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BEVEZETÉS 
 

A primer cutan lymphomák a non-Hodgkin 
lymphomák közé tartozó malignus lymphoproliferatív 
betegségek. Primer cutan lymphomáról akkor beszélünk, ha a 
betegség diagnosztizálásakor a részletes kivizsgálás során csak 
bőrérintettség detektálható, a betegség extracutan jelenléte 
kizárható. A dolgozat további részében „cutan lymphoma”-
ként említett entitások primer cutan lymphomát jelentenek.  

Felosztásukra napjainkban a 2005-ben létrehozott 
WHO/EORTC konszenzus klasszifikáció használatos, mely a 
betegségeket érett T-, NK-, és B-sejtes neoplasmákra, 
valamint prekurzor sejtes daganatokra osztja fel. 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. Az 
esetek kb. 65%-a T-sejtes lymphoma, 25%-a B-sejtes, a 
fennmaradó 10%-ba a ritka, nehezen klasszifikálható formák 
tartoznak.  

A cutan lymphomák etiológiája és patogenezise még 
napjainkban sem pontosan ismert, kialakulását 
multifaktoriális, többlépcsős folyamat eredményének tartják. 
Az első lépés valószínűleg egy krónikus antigén-stimuláció, 
mely kezdetben gyulladásos, később malignus folyamat 
kialakulását eredményezi. A lymphomagenezisben eddig 
számos tényező oki szerepe merült fel: környezeti ártalmak 
(növényvédőszerek, rovarirtók, petrolkémiában, 
textilgyártásban, festék- és fémiparban használt vegyi 
anyagok), bakteriális és virális ágensek, gyógyszerek, valamint 
jól ismert a veleszületett és szerzett immundeficiens állapotok 
és autoimmun betegségek lymphomára hajlamosító szerepe. A 
kórképek genetikai hátterét illetően eddig számos strukturális 
és számbeli kromoszóma-eltérést sikerült azonosítani, mely 
arra enged következtetni, hogy a cutan lymphomák hátterében 
nem egyetlen jól definiálható genetikai eltérés áll, hanem 
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olyan változatos genetikai eltérések, melyek bizonyos 
oncogének aktivációját illetve tumor szuppresszor gének 
inaktivációját eredményezik. 
 
 

CÉLKITŰZÉS 
 
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 lehet a diagnosztikus rendszer 
értékét javítani.  

4. Vizsgálni kívántam a cutan lymphomás betegek perifériás 
vérében a klonális génátrendeződés kimutathatóságát, 
összevetve a bőrből nyert eredményekkel.  

 
 

BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
 

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.  
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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), laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, 
vérsejtsüllyedés, CRP, vizelet, máj-, vesefunkció, LDH, β2 
microglobulin, immunelektroforézis), képalkotó vizsgálatok 
(mellkas röntgen, hasi ultrahang ill. mellkas-, has-, 
kismedencei CT), tapintható nyirokcsomók esetén 
nyirokcsomó-biopszia, crista biopszia. 

Tizenöt betegnél fordult elő cutan B-sejtes lymphoma 
(7 marginális zóna B-sejtes lymphoma, 4 folliculus centrum 
lymphoma, 2 diffúz nagy B-sejtes lymphoma, lábszári típus, 2 
intravascularis nagy B-sejtes lymphoma), 7 betegnél nem 
mycosis fungoides és Sézary szindróma típusú cutan T-sejtes 
lymphoma (2 anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma, 5 CD4+ 
kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma), 2 betegnél 
CD4+/CD56+ haematodermiás neoplasma, 4 betegnél 
többszörös malignus lymphoproliferatív folyamat, végezetül a 
cutan lymphomák diagnosztikus rendszerének értékelése során 
60, mycosis fungoidesre és Sézary szindrómára gyanús 
bőrbeteget vizsgáltam meg. 

A bőrbiopsziás minta formalinban fixált, paraffinba 
ágyazott részéből rutin hisztológiai vizsgálat történt 
haematoxylin-eosin festéssel, valamint immunhisztokémiai 
vizsgálat immunperoxidáz eljárással, az alábbi anitestek 
felhasználásával: 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 és 
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, MPO 
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(DAKO), TdT (DAKO), HLA-DR (DAKO), LMP-1 (DAKO), 
granzyme-B (DAKO) és cytokeratin (DAKO). 

