB - odporne oblike

brentuksimab vedotin

za CD30 pozitivne limfome,
od stadija IIB dalje

alemtuzumab

za CD52 pozitivne limfome,
od stadija IIB dalje

gemcitabin

od stadija IIB dalje

liposomalni doksorubicin

od stadija IIB dalje

kombinirana kemoterapija

III, IV
IIB - odporne oblike

denileukin diftitoks

III, IV

mogamulizumab

III, IV

ECP

III, IV

Alogenična presaditev
krvotvornih matičnih celic

izjemoma, izbrani bolniki

* ni registriran v Sloveniji, ** zdravljenje v tujini

Za napredovale stadije bolezni in limfome v nižjih stadijih, ki so odporni na zdravljenje, je
potrebna multidisciplinarna obravnava bolnikov na terciarnem nivoju, kjer je vključen
dermatolog, onkolog in radioterapevt ter po potrebi drugi specialisti.
Drugi kožni T-celični limfomi
Drugi najpogostejši kožni TCL so CD30+ kožni limfomi. Predstavljajo 25 % vseh kožnih TCL.
Ob sumu na te limfome je potrebna imunofenotipska analiza na antigen CD30. Biopsija se
priporoča z več mest.
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V skupini CD30+ limfomov je najpogostejša limfomatoidna papuloza, ki se pogosto pojavi pri
mlajših odraslih. Na trupu in okončinah so prisotne ponavljajoče se rožnato-rjave papule in
nodusi, velikosti do 1 cm, na površini se lahko pojavi krvavitev, nekroza in krusta, po regresiji
pa zapuščajo hiperpigmentirane ali hipopigmentirane atrofične brazgotine (slika 4). Prognoza
je odlična, pri do 20% bolnikov pa se kasneje (ali pred boleznijo) lahko pojavijo sekundarni
limfomi (MF, primarni kožni anaplastični velikocelični limfom, Hodgkinov limfom).

Slika 4. Limfomatoidna papuloza.

Anaplastični CD30+ limfom je redkejši, na koži se manifestira s hitro rastočimi kožnimi tumorji
s centralno nekrozo (slika 5). Pri tej vrsti limfoma je potrebno opraviti preiskave za izključitev
sistemskega CD30+ limfoma in sekundarne prizadetosti kože. Prognoza je dobra, če je bolezen
omejena na kožo, 5-letno preživetje je več kot 90%.

