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Różnicowanie chłoniaków pierwotnie skórnych 
i atopowego zapalenia skóry 

– problem coraz bardziej aktualny
Differentiation of cutaneous lymphomas and atopic dermatitis 

– more and more current problem

MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO, ROMAN NOWICKI

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Gdańsku

Streszczenie

Zespół Sézary’ego i erytrodermiczna postać ziarniniaka grzybiastego to 
stosunkowo częste odmiany pierwotnie skórnych chłoniaków T-komór-
kowych (Cutaneous T-Cell Lymphoma, CTCL). Atopowe zapalenie skóry 
(AZS) należy do najczęstszych przewlekłych dermatoz zapalnych i w cięż-
kiej postaci może manifestować się ertytrodermią. Wiadomo, że ciężkie 
atopowe zapalenie skóry jest czynnikiem ryzyka rozwoju chłoniaków. 
Ponadto pierwsze objawy CTCL mogą łudząco przypominać AZS, więc 
dermatolodzy i alergolodzy stają czasem przed trudnym problemem 
diagnostycznym określenia etiologii dermatozy u pacjenta. Zagadnie-
nie jest skomplikowane, gdyż AZS może imitować lymphoma także w 
badaniu histopatologicznym (część autorów zalicza AZS do grupy pseu-
dolymphoma). Inne cechy wspólne to świąd, podwyższony poziom IgE, 
podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej, a także obecność 
komórek Sézary’ego we krwi obwodowej, dodatnie wyniki testów płat-
kowych i testów prick. W publikacji podejmujemy się zadania określenia 
postępowania diagnostycznego u pacjentów z AZS lub/i z podejrzeniem 
CTCL pozwalającego na zróżnicowanie tych dwóch chorób w codziennej 
praktyce.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, ziarniniak grzybiasty, 
zespół Sézary’ego, chłoniaki skórne, różnicowanie

Summary

Sézary syndrome (SS) and erythrodermic form of mycosis fungoides (MF) 
have been a relatively common subtypes of Cutaneous T-Cell Lymphomas 
(CTCL). Atopic dermatitis (AD) is the most common chronic inflammatory 
skin diseases and its severe form can manifest as ertytroderma. It is well 
known also that severe atopic dermatitis has been a risk factor for deve-
lopment of the lymphomas. Additionally, the first symptoms of CTCL can 
confusingly resemble AD, so dermatologists as well as allergologists are 
sometimes faced with a difficult diagnostic problem of determining the 
etiology of the dermatosis. The issue is even more complicated because 
AD can mimic lymphoma also in histopathological examination (that is 
why some authors include AD into the group of pseudolymphomas). 
Other features shared by CTCL and AD have been pruritus, elevated IgE 
level, elevated level of lactate dehydrogenase, as well as the presence of 
Sézary cells in peripheral blood and the positive results of patch tests and 
prick tests. The authors take on the task of determining the diagnostic 
procedure to be used in daily practice to distinguish between the cases 
of patients with AD and suspected CTCL.

Keywords: atopic dermatitis, Mycosis fungoides, Sézary syndrome, 
cutaneous lymphomas, differentiation
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Wykaz skrótów:

allo-HSCT – allogeneic hematopoietic stem cell transplan-
tation
AD – atopic dermatitis
AZS – atopowe zapalenie skóry
CD – cluster differentiation
CTCL – Cutaneous T Cell Lymphoma
EORTC - European Society for Research and Treatment of 
Cancer

IgE – immunoglobulina E
INFα – interferon alfa
ISCL – International Society for Cutaneous Lymphoma 
LDH – lactate dehydrogenase
MF – Mycosis fungoides
SS – Sézary syndrome
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Chłoniaki pierwotnie skórne z komórek T i NK

• Ziarniniak grzybiasty ( MF, Mycosis fungoides)

