
163

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.2, p. 163-165    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.070

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                           Adresas susirašinėti: Andra Kerševičiūtė, el.p. andrakerseviciute@gmail.com

APŽVALGA / REVIEW

Raktažodžiai: leukemia cutis, odos leukemija, simpto-
mai, klinikinis pasireiškimas, prognozė, baigtis.

Santrauka
Leukemia cutis – leukemijos ląstelių sukelta odos infil-
tracija, kuri pasireiškia kliniškai identifikuojamais odos 
pažeidimais. Tai gana reta būklė, turinti daugybę kliniki-
nių išraiškų, todėl diferenciacija nuo kitų odos pokyčių 
gali kelti sunkumų. Leukeminių ląstelių migracija į odą 
dažniausiai pasireiškia trimis formomis: mazgeliais, pa-
pulėmis ir plokštelėmis, rečiau – eriteminėmis dėmėmis, 
pūslelėmis bei opomis. Šie pakitimai gali atsirasti skir-
tingu arba vienu metu. Leukemia cutis sukelti pokyčiai 
gali pasireikšti bet kurioje odos lokalizacijoje. Klinikinėje 
praktikoje pastebima, kad leukemia cutis dažniausiai su-
keliama lėtinės limfocitinės leukemijos ir ūminės mie-
loidinės leukemijos su monocitine arba mielomonocitine 
morfologija. Histologiniai požymiai skiriasi priklauso-
mai nuo leukemijos tipo. Leukeminis odos pažeidimas 
paprastai rodo pažengusią ligą ir blogą prognozę.

Įvadas 
Leukemija – piktybinis navikas, pažeidžiantis kraujo-

daros sistemą. Po generalizacijos fazės kaulų čiulpuose ir 
leukeminių ląstelių patekimo į periferinį kraują, galimos 
ekstrameduliarinės ligos išraiškos įvairiuose kūno organuose, 
įskaitant odą [1]. Terminas Leukemia cutis (LC) vartojamas 
nusakyti leukemijos išraišką odoje [2]. Klinikiniai ir morfolo-
giniai odos radiniai būna įvairūs, todėl juos reikia diferenci-
juoti nuo kitų plataus spektro ligų. LC diagnozė patvirtinama 
atliekant odos biopsiją ir imunofenotipavimą, diagnostika 
gali būti svarbi ankstyvam sisteminės ligos nustatymui bei 
prognostiniam įvertinimui. Leukemijos prognozė laikoma 
blogesne, kai nustatoma LC [3]. Manoma, kad tai gali būti 
susiję su chromosomų anomalijomis, kurios dažniau nu-
statomos esant LC [4,5]. Bet koks leukemijos potipis gali 

paveikti odą, tačiau dažniausiai klinikinėje praktikoje pa-
stebėtos lėtinės limfocitinės leukemijos ir ūminės mieloidi-
nės leukemijos, turinčios monocitinę arba mielomonocitinę 
morfologiją, sukeltos LC rūšys [1]. LC yra reta. Nors tikslių 
duomenų apie sergamumą bei demografinius polinkius nėra, 
apskaičiuota, kad, pvz., apie 4 proc. ūmia mieloleukemija 
sergančių pacientų pasireiškia LC [5]. 

Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausius mokslinės litera-
tūros duomenis, kuriuose aprašomos dažniausios leukemia 
cutis klinikinės išraiškos bei ligos prognozė.

Tyrimo objektas ir metodai
Straipsnių paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. Į 

apžvalgą įtraukti 2016-2021 m. visateksčiai, anglų kalba 
publikuoti darbai, ankstesniais šaltiniais remiantis tik ne-
sant alternatyvų. Naudoti raktažodžiai: leukemia cutis, odos 
leukemija, simptomai, klinikinis pasireiškimas, prognozė, 
baigtis. Iš viso analizei atrinkta ir išanalizuota 10 publikacijų. 
Atrinkti straipsniai, kurių pavadinimas arba raktažodžiai 
atitiko šios literatūros apžvalgos tikslą.

Rezultatai
Klinika. Pasireiškus LC, epidermis, derma ar poodis 

infiltruojamas neoplastinių, mieloidinių ar limfoidinių leu-
kocitų, dėl kurių atsiranda kliniškai identifikuojamų odos 
pažeidimų. LC platus klinikinių apraiškų spektras, todėl gali 
būti sunku atskirti LC nuo kitų odos pokyčių. Kliniškai LC 
dažnai pasireiškia besimptomiais mazginiais pažeidimais ar 
papulėmis, plokštelėmis, rečiau – eriteminėmis dėmėmis, 
pūslelėmis ir opomis. Šie pakitimai gali atsirasti skirtingu 
arba vienu metu. Retai odos pažeidimai būna pavieniai. Leu-
kemijos sukeltų odos pakitimų būdingos spalvos: raudona, 
ruda, geltona, mėlyna, pilka, hemoraginė, purpurinė, o gilių 
pažeidimų paviršius gali būti odos spalvos. Pažeidimai gali 
būti lokalizuoti arba išplitę, pasireiškiantys bet kurioje odos 
vietoje [4,6]. Spartus ir išplitęs odos pokyčių vešėjimas daž-
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niausiai pastebimas ūminės leukemijos eigoje, o laipsniška 
dinamika būdingesnė lėtinės leukemijos sukeltai LC [7]. 

