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Samenvatting 
Het Sézarysyndroom (SS) betreft een zeldzaam type 
cutaan T-cellymfoom dat wordt gekarakteriseerd door 
een hevig jeukende erythrodermie, gegeneraliseerde 
lymfadenopathie en aanwezigheid van neoplastische 
T-cellen (Sézarycellen) in de huid, lymfeklieren en het 
perifere bloed. Op basis van immuunfenotypische 
markers en klonaal herschikte T-celreceptorgenen 
wordt SS beschouwd als een maligniteit van naar 
de huid migrerende ‘memory’ T-cellen. De diagnose 
SS wordt gesteld op basis van de klinische presen-
tatie (erythrodermie en lymfadenopathie) in combi-
natie met het aantonen van dezelfde (cytogenetisch 
afwijkende) T-celkloon in de huid en het perifere 
bloed, en 1 van de volgende criteria: >1.000 Sézary-
cellen/mm3 in het perifere bloed; verlies van de T-
celmarkers CD2, CD3, CD4 en/of CD5; een toege-
nomen CD4+-T-celpopulatie resulterend in een CD4: 
CD8-ratio >10. Behandeling van SS is vaak moei-
zaam en de prognose is doorgaans matig met een 
ziektespecifieke vijfjaarsoverleving rond 24%. Nieuwe 
ontwikkelingen in het onderzoek naar SS betreffen 
onder andere de identificatie van karakteristieke bio-
markers voor SS die mogelijk behulpzaam kunnen 
zijn bij de (vroeg)diagnostiek van SS en behandeling 
met laaggedoseerde antilichamen tegen CD52, histon-
deacetylaseremmers en allogene hematopoëtische 
stamceltransplantaties. De recente identificatie van 
cruciale signaaltransductiepaden bij SS, waaronder 
NFkB en STAT3, zal hopelijk leiden tot de ontwikkeling 
van minder toxische en effectievere behandelingen.  
(Ned Tijdschr Hematol 2012;9:45-50)

Summary
Sézary syndroom (SS) is a rare type of cutaneous 
T-cell lymphoma characterized by a pruritic erythro-
derma, generalized lymphadenopathy, and presence 
of neoplastic T cells (Sézary cells) in skin, lymph nodes 
and peripheral blood. Based on immunophenotypical 
markers and clonaly rearranged T-cell receptor genes, 
SS is considered a malignancy of skin homing me-
mory T-cells. The diagnosis of SS is based on the 
clinical presentation (erythroderma and lymphade-
nopathy) combined with demonstration of the same 
(cytogenetic aberrant) clone in blood and skin, and 
one or more of the following criteria: Sézary cell 
count >1,000 cells/mm3, loss of T-cell markers CD2, 
CD3, CD4 and/or CD5 and an increased CD4+ T-cell 
population resulting in a CD4:CD8 ratio >10. Treatment 
of SS remains challenging with a disease specific 5- 
year survival around 24%. New developments in SS 
related research are the identification of characteristic 
biomarkers for SS cells that could be helpful in early 
diagnosis of SS, and treatment with low dose anti-
bodies against CD52, histon deacetylase inhibitors 
and allogeneic haematopoietic stem cell transplan-
tation. Recent identification of critical pathways in 
the pathogenesis of this disease, including NFkB 
and STAT3, will hopefully lead to the development of 
less toxic and more efficacious therapies.
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Inleiding
Het Sézarysyndroom (SS) is in 1938 voor de eerste 
maal beschreven door Sézary en Bouvrain.1 Het be-
treft een zeldzaam type cutaan T-cellymfoom (CTCL) 
dat wordt gekarakteriseerd door een hevig jeukende 
erythrodermie, gegeneraliseerde lymfadenopathie en 
de aanwezigheid van neoplastische T-cellen (Sézary-
cellen) in de huid, lymfeklieren en het perifere bloed.2 
Het beenmerg is doorgaans niet aangedaan. Bijkomen-
de klinische symptomen zijn alopecia, palmoplantaire 
hyperkeratose, onychodystrofie en ectropion. Histo-
logisch onderzoek van huidbiopten toont doorgaans 
een atypisch T-celinfiltraat, dat infiltratie van de epi-
dermis kan tonen (epidermotropie), maar vaker der-
maal en perivasculair is gelokaliseerd. In ongeveer 
30% van de huidbiopten van patiënten met SS 
wordt echter alleen een aspecifiek perivasculair infil-
traat zonder atypie of epidermotropie gezien. Sézary-
cellen hebben het fenotype van CD4+ ‘memory’ T-
cellen (CD3+, CD4+, CD8-, CD45RO+ en CD62L+), 
hebben klonaal herschikte T-celreceptorgenen en 
brengen naar de huid ‘homende’ moleculen/recep-
toren tot expressie, zoals ‘cutaneous lymphocyte 
antigen’ (CLA) en de chemokinereceptoren CCR4 
en CCR10. Op basis van deze observaties wordt SS 
beschouwd als een prototypische maligniteit van 
naar de huid migrerende ‘memory’ T-cellen.2 
Naast de expansie van de maligne T-celpopulatie 
wordt vaak een afname van het aantal circulerende 
CD8+-T-cellen en ‘natural killer’ (NK)-cellen gezien 
en tevens een afgenomen cytotoxische activiteit van 
deze cellen.3,4 Klinisch is er sprake van een vermin-
derde werking van het immuunsysteem, waardoor 
vooral in een vergevorderd stadium van de ziekte 
patiënten gevoelig zijn voor opportunistische infec-
ties en er een verhoogde mortaliteit is door bacteriële 
infecties.3,5 Daarnaast hebben patiënten met SS een 
toegenomen risico op het ontwikkelen van secun-
daire maligniteiten en een afname van cutane type 
IV overgevoeligheidsreacties. Deze nog incompleet 
gekarakteriseerde defecten in het immuunsysteem 
worden op dit moment voornamelijk toegeschreven 
aan de productie van Th2-cytokinen IL-4, IL-5, IL-
10 en IL-13 door SS-cellen.6-8 

