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ΠΕΡιληΨη: τα πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα από τ λεμφοκύτταρα είναι σπάνια λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα και αποτελούν το 80% των πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων. Εμφανίζονται αρ-
χικά στο δέρμα και δεν διηθούν άλλα όργανα παρά μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια. το 60% από 
αυτά αφορά τη ςπογγοειδή μυκητίαση (ςμ), νόσο χαμηλής κακοήθειας με ποσοστό επιβίωσης συγκρί-
σιμο του γενικού πληθυσμού στα πολύ αρχικά στάδια, όπου και οι θεραπείες στοχεύουν το δέρμα. ςτα 
χαμηλής κακοήθειας ανήκουν η λεμφωματοειδής βλατίδωση (2η σε συχνότητα), το πρωτοπαθές δερ-
ματικό αναπλαστικό λέμφωμα CD30+ και το υποδερματικό τ λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας με αβ 
φαινότυπο. η σταδιοποίηση των ασθενών με ςπογγοειδή μυκητίαση κατά τη διάγνωση είναι υψίστης 
σημασίας γιατί καθορίζει τη θεραπεία, την πρόγνωση και επιβίωση. οι ασθενείς απαντούν στις θερα-
πείες αρχικά με υψηλά ποσοστά ύφεσης αλλά παρουσιάζουν αντοχή στην ίαση. H υποτροπή μετά από 
κάποιο διάστημα ελεύθερο νόσου είναι ο κανόνας για τη ςμ. η παράταση του ποσοστού επιβίωσης με 
τις εκάστοτε θεραπευτικές παρεμβάσεις παραμένει υπό διευρεύνηση. Ασθενείς σε προχωρημένα στά-
δια ή με πρόοδο νόσου υπό τοπική αγωγή, χρήζουν συστηματικής θεραπείας. οι ανοσοτροποποιητικοί 
παράγοντες, όπως η ιντερφερόνη και τα νεώτερα ρετινοειδή δηλ. bexarotene, επιφέρουν ικανοποιητικές 
συνολικές ανταποκρίσεις, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με φωτοθεραπεία. Επί αποτυχίας, χαμη-
λές δόσεις μεθοτρεξάτης ή η πρωτεϊνη σύντηξης denileukin diftitox έχουν θέση στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης της νόσου. οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε βιολογικούς παράγοντες, λαμβάνουν 
χημειοθεραπεία με γρήγορες και καλές ανταποκρίσεις, μικρής όμως διάρκειας και με σοβαρή επιπλέον 
ανοσοκαταστολή. για την ερυθροδερμική μορφή της ςμ και το σύνδρομο Sezary (SS), η εξωσωματική 
φωταφαίρεση, μόνη ή σε συνδυασμό με χαμηλή δόση ιντερφερόνης ή bexarotene, συνιστάται ως θερα-
πεία πρώτης γραμμής ενώ σε ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου στο αίμα, προτείνεται το μoνοκλωνικό 
αντίσωμα alemtuzumab (anti-CD52), που επιφέρει κάθαρση των παθολογικών λεμφοκυττάρων από το 
αίμα. η ακτινοθεραπεία είτε με τη μορφή τοπικής ακτινοβόλησης ή ως ακτινοβόληση όλου του δέρμα-
τος με ηλεκτρόνια (TSEB), είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για επιμένουσες-ανθεκτικές δερματικές 
βλάβες. Νεώτερες θεραπείες έχουν δείξει ήδη ικανοποιητικά αποτελέσματα για ανθεκτική νόσο με εκ-
προσώπους τους αναστολείς αποακετυλάσης ιστονών (HDAC). τέλος, για επιλεγμένους ασθενείς, απο-
τελεσματική θεραπεία φαίνεται να είναι η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών, γεγονός που 
χρήζει περαιτέρω επιβεβαίωσης.
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Ανασκόπηση

Κλινική εμφάνιση και αντιμετώπιση 
δερματικών Τ λεμφωμάτων αρχικών 
σταδίων

τα πρωτοπαθή δερματικά T λεμφώματα (ΠΔτλ) απο-
τελούν μία ετερογενή ομάδα κακοήθων νεοπλασματικών 
παθήσεων στις οποίες συνήθως κυριαρχούν στο δέρμα 
τα CD4+ τ βοηθητικά κύτταρα τα οποία έχουν ιδιότη-
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τες επιδερμοτροπισμού (CD4+/CD45RO+) και απώλεια 
των δεικτών ωριμότητας. μετά την αρχική κατάταξη 
κατά τΝμ το 1979 από το MFCG (Mycosis Fungoides 
Cooperative Group)1, υπήρξαν νέες προγνωστικές παρά-
μετροι λόγω εξελίξεων στη μοριακή βιολογία, ανοσοϊστο-
χημεία και στις απεικονιστικές μεθόδους που επηρεάζουν 
τη σταδιοποίηση αυτών των λεμφωμάτων. Επίσης είναι 
ξεκάθαρο ότι ΠΔτλ εκτός ςμ και SS έχουν διαφορετική 
πρόγνωση. Έτσι οι νεότερες κατατάξεις των δερματικών 
λεμφωμάτων κατά την WHO και EORTC (η τελευταία 
τα διακρίνει σε επιθετικά και μη επιθετικά, βάσει των 
κλινικοπαθολογικών κριτηρίων) συνενώθηκαν σε κοινή 
συναινετική ταξινόμηση το 2005, και το 2007 δημοσι-
εύθηκε η αναθεώρηση κατά ISCL/EORTC (International 
Society of cutaneous lymphomas/ European organisation 
of research and treatment of cancer)2,3 όπως φαίνεται στον 
πίνακα 1. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νεότερης 
κατάταξης και σταδιοποίησης, είναι η ένταξη της διήθη-
σης αίματος (Β) ως προγνωστική παράμετρο για τη ςμ 
και SS (πίνακες 2 και 3).

η ςM είναι το συχνότερο δερματικό τ-λέμφωμα και 
συνήθως εμφανίζεται με πλάκες στα αρχικά στάδια και 

όγκους στα προχωρημένα. μαζί με το SS αντιπροσω-
πεύουν το 65% των περιπτώσεων τ δερματικών λεμφω-
μάτων. Υπάρχουν μορφές ςμ, οι οποίες διαφέρουν από 
την κλασσική μορφή στις οποίες θα αναφερθούμε, όπως 
η θυλακιοτρόπος ςμ. H ςπογγοειδής μυκητίαση τύπου 

πίνακας 1. Κατάταξη Τ/NK δερματικών λεμφωμάτων 
κατά ISCL/EORTC2

Σπογγοειδής Μυκητίαση

Μορφές και υπότυποι Σπογγοειδούς Μυκητίασης
•	Θυλακιοτρόπος
•	Παζετοειδής	δικτύωση
•	Χαλαρό	δέρμα

Σύνδρομο Sezary

Λευχαιμία/λέμφωμα ενηλίκων από Τ κύτταρα

πρωτοπαθή δερματικά λεμφοϋπερπλαστικά νο-
σήματα CD30+
•	Πρωτοπαθές	δερματικό	αναπλαστικό	λέμφωμα	από	

μεγάλα κύτταρα
•	Λεμφωματοειδής	βλατίδωση

Υποδερματικό Τ λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας

Εξωλεμφαδενικά ΝΚ/Τ λεμφώματα ρινικού τύπου 

πρωτοπαθή δερματικά περιφερικά λεμφώματα, 
μη ειδικού τύπου
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	επιθετικά	επιδερμοτροπικά	

CD8+ λεμφώματα
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	Τ	λεμφώματα	με	γ/δ	φαινό-

τυπο
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	CD4+	από	μικρά/μεσαίου	με-

