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Bevezetés

A granuloma anulare (GA) a bõr és a bõr alatti szö-
vetek benignus, spontán regrediáló granulomato-
sus megbetegedése. Solitaer, generalizált, perforá-
ló és subcutan megjelenési formája ismeretes (1).
A GA leggyakrabban sima felszínû, rózsaszínû
papula kialakulásával kezdõdik, fokozatosan 5
mm-tõl több cm átmérõjû anularis plakká fejlõdik,
a szélen sánc-szerû kiemelkedés, középen norma-
lizálódás figyelhetõ meg. A subcutan GA 2–5 mm
nagyságú bõr alatti, nem fájdalmas nodulus formá-
jában jelenik meg, általában a csontos régiók fe-
lett, pl. a lábháton, kézháton, ujjakon, a lábszár és
az alkar feszítõfelszínén, a hajas fejbõrön, ritkáb-
ban a penisen (2). A subcutan léziók szubjektív pa-
nasz nélküli kemény tapintatú, mobilis csomók,
melyek csak szövettani vizsgálattal azonosíthatók,
hacsak nem a klasszikus cutan GA léziókkal egy
idõben észlelhetõk (3).

Esetismertetés

A 4 éves kisfiú mindkét lábhátán és boka táján 4–6
cm átmérõjû livid plakk volt észlelhetõ, a széli ré-
szen hyperaemiás sáncszerû kiemelkedéssel, szub-
jektív panaszok nélkül (1. ábra). Az érintett terüle-
tekben és a jobb olecranon alatt, a subcutisban
csoportos elrendezõdésben több, 2–4 mm átmérõ-
jû kemény tapintatú nodulus helyezkedett el (2. áb-

ra). A szülõ elmondása szerint a léziók 1,5–2 év
alatt fokozatosan növekedve alakultak ki, ez idõ
alatt a kisgyermeket trauma nem érte, egyéb meg-
betegedésre utaló klinikai tünete nem volt, védõol-
tást nem kapott. Dermatomycosis gyanúja miatt lo-
kális antimikotikumos kezelést folytattak, de javu-
lást nem tapasztaltak. Gyermekbõrgyógyászati
rendelõnkben a klinikai kép alapján cutan és
subcutan granuloma anulare diagnózist valószínû-
sítettünk, és részben a pontos diagnózis megállapí-
tása érdekében, részben terápiás céllal biopsziát
végeztünk. A bõr szövettani vizsgálata során a
dermisben és a subcutisban interstitialis jellegû
CD68-pozitív macrophag infiltrátum és elszórtan
granulomatosus reakció, necrobiosis volt megfi-
gyelhetõ, degenerált kollagén állománnyal, mucin
depositióval. A reticularis dermis és subcutis terü-
letében a nagyobb méretû necrobioticus nodu-
lusok reumatoid nodulusra emlékeztetõek, a reak-
tív fibroblastos környezetben több eosinophil
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Granuloma anulare cutan és subcutan tünetekkel

Granuloma annulare with cutaneous and subcutaneous symptoms

2. ábra: A jobb olecranon alatt a subcutisban több, 2–4 mm át-
mérõjû, mobilis, kemény tapintatú nodulus

1. ábra: Mindkét oldalon, a lábháton és a bokatájon livid plakk,
a széli részen hyperaemiás, sáncszerû kiemelkedéssel, a sub-
cutisban mobilis, kemény tapintatú nodulusokkal



granulocyta is megfigyelhetõ. A morfológiai kép
alapján a folyamat granuloma anulare cutan és
subcutan variánsának felel meg. A biopszia elvég-
zése után 2 héten belül az exanthemák és a sub-
cutan nodulusok regresszióját tapasztaltuk (reverz
Köbner-jelenség). A laboratóriumi vizsgálatok ne-
gatív eredményt adtak, diabetes, pajzsmirigybeteg-
ség, dyslipidaemia és malignitás kizárható volt.

Granuloma anulare

A GA ismeretlen okú megbetegedés, egyes tanul-
mányok diabetes mellitusszal, dyslipidaemiával,
tetanus és BCG vakcinációval, hepaptitis-B- és

Borrelia-infekcióval, malignitásokkal (leukaemia,
Hodgkin-kór) összefüggésben említik (4). Differen-
ciáldiagnosztikai szempontból dermatomycosis,
rheumás csomó, trauma és tumor lehetõsége mér-
legelendõ. A GA léziói rendszerint hónapokig vagy
évekig tartó fennállás után, maradványtünet nél-
kül, spontán regrediálnak, de bõrbiopsziát követõ-
en gyakran gyors visszafejlõdés következik be
(reverz Köbner-jelenség). A GA kezelése lokális
kortikoszteroid kenõcsös kezeléssel, krioterápiá-
val, orális antimaláriás készítményekkel eredmé-
nyes lehet (4, 5). Bár a GA recidívára hajlamos
megbetegedés, mégis érdemes hangsúlyozni, hogy
agresszív gyógyszeres kezelés (pl. isotretinoin,
prednisolon, dapson, cyclosporin) nem indokolt.
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Útravaló tudnivaló

� A GA leggyakrabban rózsaszínû papulák vagy anularis livid plakkok (a széli részen hyperaemiás,
sáncszerûen kiemelkedõ), és/vagy a csontos régiók felett kemény tapintatú, mobilis subcutan nodu-
lusok formájában manifesztálódik.

� A GA léziói spontán regrediálnak, agresszív gyógyszeres kezelést nem igényelnek.
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Tesztkérdések

1. Mi a granuloma anulare?
a) csecsemõk urticariform exanthemával járó
megbetegedése
b) a bõr és a bõr alatti szövetek benignus, spontán
regrediáló, granulomatosus megbetegedése
c) a végtagok feszítõ felszínén a subcutisban megjelenõ
fájdalmas csomók, melyek felett a bõr livid-hyperaemiás
d) trauma következtében kialakuló papulák, plakkok vagy
fájdalmas subcutan csomók

2. Milyen terápia nem javasolt granuloma anulare esetén?
a) lokális kortikoszteroid kenõcsös kezelés
b) krioterápia
c) orálisan antimaláriás szerek
d) agresszív szisztémás immunszuppresszív szerek
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