• MF odmiany i podtypy

• MF folikulotropowy

• MF typu siatkowicy pagetoidalnej

• Skóra obwisła i ziarniniakowa

• Zespół Sézary’ego ( SS, Sézary syndrome) 

• Chłoniak/białaczka z limfocytów T dorosłych 

• Pierwotne skórne rozrosty limfoproliferacyjne z komórek T CD30+

• Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30+

• Lymphomatoid papulosis

• Chłoniak z komórek T typu zapalenia tkanki podskórnej

• Chłoniak pozawęzłowy z komórek NK/T typ nosowy

• Typu opryszczki ospówkowatej

• Pierwotne skórne chłoniaki z obwodowych komórek T, niesklasyfikowane

• Pierwotny skórny agresywny epidermotrpowy chłoniak z komórek CD8+

• Skórny chłoniak z komórek γ/δ

• Pierwotny skórny chłoniak z małych /średnich komórek T CD4+

Chłoniaki pierwotnie skórne B-komórkowe

• Pierwotny skórny chłoniak B-komórkowy strefy brzeżnej

• Pierwotny skórny chłoniak grudkowy

• Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych komórek, typu kończynowego

• Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych komórek B, inne postacie

• Śródnaczyniowy chłoniak z dużych komórek B 

Nowotwory z komórek prekursorowych

• Nowotwór blastyczny z plazmocytoidnych komórek dendrytycznych 

Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 25-31

Chłoniaki pierwotnie skórne z komórek T (Cutaneous T 
Cell Lymphoma, CTCL) to heterogenna grupa złośliwych 
rozrostów limfoproliferacyjnych wywodzących się z komó-
rek T pamięci CD4+ CD45RO+ (tab. I) [1-3].

Pomimo szerokiej wiedzy na temat funkcji oraz różnico-
wania się limfocytów, prowadzącego do powstania licznych 
linii komórkowych, w tym nowotworowych, wiedza na 
temat patogenezy CTCL nie jest pełna. CTCL wywodzą się 
z limfocytów T tzw. „skin-homing”, które biorą udział także 
w rozwoju dermatoz zapalnych – stąd trudności w różni-
cowaniu [4]. Przewlekłość choroby oraz jej nieuleczalny 
przebieg wymusza umiejętne postępowanie terapeutyczne 
– stosowanie metod skutecznych, doprowadzających do re-
misji choroby, a jednocześnie o jak najmniejszej liczbie dzia-
łań ubocznych (wiadomo, że chemioterapia, szczególnie 
złożona, prowadzi w grupie pacjentów z CTCL do powikłań 
zakończonych zgonem).

70-75% wszystkich CTCL to ziarniniak grzybiasty (myco-
sis fungoides, MF), choroba o przebiegu przewlekłym oraz 
zespół Sézary’ego (Sézary syndrome, SS) – chłoniak agre-
sywny, w którym tylko 25% pacjentów przezywa 5 lat [5].

MF jest najczęstszą postacią CTCL [5]. Cechą charak-
terystyczną klasycznej postaci MF jest obecność zmian 
skórnych o charakterze rumieni: stadium rumieniowe 
– czas trwania około 10-15 lat, grudek i płaskich nacieków: 
stadium naciekowe – około10 lat. U większości pacjentów 
choroba pozostaje na tym etapie do końca życia. Jednakże 
u części chorych dochodzi do uogólnienia zmian skórnych 
(erytrodemia) (ryc. 1), a także do progresji zmian do zmian 
guzowatych skóry (stadium guzowate) oraz zajęcia węzłów 
chłonnych i narządów wewnętrznych (uogólnienie procesu 
chorobowego). Choroba jest nieuleczalna, ale rokowanie 
zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania cho-
roby w danym momencie [5,6]. We wczesnych stadiach, 
gdy choroba ograniczona jest do skóry – wystarczającym 
jest leczenie dermatologiczne z wykorzystaniem glikokor-
tykosteoridów zewnętrznie, fototerapii oraz klasycznych 
retinoidów (acitretin, izotretinona), czy metotreksatu do-
ustnie. Jednak z czasem potrzebna jest pomoc onkologów 
i hematologów celem wdrożenia interferonu alfa, rexinoidu 
beksaroten, radioterapii oraz szeregu nowoczesnych leków 
(alemtuzumab, romidepsin, denileukin diftitoks, vorinostat 