A bőrminta fagyasztott részéből molekuláris biológiai 
analízist végeztünk, PCR módszerrel. A T-sejt receptor 
γ génátrendeződés PCR vizsgálata során az amplifikációhoz a 
Vγ gén konzervatív régióra specifikus 5’–
AGGGTTGTGTTGGAATCAGG –3’ sense primert és a 
Jγ génre specifikus 5’–
CGTCGACAACAAGTGTTGTTCCAC –3’ antisense primert 
használtuk. 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.  

Az immunglobulin nehézlánc génátrendeződés PCR 
vizsgálata során 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. 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.  

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. 

A perifériás vérből Borrelia burgdorferi, EBV és HIV 
szerológiai vizsgálatot, flow cytometriát, molekuláris biológiai 
és citogenetikai vizsgálatot végeztünk.  
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A flow cytometria során 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. CD3, CD4, 
CD8, CD10, CD19, CD45, CD26, TCRα-β, TCRγ-δ ellenes 
antitesteket használtunk, a mérés BD FACSCalibur 
áramláscitométerrel történt. A molekuláris biológiai vizsgálat 
EDTA-val alvadásgátolt vérből az előzőkben részletezett PCR 
módszerrel történt. 

A citogenetikai vizsgálatot G-sáv módszerrel 
végeztük: 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 történt. A kicseppentett sejteket tartalmazó 
tárgylemezt 37 0C-on 3 napig szárítottuk, ezt követte a 
tripszines emésztés, végül a sávozáshoz Giemsa festés és 
kariotipizálás.  

Megnagyobbodott nyirokcsomó esetén nyirokcsomó 
biopszia történt, melyből hisztológiai, immunhisztokémiai, 
molekuláris biológiai vizsgálatot és flow cytometriát 
végeztünk, az előbbiekben részletezett eljárással.  

A csontvelővizsgálat crista biopsziás módszerrel 
történt, mely lehetővé tette a formalinban fixált csonthenger és 
az utóaspiráció során nyert EDTA-s csontvelő hisztológiai, 
citológiai, immunhisztokémiai, molekuláris biológiai, flow 
cytometriás és citogenetikai vizsgálatát, a fenti módszerekkel. 

Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma esetén a t(2;5) 
transzlokáció kizárása céljából fluoreszcens in situ 
hibridizáció (FISH) analízist végeztünk. A mintát 
hipotonizálás és tárgylemezre kicseppentés után egy éjszakán 
át szobahőn szárítottuk, majd dehidrálás történt emelkedő 
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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. 
 
 

EREDMÉNYEK 
 

I. RITKA ENTITÁSOK KLINIKOPATOLÓGIAI 
JELLEGZETESSÉGEI 

 
1. CUTAN B-SEJTES LYMPHOMÁK 
 
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. Livid erythemás nodusok fordultak elő minden esetben, 5 
betegnél multiplex, 2-nél soliter formában, főleg a háton.  
 
1.2. Folliculus centrum lymphoma 

A vizsgált 4 beteg (3 férfi, 1 nő) életkora 28-61 év, az 
átlagéletkor 43,7 év volt. A bőrtünetek többnyire lividvörös 
papulák, nodusok, nagyobb tumorok formájában jelentkeztek 
főleg a törzsön. Kiterjedt bőrfolyamatnál viszkető 
ekzematiform területeket, erythemás gyrált plakkokat, 
valamint B-tüneteket észleltünk. Két betegnél csontvelő-, 1 
esetben nyirokcsomó érintettség igazolódott, de az anamnézis 
és a bőrbiopsziás minták bcl-2 negativitása alapján kizárható 
volt a secunder bőrérintettséggel járó nodális follicularis 
lymphoma lehetősége.  
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1.3. Diffúz nagy B-sejtes lymphoma, lábszári típus 
Két idős nőbetegnél (68 és 66 éves) fordultak elő 

mindkét ill. egyoldali lábszáron kifekélyesedő lividvörös 
papulák, nodusok, illetve egy nagyobb tumor. Az első beteg 
teljes spontán regressziót mutatott, a második esetben azonban 
a kezelés után recidivát észleltünk. Ez utóbbi eset érdekessége 
az anamnézisben szereplő 4 malignus daganat, melyből a 
bőrlymphoma esetében felmerült annak lehetősége, hogy a 
korábbi daganatellenes kezelés indukálta. 
 
