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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο κύκλος του περιοδικού της ΕΑΕ «AIMA», με τη μορφή που εκδίδετο έχει 
ολοκληρωθεί. Για μεγάλο διάστημα, οι έλληνες αιματολόγοι προσδοκούσαν την επανέκδοση 
του περιοδικού τους και με ιδιαίτερη χαρά σήμερα χαιρετίζουμε αυτό το γεγονός. 

Το εγχείρημα  τούτο, με μεγάλη προθυμία, δέχθηκε να αναλάβει, ως εκδότης, ο καθηγητής 
κ. Φώτης Μπερής, του οποίου η εμπειρία και το κύρος αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία αυ-
τής της προσπάθειας. Συνεκδότες θα είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Ζούμπος και η καθηγήτρια 
κα Ελένη Παπαδάκη, ενώ για κάθε τεύχος θα καλείται προσκεκλημένος εκδότης, ο οποίος θα 
αναλαμβάνει την επιμέλεια της συγκεκριμένης έκδοσης.

Το περιοδικό θα εκδίδεται ανά τρίμηνο στην ελληνική γλώσσα, με στόχο τη δια βίου εκπαί-
δευση των Ελλήνων αιματολόγων, με ανασκοπήσεις συγκεκριμένων αιματολογικών θεμάτων 
στα πρότυπα του γνωστού μας Seminars in Haematology.

Είμαστε βέβαιοι, ότι με τη νέα του μορφή το «ΑΙΜΑ», που αποτελεί μέρος της επιστημονικής 
μας ζωής και κομμάτι της ιστορίας της Εταιρείας μας, θα προσφέρει πλούσια γνώση και σωστή 
ενημέρωση σε κάθε αιματολόγο. Θα αγκαλιαστεί από όλους μας, θα βελτιώνεται, θα έχει επι-
τυχημένη πορεία και θα αποτελεί πρότυπο ιατρικού, επιστημονικού εντύπου.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής  
Αιματολογικής Εταιρείας

Στέλιος Γραφάκος

Haema 2010; 1(1): 1

Πρόλογος



Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας παρουσιάζουμε το πρώτο τεύχος του περιοδικού «ΑΙΜΑ» στη νέα του μορφή. Το πρώ-
το κεφάλαιο της Αιματολογίας, που επιλέχθηκε να πραγματευτούμε είναι τα νεοπλάσματα από 
ώριμα Τ και ΝΚ κύτταρα. Οι λόγοι για την επιλογή αυτή είναι αρκετοί:

Πρόκειται για ομάδα σπάνιων νοσημάτων (<15% των μη-Hodgkin λεμφωμάτων στους 
ενήλικες) με πολλές ομοιότητες και εν τούτοις μεγάλη ετερογένεια. Η γνώση της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας πάνω στα νοσήματα αυτά, εμπλουτίζεται τα τελευταία χρόνια συνε-
χώς και υπάρχει διαρκής ανησυχία και έρευνα. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί είναι εν πολλοίς 
ακόμη άγνωστοι για τις περισσότερες οντότητες. Η κατάταξη των νεοπλασμάτων από Τ και 
ΝΚ κύτταρα, τροποποιήθηκε πρόσφατα στην 4η έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
προσδοκώντας να αποτελέσει εργαλείο για τη σωστότερη διάγνωση και την οργάνωση κλινι-
κών μελετών, που έχουν στόχο την πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Η διά-
γνωση των Τ λεμφωμάτων είναι δύσκολη και χρειάζεται τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων 
προκειμένου να καταταγεί κάθε περιστατικό σε συγκεκριμένη κατηγορία και να αντιμετωπιστεί 
κατάλληλα. Λόγω της σπανιότητας των εν λόγω νόσων, δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέ-
τες απ΄όπου να απορρέουν θεραπείες εκλογής. Οι τρέχουσες θεραπείες δεν είναι δυστυχώς ρι-
ζικές στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο κλινικός ιατρός αντιμετωπίζει δίλημμα μπροστά στη 
θεραπευτική απόφαση. Με το παρόν τεύχος προσδοκούμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα αιματο-
λόγο να προσεγγίσει εύστοχα τη διάγνωση και να διαλέξει την καταλληλότερη θεραπεία βάσει 
επιστημονικών ενδείξεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται η λογική της ταξινόμησης των Τ και ΝΚ λεμφωμάτων, 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παθολογικών κυττάρων, η δυσκολία της διάγνωσης σε ιστο-
λογικό επίπεδο και η ανάγκη επικοινωνίας των κλινικών πληροφοριών ώστε να ταυτοποιηθεί 
μια νόσος. Ακολουθεί η περιγραφή των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κακοή-
θων κυττάρων σε επίπεδο ανοσοφαινοτύπου. Η ανοσοφαινοτυπική μελέτη των Τ λεμφωμάτων 
σε αντίθεση με τα Β λεμφώματα, αδυνατεί να θέσει σφραγίδα νοσολογικής οντότητας σε αρ-
κετές περιπτώσεις. Συνεπικουρεί την ιστολογική διάγνωση και τεκμηριώνει τη μονοκλωνική 
φύση των κυττάρων με την ανάλυση επιτόπων του Τ κυτταρικού υποδοχέα. Στα επόμενα κεφά-
λαια γίνεται η περιγραφή των κυριοτέρων νόσων της κατηγορίας των Τ λεμφωμάτων, δηλαδή 
του αγγειοανοσοβλαστικού λεμφώματος, του αναπλαστικού λεμφώματος από μεγάλα κύτταρα 
(ALK+/-) και των περιφερικών λεμφωμάτων μη ειδικού τύπου. Οι συγγραφείς παραθέτουν τα 
νεότερα δεδομένα από τις πιο πρόσφατες μελέτες για την κατανόηση της βιολογίας των συγκε-
κριμένων οντοτήτων και την ανάδειξη νέων βιολογικών παραμέτρων, που μπορούν να αποτε-
λέσουν θεραπευτικούς στόχους για τις, κατά κανόνα, ανίατες Τ λεμφοκυτταρικές νεοπλασίες. 

Εισαγωγή

Haema 2010; 1(1): 2-3



Εισαγωγή 3

Η λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη κύτταρα, η Τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία, και το λέμφω-
μα/λευχαιμία ενηλίκων από Τ κύτταρα αναλύονται ξεχωριστά, με λεπτομέρεια στα επιμέρους 
κεφάλαια, προσφέροντας στον αναγνώστη αναθεωρημένες πληροφορίες για σπάνιες ασθένει-
ες. Τα δερματικά Τ λεμφώματα, όπου έχει πρόσφατα επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος τόσο στην κα-
τανόηση της παθογένειας, όσο και στην εφαρμογή νέων βιολογικών και μη παραγόντων για 
τη θεραπεία τους, αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο και ακολουθεί η εκτενής ανασκόπηση 
των σπάνιων εξωλεμφαδενικών οντοτήτων από Τ και ΝΚ κύτταρα δηλαδή του ηπατοσπληνικού 
Τ λεμφώματος, ΝΚ/Τ λεμφώματος ρινικού τύπου και Τ λεμφώματος σχετιζόμενου με εντερο-
πάθεια. Τέλος επιλέχθηκαν δύο κεφάλαια θεραπευτικής στρατηγικής, της εξωσωματικής φω-
ταφαίρεσης και της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, όπου εξετάζεται ο ρόλος και η 
αποτελεσματικότητά τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση των δερματικών και του συνόλου των 
Τ λεμφωμάτων αντίστοιχα. 

