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6sszeroct.nlAs
A subcutan befecskendezett folyekony paraffint a penis
volumenndvel6se c6lj6b6l a mai napig alkalmazzik. Mivel
a beavatkoz6st a legritkfbb esetben vdgzik orvosok, na-

gyon gyakoriak a sterilit6s hi6nya miatt kialakul6 szov6d-
m6nyek. I(6s6i, akrir €vekkel kds6bb jelentkez6 sz<iv6dm6-

nyei koz6 tartozik az idegentest granuloma kdpz6d6s, egy

massziv, szovetsz6tesdssel, kifek6lyesed6ssel jrl16 folyamat,
amely akut, radik6lis seb6szeti ell6tdst ig6nye1.

KUL(SSZAVAK: paraffin granuloma

A subcutan befecskendezett foly6kony parafin hasz-
ndlata a l(elet-Eur6pai, ill. egyes Azsiai orsz6gokban
m6g ma is bevett szokds a penis volumennovel6se
c6lj5b6l. Egyes Azsiai orszdgokban plasztikai seb6szeti
beavatkozdsnak szdmit, de a legtdbb orsz6gban - f6-
k6nt Eur6pdban - saj6t maguk v|gzik el a betegek az

rincsonkitdsnak ezt a kiilonleges formij5.t.
F6k6nt b<irtoncikben , egy6b f6rfi krizoss6gekben hagyo-
miny ez az eljfrds. A szildrd rillapotban l6v6 paraffint
felmelegitik, majd foly6kony form6ban fecskend6-
be szivj6k 6s a b6r ill. a Buck fascia (fascia profunda
penis) koz6 fecskendezik. A corpus cavernosum nem
6rintett az elj{r6s sor6n.
Tekintettel a sterilitds hi6ny{ra a legels6, korai szo-
v6dm6nyek koz6 tartozik a lokdlis inflammatio, ery-
sipelas, cellulitis, ill. hepatitis C virus feft6z6s, vagy
egy6b szexudlis riton terjed6 k6rokoz6k (STI) {witele.
A k6s6i sz6v6dm6nyek kozott szerepel azonban az

idegentest granuloma k6,pz6d6s, amelynek ktivetkez-
t6ben massziv, szovetsz6tes6ssel, kifek6lyesed6ssel
j6r6 folyamat alakul ki, akut, radikflis sebdszeti ell{-
t{st ig6nyelve.
Ez ut6bbi sz<iv6dm6nyt kiv6njdk aszerz6ka kdvetkez6
esetbemutatds kapcs6n ismertetni.
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SUMMARY
Nowadays the subcutaneous infiltration of liquid paraffin
is still used for penile enlargement, Because of lack of hy-
giene - this intervention is carried out by doctors in only
a few cases - there are many complications afterworlds.
Onebf the complications is -appearing years or decades

after the intervention- the foreign body granuloma forma-
tion, consequently with massive ulceration and necrosis
of the affected skin, which requires acute, radical surgical
excision.

KEYW0RDS: paraffine granuloma

ESETBEfuIUTATAS

2007 december6ben 6szlelte 29 6ves betegiink a peni-
sen lassan kialakul6 ffjdalmatlan papul{j6t. Ezt meg-
el6z6en egy h6nappal Moszkv6ban penicillin injekci-
6t kapott a beteg 6ltal fel nem tdrt ok miatt. Lokdlis
antiszeptikus kezel6s mellett a folyamat nem javult. A
tertiletileg illet6kes B6r-Nemibeteg Gondoz6ban, az

elv|gzett szerol6giai vizsg{latok a kcivetkez6 eredm6-
nyeket adt6k: TPHA: pozitiv, TP ELISA: pozitiv, RPR
tom6nyben 6s titr6lva: negativ. A szerol6giai eredm6-
nyek alapjdn a betegnek lezajlott syphilises infekci6ja
volt, azonban, l6v6n a ter6pi6r6l inform6ci6 nem 6llt
rendelkez6sre, a Magyarorsz6gon jelenleg 6rv6ny-
ben l6v6 szakmai elveket figyelembe v6ve, a beteget
komplett kezel6sben r6szesitett6k (3 alkalommal napi
1xlME procaine penicilline, 15-15 nipig), amely mel-
lett a klinikai k6p nemvdltozott. Ekkor kertlt Klinikdnli
ambulancidjrlra a beteg. Els6 megjelen6sekor a penis
bal oldal6n kb. 4 cm-es felh6nyt szdlii, verrucosus fel-
szini, gennyes leped6kkel fedett f{jdalmas tumor volt
l6that6. (1. k6p) A folyamat kdri.il tobb, gennyet iiritci,
egymdssal kozlekedS fistulft l6ttunk. RPR vizsgflat
Il32-es higit6sig negativ eredm6nyt adott, sdt6t16t6-