1.4. Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma 

A két idős nőbeteg (73 és 64 éves) közül az első 
anamnézisében bizonytalan központi idegrendszeri tünetek, a 
második betegnél pulmonális érintettség gyanúja merült fel a 
bőrmanifesztáció mellett. A bőrtünetek panniculitis-szerű 
nodusok ill. generalizált teleangiectasia formájában 
jelentkeztek. Mindkét beteg jól reagált a kezelésre, a második 
beteg jelenleg is él és tünetmentes. 
 
 
2. CUTAN T-SEJTES LYMPHOMÁK 
 
2.1. Anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma 

A 2 nőbeteg (68 és 24 éves) közül az első esetben a 
törzsön féloldali elrendeződésben gyorsan progrediáló, 
exulcerált tumorokat, a második esetben a nyelvháton egy 
gyorsan növekvő nodust észleltünk. Az első betegnél a lokális 
röntgen irradiáció komplett remissziót eredményezett, a 
második esetben a biopszia után spontán regresszió 
következett be. 
 
2.2. CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes lymphoma 

Az 5 beteg (3 férfi, 2 nő) életkora 33-68 év, az 
átlagéletkor 50,4 év volt. A bőrtünetek . főleg soliter 
erythemás papula, nodus formájában fordultak elő, a fej-nyak 
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régióban. γ génátrendeződést 2 bőrmintában találtunk. Két eset 
spontán regrediált, 3 beteg a sebészi excízió után komplett 
remisszióban maradt.  
 
 
3. CD4+/CD56+ HAEMATODERMIÁS NEOPLASMA 
 Két betegnél (75 éves férfi és 69 éves nő) fordult elő a 
prekurzor haematológiai neoplasma, agresszív lefolyással, 
extracutan manifesztációval, 13 és 9 hónapos túléléssel. 
Mindkét eset érdekessége a diagnózis felállítása után 7 ill. 8 
hónappal kialakuló központi idegrendszeri érintettség, melyet 
a liquor citológiai vizsgálatával ill. flow cytometriai 
analízisével bizonyítottunk, egyben a betegség agresszív 
viselkedésének bizonyítékaként értékeltük.  
 
 
4. TÖBBSZÖRÖS MALIGNUS 
LYMPHOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEK 
 
4.1. T-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával 

Egy 15 éves férfi esetében lymphomatoid papulosis 
(LyP) és mycosis fungoides (MF) egyidejű jelentkezését 
észleltük. A második betegnél (48 éves férfi) hosszú ideig 
fennálló LyP-hoz évtizedekkel később ALK-negatív nodális 
anaplasiás nagy T-sejtes lymphoma (ALCL) társult.  
 
4.2. B-sejtes folyamat társulása T-sejtes lymphomával  

Az első beteg (72 éves férfi) esetében B-sejtes 
chronicus lymphoid leukaemia (B-CLL) és MF együttesen 
jelentkezett. A második betegnél (75 éves férfi) B-CLL-hez 
cutan ALCL majd MF társult. Ez utóbbi esetben a két T-sejtes 
folyamat egymástól függetlensége az eltérő klinikai, 
hisztológiai és immunhisztokémiai jellemzők mellett 
molekuláris szinten is igazolható volt.  
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II. A CUTAN LYMPHOMÁK DIAGNOSZTIKUS 
RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 
Munkám során azt vizsgáltam, hogy mennyire 

alkalmas az egyidejűleg elvégzett hisztológiai, 
immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálat a cutan 
lymphoma diagnózisának kimondására. A 60, mycosis 
fungoidesre és Sézary szindrómára gyanús bőrbetegségben 
szenvedő beteg (43 férfi, 17 nő) életkora 24-84 év, az 
átlagéletkor 58,4 év volt. A klinikai diagnózisok szerinti 
megoszlás a következő volt: MF-szerű plakkok (n=20), kis 
plakkos parapsoriasis (n=12), erythroderma (n=9), ekzema 
(n=9), nagy plakkos parapsoriasis (n=5), actinicus reticuloid 
(n=2), pityriasis lichenoides chronica (n=1), granuloma 
anulare (n=1) és papuloerythroderma (n=1).  