Slika 5. Anaplastični CD30+ kožni limfom.
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Sézary sindrom je po definiciji sistemska bolezen, pri kateri je isti maligni klon limfocitov T
(Sézary celice) prisoten v koži, bezgavkah in krvi. Klinični kriteriji za diagnozo so eritrodermija,
limfadenopatija in več kot 1000 Sézary celic/ml krvi. Predstavlja manj kot 5% vseh kožnih TCL.
Obolevajo odrasli. Poleg eritrodermije je na koži prisotna plamoplantarna hiperkeratoza, facies
leonina, onihodristrofija rok in nog ter močan pruritus. Pet-letno preživetje je približno 40%.
Drugi kožni TCL so redki. Na koži se manifestirajo s solitarnimi ali multiplimi plaki ali tumorji,
ki se pri agresivnih oblikah limfoma hitro povečujejo in pogosto ulcerirajo.
B celični limfomi kože
Kožni B-celični limfomi (BCL) vključujejo skupino limfomov, ki nastanejo primarno v koži iz
limfocitov B. Med vsemi kožnimi limfomi je delež BCL 20 do 25%. Incidenca je približno 4 na
milijon prebivalcev in se zadnja leta povečuje. Najpogosteje se pojavi pri moških po 50. letu
starosti.
Na kožne BCL moramo pomisliti v primeru solitarnih ali multiplih rdeče-rjavih plakov, nodusev
ali tumorjev, predvsem na glavi, trupu ali nogah. Iz primarnih lezij velikosti nekaj cm se lahko
razvijejo obsežni plaki ali tumorji, ki v poteku bolezni ulcerirajo.
Ločimo tri skupine primarnih kožnih BCL:
• primarni kožni limfom B folikularnih centrov (PKLFC),
• primarni kožni difuzni velikocelični limfom B noge (PKDVL-N) in
• primarni kožni limfom B marginalne cone (PKLMZ).
Za PKLFC so značilni solitarni lividni plaki ali tumorji, ki se najpogosteje pojavijo na glavi oz.
lasišču in na trupu. Multipla žarišča so pri tej vrsti limfoma redka. Obolevajo pretežno odrasli v
srednjem življenjskem obdobju. Potek je benigen, pet-letno preživetje je višje od 95%.
PKDVL-N se najpogosteje pojavi pri starejših ženskah, kot hitro nastajajoči lividni tumorji na
nogah, pri približno 10% bolnikov so lahko prisotni tudi na drugih delih telesa. Pogosta je
diseminacija limfoma v druge organe. Pet-letno preživetje je približno 50%.
Pri PKLMZ se pojavijo multiple eritematozne ali lividne makule, plaki ali nodusi na trupu in
rokah. Pri tej vrsti limfoma je možna povezava z okužbo z Borrelio burgdorferi. Pet-letno
preživetje je višje od 95%.
Diagnoza in opredelitev stadija
Za potrditev bolezni je nujna biopsija kože in histopatološka in imunofenotipska preiskava.
Primerna je ekscizijska biopsija kože ali vsaj 4 mm punch biopsija. Uporaba specifičnih
antigenov (cyclin D1, CD5, bcl-2, bcl-6, c-myc, ki-67 in nekaterih drugih) lahko pomaga ločiti
primarne BCL kože od sekundarne prizadetosti kože pri sistemskem limfomu in je v pomoč
pri oceni prognoze. Pozitivni marker za bcl-2 nakazuje veliko verjetnost za sistemski limfom.
Pri vsakem bolniku je potrebno opredeliti stadij bolezni. Pomembna sta natančna anamneza
(prisotnost B simptomov, simptomi, ki nakazujejo prizadetost notranjih organov) in natančen
klinični pregled. Od laboratorijskih preiskav opravimo sedimentacijo, hemogram, diferencialno
krvno sliko, biokemične preiskave, LDH, proteinogram in pri PKLMZ serologijo na Borrelio
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burgorferi. Slikovne preiskave prsnega koša, trebuha in po potrebi vratu opravimo s CT, PET ali
PET/CT. Pri PKDVL-N je potrebna biopsija kostnega mozga. S preiskavami moramo opredeliti
ali je koža edini prizadeti organ ali gre za kožno manifestacijo sistemskega limfoma B.
Dejavniki, ki napovedujejo slabšo prognozo primarnih BCL kože, so: številne eflorescence,
nodusi, povišan LDH, prisotnost limfomskih celic v kostnem mozgu, na prognozo pa vpliva tudi
narava histopatoloških sprememb in lokacija kožnih sprememb. Multipli tumorji na nogah pri
PKDVL-N napovedujejo slabšo prognozo.
Zdravljenje
Potrebna je multidisciplinarna obravnava bolnikov na terciarnem nivoju, kjer je vključen
dermatolog, onkolog in radioterapevt. Izbira zdravljenja je prilagojena vrsti in razširjenosti
limfoma in vključuje radioterapijo, kirurško ekscizijo solitarnih tumorjev, intralezionalno
aplikacijo kortikosteroida v solitarne tumorje, pri razširjeni bolezni pa rituksimab, klorambucil
in kombinirano kemoterapijo.
Psevdolimfomi
Psevdolimfomi so benigne kožne limfoidne hiperplazije. Odražajo lokalno imunsko reakcijo
na nek sprožilni dejavnik, ki pogosto ostane neprepoznan. Pojavijo se lahko po piku insektov,
pri okužbah kože s pršicami in drugimi artropodi, ob virusnih boleznih kože, ob implantatih,
tetovažah, po cepljenju, akupunkturi, na mestu poškodbe kože in po zdravilih. Pojavijo se pri
otrocih in odraslih, nekoliko pogosteje pri ženskah.
Na koži so prisotne čvrste eritematozne ali lividne papule, plaki ali nodusi, na površini se lahko
luščijo. Lahko so solitarni ali multipli, razporejeni v gruče, najpogosteje prisotni na glavi, vratu
ali rokah.
Psevdolimfomi s histopatološkimi spremembami, ki so podobne MF, najpogosteje povzročijo
zdravila (antiepileptiki, antipsihotiki, antidepresivi, zaviralci angiotenzinske konvertaze,
antiaritmiki, nekateri antibiotiki, nesteroidni antirevmatiki, benzodiazepini in številna druga
zdravila). Pojavijo se nekaj mesecev ali več let po začetku zdravljenja s sprožilnim zdravilom
in minejo nekaj tednov po ukinitvi zdravila. Perzistentni alergijski kontaktni dermatitis lahko
povzroči podobne histopatološke spremembe kot MF.
Psevdolimfomi s histopatološkimi spremembami, ki so podobne BCL, se klinično praviloma
manifestirajo kot solitarni nodusi. Med psevdolimfome B uvrščamo Lymphadenosis cutis
benigna kot posledico okužbe z Borrelio burgdorferi. Pogosto se pojavi v otroštvu, predilekcijska
mesta so ušesne mečice, dojke in skrotum.
Diferencialna diagnoza med psevdolimfomi in limfomi kože je težka, diferencialna diagnoza
vključuje tudi lupus tumidus. V pomoč je klinična presoja, histopatološka, imunofenotipska in
molekularno biološka preiskava kože.
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Zaradi možnosti spontane regresije je zdravljenje psevdolimfomov konzervativno. V primeru
vztrajanja prihajajo v poštev lokalni kortikosteroidi, kirurška ekscizija, laserska ablacija ali
radioterapija.
Zaključek
Čeprav so primarni kožni limfomi v primerjavi z nekaterimi drugimi kožnimi tumorji redki,
je pomembno, da jih ustrezno prepoznamo in pravočasno zdravimo. Pri bolnikih, ki imajo
več let nepojasnjene eritematozne makule ali plake na trupu in okončinah, ki so odporni na
zdravljenje, je potrebno pomisliti na kožni TCL. Na kožne BCL pomislimo v primeru solitarnih
ali multiplih rdeče-rjavih plakov, nodusev ali tumorjev, predvsem na glavi, trupu ali nogah.
Za potrditev diagnoze je potrebna korelacija med klinično sliko ter histopatološko in
imunofenotipsko preiskavo kože. S priporočenimi preiskavami pri bolniku opredelimo stadij
in zdravimo stopenjsko v skladu s priporočili. Pomembno je, da ločimo med primarnim kožnim
limfomom in kožno manifestacijo sistemskega limfoma.
Bolnike s kožnimi limfomi obravnavamo v terciarni ustanovi in interdisciplinarno. Potrebna
je prijava kožnih limfomov v register raka, sicer je težko oceniti realno prevalenco in trend
naraščanja.
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OSNOVE DERMOSKOPIJE IN NJEN POMEN V
DIAGNOSTIKI KOŽNIH TUMORJEV
Igor Bartenjev
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Dermatologija Bartenjev, Ljubljana

