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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑγγΕΛΙκή Ν. κουΛουΜβΑκή1, ΕυτυχΙΑ ΖουρΙδΑκή2

  1Ειδικευόμενη δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, β΄ δερματολογική κλινική, 
2δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Α΄, β΄ δερματολογική κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Πηγή: Kempf W, Sander Ca. Classification of Cutaneous Lymphomas - Un update.
Histopathology 2010; 56:57-70

Εισαγωγή

Τα πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα είναι η 
δεύτερη πιο συχνή μορφή των εξωλεμφαδενικών 
Non-Hodgkin λεμφωμάτων και αντιπροσω-
πεύουν μια ετερογενή ομάδα νεοπλασιών με 
ευρύ φάσμα κλινικών, ιστολογικών και ανο-
σοφαινοτυπικών γνωρισμάτων. Τα πρωτοπαθή 
δερματικά λεμφώματα διαφέρουν ως προς τη 
βιολογική τους συμπεριφορά και ως προς την 
πρόγνωση από τα άλλα λεμφώματα. Αυτό παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην ταξινόμησή τους και 
στη θεραπεία τους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (EORTC) 
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 
ταξινόμησαν και έδωσαν έμφαση στις οντότητες 
των πρωτοπαθών λεμφωμάτων (WHO/EORTC 
2004-WHO 4η έκδοση 2008).

WHO/EORTC Ταξινόμηση  
των δερματικών λεμφωμάτων 2004

Α. Δερματικά Τ- και ΝK-λεμφώματα
Σπογγοειδής μυκητίαση(MF)• 
MF ποικιλίες και υποκατηγορίες• 

Θυλακιοτρόπος MF -
Παζετοειδής δυκτίωση -
Κοκκιωματώδες χαλαρό δέρμα -

Σύνδρομο Sézary• 
Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα Ενηλίκων• 
 Πρωτοπαθείς δερματικές CD• 30+ λεμφοϋπερ-
πλαστικές διαταραχές

 Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφω- -
μα μεγάλων κυττάρων
Λεμφωματοειδής βλατίδωση -

WHO/EORTC Ταξινόμηση  
των δερματικών λεμφωμάτων 2004

Τ-Λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας• 
(Φαινότυπος: T-cell receptor α/β αλυσίδες+)
 Εξωλεμφαδενικό NK/T-cell λέμφωμα, ρινικού • 
τύπου
 Πρωτοπαθές δερματικό περιφερικό Τ-λέμφωμα, • 
μη ειδικό.

 Πρωτοπαθές δερματικό επιθετικό επιδερμο- -
τροπικό CD8+

Τ-λέμφωμα -
Δερματικό γ/δ + Τ-λέμφωμα -
 Πρωτοπαθές δερματικό CD - 4+ μικρών &  
μεσαίων κυττάρων
Πλειομορφικό Τ - λέμφωμα -
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WHO/EORTC Ταξινόμηση  
των δερματικών λεμφωμάτων 2004

Β. Δερματικά Λεμφώματα
 Πρωτοπαθές δερματικό Β-λέμφωμα περιφερικής ζώ-• 
νης(marginal zone)

Πρωτοπαθές δερματικό ανοσοκύττωμα -
Πρωτοπαθές δερματικό πλασματοκύττωμα -
 Θυλακική υπερπλασία με μονοτυπικά πλασματοκύτ- -
ταρα

Πρωτοπαθές δερματικό θυλακικό λέμφωμα• 
(Μορφές ανάπτυξης - Θυλακική & διάχυτη)
 Πρωτοπαθές διάχυτο Β- λέμφωμα μεγάλων κυττάρων, • 
τύπος ποδιού
 Πρωτοπαθές διάχυτο Β- λέμφωμα μεγάλων κυττάρων, • 
άλλου τύπου
 Πρωτοπαθές ενδαγγειακό Β-μεγαλοκυτταρικό λέμφω-• 
μα

