
 

III./14.3.8. Mycosis fungoides

Marschalkó Márta, Erős Nóra

A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatót a mycosis fungoides (MF)
klinikai, hisztopatológiai jellemzőivel, a diagnózis felállításának menetével és a
terápiás lehetőségekkel.
A fejezet elvégzését követően a hallgató ismerni fogja a klinikai
jellegzetességeket, a diagnosztika menetét és a differenciáldiagnosztika
szempontjából szóba jövő kórképeket is.

Bevezetés
A MF a leggyakoribb cutan T-sejtes lymphoma (CTCL), az összes CTCL eset 60 %-át
teszi ki. A MF jó prognózisú betegség, hosszú évekig, évtizedekig tartó folyamat,
rendszerint szisztémás érintettség nélkül. A típusos lefolyású esetekben folt-plakk-tumor
stádium követik egymást. A foltok változatos nagyságúak, enyhén hámlanak, jellemzően
a naptól védett helyeken jelennek meg. A klinikai kép a kezdeti stádiumokban gyakran
jellegtelen - dermatitisre, ekzémára emlékeztető - a későbbiek folyamán válik a
morfológia jellegzetessé.

Makacs,
terápiarezisztens,
hosszú ideig
fennálló
ekzematiform,
psoriasiform
klinikai kép esetén
gondoljunk MF-re!

A progresszió során a foltok beszűrtebbek lesznek (plakkos stádium), majd végül
exophyticus, gyakran kifekélyesedő ún. „paradicsom”tumorok fejlődnek ki. Extracutan
érintettség a folt vagy plakk stádiumú betegek kevesebb, mint 10%-ában, míg a tumoros
betegek mintegy 30-40%-ában fejlődik ki.

A diagnózishoz elengedhetetlen a szövettani, immunhisztokémiai és molekulárbiológiai
vizsgálatok elvégzése. A diagnózis felállítása a korai stádiumokban sokszor
problematikus, ekkor a folyamat mind klinikailag, mind hisztopathológiailag
gyulladásos dermatosisokra emlékeztet, a szövettani, immunhisztokémiai,
molekulárbiológiai eltérések sem minden esetben kórjelzőek. A tumoros populáció
növekedésével - infiltrativ, plakkos, majd tumoros stádium - a diagnózis egyértelművé
válik. A diagnózis felállítása után a stádium megállapítása elengedhetetlen, mert a
kezelést a stádiumtól függően választjuk meg. A beteg életkilátásait, a betegség
prognózisát is alapvetően a stádium határozza meg.

Egy típusos eset ismertetéssel szemléltetjük a klinikai képet, a hisztopathológiai
jellemzőket, a diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai problémákat, a stádium besorolást
és a terápiás alapelveket.

Kulcsszavak: mycosis fungoides, cutan lymphoma, cutan T-sejtes lymphoma,
epidermotropizmus, TCRγ gén átrendeződés, PUVA kezelés, bőrre ható terápia,
biológiai választ módosító terápia
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A.) Anamnézis
A példában szereplő beteg 77 éves férfi, akinek bőrtünetei több mint 10 éve kezdődtek.
Vizsgálatát megelőzően más intézményben psoriasis vulgaris diagnózissal állt kezelés
alatt, szövettani vizsgálatot nem végeztek. Az előzetesen alkalmazott antipsoriatikus
kezelések (elsősorban lokális kortikoszteroid krémek, kenőcsök) mérsékelt javulást
eredményeztek. Az utóbbi időben a folyamat terápiarezisztenssé vált, ezért küldték
intézetünkbe. Belgyógyászati betegségei: diabetes mellitus, hypertonia.

A bőrtünetekhez intenzív viszketés társult. A bőrtünetek mellett – a belgyógyászati
betegségeit leszámítva- egyéb panasza nem volt, nem fogyott, étvágya jó, általános
állapota nem változott.

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

B.) Vizsgálatok

B.)a. Fizikális vizsgálat- bőrgyógyászati vizsgálat

A törzs alsó részén, az inguinalis tájon, a nemiszervre terjedően, féloldali
lokalizációban, több tenyérnyi területen éles szélű, gyrált, erősen beszűrt, hámló
plakkok. (1. ábra)

B/b. Bőrgyógyászati klinikai jellemzők

MF plakkok alakja
gyakran gyrált,
annularis, gyakran
terápiarezisztens.