Diagnostiek
Onderscheid tussen SS en andere vormen van ery-
throdermie, waaronder benigne inflammatoire der-

matosen, zoals psoriasis of eczeem en andere typen 
CTCL (met name erythrodermatische mycosis fun-
goïdes) is belangrijk, zowel met betrekking tot prog-
nose als behandeling. Op basis van de voorgeschie-
denis en histologie kan bij de meeste patiënten met 
een erythrodermie op basis van een benigne inflam-
matoire dermatose een diagnose worden gesteld. Het 
onderscheid tussen Sézarysyndroom en erythroder-
matische mycosis fungoïdes kan op basis van het 
klinische beeld en histologie bijzonder lastig zijn. 
Daarnaast is in de histologie van de huid bij 20 tot 
30% van de SS-patiënten geen typische infiltratie 
met tumorcellen te zien. Bij patiënten met een ery-
throdermie op basis van een mycosis fungoïdes zijn er 
echter in het algemeen weinig tot geen circulerende 
tumorcellen en kan de behandeling voornamelijk  
op de huid gericht zijn. Om deze redenen hangt de 
diagnose voor een groot deel af van het aantonen 
van afwijkingen in het perifere bloed. 
Lange tijd was de diagnose SS gebaseerd op het 
kwantificeren van Sézarycellen in cytospins van het  
perifere bloed, maar over de criteria voor een Sézary-
cel (versus een geactiveerde T-cel) en het benodigde 
percentage Sézarycellen voor de diagnose SS be-
stond geen consensus. Met de introductie van flow-
cytometrie en T-celreceptorgenherschikkingsanalyse 
als nieuwe diagnostische technieken, werd het duide-
lijk dat een aantal patiënten, die op basis van het 
percentage Sézarycellen werden beschouwd als SS-
patiënten, in feite een erythrodermie hadden als ge-
volg van een benigne inflammatoire dermatose. In 
1997 werd in de ‘European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer’(EORTC)-classificatie voor 
cutane lymfomen de aanwezigheid van een geëx-
pandeerde CD4+-T-celpopulatie met een CD4:CD8-
ratio >10 en demonstratie van klonale T-cellen in 
het perifere bloed geïntroduceerd als nieuwe en meer 
objectieve criteria voor de diagnose SS.9 In meer re-
cente classificaties voor (cutane) maligne lymfomen, 
zoals de ‘World Health Organization’ (WHO)-EORTC-
classificatie en de WHO 2008-classificatie, zijn deze 
criteria enigszins aangepast. Hier wordt  SS gedefinieerd 
door de aanwezigheid van een erythrodermie, gege-
neraliseerde lymfadenopathie en de aanwezigheid 
van dezelfde (cytogenetisch afwijkende) T-celkloon 
in de huid en het perifere bloed.2,10 Bovendien dient 
in het perifere bloed aan 1 van de volgende criteria te 
worden voldaan: >1.000 Sézarycellen/mm3; verlies 
van de T-celmarkers CD2, CD3, CD4 en/of CD5; 
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een toegenomen CD4+-T-celpopulatie resulterend 
in een CD4:CD8-ratio >10. Deze criteria vormen 
op dit moment de gouden standaard voor de diag-
nose SS (zie Tabel 1). Recentelijk zijn in een aantal 
studies hematologische stageringssystemen voorge-
steld om het aantal tumorcellen in het perifere bloed 
van patiënten met een (erythroderme) CTCL, inclu-
sief SS, te objectiveren.11-13 Deze stageringssystemen 
met (potentieel) prognostische betekenis leunen weer 
sterk op het tellen van aantallen Sézarycellen en  
de aan- of afwezigheid van klonaliteit. In de laatste 
decaden is SS dus op veel verschillende manieren 
gedefinieerd, hetgeen vergelijking van behandelings-
resultaten en prognose tussen verschillende studies 
onmogelijk maakt. Nadelen van de huidige WHO-
criteria voor SS en de voorgestelde stageringssyste-
men voor bloedbetrokkenheid van CTCL zijn dat 
deze niet gevalideerd zijn in prospectieve klinische 
studies en dat specifieke markers voor SS-cellen ont-
breken. 