teres vizsgdlat szint6n negativ eredm6nnyel z6rult, a
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7, kdp, A penis bal oldaltin kb. 4 cm-esfelhd'nyt szdlii, gennyes

lepedLkkel fedett fij datmas tumor (Painful' pus covered

tumor on the lefi side of the Penis)

specifi.lruS szerol6giai tesztek (TPHA, TP ELISA) po-

zitiv eredm6nyt adtak. r
Rdk6rdeizdsre a beteg elfrulta, hogy 15 6ves kordban

volumennovel6s c6ti6b6l foly6kony paraffin befecsken-

dezdse tort6nt a penis b6re ali. A beteget a Semmel-

weis Egyetem Urol6giai I(inik6j6ra irrinyitottuk seb6-

szeti ell6t6s c6ljdb6l, amelyet a beteg sajft felel6ss6gre

nem vett ig6nybe. Ell6t6s{t Ukrajnriban folytatt{k.

MEGBESZELES

Az els6 foly6kony paraffin beiiltetdst a f6rfi urogenitalis

traktus rekonstrukci6ja c6lj6b6l 1899-ben Gersany

v6.gezte el. A tuberculosis miatt eltivol(t6sra kertilt
testis helyettesit6se c6ljdb6l vaselint injekt6lt a pfciens

scrotumdba, majd az igy testh6m6rs6kleten megszil|r-
dult anyag kozmetikai eredm6ny6vel el6gedetten m6-

soknak is ai6nlotta ezt az eljdr6st (1).

A foly6kony vaselint Eckstein javaslat{ra v6ltotta fel

a foly6kony paraffin, amelynek kedvez6bb olvaddsi

h6mdrs6klete (65 'C) szinte lehetetlenn6 tette a test-

h6m6rs6kleten val6 alakvfltoztat 6s5rt (2).

Az rij technikit 6ri6si lelkesed6ssel fogadt6k, 6s kezdtdk

alkalmazni m{r nem csak a kozmetikai beavatkoz6sok,

hanem a gy6gyitils eszkozek6nt is. A beavatkozis sz6les

kbrben elterjedtt6 vdlt, 6s szdmos indik{ci6ban kezdt6k

haszndlni, mint pl. herni6k, atrophifs rhinitis, farkasto-

rok, vagy egy6b, arcot 6rint6 deformfci6k, ill. akfr eja-

culatio praecox kezel6s6re, vagy a h(gyh6lyag mucosus

membrinj6nak infiltril6sSval az incontinencia tiinetei-

nek megsztintet6s6re. A foly6kony vaselint hasi m(t6-

tekndl is alkalmazt6k, abban a tdvhitben, hogy megaka-

diiyozza a k6scii osszenij,v6sek megjelen6s6t (1, 3).

B6r a korai eredm6nyek biztat6ak voltak, m6sodlagos

vagy k6s6i szdv5dm6nyek alakultak ki a beavatkozfs

utini els6 6vtizedben. Az elsS szov6dm6nyt - a paraffin

bead6s6nak megfelel6en,,tumork6pzdddst" a genit6lis

traktusban - Heid'ingsfeldkozolte le 1906-ban, amely

utiln Quernu 6s Perol kozlem6nyei kovetkeztek, egy-

re nagyobb esetszdmmal. Minden esetben a k6roki

t1nyez6k ktizott szerepelt a penis megnagyobbitdsft

szolg{16 vaselin injekci6 (1, 2). Brir egyre tobb srilyos

szov5dm6nyt kozdltek le a szakirodalomban, eg6szen

az l920-as 6vekig nlpszetii maradt ez a technika (2)'

Manapsrig a foly6kony parafin subcutan, a fascia pro'
funda penis feletti r6szbe val6 befecskendez6s6t orvosi

beavatkozdsk6nt csak egyes tdvol-keleti orsz6gokban

v6,gzik, f6k6nt ahol a szexturizmus is virdgzik, ill. a

volt Szovjetuni6 teriilet6n. Viszont egyre gyakoribb az

egyes f6rfikozciss6gekben- legtobbszdr bdrton<ikben-

a sterilit{s minimrllis felt6teleit sem biztosit6 kortilm6-

nyek kiizcitt eh|gzettlaikus beavatkoz6sok sz{ma (4).