Tabela I. Klasyfikacja WHO chłoniaków pierwotnie skórnych [3]
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i in.) nie zarejestrowanych w Polsce czy też przeszczepienia 
komórek macierzystych (allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation, allo-HSCT) – wykonywanego w Polsce od 
2012 roku w Centrum Onkologii w Gliwicach. Chemiote-
rapia winna być stosowana jako ostateczność (leczenie pa-
liatywne), gdyż pacjenci częściej giną z powikłań (infekcje) 
niż uzyskują wymierną korzyść pod postacią długotrwałej 
remisji [7].

SS zgodnie ze starą definicją opisywano jako triadę ob-
jawów: erytrodermia, uogólnione powiększenie węzłów 
chłonnych i obecność klonalnych nowotworowych limfocy-
tów T (komórek Sézary’ego) w skórze, węzłach chłonnych 
i krwi obwodowej. Rokowanie u chorych na SS jest złe – 5 lat 
przezywa tylko około 25% chorych ( pomimo prawidło-
wo prowadzonego leczenia). Większość chorych umiera 
z powodu zakażeń oportunistycznych spowodowanych 
upośledzeniem odporności. SS należy traktować jako cho-
robę ogólnoustrojową (tak jak białaczkę), zatem z definicji 
konieczne jest leczenie systemowe m.in. metodą fotoferezy 
pozaustrojowej (na dzień dzisiejszy – niedostępna w Polsce 
dla pacjentów z CTCL), INFα, alemtuzumabu, beksarotenu, 
denileukin diftitoks, allo-HSCT i chemioterapii [6].

Poniżej przedstawiono aktualną klasyfikację TNM z 2010 
roku (wydanie 7) pierwotnych chłoniaków skórnych (MF 
oraz SS) zgodną z propozycją przedstawioną przez Interna-
tional Society for Cutaneous Lymphoma (ISCL) oraz Europe-
an Society for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
w 2007 roku (tab. II). W ostatnim wydaniu klasyfikacji TNM 
pierwotnych chłoniaków skórnych nie wprowadzono zmian 
w stosunku do wydania poprzedniego. Inne chłoniaki pier-
wotnie wywodzące się ze skóry (oprócz MF i SS) klasyfikuje 
się zgodnie z ogólną klasyfikacją stopnia zaawansowania 
chłoniaków (tab. III) [8,9].

Liczne choroby o etiologii zapalnej mogą imitować CTCL, 
jak i chłoniak może przybierać obraz kliniczny choroby za-
palnej. Jeden z największych problemów w różnicowaniu 
stanowią wczesne stadia MF (ryc. 2) i SS oraz erytrodemia, 
czyli uogólniony stan zapalny skóry obejmujący ponad 80% 
powierzchni ciała. Oprócz MF i SS (tu naciek jest efektem 
rozrostu nowotworowego) oraz nabytej rybiej łuski stano-
wiącej objaw paraneoplastyczny postać erytrodermii mogą 
przybierać: AZS (ryc. 3), łuszczyca, osutki polekowe, pityria-
sis rubra pilaris i chronic actinic dermatitis.