γέθους πλειομορφικά Τ λεμφώματα

πίνακας 2. Η αναθεωρημένη σταδιοποίηση κατά 
ISCL/EORTC3

Τ (Δέρμα) 
Τ0 Κλινικά /ιστολογικά ύποπτη βλάβη
Τ1 Εντοπισμένες διηθημένες πλάκες, βλατίδες ή εκ-

ζεματικές πλάκες σε έκταση επιφανείας σώματος 
<10%

Τ2 Γενικευμένες διηθημένες πλάκες, βλατίδες ή εκ-
ζεματικές πλάκες σε έκταση επιφανείας σώματος 
>10%

Τ3 όγκοι, ένας ή πολλοί (>1εκ διάμετρο)
Τ4 Ερυθροδερμία
Ν (λεμφαδένες)
Ν0 μη ψηλαφητοί λεμφαδένες
Ν1 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 1 (ανε-

ξαρτήτως κλωνικότητας)
Ν2 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 2 (κλώ-

νος θετικός ή αρνητικός) 
Ν3 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 3-4 

(κλώνος θετικός ή αρνητικός)
ΝΧ λεμφαδενοπάθεια/ δεν χρειάζεται ιστολογική επι-

βεβαίωση 
Β (Αίμα)
Β0 άτυπα κύτταρα <5%, ανεξαρτήτως κλωνικότητας
Β1 άτυπα κύτταρα >5%, κλώνος αρνητικός ή θετικός
Β2 >1000 άτυπα κύτταρα, κλώνος θετικός
Μ (Εσωτερικά όργανα)
Μ0 Χωρίς διήθηση
Μ1 Διήθηση οργάνων με ιστολογική επιβεβαίωση 

πίνακας 3. Κλινική Σταδιοποίηση κατά ISCL/EORTC3

ΣΤΑΔΙΟ Τ Ν Μ Β
ΙΑ 1 0 0 0-1
ΙΒ 2 0 0 0-1
ΙΙΑ 1-2 1 0 0-1
ΙΙΒ 3 0-1 0 0-1
ΙΙΙΑ 4 0-2 0 0
ΙΙΙΒ 4 0-2 0 1
ΙVΑ1 1-4 0-2 0 2
IVΑ2 1-4 3 0 0-2
IVB 1-4 0-3 1 0-2
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υποδερματίτιδας σύμφωνα με την WHO 20084, ISCL/
EORτC 2005/2007 είναι μόνο α/β φαινότυπου και έχει 
καλή πρόγνωση. Επίσης από την κατηγορία των CD30+ 
λεμπφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, θα αναφερθούμε στη 
λεμφωματοειδή βλατίδωση και στο πρωτοπαθές δερματι-
κό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.

Σπογγοειδής Μυκητίαση- Κλινική εικόνα
Αρχικά στάδια (ΙΑ-ΙΒ-ΙΙΑ)

οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν κλινικά κη-
λίδες ή διηθημένες πλάκες (>60%). τυπικά ο ασθενής 
με ςμ έχει μακροχρόνιες (από μήνες έως χρόνια), λίγες 
(τ1) ή πολλαπλές πλάκες (τ2) που μοιάζουν με του εκ-
ζέματος ή της ψωρίασης αλλά συνήθως σε σημεία που 
δεν εκτείθενται στον ήλιο. (Εικόνα 1) Εξέλιξη και συ-
στηματική διασπορά της νόσου παρουσιάζουν λιγότε-
ρο από 10% των ασθενών με αρχικό στάδιο (στάδιο ιΑ) 
ενώ αυξάνει στο 25% των ασθενών όταν η προσβολή του 
δέρματος είναι μεγαλύτερη (στάδιο ιΒ, ιιΑ). ςτα αρχι-
κά στάδια της νόσου η συνολική επιβίωση μπορεί να εί-
ναι ίδια με του γενικού πληθυσμού (στάδιο ιΑ) ενώ στα 
στάδια ιΒ, ιιΑ ο σχετικός κίνδυνος θανάτου είναι 2.2 φο-
ρές μεγαλύτερος.5

ιστολογικά η κλασσική ςμ χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία άτυπων τ λεμφοκυττάρων τα οποία δείχνουν 

Εικόνα 1. Κλασσική ΣΜ (αρχείο Ιατρείου Λεμφωμάτων-Νο-
σοκομείο Α. Συγγρός).

Εικόνα 2. Θυλακιοτρόπος ΣΜ (αρχείο Ιατρείου Λεμφωμάτων-
Νοσοκομείο Α. Συγγρός).

τροπισμό προς την επιδερμίδα. ομάδες από αυτά τα κύτ-
ταρα στην επιδερμίδα δημιουργούν τα μικροαποστημάτια 
Pautrier ή ένα ζωνιοειδές διήθημα από άτυπα τ κύτταρα 
στο ανώτερο χόριο. Πιο σπάνια τροπίζουν ειδικά ή απο-
κλειστικά προς το επιθήλιο των τριχοσμηγματογόνων μο-
νάδων και χαρακτηρίζεται ως ςμ με θυλακική διήθηση ή 
θυλακιοτρόπος ςμ. η κλινική εικόνα ασθενών με αυτή 
τη μορφή διαφέρει από την κλασσική με χαρακτηριστική 
εντόπιση στο κεφάλι ή/και λαιμό κυστικών ή φαγεσωρι-
κών βλαβών που προσομοιάζουν με της ακμής (Εικόνα 
2). Επίσης η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι διαφορε-
τική καθώς η ακτινοθεραπεία είναι η πιο αποτελεσματι-
κή θεραπεία για αυτή τη μορφή ςμ.

Παραταύτα η ιστολογική διάγνωση με το κοινό μι-
κροσκόπιο γίνεται δύσκολα τόσο στην πολύ αρχική ςμ 
όσο και στην ερυθροδερμία όπου τα φλεγμονώδη κύτταρα 
προέχουν. η Διεθνής Εταιρεία για τα Δερματικά λεμφώ-
ματα (International Society for Cutaneous Lymphomas) 
θέσπισε έναν αλγόριθμο που βοηθά στη διάγνωση της 
αρχικής ςμ (πίνακας 4) που βασίστηκε σε μια συγκε-
ντρωτική βαθμολογία των κλινικών, ιστολογικών και 
μοριακών ευρημάτων. 6

Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος  
για Σταδιοποίηση και παρακολούθηση 
ασθενών