A szilird rillapotban l6v6 paraffint felmelegitik, majd

folyekony form{ban fecskend6be szivjik 6s a b6r ill. a
Buck fascia (fascia profunda penis) kdz6 fecskendezik,

ahol az, testh6m6rs6kleten megszil6rdulva a penis 6t-

m6r6j 6nek me gnciveked6s 6t okozza. A corpus caverno-

sum nem 6rintett az elj{rds soriin.

A beavatkozds nemcsak f6jdalmas, hanem igen sok ko-

rai szov6dmdnye lehet: cellulitis, erysipelas, ill. egy6b

viralis infekci6 dtvitele (HCV HBV) mellett akdr egyes

STI-k 6tvitele is sz6ba jon.

Az igy megndvelt penis azonban sem funkcion6lisan,

sem kozmetikailag nem m(ktjd6k6pes. Az erectio a

beavatkozis utfn legtobbszdr fdjdalmas 6s nem teljes,

6s a penis a legt<ibb esetben deformdl6dik'
A k6s6i szdv6dm6nyk6nt sz6mon tartott idegentest gra-

nuloma, etiol6gi6ja alapjrin a,,paraffinoma'i vagy,,lipo-

granuloma'i,,sclerotizil6 lipogranulomaf' nevet kapta,

igy kiilonboztetve meg a hasonl6 szdvettani megjele'

n6sii, 6mde nem kiils6 anyagok 6ltal kivdltott granulo-

matosus reakci6kt6l (Fred'erick 6s mtsa'i, \971) (5,6)'

fellegzetesen j6 pdr 6wel abeavatkozis ut{n jelentkez6

szciv6dm6nyr6l van sz6, amely igen kifejezett klinikai
6s szubjektiv ttnetekkel j6r. Els6k6nt a b6r a beavat-

koz6s hely6n 6rz6kenny6 6s f6jdalmass6 vrilik. Majd

a teljes blrfelszin besziirt, kem6ny tapintatri lesz, 6s

6rint6sre 6rz6keny letret. )elle gzetesen depigmentdci6

(2. k6p), vagy s6t6t-sf rga elszinezld6s alakul ki, majd

a b5r egyenetlentil elhal a paraffin felett, ill. caseal6dik,

amely reakci6 kovetkeztdben helyenk6nt el6rheti az

1-1.5 cm-es vastagsigot is, ezzel kifejezetten groteszk

kiils6t k6lcsonozve a nemi szervnek. A parafinomdk
v6gig tapinthat6vd v6lnak a penis b6re alatt, rin' semi-

mobilis fllapotban, id6nk6nt a Buck fascidhoz tapadva'

I(6s6bbiekben fistul{k, ill. multiplex ffjdalmas m6ly

ulcusok, necrotikus teriiletek alakulnak ki, amelyen

kereszti.il a parafin kiiiriil. A fenti tiinetekhez eseten-
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2, kip, T[pusos hypopigmentdci6 a parffin granulomdknak
megfelel6en (Typical hypopigmentation above the parafine
granulomas)

k6nt steril gennyes fluor is tdrsulhat. A region6lis nyi-
rokcsom6k nem nagyobbodnak meg (1, 6,7,8).
Tovdbbi szciv6dm6nyek k<izott szerepel a szomsz6-
dos szovetek reaktiv fibrosisa is amely tovSbbifunctio
leasat, legtobb esetben erektilis disfunkci6t, phimosist,
vagy priaprismust eredm6nyez (1, 3, 8).

Szdvettanilag jellemz6 a subcutan zsirszdvet teljes
destrukci6ja. A stroma septumaiban hyalin necrosis
l6that6, amelynek kovetkezt6ben a zsircseppek na-
gyobb globulusokba olvadnak 6ssze, amelyek nagy-
sfgrit a kozti.ik l6vd fibrotikusan dtalakult kot6szoveti
rostok hatilrozzilk meg Az 6rintett szcivetben sz6mos,
endotheliummal vagy idegentest t(pusf 6rirlssejttel
kciriilvett cysta l6that6. A cystdkat eosinophilan fest6-
d6 kollag6n szcivet veszi koriil. Phagocit6lt zsirszovet-
tel teli macrophagok 6s kozepesen er6s, kerek sejtes
besziir6d6s is l6that6, f6k6nt az erek k<triil (6).