A bőrgyógyászati tünetek értékelése fontos része a diagnózis felállításának. A bőrtünetek
klinikai értékelésében a vezető szempont a tünetek lokalizációja és morfológiai
tulajdonságai. A bőrtünetek jellegzetesen a fénytől védett területeken jelentkeznek
(„fürdőruha lokalizáció”), kezdetben folt- majd plakk formájában. A MF plakkok alakja
gyakran annularis, gyrált, és a fenti betegségekkel szemben terápiarezisztens
viselkedésűek.

A MF idősebb
életkorban fordul
elő, férfiakon
gyakoribb. A

Klinikai differenciál diagnosztika: ekzemára jellemző a viszketés, a psoriasis ezzel
szemben ritkán viszket, gyakran lokalizálódik a nyomásnak kitett területekre - könyök,
térd, valamint a hajasfejbőr -, gyakori a familiaris előfordulás, a körmök érintettsége,
ízületi panaszok, metabolikus syndroma tünetei.

Betegünket psoriasis vulgaris diagnózissal kezelték. A psoriasis diagnózis ellen szólt: a
tünetek nem a psoriasisban megszokott, típusos helyekre lokalizálódtak, a családban
psoriasis vulgaris nem fordult elő, könyök, hajas fejbőr, körmök az évek alatt nem voltak
érintettek, intenzív viszketéssel járt a folyamat, és a szokásos kezelésekre refrakter volt.



bőrtünetek
elsősorban a
ruhával fedett,
fénytől védett
területekre
lokalizálódnak,
erősen viszketnek.

B.)c. Fizikális vizsgálat

Makacs, terápia
rezisztens, hosszú
ideig fennálló
ekzematiform,
psoriasiform
klinikai kép esetén
gondoljunk MF-re!

Nyirokcsomók nem voltak tapinthatók, hepatosplenomegalia nem volt észlelhető fizikális
vizsgálattal.

B.)d. Szövettani vizsgálat

A betegnél helyi érzéstelenítésben bőrbiopszia történt.

A bőr szövettani vizsgálata során kis, cerebriform lymphocyták epidermalis infiltrációja,
ún. epidermotropizmus látható a HE metszeten, a típusos, ún. Pautrier
microabscessusok formájában. A Pautrier microabscessus 10-15 lymphoid sejtből álló
csoportot jelent a hámban. Az epidermalis infiltratum mellett a dermis felső részén is
kimutatható a hasonló kis, cerebriform sejtes beszürődés.

A mycosis
fungoides
diagnózisának
kimondásához a
rutin HE
vizsgálaton túl
immunhisztokémiai
és molekuláris
biológiai vizsgálat
szükséges. Korai
stádiumokban
gyakori a nem
specifikus
lymphoid
infiltratum képe! A
MF tumorsejt kis,
cerebriform magvú
lymphoid sejt,
különböző fokú
atípiával.

A malignus sejtek kis lymphocyták, jellegzetes cerebriform maggal, különböző fokú
atypia jeleit mutatva. (2. ábra)

Milyen további lépések szükségesek?

Immunhisztokémiai vizsgálattal CD3+, CD4+, CD8- sejtek voltak igazolhatók, jelentős
mértékű CD4+ T-sejt túlsúllyal. (3. ábra)



B.)e. Molekuláris biológiai vizsgálat

A bőrmintából izolált DNS PCR vizsgálata során 250 bázispár magasságában klonális
T-sejt receptor (TCR) gamma génátrendeződés igazolódott.

(Negativitása nem zárja ki a diagnózist!)

Milyen további vizsgálatokat végezne?

B.)f. Perifériás vér vizsgálata

MF-ben perifériás
vér érintettség nem
mutatható ki.

A beteg fehérvérsejtszáma normál tartományban volt, a kvalitatív vérképben eltérés nem
mutatkozott.

Flow cytometriai vizsgálattal negatív eredményt kaptunk. Normál T-sejt arány mellett
CD4+ sejtek túlsúlya nem volt kimutatható.

Molekuláris biológiai vizsgálat során PCR technikával a vérben klonális TCR gamma
génátrendeződés nem volt igazolható.