οι ασθενείς σταδιοποιούνται κατά TNM  με τον κα-
τάλληλο εργαστηριακό έλεγχο προ της έναρξης και στο 
τέλος της θεραπείας σύμφωνα με τα κριτήρια διάγνωσης 
και παρακολούθησης ασθενών με τ δερματικό λέμφω-
μα. Πρώτα με την κλινική εξέταση εκτιμούμε τον τύ-
πο και την έκταση των βλαβών, εντοπίζουμε πιθανούς 
ψηλαφητούς λεμφαδένες και προγραμματίζουμε βιοψία 
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αυτών όταν >1.5 εκ και τέλος εκτιμούμε πιθανή οργανο-
μεγαλία. Ακολουθεί βιοψία δέρματος και ανοσοϊστοχη-
μική μελέτη με τα αντισώματα: CD2, CD3, CD4, CD5, 
CD7, CD8, και CD20, CD30 σε περιπτώσεις λεμφωμα-
τοειδούς βλατίδωσης/αναπλαστικού λεμφώματος, ανοσο-
φαινότυπος αίματος για την ανίχνευση των παθολογικών 
λεμφοκυτάρων συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 
CD4+/CD7- και CD4+/CD26- τ-λεμφοκυττάρων, μορι-
ακή μελέτη (κλωνικές αναδιατάξεις TCR) στις δερμα-
τικές βλάβες, λεμφαδένες και περιφερικό αίμα, μελέτη 
επιτόπων TCR, γενική αίματος-επίχρισμα περιφερικού 
αίματος, βιοχημικός έλεγχος, CT θώρακος, άνω-κάτω 
κοιλίας και τέλος εξέταση μυελού σε ασθενείς προχωρη-
μένων σταδίων ςμ (ιιι-ιV) και στα επιθετικά λεμφώμα-
τα.7 η ανταπόκριση στα θεραπευτικά σχήματα ορίζεται 
ως εξής: πλήρης ύφεση είναι η πλήρης εξαφάνιση των 
δερματικών βλαβών, δηλαδή η απουσία υπολειμματικής 
νόσου είτε κλινικά είτε ιστολογικά, για ένα μήνα, μερική 
ύφεση ορίζεται ως η μείωση του μεγέθους των βλαβών 
κατά >50% χωρίς εξωδερματική διασπορά για ένα μήνα 
και ως αποτυχία θεραπείας όταν εμφανίζονται νέες βλά-
βες στο δέρμα ή αυξηθούν κατά 25% οι προυπάρχουσες 
βλάβες ή αν >25% των πλακών γίνουν διηθημένες πλά-
κες ή όγκοι καθώς και αν εμφανιστούν εξωδερματικές 
εκδηλώσεις (π.χ. λεμφαδενοπάθεια).

Θεραπεία
η βιβλιογραφία στερείται τυχαιοποιημένων μελετών 

και συγκεκριμένου θεραπευτικού αλγόριθμου. Υπάρχουν 
κάποιες δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες (NCCN, 
ESMO, EORTC) με πιο επικρατούσες του EORTC.8 Πρέ-
πει να γίνει αντιληπτό ότι λόγω της σπανιότητας της νό-
σου, η θεραπεία βασίζεται κυρίως σε δεδομένα evidence 
based και όχι σε συγκριτικές μελέτες.

Ασθενείς αρχικού σταδίου ιΑ έχουν ποσοστό επιβί-
ωσης ανάλογο με του γενικού πληθυσμού και επομένως 
εφαρμόζονται ήπιοι θεραπευτικοί χειρισμοί που αφορούν 
τοπικά το δέρμα. Χαρακτηριστικά η μελέτη των Kaye et 
al9, η οποία απέδειξε ότι η επιθετική χημειοθεραπεία και 
ακτινοθεραπεία σε ασθενείς αρχικών σταδίων σε σχέση 
με τις κλασσικές τοπικές θεραπείες, δεν βελτιώνει την 
πρόγνωση της νόσου και προκαλεί μεγάλη τοξικότητα 
παρά το μεγαλύτερο ποσοστό ύφεσης σε σχέση με τα 
τοπικά σκευάσματα.

ςτα αρχικά στάδια ςμ (ιΑ, ιΒ, ιιΑ), η πάθηση απαντά 
πολύ καλά σε θεραπείες που στοχεύουν τις δερματικές βλά-
βες όπως είναι τοπικά στεροειδή, τοπική χημειοθεραπεία 
με μεχλορεθαμίνη (ηΝ2) σε συγκέντρωση 0.01%-0.02% 
ή καρμουστίνη (ΒCNU), τοπικό ρετινοειδές (μπεξαρο-
τένη), φωτοθεραπεία με τη χρήση του στενού φάσμα-
τος της UVB ακτινοβολίας (σε μη διηθημένες πλάκες), 
φωτοχημειοθεραπεία (PUVA), ακτινοθεραπεία όλης της 

πίνακας 4. Αλγόριθμος στη διάγνωση αρχικής ΣΜ6

Κριτήρια Σύστημα αξιολόγησης

ΚΛΙΝΙΚΑ
Βασικά 2 πόντοι για βασικά κριτήρια και 2 επιπρόσθετα κριτήρια
Επίμονες πλάκες 1 πόντος για βασικά κριτήρια και 1επιπιπρόσθετο κριτήριο
Επιπρόσθετα
1) Μη ηλιοεκτεθειμένα μέρη
2) Μέγεθος/σχήμα
3) Ποικιλόδερμα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Βασικά 2 πόντοι για βασικά κριτήρια και 2 επιπρόσθετα κριτήρια
Λεμφοκυτταρική διήθηση επιπολής 1 πόντος για βασικά κριτήρια και 1 για επιπιπρόσθετο κριτήριο
Επιπρόσθετα
Επιδερμοτροπισμός χωρίς σπογγίωση
Ατυπία λεμφοκυττάρων

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κλωνική αναδιάταξη του TCR 1 πόντος για κλωνικότητα
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
1) <50% CD2+, CD3+, CD5+ Τ κύτταρα
2) <10% CD7+ Tκύτταρα
3) Διαφορετική κατανομή 1 πόντος για 1 ή περισσότερα
  των CD2+, CD3+, CD5+, CD7+
  στο χόριο και επιδερμίδα
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έκτασης του δέρματος με ηλεκτρόνια (total skin electron 
beam, TSEB) ή επιφανειακή Χ ακτινοβολία.10-12 ςτους 
περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν αυτές τις θερα-
πείες η νόσος υποτροπιάζει και χρήζει νέας θεραπείας. 
Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί το τοπικό imiquimod και το 
hexadecylphospocholine, καθώς και η φωτοδυναμική θε-
ραπεία (PDT) σε μικρό αριθμό ασθενών.13

Πιο συγκεκριμένα, η φωτοχημειοθεραπεία (PUVA) 
αποτελεί θεραπεία εκλογής ασθενών με νόσο αρχικού 
σταδίου με πολύ υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (71.4%). 
Oι ασθενείς, αφού υποβάλλονται σε έλεγχο αντιπυρηνι-
κών αντισωμάτων (ΑΝΑ) και οφθαλμολογικό έλεγχο πριν 
την έναρξη των συνεδριών με PUVA, λαμβάνουν ψω-
ραλένιo από του στόματος 2 ώρες πριν την έκθεση στην 
ακτινοβολία (320-400nm). H PUVA πραγματοποιείται 3 
φορές την εβδομάδα μετά από τον καθορισμό της Ελάχι-
στης Ερυθηματώδους Δόσης (Minimal Phototoxic Dose 
– MPD), σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. η PUVA 
έχει το πλεονέκτημα χαμηλού κινδύνου ανοσοκαταστο-
λής ως θεραπεία που στοχεύει το δέρμα και δρα μέσω 
του μηχανισμού της απόπτωσης των κλωνικών τ λεμφο-
κυττάρων τα οποία συγκεντρώνται στο δέρμα των ασθε-
νών. ςτα αρχικά στάδια τα ποσοστά ανταπόκρισης είναι 
ιδιαιτέρως υψηλά (79-88% σε στάδιο ιΑ και 52-59% σε 
στάδιο ιΒ) και έχει καθιερωθεί ως θεραπεία εκλογής.14 η 
νόσος υποτροπιάζει στις περισσότερες περιπτώσεις με δι-
άμεσο χρόνο ελεύθερο νόσου τους 43 μήνες.10 το TSEB 
έχει δείξει πολύ υψηλά ποσοστά (96%) πλήρους ύφεσης 
στα αρχικά στάδια με μεγάλα διαστήματα ελεύθερα νό-
σου.11 ςυνιστάται να μή δίνεται πάνω από 3 φορές σε κά-
θε ασθενή. Ασθενείς που συνέχισαν με PUVA μετά από 
TSEB έδειξαν βελτιωμένη τη 5ετή επιβίωση σε σχέση με 
αυτούς που έλαβαν μόνο TSEB.15 Oι επαναλαμβανόμενες 
θεραπείες και η αύξηση της συνολικής δόσης UVA αυ-
ξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
δέρματος. η φωτοθεραπεία, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματική, δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα κακοήθη νεο-
πλασματικά τ κύτταρα, τα οποία ανιχνεύονται στο αίμα 
ασθενών ακόμη και σε πολύ αρχικά στάδια. για τους πα-
ραπάνω λόγους, σε ανθεκτικές μορφές αρχικών σταδίων, 
ως θεραπεία 2ης γραμμής, χρησιμοποιείται εδώ και 3 δε-
καετίες συστηματική αγωγή με ανοσορυθμιστικά φάρμα-
κα όπως η ιντερφερόνη-α (IFN-α) και τα ρετινοειδή και 
χημειοθεραπευτικά όπως η μεθοτρεξάτη σε χαμηλή δό-
ση. ςτα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ανήκουν ουσίες 
όπως το νεώτερο ρετινοειδές bexarotene (ταrgretin) και 
το denileukin diftitox (ONTAK). η IFN-α σε υψηλές δό-
σεις είναι αποτελεσματική και επιτυγχάνει ποσοστό αντα-
πόκρισης έως και 70% σε αρχικά στάδια, παρουσιάζει 
όμως σημαντική τοξικότητα. Ως μονοθεραπεία επιφέρει 
ποσοστά ανταπόκρισης >80% με το 53% των ασθενών 
σταδίου ι να παρουσιάζουν πλήρη ύφεση ακόμα και σε 
χαμηλές δόσεις (3 μU/ημέρα, τρεις φορές την εβδομά-