Uvod
Dermoskop predstavlja danes bistveno orodje dermatologom, kirurgom plastikom, družinskim
zdravnikom in nekaterim drugim specialistom, ki si prizadevajo za natančno in zgodnjo
diagnostiko melanoma. Vse pomembnejša je tudi vloga dermoskopije v prepoznavanju nemelanocitnih in ne-pigmentiranih kožnih sprememb in celo v diagnostiki vnetnih dermatoz.

ročni dermatoskop

Kaj je dermoskopija?
Dermoskopija (dermatoskopija, površinska mikroskopija, epiluminiscenčna mikroskopija) je
sodobna, še vedno razvijajoča se preiskovalna tehnika s katero si pomagamo v prepoznavanju
številnih sprememb kože, čeprav metodi pripisujemo centralno vlogo v diagnostiki pigmentnih
sprememb. Z dermoskopijo je mogoče bistveno povečati natančnost postavitve klinične
diagnoze, predvsem pri razlikovanju med benignimi in malignimi pigmentiranimi novotvorbami.
Uporaba dermoskopije je danes v dermatološki onkologiji velikega pomena, saj nam omogoča
zgodnjo diagnozo in tudi foto-dokumentiranje kožnih sprememb in hranjenje slik.
Dermoskopija je ne-invazivna diagnostična metoda. Kadar želimo razumeti dermoskopske
strukture in izboljšati klinično diagnozo moramo poznati značilne dermoskopske kriterije.
Metoda nam bo v pomoč pri diagnostiki novotvorb samo v primeru, ko smo se odločili za
pregled pravilno izbranih kožnih struktur ob poznavanju pravilnih indikacij. Izkušnje
zdravnika so pri dermoskopiji izrednega pomena. Danes sicer poznamo nekatere algoritme,
ki razlikovanje med benignimi in malignimi raščami nekoliko olajšajo. Zavedati se moramo,
da so dermoskopski preiskavi dostopne le kožne strukture, ki so blizu površine (epidermis,
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dermoepidermalna meja, zgornja – papilarna plast dermisa). Primerjati dermoskopijo s
histologijo je nemogoče, saj gledamo dermoskopsko sliko v horizontalni, medtem ko gledamo
histološke slike v vertikalni ravnini. Metoda v primeru pigmentiranih sprememb kože
omogoča razlikovanje melanocitnih od nemelanocitnih pigmentiranih tumorjev kože. Kadar
ugotovimo, da gre za melanocitno pigmentno raščo, nam dermoskopija olajša razlikovanje
med nenevarnimi in sumljivimi melanocitnimi spremembami. Odločilno nam metoda pomaga
tudi v diagnostiki bazalnoceličnega karcinoma, dermatofibroma, seboroičnih keratoz, žilnih
tumorjev …. Posebno mesto ima dermoskopija pri pacientih z velikim številom melanocitnih
nevusov, saj olajša izbiro oziroma odločitev za ekscizijo takšnega tumorja, predvsem pa nam
pomaga pri spremljanju pacientov. Zgodaj lahko ugotovimo sumljivo spreminjanje znamenja.

digitalna dermoskopija

Kako poteka dermoskopska preiskava?
Kadar vzamemo v roke dermoskop in začnemo preiskavo si zastavimo tri vprašanja. Zanima nas
ali gre za melanocitno ali nemelanocitno spremembo? Če ugotovimo, da gre za melanocitno
spremembo, je naslednje, drugo vprašanje, ali bi ta sprememba lahko bila melanom? Končni
odgovor, ki ga iščemo pa je - kakšna je diagnoza opazovane kožne spremembe?
Vprašanje 1: ali je preiskovana sprememba melanocitna ali ne?
Melanocitna je sprememba takrat, kadar vsebuje vsaj eno od navedenih »struktur«:

pigmentna mreža

pigmentna globula
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pigmentne proge (streaks)

sivo - modro področje

Vprašanje 2: ali je preiskovana melanocitna sprememba nevarna?
Določene značilnosti pigmentne strukture izrazito sugerirajo na malignost pregledovane
melanocitne spremembe. Takšne strukture so: področja brez pigmentne strukture, modrobelkasta področja, nesimetrična in nehomogena pigmentna mreža in rjavo- črne pike /dots/.
Tudi nesimetrične pigmentne proge na periferiji so značilnost melanoma.

področje brez strukture / modro belo področje

nesimetrična pigmentna mreža

rjavo-črne pike /dots/

nesimetrične proge na periferiji

Vprašanje 3: kakšna je diagnoza preiskovane spremembe?
Katere so dermoskopske značilnosti, ki opredelijo diagnozo?
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MALIGNI TUMORJI:
- melanom (modro-belkasto področje, multiple rjavo črne pike, psevdopodiji in proge na
periferiji, zadebeljena mrežna struktura, nehomogena pigmentacija / 4-6 barv/, nepravilen
potek žilja …..)