Είναι φανερό ότι η κατηγορία των Τ και ΝΚ λεμφωμάτων αποτελεί πρόκληση για την Αιμα-
τολογία, τόσο από την πλευρά της βιολογίας όσο και στην αποτελεσματική παρέμβαση. Έρευνες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την ομάδα των δερματικών λεμφωμάτων, μπορούν να 
επεκταθούν και στις υπόλοιπες υποκατηγορίες των περιφερικών Τ λεμφωμάτων, για τις οποίες 
υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και αποτελούν το μελλοντικό πεδίο ανάπτυξης θεραπειών. 

Ευχαριστώ τον διευθυντή σύνταξης, και καθηγητή Αιματολογίας κ. Φ. Μπερή, που μου εμπι-
στεύθηκε τον συντονισμό έκδοσης αυτού του τεύχους και καθέναν από τους συγγραφείς, που 
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Η ταξινόμηση των Τ λεμφωμάτων

Γ. Λεβίδου, Π. Κορκολοπούλου, Ε. Πατσούρης

ΠΕΡιληΨη: οι τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες αποτελούν σπάνια (10% των μη Hodgkin 
λεμφωμάτων) κλωνικά νεοπλάσματα που προέρχονται από τα τ λεμφοκύτταρα και από τα κύτταρα φυ-
σικοί-φονείς σε διάφορα στάδια της διαφοροποίησής τους. Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα εφόδια για 
τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους είναι πτωχά σε σχέση με τα αντίστοιχα των επιθετικών Β λεμφωμά-
των και τα περισσότερα τ λεμφώματα έχουν πτωχή πρόγνωση. η μοριακή παθογένεια των περισσότε-
ρων τ λεμφωμάτων δεν είναι πλήρως κατανοητή. ςτην τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας οργάνωσης 
Υγείας η ταξινόμηση των οντοτήτων έγινε με βάση κλινικά, μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά κρι-
τήρια. λειτουργικά, τα τ λεμφώματα σχετίζονται με τις δύο τάξεις του ανοσοποιητικού συστήματος: 
την εγγενή (φυσική) και την προσαρμοστική (επίκτητη) ανοσία. τα τ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα 
φυσικοί φονείς (NK) της εγγενούς ανοσίας αναγνωρίζουν αντιγόνα επί απουσίας αντιγόνων του μείζο-
νος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας και σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα των βλεννογόνων. 
τα λεμφώματα που προέρχονται από αυτά τα κύτταρα συχνά προσβάλουν το δέρμα και τους βλεννο-
γόνους. Oι περισσότερες τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες που αναπτύσσονται στα παιδιά 
και τους νέους ενήλικες προέρχονται από τα κύτταρα της εγγενούς (φυσικής) ανοσίας. η έκφραση των 
κυτταροτοξικών μορίων σε αυτά τα λεμφώματα μπορεί να σχετιζεται με την ενίσχυση του μηχανισμού 
της απόπτωσης από τα νεοπλασματικά κύτταρα. το ηπατοσπληνικό τ λέμφωμα είναι ένα συστηματικό 
λέμφωμα αυτής της κατηγορίας, που προέρχεται από λειτουργικά άωρα δραστικά κύτταρα της εγγενούς 
(φυσικής) ανοσίας, συνήθως γδ τ λεμφοκύτταρα. Αντίθετα, τα περισσότερα λεμφαδενικά τ λεμφώματα 
σχετίζονται με το σύστημα της προσαρμοστικής (επίκτητης) ανοσίας. οι τ λεμφοϋπερπλαστικές εξερ-
γασίες που προέρχονται από το σύστημα της προσαρμοστικής (επίκτητης) ανοσίας επίσης αναπτύσσο-
νται κυρίως σε ενήλικες. για παράδειγμα, το αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα προέρχεται κατά πάσα 
πιθανότητα από τα τ βοηθητικά κύτταρα του βλαστικού κέντρου, ένα εύρημα που εξηγεί και αρκετά 
από τα παθολογοανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά του. οι μελέτες των τ λεμφωμάτων φαίνεται 
ότι μπορεί να βοηθήσουν στη διερεύνηση της λειτουργικής ποικιλομορφίας των φυσιολογικών κυττα-
ρικών τους αντίστοιχων. 
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
οι τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες αποτε-

λούν κλωνικά νεοπλάσματα που προέρχονται από τα τ 
λεμφοκύτταρα και από τα κύτταρα φυσικοί-φονείς (Νκ 
κύτταρα) σε διάφορα στάδια της διαφοροποίησής τους1,2. 
οι λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες από Νκ κύτταρα συ-
νήθως εξετάζονται μαζί με τα τ λεμφώματα, λόγω του 
γεγονότος ότι και τα Νκ κύτταρα εμφανίζουν αρκετές 

ανοσοφαινοτυπικές και λειτουργικές ομοιότητες με τα 
τ λεμφοκύτταρα.

η πιο συχνή τ λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία είναι 
το τ περιφερικό λέμφωμα, μη περαιτέρω ταξινομούμε-
νο (NOS) και στη συνέχεια ακολουθούν το αγγειοανο-
σοβλαστικό λέμφωμα και το τ αναπλαστικό λέμφωμα3. 
Είναι γεγονός ωστόσο ότι η επίπτωση των τ και Νκ λεμ-
φωμάτων παρουσιάζει σημαντική διακύμανση μεταξύ 
διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών1. ςε γενικές γραμ-
μές, τα τ λεμφώματα είναι συχνά στην Ασία. Ένας από 
τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη τ 
λεμφωμάτων στην ιαπωνία, για παράδειγμα είναι ο ιός 
HTLV-1. Άλλο ένα στοιχείο που επηρεάζει την επίπτωση 
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των τ και Νκ λεμφωμάτων είναι η φυλετική προδιάθεση. 
τα EBV σχετιζόμενα λεμφώματα προσβάλλουν κυρίως 
τους Ασιατικούς πληθυσμούς σε σχέση με άλλες φυλές, 
ενώ αντίθετα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αντι-
στοιχούν σε λιγότερο από το 1% των λεμφωμάτων1. τα 
γδ λεμφώματα εμφανίζονται συνήθως στο έδαφος ανο-
σοκαταστολής, ειδικά μετά από μεταμόσχευση οργάνων, 
ένα εύρημα το οποίο δεν είναι πλήρως κατανοητό. ςυ-
νολικά, η επίπτωση των τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικών 
εξεργασιών δεν φαίνεται να μεταβάλλεται, παρά το γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία μακροχρόνια 
επιδημιολογικά δεδομένα3.

Η παθοφυσιολογία των Τ λεμφωμάτων και 
το φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα

η σύγχρονη έρευνα στοχεύει στην απάντηση συγκε-
κριμένων ερωτημάτων που αφορούν στα τ λεμφώματα 
και ειδικά σχετίζονται με τη μοριακή τους παθογένεια, 
την ανεύρεση του φυσιολογικού κυτταρικού αντίστοι-
χου κάθε λεμφώματος και στη μελέτη της θεραπευτικής 
προσέγγισης και θεραπευτικής αντοχής που μπορεί να 
αναπτύσσεται. Ειδικά, σε αντίθεση με τις λεμφοϋπερ-
πλαστικές εξεργασίες από Β λεμφοκύτταρα, οι τ και Νκ 
λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες εμφανίζουν δυσκολί-
ες στην απάντηση των εν λόγω προβληματισμών, κυρί-
ως λόγω της σπανιότητάς τους, καθώς αποτελούν μόλις 
το 12-15% των μη Hodkgin λεμφωμάτων1. Άλλοι παρά-
γοντες που δυσχεραίνουν τη μελέτη των τ λεμφωμάτων 
είναι η ποικιλία των ταξινομήσεων που έχουν προταθεί 
κατά την πάροδο του χρόνου και καθιστούν σχεδόν αδύ-
νατη τη σύγκριση των περιστατικών, η παρουσία μεγάλου 
αριθμού αντιδραστικών κυττάρων (τ λεμφοκύτταρα, ηω-
σινόφιλα, ιστιοκύτταρα) σε σχέση με μικρότερο αριθμό 
νεοπλασματικών τ λεμφοκυττάρων, η απουσία ειδικού 
ανοσοφαινοτυπικού προφίλ, η απουσία σαφούς δείκτη 
κλωνικότητας και η ετερογένεια (μορφολογική, ανοσο-
φαινοτυπική, μοριακή, κυτταρογενετική, κλινική) που 
χαρακτηρίζει αυτά τα λεμφώματα.

