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A pyogen granuloma (PG) gyermekekben vagy fia-
tal felnõttekben egy gyorsan növekvõ, barnásvörö-
ses vagy kékesfekete papulonodulosus, sokszor ko-
csányon ülõ jóindulatú vascularis tumor, mely
5–15 mm nagyságúra növekszik. A felszíne feszü-
lõ, fényes vagy száraz, kissé hámló, éppen ezért sé-
rülékeny és vérzékeny (1). A PG gyakran kisebb
bõrsérülések helyén, elsõsorban az arcon, nyakon,
hajas fejbõrön, ritkábban az ujjakon, a törzs vagy
végtagok bõrén, a szájnyálkahártyán (2) fejlõdik ki.
Rövidebb-hosszabb fennállást követõen spontán is
regrediálhat, de gyors növekedése miatt, különö-
sen vérzéses szövõdmény esetén mielõbbi ellátást,
többnyire sebészi eltávolítást igényel.

Esetismertetések

A 10 éves véralvadási zavar miatt gondozás alatt
álló lánybeteg nyakán 2-3 hét alatt kocsányon ülõ,
8 mm átmérõjû, feszes tapintatú, vörösesbarna,
vascularis tumor fejlõdött (1. ábra). A klinikai meg-
jelenés alapján az elváltozást pyogen granulo-
mának tartottuk és lokális okkluzív propranolol ke-
nõcsös kezelést kezdtünk. 3 hét eltelte után a tu-
mor lényegesen megkisebbedett, puha tapintatúvá
vált. Sebészi konzílium javaslatára a „fityegõ” kép-
let kocsányi részén lekötést alkalmaztunk, minek
következtében napokon belül a vascularis tumor
elhalását, „leszáradását” észleltük, és maradvány-
tünet nélküli gyógyulás következett be.
A 14 éves lány a sternum felsõ harmada feletti bõr-
területen látható, elõször maculosus, majd néhány
hét alatt babnyi méretûre növekvõ kocsányos
vascularis tumor miatt jelentkezett (A). A lézió
gyors növekedése és a makroszkópos megjelenés
ebben az esetben is a PG diagnózisa mellett szólt.
A méret és az esztétikailag elõnytelen elhelyezke-

dés miatt a lokális érzéstelenítésben elvégzett se-
bészi kimetszés mellett döntöttünk (B) (2. ábra).

Megbeszélés

A kissé megtévesztõ nevû pyogen granulomával leg-
gyakrabban ismétlõdõ enyhe irritációnak kitett vagy
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Pyogen granuloma – sérülékeny, vérzékeny benignus
vascularis tumor

Pyogenic granuloma – a vulnerable benign vascular tumor that is prone to bleeding

1. ábra: Sima felszínû, kocsányon ülõ, vörösesbarna vascularis
tumor elöl a nyak bõrén

2. ábra: A: A sternum felsõ harmada felett látható barnásvöröses
színû, fényes, kissé hámló felszínû, kerek, pedunculált képlet.
B: A mûtéti képen jól megfigyelhetõ a nyeles szerkezet.



sérült bõrfelületeken találkozhatunk, de nyálkahár-
tyákon, periungualisan, subungualisan, kivételesen
akár intravascularisan is elõfordulhat3,4,.