- bazalnocelični karcinom - pigmentirani BCC (ni pigmentne mreže, pigment v obliki
javorjevega lista ali sivo rjava globula, linearne in značilno razvejane teleangiektazije,
ulceracija)

- ploščatocelični karcinom (oroženevajoči karcinom)
Dermoskopija ni metoda izbora v diagnostiki. Vseeno jo včasih uporabimo, predvsem v
diferencialni diagnostiki (BCC, psoriatični plak….). V primerjavi z BCC je luščenje močneje
izraženo, žilni vzorec pa je glomerularen ali globularen.
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BENIGNI TUMORJI:
- seboroična keratoza: miliam podobne ciste, nepravilne kripte, fisure, globula, paralelne
strukture podobne odtisu prsta, cerebriformna površina.

- dermatofibrom: dermoskopski značilnosti sta psevdo- pigmentna
depigmentirano področje brez vidne dermoskopske strukture.

mreža in centralno

VASKULARNE SPREMEMBE:
- hemangiom (angiom): značilne so rdeče-lividne lakune in rdeča, modra do črna homogena
področja.
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- hemoragija: ločiti hemoragijo od melanoma je včasih zelo težko, značilna je anamneza in
včasih lividna barva na periferiji.

Dermoskopije se danes poslužujejo tudi v diagnostiki številnih drugih kožnih sprememb, tako
prekanceroz kot benignih tumorjev in vnetnih dermatoz. Tako so v literaturi opisi o smiselnosti
uporabe dermoskopije pri diagnostiki virusnih bradavic, hiperplazije lojnic, retencijskih cist,
luskavice, aktiničnih keratoz, Bownove bolezni, skabiesa, larve migrans…..
Vseeno pa ostaja dermoskopija bistvenega pomena v primerih, ko si zastavi zdravnik
vprašanje, kako ne spregledati melanoma oziroma kako ga odkriti v fazi, ko je melanom
začeten in torej ozdravljiv. Tu nam je dermoskopska diagnostika res v veliko pomoč, nikakor
pa ne nadomesti anamneze in kliničnega pregleda.
Kako odkrijemo melanom v zgodnji fazi?
Klinični pregled ostaja temelj diagnostike pigmentnih rašč na koži in tudi temelj zgodnjega
odkrivanja melanoma kože. Tega dermoskopija ne more nadomestiti. V večini ambulant
zdravniki nimajo na voljo dermatoskopa (dermoskopa), s katerim bi lahko natančneje postavili
diagnozo. Prav tako nimajo izkušenj v dermoskopski diagnostiki.
Klinični pregled temelji na ABCD kriterijih.
Asimetrija (A): Ena od razlik med nenevarnim
melanocitnim nevusom in sumljivo pigmentno
raščo oz. zgodnjim melanomom je v
simetričnosti lezije. Če razdelimo pigmentno
spremembo v dve ravnini lahko opazujemo
simetrijo v vertikalni in horizontalni ravnini.
Nesimetričnost v obeh smereh je gotovo znak,
ki nas opozori, da je z raščo nekaj narobe.

asimetrija
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nepravilna omejitev

Omejitev (B – border): Za navadne nevuse je
značilno, da so pravilno omejeni od okolišnje zdrave
kože. Omejitev se spremeni, kadar gre za raščo z
večjo dinamiko, kar pomeni, da rašča raste, poleg
tega pa vpliva na obliko in tudi na omejitev imunski
mehanizem, ki prepozna melanom zelo zgodaj in
ga želi eliminirati. Omejitev postane zabrisana ali
pa policiklična, nekako nazobčana, včasih tudi zelo
ostra.
Barve (C-color): Običajna melanocitna znamenja
so navadno rjave barve, največkrat enobarvna,
čeprav v praksi večkrat vidimo, da je barva nekoliko
nehomogena. Kadar je pigmentna rašča zelo temna
– črna, predvsem pa , ko je barv več in je vmes tudi
črna ali lividna, ta heterogenost izrazito sugerira, da
gre za sumljivo spremembo.