τα τ λεμφώματα ακολουθούν τα ανοσοφαινοτυπι-
κά χαρακτηριστικά των μετα-θυμικών τ λεμφοκυττά-
ρων και προέρχονται τόσο από τα αβ όσο και από τα γδ 
τ λεμφοκύτταρα. η διάκριση αυτή γίνεται με βάση τη 
δομή του τ κυτταρικού υποδοχέα. τα τ λεμφοκύτταρα 
και τα κύτταρα Νκ αποτελούν συστατικά του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και κατά συνέπεια δεν χρειάζο-
νται ευαισθητοποίηση προκειμένου να είναι ενεργά. η 
ετερογένεια των τ και Νκ λεμφωμάτων οφείλεται στην 
ετερογένεια και πολυπλοκότητα του τ ανοσοποιητικού 
συστήματος1,3. Υπάρχουν δύο είδη ανοσίας, τα οποία δι-
αφοροποιούνται με βάση το στόχο και το είδος της ανο-
σολογικής απάντησης: η εγγενής (ή φυσική) (αντίδραση 
σε παθογόνα με μη ειδικό τρόπο) και η προσαρμοστική 

(ή επίκτητη) ανοσία (αντίδραση σε παθογόνα με ειδικό 
τρόπο)3,4. τα κύτταρα της εγγενούς (φυσικής) ανοσίας, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν την πρώτη γραμμή άμυνας 
του οργανισμού, είναι τα κύτταρα Νκ, τα CD3+CD56+ 
τ λεμφοκύτταρα, τα τ λεμφοκύτταρα που ενθυμίζουν τα 
Νκ κύτταρα (NK- like T cells) καθώς και τα γδ T λεμ-
φοκύτταρα2. τα κύτταρα αυτά συνιστούν το ανοσοποιη-
τικό σύστημα των βλεννογόνων και του δέρματος, ενώ 
το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δε χρειάζονται τη 
μεσολάβηση αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων προκει-
μένου να επιτευχθεί η ανοσολογική απάντηση. Αντίθε-
τα, η προσαρμοστική (επίκτητη) ανοσία απoτελεί μία πιο 
εξελιγμένη μορφή ανοσίας καθώς χαρακτηρίζεται από ει-
δικότητα για το αντιγόνο και σχετίζεται με τη δημιουρ-
γία ανοσολογικής «μνήμης»3,4. τα περισσότερα κύτταρα 
του περιφερικού αίματος και των περιφερικών λεμφοει-
δών οργάνων ανήκουν στο σύστημα της προσαρμοστι-
κής (επίκτητης) ανοσίας.

Τ-λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες:  
η διαφοροποίηση και η λειτουργία  
των Τ λεμφοκυττάρων

τα τ λεμφοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα κύττα-
ρα του μυελού των οστών, τα οποία ωριμάζουν και απο-
κτούν λειτουργικές ικανότητας στο θύμο αδένα (Εικόνα 
1)1. τα ειδικά για το αντιγόνο τ λεμφοκύτταρα ωριμάζουν 
στο θύμο αδένα. τα τ λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν 
αυτό-πεπτίδια εξουδετερώνονται μέσω του μηχανισμού 
απόπτωσης, σε μία διαδικασία που διαμεσολαβείται από 
τα επιθηλιακά κύτταρα του φλοιού του θύμου αδένα.

τα φλοιϊκά τ λεμφοκύτταρα έχουν ανώμαλο τ φαι-
νότυπο και εκφράζουν CD1α, CD3, CD5, CD7 και τε-
λική δεοξυριβονουκλεοτιδική τρανσφεράση (Tdt)1,3. το 
CD3 στην αρχή εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα μέχρι 
να πραγματοποιηθεί αναδιάταξη του τ κυτταρικού υπο-
δοχέα, οπότε μεταφέρεται στην κυτταρική μεμβράνη. τα 
φλοιϊκά θυμοκύτταρα είναι στην αρχή διπλά αρνητικά για 
τα αντιγόνα CD4 και CD8 (Εικόνα 1). τα μυελικά θυμο-
κύτταρα εκφράζουν και τα δύο αντιγόνα (CD4+CD8+) 
(Εικόνα 1) και στη συνέχεια τα πιο ώριμα κύτταρα εκ-
φράζουν είτε το ένα ή το άλλο αντιγόνο (CD4+CD8- ή 
CD4-CD8+) (Εικόνα 1)1. τα ποικίλα αυτά στάδια ωρίμαν-
σης των τ λεμφοκυττάρων αντανακλώνται σαφώς στον 
τυπικό ανοσοφαινότυπο της τ λεμφοβλαστικής λευχαι-
μίας/λεμφοβλαστικού λεμφώματος.

τα μυελικά θυμοκύτταρα έχουν παρόμοιο φαινότυπο 
με αυτό των ωρίμων τ λεμφοκυττάρων που εντοπίζονται 
στα περιφερικά όργανα. Υπάρχουν δύο τάξεις τ λεμφο-
κυττάρων: τα κύτταρα αβ και τα κύτταρα γδ6. η διάκριση 
γίνεται με βάση τη δομή του τ κυτταρικού υποδοχέα. οι 
αβ και γδ αλυσίδες αποτελούνται η κάθε μία από μία με-
ταβλητή (V) και μία σταθερή (C) περιοχή και συνδέονται 
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με το σύμπλεγμα CD3 το οποίο περιέχει τις αλυσίδες γ, 
δ και ε (Εικόνα 2α)1,3,5. τα Νκ κύτταρα δεν έχουν πλήρη 
τ κυτταρικό υποδοχέα και τα ενεργοποιημένα Νκ κύτ-
ταρα εκφράζουν τις αλυσίδες ε και ζ στο κυτταρόπλασμά 
τους (Εικόνα 2β)1. Από τους τ κυτταρικούς δείκτες εκ-
φράζουν τα CD2, CD7 και μερικές φορές CD8 αλλά δεν 
υπάρχει επιφανειακη έκφραση του CD3. Αντίθετα, λόγω 
της παρουσίας της αλυσίδας ε, μπορεί να παρατηρηθεί 
κυτταροπλασματική ανοσοέκφραση του CD3 (Εικόνα 
2β). Επίσης, εμφανίζουν έκφραση των CD16, CD56 και 
CD57 (σε μερικές περιπτώσεις) και περιέχουν τις πρωτε-
ΐνες των κυτταροπλασματικών κοκκίων. τα Νκ κύτταρα 
επιτίθενται σε κύτταρα στόχους μέσω της αντιγονο-εξαρ-

τώμενης κυτταροτοξικότητας ή μέσω ενός δεύτερου μη-
χανισμού που περιλαμβάνει τους ενεργοποιητικούς και 
τους ανασταλτικούς υποδοχείς (KIR)2. καθώς τα Νκ 
κύτταρα δεν εμφανίζουν αναδιάταξη του τ κυτταρικού 
υποδοχέα, η ανίχνευση κλωνικότητας στις τ και Νκ λεμ-
φοϋπερπλαστικές εξεργασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να χρησιμοποιήσει τους υποδοχεις KIR1.

