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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

NHL Non-Hodgkin lymphoma

HTLV-I Humán T-sejt lymphotrop vírus-I

EBV Epstein-Barr vírus

HHV-8 Humán herpesvírus-8

MALT Mucosa associated lymphoid tissue

AIDS Akvirált immundeficiencia szindróma

REAL Revised European - American Classification of Lymphoid Neoplasms

EORTC European Organization for Research and Treatment of Cancer

WHO World Health Organization

MF Mycosis fungoides

PCR Polimeráz láncreakció

PUVA Psoralen + Ultraibolya-A

MUM-1 Myeloma multiplex onkogén-1

EMA Epithelialis membrán antigén

ALK Anaplasticus lymphoma kináz

TIA-1 T-sejt intracellularis antigén-1

MPO Mieloperoxidáz

TdT Terminális deoxinukleotidil transzferáz

LMP-1 Látens membrán protein-1

TCR T-sejt receptor

Ig Immunglobulin

HIV Humán immundeficiencia vírus

FITC Fluoreszcein izotiocianát

EDTA Etilén diamin tetraacetát

FISH Fluorescens in situ hibridizáció

CBCL Cutan B-sejtes lymphoma

TIA Transitoricus ischaemias attack 

CHOP Cyclophosphamid + adriamycin + vincristin + prednisolon

R-CHOP Rituximab + CHOP
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CTCL Cutan T-sejtes lymphoma

ALCL Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma

Hyper-CVAD Cyclophosphamid+ vincristin + adriablastin + dexamethason

LyP Lymphomatoid papulosis

B-CLL B-sejtes chronicus lymphoid leukaemia
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BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. A cutan lymphomák definíciója

A primer  cutan  lymphomák  a  non-Hodgkin  lymphomák  (NHL)  közé  tartozó 

malignus  lymphoproliferatív  betegségek.  A  gastrointestinalis  lymphomák  után  a 

második  leggyakoribb  extranodalis  lymphoma  csoportot  képviselik,  az  összes  NHL 

25%-át  alkotják.  Primer  cutan  lymphomáról akkor  beszélünk,  ha  a  betegség 

diagnosztizálásakor,  a  részletes  kivizsgálás  során  csak  bőrérintettség  detektálható,  a 

betegség extracutan jelenléte kizárható. Ha a bőrtünetek mellett nyirokcsomó- vagy más 

szervi érintettség is  kimutatható,  akkor a folyamat  secunder cutan lymphoma.  A két 

csoport  elkülönítése  azért  fontos,  mert  a  primer  bőrlymphomáktól  eltérően  a 

nyirokcsomóban vagy más extranodalis helyen keletkező és a folyamat előrehaladtával, 

másodlagosan  bőrinfiltrációt  okozó  secunder  cutan  lymphomák  eltérő  biológiai 

viselkedést mutatnak, jóval agresszívebb lefolyásúak és kezelésük is eltérő. 

A dolgozat további részében „cutan lymphoma”-ként említett entitások primer 

cutan lymphomát jelentenek, az értekezésnek nem célja a secunder cutan lymphomák 

klinikopatológiai vizsgálata.

2. A cutan lymphomák epidemiológiája, etiopatogenezise

A cutan lymphomák ritka megbetegedések, becsült éves incidenciájuk 1/100.000 

lakos,  de  az  előfordulási  gyakoriság  évtizedek  óta  emelkedő  tendenciát  mutat 

világszerte és hazánkban is (1). A betegség előfordulási gyakorisága nő az életkorral, 

kétszer gyakrabban észlelik férfiaknál és az afroamerikai populációban. Az esetek kb. 

65%-a  T-sejtes  lymphoma,  25%-a  B-sejtes,  a  fennmaradó  10%-ba  a  ritka,  nehezen 

klasszifikálható formák tartoznak (2). 

A betegség etiológiája és patogenezise még napjainkban sem pontosan ismert, 

kialakulását multifaktoriális,  többlépcsős folyamat  eredményének tartják (3). Az első 

lépés  valószínűleg  egy  krónikus  antigén-stimuláció,  mely  kezdetben  gyulladásos, 

később malignus folyamat  kialakulását eredményezi.  A lymphomagenezisben számos 

tényező oki  szerepét  feltételezik:  környezeti  ártalmak (növényvédőszerek,  rovarirtók, 
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petrolkémiában,  textilgyártásban,  festék-  és  fémiparban  használt  vegyi  anyagok), 

bizonyos  gyógyszerek  (immunszuppresszív  szerek,  antikonvulzívumok),  fertőző 

ágensek, melyek közül több baktérium és vírus oki szerepét sikerült igazolni a malignus 

lymphoproliferatív  folyamatokban  (HTLV-I  a  felnőttkori  T-sejtes 

leukaemia/lymphomában, EBV a Burkitt lymphomában és NK/T-sejtes lymphomákban, 

HHV-8  a  primer  effusiós  lymphomában,  Helicobacter  pylori  a  gyomor  MALT 

lymphomájában,  Borrelia  burgdorferi  a  cutan  marginális  zóna  B-sejtes  lymphoma 

európai eseteiben, valamint a Chlamydia psittaci az oculáris lymphomában). Jól ismert 

jelenség a veleszületett és szerzett immundeficiens állapotok (pl. ataxia teleangiectasia, 

AIDS,  szervtranszplatáció)  és  az  autoimmun  betegségek  (pl.  Sjögren  szindróma, 

Hashimoto  thyreoiditis)  lymphomára  hajlamosító  szerepe.  A  genetikai  tényezők 

szerepére utal a cutan lymphomák egy családon belüli halmozott előfordulása, a T-sejtes 

lymphomák esetében leírt  HLA-DR5, HLA-DQB1-03 asszociáció, valamint az, hogy 

bizonyos  genetikai  betegségekben (Down szindróma,  Bloom szindróma)  gyakrabban 

alakulnak ki cutan lymphomák.  Eddig számos strukturális  és számbeli  kromoszóma-

eltérést sikerült azonosítani (pl. számbeli eltérések a 6, 8, 10, 13, 15, 17 kromoszómán, 

strukturális eltérések az 1, 3, 9, 13 kromoszómán, NFkB2 gén transzlokációja), mely 

arra  enged  következtetni,  hogy  a  cutan  lymphomák  hátterében  nem  egyetlen  jól 

definiálható genetikai  eltérés áll,  hanem olyan  változatos  genetikai  eltérések melyek 

oncogének aktivációját (pl. bcl-2) illetve tumor szuppresszor gének inaktivációját (pl. 

p14, p15, p16, stb.) eredményezik.

3. A cutan lymphomák klasszifikációja

A cutan  lymphomák  sokáig  nem képviseltek  önálló  fejezetet  a  non-Hodgkin 

lymphomák  klasszifikációjában.  Az  elmúlt  fél  évszázad  során  számos  felosztás 

született,  melyek  többnyire  a  nodális  lymphomákra  vonatkoztak  (Rappaport,  Lukes-

Collins, Kiel, Working Formulation, módosított Kiel, REAL klasszifikáció) (4). A cutan 

lymphomák első önálló  klasszifikációját  1997-ben hozta létre  az EORTC (European 

Organization for Research and Treatment of Cancer) cutan lymphoma munkacsoportja, 

mely  az  egyes  entitásokat  a  klinikai,  hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  genetikai 

jellemzők alapján csoportosította (5). A felosztás nem használta az alacsony és magas 
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malignitású  lymphoma  fogalmát,  helyette  a  klinikai  viselkedésre  utalt  az  indolens, 

agresszív és provizórikus csoportok elkülönítésével. 

Az EORTC felosztást 2000-ben a bőrlymphomákat külön nem tárgyaló WHO 

klasszifikáció  követte  (6).  A  két  felosztás  előnyös  tulajdonságainak  megtartása  és 

hiányosságainak  kiküszöbölése  céljából  a  WHO  és  az  EORTC  cutan  lymphoma 

munkacsoportja 2005-ben új konszenzus klasszifikációt hozott létre, a napjainkban is 

használatos WHO/EORTC beosztást (7). A felosztás a bőrlymphomákat érett T-, NK-, 

és B-sejtes neoplasmákra, valamint prekurzor sejtes daganatokra osztotta (1. táblázat). 

1. táblázat: A cutan lymphomák WHO/EORTC klasszifikációja

I. Cutan T- és NK-sejtes lymphomák
1. Mycosis fungoides

2. Mycosis fungoides variánsok és altípusok:

- Folliculotrop mycosis fungoides

- Pagetoid reticulosis

- Granulomatosus laza bőr

3. Sézary szindróma

4. Felnőttkori T-sejtes leukaemia/lymphoma

5. Primer cutan CD30+ lymphoproliferatív betegségek: 

- Primer cutan anaplasiás nagysejtes lymphoma

- Lymphomatoid papulosis

6. Subcutan panniculitis-szerű T-sejtes lymphoma

7. Extranodalis NK/T-sejtes lymphoma, nasalis típus

8. Primer cutan perifériás T-sejtes lymphoma, máshogy nem meghatározott:

- Primer cutan agresszív epidermotrop CD8+ T-sejtes lymphoma

- Cutan γ/δ T-sejtes lymphoma

- Primer cutan CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma

II. Cutan B-sejtes lymphomák
1. Primer cutan marginális zóna B-sejtes lymphoma

2. Primer cutan folliculus centrum lymphoma

3. Primer cutan diffúz nagy B-sejtes lymphoma, lábszári típus

4. Primer cutan diffúz nagy B-sejtes lymphoma, egyéb

- Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma

III. Prekurzor haematológiai neoplasma
1. CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma (blastos NK-sejtes lymphoma)
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4. A cutan lymphomák diagnózisa

A  cutan  lymphomák  heterogén  csoportjába  változatos  klinikai  képpel, 

hisztopatológiai jellemzőkkel és eltérő lefolyással járó kórképek tartoznak. Az entitások 

nagy része hirtelen kialakuló erythemás-lividvörös papula, plakk vagy tumor képében 

jelentkezik  a  bőrön,  és  a  figyelemfelkeltő  klinikai  tünet miatt  általában  gyorsan 

diagnosztizálásra  kerül.  Ezzel  szemben  a  leggyakoribb  cutan  lymphoma,  a  mycosis 

fungoides  (MF)  alattomosan,  megtévesztő  klinikai  képpel  kezdődik,  akár  évekig 

benignus  bőrbetegségeket  utánozhat,  leggyakrabban  psoriasisként,  ekzemaként  vagy 

gombás  fertőzésként  kezelik.  A  cutan  lymphomák  diagnózisa  mindig  többlépcsős 

folyamat,  mely  a  gyanút  keltő  klinikai  kép  alapján  elvégzett  hisztológiai, 

immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatból áll. 

A  hisztológiai  vizsgálatot a  lymphomára  gyanús  bőrtünetből  vett  excíziós 

biopsziás  anyagon javasolt  végezni,  mely  az  epidermist,  dermist  és  a  subcutis  felső 

részét  is  tartalmazza.  Kis  mérete  és  nem  kellő  mélysége  miatt  a  punch  biopsziás 

anyagvétel nem mindig megfelelő. A rutin hisztológiai vizsgálat (haematoxylin-eosin 

festés) alkalmas a lymphoid sejtes infiltráció jelenlétének, jellegének, kiterjedtségének 

megítélésére, valamint a sejtek citomorfológiai sajátosságainak megfigyelésére. 

A  cutan  lymphoma  bizonyítása  ill.  kizárása  céljából  további  részletes 

immunhisztokémiai  vizsgálat szükséges,  melynek  segítségével  az infiltrátumot  alkotó 

sejtek  T-,  B-,  vagy  NK-sejtes  eredete  igazolható.  Az  immunhisztokémiai  vizsgálat 

diagnosztikus  értéke  azonban  a  kevés  tumorsejtet  tartalmazó  korai  stádiumban 

korlátozott  lehet,  amikor  még  jelentős  számban  vannak  jelen  reaktív  T-  és  B-

lymphocyták is. 

Éppen  ezért  igen  hasznos  segítség  a  molekuláris  biológiai  vizsgálat, mely 

nagyfokú érzékenysége miatt lehetővé teszi a lymphoma kimutatását olyan esetekben is, 

ahol  a  hagyományos  hisztológia  és  immunhisztokémia  még  nem  tudja  a  tumoros 

folyamatot  igazolni.  Gyorsasága és érzékenysége miatt  a mindennapi  gyakorlatban a 

polimeráz  láncreakció  (PCR)  vizsgálat  terjedt  el.  Azonban nem minden  lymphomás 

betegnél  lehet  klonális  génátrendeződést  igazolni,  illetve  monoklonális  géntermék 

nemcsak daganatos  betegségben detektálható,  ezért  a  molekuláris  biológiai  vizsgálat 

sem alkalmas önmagában egy folyamat benignus vagy malignus jellegének eldöntésére 
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(8).  Ezért  a  lymphoma  diagnózisának  kimondásában  mindig  a  klinikai  kép,  a 

hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  molekuláris  biológiai  vizsgálatok  eredményének 

együttes, komplex kiértékelése szükséges.

Az  ún.  staging  (stádiummegállapító)  vizsgálatok elvégzése  minden  cutan 

lymphomás  betegnél  kötelező,  ezzel  lehet  tisztázni  a  folyamat  primer  cutan  (csak 

bőrérintettség)  vagy secunder  cutan  (nyirokcsomóból  vagy más  extranodalis  helyről 

kiinduló, de bőrtünettel is járó) jellegét. Az anamnézisben fontos a B-tünetek keresése 

(fogyás, láz, éjszakai izzadás), a fizikális vizsgálat során a bőrtünetek mellett a máj-, 

lép- és a  perifériás  nyirokcsomók vizsgálata.  A staging vizsgálatok részét  képezik a 

laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, vérsejtsüllyedés,  CRP, vizelet-,  máj-,  vesefunkció, 

LDH,  béta-2  microglobulin  szint),  a  perifériás  vér  flow  cytometriás  vizsgálata, 

citogenetikai  analízis,  képalkotó  vizsgálatok  (mellkas  röntgen,  hasi  ultrahang  ill. 

kontrasztanyagos mellkasi, hasi és kismedencei CT), 1 cm-nél nagyobb nyirokcsomók 

esetén  azok excíziós  biopsziája,  esetenként  liquorvizsgálat,  illetve  csontvelővizsgálat 

crista biopsziával, melyet csak a MF korai stádiumában és primer cutan marginális zóna 

B-sejtes lymphoma esetén nem kötelező elvégezni.

5. A cutan lymphomák kezelése

A cutan lymphomák valójában nem gyógyítható betegségek, ezért a kezelés célja 

a remisszió és minél hosszabb betegségmentes időszak elérése, a lehető legkevesebb 

mellékhatással.  A kezelési  mód  megválasztásakor  figyelembe  kell  venni  a  betegség 

kiterjedtségét, az esetleges extracutan manifesztáció jelenlétét, a kórkép agresszív vagy 

indolens jellegét, valamint a beteg életkorát, általános állapotát és kísérő betegségeit. A 

kezelés alapelve, hogy bőrre lokalizált betegség esetén bőrre lokalizált kezelés ajánlott, 

mert  az  agresszív  kezelés,  kemoterápia  bizonyítottan  nem  nyújtja  meg  a  betegek 

túlélését, viszont jelentős korai és késői mellékhatásokkal rendelkezik. 

A bőrre  lokalizált  kezelések  közé  tartozik  a  csak  korai  stádiumú MF esetén 

alkalmazható lokális steroid kezelés és 311 nm hullámhosszúságú UV-B fototerápia, 

valamint  a  PUVA  kezelés,  sebészi  excízió,  röntgen  irradiáció  és  teljes  test 

elektronbesugárzás.  Kiterjedt  folyamatnál,  terápia-rezisztencia esetén  és agresszívebb 

kórformáknál ún. biológiai válaszmódosító kezelés javasolt: bexarotene, interferon alfa, 
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Sézary  szindrómában  extracorporális  fotoferezis,  valamint  monoklonális  antitest 

terápiák,  pl.  B-sejtes  folyamatoknál  CD20 ellenes  monoklonális  antitest  (rituximab). 