več-barvnost pigmentne rašče

(D-diameter): Premer pigmentne rašče je za klinično
diagnostiko po moji oceni velikega pomena. Res
je, da večina melanoma nastane »de novo«, torej
na predhodno nespremenjeni koži, res pa je tudi,
da melanoma, ne moremo diagnosticirati klinično,
dokler je velik le 1,2 ali 3 mm. Ob kliničnem
pregledu v ambulanti družinskega zdravnika smo
torej posebej pozorni na rašče, ki so večje od 5 mm
v premeru. Pri tej velikosti lahko dobro določimo
velikost – vsaj 5 mm v premeru
ABCD kriterije in opredelimo ali je pregledovana
rašča sumljiva za melanom. Mislimo tudi, da toliko velik melanom še ni razvil metastatičnega
potenciala in da je debelina po Breslow-u še zelo majhna. Ob kliničnem pregledu vedno
upoštevamo vse navedene kriterije.
Kadar se ne moremo odločiti, naročimo pacienta na kontrolo, nekako čez 3 mesece. Tedaj
upoštevamo še en kriterij, ki je pravzaprav najpomembnejši, anamnestično – klinični kriterij
razvoja lezije. Označimo ga z E (evolution). Navadni melanocitni nevusi se po nastanku
navadno ne spreminjajo, ne rastejo, ne spreminjajo barve in oblike. Vsakršno spreminjaje
ocenjujemo za sumljivo. Kadar ocenimo pri kliničnem pregledu nevusa, da so trije od petih
kriterijev »pozitivni«, svetujemo napotitev pacienta na izrez takšne spremembe.
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Diagnostični algoritmi v dermoskopiji:
V želji po standardiziranju raznolikosti dermoskopskih kriterijev in za izboljšanje klasifikacije
in diagnostike pigmentiranih tumorjev kože so se v zadnjem desetletju razvili različni sistemi
ocenjevanja sprememb. Najstarejši in najzahtevnejši način vrednotenja, ki zahteva izkušenega
preiskovalca je t.i. analiza vzorcev, ki jo je razvil Pehamberger in sod. Sistem so dopolnjevali in
danes velja za zelo preciznega, ni pa primeren za manj izkušene preiskovalce, saj je verjetnost
napačnega vrednotenja pri njih velika. Kasneje so se razvili preprostejši sistemi (ABCD-pravilo
dermoskopije, 7-točkovna lista, 3-točkovni algoritem), ki omogočajo tudi manj izkušenemu
preiskovalcu ugotoviti suspektno melanocitno lezijo.
Najpreprostejši algoritem, ki omogoča uspešno uporabo dermoskopije v zgodnji diagnostiki
melanoma tudi zdravnikom, ki se dnevno ne ukvarjajo z diagnostiko pigmentnih sprememb
kože, se mi zdi 3-točkovni algoritem.
3-točkovni algoritem dermoskopije
V prvem koraku diagnostike moramo ugotoviti ali je pigmentna sprememba, ki jo
diagnosticiramo melanocitna ali nemelanocitna. Kadar gre za melanocitno spremembo,
nadaljujemo s preiskavo.
Pri običajnih melanocitnih nevusih in drugih nenevarnih melanocitnih spremembah je mreža
realtivno enakomerna, ne sili preveč izven znamenja, tudi globula so bolj ene barve, ne vidimo
jih izven znamenja. Diagnostike oz. vsaj ocenjevanja ali je melanocitna rašča morda nevarna
se s pomočjo 3-točkovnega algoritma dermoskopije razmeroma z lahkoto naučimo.
Pri 3-točkovnem algoritmu smo v analizi pozorni na:
1- asimetričnost pregledovane melanocitne spremembe: asimetrična je oblika, barva, mrežna
struktura, rob ...

asimetrična je oblika, barva, mrežna
struktura, globula...
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2. atipičnost strukture pigmenta