δα),16 ενώ ο συνδυασμός με τη PUVA φαίνεται να αυξά-
νει το ποσοστό της πλήρους ύφεσης σε 64-86%.17-22 ο 
συνδυασμός IFN-α με RAR ρετινοειδές, όπως η ακιτρε-
τίνη, φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικός από το 
συνδυασμό της IFN-α με τη PUVA. ςε συγκριτική μελέ-
τη της PUVA με το συνδυασμό PUVA και ακιτρετίνη η 
συνολική κλινική απάντηση ήταν η ίδια, όμως οι ασθε-
νείς που έλαβαν το συνδυασμό πήραν χαμηλότερη δόση 
ακτινοβολίας.20,23 το Bexarotene  είναι ένα νεώτερο ρετι-
νοειδές που ενεργοποιεί εκλεκτικά τους RXR υποδοχείς 
του δέρματος και αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών 
σειρών και όγκων σε πειραματόζωα. Έχει πάρει έγκρι-
ση στην Αμερική (1999) και στην Ευρώπη (2002) για τη 
θεραπεία των ανθεκτικών δερματικών τ- λεμφωμάτων 
όλων των σταδίων.24,25 ςε δόση 300mg/m2 την ημέρα, το 
ποσοστό ανταπόκρισης είναι 54% σε νόσο σταδίου ιΑ-
ιιΑ, ενώ τα ποσοστά πέφτουν στο 45% σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου.24 ςτην πράξη, οι ασθενείς λαμβάνουν 
αρχικά χαμηλή δόση 150mgr/m2 την ημέρα και μετά από 
2 εβδομάδες συνεχίζουν με 300mg/m2 την ημέρα σύμφω-
να με τον εργαστηριακό έλεγχο, όπως ακριβώς ορίζει η 
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος. ο συνδυασμός PUVA 
με Bexarotene θεωρείται αποτελεσματικός σε ασθενείς 
με νόσο ανθεκτική στη μονοθεραπεία με Bexarotene, 
με βάση τις λίγες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που 
έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του συνδυ-
ασμού αυτού σε ασθενείς αρχικών και προχωρημένων 
σταδίων.26,27 μελέτη από το ιατρείο λεμφωμάτων του 
Νοσοκομείου «Α. ςυγγρός», έδειξε μεγάλα ποσοστά ύφε-
σης (67%) με τον παραπάνω συνδυασμό σε περιπτώσεις 
ανθεκτικές αρχικών σταδίων ακόμα και με χαμηλή δό-
ση bexarotene.26 Επίσης ο συνδυασμός PUVA + IFN-α 
όσο και PUVA + bexarotene φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός σε ασθενείς με σπογγοειδή μυκητίαση 
που υποτροπιάζουν μετά μονοθεραπεία με PUVA. με-
τά την επίτευξη της καλύτερης αρχικής ανταπόκρισης, 
ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπές, όπως με θυ-
λακιοτρόπο ςμ, με διηθημένες πλάκες και στάδιο ιΒ, 
συνήθως ακολουθούν θεραπεία συντήρησης με IFN-α, 
bexarotene ή PUVA.28

Λεμφωματοειδής Βλατίδωση
η λεμφωματοειδής Βλατίδωση (LyP) (1971 Macaulay) 

είναι ένα άτυπο λεμφοϋπερπλαστικό, συχνά αυτοπεριο-
ριζόμενο νόσημα με δερματικές βλατιδονεκρωτικές βλα-
τίδες, πλάκες ή και οζίδια (Εικόνα 3). η νόσος ποικίλει 
από την αυτόματη υποχώρηση των βλαβών, συμβατή με 
καλοήθη πρόγνωση της νόσου, μέχρι την επίμονη έκθυση 
βλαβών επί χρόνια. Παρά την καλοήθη κλινική πορεία, η 
ιστολογική εξέταση δείχνει μεγάλα, άτυπα λεμφοκύτταρα 
τα οποία παρουσιάζουν αντιγονικούς δείκτες ενεργοποί-
ησης των τ λεμφοκυττάρων και εκφράζουν CD30+. ςυ-
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νήθως εκφράζονται οι τ κυτταρικοί δείκτες CD2, CD3, 
CD5 αλλά όχι το CD7. το ALK-1 είναι συνήθως αρνη-
τικό. Έχει στενή σχέση με νοσήματα όπως η νόσος του 
Hodgkin και το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτ-
ταρα σε ποσοστό 10-20% των περιπτώσεων.29

Θεραπεία
η συνήθης πρακτική είναι η παρακολούθηση του 

ασθενούς χωρίς θεραπεία για το ενδεχόμενο αυτόματης 
υποχώρησης βλαβών με ειδική προσοχή στην αλλαγή 
χαρακτήρα των δερματικών βλαβών ή στην ανάπτυ-
ξη λεμφαδενοπάθειας. Επί επιμονής των βλαβών πλέον 
των 4-6 μηνών, η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβά-
νει τοπικά στεροειδή, φωτοχημειοθεραπεία με PUVA 
και σε επιθετικές περιπτώσεις μεθοτρεξάτη, ρετινοειδή, 
ιντερφερόνη-α σε δοσολογία 3MU/ημέρα για 4 εβδομά-
δες τουλάχιστον.30

Υποδερματικό Τ λέμφωμα που μοιάζει με 
υποδερματίτιδα

Αυτή η μορφή προσβάλλει μόνο το υποδόριο και μι-
μείται κλινικά την υποδερματίτιδα. μόνο περιστατικά 
με α και β φαινότυπο περιγράφονται σε αυτή την κατη-
γορία και έχουν καλή πρόγνωση (5 ετή συνολική επιβί-
ωση 82%).31 ιστολογικά αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται 
από υποδόρια διήθηση χωρίς επιδερμοτροπισμό. Εχει 
εικόνα λοβώδους υποδερματίτιδας. τα άτυπα τ κύτταρα 
έχουν α-, β- φαινότυπο, στην ανοσοϊστοχημική μελέτη 
είναι CD4-, CD8+, CD56-, βF1+ με έκφραση κυτταρο-
τοξικών πρωτεϊνών όπως TIA-1, granzyme B και περ-

φορίνης. Πολλές φορές η διάγνωση είναι δύσκολη λόγω 
των προεχόντων αντιδραστικών λεμφοκυττάρων. Χρει-
άζονται πολλαπλές βιοψίες στο βάθος του υποδορίου 
για να τεθεί η διάγνωση. το δερματικό γ-/δ- λέμφωμα 
αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία πρωτοπαθούς τ κυττα-
ρικού λεμφώματος με πολύ δυσμενή πρόγνωση (5-ετή 
συνολική επιβίωση 11%). μπορεί να παρουσιάσει ει-
κόνα υποδερματίτιδας αλλά ιστολογικά χαρακτηρίζεται 
από επιδερμοτροπισμό, διήθηση επιδερμίδας και χορίου 
και διαφορετικό φαινότυπο των παθολογικών κυττάρων 
(CD4-, CD8-, CD56+, βF1-).