τα λεμφώματα που προέρχονται από τα κύτταρα της 
εγγενούς (φυσικής) ανοσίας είναι συνήθως λεμφαδενικά, 
αντανακλώντας την κατανομή των λειτουργικών συστα-
τικών αυτού του συστήματος3. Είναι ενδιαφέρον το γεγο-
νός ότι οι περισσότερες τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές 
εξεργασίες που αναπτύσσονται στα παιδιά και τους νέ-
ους ενήλικες προέρχονται από τα κύτταρα της εγγενούς 
ανοσίας και είναι οι εξής: επιθετική λευχαιμία από Νκ 
κύτταρα, συστηματική EBV+ λεμφοϋπερπλαστική νό-
σος, τα περισσότερα ηπατοσπληνικά λεμφώματα και τα 
γδ λεμφώματα του δέρματος και των βλεννογόνων. το 
αναπλαστικό τ λέμφωμα είναι το πιο συχνό λέμφωμα της 
παιδικής ηλικίας και έχει κυτταροτοξική προέλευση. Πα-
ρόλα αυτά το φυσιολογικό κυτταρικό αντίστοιχο του δεν 
έχει ακόμη ανευρεθεί1,3.

τα γδ τ λεμφοκύτταρα δεν εκφράζουν CD4 ή CD8 
και CD5 (σημειώνεται ότι μόνο ένας υποπληθυσμός τους 
εκφράζει CD8) και αποτελούν μόλις το 5% των φυσιο-
λογικών τ λεμφοκυττάρων5. Εντοπίζονται κυρίως στον 
σπληνικό ερυθρό πολφό, το εντερικό επιθήλιο και σε άλλα 
επιθήλια και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περιοχές 
αυτές προσβάλλονται συχνά από γδ λεμφοϋπερπλαστι-
κές εξεργασίες, οι οποίες σε άλλες θέσεις είναι ιδιαίτερα 
σπάνιες7. τα γδ λεμφώματα αναγνωρίζουν περιορισμέ-
νο αριθμό αντιγόνων και αποτελούν την πρώτη γραμμή 
άμυνας ενάντια σε βακτηριακά πεπτίδια, όπως είναι οι 
πρωτεΐνες θερμικού shock1.

Πρόσφατα, μελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των 
κυτταροτοξικών μορίων σε σχέση με την κυτταρική 
προέλευση και λειτουργία. για παράδειγμα, μέχρι σή-
μερα έχουν ανευρεθή 5 τύποι ενζύμων που ονομάζονται 
θρυμματίνες (granzymes) στον άνθρωπο, τα οποία έχουν 
παρόμοια δομή αλλά διαφέρουν στην ειδικότητα του υπο-
στρώματος τους (substrate) και στη χρωμοσωμική εντόπι-
σή τους1. το granzyme M, είναι ένα νέο μέλος αυτής της 
οικογένειας φαίνεται να παίζει ρόλο στη δραστική φά-
ση της εγγενούς ανοσολογικής απάντησης. η έκφραση 
του περιορίζεται στα Νκ κύτταρα, στα CD3+CD56+ T 
λεμφοκύτταρα και στα γδ τ λεμφοκύτταρα και απουσι-
άζει σε άλλα κυτταροτοξικά τ λεμφοκύτταρα. κατά συ-
νέπεια, το granzyme M εκφράζεται στο ηπατοσπληνικό 
τ λέμφωμα, στο δερματικό γδ τ λέμφωμα και στα περισ-
σότερα εντερικά τ λεμφοκύτταρα, συνδέοντας τα με το 
σύστημα της εγγενούς ανοσίας8.

τα τ λεμφοκύτταρα της προσαρμοστικής (επίκτητης) 
ανοσίας αποτελούν ένα ετερογενές λειτουργικά σύστη-

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση (α) του Τ κυτταρικού υπο-
δοχέα στα αβ Τ λεμφοκύτταρα (β) του ατελούς Τ κυτταρικού 
υποδοχέα στα ΝΚ κύτταρα.

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της διαφοροποίησης των Τ 
λεμφοκυττάρων.
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μα που περιλαμβάνει παρθένα κύτταρα (naive), δραστικά 
κύτταρα (ρυθμιστικά και κυτταροτοξικά) και μνημονικά 
τ κύτταρα. οι τ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες που 
προέρχονται από το σύστημα της προσαρμοστικής (επί-
κτητης) ανοσίας αναπτύσσονται κυρίως σε ενήλικες και 
είναι συνήθως λεμφαδενικές. τα CD4 θετικά κύτταρα εί-
ναι ρυθμιστικά και δρουν μέσω των κυτταροκινών,. με 
βάση τις κυτταροκίνες που εκκρίνουν χωρίζονται σε τh1 
και Th2. τα Th1 κύτταρα εκκρίνουν ιντερλευκίνη (IL)-2 
και ιντερφερόνη γ, ενώ τα Th2 κύτταρα εκκρίνουν IL-4, 
5, 6 και 10. τα Th1 κύτταρα παρέχουν βοήθεια σε άλλα 
τ λεμφοκύτταρα και στα μακροφάγα, ενώ τα Th2 κύτ-
ταρα στα Β λεμφοκύτταρα, ευνοώντας την παραγωγή 
αντισωμάτων9.

Πρόσφατα βρέθηκε ένας υποπληθυσμός CD4+ τ λεμ-
φοκυττάρων ο οποίος βρίσκεται στο βλαστικό κέντρο και 
ονομάζονται τ βοηθητικά κύτταρα του βλαστικού κέ-
ντρου (TFH). τα κύτταρα αυτά παρέχουν βοήθεια στα Β 
λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου προκειμένου να 
επιτευχθεί η ανοσολογική απάντηση10,11. Έχουν μοναδικό 
φαινότυπο και εκφράζουν δείκτες που σχετίζονται με το 
βλαστικό κέντρο, δηλαδή το BCL-6 και το CD10, που υπο 
φυσιολογικές συνθήκες εκφράζονται στα Β λεμφοκύττα-
ρα. Επίσης εκφράζουν CD4., CD57, PD-1 και παράγουν 
τη χημειοκίνη CXCL13 και τον υποδοχέα της CXCR5. 
η χημειοκίνη αυτή επάγει τον πολλαπλασιασμό των δεν-
δριτικών κυττάρων του βλαστικού κέντρου (FDC) και δι-
ευκολύνει τη μετανάστευση των Β και τ λεμφοκυττάρων 
που εκφράζουν CXCR5 στο βλαστικό κέντρο. Πρόσφα-
τες μελέτες έχουν αναδείξει αυξημένη έφραση του CX-
CL13 στο αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα, γεγονός που 
εξηγεί αρκετά από τα κλινικά και παθολογοανατομικά 
χαρακτηριστικά του τελευταίου10-11 (πολυκλωνική υπερ-
γαμμασφαιρινιμαία, έκπτυξη και πολλαπλασιασμός των 
Β κυττάρων και των FDC κυττάρων).

μία υποομάδα των CD4+ τ λεμφοκυττάρων, τα ρυθ-
μιστικά τ λεμφοκύτταρα (Treg) έχουν διαφορετικές ιδιό-
τητες και λειτουργούν καταστέλλοντας την ανοσολογική 
απάντηση12. τα κύτταρα αυτά φαίνεται να παίζουν κάποιο 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αυτοανοσίας. τα Treg 
κύτταρα εκφράζουν έντονα το CD25 και τον μεταγραφικό 
παράγοντα FOXP3 (forkhead box P3), σε συνδυασμό με 
την έκφραση του CD4. η λευχαιμία/λέμφωμα των ενη-
λίκων έχει συνδεθεί με τα κύτταρα Treg, ακριβώς λόγω 
του γεγονότος ότι εκφράζει τους ίδιους δείκτες. το εύ-
ρημα αυτό εξηγεί επιπλεόν και την εκσεσημασμένη ανο-
σοκαταστολή που παρατηρείται στη λευχαιμία/λέμφωμα 
των ενηλίκων.