mreža ali globula

atipična globula in mreža

3. modro-belkasta področja znotraj znamenja

modro-belkasta področja

Kadar vidimo, da je pigmentna mreža nepravilna, da je mestoma predvsem na robu črna,
in pigment žarkasto izrašča iz osnovne lezije v okolico, pa tudi kadar so globula neenake
velikosti, raznih barv in silijo iz okvira nevusa je to sumljivo. Posebno sumljive so drobne črne
pikice (black dots). Modro-belkasta področja v pigmentni rašči, pomenijo regresijo, ki je
največkrat posledica dejstva, da se imunski sistem bojuje s tumorjem in ga uničuje. Modrobelkasto področje v melnocitni rašči s 75% verjetnostjo napoveduje, da gre za melanom.
Zaključek:
Dermoskopija je izkušenemu preiskovalcu v zgodnji diagnostiki kožnih tumorjev, posebej
pigmentiranih tumorjev, v veliko pomoč. Vendar pa je dermoskopija zahtevna diagnostična
tehnika, ki se je ni mogoče naučiti iz knjige. Strokovnjaki priporočajo, da izvajajte
dermoskopijo ob vsaki priložnosti, ob tem pa vedno upoštevajte klinično sliko in klinično
diagnozo. Primerjajte svoje diagnoze s prejetimi patohistološkimi izvidi izrezanih rašč.
Zdravniki, ki ne dermoskopirajo vsakodnevno, velja tudi za dermatologe, velikokrat prehitro
ocenijo spremembo za melanom (over-diagnose of melanoma).
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Uvod
Limfedem lahko nastane po zdravljenju katerega koli kožnega raka. Pogostost pojavljanja
limfedema je odvisna od vrste in lokacije kožnega raka ter načina njegovega zdravljenja.
Največkrat limfedem nastane po odstranitvi bezgavk pri bolnikih z melanomom, redkeje po
radioterapiji ali odstranitvi nemelanomskih kožnih rakov. Lahko pa limfedem nastane kot
posledica širjenja drugih metastatskih rakov na koži (1).
Limfedem in melanom
Približno 300 000 novih primerov melanoma je letno diagnosticiranih na svetu (2, 3). V Sloveniji
je bila incidenčna stopnja melanoma na 100.000 prebivalcev v letu 2017 28,9 pri moških,
oziroma 25,1 pri ženskah (4). Ob odstranitvi primarnega melanoma lahko nastane limfedem
zaradi poškodbe povrhnjega limfnega žilja ob široki lokalni eksciziji. Pri napredovalih
melanomih pa po biopsiji varovalne bezgavke in limfadenektomiji.
Ocenjujejo, da limfedem spodnjih okončin nastane v 7,6 % - 35,1% po biopsiji ingvinalnih
varovalnih bezgavk, ter v 48,8 % - 82,5 % po odstranitvi ingvinalnih bezgavk (2, 5-7). Limfedem
na zgornjih okončinah nastane v 4,4 % - 14,6 % po odstranitvi bezgavk zaradi melanoma v
aksili (2, 5, 6). Nekateri avtorji opisujejo nastanek limfedema po odstranitvi bezgavk v aksili
v 1-39%, oziroma v 4,1% po biopsiji varovalnih bezgavk (7, 8). V Sloveniji je med leti 2002
in 2007 le pri 2,8 % bolnikih z melanomom bil limfedem prepoznan in ustrezno zdravljen
(9, 10). Campanholi je s sodelavci opozoril, da ne samo ekscizija primarnega melanoma,
pač pa tudi rekonstrukcija z režnji, limfadenektomija, pooperativni seromi in pooperativne
okužbe dodatno povečajo možnost za nastanek limfedema (11). Incidence limfedema pa ni
mogoče povezati s številom odstranjenih bezgavk niti s številom pozitivnih bezgavk (6). Pri
večini bolnikov se razvije limfedem v prvih dvanajstih mesecev po zdravljenju melanoma, pri
nekaterih bolnikih pa se razvije šele več let po zdravljenju melanoma, običajno kot posledica
okužbe, travme ali ponovitev bolezni.
Limfedem in nemelanomski kožni rak
Med vsemi raki je največ nemelanomskega kožnega raka (12). V Sloveniji je bila incidenčna
stopnja kožnega raka na 100.000 prebivalcev v letu 2017 139,5 pri moških, oziroma 135,7
pri ženskah (13). BCC predstavlja približno 80% vseh nemelanomskih kožnih rakov in je
najpogostejše maligno obolenje pri svetlopoltih ljudeh (14). Incidenca nemelanomskih kožnih
rakov se povečuje zadnjih nekaj desetletij, z ocenjenimi 2,1 milijona novih bolnikov, zdravljenih
v ZDA leta 2006 (15). Prav tako se število novih primerov nemelanomskega kožnega raka iz
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leta v leto povečuje tudi v Sloveniji (16). Na Dermatovenerološki kliniki, UKC v Ljubljani smo
od 1.1.-31.12.2010 obravnavali 792 bolnikov z BCC, od katerih jih je 78,8% bilo zdravljenih
z ekscizijo in le 0,4% bolnikov je imelo razširjeno bolezen v regionalnih bezgavkah, le ena
bolnica z Goltz-Gorling sindromom pa je imela limfedem (12). Ekscizije nemelanomskih kožnih
tumorjev v večini primerov nimajo za posledico nastanek limfedema, razen, če ima bolnik
primarni limfedem. Sicer pa je podatkov o pojavnosti limfedema po odstranitvi regionalnih
bezgavk pri bolnikih z nemelanomskimi kožnimi raki le malo, ker so tovrstni posegi redkejši
kot pri zdravljenju oziroma diagnostiki melanoma. Najverjetneje pa je pooperativni rizik za
nastanek limfedema po odstranitvi bezgavk pri zdravljenju nemelanomskih kožnih rakov enak
ali vsaj podoben kot pri limfadenektomiji zaradi melanoma (8). Ne samo kirurški postopki,
pač pa tudi radioterapija, bodisi paliativna ali kurativna, je odvisni (v kombinaciji s kirurško
terapijo) ali neodvisni dejavnik za nastanek limfedema, vendar je tudi na tem področju le
malo objav (17).
Zapleti pri motnjah limfne drenaže
Kopičenje limfne tekočine vodi do limfedema, ob nezdravljenju s kasnimi zapleti (papilomatoza,
hiperkeratoze in limfangijektazije z limforejo). Limforeja povzroča regionalni dermatitis z
možnim napredovanjem do razjede. Zmanjšan imunski nadzor, kot posledica okvarjene limfne
drenaže, vodi do večjih nagnjenosti k okužbam, saj ima limfni sistem ključno vlogo pri imunskem
odzivu na lokalno okužbo (18). Pogosti so celulitisi, pojav bradavic in glivične okužbe, posebno
interdigitalno na nogah, ki predstavljajo vstopno mesto za bakterije, ki povzročajo celulitis.
Ponavljajoči celulitisi, povezani s pomembnimi vnetnimi odzivi dodatno poškodujejo limfne
poti, kar limfedem še poslabša (18). Pooperativne okužbe po odstranjevanju kožnih rakov
dodatno predstavljajo rizični faktor za nastanek limfedema.
Poleg okužb zmanjšan imunski odziv lahko povzroči nastanek kožnih malignomov na
limfedemskem tkivu. Tako imajo ti bolniki povečano tveganje za nastanek nemelanomskih
kožnih rakov (dokumentiran SCC v 12 primerih in BCC v 9 primerih), melanoma (dokumentiran
v 5 primerih) in limfangiosarkoma-Stewart-Trevesov sindrom ter Kaposhijevega sarkoma
(19). Tabela 1 prikazuje primere bolnikov z limfedemom, ki so razvili kožnega raka na
limfedematozni regiji (19, 20).
Tabela 1: Vrsta kožnega raka na limfedematoznem delu telesa
Vrsta kožnega raka

Starost in spol

Lokacija

Etiologija limfedema

BCC, Kaposhijev sarkom

59 M

Noga

Radioterapija AIDS- Kaposijev sarkom

BCC, multipli

75 M

Roka

Operacija v aksili zaradi Hidradenitis
suppurtiva

BCC

74 Ž

Noga

Limfadenektomija + radioterapija
(endometrijski karcinom)

BCC

82 Ž

Noga

Limfadenektomija + radioterapija
(karcinom uterusa)

BCC, multipli

75 Ž

Noga

Ponavljajoči erizipeli
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BCC

65 M

Noga

Primarni limfedem

BCC, SCC

46 Ž

Obe nogi

Imunosupresivna terapija (transplantacija
ledvice)

BCC, SCC

49 Ž

Obe nogi

Imunosupresivna terapija (transplantacija
ledvice)

