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Bevezetés: A malignus lymphomák (ML) kezelésével kapcsolatba hozható másodlagos
myelodysplasticus (MD) vagy myeloproliferatív (MP) neoplasiák jelentkezése jól ismert, míg
ezen betegségek primer asszociációja ritka jelenségnek számít. A szakirodalomban kevés
átfogó tanulmány született a témával kapcsolatban, többnyire csak egy-egy esetbemutatásban
szerepel e két betegség primer társulása.
Betegek és módszerek: A szerzők retrospektív tanulmányuk során az SZTE II.sz.
Belgyógyászati Klinika Hematológiai osztályán 2001-2011 között kezelt betegek anyagát
tekintették át, (690fő) , kigyűjtve azokat, akiknél az MP neoplasia és ML szinkron társulása
fordult elő.
Eredmények: Az áttekintett időszak betegei között a szerzők 4 esetben találták egy MP
neoplasia és valamely lymphoproliferatív (LP) kórkép primer társulását. A betegek között 2
nő és 2 férfi volt, 71.41 (56-87) év átlagéletkorral. A következő kórképek együttes
előfordulását lehetett tapasztalni: 1. primer myelofibrosis (grade 2) + indolens B sejtes
lymphoma, tovább nem osztályozható (TNO); 2. MP neoplasia korai fázisa + indolens B
sejtes lymphoma, TNO; 3. MD/MP neoplasia, TNO + B-CLL; 4. MD/MP neoplasia
myelofibrosissal, TNO + angioimmunoblastos T-sejtes lymphoma.
Következtetés: A tanulmányuk azt bizonyította, MP neoplasiák és a LP kórképek szinkron
társulása ritka. Az MP neoplasiákhoz legtöbbször indolens B-sejtes lymphomák társulnak. A
két kórkép együttes előfordulása esetén a kezelést mindig a gyorsabb progressziójú kórkép
alapján kell megválasztani.
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