τον τελευταίο χρόνο αναγνωρίστηκε μία τρίτη υποο-
μάδα τ βοηθητικών κυττάρων, τα Tβ17 κύτταρα (Th17), 
τα οποία αναφέρεται ότι είναι CD4+ λεμφοκύτταρα που 
παράγουν ιντερλευκίνη 17 (IL-17). τα λεμφοκύτταρα 
αυτά συμμετέχουν στη ρύθμιση αυτοάνοσων αντιδράσε-

ων, όπως το χρόνιο άσθμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και η σκλήρυνση κατά 
πλάκας. ςε μία μελέτη ανευρέθηκε ότι τα τβ17 κύτταρα 
στα ποντίκια επάγονται από πολλαπλές κυτοκίνες μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι TGFβ, IL-6, IL-21 και 
IL-23, ενώ οι IL-2, IL-4, ιNFγ και IL-27 αναστέλλουν τη 
διαφοροποίησή τους. Ακόμη τα λεμφοκύταρα αυτά ρυθμί-
ζονται από ποικίλους μεταγραφικούς παράγοντες όπως οι 
RORgammat, IRF4, BATF, FoxP3, T-bet, PPARgamma, 
E-FABP και SOCSs13. Έχει παρατηρηθεί έκφραση των 
Tβ17-σχετιζόμενων μορίων στα ALK(+) αναπλαστικά 
τ λεμφώματα, γεγονός που θα μπορούσε να αντανακλά 
υπέρμετρη ενεργοποίηση της διαφοροποίησης των τβ17 
λεμφοκυττάρων λόγω παθολογικής υπερέκφρασης κυτ-
ταροκινών στη συγκεκριμένη περίπτωση14.

Αρχές ταξινόμησης και τυποποίησης  
των T λεμφωμάτων

η ταξινόμηση των τ λεμφοϋπερπλαστικών εξεργα-
σιών βασίζεται στη χρήση όλων των δεδομένων (κλινι-
κά, μορφολογικά, ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά) που 
υπάρχουν σε κάθε οντότητα. για τη διάγνωση των περισ-
σοτέρων εξεργασιών συνήθως χρησιμοποιείται η μορ-
φολογία και ο ανοσοφαινότυπος. η μοριακή βιολογία 
παίζει έναν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην τυποποίη-
ση και ταξινόμηση των λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασι-
ών. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η μοριακή παθογένεια των 
περισσότερων τ και Νκ λεμφωμάτων παραμένει αδιευ-
κρίνιστη, με αποτέλεσμα το μόνο μοριακό διαγνωστικό 
εργαλείο που υπάρχει να είναι η ανίχνευση της αναδιάτα-
ξης του τ κυτταρικού υποδοχέα, η οποία ωστόσο βοηθά 
μόνο εν μέρει στη διαφορική διάγνωση από την αντιδρα-
στική υπερπλασία.

Υπάρχουν ορισμένα ειδικά ευρήματα (τόσο κλινικά 
όσο και εργαστηριακά) τα οποία εγείρουν την υπόνοια τ 
λεμφώματος. τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον πί-
νακα 1. Ειδικά από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά σημα-
ντικό ρόλο έχει η παρουσία έκπτυξης του παραφλοιού με 
συχνά φυσιολογικά λεμφοζίδια, η παρουσία προέχοντων 
αγγείων, η παρουσία άφθονου αντιδραστικού πληθυσμού 
με συμμετοχή αρκετών ηωσινοφίλων και η παρουσία νε-
οπλασματικών κυττάρων με ακανόνιστο πυρήνα ή/και 
αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα. Ειδικά, η ανέυρεση 
ανώμαλου τ ανοσοφαινότυπου (π.χ. CD4+CD8+, ή CD2-
CD7-) είναι συνηγορητική παρουσίας τ λεμφοϋπερπλα-
στικής εξεργασίας.

η ταξινόμηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας 
του 2008 προτείνει τις κατηγορίες λεμφοϋπερπλαστικών 
εξεργασιών από τ και Νκ λεμφοκύτταρα που παρουσι-
άζονται στον πίνακα 21. τα τ λεμφώματα εμφανίζουν 
σημαντική μορφολογική ποικιλία και ένα μεγάλο εύρος 
ιστολογικής εικόνας που μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη 
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και στο φάσμα της ίδιας οντότητας. η κυτταρική σύνθε-
ση μπορεί να ποικίλει από μικρά κύτταρα με ελάχιστη 
ατυπία μέχρι μεγάλα κύτταρα με αναπλαστική μορφο-
λογία. Ένα τέτοιο μορφολογικό φάσμα μπορεί να παρα-
τηρηθεί τόσο στο αναπλαστικό τ λέμφωμα, όσο και στο 
αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα ή τα εξωλεμφαδενικά τ/
Νκ λεμφώματα, για παράδειγμα. κατά συνέπεια, σε γε-
νικές γραμμές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν μόνο 
κυτταρολογικά κριτήρια για την ταξινόμηση των τ λεμ-
φωμάτων. κατά παρόμοιο τρόπο οι ανοσοϊστοχημικοί 
δείκτες είναι λιγότερο χρήσιμοι για την ταξινόμηση των 
τ λεμφωμάτων, σε σχέση με τα Β λεμφώματα. για πα-
ράδειγμα, ο δείκτης CD30 που είναι χαρακτηριστικό εύ-
ρημα στο αναπλαστικό τ λέμφωμα, ανευρίσκεται συχνά 
και σε άλλα τ και Β λεμφώματα. για το λόγο αυτό, στην 
ταξινόμηση που πρότεινε η ΠοΥ το 2008 για τα τ λεμ-
φώματα, η κλινική εικόνα φαίνεται να παίζει σημαντικό 
ρόλο3. ο ανοσοφαινότυπος των συχνότερων τ και Νκ 
νεοπλασμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 31.

ςυμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς 

περιορισμούς που υπάρχουν στη μελέτη της παθογένειας 
των τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών, η σύγ-
χρονη βιβλιογραφία περιλαμβάνει σημαντικά δεδομένα 
τα οποία σχετίζουν τα νεοπλασματικά κύτταρα σε κά-
ποιες περιπτώσεις λεμφωμάτων (όπως ειδικά το αγγειο-
ανοσοβλαστικό λέμφωμα) με συγκεκριμένα φυσιολογικά 
κυτταρικά αντίστοιχα αλλά και με ειδικές λειτουργίες 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι 
τα μοριακά δεδομένα που υπάρχουν για τα τ λεμφώμα-
τα, σε σχέση πάντα με τα Β λεμφώματα, η προσπάθεια 
που έχει καταδειχθεί στο σημείο αυτό είναι αξιόλογη και 
έχει συμβάλει στην καθιέρωση ενός συστήματος ταξινό-
μησης το οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από υψηλό 
δείκτη επαναληψιμότητας με βάση διεθνείς μελέτες της 
σύγχρονης βιβλιογραφίας1.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά που εγείρουν την υπό-
νοια Τ-λεμφώματος
Κλινική εικόνα Προσβολή δέρματος ή πνεύμονα

Υπερκαλιαιμία

Ιστολογικά 
χαρακτηριστικά

Διήθηση του παραφλοιού ενώ 
τα λεμφοζίδια παραμένουν 
ανέπαφα

Παρουσία προέχοντων αγγείων
Διαμερισματοποιός ίνωση

Κυτταρολογικά 
χαρακτηριστικά

Ακανόνιστο σχήμα πυρήνα 
(εγκεφαλοειδής, πολυλοβωτός ή 
εντμημένος)

Άφθονο αραιοχρωματικό 
κυτταρόπλασμα

Παρουσία 
αντδραστικών 
κυττάρων

Διαπλεκόμενα δικτυωτά κύτταρα
Ηωσινόφιλα
Επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα
Ώριμα πλασματοκύτταρα

Ανοσοφαινότυπος Ανώμαλος Τ-ανοσοφαινότυπος 
(π.χ CD4+CD8+, ή CD2-CD7-)

Πίνακας 2. Η ταξινόμηση της ΠΟΥ 2008 για τα ώρι-
μα Τ και ΝΚ λεμφοκύτταρα.