Diagnozując pacjenta należy wykonać następujące czyn-
ności [11]:

1. ocena obrazu klinicznego (obrzęk, obecność łuski, cha-
rakter zmian paznokciowych, stopień nasilenia świądu, 
wiek wystąpienia choroby, wywiad rodzinny).; oprócz 
wspomnianych wcześniej rumieni, nacieków i guzów 
oraz erytrodermii

• w CTCL obserwuje się charakterystyczną masywną hi-
perkeratozę dłoni i stóp imitującą wyprysk hiperkerato-
tyczny paznokcie w CTCL są często dystroficzne, czasem 
również hiperkeratotyczne, mogą przypominać zespół 
żółtych paznokci późny wiek wystąpienia AZS winien 
zawsze prowokować myśl o możliwości początku CTCL;

2. pobranie biopsji skóry do badania histopatologicznego i 
immunohistochemicznego na formalinę zbuforowaną - 
nie ze skóry brzucha oraz nie z okolic łojotokowych (jeśli 

nie są to jedyne zmiany skórne), gdyż wycinki z tych oko-
lic statystycznie częściej wykazują niecharakterystyczny 
obraz histopatologiczny [12]

• najbardziej charakterystyczne cechy w ziarniniaku grzy-
biastym: naciek limfocytów T o mózgokształtnym jądrze 
pod naskórkiem, wnikanie ich do naskórka (epidermo-
tropizm) wraz z tworzeniem mikroropni Pautriera

i. brak epidermotropizmu nie wyklucza MF natomiast 
jego obecność przemawia raczej za MF [13],

Ryc. 1. Erytrodermia w przebiegu ziarniniaka grzybiastego

Ryc. 3. Skóra pacjentki z AZS, u której w badaniu histopatologicznym 
stwierdzono ziarniniaka grzybiastego – przykład pseudolymphoma 
(chłoniak został ostatecznie wykluczony)

Ryc. 2. Ziarniniak grzybiasty stadium rumieniowo naciekowe imitują-
ce AZS u 19-letniego mężczyzny
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Zmiany skórne

T1 tylko zmiany rumieniowe*, grudki i/lub zmiany naciekowe** pokrywająca <10% powierzchni 
skóry

T1a tylko zmiany rumieniowe (<10% powierzchni skóry)
T1b zmiany rumieniowe i naciekowe (<10% powierzchni skóry)

T2 zmiany rumieniowe, grudki i zmiany naciekowe pokrywające ≥10% powierzchni skóry 
T2a tylko zmiany rumieniowe (≥10% powierzchni skóry)
T2b zmiany rumieniowe i naciekowe (≥10% powierzchni skóry)

T3 co najmniej jeden guz*** (średnica ≥1 cm)

T4 zlewne zmiany rumieniowe pokrywające ≥80% powierzchni skóry

* każda zmiana skórna (niezależnie od wielkości), która nie jest w sposób istotny uniesiona i twarda; należy odnotować nadmierną 
pigmentację,  niedostateczną pigmentację, złuszczanie, strupy, poikilodermię.

** każda zmiana skórna (niezależnie od wielkości), która jest uniesiona lub twarda; należy odnotować dodatkowe cechy, tak jak 
w przypadku zmiany rumieniowej oraz uwzględnić ewentualny folikulotropizm, transformację wielkokomórkową (>25% dużych komórek), 
ekspresję lub brak ekspresji CD3.

*** oznacza zmianę litą o średnicy ≥1 cm wrastającą w głąb skóry i/lub ponad jej poziom; należy odnotować liczbę zmian, ich całkowitą 
objętość, wielkość największej zmiany oraz zajętą okolicę ciała, a także wymienione wyżej cechy histologiczne (ekspresja CD30, transformacja 
wielkokomórkowa).

Zmiany węzłowe

N0
w badaniu klinicznym nie stwierdza się nieprawidłowych* obwodowych węzłów chłonnych 
(tj. szyjnych, nadobojczykowych, nadkłykciowych, pachowych i pachwinowych); biopsja węzła 
chłonnego nie jest wymagana

N1 w badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe* obwodowe węzły chłonne; histologicznie 
w klasyfikacji holenderskiej stopień 1 (Dutch 1) lub w klasyfikacji NCI stopień LN 0−2

