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::  Pierwotnie skórny chłoniak anaplastyczny z dużych 

komórek   
 

Orpha number: ORPHA300865  

 
  

Definicja choroby:  

 

Pierwotnie skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (primary cutaneous anaplastic large cell 

lymphoma, C-ALCL) jest  rzadkim chłoniakiem nieziarniczym wywodzącym się z komórek T, który zajmuje 

skórę. Przy rozpoznaniu z reguły nie stwierdza się pozaskórnego uogólnienia. Choroba ta zaliczana jest 

do spektrum pierwotnie skórnych CD30+ zaburzeń  limfoproliferacyjnych wraz z przewlekłą grudkową i 

wrzodziejącą formą przyłuszczycy ostrej (lymphomatoid papulosis) (zob. to hasło), z którą to chorobą ma 

nakładające się cechy kliniczne i histopatologiczne.  

 

Epidemiologia: 

 
Częstość występowania chłoniaka C-ALCL nie jest znana, ale stanowi on około 9% chłoniaków skórnych. 

Występuję częściej u mężczyzn (stosunek M/K = 3:2).  

 

*Obraz kliniczny: 

 

Chłoniak C-ALCL występuje zazwyczaj u osób dorosłych i jest rzadko rozpoznawany w wieku dziecięcym i 

młodzieńczym. Duże pojedyncze lub wielomiejscowe wolno rosnące rumieniowe blaszki skórne, guzki lub 

guzy rozwijają się albo miejscowo albo wieloogniskowo. Zmianom tym może towarzyszyć owrzodzienie i 

(lub) swędzenie. W 10% przypadków, następuje pozaskórne uogólnienie chłoniaka C-ALCL obejmujące 

węzły chłonne, co objawia się jako bezbolesne obrzmienie, zwłaszcza w okolicy szyi, dołu pachowego lub 

okolicy pachwinowej. Uogólnienie choroby może też objąć okolice pozawęzłowe. Objawy ogólne, z reguły 

występujące w przypadkach zmian pozaskórnych, obejmują m.in. utratę łaknienia, utratę masy ciała, 

zmęczenie i poty noce (objawy B).  

 

Etiologia:  

 

Etiologia nie jest znana.  

 

*Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie opiera się na badaniu fizykalnym i wywiadzie chorobowym i potwierdza się badaniem 

histopatologicznym lub immunohistochemicznym wycinków skóry, w których stwierdza się nacieki 

komórek o cytologii anaplastycznej (atypowe duże komórki z obfitą cytoplazmą, wydatnymi jąderkami 

komórkowymi i podkowiastymi lub nerkowatymi jądrami komórkowymi) w obrębie skóry właściwej lub 

tkanki podskórnej i stałą ekspresją antygenu CD30 limfocytów T w większości (>75%) komórek 

neoplastycznych, zmienną utratą ekspresji antygenów pan-T (CD2, CD3, CD5) oraz brak ekspresji 

nabłonkowego antygenu błonowego (epithelial membrane antigen, EMA) i CD15. Dodatkowe badania, 

m.in. morfologia krwi  i badania obrazowe (pozytonowa tomografia emisyjna, PET; tomografia 

komputerowa, TK; obrazowanie rezonansu magnetycznego, MRI) stosowane są do różnicowania postaci 

skórnej od układowej.  

 

Rozpoznanie różnicowe:  

Rozpoznanie różnicowe obejmuje przewlekłą grudkową i wrzodziejącą formę przyłuszczycy ostrej 

(lymphomatoid papulosis), przerzutowego czerniaka, raka płaskonabłonkowego, chłoniaka rozlanego 

nieziarniczego z dużych komórek B oraz ziarnicę złośliwą (zob. te hasła). 

 

*Postępowanie i  leczenie 

  

Jeśli zmiany są pojedyncze lub ograniczone do jednej okolicy, usuwa się je chirurgicznie i (lub) podaje 

radioterapię. Jeśli zmiany są wieloogniskowe, chemioterapia według protokołu CHOP (cyklofosfamid, 

doksorubicyna, winkrystyna i prednison) lub według podobnego protokołu jest leczeniem pierwszego 

rzutu. Można połączyć chemioterapię z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. 

Ostatnio, obiecującą terapią alternatywną jest leczenie przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi 

przeciwko antygenowi CD30 (np. preparatem brentuksymab wedotin). 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie jest zazwyczaj dobre, ze współczynnikiem pięcioletniego przeżycia wynoszącym 90%. W 25% 

przypadków obserwuje się spontaniczną regresję. Mogą niekiedy (w około 30% przypadków) wystąpić 

nawroty, zwykle bez rozsiewu pozaskórnego.  

 

Recenzent-ekspert: 

prof. M. Bagot 

Aktualizacja: marzec 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