Ezek  a  kezelési  eljárások  egymással  jól  kombinálhatók,  a  leggyakrabban  használt 

kombinációk a retinoid + PUVA, interferon + PUVA és az extracorporális fotoferezis + 

interferon  együttes  alkalmazása.  Kemoterápia  (mono-  vagy  polikemoterápia)  csak 

kezelésre refrakter esetekben, előrehaladott bőrfolyamatnál és extracutan manifesztáció 

esetén indokolt, hatása palliatív, a gyors remissziót többnyire gyors relapszus követi. 

Végezetül  meg kell  említeni  azokat  a  gyógyszereket  melyek  hazánkban  nem 

elérhetők vagy cutan lymphomában még nem engedélyezettek: a lokális szerek közül a 

mustárnitrogén,  carmustin,  bexarotene,  imiquimod,  a  szisztémás  szerek  közül  az 

interferon gamma, interleukin-2, interleukin-12, denileukin diftitox, alemtuzumab, anti-

CD4 monoklonális antitest, valamint a hiszton deacetiláz inhibitorok. 
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CÉLKITŰZÉS

Cutan lymphomában szenvedő betegekkel  1999-től  foglalkozom, kezdetben a 

miskolci Semmelweis Kórház Bőrgyógyászati osztályán, majd 2005-től a Semmelweis 

Egyetem Bőr-, Nemikórtani  és Bőronkológiai Klinikán.  A klinika Cutan Lymphoma 

Munkacsoportjának  tagjaként  rendszeresen  közreműködöm  a  betegség 

diagnosztizálásában,  minél  pontosabb  alcsoportba  sorolásában,  a  betegek 

kivizsgálásában, kezelésében és szoros utánkövetésében. 

Tudományos kutatómunkám célja volt:

 

1. A  ritka  cutan  lymphoma  entitások  hazai  előfordulásának  vizsgálata,  azok 

klinikopatológiai sajátosságainak elemzése és összevetése az irodalmi adatokkal.

2. A cutan lymphomák diagnosztikus rendszerének értékelése. Vizsgálni kívántam az 

egyidejűleg  elvégzett  hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  molekuláris  biológiai 

vizsgálat  alkalmazhatóságát  a  cutan  lymphoma  diagnózisának  felállítására,  és 

tanulmányoztam hogy maradnak-e – és ha igen, milyen arányban – olyan esetek, 

ahol a diagnózis nem egyértelmű, kérdéses. 

3. Célom volt meghatározni, hogy a nem egyértelmű esetekben milyen módon tudjuk a 

diagnosztikus rendszer értékét javítani. 

4. Vizsgálni  kívántam  a  cutan  lymphomás  betegek  perifériás  vérében  a  klonális 

génátrendeződés kimutathatóságát, összevetve a bőrből nyert eredményekkel. 

Dolgozatomban a köznyelvben is használatos orvosi kifejezések magyaros helyesírását, 

egyébként a latin helyesírás szabályait követtem.
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BETEGEK

A  vizsgálatokat  2005-ig  a  miskolci  Semmelweis  Kórház  Bőrgyógyászati 

Osztályán, ezt követően a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai 

Klinikáján  végeztem.  A  hisztopatológiai  laboratóriumi  diagnosztika  a  miskolci 

Semmelweis  Kórház  Patológiai  Osztályán,  a  Semmelweis  Egyetemen  a  Bőr-, 

Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Hisztopatológiai laboratóriumában és az I.  sz. 

Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben történt.

Cutan B-sejtes lymphoma: 15 eset

marginális zóna B-sejtes lymphoma: 7 beteg 

folliculus centrum lymphoma: 4 beteg 

diffúz nagy B-sejtes lymphoma lábszári típus: 2 beteg

intravascularis nagy B-sejtes lymphoma: 2 beteg 

Cutan T-sejtes lymphoma (Mycosis fungoides/Sézary szindróma kivételével): 7 eset

anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma: 2 beteg

CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma: 5 beteg

CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma: 2 eset 

Többszörös malignus lymphoproliferatív folyamat: 4 eset  
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Cutan lymphomák diagnosztikus rendszerének értékelése: 60 mycosis fungoidesre, 

Sézary szindrómára gyanús bőrbetegségben szenvedő beteg 

A bőrtünetek klinikai diagnózis szerinti megoszlása:

mycosis fungoides-szerű plakkok: 20 beteg 

kis plakkos parapsoriasis: 12 beteg

erythroderma: 9 beteg

ekzema: 9 beteg

nagy plakkos parapsoriasis: 5 beteg

actinicus reticuloid: 2 beteg

pityriasis lichenoides chronica: 1 beteg

granuloma anulare: 1 beteg

papuloerythroderma: 1 beteg
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vizsgáltam a betegek klinikai jellemzőit: 

• életkor

• nem

• a betegség fennállásának ideje

• bőrtünetek jellege

• lokalizációja

• kezelésre adott válasz

• túlélés 

Elemeztem a staging vizsgálatok eredményét: 

• fizikális vizsgálat: bőrstátusz, nyirokcsomók, máj, lép vizsgálata 

• laboratóriumi  vizsgálatok:  vérkép,  vérsejtsüllyedés,  CRP,  vizeletvizsgálat, 

májfunkció, vesefunkció, LDH, β2 microglobulin szint, immunelektroforézis

• képalkotó  vizsgálatok:  mellkas  röntgen,  hasi  ultrahang,  mellkas-,  has-, 

kismedencei  CT  vizsgálat,  nyaki,  axilláris  és  inguinális  régiók  nyirokcsomó 

ultrahang vizsgálata

• kórosan megnagyobbodott nyirokcsomók esetén nyirokcsomó-biopszia 

• csontvelővizsgálat (crista biopszia) 

A bőrbiopsziás mintából az alábbi vizsgálatok történtek:

• hisztológiai  vizsgálat: formalinban  fixált,  paraffinba  ágyazott  szövetminta, 

haematoxylin-eosin festés

• immunhisztokémiai  vizsgálat:  formalinban  fixált,  paraffinba  ágyazott 

szövetmintán,  standard  immunperoxidáz  eljárással,  a  következő  antitestek 

felhasználásával:  anti-CD2  (Novocastra),  CD3  (DAKO),  CD4  (Novocastra), 

CD5 (Novocastra), CD7 (Novocastra), CD8 (Novocastra), CD10 (Novocastra), 

CD20  (DAKO),  CD21  (DAKO),  CD23  (DAKO),  CD30  (DAKO),  CD34 

(DAKO),  CD45  (DAKO),  CD45RO  (DAKO),  CD56  (Novocastra),  CD68 

(DAKO),  CD79a  (DAKO),  CD138  (DAKO),  kappa  könnyűlánc  (DAKO), 

14



lambda könnyűlánc (DAKO), bcl-2 (DAKO), bcl-6 (DAKO), Ki-67 (DAKO), 

p53  (DAKO),  MUM-1  (DAKO),  βF1  (Endogen),  EMA  (DAKO),  ALK 

(DAKO), TIA-1 (Serotec), MPO (DAKO), TdT (DAKO), HLA-DR (DAKO), 

LMP-1 (DAKO), granzyme-B (DAKO), cytokeratin (DAKO)

• molekuláris biológiai vizsgálat: a bőrminta natív, fagyasztott részéből végeztünk 

PCR módszerrel, az alábbi metodika szerint:

T--sejt receptor (TCR) γ génátrendeződés vizsgálata: 

Az  amplifikációhoz  a  Vγ gén  konzervatív  régióra  specifikus  5’–

AGGGTTGTGTTGGAATCAGG–3’  sense  primert  és  a  Jγ génre  specifikus  5’–

CGTCGACAACAAGTGTTGTTCCAC–3’ antisense primert használtuk (9). A lineáris 

amplifikációt  a  Jγ  génre  specifikus  antisense  primerrel  végeztük 25 cikluson át,  ezt 

további amplifikáció követte a Vγ sense és Jγ antisense primerekkel 30 cikluson át. A 

következő  PCR  kondíciókat  használtuk:  denaturáció  94  0C-on  30  másodpercig, 

annealing 55 0C-on 45 másodpercig és extenzió 72 0C-on 45 másodpercig. 

Immunglobulin (Ig) nehézlánc génátrendeződés vizsgálata: 

A  CDR3  génszakasz  PCR-al  történő  erősítését  a  VH régióra  specifikus  5’–

ACACGGC(C/T)(G/C)TGTATTACTGT–3’ sense és a JH génszakaszra specifikus 5’–

ACCTGAGGAGACGGTCACC–3’  antisense  primerek  segítségével  végeztük,  az 

amplifikáció  30  cikluson át  történt  (10).  Az egyes  ciklusok a  következő lépésekből 

álltak: denaturálás 95 0C-on 2 percig, annealing 57 0C-on 1 percig, extenzió 72 0C-on 2 

percig. 

Mindkét vizsgálat során a PCR termékek kiértékelése etídium bromidot tartalmazó 2%-

os agar gél elektroforézis segítségével történt. Pozitív kontrollként korábban Southern 

blot  módszerrel  klonálisnak  bizonyult  mintákat,  negatív  kontrollként  egészséges 

egyének  perifériás  véréből  izolált  DNS-t  és  desztillált  vizet  használtunk.  A  PCR 

eredményt  pozitívnak  (monoklonális)  tekintettük  ha  éles  csík  mutatkozott,  és 

negatívnak (poliklonális) ha kenetszerű eredményt kaptunk. 
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A perifériás vérből az alábbi vizsgálatokat végeztük:

• szerológiai vizsgálat: Borrelia burgdorferi, EBV, HIV szerológia

• flow cytometria, az alábbi módszerrel:

A perifériás  vérhez  FITC,  phycoerthrin  és  phycoerythrin-Cy5  fluoreszcens  festékkel 

jelölt  ellenanyag  keveréket  adtunk,  4  0C-on 15  percig  inkubáltuk.  A vörösvértestek 

feloldása hipotóniás lizáló oldattal történt, a sejttörmeléket centrifugálással távolítottuk 

el,  majd  a  pelletet  PBS  pufferben  szuszpendáltuk.  A  mérés  BD  FACSCalibur 

áramláscitométerrel  történt. A felhasznált antitestek a következők voltak: CD3, CD4, 

CD8, CD10, CD19, CD45, CD26, TCRα-β, TCRγ-δ.

• molekuláris biológiai vizsgálat:  EDTA-val alvadásgátolt  vérből,  az előzőkben 

részletezett PCR módszerrel

• citogenetikai vizsgálat: G-sáv módszerrel, az alábbi metodika szerint:

72 órás stimulálás fitohemagglutininnel, heparinos csőben centrifugálás, sejtszeparálás, 

tenyésztés 10 ml tápfolyadékban 37 0C-on 72 óráig, 0,06 µg/ml colcemid hozzáadása, 

hipotonizálás  kálium  kloridot,  tri-nátrium  citrátot  és  desztillált  vizet  tartalmazó 

hipotoniás oldattal, fixálás, kicseppentés. A kicseppentett sejteket tartalmazó tárgylemez 

szárítása 37 0C-on 3 napig történt, ezt követte a tripszines emésztés, végül a sávozáshoz 

Giemsa festés és kariotipizálás. 

Nyirokcsomó  biopszia  esetén  a  következő  vizsgálatokat  végeztük,  az  előzőkben 

részletezett metodika szerint:

• hisztológiai vizsgálat

• immunhisztokémiai vizsgálat

• molekuláris biológiai vizsgálat

• flow cytometria
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Csontvelő  vizsgálat  crista  biopsziás  módszerrel  történt,  mely  lehetővé  tette  a 

formalinban  fixált  csonthenger  és  az  utóaspiráció  során  nyert  EDTA-s  csontvelő 

egyidejű vizsgálatát. A módszerrel a következő vizsgálatok elvégzésére volt mód:

• hisztológiai vizsgálat

• citológiai vizsgálat

• immunhisztokémiai vizsgálat

• molekuláris biológiai vizsgálat

• flow cytometria

• citogenetikai vizsgálat

Végül  anaplasiás  nagy  T-sejtes  lymphoma  esetében  a  t(2;5)  transzlokáció  kizárása 

céljából FISH analízis történt, az alábbi módszerrel:

A mintát  hipotonizálás  és  tárgylemezre  kicseppentés  után  egy éjszakán  át  szobahőn 

szárítottuk, majd dehidrálás történt  emelkedő koncentrációjú  (70%, 85%, 100%)  –20 
0C-os  etanollal.  A  komplementer  szekvenciákat  tartalmazó  DNS-próbát  (Vysis  LSI 

ALK) a tárgylemezre mértük, fedtük, majd 72 0C-on 10 percig denaturálás és 37 0C-on 

egy  éjszakán  át  hibridizálás  történt  párásított  környezetben.  Ezt  követően  a  nem 

kötődött DNS-próbákat mosással távolítottuk el, végül fedés következett 6 µl Bioview 

Blue  Dapi  DNS-specifikus  festékkel.  A  kiértékelést  fluoreszcens  mikroszkóppal 

végeztük, 200 értékelhető interfázisos sejtmagot vizsgálva.
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EREDMÉNYEK

I. Ritka entitások klinikopatológiai jellegzetességei

1. Cutan B-sejtes lymphomák

A 15 cutan B-sejtes lymphomában (CBCL) szenvedő beteg közül a legtöbben 

marginális  zóna B-sejtes  lymphomában  szenvedtek (7  eset),  ezt  követte  a  folliculus 

centrum lymphoma 4 esettel, majd a diffúz nagy B-sejtes lymphoma lábszári típusa és 

az intravascularis nagy B-sejtes lymphoma következett 2-2 esettel.

A betegek részletes klinikai adatai a 2. táblázatban láthatók.
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2. táblázat: CBCL-ben szenvedő betegek klinikai adatai

Beteg 
(kor, nem)

Anamnézis Diagnózis Bőrtünet Extracutan 
érintettség 

Terápia Utánkövetés

1. 68é nő 1 év MZL multiplex nodusok
(hajas fejbőr, 
homlok)

- antibiotikum, 
rtg irradiáció

2,5 év

2. 66é ffi 2 hónap MZL soliter nodus
(hát)

- excízió 9 hónap

3. 45é ffi 3 év MZL multiplex nodusok
(hát)

- antibiotikum 8 év

4. 35é ffi 1 év MZL multiplex nodusok
(hát, comb)

- excízió 3 év

5. 32é ffi 3 év MZL soliter nodus 
(felkar)

- excízió 1,5 év

6. 63é nő 5 év MZL multiplex nodusok
(hát)

- excízió 1 év 

7. 38é ffi 2 hónap MZL multiplex nodusok
(felkar, hát)

- excízió, rtg 
irradiáció

1 év

8. 61é ffi 3 év FCL multiplex gyrált 
plakkok
(arc, törzs, 
felkarok)

csontvelő + VEP, CHOP, 
FCM, 
PUVA+IFN

7 év

9. 28é nő 3 év FCL multiplex plakkok, 
tumorok 
(arc, nyak, törzs, 
comb)

nycs + rtg irradiáció,
excízió, 
i.l. IFN, IFN, 
CHOP

6 év

10. 58é ffi 0,5 év FCL multiplex papulák, 
plakkok, tumorok 
(mellkas, hát)

- PUVA+IFN,
IFN, excízió

2 év

11. 28é ffi 2 év FCL multiplex maculák, 
nodusok 
(mellkas, hát)

csontvelő + PUVA+IFN,
CHOP, IFN

7 év

12. 68é nő 3 hét Lábszár multiplex papulák, 
nodusok 
(lábszárak)

- - 3 év

13. 66é nő 4 hónap Lábszár soliter tumor
(lábszár)

- excízió, IFN, 
chlorambucil
+prednisolon, 
irradiáció

1 év

14. 73é nő 4 év Intravasc. panniculitis, 
teleangiectasiák, 
oedema 
(törzs, végtagok)

- PUVA, 
chlorambucil
+prednisolon, 
CHOP, IFN, 
R-CHOP

5 év

15. 64é nő 1 év Intravasc. multiplex nodusok 
(comb)

tüdő + R-CHOP, R 3 év

MZL:  Marginális  zóna  B-sejtes  lymphoma;  FCL:  Folliculus  centrum  lymphoma;  Lábszár: 
Diffúz  nagy  B-sejtes  lymphoma  lábszári  típus;  Intravasc:  Intravascularis  nagy  B-sejtes 
lymphoma;  nycs:  nyirokcsomó;  VEP: Vincristin  + Cyclophosphamid + Prednisolon;  CHOP: 
Cyclophosphamid + Adriamycin + Vincristin + Prednisolon; FCM: Fludara + Cyclophosphamid 
+ Mitoxantron; PUVA: Psoralen + Ultraibolya A; IFN: Interferon; i.l.: intralézionális; R-CHOP: 
Rituximab + CHOP; R: Rituximab
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1.1. Marginális zóna B-sejtes lymphoma

A  7  marginális  zóna  B-sejtes  lymphomában  szenvedő  beteg  (5  férfi,  2  nő) 

életkora  32-68  év,  az  átlagéletkor  49,5  év  volt.  A bőrtünetek  minden  esetben  livid 

erythemás  nodusok  formájában  fordultak  elő,  5  betegnél  multiplex,  2-nél  soliter 

formában,  a  lokalizációt  illetően  főleg  a  háti  elhelyezkedés  dominált,  ezt  követte  a 

felkar,  hajas  fejbőr,  homlok  és  comb  (1,  2.  ábra).  A  staging  vizsgálatok  során 

extracutan  manifesztációt  egy  esetben  sem  igazoltunk.  A  Borrelia  burgdorferi 

szerológiai vizsgálat 4 esetben negatív eredménnyel zárult, két esetben (1. és 3. beteg) 

az IgM, egy esetben (6. beteg) az IgG ellenanyag volt pozitív. 