Ez egy benignus vascularis tumor, melyet gyakran
neveznek lobularis kapilláris haemangiomának is.
A pontos etiológia nem ismert, kialakulását jelen-
leg egy angiogen inzultus hatására fellépõ eltúlzott
neovascularisatio következményének tartják. Ne-
vével ellentétben patomechanizmusában fertõzõ
ágensek nem mutathatók ki, azonban hormonális
hatások, bizonyos gyógyszerek (kemoterápiás,
immunszuppresszív szerek, retinoidok stb.) szere-
pet játszhatnak a megjelenésében.
Jellemzõen egy kisméretû pirosas, barnásvörös
vagy akár kékesfekete maculopapulosus elválto-
zásként jelenik meg, majd hetek, hónapok alatt
gyorsan eléri a végleges méretét. Ekkor általában 1
cm-nél kisebb, exophyticus, szesszilis vagy
pedunkulált, sérülékeny szövetet alkot, mely a lo-
kalizációtól függõen esztétikai problémát jelenthet
a beteg számára, trauma következtében kifejezett
vérzéssel járhat, illetve az ulceratio sem ritka. Bár-
mely életkorban elõfordul, de gyermekeknél, fiatal
felnõtteknél gyakoribb. Várandósok 2–3%-ánál az
elsõ 5 hónapban kialakulhat. Legtöbbször a hajas
fejbõr, az arc és a nyak érintett, ritkábban a végtag-
ok. Az elváltozás az esetek többségében szoliter,
de multiplex léziók is elõfordulhatnak. A nyálka-
hártyán kialakuló pyogen granulomák általában a
szájnyálkahártyát érintik, de ritkán a gastrointes-

tinalis traktus egyéb pontjain is elõfordulhatnak,
nyelési nehézséget, vérzést, anaemiát okozva (4).
Szövettani vizsgálat során általában egy polypoid
képlet látható bázisán kapillárisokkal. A granu-
loma felszínén az epidermis atrofizált, gyakran
ulcerált, körülötte pedig acanthoticus.
A diagnózis legtöbbször egyértelmû, azonban ke-
vésbé típusos esetekben el kell különítenünk az in-
fantilis haemangiomától, Spitz-naevustól, glomus-
tumortól, illetve egyéb jó- vagy rosszindulatú bõr-
tumoroktól.
Bizonyos esetekben elõfordulhat spontán reg-
resszió, de legtöbbször beavatkozás nélkül nem
várhatunk jelentõs javulást. Amennyiben felmerül
valamilyen kiváltó ágens (gyógyszer-mellékhatás)
szerepe, az adott szer elhagyása javíthat a pana-
szokon. A további kezelést illetõen egyelõre nincs
konszenzus, függ a lokalizációtól, a beteg korától,
differenciáldiagnosztikai szempontoktól. Legjobb
eredmény a sebészi excisiótól várható, ekkor szö-
vettani vizsgálatot is végezhetünk, és pontos diag-
nózist is kaphatunk. További lehetõségek között
szerepel a lézeres excisio, a krioterápia, illetve
topicalis kezelések: szkleroterápia, kémiai kauteri-
záció, lokális fenolos vagy triklórecetsavas ecsete-
lés (5), érösszehúzó béta-receptor-bokkoló kezelés
(pl. propranolol vagy timolol) (6), ligatio.
A prognózist nagyban befolyásolja a választott ke-
zelési modalitás, különösen a hegesedés, kiújulás
tekintetében.
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Útravaló tudnivaló

� A pyogen granuloma gyorsan növekvõ benignus vascularis tumor a bõrön vagy a nyálkahártyán, fel-
színe sérülékeny, vérzékeny.

� A diagnózis a klinikai tünetek alapján megállapítható, általában nem igényel szövettani vizsgálatot.
� A kezelés sebészi eltávolítással, lézerre, vagy lokális béta-receptor-blokkoló készítménnyel

(propranolol kenõcs és gél, timolol oldat) lehetséges.

Tesztkérdések

1. Mi a pyogen granuloma?
a) Microcystás purulens bõrfolyamat
b) Granulomatosus megjelenésû malignus tumor
c) Benignus vascularis tumor

2. Milyen kezelés alkalmazható pyogen granuloma esetén?
a) Sebészi kimetszés
b) Szén-dioxid-lézer kezelés
c) Propranolol kenõcsös okklúziós kezelés
d) Mindegyik

Az egyszerû választásos tesztekre a megoldást a társaság honlapján kérjük megjelölni: www.gyermekorvostarsasag.hu.
A legjobb megoldó 100 ezer Ft jutalomban részesül! Kreditpont a teszteket jól megoldóknak!
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