Nieuwe markers voor het Sézary-
syndroom
Recente studies hebben verschillende nieuwe bio-
markers voor de maligne T-cellen bij SS beschreven, 
waaronder eiwitmarkers (expressie van CD158k/
KIR3DL, T-plastin, CD27 en verlies van CD26), 
mRNA-expressie (toegenomen expressie van T-plastin 
(PLS3), GATA-3, CD1D, TRAIL, Epha4, Twist, CDO1, 
DNM3 en afgenomen expressie van STAT4) en gene-
tische afwijkingen (deletie van NAV3, amplificatie 
van cMYC gecombineerd met deletie van MNT of 
MXI1).14-17 
Een vergelijkende studie waarin de sensitiviteit en 
specificiteit van deze nieuwe biomarkers voor SS 
wordt gecorreleerd met de huidige WHO-criteria en 

de bestaande stageringssystemen is echter nog niet 
verricht, met als gevolg dat geen van deze biomarkers 
op dit moment in gebruik is in de kliniek. Met steun 
van KWF Kankerbestrijding is het Leids Universitair 
Medisch Centrum een prospectieve, Europese, multi-
centrumstudie gestart naar het voorkomen van deze 
biomarkers ten tijde van de diagnose en gedurende 
3 jaar follow-up bij patiënten met SS (gedefinieerd 
volgens de huidige WHO-criteria), patiënten met een 
erythroderme mycosis fungoïdes en bij patiënten 
met een erythrodermie als gevolg van psoriasis of 
eczeem. Met deze studie worden de huidige WHO-
criteria in de kliniek getest en de potentiële diagnos-
tische en prognostische waarde van de nieuw voor-
gestelde, SS-specifieke biomarkers onderzocht.

Moleculaire pathogenese
De onderliggende pathogenetische mechanismen die 
ten grondslag liggen aan SS zijn niet volledig bekend. 
Karyotyperingen van SS-cellen toonden uitgebreide 
chromosomale veranderingen aan, maar karakteristieke 
translocaties werden niet gevonden. Ook mutatie-
analyses hebben vooralsnog geen specifieke mutaties 
aangetoond. Conventionele cytogenetica, allelotypering 
en ‘comparative genome hybridisation’ (CGH) toonden 
complexe patronen van chromosomaal verlies (1p, 
13, 17p, 19 en 10q) en ‘gain’ (4, 8q en 17p) aan. Met 
hoogresolutie-‘array’-CGH konden de minimale ge-
meenschappelijke regio’s van verlies en ‘gain’ verder 
worden versmald en kandidaat oncogenen geïdenti-
ficeerd, waaronder ‘gains’ van cMYC, STAT3/5 en verlies 
van P53 en de cMYC-antagonisten MXI1 en MNT.17 
Op basis van deze moleculaire studies en functionele 
studies wordt gedacht dat activatie van de ‘signal 
transduction and transcription’ (STAT)3- en STAT5-
eiwitten een cruciale rol spelen in de pathogenese 
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Tabel 1. Definitie van het Sézarysyndroom in de WHO-EORTC- en WHO 2008-classificatie.