                    

A  szöveti  képre  minden  esetben  az  epidermis  megkíméltsége,  a  dermisben 

mélyre terjedő, esetenként a subcutist is elérő masszív, részben noduláris, részben diffúz 

lymphoid sejtes infiltráció volt jellemző.  A citológiai kép változatosnak bizonyult, kis 

heterokromatinizált  magvú  lymphocytákat,  centrocytaszerű  sejteket,  plazmasejteket, 

immunoblast és centroblast karakterű sejteket láttunk. Három esetben a szöveti képben 

a plazmasejtek (3, 4, 7. beteg), 1 esetben centrocyták (6. beteg), 1 esetben monocytoid 

sejtek  (2.  beteg),  1  esetben  keverten  centrocyták  és  monocytoid  sejtek (1.  beteg), 

valamint 1 esetben plazmasejtek és immunoblastok (5. beteg) domináltak (3. ábra).
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1. ábra: Marginális zóna lymphoma (5. beteg): 
Soliter erythemás nodus a felkaron

2. ábra: Marginális zóna lymphoma (6.beteg): 
Csoportos erythemás csomók a háton



Az immunhisztokémiai vizsgálat az infiltrátum sejtjeit minden betegnél CD20+, 

CD79a+,  CD3-,  CD5-,  CD10-,  CD30 negatív  sejtként  azonosította  (4.  ábra).  CD21 

elleni  antitesttel  follicularis  denritikus  reticulumsejt  hálózat,  az  infiltráció 

környezetében CD3+ reaktív T-sejtek jelenléte volt  kimutatható.  A kappa és lambda 

könnyűlánc reakcióval 2 esetben (3, 4. beteg) sikerült klonális Ig-termelést kimutatni. A 

bőr-  és  vérminták  PCR  vizsgálatával  klonális  Ig  nehézlánc  génátrendeződést  nem 

sikerült igazolnunk.

A legtöbb betegnél sebészi excízió, illetve röntgen irradiáció történt. Két beteg 

részesült  DoxycyclinR kezelésben,  de  csak  egyiküknél  következett  be  regresszió,  a 

másik esetben (1. beteg) kiegészítő irradiációra volt szükség. Két esetben (1, 7. beteg) 

fordult elő recidiva más lokalizációban, de ezek is jól kezelhetők voltak, a folyamat 

disszeminálódását, extracutan manifesztáció megjelenését egy esetben sem észleltük az 

utánkövetés során.
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4. ábra: Marginális zóna lymphoma (5. beteg): 
Diffúz és noduláris jellegű B-sejtes infiltrátum a 
dermisben (CD20, 4x)

3. ábra: Marginális zóna lymphoma (5. beteg): 
Plazmasejtekből és immunoblastokból álló 
infiltrátum a dermisben, centrálisan reziduális 
secunder folliculussal (HE, 4x)



1.2. Folliculus centrum lymphoma

A 4 beteg  (3  férfi,  1  nő)  életkora  28-61  év,  az  átlagéletkor  43,7  év  volt. A 

bőrtünetek  többnyire  lividvörös  nodusok  vagy  nagyobb  tumorok  formájában 

jelentkeztek a törzsön és fej-nyak régióban, kiterjedt bőrfolyamatnál emellett viszkető 

ekzematiform területeket, erythemás gyrált  plakkokat (5. ábra) és általános tüneteket 

(láz,  fogyás,  gyengeség,  éjszakai  izzadás  –  ún.  B-tünetek)  is  észleltünk.  Szinte 

valamennyi  beteg  több  éves  anamnézissel,  a  bőrfolyamat  előrehaladott  stádiumában 

került  diagnosztizálásra,  így  a  kezeletlen  folyamat  progressziója  következtében  3 

esetben  már  extracutan  érintettség  (2  betegnél  csontvelő-,  1  esetben  nyirokcsomó 

infiltráció) volt kimutatható. 

  

A szöveti képre minden esetben a dermisben elhelyezkedő diffúz vagy nodularis 

jellegű, centrocytákból és centroblastokból álló CD20+, CD45+, CD10+, bcl-6+, bcl-2 

negatív  lymphoid  sejtes  infiltráció  volt  jellemző,  epidermális  érintettség  nélkül, 

többnyire jól formált CD23+ dendritikus reticulumsejt hálózattal (6. ábra). 

A  betegek  kezelése  sebészi  excízióval,  röntgen  irradiációval,  intralézionális 
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5. ábra: Folliculus centrum lymphoma 
(10. beteg): Erythemás papulák, gyrált plakkok, 
tumorok a háton

6. ábra: Folliculus centrum lymphoma 
(10. beteg): Centrocyták, centroblastok 
a dermisben (HE, 10x)



interferon  kezeléssel,  generalizált  bőrtüneteknél  és  a  folyamat  progressziójakor 

szisztémás PUVA + interferon kezeléssel, extracutan érintettségnél polikemotherapiával 

történt.  A  kezelés  ellenére  relatíve  gyakoriak  voltak  a  relapszusok,  de  ezek  is  jól 

kezelhetők voltak, nem befolyásolták kedvezőtlenül a túlélést.

1.3. Diffúz nagy B-sejtes lymphoma, lábszári típus

Az első beteg egy 68 éves nő volt, mindkét lábszáron elhelyezkedő exulcerált lividvörös 

papulákkal, nodusokkal. A biopsziát követően teljes spontán regresszió következett be 

és a 3 éves utánkövetés során sem észleltünk recidivát,  így a beteg kezelésben nem 

részesült. 

A  másik  beteg  egy  66  éves  nő  volt,  a  bal  lábszár  alsó  harmadában  elhelyezkedő, 

gyorsan progrediáló, kifekélyesedő, lividvörös tumorral (7. ábra). Az eset érdekessége 

az anamnézisben előforduló többszörös malignus daganat: a bőrlymphoma kialakulása 

előtt 4 évvel kis lymphocytás B-sejtes NHL a gyomorban, invazív ductalis carcinoma az 

emlőben és basocellularis carcinoma a homlokon. 
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7. ábra: Diffúz nagy B-sejtes lymphoma, lábszári 
típus (13. beteg): 7x14 cm nagyságú, exulcerált 
tumor a lábszáron

8. ábra: Diffúz nagy B-sejtes lymphoma, 
lábszári típus (13. beteg): Ép epidermis, a 
dermisben sűrű B-sejtes infiltrátum (CD20, 
4x)



Mindkét nőbetegnél a bőrbiopszia a dermis teljes szélességét kitöltő, közvetlenül 

a hám alá terjedő, minimális epidermotropizmust mutató, a subcutist is érintő lymphoid 

sejtes  infiltrációt  mutatott,  nagyszámú mitózissal,  cerebriform magvakkal,  jól  látható 

nucleolusokkal.  A  sejtek  citomorfológiailag  centroblastoknak  és  immunoblastoknak 

feleltek meg. Az immunhisztokémiai vizsgálat CD20+, CD45+, p53+, bcl-2+, LMP-1 

negatív sejteket  igazolt  (8. ábra),  80-90% Ki-67 proliferációs marker  aktivitással.  A 

PCR vizsgálat során klonális Ig génátrendeződést nem tudtunk kimutatni. 

Az első beteg terápiában nem részesült,  a második beteg kezelésében  sebészi 

excízió, interferon, majd chlorambucil + prednisolon kezelés történt, később a műtéti 

területben kialakult recidiva miatt lokális irradiáció vált szükségessé.

1.4. Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma

Két  betegnél  fordult  elő  a  ritkaságnak  számító intravascularis  nagy  B-sejtes 

lymphoma. Az első egy 73 éves nőbeteg volt, akinek anamnézisében többször fordult 

elő szédüléssel, szájzsibbadással, jobb testfél zsibbadással, átmeneti beszédzavarral járó 

rosszullét,  melyet  hypertensiv  encephalopathiának,  TIA-nak,  illetve  vertebrobasilaris 

insufficienciának  véleményeztek.  Kezdeti  bőrtünetei  a  combokon  jelentkeztek 

panniculitis-szerű nodusokkal, melyek lokális steroid kezelés hatására visszafejlődtek, 

ezért  bőrbiopszia  innen  nem  történt.  Két  évvel  később  a  beteg  bőre  testszerte 

megvastagodott,  indurálttá,  oedemássá  vált,  narancshéjszerű  rajzolatot  és  számos 

teleangiectasiát mutatott (9. ábra). 
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A  szövettani  vizsgálat  a  dermis  tágult  capillarisaiban  atípusos,  centroblastra 

emlékeztető, hiperkróm magvakkal, egy vagy több kis nucleolussal rendelkező sejteket 

mutatott,  egyes  sejtcsoportok  területén  fibrin  lerakódással.  Az  immunhisztokémiai 

vizsgálat CD20+, CD45+, CD79a+, CD3-, CD30-, CD34-, CD45RO-, CD68-, HLA-

DR+,  LMP-1  negatív  sejteket  igazolt  (10.  ábra).  A  molekuláris  biológiai  vizsgálat 

klonális Ig génátrendeződést nem mutatott ki. A beteg kivizsgálása során extrém magas 

serum LDH (5804 U/l, normál érték: 230-460 U/l) és β2 microglobulin szint (5170 µg/l, 

normál érték: 800-2400 µg/l) igazolódott, a perifériás vér és a csontvelő myelodysplasia 

képét mutatta. Citogenetikai eltérést nem találtunk, a Borrelia burgdorferi szerológiai 

vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

A beteg PUVA majd chlorambucil  +  prednisolon kezelésben  részesült,  mely 

komplett  remissziót  eredményezett.  Két  év  elteltével  hasonló  bőrtünetekkel  járó 

relapszus alakult ki, melyet CHOP kemoterápiával majd interferonnal kezeltünk. Három 

év múlva a folyamat központi idegrendszeri- és bőrtünetekkel, valamint nagyereket (a. 

femoralis,  v.  iliaca,  v.  femoralis,  v.  poplitea)  érintő  occlusióval  recidivált,  ekkor  R-

CHOP kezelés történt,  mely szintén remissziót  eredményezett.  A beteg ezt követően 

további kontrollon nem jelentkezett, utánkövetése megszakadt. 
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9. ábra: Intravascularis lymphoma (14. beteg): 
Teleangiectasiák, oedema a hason, combokon

10. ábra: Intravascularis lymphoma (14. beteg):  A 
tágult dermális capillarisok lumenében lymphoid 
sejtes proliferáció (CD79a, 10x)



A másik,  intravascularis  nagy B-sejtes  lymphomában  szenvedő beteg egy 64 

éves  nő  volt,  akinek  anamnézisében  asthma  bronchiale  miatti  elhúzódó  steroid 

immunszuppressziós  kezelés  szerepelt.  Egy  éves  anamézissel,  a  combok  elülső 

felszínén elhelyezkedő, 1-3 cm nagyságú, barnásvörös, kemény tapintatú, fájdalmatlan 

nodusokkal jelentkezett (11. ábra).

A szövettani vizsgálat a subcutisban az erek lumenét kitöltő atípusos, 15-20 µm 

nagyságú,  keskeny citoplazmájú, ovoid magvú, laza kromatinszerkezettel  és centralis 

nucleolussal  rendelkező  lymphoid  sejteket  mutatott  (12.  ábra).  A  sejtek  CD20+, 

CD79a+, CD10-, MUM-1+, bcl-6- és cytokeratin negatív sejteknek bizonyultak, 100%-

os  Ki-67  pozitivitással.  A  beteg  kivizsgálása  során  mindkét  tüdőfélben  apró  elemű 

infiltrátumok  igazolódtak,  de  az  intrapulmonalis  lymphoma  diagnózisát  a 

bronchoscopos mintavétel hiányában nem tudtuk igazolni, mert a beteg a vizsgálatba 

nem  egyezett  bele.  Négy  ciklus  R-CHOP  kezelést  követően  a  bőrtünetek  teljesen 

visszafejlődtek, a pulmonalis infiltrátumok eltűntek. A kezelést 8. ciklusig folytattuk, 

majd további 4 alkalommal rituximab fenntartó kezelés történt. Az utánkövetés 3 éve 

alatt a beteg végig komplett remisszióban maradt, tünetei nem recidiváltak.
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11. ábra: Intravascularis lymphoma (15. beteg): 
Multiplex barnásvörös nodusok a combokon 

12. ábra: Intravascularis lymphoma (15. beteg):
Lymphoid sejtekkel kitöltött capillaris 
a subcutisban (HE, 20x)



2. Cutan T-sejtes lymphomák

A 7 cutan T-sejtes lymphomában (CTCL) szenvedő beteg közül 3 férfi,  4 nő 

volt, életkoruk 24-68 év, az átlagéletkor 49 év volt. Két beteg anaplasiás nagy T-sejtes 

lymphomában,  5  beteg  CD4+  kis/közepes  pleomorph  T-sejtes  lymphomában 

szenvedett. A részletes klinikai adatok a 3. táblázatban láthatók.

3. táblázat: CTCL-ben szenvedő betegek klinikai adatai

Beteg
(kor, nem)

Anamnézis Diagnózis Bőrtünet Extracutan 
érintettség

Terápia Utánkövetés

1. 68é nő 2 hónap ALCL multiplex 
plakkok, 
tumorok 
(törzs)

- rtg 
irradiáció, 
metotrexat

10 hónap

2. 24é nő 2 hét ALCL soliter 
nodus 
(nyelv)

- - 1 hónap

3. 40é ffi 3 hónap CD4+ soliter 
nodus
(hajas 
fejbőr)

- - 2 év 

4. 68é ffi 1 hónap CD4+ soliter 
nodus
(homlok)

- - 2,5 év

5. 33é ffi 1 hónap CD4+ soliter 
papula
(arc)

- excízió 10 hónap

6. 50é nő 2 hónap CD4+ soliter 
papula
(nyak)

- excízió 1 év

7. 61é nő 4 hónap CD4+ nodus  + 
plakk
(emlő)

- excízió 2 év

ALCL: anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma, CD4+: CD4+ kis/közepes pleomorph T-
sejtes lymphoma
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2.1. Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma

Az első beteg egy 68 éves nő, aki 2 hónapja észlelte a törzs bal oldalán egy 2 cm 

nagyságú erythemás plakk megjelenését, mely gyorsan növekedve fájdalmas, exulcerált 

tumorrá  alakult.  A folyamat  progressziója  során  a  törzs  bal  oldalán  és  a  bal  emlőn 

számos hasonló, tenyérnyi nagyságot is elérő exulcerált, nekrotikus tumor jelentkezett 

(13. ábra). 