A granulomatosus reakci6 nemcsak paraffin, henem
m6s 6sv{nyi olaj, vaselin befecskendez6se utdn is kiala-
kulhat. Nirn 6s Woodruff 1955-ben rillatkfs6rletben
pr6biltdk kititrrilni azt a minimilis 6svrinyi olaj meny-
nyis6get, amely onmagfban m6g k6pes a fenti reak-
ci6 kiv6ltis6ra. Ennek 6rdek6ben steril dsv6nyi olajat
(foly6kony paraffin, puha sdrga paraffin, lubrik6l6 olaj
6s zsir) inject6ltak ktil6nboz6 hfgitrisokban nyulak
subcutan szovet6be, majd 6 ill. 12 h6t utdn v6rt{k a

reakci6k megjelen6s6t. Mindegyik anyag klasszikus
idegentest granuloma rakci6t vriltott ki, a legenyh6bb
m6rt6kben a foly6kony paraffin. Mindezt az anyagok
kiil<inboz6 fizikai tulajdonsdgaira lehetett visszavezet-
ni: min6l szil6rdabb, 6s magasabb az olvaddsi pontja
az anyagnak, annfl val6sziniibb, hogy lokalizdlt reak-
ci6t fog kiv6ltani. A paraffinom6ra jellemi6 szcivettani
k6p szint6n az anyag fizikai tulajdons{gaira v'ezethe-
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t6 vissza. A szovettani metszetekben megfigyelhet6
cystikus megjelen6s annak koszonhet6, hogy a paraf-
fin, kerek cseppeket alkotva tor be a szcivetek koz6, 6s

igy k6pez idegentest granulomdt. A reakci6 kiterjedt-
s6ge egyenesen ardnyos a befecskendezett paraffin
mennyis6gdvel (3).

Differencidldiagnosztikai szempontb6l az er6s szub-
jektiv panaszok miatt mindenk6ppen felmeriil a penis
v6n{s thrombosisa, vagy fek6lyk6pz6d6ssel j|r6 egy6b
betegs6gekek, p6lddul syphilis, herpes progenitalis,
lichen sclerosus et atrophicus, ulcus molle, trauma,
Morbus Behcet, bullosus fix exanthema, erythroplasia
Queyrat, Morbus Bowen, ulcer6l6dott tumorok, vagy
Langerhans-sejtes histiocytosis, amelyek elktilonitds6-
ben a jellegzetes anamn6zis 6s klinikai lefoly6s segit-
s6get ad (3, 9).
Ter6piak6nt a sz6les seb6szi excisi6 javasolt, amelynek
sorin az 6rintett b6rteriiletet teljes eg6sz6ben le kell
fejteni, egeszen a fascia profunda penis-ig. A corpus
cavernosum a folyamatban rendszerint nem 6rintett.
A sztles excisi6 a lok6lis recidiva elkeriil6se miatt ja-
vasolt. Konzervativ kezel6s csak ideiglenes megold6s-
k6nt jon sz6ba, ugyanis a folyamat progresszi6ja rend-
.szerint nem meg6llithat6, 6s fistulak6pz6d6s v6rhat6.
A lokdlisan beadott triamcinolon egyes esetekben j6
eredm6nyt adhat, val6sziniileg az eredetileg alkalma-
zott paraffin mennyis6g6t6l fiigg6en (I,3,7,8).
A miit6tn6l els6sorban a primer zir|sra kell t<irekedni,
azonban amennyiben ez nemlehets6ges, az rin. k6tl6p-
cs6s graf scrotum b6r felhaszndl{sa javasolt. A scrotum
b6r6nek eliils6 felszin6t a proximflis 6s distalis szaka-
szon bev6gva egy mesters6ges b6rfeliiletet alakitanak
ki a b6rt6l megfosztott penis fed6s6re. A m6sodik mii-
t6ti szakaszban, kb. 2 h6nappal k6s5bb, a penist kieme-
lik b6rrel egyiitt a scrotumb6l, a marad6k scrotum b6rt
ill. a penist koriilvev6 b6rt pedig zilrjik (7,5).
Vfrhat6an a folyekony paraffin befecskendez6se kovet-
keztdben kialakul6 sz6v6dm6nyek sz{ma emelkedni
fog, tekintettel a c6lpopullci6 hidnyos mentdl-higienes
edukdltsdgrira 6s a felvillgositds ill. bdrmilyen kcivet'
kezm6nnyel val6 sz6mol6s hi6nydra. Ennek megfele-
l5en fokozottan figyelniink kell a*korai klinikai jelekre,
hogy a min6l hamarabb elv6gzett seb6szi beavatkozds
sordn a lehet6 legkisebb excisio elegend6 lehessen a
beteg gy6gyul6srlhoz.
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