III./14.3.9. Sézary szindróma
Marschalkó Márta, Erős Nóra
A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a Sézary szindróma klinikai,
patológiai jellemzőit, a diagnózis lépéseit és a terápiás lehetőségeket.
A fejezet elvégzését követően a hallgató ismerni fogja a diagnosztika menetét és
a differenciáldiagnosztika szempontjából szóba jövő kórképeket is.

Bevezetés
A Sézary szindróma a mycosis fungoides (MF) után a második leggyakoribb cutan
T-sejtes lymphoma, az irodalomban gyakran a MF leukaemiás formájaként említik.
Klinikai képére az erythroderma és a perifériás vérben keringő tumorsejtek (ún. Sézary
sejtek) jelenléte jellemző. Egyéb tünetei lehetnek a generalizált nyirokcsomómegnagyobbodás, viszketés, alopecia, ectropium, tenyéri-talpi hyperkeratosis és
körömdystrophia.
A diagnózis kimondásához az erythroderma megléte mellett a vérből domináns T-sejt
klón igazolása szükséges PCR vagy Sothern blot technikával, valamint az alábbi
kritériumokból egy vagy több megléte szükséges (1. ábra).
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Rossz prognózisú, agresszív kórlefolyású betegség, az 5 éves túlélés10-20 %.
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A.) Anamnézis
A példában szereplő 68 éves férfibeteg anamnézisében hypertonia, két alkalommal

mélyvénás thrombosis, valamint a bal V/1 dermatomában lezajlott herpes zoster
szerepel. Bőrtünetei 3 éve kezdődtek a bőr megvastagodásával, erythema, hámlás,
viszketés kíséretében. Sézary szindróma lehetősége már ekkor felmerült, a szövettani
vizsgálat ezt nem igazolta. Emelkedett fehérvérsejtszám miatt CLL lehetőségére is
gondoltak, csontvelő vizsgálat történt, mely nem volt diagnosztikus értékű. A beteg a
nem javuló bőrtünetek, viszketés, alopecia miatt jelentkezett vizsgálatra.
Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

B.) Vizsgálatok
B.)a. Fizikális vizsgálat
A beteg bőre testszerte erythemás-barnásvörös, finoman hámló, megvastagodott,
infiltrált volt, a hajas fejbőrön a haj megritkulása, alopecia, valamint a tenyereken és
talpakon hyperkeratosis és rhagasok voltak észlelhetők. (2. ábra)

Sem hepatosplenomegalia, sem nyaki, axillaris, inguinalis lymphadenomegalia nem volt
tapintható.

B.)b. Szövettani vizsgálat
A betegnél helyi érzéstelenítésben bőrbiopszia történt. A szövettani vizsgálat
(haematoxylin-eosin festés) az epidermisben a hámsejtek közé penetráló lymphoid
sejteket, a superficialis dermisben perivascularis túlsúlyú, de szalagszerűen összefolyó
tendenciát mutató lymphoid sejtes beszűrődést igazolt. (3. ábra)
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Milyen további lépések szükségesek?

B.)c. A bőrminta immun hisztokémiai vizsgálata
Az epidermis és a dermis infiltrátumának sejtjei CD3+ T-sejteknek bizonyultak, jelentős
mértékű CD4 T-helper túlsúllyal (4. ábra).

B.)d. Molekuláris biológiai vizsgálat
A bőrmintából izolált DNS PCR vizsgálata során 248 bázispár magasságában klonális
T-sejt receptor (TCR) gamma génátrendeződés igazolódott.
Milyen további vizsgálatokat végezne?

B.)e. Perifériás vér vizsgálata
A keringő Sézary sejtek kimutatására alkalmas eljárásokat a következő ábra ismerteti (5.
ábra).

A beteg fehérvérsejtszáma 19,9 G/l volt, a kvalitatív vérkép 51,1%-os lymphocytosist
igazolt. A vérkenetben a normál lymphocytáknál kissé nagyobb, karéjos magvú sejteket
lehetett azonosítani (6. ábra).
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Flow cytometriai vizsgálattal 47% lymphoid sejt különült el, melyek 70%-a CD3+
T-sejtnek bizonyult. A T-sejtek több mint tízszeres CD4 túlsúlyt mutattak, a CD4+/CD26sejtek aránya jóval küszöbérték feletti, 62,2%-os volt (7. ábra).