Γ. Πρόδρομες αιματολογικές νεοπλασίες
 CD• 4+/CD56+ αιματοδερμικές νεοπλασίες (Παλιά ονομασία: 
Βλαστικό ΝΚ-λέμφωμα)

WHO Ταξινόμηση των λεμφοειδών ιστών (ICD-O Code) 2008
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 [Σπογγοειδής μυκητίαση (MF)• →] 
(9700/3)
MF και υποκατηγορίες• 

Θυλακιοτρόπος MF -
Παζετοειδής δυκτίωση -
Κοκκιωματώδες χαλαρό δέρμα -

(Σύνδρομο Sézary • →) (9701/3)
 (Τ-Κυτταρικό Λέμφωμα/Λευχαιμία Ενηλί-• 
κων →) (9827/3)
 Πρωτοπαθείς δερματικές CD• 30+ λεμφοϋ-
περπλαστικές διαταραχές Τ-κυττάρων

 (Πρωτοπαθές αναπλαστικό δερματι- -
κό λέμφωμα μεγάλων κυττάρων→) 
(9718/3)
  - (Λεμφωματοειδής βλατίδωση →) 
(9718/1)

 [Τ-Λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας • 
(Φαινότυπος: T-cell receptor α/β αλυσί-
δες+ →)] (9708/3)
 (Εξωλεμφαδενικό NK/ T-cell λέμφωμα • 
ρινικού τύπου →) (9719/3)
 (Πρωτοπαθές δερματικό περιφερικό Τ-• 
λέμφωμα, μη ειδικό →) Σπάνιοι υπό-
τυποι

 Πρωτοπαθές δερματικό επιθετικό επι- -
δερμοτροπικό CD8+

 Κυτταροτοξικό Τ-Λέμφωμα  - → 
(9709/3)
 Πρωτοπαθές δερματικό γ/δ + Τ-λέμφωμα  -
→ (9726/3)
 (Πρωτοπαθές δερματικό Τ-λέμφωμα  -
CD4+ μικρών & μεσαίων κυττά-
ρων πλειομορφικό Τ-λέμφωμα →) 
(9709/3)

Α.  (Τ- και ΝΚ-Λεμφώματα→) Ώριμες Τ- και ΝΚ- Νεοπλασίες

Ταξινομήσεις των δερματικών λεμφωμάτων (Ι)
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WHO/EORTC 2004 ICD-O Code 2008 

B. Δερματικά Ώριμα Β-Λεμφώματα/Νεοπλάσματα
Γ. Πρόδρομες αιματολογικές νεοπλασίες 

Νεοπλασίες βλαστικών πλασματοειδών δενδριτικών 
κυττάρων (9727/3) 
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Ταξινομήσεις των δερματικών λεμφωμάτων (ΙΙ)
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WHO/EORTC 2004 ICD-O Code 2008 

Β1. Πρωτοπαθές δερματικό Β-λέμφωμα περιφερικής ζώνης(marginal zone)
Πρωτοπαθές δερματικό ανοσοκύττωμα
Πρωτοπαθές δερματικό πλασματοκύττωμα
Θυλακική υπερπλασία με μονοτυπικά πλασματοκύτταρα

Β2.  Πρωτοπαθές δερματικό κεντρικό θυλακικό λέμφωμα (9597/3) (Μορφές ανάπτυξης-θυλακική και διάχυτη) 

1.  Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα περιφερικής ζώνης 
συνδεδεμένο με λεμφικό ιστό βλεννογόνων (MALT 
λέμφωμα) (9699/3) 

Β3. Πρωτοπαθές διάχυτο Β- λέμφωμα μεγάλων κυττάρων, τύπος ποδιού
Β4. Πρωτοπαθές διάχυτο Β- λέμφωμα μεγάλων κυττάρων, άλλου τύπου
Β5. Πρωτοπαθές ενδαγγειακό Β-μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα
Γ1. CD4+/CD56+ αιματοδερμικές νεοπλασίες (Παλιά ονομασία Βλαστικό ΝΚ-λέμφωμα) 