πρωτοπαθές Δερματικό Αναπλαστικό 
Λέμφωμα

το πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα 
(ΠΔΑλ) ανήκει στην ομάδα των CD30+ λεμφοϋπερπλα-
στικών διαταραχών στη συναινετική ταξινόμηση WHO/
EORTC και στην πρόσφατη κατάταξη της WHO (4η έκ-
δοση, 2008).2,4 Χαρακτηρίζεται από ευνοϊκή πρόγνωση σε 
αντίθεση με το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα. Δεν 
εμφανίζει την αντιμετάθεση (2;5) (p23;q35) και επομέ-
νως δεν εκφράζει την πρωτεΐνη ALK ούτε το επιθηλιακό 
μεμβρανικό αντιγόνο (EMA-), αλλά συνήθως εκφράζει 
το δερματικό λεμφοκυτταρικό αντιγόνο (CLA+).32 κλι-
νικά εμφανίζεται συχνότερα με τη μορφή μεμονωμένων 
ανώδυνων οζιδίων ή όγκων ερυθροϊώδους χρώματος. 
Εξωδερματική νόσος μπορεί να εμφανιστεί στο 10% των 
ασθενών και κυρίως σε αυτούς με πολλαπλές δερματι-
κές βλάβες. η νόσος έχει την τάση να υποτροπιάζει. Αν 
και κακόηθες, το ΠΔΑλ εμφανίζει 5ετή και 10ετή επι-
βίωση ≥85%. Ακόμη και όταν είναι πολυεστιακό ή διη-
θεί τους λεμφαδένες, δεν εμφανίζει χειρότερη πρόγνωση 
από τη μονοεστιακή μορφή. η θεραπεία συνίσταται σε 
τοπικούς παράγοντες όπως χειρουργική εξαίρεση των 
βλαβών ± ακτινοθεραπεία. η δόση ακτινοθεραπείας 30-
40 Gy είναι επαρκής με ανταπόκριση >90%.33 η ακτι-
νοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων λόγω πολύ μικρής 
διείσδυσης πέραν της επιδερμίδας, προτιμάται σήμερα. 
η μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη είναι αποτελεσματική 
για ασθενείς με πολυεστιακή νόσο ή όσους δεν ανταπο-
κρίνονται στη χειρουργική και ακτινοθεραπεία. η δό-
ση 15-20 mg εβδομαδιαίως οδηγεί σε ανταπόκριση 87% 
των ασθενών.34 η διάρκεια της θεραπείας είναι άγνωστη. 
ςε ασθενείς που ανταποκρίνονται, είναι λογική η θερα-
πεία συντήρησης ανά 1-4 εβδομάδες επί μακρόν εφόσον 
δεν σημειωθεί ηπατοτοξικότης. Εναλλακτική θεραπεία, 
χωρίς όμως επιβεβαιωμένα αποτελέσματα, αποτελούν η 
trimetrexate, η βινμπλαστίνη και το imiquimod. Επίσης 
ο συνδυασμός ιντερφερόνης και ρετινοειδούς του τύπου 
του bexarotene έχει δοκιμαστεί σε πολυεστιακή νόσο με 
καλές ανταποκρίσεις.35 η συστηματική θεραπεία με συν-
δυασμό χημειοθεραπείας δεν είναι γνωστό αν αλλάζει τη 

Εικόνα 3. Λεμφωματοειδής Βλατίδωση (αρχείο Ιατρείου Λεμ-
φωμάτων-Νοσοκομείο Α. Συγγρός).
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συνολική επιβίωση της νόσου γι’ αυτό συστήνεται μόνο 
σε γενικευμένη ή εξωδερματική νόσο. το ΠΔΑλ μπορεί 
να συγχέεται με το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα 
που διηθεί το δέρμα και ως εκ τούτου επιβάλλεται λεπτο-
μερής σταδιοποίηση σε κάθε ασθενή με διάγνωση ανα-
πλαστικού λεμφώματος ή λεμφωματοειδούς βλατίδωσης 
από βιοψία δέρματος.

Σπογγοειδής Μυκητίαση (ΣΜ) 
προχωρημένων σταδίων

Περιλαμβάνει τα κλινικά στάδια ιιΒ-IVB σύμφωνα με 
τη συναινετική κατάταξη και σταδιοποίηση ISCL/EORTC.3 
ςυνοπτικά, το στάδιο ιιΒ εμφανίζει όγκους >1cm με ή 
χωρίς ψηλαφητή λεμφαδενοπάθεια, το στάδιο ιιι περι-
λαμβάνει ασθενείς με γενικευμένη ερυθροδερμία ± λεμ-
φαδενοπάθεια χωρίς ιστολογική διήθηση λεμφαδένων 
από τη νόσο, το στάδιο IVA ασθενείς με ψηλαφητούς και 
ιστολογικά διηθημένους λεμφαδένες ανεξαρτήτως έκτα-
σης δερματικών βλαβών και το στάδιο IVB αναφέρεται 
σε ασθενείς με σπλαγχνική διήθηση ή/και διήθηση του 
μυελού των οστών (Εικόνα 4). ςτο στάδιο των όγκων, το 
μεγάλο φορτίο της νόσου αφορά στο χόριο, παρόλο που 

Εικόνα 4. ΣΜ στο στάδιο όγκου (Αρχείο Εξωτερικού Αιματο-
λογικού Ιατρείου - Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο).

Εικόνα 5. Υπερκεράτωση και απολέπιση στα χέρια ασθενούς 
με Σύνδρομο Sézary (Αρχείο Εξωτερικού Αιματολογικού Ια-
τρείου - Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο).

παρατηρείται υπολειμματικός επιδερμοτροπισμός. Χα-
ρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού λεμ-
φοκυττάρων με εκσεσημασμένη ατυπία στο χόριο. για 
να γίνει διάγνωση σταδίου όγκων, απαιτείται κλινικά η 
προϋπάρχουσα ή σύγχρονη παρουσία κηλίδων και πλα-
κών αλλιώς διακινδυνεύεται η διάγνωση άλλου ιστολο-
γικού υπότυπου δερματικού λεμφώματος.