- Klinische presentatie (erythrodermie en lymfadenopathie) gecombineerd met:

- Aantonen van dezelfde (cytogenetisch afwijkende) kloon in bloed en huid in combinatie met: 

- Een of meer van de volgende criteria:

      • aantal Sézary-cellen >1.000 cellen/mm3

      • verlies van T-celmarkers CD2, CD3, CD4 en/of CD5

      • een toegenomen aantal CD4+-T-cellen resulterend in een CD4:CD8-ratio >10
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van SS. De belangrijke rol van STAT3-activatie voor 
SS-cellen wordt ondersteund door in-vitrostudies 
die laten zien dat remming van STAT3 apoptose in-
duceert bij meer dan 80% van de tumorcellen.18  
Recent onderzoek toont aan dat van de ‘common’ 
gammacytokinen IL-2, IL-7, IL-15 en IL-21, vooral 
het IL-21 zeer effectief STAT3 induceert. Geïdentifi-
ceerde STAT3 ‘target’-genen zijn microRNA21, IL-2R 
en IL-21, die respectievelijk een rol kunnen spelen 
bij apoptoseresistentie, verhoogde gevoeligheid voor 
IL-2 en een autocriene/paracriene STAT3-activatie.19 
Naast STAT3 lijkt NF-kB-activatie ook betrokken bij 
de pathogenese van SS. ‘Electrophoretic mobility shift 
assay’ (EMSA) en confocale microscopie toonden 
activatie van NFkB aan in SS-cellen en incubatie met 
de NFkB-remmer bortezomib resulteert in apoptose 

van deze cellen.20 In een groep van 6 SS-patiënten 
gaf behandeling met wekelijks bortezomib een be-
perkte klinische respons bij alle patiënten.21

Gezien de slechte prognose van SS gecombineerd met 
de toxiciteit en immuunsuppressieve bijwerkingen 
van de huidige therapeutische mogelijkheden, is het 
de hoop dat deze observaties verder worden ver-
taald in nieuwe strategieën voor behandeling. 

Behandeling en prognose (zie Tabel 2)
De verslechterde barrièrefunctie van de huid in com-
binatie met de immuunsuppressieve status maakt SS-
patiënten vatbaar voor (huid)infecties. Het optimali-
seren van de huidconditie door gebruik van een 
emolliens en decontaminatie van de huid (bijvoor-
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Tabel 2. Behandeling bij het Sézarysyndroom.

Algemene maatregelen emolliens

Betadine® scrub 

Jeukstillende therapie centraalwerkende antihistaminica, clemastine (Tavegyl®) 

en hydroxyzine (Atarax®)

Laaggedoseerde tricyclische antidepressiva, amitryptiline 

(Tryptizol®) 

morfinepreparaten, naltrexon

Op de huid gerichte behandeling lokale steroïden

PUVA

mustineapplicatie

radiotherapie

Cytotoxische behandelingen leukeran

methotrexaat

forodesine

Immuunmediërende behandelingen interferon-α

neotigason

prednison

extracorporele fotoforese (+/- interferon-α)