N1a poliklonalne**
N1b monoklonalne**

N2 w badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe* obwodowe węzły chłonne; histologicznie 
w klasyfikacji holenderskiej stopień 2 (Dutch 2) lub w klasyfikacji NCI stopień LN 3

N2a poliklonalne**
N2b monoklonalne**

N3
w badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe* obwodowe węzły chłonne; histologicznie 
w klasyfikacji holenderskiej stopień 3–4 (Dutch 3–4) lub w klasyfikacji NCI stopień LN 4; poli- lub 
monoklonalne**

Nx w badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe* obwodowe węzły chłonne; bez potwierdzenia 
histologicznego

* Nieprawidłowy obwodowy węzeł chłonny to wyczuwalny, twardy, nieregularny obwodowy węzeł  chłonny, także w pakietach albo 
nieruchomy względem podłoża lub skóry lub o średnicy ≥1,5 cm. Obecność patologicznych centralnych węzłów chłonnych, niedostępnych 
rutynowej diagnostyce patologicznej, nie znajduje odzwierciedlenia w ww. klasyfikacji.

** Klonalność komórek T określa się metodą PCR lub Southern Blot oceniając klonalność rearanżacji genów receptora TCR (T-cell receptor).

Stopnie zaawansowania histopatologicznego węzłów chłonnych

Klasyfikacja ISCL/EORTC (TNM) System holenderski (Dutch 
system) NCI-VA

N1
stopień 1: odczynowe zapalenie 
węzłów chłonnych (dermatopathic 
lymphadenopath, DLy)

LN0: brak atypowych limfocytów

LN1: przypadkowe i pojedyncze atypowe 
limfocyty (nie tworzące grup)
LN2: liczne atypowe limfocyty lub grupy 
liczące po 3−6 komórek

Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 25-31

Tabela II. Klasyfikacja zmian skórnych, węzłowych, narządowych i we krwi obwodowej w przebiegu ziarniniaka grzybiastego i zespołu Séza-
ry’ego wg International Society for Cutaneous Lymphoma (ISCL) oraz European Society of Research and Treatment of Cancer (EORTC) z 2007 
roku i klasyfikacji TNM z 2010 roku [8,9]
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N2

stopień 2: DL; wczesne 
zajęcie przez MF 
(obecność pofałdowanych, 
mózgokształtnych jąder 
komórkowych >7,5um)

LN3: skupiska atypowych limfocytów; 
zachowana architektura węzła chłonnego

N3

stopień 3: częściowe zatarcie 
architektury węzła chłonnego; 
obecność licznych jednojądrowych 
komórek o pofałdowanych 
jądrach (cerebriform mononuclear 
cells, CMCs)
stopień 4: całkowite zatarcie 
architektury węzła chłonnego

LN4: częściowe/całkowite zatarcie 
architektury węzła chłonnego przez 
limfocyty atypowe lub  komórki 
nowotworowe. 

Zmiany w narządach wewnętrznych

M0 bez zajęcia narządów wewnętrznych

M1 zajęcie narządów wewnętrznych (niezbędne potwierdzenie histopatologiczne* oraz wskazanie 
zajętego narządu)

* W przypadku wątroby i śledziony można stosować kryteria obrazowe.

Zmiany we krwi obwodowej

B0 bez cech zajęcia krwi obwodowej lub ≤5% limfocytów krwi obwodowej stanowią komórki atypowe 
(Sézary’ego)

B0a poliklonalne*
B0b monoklonalne*

B1 >5% limfocytów krwi obwodowej stanowią komórki atypowe (Sézary’ego), ale ich ilość jest mniejsza 
niż próg określony w definicji stopnia B2.

B1a poliklonalne*
B1b monoklonalne*

B2 ≥1000 monoklonalnych atypowych komórek (Sézary’ego)/µl**

* Klonalność komórek T określa się metodą PCR lub Southern Blot oceniając klonalność rearanżacji genów receptora TCR (T-cell receptor).