2.  Πρωτοπαθές διάχυτο Β-λέμφωμα μεγάλων κυττάρων 
NOS (9680/3) (9712/3) 

MF - Ποικιλίες MF
MF
Εξ’ ορισμού οι κλασικές περιπτώσεις με κηλίδες και πλάκες και οι ποικιλίες 
τους με παρόμοια πορεία. Ο D’emplee τύπος (όγκων) ανήκει πλέον στο 
πρωτοπαθές δερματικό περιφερικό μη-ειδικό Τ-λέμφωμα.
Ιστολογία 

Επιδερμοτροπισμός άτυπων λεμφοκυττάρων (Pautrier).• 
 Σε αρχικά στάδια παρατεταγμένα λεμφοκύτταρα κατά μήκος της βα-• 
σικής μεμβράνης.
 CD• 4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα αλλά επίσης CD8+ (υπο/υπέρχρωμες 
πλάκες-κηλίδες), CD56+, CD4- και CD8-.
 Έλεγχος κλωνικότητας των Τ-κυττάρων, δεν έχει διαγνωστική αξία, • 
ούτε και οι φαινοτυπικοί δείκτες.

Θεραπεία: πολύ καλή ανταπόκριση σε υπεριώδη ακτινοβολία και ρε-
τινοειδή. 

Ποικιλίες MF
 Η θυλακιοτρόπος MF (πρώην θυλακική βλεννίνωση). Δυσχερής πρό-• 
γνωση, πενταετής επιβίωση 60-70%, απαιτεί εντατική θεραπεία.
 Το κοκκιωματώδες χαλαρό δέρμα (GSS)-ογκώδεις βλάβες στις πτυ-• 
χές.
 H παζετοειδής δικτύωση (μονήρης βλάβη, καλά περιγεγραμμένη, • 
ερυθηματώδης, αργής αναπτύξεως και λέπι).

Η παζετοειδής δικτύωση και το κοκκιωματώδες χαλαρό δέρμα, έχουν 
διακριτή κλινική εικόνα και εξαιρετική πρόγνωση.

Το Τ-λέμφωμα τύπου 
υποδερματίτιδας (SPTCL)  

(1% των δερματικών λεμφωμάτων)

 Τα λεμφοκύτταρα εκφράζουν Τ-cell receptor • 
(TCR) α/β.
 Επίσης εκφράζουν CD• 8+ και κυτταροτοξικές 
πρωτεΐνες.
 Πρόγνωση καλή(5ετής επιβίωση και ποσο-• 
στό επιβίωσης που αγγίζει το 80%).
 Θεραπεία: παρακολούθηση μόνο ή συστη-• 
ματικά στεροειδή.

Μελλοντικές προοπτικές

Οι ταξινομήσεις των λεμφωμάτων 
επηρεάζονται σημαντικά από τη δι-
ερεύνηση των νέων διαγνωστικών 
και προγνωστικών δεικτών και επο-
μένως, οι παραπάνω ταξινομήσεις 
θα διαφοροποιούνται ανάλογα στο 
μέλλον.

Πρακτικές επισημάνσεις

Πρωτοπαθείς δερματικές CD
30+

 λεμφοϋπερπλαστικές  
διαταραχές (το δεύτερο πιο συχνό Τ-λέμφωμα)

 Α.  Η λεμφωματοειδής βλατίδωση χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες βλατιδο-οζώδεις 
βλάβες, οι οποίες υποχωρούν αυτόματα μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες. 

 Άριστη πρόγνωση αλλά απαιτείται εφόρου ζωής παρακολούθηση για ανάπτυξη • 
άλλου λεμφώματος.
Ανοσολογικά τα λεμφοκύτταρα είναι CD• 30+ καιCD4+.