A  szövettani  vizsgálat  elsősorban  a  subcutisban  elhelyezkedő,  lobuláris  és 

perivascularis  lokalizációjú,  középnagy  és  nagy  sejtekből  álló  lymphoid  sejtes 

infiltrációt igazolt. A középnagy sejtek 15-20 µm nagyságú, szabálytalan magkontúrral, 

durva kromatinszerkezettel és keskeny citoplazmával rendelkező sejteknek bizonyultak. 

A  nagy  sejtek  citomorfológiájára  a  laza  kromatinszerkezet,  multiplex,  középnagy 

nucleolusok  és  keskeny  citoplazma  volt  jellemző.  A  lymphoid  elemek  mellett  sok 

magtörmelék, ezeket fagocytáló histiocyter sejtek és a capillarisokban microthrombusok 

voltak megfigyelhetők. Az immunhisztokémiai vizsgálat CD4+, CD7+, CD30+, CD3-, 

CD5-, CD8-, CD56-, bétaF1+, EMA- és ALK negatív sejteket igazolt (14. ábra), 70%-

os  Ki-67  pozitivitással.  A  TCR  γ génátrendeződés  PCR  vizsgálata  során  klonális 

génátrendeződést nem sikerült igazolni.
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13. ábra: Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma: 
Necroticus, exulcerált tumorok féloldali 
lokalizációban a bal emlőn és törzs bal oldalán

14. ábra: Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma: 
Subcutist infiltráló közepes és nagy sejtek. Inzert: 
CD30+ membrán- és Golgi zóna festődés (CD30, 
40x)



A staging vizsgálatok során a primer cutan anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma 

(ALCL)  szisztémás  manifesztációja  kizárható  volt.  Az  alkalmazott  lokális  röntgen 

irradiáció hatására a gyorsan progrediáló bőrtumorok komplett remisszióba kerültek, ezt 

követően heti 7,5 mg methotrexat fenntartó kezelést alkalmaztunk. A beteg 10 hónapos 

utánkövetése során recidivát, extracutan érintettség gyanúját nem észleltük.

A második beteg egy korábban teljesen egészséges 24 éves nő volt, aki két hete 

észlelte a nyelvhát  jobb oldalán egy fájdalmatlan,  tömött  tapintatú,  1,5x1,5 cm-es, a 

felszínből laposan előemelkedő nodus megjelenését (15. ábra). 

A szövettani vizsgálat mélyre terjedő, a nyelv izomrostjait is széttoló lymphoid 

sejtes infiltrációt igazolt, mely atípusos nagy sejtekből, elszórtan kis lymphocytákból, 

histiocytákból, eosinophil és neutrophil granulocytákból állt. Az atípusos sejtek 30 µm-

nél  nagyobbak  voltak,  keskeny  citoplazmával,  nagy  maggal,  több  nucleolussal 

rendelkeztek.  Az immunhisztokémiai  vizsgálat  CD3+,  CD30+,  CD4-,  CD8-,  CD20-, 

ALK negatív sejteket igazolt, a tumorsejtekkel keveredett gyulladásos sejtek CD3+ és 

CD20+ lymphocytáknak és CD68+ histiocytáknak bizonyultak. A PCR vizsgálat során 

klonális TCR γ génátrendeződés nem igazolódott, FISH analízissel t(2;5) transzlokáció 
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15. ábra: ALCL: Soliter nodus a nyelvháton      16. ábra: ALCL: Biopszia utáni teljes regresszió



jelenléte kizárható volt. A HIV szerológia és a staging vizsgálatok negatív eredménnyel 

zárultak. 

A szokatlan  helyen,  nyelvháton  kialakult  primer  ALCL a biopsziát  követően 

teljes regressziót mutatott (16. ábra), de a beteg kontroll vizsgálatokon nem jelent meg, 

így további sorsáról nincs információnk.

2.2. CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma

Az  5  primer  cutan  CD4+  kis/közepes  pleomorph  T-sejtes  lymphomában 

szenvedő beteg közül 3 férfi és 2 nő volt, életkoruk 33-68 év, az átlagéletkor 50,4 év.

A bőrtünetek  1-4  hónapja  (átlag:  2  hónap)  álltak  fenn,  4  esetben  a  fej-nyak 

régióban,  1  esetben az  emlőn helyezkedtek  el.  Minden betegnél  erythemás  papulák, 

nodusok jelentkeztek, 4 esetben soliter, 1 betegnél többszörös formában (17, 18. ábra). 

A  staging  vizsgálatok  során  szisztémás  érintettséget  egy  esetben  sem  találtunk, 

csontvelő  biopszia  2  esetben,  citogenetikai  analízis  3  esetben  történt,  negatív 

eredménnyel. 
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17. ábra: CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes 
lymphoma (3. beteg): Erythemás nodus a hajas 
fejbőrön

18. ábra: CD4+ kis/közepes pleomorph 
T-sejtes lymphoma (7. beteg):  Erythemás 
nodus és egy 0,5 cm-es plakk az emlőn



A hisztológiai vizsgálat során 3 esetben az epidermist megkíméltnek találtuk, 2 

betegnél (6, 7. beteg) enyhe epidermalis infiltráció volt jelen. Mindegyik betegnél sűrű 

lymphoid sejtes infiltrátum volt a dermisben, 2 esetben a subcutisban is, a 3. betegnél 

kifejezett Grenz zóna volt kimutatható (19. ábra). Folliculotropizmust 3 esetben (4, 5, 6. 

beteg) észleltünk.

A lymphoid sejtes infiltrátum összetétele minden esetben vegyes volt, a számos 

kis-közepes  méretű  tumorsejt  mellett  reaktív  eosinophil  sejteket,  histiocytákat,  B-

sejteket  is  láttunk.  Az  immunhisztokémiai  vizsgálat  a  tumorsejteket  minden  esetben 

CD2+, CD3+, CD4+, CD5+, CD8-, CD20-, CD30-, TIA-1 negatív sejtként azonosította 

(20. ábra). Aberráns CD7 negatív fenotípust a 6. betegnél, gyenge CD7 pozitivitást a 7. 

betegnél találtunk. A Ki-67 proliferációs marker pozitivitása 10-30% között változott. 

Monoklonális TCR γ génátrendeződést 2 bőrmintában (6, 7. beteg) találtunk, a vérben 

klonalitást egy betegnél sem igazoltunk. 

Valamennyi  betegnél  csak  bőrtünet  jelentkezett,  a  kivizsgálás  és  utánkövetés 

során  szisztémás  érintettség  gyanúja  senkinél  nem  merült  fel.  Két  esetben  spontán 

regresszió, 3 esetben a sebészi excízió után teljes remisszió következett be, ezért további 

kezelésre nem volt szükség.
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20. ábra: CD4+ kis/közepes pleomorph 
T-sejtes  lymphoma  (3.  beteg):  Sűrű  lymphoid 
sejtes infiltrátum a dermisben (CD4, 4x)

19. ábra: CD4+ kis/közepes pleomorph 
T-sejtes lymphoma (3. beteg): Az ép epidermis és 
a dermális infiltrátum között Grenz zóna (HE, 4x)



3. CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma

Két  beteg  esetében  találkoztam  a  ritka,  CD4+/CD56+  haematodermiás 

neoplasma jelenlétével. Az első beteg egy 75 éves férfi, aki 3 hónapos anamnézissel, a 

törzsön és végtagokon elhelyezkedő, gyorsan progrediáló erythemás ill. barnásszürke 

papulákkal, plakkokkal és egy nagyobb bőrtumorral jelentkezett (21. ábra). 

A szövettani vizsgálat diffúz lymphoid sejtes infiltrációt mutatott a dermisben és 

subcutisban,  epidermotropizmus  nélkül  (22.  ábra).  Az atípusos sejtek  lymphoblastra 

emlékeztető,  közepes  méretű,  agranularis  lymphoid  sejteknek  bizonyultak  kerek 

maggal,  finom  kromatinszerkezettel,  egy  vagy  több  nucleolussal.  Az 

immunhisztokémiai  vizsgálat  CD45+,  CD4+,  CD56+,  CD68+,  CD2-,  CD3-,  CD7-, 

CD8-, TIA-1-, MPO-, CD34-, TdT-, CD30-, ALK- és CD20 negatív sejteket mutatott, a 

PCR  vizsgálat  során  klonális  TCR  γ génátrendeződés  nem  igazolódott.  A  beteg 

kivizsgálása  során  a  bőrtünetek  mellett  szisztémás  érintettség  jelenlétét  igazoltuk: 

hepatosplenomegaliát,  valamint  a  bal  supraclavicularis,  mindkét  axillaris,  jobb 

inguinalis  és mediastinalis  régióban nyirokcsomó-megnagyobbodást.  A perifériás  vér 
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22. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás 
neoplasma: Sűrű lymphoid sejtes infiltrátum 
a dermisben (HE, 4x)

21. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás 
neoplasma: Barnásvörös papulák, plakkok és 
egy nagyobb exulcerált tumor a háton



flow cytometriás vizsgálata 5% keringő atípusos CD4+/CD56+ sejt jelenlétét igazolta, a 

csontvelőben 40%-os blastos infiltrációt találtunk. Citogenetikai  eltérést nem sikerült 

kimutatni. 

Az  alkalmazott  módosított  CHOP kemoterápia  (cyclophosphamid,  idarubicin, 

vincristin,  prednisolon)  ellenére,  átmeneti  javulás  után  7  hónappal  később  központi 

idegrendszeri  tünetek  jelentkeztek  fejfájás,  gyengeség,  szédülés,  tarkómerevség  és 

csuklás formájában. A beteg neurológiai vizsgálata alsó végtagi- és törzsataxiát, hiányzó 

Achilles reflexet, bal oldali centralis facialis paresist és pozitív Romberg tünetet igazolt. 

Képalkotó vizsgálatokkal eltérést nem lehetett igazolni, de a liquor citológiai vizsgálata 

blastok jelenlétét mutatta (23. ábra). 

     

A beteg a szisztémás kemoterápia mellett (cytarabin, etoposid, citozin arabinozid 

és  vepesid)  mellett  intrathecalis  kemoterápiában  részesült  (methotrexat,  cytarabin, 

dexamethason  majd  liposzómális  cytarabin  és  dexamethason).  A  kezelés  ellenére  a 

folyamat  progrediált,  és  a  beteg  13  hónappal  a  diagnózis  felállítása  után  exitált.  A 

boncolásnál  a  CD4+/CD56+ haematodermiás  neoplasma generalizált  manifesztációja 

volt  kimutatható  a  bőrben,  nyirokcsomókban,  májban,  lépben,  vesékben, 

mellékvesékben,  csontvelőben,  gyomorban,  húgyhólyagban,  rectumban,  tüdőkben, 

prostatában  és  a  szívben.  Az  agyban  perivascularis  és  subarachnoidealis  jellegű 

lymphoid sejtes infiltráció igazolódott a cortexben (24. ábra).

33

23. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma: 
Blastok jelenléte a liquorban 
(100x)

24. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás 
neoplasma: Lymphoid sejtes infiltráció az 
agyban (HE, 20x)



A másik beteg egy 69 éves nő gyorsan növekvő barnásvörös, 2-7 cm nagyságú 

plakkokat és tumorokat észlelt az arcon és törzsön, inguinalis és nyaki nyirokcsomó-

megnagyobbodással kísérve (25. ábra). 

     
A bőr hisztológiai  vizsgálata confluáló és nodularis jellegű blastos infiltrációt 

mutatott a dermisben és subcutisban, az epidermis érintettsége nélkül. A sejtek keskeny 

citoplazmával, ovoid, konvulált maggal, finom kromatinszerkezettel és egy vagy több 

nucleolussal  rendelkeztek.  Az  immunhisztokémiai  vizsgálat  CD45+,  CD2-,  CD3-, 

CD4+, CD7+/-, CD8-, CD56+, TIA-1+, granzyme-B-, CD138-, CD20-, CD30-, ALK-, 

CD34-,  TdT-  és  MPO  negatív  sejteket  mutatott  (26.  ábra).  Molekuláris  biológiai 

vizsgálattal klonális TCR γ génátrendeződés nem volt igazolható. A csontvelőben 50% 

blast jelenlétét, CT vizsgálattal a bal mesopharynx, a retroperitonealis és kismedencei 

nyirokcsomók  érintettségét  igazoltuk.  Hyper-CVAD  kemoterápia  (cyclophosphamid, 

vincristin, adriablastin, dexamethason) és profilaktikus intrathecalis methotrexat kezelés 

indult,  melyet  pancytopenia  és  komplex  elektrolitzavarral  járó  súlyos  tumor  lízis 
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26. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás 
neoplasma: Diffúz, CD56+ sejtekből álló 
infiltráció a dermisben (CD56, 20x)

25. ábra: CD4+/CD56+ haematodermiás 
neoplasma: Barnásvörös, helyenként nekrotikus 
közepű tumorok a törzsön       



szindróma  kísért.  Az  agresszív  kemoterápia  ellenére  későbbiekben  a  bőrtünetek 

relapszusát és 52%-os blastaránnyal járó leukaemiás fázist észleltünk. 

A vincristin, etoposid és dexamethason kezelés ellenére a betegnél a diagnózis 

felállítása utáni 8. hónapban neurológiai tünetek (végtagzsibbadás, gyengeség, szédülés 

és nyelési nehézség) léptek fel. A neurológiai vizsgálat jobb oldali perifériás facialis 

paresist,  dysarthriát,  dysphagiát,  generalizált  areflexiát,  jobb felső végtagi  paresist és 

hemihypesthesiát igazolt. A képalkotó vizsgálatok központi idegrendszeri eltérést nem 

mutattak ki, de a liquor flow cytometriás vizsgálata 63% CD4+/CD56+ blast jelenlétét 

igazolta.  A beteg intrathecalis  methotrexat,  cytarabin és dexamethason kezelésben is 

részesült,  ennek  ellenére  a  folyamat  progrediált,  végül  a  beteg  halálát  okozta.  A 

boncolás  során  generalizált  bőr-  és  nyirokcsomó-,  valamint  máj-,  lép-,  oesophagus-, 

csontvelő-  és  vese  infiltráció  igazolódott,  az  agy  és  a  meninxek  ekkor  már 

tumormentesek voltak.
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4. Többszörös malignus lymphoproliferatív betegségek

4.1. T-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával

Két betegnél találkoztam két T-sejtes lymphoma társulásával. Az első eset egy 

15  éves  férfibeteg  volt,  akinél  lymphomatoid  papulosis  (LyP)  és  MF  együttes 

előfordulása  igazolódott.  A  beteg  2  hónapja  észlelte  a  törzsön,  az  alsó  és  felső 

végtagokon elszórtan megjelenő, 4-6 mm nagyságú erythemás papulák megjelenését, 

melyek halvány hyperpigmentáció hátrahagyásával spontán gyógyultak (27. ábra). A 

papulosus bőrtünetekhez néhány héttel később az alkarok hajlító felszínén ettől eltérő 

morfológiájú, 2-4 cm nagyságú, erythemás, karéjos szélű plakkok társultak (28. ábra). 

  

A  papulosus  bőrtünetből  készült  szövettani  vizsgálat  során  minimális 

epidermotropizmus,  a dermisben főleg perivascularisan elhelyezkedő lymphoid sejtes 

infiltráció  volt  észlelhető.  Az  infiltrátum kis  méretű,  helyenként  cerebriform magvú 

sejtei között elszórtan néhány középnagy, illetve immunoblast karakterű sejtet láttunk. 

Az immunhisztokémiai vizsgálat a kis sejteket CD4+ sejtként azonosította, a nagyobb 

és  az  immunoblast-szerű  sejtek  CD4+,  CD30+  sejteknek  bizonyultak.  A  TCR  γ 

génátrendeződés  vizsgálatával  klonalitást  nem  sikerült  kimutatni.  A  szöveti  kép  és 

36

27. ábra: LyP: Apró erythemás papulák és 
hyperpigmentált maculák a karon. Inzert: 
Papulonecroticus tünet, közeli felvétel

28. ábra: LyP és MF: Erythemás papulák 
és egy 4x4 cm-es erythemás, karéjos szélű plakk 
az alkaron



immunhisztokémiai  eredmények  alapján  a  papulosus  bőrfolyamat  LyP  A-típusnak 

bizonyult. 