** W przypadku krwi obwodowej komórki Sézary’ego definiuje się na podstawie morfologii jądra komórkowego (silnie pofałdowane, 
mózgokształtne). Jeżeli nie można ocenić liczebności komórek Sézary’ego, należy wykorzystać zmodyfikowane kryteria opracowane przez 
ISCL: 1) rozrost komórek CD3+ lub CD4+ przy stosunku CD4/CD8 wynoszącym >10 lub 2) rozrost komórek CD4+ o nieprawidłowym 
immunofenotypie (tj. z utratą CD7 i CD26).

Stopień 
zaawansowania

Cecha T Cecha N Cecha M Zajęcie krwi 
obwodowej

I

IA 1 0 0 0,1

IB 2 0 0 0,1

II

IIA 1,2 1,2 0 0,1

IIB 3 0−2 0,1

III 4 0−2 0 0,1

IIIA 4 0−2 0 0

IIIB 4 0−2 0 1

IVA1 1-4 0-2 0 2

IVA2 1-4 3 0 0-2

IVB 1-4 0-3 1 0-2

Tabela III. Stopnie zaawansowania klinicznego (grupy prognostyczne) ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sézary’ego wg International Society 
for Cutaneous Lymphoma (ISCL) oraz European Society of Research and Treatment of Cancer (EORTC) [8-10]
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• badanie immunohistochemiczne będzie wykonane przez 
patologa, jeśli ten stwierdzi konieczność jego przepro-
wadzenia; nie trzeba formułować na skierowaniu prośby 
o barwienia immunohistochemiczne, natomiast koniecz-
ne jest podanie obrazu morfologicznego zmiany, loka-
lizacji, czasu trwania, oraz krótkiego opisu przebiegu 
choroby (wraz z ostatnio stosowanym leczeniem, które 
może mieć wpływ na wynik badania histopatologiczne-
go);

3. jeśli obserwujemy limfadenopatię: pobranie całego wę-
zła chłonnego (nigdy biopsja cienko- czy grubo-igłowa) 
do badania histopatologicznego i immunohistoche-
micznego (procedura chirurgiczna) celem oceny stopnia 
zaburzenia architektury węzła przez potencjalny naciek 
nowotworowy (pojedyncze komórki Sézary’ego nie za-
burzające fizjologicznego układu w węźle nie stanowią 
potwierdzenie zajęcia węzła chłonnego przez nowotwór 
– tab. IV); węzły chłonne winny mieć min. 1-1,5 cm wiel-
kości;

4. zlecenie badania radiologicznego klatki piersiowej oraz 
USG jamy brzusznej lub/i badania tomograficznego 
głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i mied-
nicy mniejszej celem oceny narządów wewnętrznych 
w przypadku gdy zmiany skórne są rozległe lub/i wystę-
puję limfadenopatia lub/i podejrzewamy zajęcie narzą-
dów wewnętrznych ( nie ma konieczności wykonywania 
badan obrazowych w stadium MF IA-IIA);

5. badania krwi obwodowej:

• morfologia krwi, a w przypadku erytrodermii lub zmian 
rozległych: immunofenotypowanie krwi obwodowej 
(utrata antygenu CD26 na ponad 30% komórek CD4+ 
oraz/lub CD7 na ponad 40% komórek świadczy o rozro-
ście chłoniaka we krwi) oraz badanie cytologiczne w po-
szukiwaniu komórek Sézary’ego (zajęcie krwi przez chło-
niaka gdy >1000 komórek Sézary’ego w 1 µl (tab. V); 
pojedyncze komórki Sézary’ego stwierdza się zarówno 
u osób zdrowych jak i w licznych dermatozach zapalnych 
– ich niska liczba nie przesądza o rozroście nowotworo-
wym w tej lokalizacji),