•	Λευχαιμικά/διάχυτα
– Τ προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (T-PLL)
– Τ λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη κύτταρα (T-LGL)
– Επιθετική λευχαιμία από ΝΚ κύτταρα
– EBV+ λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή της παιδικής 

ηλικίας
– Τ λευχαιμία/ λέμφωμα των ενηλίκων (ATLL)

•	Λεμφαδενικά
– Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα
– Περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου
– Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό Τ λέμφωμα CD30+
– Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό Τ λέμφωμα CD30-

•	Δερματικά
– Σπογγοειδής μυκητίαση
– Σύνδρομο Sezary
– Πρωτοπαθής CD30+ Τ-λεμφοϋπερπλαστική αλλοί-

ωση του δέρματος
– Πρωτοπαθές δερματικό γδ-Τ λέμφωμα

•	Άλλα Εξωλεμφαδενικά
– Ρινικού τύπου Τ/ΝΚ εξωλεμφαδενικό λέμφωμα
– Τ λέμφωμα σχετιζόμενο με εντεροπάθεια
– Ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα
– Τ λέμφωμα του τύπου της υποδοριΐτιδος
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Πίνακας 3. Ανοσοφαινότυπος των συχνότερων Τ και ΝΚ λεμφωμάτων.

CD3 CD4 CD8 CD7 CD5 CD2 TIA1
GrB
Per CD30 CD25 CD56 CD16 CD57 BCL6 CD10 EBV EMA

Τ προλεμφοκυτταρική 
λευχαιμία

+ + +/- + + + - - - - - - - - - - -

Τ λευχαιμία από 
μεγάλα κοκκιώδη 
κύτταρα

+ - + -/+ -/+ + + + - - - + + - - - -

Τ λευχαιμία/λέμφωμα 
των ενηλίκων

+ + - - + + - - -/+ ++ - - - - - - -

Επιθετική λευχαιμία 
από ΝΚ κύτταρα

+c - -/+ - - + + + - - + - - - - + -

Εξωλεμφαδενικο Τ/ΝΚ 
λέμφωμα, ρινικού 
τύπου

+c - -/+ - - + + + - - + - - - - + -

Τ λέμφωμα που 
σχετίζεται με 
εντεροπάθεια

+ - -/+ + - + + + -/+ -/+ -/+# - - - - - -/+

Ηπατοσπληνικό Τ 
λέμφωμα

+* - +/- + - + + - - - + - - - - - -

Υποδερματικό 
λέμφωμα του τύπου 
της υποδοριΐτιδος

+ - + + -/+ + + + - - + - - - - - -

Σπογγοειδής 
μυκητίαση

+ + -/+ -/+ +/- + - - - - - - - - - - -

Πρωτοπαθές 
δερματικό γδ 
λέμφωμα

+* - -/+ -/+ - + + + - - + - - - - - -

Πρωτοπαθές 
δερματικό CD30+ 
λέμφωμα

+ + - - +/- + + -+ + + - - - - - - +/-

Αγγειοανοσοβλαστικό 
λέμφωμα

+ + - + + + - - - - - - - +/- +/- -** -

Περιφερικό Τ λέμφωμα 
(NOS)

+ +/- -/+ -/+ -/+  + - - -/+ - - - - -^ -^ - -

Αναπλαστικό λέμφωμα, 
ALK+

-/+ +/- -/+ -/+ -/+ + + + ++ ++ +/- - - + - - ++

Αναπλαστικό λέμφωμα, 
ALK-

+/- +/- -/+ -/+ +/- +/- +/- +/- ++ ++ -/+ - - - - - +

c κυτταροπλασματική έκφραση του CD3ε
* T κυτταρικός υποδοχέας γδ
% μία μειοψηφία περιπτώσεων εκφράζει τον T κυτταρικό υποδοχέα αβ
# το CD56 εκφράζεται στο μονόμορφο τύπο
** αρνητικό στα νεοπλασματικά κύτταρα, θετικό στα Β κύτταρα του περιβάλλοντος
^ μία μειοψηφία περιπτώασεων προέρχεται από τα TFH κύτταρα
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Classification of T cell lymphomas
by G. Levidou, P. Korkolopoulou and Ε. Patsouris

1st Department of Pathology National and Kapodistrian University of Athens, “Laikon”, General 
Hospital, Athens

ABSTRACT: T/Νκ cell neoplasms are uncommon (accounting less than 10% of all non-Hodgkin lym-
phomas) tumours of mature and immature T or natural killer (NK) cells at various stages of differentia-
tion. Therapy of the T lymphomas has not been so far as successful as of aggressive B-cell lymphomas, 
and most peripheral T lymphomas (PTLs) have a poor prognosis. The molecular pathogenesis of most 
PTLs is poorly understood. In the recent WHO classification, clinical features, in conjunction with mor-
phological and immunophenotypic criteria, are used to define most disease entities. Functionally, T-cell 
lymphomas are related to the two major arms of the immune system, the innate and adaptive immuni-
ty. NK cells and T cells of the innate immunity recognize antigen in the absence of MHC and are in-
volved in mucosal immunity. The lymphomas derived from these cells often involve cutaneous and 
mucosal sites. Many T- and NK-cell lymphomas observed commonly in the paediatric and young adult 
age group are derived from cells of the innate immune system. The expression of cytotoxic molecules 
in these lymphomas may strengthen apoptosis of tumor and normal bystander cells. Hepatosplenic T-
cell lymphoma, belongs to this category and is a systemic disease derived from functionally immature 
innate effector cells, most often of γδ T cell origin. In contrast, most nodal T-cell lymphomas belong to 
the adaptive immune system. Moreover, T cell lymphomas of the adaptive immune system occur prima-
rily in adults. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AILT), a nodal T cell lymphoma, is mostly likely 
derived from follicular helper T-cells (TFH), a finding that explains many of its pathological and clini-
cal features. Further studies of these neoplasms are needed to elucidate the functional diversity of their 
normal counterparts. 
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Aνοσοφαινοτυπική μελέτη των Τ-λεμφωμάτων 

Φλώρα Ν. Κοντοπίδου

ΠΕΡιληΨη: τα ώριμα τ λεμφώματα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα αιματολογικών νεοπλασιών, που 
προέρχονται από τα μετα-θυμικά τ λεμφοκύτταρα. Αποτελούν ποσοστό λιγότερο από 15% του συνόλου 
των Non-Hodgkin λεμφωμάτων στους ενήλικες. ςτην WHO κατάταξη, στην ομάδα των τ λεμφωμάτων 
περιλαμβάνονται και τα νοσήματα από τα φυσικά κυτταροκτόνα (Φκ) κύτταρα, λόγω της στενής σχέ-
σης των τ και των Φκ κυττάρων που μοιράζονται αρκετούς κοινούς δείκτες και κοινές λειτουργίες. η 
μελέτη των τ λεμφωμάτων είναι δύσκολη κυρίως λόγω της σπανιότητας τους. ο ανοσοφαινότυπος βο-
ηθά σημαντικά στη διάγνωση των τ λεμφωμάτων αν και σε κάθε νοσολογική οντότητα παρατηρείται 
φαινοτυπική ετερογένεια και επι πλέον δεν υπάρχει ειδικός φαινότυπος για το κάθε νόσημα. η ανάλυ-
ση των επιτόπων του τ–κυτταρικού υποδοχέα με κυτταρομετρία ροής είναι χρήσιμη για την ανάδειξη 
της τ-κλωνικότητας.
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Ανασκόπηση