Melanom

77 M

Noga

Primarni limfedem

Melanom

NO

Roka

Limfadenektomija + radioterapija
(karcinom dojke)

Melanom

45 Ž

Roka

Limfadenektomija + radioterapija
(karcinom dojke)

Melanom

60 M

Noga

Filariaza

Melanom, BCC

64 Ž

Roka

Limfadenektomija (karcinom dojke)

SCC

52 M

Noga

Limfedem po travmi

SCC

63 Ž

Noga

Idiopatski limfedem

SCC

82 Ž

Noga

Limfadenektomija

SCC

69 M

Stopalo

Limfedem po travmi

SCC

53 M

Stopalo

Primarni limfedem

SCC

88 Ž

Dlan

Postmastektomijski limfedem

SCC

40 M

Noga

Primarni limfedem

SCC

48 Ž

Roka

Distrofična bulozna epidermoliza z
limfedemom

SCC

79 Ž

Podlaht

Postmastektomijski limfedem

SCC

37 M

Stopalo

Primarni limfedem

SCC

25 Ž

Pod
nohtom

Idiopatski limfedem

SCC

90 Ž

Noga

Limfedem po travmi

Domneva se, da limfedem spodbuja kožno malignost po dveh mehanizmih. Slaba cirkulacija
limfne tekočine povzroča kronično vnetje z okvarjenim imunskim delovanjem in migracijo
Langerhansovih celic (zmanjšano izražanje Langerhansovih celic-molekul MHC razreda II) v
limfedematoznem tkivu, zato je oslabljena predstavitev antigenov. V bezgavkah so odkrili le
nekaj Langerhansovih celic z moteno migracija s kože v bezgavke (20, 21). V limfedematoznem
tkivu je povečano število proangiogenih dejavnikov, zlasti vaskularnega endotelijskega rastnega
faktorja, ki vpliva na rakotvornost kože s spreminjanjem rasti in širjenja (20, 22). Infiltracija
malignih celic v koži je limfangiitis karcinomatoza. Kožne metastaze melanoma so v literaturi
opisane pri 15,5 % bolnikov, nemelanomskih kožnih rakov pa v 2,1% primerov. Limfangiitis
karcinomatoza se kaže v obliki diskretnih rdečkasto-modrikastih nodulov. Preživetje teh
bolnikov je kratko, v povprečju 3 mesece po postavitvi diagnoze (23, 24).
Zaključek
Edem zaradi okvare limfne drenaže po disekciji bezgavk negativno vpliva na kakovost bolnikovega
življenja, saj omejuje gibljivost, predstavlja tveganje za okužbo (celulitis) in ustvarja estetsko
neprijeten videz. Slabšo kvaliteto življenja imajo mlajši bolniki in ženske, ki imajo tudi bistveno
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slabšo telesno samopodobo (25). Zaradi vsega naštetega je potrebno kožnega raka čimprej
diagnosticirati, ustrezno, pravočasno zdraviti, bolnika opozoriti na možnost pojava limfedema,
ter ga naučiti, kako spremlja svojo kožo, da prepreči slabšanje limfedema in neželene posledice.
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Uvod
Kožne spremembe, znamenja in tumorji so vsakdanji spremljevalci dermatologa, osebnega,
družinskega zdravnika, seveda pa v prvi vrsti bolnika. Prepoznava nevarnih ali malignih obolenj
je osnova za zgodnjo diagnostiko in terapijo kožnega raka, ki pa pomeni eno najpogostejših
oblik raka po svetu in tudi v Sloveniji
Kožno znamenje, kožni rak, melanom, seboroična keratoza, solarna keratoza, fibrom,
bradavica, pigmentacija, aterom, limfom na koži, bazalnocelični karcinom, ploščatocelični
karcinom….. spremembe na koži s katerimi se srečujejo vsi zdravniki. Seveda pogosteje osebni
zdravniki in pediatri in seveda največ dermatologi. Pa tudi gastroenterolog, endokrinolog,
kirurg, ginekolog.. Ali spoznamo vsi tako spremembo, postavimo pravilno diagnozo? Statistika
raka navaja kožnega raka kot najpogostejši rak v Sloveniji. Pri moških je najpogostejši rak
prostate 20.8%, pri ženskah pa rak kože 21% - podatki za leto 2016.
Po podatkih statistike se povečuje število nemelanomskega raka vsako leto za 3%. Melanom
predstavlja le 5% vseh kožnih rakov, odgovoren pa je za več kot 90% vseh smrti zaradi kožnega
raka.
Podatki za število obolelih v Sloveniji za melanomom so okrog 500 novih primerov na leto
(leta 2014 – 517 novih primerov, med leti 2008 in 2012 pa povprečno 479 novih primerov).
Podatki iz drugih držav so na primer iz Anglije za leto 2016 več kot 16000 novih primerov
melanoma, za ZDA pa so podatki za leto 2020 okrog 196000 diagnosticiranih novih melanomov.
9500 bolnikov ima dnevno diagnosticiranega kožnega raka v ZDA.
Družinski zdravnik je tisti, ki se srečuje v največji meri s problematiko kože, kožnih obolenj in
znamenj, tumorjev.
Ali ima dovolj časa za obravnavo teh bolnikov? Ali dovolj dobro pozna to problematiko? Ali
126