Molekuláris biológiai vizsgálat során PCR technikával a vérben is klonális TCR gamma
génátrendeződés volt igazolható 248 bázispár magasságában (8. ábra).
A citogenetikai vizsgálat kromoszóma-rendellenességet nem igazolt.
Csontvelővizsgálat
A crista biopsziás minta hisztológiai vizsgálata (haematoxylin-eosin) megtartott arányú
és kiérő sejtvonalakat igazolt, jelentősebb mértékű lymphoid sejtszaporulat nélkül.
Immunhisztokémiai vizsgálattal a szokottnál valamivel több, egyesével elszórt, néhol
sejtsorokba rendeződött, valószínűleg sinusoidalis lokalizációjú CD4+ lymphoid sejt
volt kimutatható.
Flow cytometriával a lymphoid sejtek aránya 21%, a monocytáké 7%, a
granulopoetikus sejteké 56,5% volt. A lymphoid sejtek túlnyomó többségét CD3+
T-sejtek képezték, emelkedett, 4:1 körüli CD4/CD8 sejtaránnyal (9. és 10. ábra).

Stádium-megállapító (staging) vizsgálatok
A betegnél mellkasi, hasi, kismedencei CT vizsgálat, a perifériás nyirok-régiók UH
vizsgálata és további laborvizsgálatok történtek, melyek kóros eltérést nem igazoltak.
Maradvány tünetként ill. nem specifikus tünetként a tüdőcsúcsokban és a jobb thoraxfal
mentén reziduális pleura-megvastagodás, a jobb tüdőben parahiláris kötegezettség volt
kimutatható.
Diagnózis: Sézary szindróma
Differenciáldiagnosztika
Az egyéb eredetű erythrodermák kizárása szükséges - psoriasis, ekzema, atópiás
dermatitis, pityriasis rubra pilaris, gyógyszerallergia, erythrodermás MF, egyéb
haematológiai betegségekhez társuló erythroderma - melyben a beteg anamnézise, a
korábbi bőrbetegségek hiánya, valamint a bőrminta szövettani vizsgálatának eredménye
van segítségünkre.
A következő lépés a TNM stádium megállapítása és a stádium besorolás (11. és 12.
ábra).

Esetünkben a beteg III/A (T4N0M0B1) stádiumba sorolható.
Hogyan döntene a beteg további kezeléséről?

C.) Döntés
Napjainkban a cutan lymphomás betegek kezelésében a European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) által 2006-ban kiadott ajánlást követjük.
Sézary szindróma esetén elsőként választandó kezelés az extracorporalis photopheresis
(ECP), egy olyan immunmoduláló kezelés, melyet a Food and Drug Administration
(FDA) 1988-ban hagyott jóvá cutan lymphomák kezelésére. Hatásmechanizmusa még
napjainkban sem pontosan tisztázott, eddigi ismereteink szerint a T-sejtek, köztük a
tumorsejtek apoptózist szenvednek, a monocyták dendritikus sejtekké differenciálódnak,
melyek CD8+ cytotoxicus T-sejt mediált immunválaszt váltanak ki a feldolgozott
apoptotikus T-sejt antigének ellen.
Az ECP kezelés során a beteg perifériás vérét leukapheresisnek vetik alá, a
fehérvérsejteket heparinnal, sóoldattal és 8-methoxypsoralennel (8-MOP) elegyítik,
majd a 8-MOP-al kezelt fehérvérsejteket UV-A fénnyel sugarazzák be (fotoaktiváció),
végül a fehérvérsejtek visszaadása történik (reinfúzió). A kezelés többnyire nagyon jól
tolerálható, de előfordulhat átmeneti hypotonia, a cytokinfelszabadulás következtében
hőemelkedés, láz, esetenként viszketés, bőrpír. A cataracta veszélye miatt a kezelés
napján UV-védelmet biztosító napszemüveg használata szükséges. Az irodalmi adatok
szerint a kezelésre a betegek 50%-a jól reagál, és a kezelés első 6-8 hónapjában
tapasztalt kedvező terápiás válasz esetén megnő a hosszú távú túlélési esély is.

D.) Összefoglalás
A bemutatott eset jól mutatja a Sézary szindrómára jellemző erythrodermás klinikai
képet, valamint a bőrben, perifériás vérben és csontvelőben is detektálható Sézary
sejteket. A betegség ritkasága ellenére Sézary szindrómára mindig gondolni kell az
erythrodermával járó, konvencionális kezelésre nem reagáló, perzisztáló bőrbetegségek
esetén. A bőrminta komplex hisztológiai, immunhisztokémiai és molekuláris biológiai
vizsgálata mellett a perifériás vér és a csontvelő vizsgálata is szükséges. A kórkép rossz
prógnózisa miatt elsőként az immunmoduláló hatású extracorporalis photopheresis
(ECP) kezelés választandó.
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