Az alkarokon elhelyezkedő,  morfológiailag különböző nagyobb plakkokból is 

történt  bőrbiopszia,  és  a  szövettani  vizsgálat  az  epidermisben,  dermisben  és  a 

folliculusok hámjában lymphoid sejtes infiltrációt (29. ábra), mucinosus degenerációt, a 

dermis  kötőszöveti  rostjai  között  is  kifejezett  mucin lerakódást  mutatott,  valamint  a 

hámban több Pautrier-féle microabscessust igazolt (30. ábra).

                                                                      

Az infiltrátum kis heterokromatinizált magvú sejtjei között középnagy lymphoid 

sejtek is azonosíthatók voltak. Az immunhisztokémiai vizsgálat CD3+, CD4+ sejteket 

igazolt,  monoklonális  TCR  γ génátrendeződést  nem  sikerült  kimutatni.  Mindezek 

alapján  a  plakkos  bőrfolyamat  follicularis  mucinosissal  járó,  IA  stádiumú  MF-nek 

bizonyult.  A  beteg  kivizsgálása  során  extracutan  manifesztációra  utaló  eltérést  nem 

találtunk.
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29. ábra: MF: Lymphoid sejtes infiltráció az 
epidermisben és dermisben, kifejezett 
folliculotropizmussal (HE, 10x)

30. ábra: MF: Pautrier-féle microabscessus a 
hámban, lymphoid sejtes infiltrátum a 
dermisben (CD3, 10x) 



A másik, többszörös T-sejtes lymphomában szenvedő beteg egy 48 éves férfi 

volt,  akinél  LyP  és  szisztémás  ALCL  társulása  fordult  elő. A  beteg bőrtünetei 

gyermekkorban kezdődtek testszerte  megjelenő,  apró,  erythemás,  spontán regrediáló, 

heggel gyógyuló papulák formájában. Bőrbiopszia 30 éves korában történt, mely LyP 

A-típust  igazolt.  A beteg  a  PUVA kezelésbe  nem egyezett  bele.  Tizenhárom évvel 

később a jobb inguinalis régióban nyirokcsomó-megnagyobbodás jelentkezett, melynek 

szövettani és immunhisztokémiai vizsgálata CD4+, CD30+, CD45+, CD3-, CD8-, TIA-

1+, MUM-1+/-, ALK-, bcl-2-, EMA- és CD56 negatív sejtekből álló infiltrációt igazolt, 

mely  nodális  ALCL-nek  felelt  meg.  Az  alkalmazott  CHOP kemoterápia  hatására  a 

folyamat komplett remisszióba került. Négy évvel később a  bal könyök területén egy 

13x15  cm nagyságú,  gyorsan  növekvő,  erythemás,  exulcerált  tumor  alakult  ki  (31.  

ábra),  emellett  testszerte  a  korábbról  is  ismert  papulonecroticus  tünetek  voltak 

észlelhetők (32. ábra). 

A  papulák  területéből  megismételt  szövettani  vizsgálat  a  korábbi  biopszia 

eredményével megegyezően LyP A-típust igazolt. A könyöktáji tumor szövettani képére 

a  dermis  lymphoid  sejtes  infiltrációja  volt  jellemző,  anaplasiás  nagy  sejtekkel, 

neutrophilokból, eosinophilokból és histiocytákból álló gyulladásos sejtekkel keveredve 

(33. ábra). 
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32. ábra: LyP: Erythemás papulák, maculák, 
papulonecroticus tünetek a törzsön

31. ábra: Secunder cutan ALCL: Erythemás, 
kifekélyesedő tumor a bal könyöktájon 



A nagy anaplasiás  sejtek  30  µm-nél  nagyobbak  voltak,  kevés  citoplazmával, 

változatos,  szabálytalan  sejtmaggal  és  multiplex  nucleolusokkal  rendelkeztek.  Az 

immunhisztokémiai vizsgálat CD4+, CD30+, CD45+, CD3-, CD8-, TIA-1+/-, MUM-

1+/-,  ALK-,  bcl-2-,  EMA-,  CD56  negatív  sejteket  igazolt  (34.  ábra),  a  TCR  γ 

génátrendeződés PCR vizsgálata poliklonális eredménnyel zárult. 

A beteg kivizsgálása során extracutan manifesztáció jelenlétét kizártuk, lokális 

röntgen irradiációt  alkalmaztunk,  mely hatására a tumor regrediált.  Három hónappal 

később  a  bal  axilláris  régióban  nyirokcsomó  konglomerátum  alakult  ki,  mely 

eltávolításra  került,  a  hisztológiai  és  immunhisztokémiai  vizsgálat  CD4+/-,  CD30+, 

CD45+,  CD3-,  CD8-,  MUM-1+/-,  TIA-1-,  ALK-,  bcl-2-,  EMA-,  CD56  negatív 

sejtekből álló infiltrációt igazolt. Ezt követően testszerte gyorsan növekvő bőrtumorok 

jelentek  meg  és  CT  vizsgálattal  kismedencei  nyirokcsomó-megnagyobbodás  volt 

igazolható.  Az  alkalmazott  CHOP,  hyper-CVAD,  thalidomid,  bortezomib,  lokális 

irradiáció  és  interferon  kezelés  ellenére  –  bár  a  bőrtumorok  visszafejlődtek  – 

generalizált  (nyaki,  axillaris,  inguinalis,  mediastinalis,  hilaris  és  kismedencei) 

nyirokcsomó-megnagyobbodás és májelégtelenség alakult ki, mely utóbbi végül a beteg 

halálához vezetett. A család kérésére boncolás nem történt.
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33. ábra: Secunder cutan ALCL: Lymphoid 
sejtes infiltráció a dermisben (HE, 10x)

34. ábra: Secunder cutan ALCL: CD30+ sejtek a 
dermisben (CD30, 40x)



4.2. B-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával

Két  betegnél  találkoztam  a  ritkaságnak  számító  T-  és  B-sejtes 

lymphoproliferatív folyamat társulásával. Az első eset egy 72 éves férfi volt, akinél B-

sejtes chronicus lymphoid leukaemia (B-CLL) és MF együttesen jelentkezett.  A 

beteg anamnézisében 8 éve ismert, kezdetben chlorambucillal kezelt B-CLL szerepelt, 

mely  az  utolsó  2  évben  kezelést  már  nem  igényelt.  Bőrtünetei  kezdettől,  8  éve 

fennálltak,  lassan  progrediáltak,  de  emiatt  kivizsgálásban,  kezelésben  nem részesült. 

Jelentkezésekor  a  beteg törzsén,  a  végtagok proximális  felén  klinikailag  kis  plakkos 

parapsoriasisnak megfelelő,  lineáris  jellegű, viszkető, barnásvörös infiltrált  plakkokat 

észleltünk  (35.  ábra).  Az  elvégzett  szövettani  vizsgálat  a  hámban  egyesével  és 

csoportosan  megjelenő  lymphoid  sejteket,  Pautrier-féle  microabscessusokat,  a 

dermisben mérsékelt perivascularis lymphoid sejtes infiltrációt mutatott (36. ábra).

Az  immunhisztokémiai  vizsgálat  a  sejteket  CD3+,  CD4+,  CD20-,  CD79a 

negatív  sejtként  azonosította,  molekuláris  biológiai  vizsgálattal  klonális  TCR  γ 

génátrendeződést  nem tudtunk igazolni.  Az egyidejűleg elvégzett  perifériás  vér flow 

cytometria 53%-os lymphocytosist,  40% CD19+/CD5+/CD23+ koexpressziót mutató, 
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35. ábra: MF: Kis plakkos parapsoriasisnak 
megfelelő erythemás, linearis plakkok a 
törzsön

36. ábra: MF: Pautrier-féle microabscessus az 
epidermisben (HE, 40x)



alacsony  CD38  és  zap70  expressziójú,  lambda  monoklonalitást  mutató  B-sejtet, 

valamint  a  T-sejtek  között  4%  CD4+/CD26-  sejtet  mutatott.  A  bőrtünetek  MF  IA 

stádiumának feleltek meg, ezért PUVA terápiát alkalmaztunk, a B-CLL továbbra sem 

igényelt kezelést.

A másik eset egy 75 éves férfi, akinél  B-CLL, cutan ALCL és MF társulása 

fordult  elő.  A  beteg  anamnézisében  kezelést  nem  igénylő,  Rai-II  stádiumú  B-CLL 

szerepelt.  Hét  évvel  később a  törzs  jobb oldalán  apró  erythemás  nodusokat  észlelt, 

melyek fokozatosan egy 20x20 cm nagyságú, exulcerált tumorrá olvadtak össze (37.  

ábra).  A  hisztológiai  vizsgálat  az  epidermis  megkíméltségét,  a  dermisben  sűrű, 

monomorph lymphoid sejtes infiltrációt igazolt. Az infiltrátum anaplasiás nagy sejtjei 

30  µm-nél  nagyobb,  szabálytalan  alakú,  közepes nagyságú sejtmaggal  és többszörös 

nucleolusokkal  rendelkező  sejtek  voltak.  Az  immunhisztokémiai  vizsgálat  CD4+, 

CD30+, TIA-1+, CD3-, CD5-, CD7-, CD8-, CD20-, CD79a-, ALK- és EMA negatív 

sejteket  igazolt  (38.  ábra),  a  TCR  γ génátrendeződés  vizsgálata  során  poliklonális 

eredményt kaptunk.

A beteg kivizsgálása során a szisztémás érintettség kizárható volt, a perifériás 

vér  és  csontvelő  vizsgálata  a  B-CLL  progresszióját  nem  mutatta.  Az  alkalmazott 

41

37. ábra: Cutan ALCL: 20x20 cm-es, 
erythemás, exulcerált tumor a törzsön

38. ábra: Cutan ALCL: Nagy sejtekből álló 
monomorph infiltrátum a dermisben (CD30, 
40x)



röntgen  irradiáció  hatására  a  bőrtumor  komplett  remissziója  következett  be.  Másfél 

évvel  később a  beteg  törzsén  a  korábbi  bőrtünettől  eltérő  megjelenésű  barnásvörös, 

fokozatosan infiltrálttá váló plakkok alakultak ki (39. ábra). 

           

A hisztológiai vizsgálat az epidermisben lymphoid sejtek jelenlétét, Pautrier-féle 

microabscessusokat (40. ábra), a dermisben lymphoid sejtekből álló infiltrációt igazolt. 

Az immunhisztokémiai vizsgálat a sejteket CD4+ sejtként azonosította, CD30+ nagy 

sejtek jelenléte nélkül.  A bőrminta PCR vizsgálata klonális  TCR  γ génátrendeződést 

igazolt.  A  staging  vizsgálatok  ismételten  negatív  eredménnyel  zárultak,  a  B-CLL 

továbbra  sem  mutatott  progressziót,  nem  igényelt  kezelést.  A  bőrtünetek  MF  IA 

stádiumának feleltek meg,  emiatt lokális steroid kezelés történt, mely a tünetek teljes 

remisszióját eredményezte.
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40. ábra: MF: A hámban lymphoid sejtes 
infiltráció, Pautrier-féle microabscessus 
(HE, 10x)

39. ábra: MF: Barnásvörös, infiltrált plakkok 
a törzsön



II. A cutan lymphomák diagnosztikus rendszerének alkalmazhatósága

A 60 MF-re és Sézary szindrómára gyanús bőrtünettel jelentkező betegnél (43 

férfi  és  17  nő,  életkor  24-84  év,  átlagéletkor  58,4  év)   2,5:1  arányú  férfi  túlsúlyt 

találtam.  Az  eseteket  a  hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  molekuláris  biológiai 

vizsgálat eredményeinek összesítése alapján három csoportba soroltam: I. benignus, II. 

bizonytalan  és  III.  lymphoma  csoportba.  A betegek klinikai  diagnózisa  és  az  egyes 

csoportok megoszlása a 4. táblázatban látható. 

4. táblázat: A betegek klinikai diagnózis szerinti megoszlása

Klinikai diagnosis
(esetszám)

I. Benignus 
csoport
(n=31)

II. Bizonytalan 
csoport
(n=12)

III. Lymphoma 
csoport
(n=17)

MF-szerű plakkok 
(n=20)                 

5 7 8

Erythroderma      
(n=9)    

6 3

Kis plakkos parapsoriasis 
(n=12)        

7 4 1

Nagy plakkos parapsoriasis 
(n=5)

2 3

Pityriasis lichenoides 
chronica (n=1)                    

1

Ekzema        
(n=9)         

8 1

Actinicus reticuloid 
(n=2)

1 1

Granuloma anulare 
(n=1)             

1

Papuloerythroderma 
(n=1)        

1

Az I. csoportba (benignus esetek, n=31) azok a betegek kerültek, akiknél a cutan 

lymphoma biztonsággal kizárható volt.  A hisztológiai  vizsgálat során csak 7 esetben 

fordult  elő az epidermisben egy-egy lymphocyta,  de jelentősebb mértékű exocytosis 

vagy  Pautrier-féle  microabscessus  nem  volt  kimutatható.  Az  immunhisztokémiai 

vizsgálatok nem igazoltak CD4+ túlsúlyt vagy kóros immunfenotípust egy esetben sem. 

Valamennyi  betegnél  a  bőrben  és  a  vérben  poliklonális  TCR  γ génátrendeződés 
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igazolódott, kivéve egy kis plakkos parapsoriasist, akiknél a perifériás vérben klonális 

T-sejt  populáció  mutatkozott.  A  betegek  utánkövetése  során  nem  észleltünk 

lymphomára  utaló  eltérést,  a  kezelésre  valamennyien  jól  reagáltak,  bőrtüneteik 

regrediáltak.

A II. csoportba (bizonytalan esetek, n=12) azokat a betegeket soroltam, akik a 

komplex  vizsgálat  ellenére  sem  voltak  egyértelműen  a  benignus  vagy  malignus 

csoportba  besorolhatók.  Nyolc  esetben  az  epidermisben  lymphoid  sejtes  infiltráció 

mutatkozott,  de  Pautrier-féle  microabscessus  nem  volt  jelen.  Az  epidermisben  és 

dermisben  lévő infiltrátumot  CD4+ sejtek  alkották  10  betegnél,  de  klonális  TCR  γ 

génátrendeződést nem tudtunk igazolni sem a betegek bőrében, sem a vérében. Ezek az 

esetek tehát lymphoma gyanúját keltették, de ennek diagnózisa nem volt biztonsággal 

kimondható a nyert eredmények alapján. 

A III. csoport (lymphomás esetek, n=17) betegeinél a vizsgálatok egyértelműen 

lymphoma  meglétét  támasztották  alá.  Kifejezett  epidermotropizmust  találtunk  13 

betegnél,  Pautrier-féle microabscessust  6  betegnél.  A dermis és  epidermis lymphoid 

sejtes infitrátuma CD4+ fenotípust mutatott minden betegnél, CD7 marker vesztést nem 

tudtunk egy esetben sem kimutatni. Klonális TCR γ génátrendeződést találtunk 7 bőr-, 

és 10 vérminta esetén, 5 betegnél a vérben és a bőrben a klón egyidejűleg kimutatható 

volt, azonos bázispár magasságában. Az eredmények alapján 12 betegnél MF-t, 1-nél 

Sézary  szindrómát  (erythroderma,  nyirokcsomó-megnagyobbodás,  vérben  keringő 

atípusos  sejtek)  és  5-nél  perifériás  T-sejtes  lymphomát  (atípusos  dermális  lymphoid 

sejtes infiltrátum, epidermotropizmus nélkül) diagnosztizáltunk.