Diagnózis: Mycosis Fungoides

B.)g. Stádium-megállapító (staging) vizsgálatok

A betegnél mellkasi, hasi, kismedencei CT vizsgálat, a perifériás nyirokrégiók UH
vizsgálata és további laborvizsgálatok – beleértve az LDH vizsgálatot - történtek,
melyek az ismert diabetes mellituson, emelkedett triglicerid és koleszterin értéken,
csökkent HDL koleszterin szinten túl egyéb kóros eltérést nem mutattak.

A következő lépés a TNM stádium megállapítása 4. és 5. ábra.

Esetünkben a diagnózis: MF I/B stádium

B.)h. Differenciáldiagnosztika

Ekzema, psoriasis, felületes mycotikus folyamat, annularis erythemák,
gyógyszerérzékenység nem járnak specifikus hiszopathológiai eltérésekkel.

A kis plakkos parapsoriasis a MF korai, folt stádiumában jelent differenciál
diagnosztikai problémát, ilyen esetekben hosszú távú megfigyelés, ismételt
hisztopatológiai, molekulárbiológiai analízis szükséges, mert az esetek egy részében
évek múlva MF alakulhat ki.

Hogyan döntene a beteg további kezeléséről?

C.) Döntés



MF kezelése
stádium függő.
Kezelési
lehetőségek: bőrre
ható kezelések,
biológiai választ
módosító
kezelések.
Kemoterápia csak
az előrehaladott
stádiumokban,
egyéb kezelésekre
refrakter esetekben
javasolt!

Napjainkban a MF betegek kezelésében a European Organization for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) által 2006-ban kiadott ajánlást követjük. Hazai kezelési
ajánlást a Bőrgyógyászati, valamint az Onkológiai Szakmai Kollégiumok irányelvei
adnak. A kezelésben kiemelt jelentősége az ún. bőrre ható terápiának és a biológiai
választ módosító szereknek van. Kemoterápia csak az előrehaladott, stádiumokban
(tumor stádium, szisztémás érintettség) javasolt.

Korai
stádiumokban
(IA-IIA ) a terápia
alapja a PUVA
kezelés, szükség
szerint kombinálva
biológiai választ
módosító
szerekkel.

Korai stádiumok lokális kezelésére erős hatású lokális kortikoszteroid készítményeket
használunk. MF folt stádiumában a kezelésre a betegek 94%-a jól reagál, az esetek
63%-ában komplett remissziót tapasztalható. Plakkos stádiumban a hatékonyság 25%-ra
csökken. A PUVA kezelés a plakk stádiumú MF betegek első vonalbeli terápiás
lehetősége. Az oralis psoralen (5- vagy 8-methoxypsoralen) növényi alapú vagy
szintetikus gyógyszer, melyet az UV-A sugárzás aktivál 320-400 nm-en. A fototerápia
előtt 1,5 órával adjuk 0,6 mg/ttkg dózisban, heti 3-4 alkalommal. A kezelés a MF
betegség korai stádiumaiban (IA-IIA) 79%-ban komplett remissziót eredményez hosszú
tünetmentes időszakkal. A PUVA-t monoterápiában korai stádiumú MF-ben adjuk,
kombinációs kezelés formájában késői stádiumok bőrtüneteinek kezelésére is alkalmas.
Kombinációs kezelés formájában hatásossága növelhető és a mellékhatások
csökkenthetők. Elterjedt kombinációs kezelések: PUVA + Interferon-alfa, PUVA +
retinoidok, PUVA + teljes test elektronbesugárzás.

A kezelésre a betegek 44-63%-a jól reagál, komplett remisszió az esetek 8-21%-ában
figyelhető meg. A tünetmentes időszak 4-28 hónap.

D.) Összefoglalás
A bemutatott eset jól mutatja a MF plakkos stádiumára jellemző klinikai képet, a
hisztopathológiai jellegzetességeket. A betegség ritkasága ellenére MF-re gondolni kell a
szokatlanul terápiarezisztens, konvencionális kezelésre nem reagáló, elsősorban törzsi
lokalizációjú, idősebb életkorban előforduló perzisztáló bőrbetegségek esetén. A
bőrminta komplex hisztológiai, immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálata
mellett a perifériás vér vizsgálata is szükséges. A kórkép korai stádiumaiban (IA-IB) a
prognózis jó, a kezelés alapja a bőrre ható, valamint a biológiai választ módosító
kezelés.
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