Σύνδρομο Sezary (SS)
Νόσος που χαρακτηρίζεται από την κλασσική τριάδα: 

ερυθροδερμία σε έκταση ≥80% της επιφάνειας του σώ-
ματος, λεμφαδενοπάθεια και κυκλοφορούντα άτυπα λεμ-
φοκύτταρα με εγκεφαλοειδείς πυρήνες (κύτταρα Sezary) 
σε ποσοστό >5% των λεμφοκυττάρων του αίματος. για 
την ακριβέστερη εκτίμηση του φορτίου νόσου στο αί-
μα, και σύμφωνα με τις συστάσεις της ταξινόμησης και 
σταδιοποίησης ISCL/EORTC, προτιμάται η ανοσοφαι-
νοτυπική ανίχνευση στο αίμα παθολογικού πληθυσμού 
με απώλεια τ δεικτών, δηλαδή αύξηση του ποσοστού 
CD3+ ή CD4+ λεμφοκυττάρων με CD4/CD8 ≥10 ή αύ-
ξηση του ποσοστού CD4+ με ανώμαλο ανοσοφαινότυπο 
(CD4+/CD7-, CD4+/CD26-). οι ασθενείς με SS εμφα-
νίζουν ερυθροδερμία με λεπτή απολέπιση, κνησμό, που 
είναι ενίοτε βασανιστικός, ονυχοδυστροφία και αλωπε-
κία. οι παλάμες και τα πέλματα είναι συνήθως πεπαχυ-
σμένα με ρωγμές (Εικόνα 5).36

ΣM/SS σε μετατροπή (TMF/SS) (Εικόνα 6)
η μορφολογική και ιστολογική μετατροπή απαντάται 

σε αρκετές αιματολογικές κακοήθειες και συνδυάζεται 
με επιθετική κλινική συμπεριφορά και μειωμένη επιβί-
ωση. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για 
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τη μετατροπή της ςM και του SS.37-39 η διάκριση από το 
αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα και τη LyP 
είναι δύσκολη. ςτοιχεία υπέρ της TMF/SS είναι η σύγ-
χρονη παρουσία μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
λεμφοκυττάρων μαζί με τα μεγάλα αναπλαστικά κύτταρα 
σε ποσοστό ≥25% των λεμφοκυττάρων και κλινικές πλη-
ροφορίες, όπως η αυτόματη υποχώρηση των βλαβών στην 
LyP ή το ιστορικό προϋπαρχουσών βλαβών που υποδη-
λώνουν ςM.40 η επίπτωση της TMF/SS υπολογίζεται σε 
8-55%, σύμφωνα με τις διάφορες σειρές. η πιθανότητα 
μετατροπής δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την ηλικία, 
φύλο, λεμφαδενοπάθεια ή διήθηση μυελού. Αντίθετα, 
ο συνδυασμός LDH και β2 μικροσφαιρίνης, σχετίζεται 
στατιστικά με την πιθανότητα μετατροπής, όπως και το 
στάδιο όγκου, όπου στο 46% των ασθενών παρατηρεί-
ται τελικά μετατροπή νόσου.41

Αντιμετώπιση προχωρημένων σταδίων 
ΣM-SS
Χημειοθεραπεία

η χημειοθεραπεία (ΧμΘ) με έναν ή συνδυασμό πα-
ραγόντων όπως μεθοτρεξάτη, χλωραμβουκίλη, βινκριστί-
νη, ντοξορουμπικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη και 
ανάλογα πουρινών έχουν χρησιμοποιηθεί για τα προχω-
ρημένα στάδια ή τις επιθετικές μορφές των ΠΔτλ χωρίς 
επίπτωση στη συνολική επιβίωση.9 η τοξικότης λόγω 
επιπρόσθετης ανοσοκαταστολής, επιφέρει κίνδυνο σο-
βαρών λοιμώξεων, που αγγίζει το 90%. το πλεονέκτημα 
της ΧμΘ είναι η γρήγορη απάντηση και τα υψηλά πο-
σοστά ανταποκρίσεων (60%), μικρής όμως διάρκειας. η 
γκεμσιταμπίνη (Gemzar) προσδίδει συνολικές ανταπο-

κρίσεις 70% και πλήρεις υφέσεις 10%.42,43 τα ανάλογα 
πουρινών ως μονοθεραπεία έχουν δείξει καλές ανταπο-
κρίσεις (30%), ενώ σε συνδυασμό με εξωσωματική φω-
ταφαίρεση (ECP), ήταν αποτελεσματικά στο 63%.44

Βιολογικές θεραπείες
οι ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες έχουν στόχο την 

αναστολή της αλλαγής έκφρασης κυτταροκινών από Th1 
σε Th2 καθώς εξελίσσεται η νόσος, και τη διατήρηση 
της παραγωγής Th1 κυτταροκινών. η ιντερφερόνη είναι 
μια Th1 κυτταροκίνη που επιδεικνύει αντινεοπλασματι-
κή και ανοσοτροποποιητική δράση κι έχει χρησιμοποι-
ηθεί στη θεραπεία των ΠτΔλ από το 1984. μπορεί να 
χορηγηθεί υποδορίως (ΥΔ), ενδοδερματικά στις βλάβες 
και ενδομυϊκά.45 η δόση εφόδου και συντήρησης δεν εί-
ναι καθορισμένη. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί ημε-
ρήσιες δόσεις ως 50 εκατομμύρια μονάδες (MIU) με το 
ίδιο αποτέλεσμα και λιγότερη τοξικότητα όπως οι χαμη-
λότερες δόσεις 3-18 MIU/ημέρα με 26% πλήρεις και 49% 
μερικές υφέσεις.46,47

Από 51 αθενείς, που έλαβαν αρχική δόση 3-6 MIU/
ημέρα, όσοι πέτυχαν πλήρη ύφεση τέθηκαν σε θεραπεία 
συντήρησης με 3-6 MIU ΥΔ, 3 φορές εβδομαδιάως. Πλή-
ρης ύφεση παρατηρήθηκε στο 41% στους πρώτους 6 μή-
νες θεραπείας και ανάλογα του σταδίου της νόσου, χωρίς 
να επηρεάζεται δυσμενώς από το στάδιο η διάρκεια της 
ανταπόκρισης.48 Έχει παρατηρηθεί ανταπόκριση βλαβών 
μέσα στις οποίες ενίεται η ιντερφερόνη, συγχρόνως δε 
και ανταπόκριση απομακρυσμένων βλαβών. η δόση που 
μελετήθηκε σε μικρή σειρά ασθενών με αρχικό στάδιο 
νόσου, ήταν 2 MIU, 3 φορές την εβδομάδα για 4 εβδο-
μάδες με 33% πλήρη ύφεση.49

οι παρενέργειες της ιντερφερόνης είναι δοσοεξαρτώ-
μενες και αφορούν συνήθως συμπτώματα που μοιάζουν 
με της γρίππης δηλαδή μυαλγίες, κόπωση, ρίγος, πυρε-
τός, αρθραλγίες. η προληπτική χρήση παρακεταμόλης 
ιδιαίτερα στις πρώτες δόσεις φαίνεται να ελέγχει τα συ-
μπτώματα. Επίσης έχει αναφερθεί μειωμένη όρεξη και 
κατάθλιψη. η αιματολογική τοξικότης της ιντερφερόνης 
αφορά κυρίως λευκοπενία, θρομβοπενία που υποστρέφουν 
με τροποποίηση της δόσης και σπάνια χρειάζονται υπο-
στηρικτική θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες. Διάμεση 
πνευμονική νόσος έχει αναφερθεί σε μερικές περιπτώσεις 
χωρίς να είναι ξεκάθαρη η αιτιολογία. Πιθανολογείται η 
απευθείας δράση της ιντερφερόνης και η δράση κυτταρο-
κινών, που ελευθερώνονται από την ιντερφερόνη, όπως 
ο αυξητικός παράγων των αιμοπεταλίων και ο παράγων 
νέκρωσης των όγκων (TNF-β).50,51

η εξωσωματική φωταφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί για 
το SS με πλήρεις υφέσεις 15% και συνολικές ανταποκρί-
σεις 50%. ο συνδυασμός της ECP με διάφορους παρά-
γοντες, ανεβάζει το ποσοστό ανταπόκρισης ως 70%.52,53 

Εικόνα 6. Μετατροπή ΣΜ σε λέμφωμα από μεγάλα κύττα-
ρα (Αρχείο Εξωτερικού Αιματολογικού Ιατρείου - Λαϊκό Γενι-
κό Νοσοκομείο).
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Εκτενής σχολιασμός του ρόλου της ECP στη θεραπεία 
των ΠΔτλ, ακολουθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτού 
του τεύχους.

