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Primer Deri Lenfomaları  
Tanımı: Deride prezenta olan tüm incelemelere karşın tanı sırasında  veya tanı sonrası 6 
ayda deri dışında hastalık olmayan lenfomadır. WHO ve EORTC sınıflamalarından 
sonra Eylül 2003 ve Ocak 2004 tarihleri arasındaki toplantılar sonucu yeni WHO-EORTC 
ortak sınıflaması ile uyumsuzluklar kaldırılmaya çalışılmıştır. 
T ve NK-hücreli Deri Lenfoması 
Mycosis fungoides 
MF varyant ve subtipleri 

Folikulotropik MF 
 Pagetoid retikulosis 
 Granulamatöz slack skin 
Sezary sendromu 
Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma 
Primer  CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar 
 Primer deri anaplastik  büyük hücreli lenfoma 
 Lenfomatoid papulozis 
Subkutan pannikülit benzeri T-hücreli lenfoma 
Ekstranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip 
Primer deri periferik T-hücreli lenfoma, spesifiye edilmemiş 
 Primer deri agresif epidermotropik CD8+ T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
 Deri γ/ δ T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
 Primer cilt CD4+ küçük/orta-çaplı pleomorfik T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
 
B-hücreli Deri Lenfoması 
Primer deri marginal zon-B-hücreli 
Primer folikül merkezli  
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, bacak tipi 
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, diğerleri 
 Intravascular büyük B-hücreli 
 
Prekursor hematolojik neoplazi 
CD4+/CD56+hematolojik neoplazileri(blastik NK-hücreli lenfoma) 
 
Klinik seyirlerine göre, T-hücreliler, indolant ve agresif, B-hücreliler ise indolant ve 
intermediate klinik davranışlı olarak ayrılmıştır. 
T-hücreli İndolant olanlar  
Mycosis fungoides 
MF varyant ve subtipleri 

Folikulotropik MF 
 Pagetoid retikulosis 
 Granulamatöz slack skin 
Primer  CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar 



 Primer deri anaplastik  büyük hücreli lenfoma 
 Lenfomatoid papulozis 
Subkutan pannikülit benzeri T-hücreli lenfoma 
Primer cilt CD4+ küçük/orta-çaplı pleomorfik T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
 Agresif klinik davranışlı olanlar 
Sezary sendromu 
Ekstranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip 
Primer deri agresif epidermotropik CD8+ T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
Primer deri periferik T-hücreli lenfoma, spesifiye edilmemiş 
Deri γ/ δ T-hücreli lenfoma (provizyonel) 
B-hücreli İndolant 
Primer deri marginal zon-B-hücreli 
Primer folikül merkezli  
İntermediate klinik davranışlı 
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, bacak tipi 
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, diğerleri 
 Intravascular büyük B-hücreli 
 
Yeni WHO- EORTC Sınıflamasına göre sıklık ve Prognozları 
T- hücreli Deri Lenfoma Sıklıkları ve Prognozları 
     Görece sıklığı(%)  Prognozu (5yS) 
Mycosis Fungoides   %44   %88 
Lymphomatoid papulosis  %12   %100 
Primer anaplastik Büyük Hücreli %8   %95 
Folikulotropik MF   %5   %80 
Pleomorfik küçük/orta  %2   %75 
 
Sezary Sendromu   %3   %24 
Primer deri periferik T-hücreli %2   %15 
lenfoma, spesifiye edilmemiş 
 
B- hücreli Deri Lenfoma Sıklıkları ve Prognozları 
        Sıklık  5yS 
Primer deri marginal zon-B-hücreli  %7  %99 
Foliküler merkez hücreli    %11  %95 
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, bacak tipi %4  %55 
Primer deri diffüz büyük B-hücreli, diğerleri %1  %50 
Intravascular büyük B-hücreli   %1  %65 
 
 

Yeni sınıflama ile oldukça karmaşık olan sınıflama basitleştirlmiş olmasına karşın 
halen primer CD30+ LPD tanısı güçtür. Ancak yeni sınflamayla klinik davranışı 
değerlendirme kolaylığı gelmiştir. Ekstranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip ve Deri γ/ 
δ T-hücreli lenfoma (provizyonel) ve CD4+/CD56+hematolojik neoplazileri(blastik NK-
hücreli  lenfoma) tanımlamaları netlik kazanmıştır. Kursta tanı ve klinik davranış 
hakıında daha detaylı bir sunum yapılacaktır.  