A bőrbiopsziás minta komplex hisztológiai, 
immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatával 
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 4-65 hónapos 
(átlag: 22 hónap) utánkövetés és ismételt bőrbiopszia történt, 
melynek segítségével a 12 esetből 6-nál MF-t lehetett igazolni. 
Megállapítható hogy a komplex diagnosztikus rendszer az 
esetek 80%-ában alkalmas volt a folyamat dignitásának 
tisztázására, és ez az arány tovább volt 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 és a vérből kimutatható klonális T-
sejt receptor γ génátrendeződés kimutathatóságát. A bőrminta 
PCR analízise során sem a benignus, sem a bizonytalan 
csoportban nem találtam T-sejt klónt, míg a lymphomás 
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csoportban az esetek 39%-ánál lehetett kimutatni. Érdekes 
módon a vérben nagyobb arányban volt kimutatható T-sejt 
klón mint a bőrben: a benignus csoportban 3%-ban, a 
lymphomás csoportban 52%-ban fordult elő, főleg az idősebb 
populációnál. Ezt akkor tekintettük valódi keringő 
tumorsejtnek, ha vele azonos klón volt kimutatható 
egyidejűleg a bőrből is, ilyen 6 betegnél fordult elő, azonos 
bázispár magasságában. 

 
 
 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Munkám során megállapítottam, hogy hazai 
viszonyok között előfordulnak ritka primer cutan 
lymphoma variánsok.  

A cutan B-sejtes lymphomák közül leggyakoribbnak a 
marginális zóna B-sejtes lymphomát találtam, és a betegek 
klinikopatológiai jellegzetességeinek vizsgálata során az 
alábbiakat állapítottam meg:  
• a bőrtünetek főleg a háton fordultak elő, szemben az 

irodalomból ismert végtagi lokalizációval 
• 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 
ellenanyag volt pozitív, így a Borrelia burgdorferi 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 volt sikeres 
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A második leggyakoribb B-sejtes entitásnak a 
folliculus centrum lymphoma bizonyult, itt az alábbi 
következtetéseket vontam le:  
• két beteg 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 

 
A diffúz nagy B-sejtes lymphoma lábszári típusa 

esetében 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 extracutan disszemináció, de lokális 

recidiva igen 
• új megfigyelés, hogy a betegség előfordulhat más 

tumorokkal társulóan, hiszen egyik betegünk 
anamnézisében 3 másik malignus daganat is szerepelt  

 
Az intravascularis nagy B-sejtes lymphomával 

kapcsolatos megfigyeléseim: 
• idős nőbetegeken fordult elő 
• CHOP és R-CHOP kezeléssel több éves betegségmentes 

túlélés biztosítható 
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A cutan T-sejtes lymphomák közé tartozó anaplasiás 
nagy T-sejtes lymphoma vizsgálata során megállapítottam, 
hogy: 
• még a gyors progressziót mutató, súlyos, ulceratív 

bőrtünetek ellenére is a betegség 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 

 
A CD4+ kis/közepes pleomorph T-sejtes 

lymphomára 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 a betegség indolens lefolyásúnak 

tekinthető 
 

A CD4+/CD56+ hematodermiás neoplasmával 
kapcsolatban az alábbi megfigyeléseket tettem: 
• agresszív, disszeminációs tendenciát mutató, terápia-

rezisztens betegség 
• meningealis érintettség előfordulására számítani lehet 
• ennek bizonyítására alkalmas eljárás a liquor citológiai és 

flow cytometriás vizsgálata, 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-
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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, 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 

• a ritka B- és T-sejtes lymphoproliferatív folyamat 
társulások között egy olyan eset is előfordult, 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 
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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 a komplex 
hisztopatológiai analízis 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 
biopsziák végzése szükséges 

 
Végezetül a fenti beteganyagban megvizsgáltam a 

perifériás vérben 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 

• a bizonytalan csoportban senkinél nem fordult elő sem 
a vérben sem a bőrben pozitív génátrendeződési 
eredmény 

• a lymphomás csoport 6 betegénél igazoltunk identikus 
klónt, 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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