ima dovolj možnosti konzultacije z dermatologom? Ali je napotitev k dermatologu potrebna?
Kdaj je potrebna? Kaj smo naredili za preventivo kožnega raka?
Dovolj vprašanj za razrešitev!
Zanimivi podatki iz angleške študije so, da je bila v večini primerov napotitev sumljivega
melanoma isti dan, največ v 14. dneh, od tega pa je je bilo potrjenih 3% malignih melanomov!
Kako je v Sloveniji?
V zadnjih desetletjih sta se znanje in informiranost v populaciji Slovenije zelo dvignila. Veliko
s pomočjo medijev, veliko s pomočjo akcij tudi dermatologov, kjer je Euromelanoma-day
veliko pripomogel k temu. Rezultat te informiranosti je povečano zanimanje ljudi za preglede
znamenj, povečana skrb za pravočasno diagnostiko malignih sprememb na koži. Mreža
dermatologov, število dermatologov pa stagnira, oziroma pada, zato ni dovolj možnosti niti
rednih pregledov, še manj pa preventive.
Bolniki iščejo pomoč pri osebnem, družinskem zdravniku, ki pa je preobremenjen, prav tako
pa nima diagnostičnih pripomočkov za lažjo diagnostiko.
Spet primer iz Anglije, kjer je možen kontakt med osebnim zdravnikom in dermatologom,
telemedicina, kar olajša diagnostiko in skrajša čakalne dobe.
American Cancer Society priporoča pregled kože v celoti vsaka 3 leta pri bolnikih med 20
in 40 leti starosti, in letno pri bolnikih starejših od 40 let, bolnikom pa priporočajo mesečno
pregledovanje kože.
Zanimiv pogled na to problematiko je tudi finančni: 4.9 milijona odraslih v ZDA je zdravljenih
zaradi kožnega raka vsako leto med leti 2007 in 2011, letno pa je strošek zdravljenja 8.1
bilijonov dolarjev.
Med leti 2002 in 2006 pa je bilo zdravljenih 3.4 milijona odraslih, letni strošek pa je bil 3.6
bilijona dolarjev.
Problem prepoznavanja nevarnih oziroma nenevarnih sprememb v Sloveniji je v osnovi
večplasten: možnost le kratke obravnave pri družinskem ali osebnem zdravniku, velikokrat
premalo izkušenj pri diferenciranju začetnih kožnih rakavih sprememb, čakalne dobe pri
dermatologu, nezmožnost komuniciranja direktno z dermatologom za nujne primere, premalo
opreme v ambulanti družinskega zdravnika kot je na primer prenosni ročni dermatoskop.
V Sloveniji je več preventivnih programov: SVIT, DORA, ZORA, pripravlja se program za
preventivo raka na želodcu.
Najpogostejši rak v Sloveniji je kožni rak!
Sam (Boris Kralj) sem že večkrat predlagal neko obliko preventivnega programa, ki bi ga
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ustanovili dermatologi Slovenije, seveda s podporo države, preventivnih organov države, pa
nisem naletel na podporo ali pa predloge.
Avtorja predlagava preventivni program, lahko z imenom KORA ( KOžniRAk)!
Kako lahko poteka tak preventivni program: vsaj enkrat v starostni dobi na primer 40 let
pridejo državljani Slovenije do dermatologa, ki jih pregleda, postavi v kategorijo ogroženih,
manj ogroženih, jim svetuje ukrepe, jih nauči samo opazovanja in po potrebi uvrsti v seznam
tistih, ki bodo v redni kontroli.
Zaključek
Diagnostika kožnih obolenj, sprememb, kožnega raka je seveda področje dermatologije. Pa
vendar je to tudi področje osebnega, družinskega zdravnika, pediatra in vseh zdravnikov, ki
pregledujejo bolnika. Nenazadnje pa je to področje, kjer je samopregledovanje bolnika in
poznavanje sprememb tudi in zelo pomembno.
Trenutna situacija v Sloveniji, kjer je pomanjkanje dermatologov in dolge čakalne dobe
zahtevajo dodatne možnosti, ki pa so v prvi vrsti povezava splošnega zdravnika z dermatologom
za konzultacijo, ali preko maila ali pa s telemedicino, na vsak način pa postavitev preventivnih
programov za zgodnjo diagnostiko, preventivo in izobraževanje tudi vseh prebivalcev Slovenije.
Nekaj primerov iz vsakdanje prakse dermatologa, splošnega zdravnika:

Bolnik 38 let, slučajno na pregledu zaradi znamenj: melanom, Clark II, Breslow 0.6 mm.

Bolnica 47 let, spremembo ima 2 leti: bazalnocelični karcinom.
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Bolnik 29 let, napoten iz sistematskega pregleda: melanom, Clark III, Breslow 0.8 mm.

Bolnik na rednem pregledu zaradi znamenj: seboroična keratoza.

Bolnica 52 let, zaradi krvavitve na hrbtu, ki traja več mesecev: bazalnocelični karcinom.
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Bolnica 82 let, sprememba ugotovljena ob pregledu zaradi sprememb na obrazu.

Bolnik 77 let, spremembo opaža več let, raste: seboroična keratoza.

Bolnik 78 let, večkrat na terapijah za spremembe na glavi: solarne keratoze.
130

Bolnica 64 let sprememba jo moti: bazalnocelični karcinom

Bolnik 57 let, na pregledu za znamenja: melanom, Clark II, Breslow 0.5 mm.

Bolnik 18 let, novotvorba nastala v dveh mesecih: bazalnocelični karcinom, sindrom
Gorlin-Goltz?
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