 Β.  Το πρωτοπαθές αναπλαστικό δερματικό λέμφωμα μεγάλων κυττάρων (PCALCL) 
- μονήρεις βλάβες ή σε ομάδες εξελκωμένοι μεγάλοι όγκοι. Περισσότερο από 
το 30% των κυττάρων εκφράζουν CD30+. Επίσης CD4+.

Πρόγνωση καλή (95% επιβίωση).
 Θεραπεία: Χειρουργική αφαίρεση και ακτινοβολία. Χημειοθεραπεία μόνο σε • 
εξωδερματική εξάπλωση.

Σύνδρομο SῈZARY 

 Το σύνδρομο Sèzary (3% των δερματικών λεμφωμάτων) περιλαμβάνει ερυθρο-• 
δερμία, αλωπεκία, παλαμοπελματιαία υπερκεράτωση και λεμφαδενοπάθεια. 
Για τη διάγνωση απαραίτητη η παρουσία >1000 κύτταρα Sèzary (άτυπα μεγάλα 
λεμφοκύτταρα) ανά ml περιφερικού αίματος.
Πρόγνωση φτωχή, 2-4 έτη.• 
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Πρωτοπαθές δερματικό περιφερικό Τ-λέμφωμα μη προσδιορισμένο
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Συχνότητα

CTCL (T-κυτταρικό  
λέμφωμα):  
65% των πρωτο-
παθών δερματικών 
λεμφωμάτων 

MF:  
40% των δερματι-
κών λεμφωμάτων
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Α.  Το πρωτοπαθές επιθετικό δερματικό (επιδερμο-
τροπικό) CD8+ λέμφωμα Τ-κυττάρων

 Εξανθηματικές διάσπαρτες ελκωτικές πλάκες ή οζίδια 
- γρήγορη εξέλιξη.

 Τα κύτταρα εκφράζουν CD• 8, TIA-1 και άλλες κυτ-
ταροτοξικές πρωτεΐνες. Κλινικά διαφοροποιείται 
από την CD8+ MF διότι η MF, δεν έχει διαβρώ-
σεις, νεκρώσεις, εξελκώσεις και έχει καλύτερη 
πρόγνωση.

Mέση επιβίωση <3 έτη.• 
 Β.  Το πρωτοπαθές δερματικό CD4+ μικρού /μεσαίου 

πλειομορφικό Τ-λέμφωμα (CD4+ SMPTL).
 Μονήρες οζίδιο με απουσία πλακών και κηλίδων. 
Διαφοροδιάγνωση από Τ-cell ψευδολέμφωμα: η 
κλωνικότητα των Τ-κυττάρων και οι πλειομορφικοί 
πυρήνες αποκλείουν το ψευδολέμφωμα.

Έχει καλή πρόγνωση με 5ετή επιβίωση >90%.• 

 Η κλινικοπαθολογική συσχέτιση μπορεί να θέσει την • 
τελική διάγνωση του πρωτοπαθούς λεμφώματος. Η 
παθ. ανατομία μπορεί μόνο να προτείνει μια λίστα από 
διαφορετικές διαγνώσεις.

 Η βιοψία του μυελού των οστών δεν θεωρείται • σημα-
ντική πλέον για τη σταδιοποίηση όλων των μορφών 
του δερματικού λεμφώματος. 

 Λόγω της πολυπλοκότητας των ταξινομήσεων και • της 
ανάπτυξης θεραπευτικών επεμβάσεων συστήνεται το 
λέμφωμα να αντιμετωπίζεται διαγνωστικά και θερα-
πευτικά από ειδικευμένα κέντρα και από ειδικούς δερ-
ματολόγους, ιστολόγους δέρματος και αιματολόγους, 
οι οποίοι θα προσεγγίζουν διαγνωστικά τους ασθενείς 
μόνο μέσα από τις παραπάνω ταξινομήσεις.