Apžvelgus 5 publikuotus tyrimus, kuriuose retrospekty-
viai vertinami ir aprašomi pacientai su nustatyta LC (iš viso 
57 pacientai), nepriklausomai nuo leukemijos rūšies, didžia-
jai daliai pacientų leukemija odoje sukėlė papules (35 %, 20 
tiriamųjų) ir mazgelius (31,6 %, 18 tiriamųjų). Dažniausiai 
analizuotų  tyrimų pacientams LC pasireiškė liemens srityje 
(35 %, 20 tiriamųjų) ir galūnėse (31,6 %, 18 tiriamųjų), 
nors literatūroje moksliškai reikšmingai būdingesnės LC 
pasireiškimo lokalizacijos neišskiriama [8-12].

Prognozė. Laikas nuo leukemijos diagnozės nustatymo 
iki LC pasireiškimo skiriasi. Didžiajai daugumai (apie 95 
%) LC pacientų odos pokyčiai atsiranda jau nustačius leu-
kemijos diagnozę arba tuo pačiu metu [7]. Kai leukemijos 
ląstelių infiltracija odoje atsiranda anksčiau nei pokyčiai 
kaulų čiulpuose ar periferiniame kraujyje, tai vadinama 
aleukemine leukemija, kuri yra reta LC forma. LC laikoma 
sisteminiu leukemijos pasireiškimu ir paprastai yra nepalan-
kios prognozės rodiklis [13]. Nors kai kuriems pacientams 
po sisteminės chemoterapijos gali atsirasti odos pažeidimų 
remisija, LC diagnozė stipriai koreliuoja su kitomis ekstra-
medulinio pažeidimo vietomis, pvz., smegenų dangalais. 
Apskaičiuota, kad ūminės mieloleukemijos 2 metų trukmės 
pacientų išgyvenamumas esant odos pažeidimų yra apie 6 
%, palyginti su 30 % pacientų, kuriems nėra LC [12,14]. 

Dėl gana nedidelio LC sergamumo dažnio mokslinių 
tyrimų išvadų tikslumas yra ribotas, tačiau teoriškai ma-
noma, kad LC galimai sietina su didele ligos atkryčių tiki-
mybe, gydant chemoterapija [13]. Sergančiųjų LC didesnė 
užsikrėtimo įvairiomis oportunistinėmis infekcijomis rizika, 
kraujavimo rizika (dėl trombocitopenijos), odos pažeidimų 
erozijų, nepageidaujamos reakcijos į chemoterapiją tikimybė 
ir masės efekto poveikis, jei LC pasireiškia kaip navikas, 
tačiau manoma, kad komplikacijos sietinos su pačia leuke-
mija, o ne specifiškai LC [4]. 

Išvados 
1. Leukemia cutis  dažnai siejama su prasta ligos pro-

gnoze ir trumpu išgyvenamumu.
2. Odoje leukemija dažniausiai pasireiškia besimpto-

miais mazgeliais, papulėmis ar plokštelėmis.
3. Dažniausiai leukemia cutis nustatoma anksčiau dia-

gnozavus leukemiją (arba tuo pačiu metu).
4. Leukemia cutis gali pasireikšti bet kurioje lokalizaci-

joje. Apžvelgtuose klinikiniuose atvejuose dažnai pastebimas 
pasireiškimas liemens srityje ir galūnėse, tačiau mokslinėje 
literatūroje teigiama, kad moksliškai reikšmingai nėra vienos 
konkrečios odos lokalizacijos, kuri būtų labiau būdinga LC 
pasireiškimui. 
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Summary
Leukemia cutis describes infiltration of the skin caused by leu-

kemia cells, resulting in clinically identifiable cutaneous lesions. It 
is a relatively rare condition, but has a wide range of clinical ma-
nifestations, which can make it difficult to differentiate from other 

skin changes. The migration of leukemic cells into the skin usu-
ally manifests in these three most common types: nodules, papules, 
and plaques. Rare manifestations include erythematous macules, 
blisters and ulcers which can each occur alone or in combination. 
These skin changes can appear in any skin localization. In clinical 
practice, it is seen that leukemia cutis is usually caused by chro-
nic lymphocytic leukemia and acute myeloid leukemia with mo-
nocytic or myelomonocytic morphology. Histologic features vary 
with the type of leukemia. Cutaneous involvement is generally in-
dicative of advanced disease and poor prognosis.
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