Aνοσοφαινοτυπική Μελέτη  
των Τ-λεμφωμάτων

τα τ-Χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά ςύνδρομα (τ-Χλς) 
προέρχονται από τα ώριμα ή μεταθυμικά τ κύτταρα. ςτην 
κατάταξη κατά WHO, των ώριμων τ-Χλς, περιλαμβά-
νονται και τα νοσήματα που προέρχονται από τα Φυσι-
κά κυτταροκτόνα κύτταρα (Φκ-Χλς), λόγω της στενής 
σχέσης των τ και Φκ κυττάρων και του γεγονότος ότι 
αυτά μοιράζονται αρκετά φαινοτυπικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά.1-3 τα ώριμα τ και Φκ-Χλς είναι σχε-
τικά σπάνια και αποτελούν το 10-15% όλων των Non-
Hodgkin λεμφωμάτων με ορισμένες οντότητες να έχουν 
περιγραφεί ως μεμονωμένες περιπτώσεις. η σπανιότητα 
τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα που κάνει δύσκολη 
τη μελέτη τους.2,3

γενικά κάθε τ λέμφωμα εκτός από το τ λεμφοβλα-
στικό λέμφωμα/λευχαιμία είναι ένα ώριμο τ λέμφωμα. ο 
όρος περιφερικό τ-λέμφωμα (Πτλ) δεν αναφέρεται στη 
θέση προσβολής αλλά στον ανοσοφαινότυπο των νεο-
πλασματικών νοσημάτων που προέρχονται από τα με-
ταθυμικά (ή ώριμα) τ κύτταρα. Υπάρχει συναίνεση με 
την οποία συνήθως διαχωρίζονται το αναπλαστικό Φκ/
τ λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, η σπογγοειδής μυκη-

τίαση και το τ-λέμφωμα/λευχαιμία των ενηλίκων, λό-
γω των ειδικών κλινικο-παθολογικών χαρακτηριστικών 
τους. τα λοιπά Φκ/τ νεοπλάσματα αποτελούν μία πολύ 
ετερογενή ομάδα, κάτω από τον όρο περιφερικά τ λεμ-
φώματα (Πτλ).3,4

τα τ κύτταρα διακρίνονται σε 2 κύριες κατηγορίες 
ανάλογα με τη δομή του τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR), 
τα αβ τ κύτταρα και τα γδ τ κύτταρα. και οι δύο κατη-
γορίες εκφράζουν το αντιγόνο CD3 που περιλαμβάνει γ, 
δ και ε αλυσίδες. τα γδ τ κύτταρα αποτελούν ποσοστό 
μικρότερο του 5% των τ κυττάρων και είναι συνήθως 
αρνητικά για τον δείκτη CD5 καθώς και για τους δεί-
κτες CD4 και CD8. Ένα μικρό ποσοστό εκφράζει τον 
δείκτη CD8.4,5

τα αβ τ κύτταρα διαιρούνται σε 2 κατηγορίες CD4+ 
(βοηθητικά τ κύτταρα) και CD8+ (κυτταροτοξικά τ κύτ-
ταρα).4,6 ςτο φυσιολογικό λεμφικό ιστό τα CD4+ είναι 
περισσότερα από τα CD8+ κύτταρα και η αναλογία αυ-
τή παρατηρείται και στα νεοπλασματικά νοσήματα των 
τ κυττάρων. τα CD4+ κύτταρα διακρίνονται επίσης σε 2 
κύριες κατηγορίες ανάλογα με το προφίλ των κυτοκινών 
που εκκρίνουν, τα Th1 (IL-2, IFN-γ) και τα Th2 (IL-4, IL-
5, IL-6, IL-10). οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν συσχετι-
στεί με κάποιους από τους υπότυπους των T-Xλς, αν και 
πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις των τ λεμφωμάτων 
σχετίζονται με την παραγωγή κυτοκινών από τα νεοπλα-
σματικά κύτταρα (π.χ. η υπερασβεστιαιμία στο λέμφω-
μα/λευχαιμία των ενηλίκων σχετίζεται με την παραγωγή 
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κυτοκινών που ενεργοποιούν τους οστεοκλάστες).
τα παρθένα τ κύτταρα είναι CD45RA+/CD45RO-

/CD27+/CCR7+. μετά την επαφή με το αντιγόνο το 
CD45RA αντικαθίσταται από το CD45RO και τα τ κύτ-
ταρα θα διαφοροποιηθούν ή σε μνημονικά κύτταρα που 
διατηρούν τα αντιγόνα CD27 και CCR7, ή σε δραστικά-
μνημονικά κύτταρα που χάνουν την έκφραση και των δύο 
αυτών αντιγόνων, σε ποσοστό ανάλογο με τη δύναμη του 
αντιγονικού ερεθίσματος. το αγγειοανοσοβλαστικό τ λέμ-
φωμα (ΑΑτ-λ) και το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα (Αλμκ) έχουν και τα δύο φαινότυπο δραστικού 
κυττάρου, αλλά εκφράζουν διαφορετικούς κυτταροτοξι-
κούς δείκτες και δείκτες ενεργοποίησης.6-8

για να θεωρηθεί ένας τ πληθυσμός παθολογικός, 
πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι μονοκλωνικός. ο έλεγχος 
κλωνικότητας μπορεί να γίνει με κυτταρομετρία ροής 
(κΡ) χρησιμοποιώντας αντισώματα έναντι των γονιδια-
κών επιτόπων της μεταβλητής περιοχής του τ κυτταρικού 
υποδοχέα (T-cell receptor, TCR). Υπάρχουν διαθέσιμα μο-
νοκλωνικά αντισώματα για περίπου 80% των γονιδιακών 
επιτόπων της μεταβλητής περιοχής της β αλύσου (Vβ). 
η ελάττωση όλων των μελετούμενων Vβ επιτόπων απο-
τελεί ισχυρή ένδειξη κλωνικότητας, φαινόμενο ανάλογο 
με την καταστολή των μη παθολογικών ανοσοσφαιρινών 
στο πολλαπλούν μυέλωμα (εικόνα 1). ςυχνά για την από-
δειξη κλωνικότητας απαιτούνται μοριακές τεχνικές, κυ-
ρίως η αντίδραση αλυσιδωτής πολυμεράσης (Polymerase 
Chain Reaction, PCR), αν και αυτή η μέθοδος για τα τ 
λεμφώματα έχει ευαισθησία μόνο 70%-80%. καθώς οι 
μέθοδοι για τον έλεγχο κλωνικότητας των τ κυττάρων 
γίνονται μέρος της ρουτίνας στον έλεγχο των ασθενών, 
γίνεται φανερό ότι κάποιες κλωνικές τ διαταραχές δεν 
έχουν κλινική σημασία. μικροί τ κλωνικοί πληθυσμοί 
μπορεί να βρεθούν σε ηλικιωμένα άτομα.9,11,12 