Nagy  hangsúlyt  fektettem  a  betegek  utánkövetésére, különösen  azokban  a 

bizonytalan  esetekben,  ahol  nem  lehetett  egyértelmű  diagnózist  kimondani  az  első 

biopszia  során.  A  4-65  hónapos  (átlag:  22  hónap)  utánkövetés  során  a  bizonytalan 

esetekben ismételt bőrbiopsziára és perifériás vér analízisre került sor. Hat betegnél (3 

MF-re gyanús bőrtünet, 2 kis plakkos parapsoriasis, 1 actinicus reticuloid) MF-t sikerült 

diagnosztizálni, az erőteljes, szalagszerű dermalis lymphoid sejtes infiltráció, kifejezett 

epidermotropizmus,  Pautrier-féle  microabscessusok,  CD4+  túlsúly  és/vagy  klonális 

TCR  γ génátrendeződés  alapján  (5.  táblázat).  Hat  betegnél  továbbra  sem  találtunk 

elegendő  kritériumot  a  CTCL  diagnózisának  kimondására,  ezért  ezek  a  betegek 

továbbra  is  a  bizonytalan  esetek  között  maradtak.  A  végleges  betegszám  az  egyes 
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csoportokban tehát az alábbiak szerint alakult: benignus bőrbetegség: 31/60 beteg, cutan 

lymphoma: 23/60 beteg és bizonytalan eset: 6/60 beteg.

5. táblázat: A bizonytalan esetek (n=12) utánkövetési eredményei

Eset
(kor, 
nem)

Klinikai 
diagnosis

            Első biopsia
Epid.   CD4+   Bőr     Vér
                         klón     klón

Utánkövetés 
ideje

          Ismételt biopsia
Epid.    CD4+ Bőr     Vér
                        klón    klón

Diagnózis

53é 
ffi

MF-szerű 
tünetek

-            +          -           -   26 hónap -             +          -         - MF gyanú

50é 
ffi

MF-szerű
tünetek

+           +          -           -   5 hónap -             +          -          -   MF gyanú

55é 
ffi

MF-szerű
tünetek

+           -           -           0   10 hónap -             +          -          -   MF gyanú

59é 
ffi

MF-szerű
tünetek

-            +          -           -   20 hónap -             +          -          -   MF gyanú

37é 
ffi

Kis 
plakkos p.

+           +          -           -   9 hónap +            +          -          -   MF gyanú

70é 
nő

Kis 
plakkos p.

-            +          -           -   25 hónap +            +          -          +  MF gyanú

43é 
ffi

MF-szerű
tünetek

+            +          -          -   65 hónap +            +          -           -   MF*

56é 
ffi

Kis 
plakkos p.

+            +          -           -   4 hónap +            +          -           -   MF*

30é 
ffi

MF-szerű
tünetek

+            +          -           -   7 hónap +            +          +           -   MF 

60é 
ffi

MF-szerű
tünetek

-            +          -           -   27 hónap +            +          +           +   MF

62é 
ffi

Actinicus 
reticuloid

-            +          -           -   25 hónap + P         +          -           -   MF

57é 
nő

Kis 
plakkos p.

+            -          -           0   46 hónap + P         +          -           -   MF

MF: Mycosis fungoides, p: parapsoriasis, Epid: Epidermotropizmus, CD4+: CD4+ fenotípus, P: 
Pautrier-féle microabscessus, +: pozitív eredmény,  -: negatív eredmény,  0: nem végeztük, *: 
szalagszerű lymphoid sejtes infiltrátum a papillaris dermisben erőteljes epidermotropizmussal

Figyelemmel kísértem a bőrmintából és perifériás vérből egyidejűleg elvégzett 

molekuláris  biológiai  vizsgálat  eredményeit.  A  PCR  vizsgálat  T-sejt  klón  jelenlétét 

igazolta  a  lymphomás  csoport  9/23  betegének  bőrmintájában,  de  nem  találtunk 

klonalitást sem a benignus, sem a bizonytalan csoportban. A párhuzamosan a vérből 

elvégzett PCR vizsgálat klonalitást igazolt a lymphomás betegek közül 12/23 esetben és 

a benignus csoport 1/31 betegénél, de a bizonytalan esetek közül egy betegnél sem (6. 

táblázat). A PCR eredmények egybevetésével azt lehetett megállapítani hogy 6 betegnél 

a klonális csík a bőrben és vérben azonos bázispár magasságában helyezkedett el.
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6. táblázat: A bőr és vér TCR γ génátrendeződés PCR vizsgálatának eredményei 

Csoport
(végső esetszám az 
utánkövetés eredménye 
alapján)

Bőr
Klonális  TCR γ 
génátrendeződés

Vér
Klonális  TCR γ 
génátrendeződés

I. Benignus esetek 
(n=31)

0 1

II. Bizonytalan esetek
(n=6)

0 0

III.  Lymphomás  esetek 
(n=23)

9 12
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MEGBESZÉLÉS

I. Ritka entitások klinikopatológiai jellegzetességei

1. Cutan B-sejtes lymphomák

Az általam vizsgált 15 CBCL-ben szenvedő beteg (8 férfi és 7 nő) közel azonos 

nembeli  megoszlást  mutatott,  az  átlagéletkor  53  év  volt.  Figyelemreméltó  a  fiatal 

betegek  jelenléte,  5  beteg  40  évnél  fiatalabb  volt,  ebből  ketten  28  évesek  voltak  a 

diagnózis  időpontjában.  A  legtöbb  beteg  marginális  zóna  B-sejtes  lymphomában 

szenvedett, ezt követte a folliculus centrum lymphoma, majd a relatíve ritka diffúz nagy 

B-sejtes  lymphoma  lábszári  típus  és  a  valóban  irodalmi  ritkaságnak  számító 

intravascularis nagy B-sejtes lymphoma. 

1.1. Marginális zóna B-sejtes lymphoma (n=7)

Az irodalmi  adatokkal  egyező  eredményeket  kaptam a  bőrtünetek  jellegét,  a 

hisztológiai  és  immunhisztokémiai  jellemzőket  és  a  betegség  kedvező  prognózisát 

illetően  (7).  A kórkép  és  a  többi,  általam vizsgált  ritka  entitás  immunhisztokémiai, 

molekuláris  biológiai  és  genetikai  jellegzetességeit  a  könnyebb  áttekinthetőség 

érdekében a 7. táblázatban foglaltam össze.
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7. táblázat: A vizsgált kórképek immunhisztokémiai, molekuláris biológiai és genetikai 

jellegzetességei.  Vastag  betűvel  kiemelve  az  irodalmi  adatokkal  megegyezően  talált 

jellemzők 

Kórkép Esetszám Immunhisztokémiai 
jellemzők

Molekuáris 
biológiai 
jellemzők

Genetikai 
jellemzők

Marginális zóna 
B-sejtes 
lymphoma

7 CD20+, CD79a+, CD5- 
CD10-, bcl-2+, bcl-6- 
MUM-1-

IgH+ t(11;18)- 
t(14;18)-

Folliculus 
centrum 
lymphoma

4 CD20+, CD79a+, CD5- 
CD10+/-, CD43-, bcl-2-
bcl-6+, MUM-1-, sIg +/-

IgH+ t(14;18)-

Diffúz nagy B-
sejtes lymphoma, 
lábszári típus

2 CD20+, CD79a+, CD10- 
bcl-2+, bcl-6+, MUM-1+ 
sIg+, cIg+

IgH+ t(14;18)-

Intravascularis 
nagy B-sejtes 
lymphoma

2 CD20+, CD45+, CD22+ IgH+

Anaplasiás nagy 
T-sejtes 
lymphoma

2 CD4+, CD8-/+, CD2-
CD3-, CD5-, CD30+
CD15-, CD56+/-, EMA- 
ALK-, cytotoxikus 
proteinek+

TCR+ t(2;5)-

CD4+ kis/közepes 
pleomorph
T-sejtes 
lymphoma

5 CD4+, CD8-, CD3+
CD30-, cytotoxikus 
proteinek-

TCR+

CD4+/CD56+ 
haematodermiás 
neoplasma

2 CD4+, CD8-, CD56+
CD2+/-, CD3-, CD7+/- 
CD45RA+, CD68+/-, 
CD123+, TCL-1+ 
TdT +/-, MPO-
cytotoxikus proteinek-

TCR-

IgH:  immunglobulin  nehézlánc  génátrendeződés,  TCR:  T-sejt  receptor  γ 
génátrendeződés

A  marginális  zóna  B-sejtes  lymphomára  jellemzőnek  tartott  soliter  vagy 

multiplex  cutan-subcutan  csomók  fordultak  elő  minden  esetünkben,  5  betegnél 

multiplex,  2-nél  soliter  formában.  Valamennyi  eset  lefolyása  kedvező  volt,  az 

antibiotikus  kezelés,  sebészi  excízió  vagy  röntgen  irradiáció  komplett  remissziót 

eredményezett. 

Az  irodalmi  adatoktól  kissé  eltérő  eredményeket  kaptam  a  bőrtünetek 

lokalizációját,  a monoklonális  Ig-termelést  és a Borrelia  burgdorferi infekcióval való 
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kapcsolatot illetően (11-13). A bőrtünetek elsősorban nem a végtagokon fordultak elő, 

hanem a háti lokalizáció dominált (5 esetben), immunhisztokémiai vizsgálattal csak 2 

betegnél tudtunk monoklonális  Ig-termelést  igazolni  (1 kappa,  1 lambda könnyűlánc 

restrikció), és a Borrelia burgdorferi szerológiai vizsgálat csak 3 esetben adott pozitív 

eredményt. Ebből 2 esetben az IgM ellenanyag volt pozitív, így a lymphomás folyamat 

nem  volt  összefüggésbe  hozható  a  Borrelia  infekcióval.  További  vizsgálatokra,  a 

bőrbiopsziás minták Borrelia-specifikus DNS-ének PCR vizsgálatára sajnos nem volt 

lehetőségünk. Két Borrelia szeropozitív beteg részesült antibiotikus kezelésben, de csak 

egynél mutatkozott regresszió, a másik betegnél kiegészítő kezelésre volt szükség, tehát 

az antibiotikus kezelést nem találtuk minden esetben eredményesnek.

1.2. Folliculus centrum lymphoma (n=4)

Az irodalmi adatokkal megegyező eredményeket kaptam a bőrtünetek jellegét, a 

szövettani jellemzőket és a relatíve gyakori recidivákat illetően (14,15). A bőrtünetek 

lividvörös  papulák,  plakkok,  nodusok  és  tumorok  formájában  jelentkeztek  főleg  a 

törzsön. Említésre méltó, hogy egyedül ennél a betegcsoportnál fordultak elő B-tünetek, 

kiterjedt bőrtünetekhez társulóan. A szöveti képre az irodalmi adatokkal egybehangzóan 

a  diffúz  vagy  nodularis  jellegű,  CD20+,  CD45+  nagy  centrocytákból  és 

centroblastokból  álló  dermális  infiltráció  volt  jellemző.  A  betegek  a  kezelésre  jól 

reagáltak, de gyakori volt a bőrtünetek más régióban megjelenő recidivája. 

Sajnálatos  módon  2  betegnél  fordult  elő  csontvelő-,  1  esetben  nyirokcsomó 

érintettség, ezekben az esetekben kemoterápiára volt szükség. A betegek anamnézise, 

valamint  a  bőrbiopsziás  minták  bcl-2  negativitása  alapján  kizárható  volt  a  secunder 

bőrérintettséggel járó nodális follicularis lymphoma lehetősége. A betegség viselkedését 

tehát a saját beteganyagban agresszívebbnek találtam mint a marginális zóna B-sejtes 

lymphomát, mert ugyan a betegek többsége mindkét csoportban több éves anamnézissel 

jelentkezett,  de  extracutan  disszeminációt  csak  a  folliculus  centrum  lymphomás 

esetekben lehetett igazolni.
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1.3. Diffúz nagy B-sejtes lymphoma lábszári típus (n=2)

Az irodalmi adatokkal egyezően mindkét általam vizsgált eset idős nőbeteg volt, 

mindkét  ill.  egyoldali  lábszáron  elhelyezkedő,  kifekélyesedő  tendenciát  mutató 

bőrtünetekkel (16,17). Az első betegnél a teljes spontán regresszió miatt terápiára nem 

volt szükség, a második beteg esetében azonban a folyamat progresszióját, majd kezelés 

utáni recidiváját észleltük. Ez utóbbi beteg érdekessége volt az anamnézisben szereplő 4 

malignus daganat, mely világirodalmi ritkaságnak számít. A második malignus tumor 

gyakorisága az irodalmi adatok szerint 3-5%, a harmadiké 2-5 ‰, a negyediké már csak 

0,06 ‰ (18). Saját betegünknél a korábbi gyomorlymphoma és emlőcarcinoma szinkron 

daganat volt, mert kialakulásuk között csak 5 hónap telt el. A basocellularis carcinoma 

(3. daganat) az emlőcarcinoma kezelésének 5. hónapjában alakult ki, mely valószínűleg 

véletlen  egybeeesés  és  nem  tekintendő  a  kemo-  és  radioterápia  okozta  újabb 

daganatnak.  Végül  a  lábszár  diffúz  nagy  B-sejtes  lymphomája  (4.  daganat)  az 

emlőcarcinoma kemo- és radioterápiája után 3 évvel alakult ki, tehát felmerül annak 

lehetősége, hogy a korábbi daganatellenes kezelés indukálta.

1.4. Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma (n=2)

Két  idős  nőbetegnél  volt  alkalmam a  rendkívül  ritka  intravascularis  nagy B-

sejtes  lymphomát  tanulmányozni.  Mindkét  eset  a  haemophagocytosis  nélküli,  ún. 

klasszikus, európai típusnak felelt meg (19). A bőrtünetek jellege és a hisztopatológiai 

eredmények mindkét betegnél megfeleltek az irodalmi adatoknak. Az első betegnél bőr- 

és központi idegrendszeri tünetek egyaránt előfordultak, bár az anamnézisben szereplő 

változatos neurológiai tünetekről csak a diagnózis birtokában, utólag feltételezhető hogy 

azokat a lymphoma központi idegrendszeri manifesztációja okozhatta. A panniculitis-

szerű  bőrtünetek  regrediáltak,  de  később  teleangiectasiák,  bőrmegvastagodás, 

generalizált oedema és narancshéjtünet jelentkezett, melynek magyarázatát a szövettani 

vizsgálat szolgáltatta: a dermisben számos, blastsejttel kitöltött capillaris volt észlelhető, 

a  tünetekért  azok  occlusiója  volt  felelős.  A  beteg  kivizsgálásakor  észlelt  extrém 

mértékben  emelkedett  LDH  szint  és  a  secunder  dysgranulopoesis  paraneoplasztikus 

jelként értékelendő. 
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A  második,  intravascularis  B-sejtes  lymphomában  szenvedő  betegnél  a 

bőrtünetek  mellett  pulmonális  manifesztáció  gyanúja  merült  fel,  és  bár  ennek 

hisztológiai  verifikálása  nem  történt  meg,  de  a  tüdőinfiltrátumok  a  korábbi 

pulmonológiai  gondozás  során  nem voltak  észlelhetők  és  az  R-CHOP kezelés  alatt 

teljesen visszafejlődtek, tehát lymphomás eredetük joggal feltételezhető. 

Mindkét eset  érdekessége a ritkaságon kívül a korai,  még a betegek életében 

megtörtént diagnózis, szemben azokkal a gyakori esetekkel, ahol azt csak a boncolás 

során tudják megállapítani. Mindkét beteg jól reagált a kezelésre, az első beteg 5 éves 

túlélése jó eredménynek számít, a második beteg 3 év elteltével jelenleg is tünetmentes, 

esetében további hosszú, betegségmentes túlélés remélhető.

2. Cutan T-sejtes lymphomák

2.1. Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma (n=2)

Az ALCL általában idősebb korban kezdődik, többnyire a végtagokon vagy a 

fej-nyak  régióban,  soliter,  csoportos  vagy disszeminált,  gyakran  exulcerált  nodusok, 

tumorok képében (20). Az első beteg érdekessége volt a gyors klinikai progresszió, két 

hét leforgása alatt a kezdeti 2 cm-es plakkból tenyérnyi nagyságú, necroticus felszínű 

exulcerált tumorok keletkeztek, érdekes módon szegmentális, féloldali elrendeződésben, 

a  törzs  bal  oldalán.  Bár  a  régiót  drenáló  axillában  nyirokcsomó-megnagyobbodás 

alakult  ki,  de a hisztológiai,  immunhisztokémiai  és molekuláris  biológiai  vizsgálat  a 

lymphomás  infiltrációt  kizárta,  így a folyamat  primer cutan ALCL-nek bizonyult.  A 

lokális  röntgen  irradiáció  meglepően  jó  eredményt  adott,  komplett  remissziót 

eredményezett.