Nieuwe ontwikkelingen monoklonale antilichamen, anti-CD52 (alemtuzumab), 

anti-CD4 (zanolimumab)

histondeacetylaseremmers (vorinostat, depsipeptide)

allogene stamceltransplantatie
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beeld met Betadine® scrub) is belangrijk om koloni-
satie met vooral Stafylococcus Aureus tegen te gaan. 
Patiënten met SS hebben daarnaast frequent last van 
een zeer invaliderende jeuk, waardoor slapen sterk 
wordt bemoeilijkt en de kwaliteit van leven sterk  
negatief wordt beïnvloed. Centraalwerkende antihis-
taminica clemastine (Tavegyl®), hydroxyzine (Atarax®), 
laaggedoseerde tricyclische antidepressiva zoals ami-
tryptiline (Tryptizol®) en morfinepreparaten worden 
alle met wisselend succes toegepast. 
In vroege stadia van de ziekte kan SS worden behan-
deld met op de huid gerichte behandelingen (lokale 
potente corticosteroïden, mustineapplicatie, PUVA, 
radiotherapie), immuunmodulerende behandelingen 
(IFNα, retinoïden, extracorporale fotoforese, predni-
son) en laaggedoseerde cytotoxische behandelingen 
(chloorambucil, methotrexaat, forodesine). Door de 
zeldzaamheid van de ziekte, in combinatie met de 
verschillende definities die zijn gebruikt bij de diag-
nostiek en het ontbreken van grote vergelijkende 
studies, is er geen internationaal erkende standaard 
voor behandeling. In welke volgorde en in welke 
combinatie de hierboven genoemde medicatie wordt 
toegepast verschilt daarom sterk per centrum. Een 
algemeen behandelprincipe is dat altijd het thera-
peutische effect moet worden afgewogen tegen het 
immuunsuppressieve effect van de behandeling. 
Monitoren van leukocytenaantallen, lymfocyten-
subsets en met name het absolute aantal CD4- en 
CD8-positieve cellen in het perifere bloed is daarom 
obligaat.
In veel buitenlandse centra wordt extracorporele foto-
forese, al dan niet gecombineerd met IFNα, als the-

rapie van eerste keuze gezien. Studies waarbij extra-
corporele fotoforese wordt vergeleken met andere 
behandelingen zijn echter nooit verricht en de voor-
delen van deze behandeling zijn discutabel. Om deze 
reden wordt extracorporele fotoforese in Nederland 
niet toegepast bij SS. 
Nieuwe ontwikkelingen zijn de behandeling met 
monoklonale antilichamen (anti-CD52, anti-CD4), 
en histondeacetylaseremmers zoals vorinostat en ro-
midepsin (depsipeptide).22 Behandeling met intra-
veneus romidepsin in een dosis van 14 mg/m2 op 
dag 1, 8, en 15, elke 28 dagen, resulteerde in een 
responspercentage van 38%, waarbij 5 patiënten 
met een complete respons. Een afname van de jeuk 
werd gezien bij 43% van de patiënten. Het meest 
veelbelovend lijken echter de resultaten van behan-
deling met lage doseringen subcutaan anti-CD52 
(alemtuzumab), waarmee in 2 verschillende studies 
een respons werd gezien bij 85% van de patiënten 
met een ziektevrij interval van 6-12 maanden.23,24  
Bij relatief jonge patiënten met ver voortgeschreden 
stadia SS kan een allogene stamceltransplantatie 
worden overwogen. Bij een retrospectieve analyse 
van 24 SS-patiënten waarbij een allogene stamcel-
transplantatie was verricht, was de overleving 66% 
na 1 jaar en 54% na 3 jaar, waarbij de beste resultaten 
werden gevonden bij een ‘reduced-intensity condi-
tioning regime’ en gematchte verwante donoren.25 
Bij verschillende patiënten werd een gunstig effect 
van donorlymfocytinfusies (DLI) gezien. Behandeling 
met subcutaan alemtuzumab en allogene stamcel-
transplantatie gevolgd door DLI wordt sinds kort 
ook in Leiden bij geselecteerde patiënten toegepast. 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Bij de diagnostiek van een erythroderme patiënt is onderzoek naar T-celklonaliteit en T-celimmuun-

fenotypering in het perifere bloed obligaat.

2. Bij de behandeling van patiënten met een Sézarysyndroom moet rekening worden gehouden met 

de grotere vatbaarheid voor (huid)infecties.

3. Bij systemische cytotoxische behandeling van een patiënt met Sézarysyndroom moet steeds het 

immuunsuppressieve effect worden afgewogen tegen het therapeutische effect.

4. Veelbelovende ontwikkelingen bij het Sézarysyndroom zijn behandeling met histondeacetylase-

remmers en lage doseringen subcutaan anti-CD52.
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