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MDT Cutan Lymphoma Munkacsoport 2010 évi tevékenységéről beszámoló   

 

Az MDT Cutan Lymphoma Munkacsoportja 2001 októberében alakult meg. Az elmúlt 

években évente 1 alkalommal tartottunk tudományos üléseket, 2010-ben 2 alkalommal, 

júniusban tisztújító, vezetőségválasztó tudományos ülést, 2010 szeptemberben, a csehországi, 

brnoi Bőrklinika Cutan Lymphoma munkacsoportjának előző évi meghívását viszonozva, 

velük közös tudományos ülést szerveztünk.  A Vezetőség Választó Ülésen (2010 június) 

elnöknek Dr. Marschalkó Mártát, titkárnak Dr. Erős Nórát választották.  

Minden hónapban, 1 alkalommal a Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai 

Klinikáján tudományos ülést tartunk, ezeken a problémás esetek megkonzultálásán túl 

elméleti kérdéseket is megvitatunk. ( A munkacsoport tevékenysége- részben az elnök és a 

főtitkár személye miatt is- helyileg elsősorban a Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és 

Bőronkológiai Klinikához kötődik- így az MDT Cutan Lymphoma munkacsoportja, valamint 

a Budapesti Bőrklinika cutan lymphoma munkacsoportja és onkoteam-je szoros 

együttműködésben dolgozik. ) Az üléseket minden hónap első keddjén tartjuk a klinikán, erre 

minden szekció tagunkat meghívunk, ezen kívül Klinikánk onkoteam-je, a betegeink 

ellátásában aktívan résztvevő munkacsoportok, a Semmelweis Egyetem I. Pathológiai és 

Rákkutató Intézet, I. Belgyógyászati Klinika, Fővárosi Szent László Kórház Pheresis részleg 

dolgozói vesznek részt az üléseken. A teljesség igénye nélkül a 2010 évi üléseken megvitatott 

kérdések: allogén őssejttransplantatio CD8+ mycosis fungoidesben, transzformált mycosis 

fungoides, pseudolymphomák, Sézary syndroma ECP kezelése, Sézary syndroma kezelési 

lehetőségei, mycosis fungoides differenciál diagnosztikája, erythroderma 

differenciáldiagnosztikája, korai mycosis fungoides, folliculotrop mycosis fungoides. A 

tudományos ülés megfelelő fórumnak bizonyult a problémás esetek megbeszélésére, a 

diagnosztikus, terápiás problémák sokoldalú megközelítésére. Az előadók kiválóan 

felkészültek, a rezidens kollegák is elmélyültek a témában. Ismereteink bővítésén kívül az itt 

elhangzott esetek további feldolgozása, publikálása, prezentálása nemzetközi fórumokon is 

több alkalommal megtörtént. A havi rendszerességgel tartott tudományos ülések lehetőséget 

biztosítanak az ECP Bizottsági Ülések megtartására is. 2009-ben a Cutan Lymphoma 

munkacsoporton belül létrehoztuk az extracorporalis fotoferezis (ECP) bizottságot, melynek 

feladata a Sézary syndromás betegek ECP kezelésének előkészítése, koordinálása, a kezelés 

ellenőrzésének szakmai irányítása, a Szent László Kórház ferezis osztályával együttműködve. 
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(A Bizottság működését, a kezelés előkészítésének adminisztrativ teendőit l. Bőrgyógy Vener 

Szle, 2010, 86, 96 oldal.). 2010-ben 5 Sézary syndromában szenvedő beteg ECP kezelését 

indítottuk el.  

Hazai tudományos fórumokon, MDT Üléseken, a Malignus Lymphoma Társaság 

Tudományos Konferenciáján, (2010. május, Debrecen)  több betegbemutatással, előadással 

szerepeltek a CL munkacsoport tagjai.  

Nemzetközi kapcsolatok: az EORTC Cutan Lymphoma Task Force évi ülésein a 

munkacsoport aktívan résztvesz, 2010-ben, a Barcelonában rendezett tudományos ülésen prof. 

Török László, dr. Marschalkó Márta, dr. Erős Nóra, dr. Holló Péter, dr. Emri Gabriella, dr. 

Lengyel Zsuzsanna képviselték a munkacsoportot, 4 aktív szerepléssel. (prof. Török László, 

és a budapesti munkacsoport.) A 3 évente, 2010 januárban Berlinben rendezett Cutan 

Lymphoma Biologiája konferencián hazánkból Erős Nóra és Kontár Orsolya vettek részt.   

Jövőbeni terveink:  

Magyarországi cutan lymphoma regiszter létrehozása, melyhez a kollegák szíves 

együttműködésére számítunk. Nagyon hasznos lenne a Magyarországi epidemiológiai helyzet 

felmérése, és az egységes betegellátás, diagnosztika alapjainak megteremtése céljából is a 

regiszter elkészítése.   

 

Dr. Marschalkó Márta med.habil.  
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