τα ρετινοειδή νεώτερης γενιάς έναντι των X υποδοχέ-
ων του δέρματος (RXR), όπως το bexarotene, αποτελούν 
καλή εναλλακτική ως μόνη θεραπεία. ςε 94 ασθενείς με 
νόσο προχωρημένων σταδίων και ανθεκτική σε τουλά-
χιστον μία συστηματική θεραπεία, το bexarotene πέτυχε 
ανταποκρίσεις 48% στην ημερήσια δόση 300mg/m2 και 
53% σε μεγαλύτερες δόσεις.25 οι συνδυασμοί ανοσοτρο-
ποποιητικών ουσιών φαίνεται να έχουν συνεργική δράση, 
επομένως είναι λογική η σύγχρονη χορήγηση των ρετι-
νοειδών με ιντερφερόνη-α, PUVA, ECP.54 οι κύριες και 
γνωστές σήμερα παρενέργειες του bexarotene, η υπερτρι-
γλυκεριδαιμία και ο κεντρικού τύπου υποθυρεοειδισμός, 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με σωστή παρακολούθηση 
και φαρμακευτική υποστήριξη.55

Denileukin Diftitox (ONTAK)
Πρόκειται για πρωτεϊνη σύντηξης, η οποία συνδυά-

ζει ένα τμήμα της διφθεριτικής τοξίνης με το μόριο της 
ιντερλευκίνης 2 (IL-2). η πρωτεΐνη συνδέεται με κύτ-
ταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα της IL-2. Αυτά περι-
λαμβάνουν ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα 
και τα φυσικά ρυθμιστικά τ κύτταρα (Treg). ο υποδοχέ-
ας της IL-2 αποτελείται από 3 διαφορετικές πρωτεϊνες, 
CD25, CD122, CD132. η έκφραση του CD25 διαφέρει 
στο ΠΔτλ με το υψηλότερο ποσοστό στα λεμφοκύτταρα 
της επιδερμίδας και λιγότερο στο χόριο και τους λεμφα-
δένες. μετά τη σύνδεση του φαρμάκου με τον υποδοχέα 
IL-2, το σύμπλεγμα προσλαμβάνεται από τα κύτταρα με 
ενδοκύττωση και ελευθερώνεται η τοξίνη που οδηγεί στο 
θάνατο του κυττάρου.56 η θεραπεία με ONTAK έχει βρε-
θεί αποτελεσματική στα προχωρημένα στάδια ςM και 
στο SS.57 Αναφέρονται ανταποκρίσεις 37% και πλήρεις 
υφέσεις 10%. ο συνδυασμός με bexarotene οδήγησε σε 
ανταπόκριση 67% ασθενών με ΠΔτλ, μέσω μηχανισμού 
επαγωγής αύξησης του ποσοστού έκφρασης CD25 από 
το bexarotene.

Μονοκλωνικά Αντισώματα
Alemtuzumab

Πρόκειται για ανασυνδυασμένο ανθρώπινο μονοκλω-
νικό αντίσωμα που στοχεύει το CD52 αντιγόνο στην επι-
φάνεια των τ και Β λεμφοκυττάρων. Όταν το φάρμακο 
συνδεθεί με το CD52, ακολουθεί κυτταρόλυση κυρίως 
μέσω συμπληρώματος. Αποτελεί γνωστό θεραπευτικό 
παράγοντα για την αντιμετώπιση ασθενών με Χρόνια 
λεμφογενή λευχαιμία, όπου προκαλεί μεγάλη μείωση 
του νεοπλασματικού φορτίου στο αίμα και στο μυελό των 

οστών, επιδρά λιγότερο όμως στους λεμφαδένες και λοι-
πούς ιστούς.58,59 το μονοκλωνικό anti-CD52 σε ασθενείς 
με δερματικό λέμφωμα τύπου ςM προχωρημένων στα-
δίων και σύνδρομο Sezary έχει δείξει συνολικές ανταπο-
κρίσεις 55% και πλήρεις υφέσεις 32% με εκσεσημασμένη 
τοξικότητα.60 το ποσοστό ανταπόκρισης των ερυθροδερ-
μικών ασθενών ήταν μεγαλύτερο από των ασθενών με 
όγκους (69 έναντι 40%). λόγω της μείωσης των Β και τ 
λεμφοκυττάρων, υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης ιών 
όπως του κυτταρομεγαλοϊού (CMV), έρπητα (VZV) και 
αδενοϊών και εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων από μυκο-
βακτηρίδια και P. jirovecii. για την αποφυγή τοξικότητας 
σχετιζόμενης με την έγχυση, χρησιμοποιείται πλέον η υπο-
δόρια έγχυση σε δόση 10 mg, 3 φορές την εβδομάδα, με 
τη σύγχρονη προφυλακτική θεραπεία για PCP, VZV και 
ganciclovir για τους CMV οροθετικούς ασθενείς.61

HuMax-CD4 (Zanolimumab)
το Zanolimumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο αντί-

σωμα, που συνδέεται με τον υποδοχέα CD4 των λεμ-
φοκυττάρων. τα αποτελέσματα δύο μελετών φάσης ιι, 
έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα με δοσοεξαρτώμενο 
τρόπο και οδήγησαν στη γρήγορη έγκριση του φαρμάκου 
από το FDA για τη θεραπεία 2ης γραμμής ασθενών με 
ΠΔτλ. ςυνολικά 47 ασθενείς έχουν λάβει το μονοκλωνι-
κό αντίσωμα σε δόση από 280-980mg με ανταποκρίσεις 
από 15% έως 75% και με ανεκτή τοξικότητα, που περι-
λαμβάνει κυρίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας, κνησμό 
και διαταραχή ηπατικής βιοχημείας.62

Ερευνητικές Θεραπείες
Αναστολείς Αποακετυλάσης Ιστονών (HDAC)

η αποακετυλάση ιστονών είναι ένζυμο, που αφαιρεί 
ακετυλομάδες από τις ιστόνες και άλλες πρωτεϊνες, δια-
δικασία που οδηγεί σε καταστολή του μηχανισμού μετα-
γραφής γονιδίων. οι HDAC διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της δομής της χρωματίνης και στη 
ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων. η απρόσφορη έκφρα-
ση της αποακετυλάσης μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη 
έκφραση ογκογονιδίων και τη μεταγραφική αδρανοποί-
ηση επιλεγμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων, γεγονός 
που συμβάλλει στην εξελικτική πορεία προς κακοήθεια.63 
Έχουν παρασκευαστεί αρκετοί αναστολείς HDAC. το 
vorinostat ενδείκνυται για ασθενείς με ΠΔτλ με προο-
δευτική ή ανθεκτική νόσο ή με υποτροπή μετά από δύο 
συστηματικές θεραπείες. μελέτη φάσης ιι, όπου χορηγή-
θηκε vorinostat σε 37 πολλαπλώς θεραπευμένους ασθε-
νείς, κατέγραψε συνολική ανταπόκριση 24%, ενώ δεύτερη 
πολυκεντρική μελέτη με vorinostat σε δόση 400mg ημε-
ρησίως, έδειξε καλύτερη ανταπόκριση (29%) με λιγότε-
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ρη μυελοτοξικότητα. το vorinostat φαίνεται να δρά πιο 
γρήγορα από το bexarotene, όμως εμφανίζει μικρότερη 
διάρκεια δράσης από αυτό. Είναι επομένως πιθανός ο συν-
δυασμός των δύο φαρμάκων στοχεύοντας σε πιο γρήγορη 
έναρξη δράσης και πιο παρατεταμένη διάρκεια αποτελέ-
σματος. το depsipeptide (FK228) ως μονοθεραπεία έχει 
δείξει 36% συνολική ανταπόκριση σε ασθενείς με ςM 
και SS. ςε συνδυασμό με ONTAK αυξάνει την έκφραση 
υποδοχέων IL-2 και προκαλεί αθροιστική τοξικότητα στα 
κύτταρα του όγκου.64,65 η πιο ανησυχητική παρενέργεια 
που έχει καταγραφεί είναι η παράταση του διαστήματος 
QT και άλλες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές, συνεπώς 
η πιθανότης εμφάνισης αιφνίδιου θανάτου.66