• poziom IgE [13]

i. w CTCL możliwy wysoki poziom całkowitego IgE (oko-
ło 40% pacjentów z erytrodermiczną postacią CTCL, 
ok. 15% w MF w stadium wczesnym (rumieniowym 
i naciekowym), ale nie tak wysoki jak w atopowym 
zapaleniu skóry (w CTCL raczej do około 1000, w AZS 
czasem kilkadziesiąt tysięcy),

ii. poziom swoistego IgE badany metodą RAST – bardzo 
rzadko dodatni wynik w CTCL, często w AZS,

reasumując – niski poziom całkowitego IgE oraz negatywny 
wynik RAST u pacjentów z erytrodermią raczej przema-
wia za CTCL,

• dehydrogenazę mleczanową (lactate dehydrogenase, 
LDH) [13]

i. podwyższony poziom w rozrostach limfoprolifera-
cyjncych, ale niestety także w ciężkich postaciach AZS 
(tu wzrost niewielki w stosunku do normy) – aktualnie 
nie jest już to marker jednoznacznie różnicujący CTCL 
i AZS,

• β2-mikroglobulinę

i. wysoki poziom w rozrostach limforpoliferacyjnych 
i chorobach autoimmunologicznych, a także np. 
w niewydolności nerek;

6. wykonać badanie molekularne klonalności rearanżacji 
receptora TCR

• stwierdzenie monoklonalności nie przesądza o złośliwej 
naturze zmiany,

• w przypadku oceny zarówno skóry jaki i np. węzłów 
chłonnych czy krwi – stwierdzany klon musi być iden-
tyczny, aby przemawiał za nowotworowym charakterem 
rozrostu; podobnie w przypadku badan kilku wycinków 
skóry z różnych zmian;

7. badanie szpiku (biopsja aspiracyjna oraz trepanobiopsja) 
– w przypadku nieprawidłowych wyników morfologii 
krwi obwodowej (m.in. wysoki poziom leukocytów) oraz 
immunofenotypowania krwi obwodowej – celem oceny 
stopnia zaawansowania CTCL lub w przypadku koniecz-
ności różnicowania z innymi rozrostami limfoprolifera-
cyjnymi.

Doniesienia na temat związku atopii z CTCL znane są 
od lat 80. XX wieku [14-17]. Opisano przypadek rozwoju 
zespołu Sézary’ego u kobiety z długim wywiadem alergicz-
nym: atopowym zapaleniem skóry (AZS), astmą i wysokim 
poziomem IgE [15], mężczyznę cierpiącego od dzieciństwa 
na ciężkie atopowe zapalenie skóry z wysokim poziomem 
IgE, u którego rozwinął się pełnoobjawowy zespół Séza-
ry’ego [16] i guzowatą postać ziarniniaka grzybiastego 
u kobiety z astmą oraz zapaleniem skóry imitującym AZS 
z wysokim poziomem IgE [17]. Analizując zależność AZS 
i CTCL należy zawsze brać pod uwagę możliwość posta-
wienia błędnego rozpoznania choroby zapalnej (w rze-
czywistości będącej chłoniakiem skórnym), a także fakt, 
iż ciężki i długotrwały przebieg AZS stanowi czynnik ryzyka 
rozwoju rozrostów limfoproliferacyjnych [18]. Jednocześnie 
nie można wykluczyć roli stosowanych w AZS leków immu-
nosupresyjnych – np. cyklosporyny [19]. Podobną zależność 
stwierdza się w łuszczycy – co może mieć znaczenie w erze 
leków biologicznych [20,21].

Reasumując: pacjent z atopowym zapaleniem skóry 
o późnym początku lub/i ciężkim przebiegu wymaga szcze-
gólnej uwagi z przeprowadzeniem diagnostyki wyklucza-
jącej/ potwierdzającej rozwój chłoniaka pierwotnie wywo-
dzącego się ze skóry. Ze względu na rzadkie występowanie 
CTCL oraz liczne trudności diagnostyczne – badania winny 
być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach derma-
tologicznych, które mają możliwość współpracy z doświad-
czonym patologiem, hematologiem i onkologiem.
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