 A második beteg esete több szempontból  is különleges,  hiszen egyrészt  egy 

fiatal, 24 éves betegről volt szó, másrészt az ALCL az irodalomban eddig egyedülálló 

módon a nyelven alakult ki. A szájüregi daganatok 3,5%-át alkotó malignus lymphomák 

között  főleg  MALT  lymphoma,  nasalis  típusú  T/NK-sejtes  lymphoma,  agresszív 

epidermotrop  CD8+  T-sejtes  lymphoma,  Hodgkin-kór,  MF  és  LyP fordul  elő  (21). 

Leírták  ugyan  ALCL  megjelenését  is,  de  ritkán  és  főleg  HIV  pozitív  betegeken, 
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lokalizációját  illetően a mandibulán,  ajkon,  kemény-  és lágyszájpadon,  de a nyelven 

megjelenő ALCL mindeddig az irodalomban nem volt ismert (22). 

2.2. CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma (n=5)

A  betegek  anamnézise  minden  esetben  rövid,  átlagosan  2  hónap  volt,  mely 

feltűnően  rövid  periódus  szemben  például  a  CBCL  eseteknél  észlelt  akár  5  éves 

anamnézissel. Ennek magyarázata nem a gyors progresszió volt, hiszen a betegek lassú 

növekedésről számoltak be, sokkal inkább a feltűnő lokalizáció: a tünetek főleg a fej-

nyak régióban helyezkedtek el.  Az irodalmi adatokkal összhangban többnyire  soliter 

erythemás papula, nodus fordult elő,  multifokális tüneteket csak 1 betegnél észleltünk 

(7). A hisztológiai kép minden betegnél hasonló és az irodalmi adatokkal megegyező 

volt, 2 esetben a subcutis,  3 betegnél a folliculusok is érintettek voltak. Két esetben 

spontán regresszió mutatkozott,  3 beteg pedig az excízió után komplett remisszióban 

maradt, további kezelésben nem részesült. Az utánkövetés során relapszust, szisztémás 

érintettséget senkinél nem észleltük, mindezek alapján a CD4+ kis/közepes pleomorph 

T-sejtes lymphomát saját betegeinkél indolens lefolyású lymphomának találtam, bár a 

betegek további szoros megfigyelése szükséges.

3. CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma

Két  betegnél  fordult  elő  a  ritka,  rossz  prognózisú  prekurzor  haematológiai 

neoplasma,  melyre  a  bőr,  nyirokcsomók  és  csontvelő  korai  érintettsége,  valamint  a 

gyors  leukaemiás  disszemináció  jellemző.  A betegség klinikai  képe,  hisztopatológiai 

jellemzői és lefolyása mindkét betegnél megegyezett az irodalmi adatokkal, agresszív 

lefolyást észleltünk, 13 és 9 hónapos túléléssel (23). Az első betegnél kezdetben bőr-, 

nyirokcsomó-,  máj-,  lép-,  perifériás  vér-  és  csontvelő  érintettséget  észleltünk.  A 

kemoterápa  átmeneti  remissziót  eredményezett,  de  később  központi  idegrendszeri 

manifesztáció,  végül  fatális  kimenetel  következett  be.  A  boncolásnál  a  folyamat 
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csaknem minden szervet  érintő manifesztációja  volt  igazolható,  beleértve a központi 

idegrendszert is. 

A másik  beteg  bőr-,  nyirokcsomó-,  mesopharynx-  és  csontvelő-érintettséggel 

jelentkezett. A szisztémás és profilaktikus intrathecalis kemoterápia ellenére leukaemiás 

fázis  és  központi  idegrendszeri  érintettség  végül  fatális  kimenetel  következett  be.  A 

boncolás generalizált bőr-, nyirokcsomó-, csontvelő- és belszervi manifesztációt igazolt, 

de az agy és meninxek ekkor már tumormentesnek bizonyultak.

Az esetek érdekessége a diagnózis felállítása után 7 ill.  8 hónappal kialakuló 

központi idegrendszeri érintettség, melyet az irodalomban eddig csak néhány esetben 

észleltek  és  tünettana  mindeddig  nem  került  közlésre  (24-27).  A  meningealis 

manifesztációt  a  liquor  citológiai  vizsgálatával  ill.  flow  cytometriai  analízisével 

bizonyítottuk, egyben a betegség agresszív viselkedésének bizonyítékaként értékeltük. 

Bár a betegség mindkét esetben terápiarezisztensnek bizonyult, de a kezelés az utolsó 

hetek kivételével  megfelelő  életminőséget  biztosított.  Megfigyeléseim arra  engednek 

következtetni,  hogy  a  CD4+/CD56+  haematodermiás  neoplasmában  szenvedő 

betegeknél a központi idegrendszer érintettségére gyakrabban lehet számítani, ezért az 

ALL-hez  hasonlóan  korai  liquorvizsgálatot  és  profilaktikus  intratekális  kemoterápiát 

javaslunk, még a tünetszegény esetekben is. 

4. Többszörös malignus lymphoproliferatív betegségek

A többszörös malignus tumor fogalmának első leírása Billroth nevéhez fűződik 

az  1800-as  évekből.  Warren  és  Gates  szerint  primer  multiplex  tumorról  akkor 

beszélünk, ha bizonyítható a daganatok malignitása,  különállósága és kizárható hogy 

egyik  a  másiknak  metastasisa  lenne  (28).  A  többszörös  malignus  folyamatok 

megjelenhetnek  szimultán  (egyidejűleg),  szinkron (6 hónapon belül)  és  metakron  (6 

hónapon  túl)  (29).  Leggyakrabban  a  solid  tumorok  társulását  észlelik  a  fej-nyak 

régióban (ún. „field cancerisation”), ezt követik a női nemi szervek és emlő daganatai 

(30).  Ismert  jelenség  az  első  daganat  kemoterápiás  kezelése  vagy  irradiációja  után 

kialakuló másodlagos tumor jelensége, mely főleg Hodgkin-kór és NHL kezelése után 
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fordul elő, elsősorban solid tumorok (rectum, gyomor, tüdő, emlő) és acut leukaemiák 

formájában. 

A második malignus tumor kialakulásának oka nem pontosan ismert, feltételezik 

környezeti  tényezők,  fertőző  ágensek,  gyógyszerek,  genetikai  tényezők,  illetve  a 

korábbi radioterápia vagy kemoterápia carcinogén illetve mutagén hatását, mely direkt 

DNS-károsodás,  onkogén  aktiváció,  citogenetikai  változás  vagy  a  repair  zavara 

formájában manifesztálódik. Másrészről oka lehet az előző malignus betegség vagy a 

kezelés okozta immunszuppresszív állapot, mely kezdetben csak celluláris majd később 

celluláris és humorális immundeficiens állapotot jelent. 

4.1. T-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával

A  cutan  lymphomák  más  non-Hodgkin  illetve  Hodgkin  lymphomával  való 

társulása ritkán, de előfordul. Leggyakrabban a LyP társulását írják le második malignus 

lymphomával, az irodalmi adatok szerint kb. 10-20%-ban fordul elő második, magasabb 

malignitású lymphoma, leggyakrabban MF, Hodgkin-kór, cutan vagy szisztémás ALCL 

(7,20,31).  A  második  lymphoproliferatív  folyamat  kialakulhat  a  LyP  után,  vele 

egyidejűleg, ill. követheti azt. 

Az irodalmi adatok szerint a leggyakoribb a  LyP és MF társulása. Basarab és 

mtsai 15 eset analízise során azt találták, hogy az esetek 26%-ában a LyP után alakult ki 

MF,  34%-ban  a  MF után  jelentkezett  LyP,  és  40%-ban a  két  betegség  egyidejűleg 

fordult elő (32). Egy másik, 21 beteget felölelő vizsgálat szerint ezek az adatok 67%, 

19%  és  14%-nak  bizonyultak  (33).  Bár  ezek  az  adatok  eltérőek,  de  a  szerzők 

egyetértenek abban, hogy a két betegség közös klonális eredetű, melyet az azonos T-sejt 

klón molekuláris kimutathatóságával lehet igazolni (33-35). Első betegünk esetében a 

LyP és a MF egyidejűleg jelentkezett,  a LyP tünetek spontán regressziós tendenciát 

mutattak, szövettanilag A-típusnak feleltek meg. A MF tünetek a testfelszín kevesebb 

mint  10%-án  jelentkeztek,  IA  stádiumnak  feleltek  meg,  szövettanilag 

folliculotropizmust  és  follicularis  mucinosist  lehetett  igazolni.  A  beteg  kezelésében 

PUVA kezelés és gondos utánkövetés tervezett.

Szintén ismert jelenség a  LyP társulása ALCL-el (31,36). Az általam vizsgált 

beteg esetében a hosszú ideig fennálló A-típusú LyP-hoz évtizedekkel később ALK-
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negatív  szisztémás  (nodális)  ALCL  társult.  Négy  év  elteltével az  ALCL 

bőrmanifesztációja  (secunder  cutan ALCL)  alakult  ki,  majd a  folyamat  disszeminált 

bőrtumorok  és  nyirokcsomó-érintettség  formájában  generalizálódott.  A  beteg  halálát 

végül a feltételezhető májinfiltráció következtében kialakult májelégtelenség okozta, de 

boncolás  hiányában  ennek  patológiai  bizonyítása  nem  történt  meg.  Valamennyi 

biopsziás anyagban (LyP, nodális ALCL, secunder cutan ALCL) ugyanaz a szöveti kép 

és  egyforma  fenotípus  mutatkozott,  mely  arra  utal  hogy  egyazon  tumorklón 

proliferációjáról volt szó. Az eset az irodalmi adatokkal egybehangzóan azt bizonyítja, 

hogy  LyP-ban  –  különösen  kezeletlen  esetekben  –  számítani  lehet  magasabb 

malignitású második lymphoma megjelenésére, és annak is bizonyítékát láthattam hogy 

az ALK-negatív szisztémás ALCL jóval agresszívebb betegség mint az ALK-pozitív 

szisztémás ALCL vagy a cutan ALCL (37,38). 

4.2. B-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával 

A B- és T-sejtes lymphomák társulása igen ritka. A B-CLL egy relatíve gyakori 

malignus  lymphoproliferatív  betegség,  mely  feltételezhetően  a  betegek  magasabb 

életkora és az alkalmazott kemoterápiás kezelés miatt gyakran társul második malignus 

tumorral, ez a gyakoriság elérheti a 33%-t is (39). 

A  B-CLL  társulhat  MF-el, ilyenkor  a MF  kialakulhat  a  B-CLL  előtt,  vele 

egyidejűleg,  ill.  követheti azt, sőt előfordulhatnak egy biopsziás anyagon belül is, ez 

utóbbi esetben ún. composit lymphomáról beszélünk (40-45). Első megfigyelt betegünk 

esetében a B-CLL és MF egyidejűleg jelentkezett, a második betegnél a B-CLL után 7 

évvel jelentkezett cutan ALCL, majd később MF alakult ki. Ez utóbbi eset érdekessége 

nemcsak  a  B-  és  T-sejtes  folyamatok  társulása,  hanem  az  összesen  3  malignus 

lymphoproliferatív  betegség megjelenése,  mely csak extrém ritkán fordul  elő.  Az is 

ritkaságnak  számít,  hogy  a  cutan  ALCL  megelőzte  az  MF  kialakulását,  többnyire 

fordítva szokott történni a MF nagysejtes transzformációja miatt. Az irodalomban csak 

két  olyan  esettel  találkoztam ahol  a  cutan ALCL-t  MF követte,  és  az egyik  esetben 

mindkét  betegségben  ugyanazt  a  TCR  γ génátrendeződést  lehetett  kimutatni  (46,47). 

Ezzel szemben a mi betegünknél a két cutan lymphoma egymástól  függetlensége az 

eltérő klinikai, hisztológiai és immunhisztokémiai jellemzők mellett molekuláris szinten 
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is igazolható volt, ugyanis az MF bőrtünetben klonális TCR γ génátrendeződést lehetett 

igazolni, mely a korábbi cutan ALCL-ben nem volt kimutatható. 

II. A cutan lymphomák diagnosztikus rendszerének alkalmazhatósága

A  CTCL,  és  különösen  a  MF  diagnózisa  és  a  reaktív,  gyulladásos 

bőrbetegségektől  való  eldifferenciálása  a  folyamat  korai  stádiumában  gyakran 

nehézségekbe  ütközik.  Munkám  során  azt  vizsgáltam hogy  mennyire  alkalmas  az 

egyidejűleg  elvégzett  hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  molekuláris  biológiai 

vizsgálat a cutan lymphoma diagnózisának kimondására. A megvizsgált 60, CTCL-re 

gyanús bőrbeteg többsége MF-re gyanút keltő, terápiarezisztens erythemás plakkokban 

szenvedett.

A bőrbiopsziás minta komplex hisztológiai, immunhisztokémiai és molekuláris 

biológiai  vizsgálatának  eredményeit  összesítve  egyértelműen  el  lehetett  különíteni  a 

benignus bőrbetegségben (31/60, 52%) és a cutan lymphomában szenvedő betegeket 

(17/60, 28%). A betegek egyötödénél (12/60, 20%) azonban az első vizsgálattal nem 

sikerült  a  betegséget  egyértelműen  diagnosztizálni,  ezért  ennél  a  betegcsoportnál 

utánkövetés és ismételt  bőrbiopszia történt.  A 12 esetből  6-nál később MF-t lehetett 

igazolni  az  ismételt  biopsziával,  így  a  végleges  csoportbeosztás  az  alábbiak  szerint 

alakult: benignus bőrbetegség (31/60, 52%) cutan lymphoma (23/60, 38%), bizonytalan 

eset (6/60, 10%). 

Vizsgálataim  során  tehát  megállapíthattam,  hogy  a  komplex  hisztológiai, 

immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálat az esetek 80%-ában alkalmas a 

folyamat dignitásának tisztázására már az első biopszia során, és ez az arány tovább 

javítható  90%-ra  a  második  biopszia  segítségével.  A  megmaradt  10%  továbbra  is 

kérdéses  dignitású  esetnél  további  utánkövetés  és  bőrbiopszia  végzése  szükséges  a 

végleges diagnózis felállításáig.

Külön értékeltem a molekuláris biológiai vizsgálat diagnosztikus segítségét. A 

bőrminta  PCR  analízise  során  sem  a  benignus,  sem a  bizonytalan  csoportban  nem 

találtam T-sejt klónt, de a lymphomás csoportban 9/23 esetben (39%) lehetett kimutatni 

monoklonalitást. Ez az eredmény talán kissé alacsonynak tűnhet az irodalmi adatokkal 
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összehasonlítva,  ahol  MF-ben  a  betegség  stádiumától  és  az  alkalmazott  technikától 

függően  40-90  %-ban  lehet  kimutatni  monoklonalitást  (48-52).  Ennek  magyarázata 

lehet  pl.  hogy  a  felhasznált  primerek  nem  detektálták  az  összes  lehetséges 

génátrendeződést,  de  sokkal  valószínűbb  hogy  a  tumorsejtek  aránya  a  PCR 

érzékenységi határa alatt volt. Betegeink 94%-a korai stádiumnak megfelelő foltokkal, 

vékony plakkokkal rendelkezett (MF-szerű plakkok, kis- és nagy plakkos parapsoriasis, 

erythroderma,  ekzema,  pityriasis  lichenoides  chronica),  és  csak 6%-ban találkoztunk 

kissé  vastagabb  bőrtünettel  (actinicus  reticuloid,  granuloma  anulare, 

papuloerythroderma).  A  PCR  vizsgálatot  megbízható  módszernek  találtuk,  hiszen 

minden monoklonális esetben lymphoma lett a végső diagnózis, és valamennyi pozitív 

génátrendeződési  eredmény  mellett  kimutatható  volt  valamilyen  más,  lymphomára 

gyanút keltő eltérés is (pl. CD4 restrikció, epidermotropizmus), tehát fals pozitív esetet 

nem találtunk. 