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων (ASCT)

η λογική της χρήσης της ASCT στα δερματικά λεμ-
φώματα στηρίζεται στη δυνατότητα χορήγησης μεγαλύ-
τερων δόσεων χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας από 
τις συμβατικές και στην υποστήριξη του ασθενούς στη 
συνέχεια με φυσιολογικά αιμοποιητικά αρχέγονα κύττα-
ρα, ώστε να παρέλθει η περίοδος της μυελοτοξικότητας 
χωρίς ιδιαίτερα συμβάματα. Προϋποθέτει χημειοευαί-
σθητη νόσο.67 Από περιορισμένα δεδομένα της βιβλιο-
γραφίας, φαίνεται μέθοδος εξαιρετικά αποτελεσματική, 
όμως με βραχύ χρόνο επιβίωσης χωρίς επιδείνωση. Αρ-
κετοί από τους ασθενείς υποτροπίασαν μέσα στους πρώ-
τους 3 μήνες.68,69

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών 
Κυττάρων (allo-SCT)

η επιτυχία της μεθόδου βασίζεται κυρίως στο φαινό-
μενο αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι της νόσου, που 
μπορεί περαιτέρω να ενισχυθεί με έγχυση λεμφοκυττά-
ρων δότου. η allo-SCT εμφανίζει και άλλο πλεονέκτημα 
έναντι της ASCT στην αντιμετώπιση ανθεκτικών ΠΔτλ, 
με τη χορήγηση «καθαρών», χωρίς πιθανότητα διήθησης, 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Όταν εφαρμόζεται 
με τα κλασσικά προπαρασκευαστικά σχήματα, προκαλεί 
μεγάλη ανοσοκαταστολή, που συνδέεται με αυξημένο 
κίνδυνο λοιμώξεων. Επιπλέον, η αντίδραση μοσχεύμα-

τος έναντι του ξενιστή ακολουθείται από αυξημένη θνη-
τότητα σε αρκετές περιπτώσεις. γι’ αυτό το λόγο και για 
τη διεύρυνση χρήσης της μεθόδου και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες, επικρατεί σήμερα η χρήση προπαρασκευαστικών 
σχημάτων μειωμένης έντασης, που στοχεύει στη μείω-
ση της σχετιζόμενης με τη μεταμόσχευση θνητότητας.70 
τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας είναι λίγα 
για την αντιμετώπιση ΠΔτλ με allo-SCT. η μεγαλύτε-
ρη μελέτη περιελάμβανε 8 ασθενείς με ςμ στο στάδιο 
όγκων και SS. Πλήρης ύφεση της νόσου καταγράφηκε 
σε όλους τους ασθενείς εντός 30-60 ημερών. Έξι ασθε-
νείς παρέμειναν σε πλήρη ύφεση για διάμεσο διάστημα 
53 μηνών.71 τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα πρέπει να 
επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερη σειρά ασθενών για 
μια θεραπεία που δείχνει να αλλάζει τη φυσική πορεία 
των νοσημάτων αυτών και για την εφαρμογή της σε νέ-
ους ανθεκτικούς ασθενείς και στον κατάλληλο χρόνο με 
την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Συνοπτική στρατηγική αντιμετώπισης 
πΔΤΛ

τα ΠΔτλ αποτελούν ομάδα ετερογενών νοσημάτων 
με κυρίαρχο πάσχων όργανο το δέρμα. Δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα ριζική θεραπεία. ο στόχος της θεραπείας πρέπει 
να είναι η ανακούφιση του ασθενούς και η διατήρηση του 
νοσήματος σε αρχικό στάδιο για όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. ςτα αρχικά στάδια συνιστάται 
τοπική θεραπεία όπως PUVA ή τοπική ακτινοθεραπεία. 
Όταν η νόσος υποτροπιάζει ή δεν ανταποκρίνεται στην 
τοπική θεραπεία, προσθέτουμε bexarotene ή ιντερφερό-
νη. Εναλλακτικά, έχουν θέση η μεθοτρεξάτη σε χαμηλή 
δόση και το ONTAK. οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνο-
νται σε ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες μπορούν να 
λάβουν χημειοθεραπεία, αρχίζοντας με γκεμσιταμπίνη και 
στη συνέχεια με συνδυασμούς όπως CHOP. η ερυθρο-
δερμική MF και το SS ανταποκρίνονται σε συνδυασμό 
ECP με χαμηλή δόση ιντερφερόνης ή bexarotene. το μο-
νοκλωνικό αντίσωμα alemtuzumab έχει θέση στο SS και 
σε νόσο με μεγάλο φορτίο στο αίμα. τέλος, ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι νεότεροι παράγοντες HDAC σε συνδυα-
σμό με ιντερφερόνη ή bexarotene ενώ για νέους ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο, πρέπει να σκεφτόμαστε την πιθανό-
τητα αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττά-
ρων, που φαίνεται να επιφέρει πιθανότητα ίασης.
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ABSTRACT: Primary cutaneous T cell lymphomas (CTCL) are rare lymphoproliferative disorders ac-
counting for the 80% of primary cutaneous lymphomas (PCL). The skin is initially affected and other 
organs are usually affected only in advanced stages. Mycosis Fungoides (MF) is the commonest PCL 
(60%) with indolent course, followed by lymphomatoid papulosis, primary CD30+ anaplastic cutane-
ous lymphoma and subcutaneous T cell lymphoma panniculitis like. Patients’ stage at diagnosis is a very 
important factor for treatment recommendation, disease prognosis and overall survival. An overall sur-
vival similar to general population has been shown in early stage MF and therapeutic recommendations 
are for skin directed therapies. CTCL is responsive to current treatment modalities but generally an in-
curable disease. Recurrences are common and it is unclear whether therapeutic modalities affect overall 
disease survival. Patients are candidates for systemic therapy if they present with advanced stage or have 
progressed under skin directed treatment. The immunomulatory agents such as interferon-α or rexinoids 
should be initially tried, which produce good overall responses. Fusion proteins as denileukin diftitox 
or methotrexate can be added to the treatment regimen. Patients who do not respond to biologic agents, 
should be treated with chemotherapy. Single or combined chemotherapeutic agents result in rapid re-
sponses and high response rates but are highly immunosuppressive and don’t offer durable responses. 
There are a number of alternative approaches especially for SS as the anti-CD52 monoclonal antibody 
which demonstrates high responses clearing malignant lymphocytes from the blood, and extracorporeal 
photopheresis alone or combined with low-dose interferon or bexarotene for erythrodermic MF and SS. 
Radiotherapy either in the form of localized irradiation or as total skin electron beam therapy (TSEBT), 
has proved an excellent therapeutic tool for resistant cutaneous lesions. Novel therapies with promising 
results are available or in development. Histone deacetylase inhibitors (HDAC) target tumor suppres-
sor genes providing and antitumor effect. Finally, the role of allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation needs further evaluation as it may be a successful treatment for patients resistant to currently 
available therapeutic modalities.
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