Érdekes módon a vérben nagyobb arányban találtunk T-sejt klónt mint a bőrben: 

a benignus csoportban 1/31 betegnél (3%) és a lymphomás csoportban 12/23 betegnél 

(52%).  A vérben  kimutatható  klonalitás  nem feltétlenül  jelent  malignus  folyamatot, 

hiszen nemcsak CTCL-ben, hanem prekurzor-, ill.  gyulladásos bőrbetegségekben, sőt 

egészséges  személyek  vérében  is  leírnak  keringő  T-sejt  klónt  (50-56).  Ezt  főleg  az 

idősebb  korosztálynál  észlelik,  jelentősége  nem  pontosan  tisztázott.  Saját 

beteganyagunkban is főleg az idősebb populációnál fordult elő T-sejtes monoklonalitás 

a  vérben,  az  esetek  átlagéletkora  61  év  volt. A vérből  kimutatott  klónt  az  irodalmi 

adatok szerint akkor lehet valódi keringő tumorsejtnek tekinteni, ha vele azonos klón 

mutatható  ki  egyidejűleg  a  bőrben  is  (57).  Ilyen  azonos  klónt  találtam  6  betegünk 

bőrében és vérében, azonos bázispár magasságában.
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KÖVETKEZTETÉSEK

Munkám során szándékosan nem vizsgáltam a leggyakoribb cutan lymphomákat 

a MF-t és Sézary szindrómát,  hanem azokra a  ritka esetekre fókuszáltam,  melyek  a 

nemzetközi irodalomban is csak ritkán fordulnak elő, és megállapítottam, hogy  hazai 

viszonyok között előfordulnak ritka primer cutan lymphoma variánsok. 

A  cutan B-sejtes  lymphomák  közül  hazai  viszonyok  között  a  leggyakoribb 

formának a  marginális zóna B-sejtes lymphomát találtam. A betegek klinikopatológiai 

jellegzetességeinek vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

• a bőrtünetek főleg a háton fordultak elő, szemben az irodalomból ismert végtagi 

túlsúllyal

• monoklonális  Ig-termelést  csak  ritkán  lehetett  igazolni  immunhisztokémiai 

módszerrel, a 7 esetből csak 1 kappa és 1 lambda könnyűlánc restrikciót találtunk

• a Borrelia burgdorferi szerológiai vizsgálat csak 1 betegnél igazolt IgG pozitivitást, 

2 betegnél az IgM volt pozitív, így a Borrelia infekció és a marginális zóna B-sejtes 

lymphoma  kialakulása  közötti  összefüggést  saját  beteganyagunkban  nem lehetett 

bizonyítani. További vizsgálatokat tervezünk a kórokozó DNS-ének kimutatására a 

bőrbiopsziás mintából. 

• a Borrelia burgdorferi szeropozitív betegeknél alkalmazott antibiotikus terápia nem 

minden esetben bizonyult sikeresnek

A  második  leggyakoribb  B-sejtes  entitásnak  a  folliculus  centrum  lymphoma 

bizonyult, itt az alábbi következtetéseket vontam le: 

• két  beteg  igen  fiatal,  28  éves  volt  a  diagnózis  időpontjában,  és  bőrtüneteik  ezt 

megelőzően 2 ill. 3 évig álltak fenn. Tehát számítani lehet arra, hogy a betegség 

egyre fiatalabb életkorban jelentkezik

• egyedül ebben a betegségcsoportban fordultak elő B-tünetek

• a  hosszú  ideig  kezeletlen  esetekben  előfordult  extracutan  disszemináció 

(nyirokcsomó-, csontvelő infiltráció)

• tehát  a  betegség  súlyosabbnak,  agresszívebb  lefolyásúnak  bizonyult  mint  a 

marginális zóna B-sejtes lymphoma
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Két betegnél találkoztam a  diffúz nagy B-sejtes  lymphoma lábszári típusával, 

ahol megfigyeléseim  részben  az  irodalmi  adatokkal  egyezőek  voltak,  részben  új 

megfigyeléseket is tettem:

• a bőrtünetek idős nőbetegek egyik ill. mindkét lábszárán jelentkeztek

• spontán regresszióra számítani lehet, még multiplex bőrtünetekkel járó esetben is

• nem  fordult  elő  az  irodalomban  gyakran  leírt  extracutan  disszemináció,  rossz 

prognózis, de lokális recidiva igen

• új  megfigyelés,  hogy  a  betegség  előfordulhat  más  tumorokkal  társulóan,  hiszen 

egyik  betegünk  anamnézisében  3  másik  malignus  daganat  is  szerepelt.  A  jövő 

kutatásainak tárgya  az ilyen  esetekben annak megállapítása,  hogy milyen  genom 

szintű történés vezethet a halmozott tumorigenezishez

Két  betegnél  fordult  elő  a  ritka  intravascularis  nagy  B-sejtes  lymphoma. 

Megfigyeléseim szerint:

• a betegség idős nőbetegeknél jelentkezett

• CHOP és R-CHOP kezeléssel több éves betegségmentes túlélés biztosítható

A  cutan  T-sejtes  lymphoma  esetek között  két  betegnél  találkoztam 

anaplasiás nagy T-sejtes lymphomával. Klinikopatológiai sajátosságaik vizsgálata során 

megállapítottam, hogy:

• még a gyors progressziót mutató, súlyos, ulceratív bőrtünetek ellenére is a betegség 

indolens lefolyást mutathat, jól kezelhető, a lokális radioterápia hatékony kezelési 

mód lehet

• egy fiatal nőbeteg esetében világirodalmi ritkaságnak számító nyelvháti lokalizáció 

fordult elő

• a  szokatlan  lokalizáció,  gyors  progresszió  ellenére  számítani  lehet  spontán 

regresszióra
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Öt  betegnél  fordult  elő CD4+  kis/közepes  pleomorph  T-sejtes  lymphoma. 

Megfigyeléseim szerint a betegségre az alábbiak voltak jellemzők:

• igen rövid anamnézis 

• főleg a fej-nyak régióban jelentkező soliter bőrtünet

• minden esetben teljes  regresszió  következett  be,  relapszus,  szisztémás érintettség 

nem fordult elő

• mindezek alapján indolens lefolyású betegségnek tekinthető

Két  betegnél  találkoztam  a  ritka  CD4+/CD56+  hematodermiás 

neoplasmával, mellyel kapcsolatban az alábbi megfigyeléseket tettem:

• agresszív, disszeminációs tendenciát mutató, terápia-rezisztens betegség

• meningealis érintettség előfordulására számítani lehet

• ennek  bizonyítására  alkalmas  eljárásnak  találtuk  a  liquor  citológiai  és  flow 

cytometriás vizsgálatát, a képalkotó vizsgálatok (CT, MR) nem informatívak

• a  kórképben  korai  liquorvizsgálat  és  profilaktikus  intrathecalis  kemoterápia 

javasolható, mint acut lymphoid leukaemiában

Többszörös  malignus  lymphoproliferatív  betegség előfordulására  is 

számítani lehet, 2 esetben találkoztam két T-sejtes folyamat társulásával és 2 esetben 

fordult elő B- és T-sejtes folyamat társulása. A betegek klinikopatológiai sajátosságait 

az alábbiakban lehet összefoglalni:

• az irodalmi  adatok szerint  gyakoribb a LyP-t  követő MF és  ritkább az egyidejű 

előfordulás, mi mégis ez utóbbit láttuk, egy fiatal, 15 éves betegen

• egy betegnél LyP társult szisztémás ALCL-el, itt a második, magasabb malignitású 

lymphoma  megjelenésére  a  LyP  hosszú  ideig  kezeletlenül  fennállása 

hajlamosíthatott

• az  ALK-negatív  szisztémás  ALCL  jóval  rosszabb  prognózisúnak  mutatkozott, 

fatális  kimenetelűnek  bizonyult  mint  az  ALK-pozitív  szisztémás  ALCL  vagy  a 

cutan ALCL

• mindkét  betegnél  akinél  a  LyP  társult  más  lymphomával,  az  „alapbetegség” 

szövettanilag A-típusú LyP-nek felelt  meg,  ez a megfigyelés  összhangban áll  az 

irodalmi adatokkal
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• a ritka B- és T-sejtes lymphoproliferatív folyamat társulások között egy olyan esettel 

találkoztam, ahol a 3 malignus lymphoproliferatív betegség közül egy B-, kettő T-

sejtes  volt,  és  ez  utóbbiak  esetében  is  bizonyítani  lehetett  a  folyamatok  eltérő 

klonális eredetét

• ritkán, de előfordulhat cutan ALCL után manifesztálódó MF 

Vizsgáltam  továbbá,  hogy  mennyire  alkalmas  az  egyidejűleg  elvégzett 

hisztológiai,  immunhisztokémiai  és  molekuláris  biológiai  vizsgálat a  cutan 

lymphoma diagnózisának felállítására, maradnak-e a komplex kivizsgálás ellenére nem 

klasszifikálható esetek. Azt is vizsgáltam,  hogy a nem egyértelmű esetekben  milyen 

módon  tudjuk  a  diagnosztikus  rendszer  értékét  javítani. Megfigyeléseim  az 

alábbiakban összegezhetők:

• a  bőrbiopsziás  minta  egyidejűleg  elvégzett  hisztológai,  immunhisztokémiai  és 

molekuláris biológiai vizsgálata hasznos segítség a benignus, reaktív folyamatok és 

a  cutan  lymphoma  elkülönítésére,  az  első  biopszia  az  esetek  80%-ában  pontos 

diagnózist tett lehetővé

• a bizonytalan, nem klasszifikálható esetekben a betegek utánkövetése, az ismételt 

bőrbiopszia  és  annak  komplex  hisztopatológiai  analízise  biztosított  további 

diagnosztikus segítséget, melynek segítségével a betegek további 10%-ában lehetett 

pontos diagnózist felállítani

• a továbbra sem egyértelmű esetekben a betegek további kontrollja, a bőrbetegség 

dinamikájának követése és újabb bőrbiopsziák végzése szükséges

Végezetül a fenti beteganyagban megvizsgáltam a perifériás vérében a klonális 

TCR  γ génátrendeződés  kimutathatóságát  és  azt  összevetettem  a  bőrből  nyert 

eredményekkel. A következő megfigyeléseket tettem:

• mind  a  benignus,  mind  a  lymphomás  betegeknél  nagyobb  arányban  volt 

kimutatható T-sejt klón a vérben mint a bőrben

• a  benignus  csoport  egy  betegének  vérében  talált  klónt  nem  lehetett 

tumorklónnak tekinteni, hiszen ezt sem a klinikai kép, sem a beteg utánkövetése 

nem támasztotta alá
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• a bizonytalan csoportban senkinél nem fordult elő sem a vérben sem a bőrben 

pozitív génátrendeződési eredmény

• a lymphomás csoport 6 betegénél sikerült identikus klónt igazolni, azaz a klón a 

vérben és a bőrben azonos bázispár magasságában helyezkedett el, ez tekinthető 

csak valódi tumorklónnak 

• a vérben kimutatható T-sejt klón valamennyi esetben idősebb betegeknél fordult 

elő, az irodalmi adatokhoz hasonlóan
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ÖSSZEFOGLALÁS

Tudományos kutatómunkám során azt találtam, hogy hazai viszonyok között is 

előfordulnak ritka cutan lymphomák, melyek diagnosztikus és differenciáldiagnosztikus 

nehézséget okozhatnak: ritka CBCL és CTCL entitások, CD4+/CD56+ haematodermiás 

neoplasma, többszörös malignus lymphoproliferatív betegségek. A CBCL esetek közül 

leggyakoribbnak a marginális zóna B-sejtes lymphomát találtam, ezt követte a folliculus 

centrum  lymphoma,  majd  a  diffúz  nagy  B-sejtes  lymphoma  lábszári  típus  és  az 

intravascularis nagy B-sejtes lymphoma. Két betegnél fordult elő anaplasiás nagy T-

sejtes lymphoma, és 5 esetben találkoztam a perifériás T-sejtes lymphomák közé tartozó 

CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphomával. Két esetben fordult elő T-sejtes 

folyamat társulása T-sejtes lymphomával (LyP + MF, LyP + szisztémás ALCL), és két 

esetben B- és T-sejtes folyamat társulása (B-CLL + MF, B-CLL + cutan ALCL + MF). 

Munkám során  értékeltem a  cutan lymphomák  komplex  diagnosztikus  rendszerének 

alkalmazhatóságát,  azt  vizsgáltam hogy mennyire  alkalmas  az  egyidejűleg  elvégzett 

hisztológiai, immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálat a cutan lymphoma 

diagnózisának kimondására. Hatvan, cutan lymphomára gyanús bőrtünettel, főleg MF 

és  Sézary  szindróma  gyanújával  jelentkező  beteg  bőrbiopsziás  anyagát  és  perifériás 

vérmintáját  vizsgálva  azt  találtam,  hogy  a  komplex  analízis  az  esetek  80%-ában 

lehetővé tette  a benignus,  reaktív  folyamatok és a  cutan lymphoma elkülönítését.  A 

megmaradt bizonytalan, nehezen klasszifikálható esetekben az ismételt bőrbiopszia és 

komplex  hisztopatológiai  analízis  biztosított  további  diagnosztikus  segítséget,  és  az 

esetek további 10%-ában vezetett a diagnózis pontosításához. A bőrben és a perifériás 

vérben  talált  klonális  TCR  γ génátrendeződési  eredményeket  összevetve 

megállapítottam, hogy a vérmintákban nagyobb arányban volt kimutatható T-sejt klón 

mint a bőrben, főleg az idősebb populációban. A bőrben klonális génátrendeződést csak 

a lymphomás esetekben láttunk, míg a vérben nemcsak lymphomás betegeknél, hanem 

egy  benignus  bőrbetegségben  szenvedő  betegnél  is.  Ez  utóbbit  nem lehetett  valódi 

tumorklónnak tekinteni, mert a bőrben nem volt kimutatható  identikus klón, és sem a 

klinikai kép, sem a beteg utánkövetése nem utalt malignus folyamatra.
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SUMMARY

Uncommon cutaneous  lymphoma  entities  were  analyzed  in  this  study  with 

diagnostic  and  differential  diagnostic  difficulties:  rare  CBCL  and  CTCL  forms, 

CD4+/CD56+  hematodermic  neoplasm,  multiple  malignant lymphoproliferative 

disorders. Marginal zone B-cell lymphoma was found to be the most common form of 

CBCL followed by follicle center lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma leg type, 

and intravascular large B-cell lymphoma. Two patients were analyzed with anaplastic 

large T-cell lymphoma, and 5 patients with CD4+ small/medium-sized pleomorphic T-

cell  lymphoma belonging to the peripheral  T-cell  lymphoma group.  Two cases with 

multiple T-cell malignancies (LyP + MF, LyP + systemic ALCL), and 2 patients with 

coexistent B- and T-cell lymphomas (B-CLL + MF, B-CLL + cutaneous ALCL + MF) 

were  evaluated.  The  value  of  the  complex  diagnostic  procedure  of  cutaneous 

lymphomas  was analyzed  investigating the  diagnostic  usefulness  of  the concomitant 

histopathological, immunohistochemical and molecular biologic analysis.  Skin biopsy 

specimens  and  peripheral  blood  samples  of  60  patients  were  analyzed  with  skin 

symptoms  suspicious  for  cutaneous  lymphoma,  especially  for  MF  and  Sézary 

syndrome.  The complex analysis  proved to be useful  in  the  differentiation  between 

benign, reactive dermatoses and cutaneous lymphomas in 80% of cases.  Subsequent 

skin  biopsies  and  complex  histopathological  analysis  were  performed  in  the 

indeterminate cases and proved to be diagnostic in further 10% of cases. Comparing the 

results of the TCR γ gene rearrangement of the skin and blood samples T-cell clonality 

proved to be more common in the peripheral blood than in the skin, and it was typically 

observed in elderly patients. Monoclonal gene rearrangement of the TCR γ gene in the 

skin was detected only in patients with cutaneous lymphoma, however peripheral blood 

monoclonality was observed furthermore in one patient with benign dermatosis. This 

peripheral T-cell clone should not be considered as a tumour clone, it was not associated 

with an identical cutaneous clone, and the clinical picture and follow-up results did not 

support a malignant process. 
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