τα Φκ κύτταρα έχουν κάποιες κοινές λειτουργίες και 
εκφράζουν ίδιους δείκτες με τα κυτταροτοξικά τ κύτταρα. 
τα Φκ κύτταρα δεν εκφράζουν τον τ κυτταρικό υποδοχέα 

ή ολόκληρο το CD3, αλλά συνήθως εκφράζουν κυττα-
ροπλασματικά την ε αλυσίδα του CD3 (CD3ε). Εκφρά-
ζουν επίσης CD2, CD7, CD8, κάποιες φορές CD56 και 
CD57 καθώς και τον δείκτη CD16 που σπάνια εκφρά-
ζεται στα τ κύτταρα. τόσο τα Φκ όσο και τα κυτταρο-
τοξικά τ κύτταρα εκφράζουν κυτταροτοξικές πρωτεΐνες 
[perforin, granzyme B και T-cell intracellular antigen-1 
(TIA-1). Δεν υπάρχει μέθοδος που να αποδεικνύει την 
κλωνικότητα των Φκ πληθυσμών. τα τελευταία χρόνια 
μελετάται η έκφραση των KIR υποδοχέων και του συμ-
πλέγματος CD94/NKG2.2,6,10,11

Διαφορές στη μελέτη μεταξύ των Β-ΧΛΣ  
και των Τ-ΧΛΣ

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των Β-Χλς 
και των τ-Χλς που καθιστούν την ανοσοφαινοτυπική 
μελέτη των τ λεμφωμάτων πιο δυσχερή. 
 – ςτα τ λεμφώματα, αντίθετα με ότι ισχύει για τα πε-

ρισσότερα Β λεμφώματα, δεν είναι γνωστό το ακρι-
βές κύτταρο προέλευσης.

 – τα πλείστα τ-Χλς, αντίθετα με τα Β-Χλς, δεν σχε-
τίζονται με ειδικά ανοσοφαινοτυπικά προφίλ. κάποια 
αντιγόνα σχετίζονται με ορισμένες οντότητες, χωρίς 
όμως να είναι ειδικά. Π.χ. το CD30 εκφράζεται σε 
μεγάλο ποσοστό στα αναπλαστικά τ λεμφώματα από 
μεγάλα κύτταρα αλλά εκφράζεται επίσης, σε μικρό 
ποσοστό, και σε άλλα τ και Β λεμφώματα. το CD56 
χαρακτηρίζει τα Φκ/τ λεμφώματα ρινικού τύπου αλ-
λά μπορεί να εκφράζεται και σε άλλα τ-Χλς και στα 
παθολογικά πλασματοκύτταρα. 

 – Επιπλέον κάποια δεδομένη τ νοσολογική οντότη-
τα εμφανίζεται με ποικίλα ανοσοφαινοτυπικά χα-
ρακτηριστικά. Π.χ. το ηπατοσπληνικό τ λέμφωμα, 
συνήθως είναι γδ+ αλλά σπάνια είναι αβ+ ή η τ λευ-
χαιμία από μεγάλα κύτταρα με κοκκία συνήθως είναι 
CD4+CD8- αλλά σπανιότερα μπορεί να είναι CD4-
CD8+ ή CD4+CD8+ ή CD4-CD8-. 

 – Ανοσοφαινοτυπικά ο έλεγχος της μονοκλωνικότητας 
στα Β-Χλς βασίζεται στη μελέτη των ελαφρών αλύ-
σεων επιφανείας. για να αποδειχθεί η κλωνικότητα 
μιας τ κυτταρικής διαταραχής δεν αρκεί η κυτταρο-
μετρία ροής καθώς καλύπτει μόνο 75-80% των περι-
πτώσεων.9,12 ςυχνά χρειάζονται μοριακές μελέτες (με 
PCR) για αναζήτηση αναδιατάξεων των γονιδίων του 
TCR. 

Διαφορική διάγνωση αντιδραστικής 
Τ λεμφοκυττάρωσης και Τ κλωνικού 
πληθυσμού

τα τ-ΧλΝ έχουν φαινότυπο μεταθυμικού λεμφοκυτ-

Εικόνα 1. Μελέτη TCR σε ασθενή με Τ-ΠΛΛ. Διαγραμματική 
απεικόνηση της μέτρησης των Vb, με ΚΡ. Φαίνεται η μεγάλη αύ-
ξηση του Vb17 (87%) και η ελάττωση των λοιπών επιτόπων.
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τάρου είναι δηλ. αρνητικά για τους δείκτες CD1a και 
Terminal deoxynucleotidyl transferase (Tdt). ο πίνακας 
1 παρουσιάζει το φαινοτυπικό προφίλ των τ-Χλς, αρ-
κετά απλοποιημένο καθώς υπάρχουν οντότητες, όπως η 
τ λευχαιμία από μεγάλα κύτταρα με κοκκία (τ-λμκκ), 
με μεγάλη ετερογένεια.3,14

κατά τη διερεύνηση των τ λεμφοκυτταρώσεων συχνά 
πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα μιας αντιδραστικής 
τ λεμφοκυττάρωσης, που συναντάται συχνά και σε μεγά-
λο αριθμό παθήσεων. η διάκριση μεταξύ αντιδραστικού 
και παθολογικού τ πληθυσμού μπορεί να είναι δύσκολη 
καθώς δεν υπάρχει κάποιος ευαίσθητος δείκτης για την τ 
κλωνικότητα, όπως οι ελαφρές άλυσοι επιφανείας για τα 
Β κύτταρα. Ευρήματα που συνηγορούν υπέρ της ύπαρ-
ξης τ νεοπλασματικού πληθυσμού είναι:
 – η απουσία εμφανούς αιτίας που να ευθύνεται για τη 

λεμφοκυττάρωση και η διάρκεια της για 6 μήνες ή 
περισσότερο

 – η ομοιομορφία στη μορφολογία των λεμφοκυττάρων 
π.χ. λεμφοκύτταρα με κοκκία ή που έχουν πυρήνα με 
αναδιπλώσεις

 – η επικράτηση μιας από τις 2 κατηγορίες των τ κυτ-
τάρων, CD4 ή CD8 (subset restriction)

 – η απουσία ή παθολογική έκφραση τ δεικτών που φυ-
σιολογικά θα έπρεπε να εκφράζονται όπως π.χ. η απώ-
λεια του δείκτη CD7 στο σύνδρομο Sezary

 – η σημαντική αύξηση κάποιων φαινοτύπων που φυσι-
ολογικά ή δεν υπάρχουν ή βρίσκονται σε πολύ μικρό 
ποσοστό π.χ. CD4+CD16+ ή TCRγδ+.
Φυσιολογικά οι αντιδραστικοί τ πληθυσμοί περιέ-

χουν ένα μίγμα από CD4+ και CD8+ κύτταρα, ενώ οι 
ώριμοι κλωνικοί τ πληθυσμοί εκφράζουν είτε CD4 εί-
τε CD8 (συχνότερα CD4+CD8-), εύρημα όμοιο με την 
επικράτηση μιας εκ των 2 (κ ή λ) ελαφρών αλύσεων στα 
Β-ΧλΝ. Όμως σαφής υπεροχή ενός υποπληθυσμού μπο-

ρεί να συμβεί και σε αντιδραστικές καταστάσεις, όπου η 
πλειονότητα των τ κυττάρων είναι CD4+ (μετά από με-
ταμόσχευση μυελού των οστών) ή CD8+ (σε ιογενείς λοι-
μώξεις).2,9,14 τα Πτλ είναι CD4+ περίπου στο 65% των 
περιπτώσεων, CD8+ στο 15%, διπλά-θετικά στο 10% και 
διπλά αρνητικά στο 10% των περιπτώσεων.

η απουσία έκφρασης κάποιου τ κυτταρικού αντιγό-
νου συμβαίνει στο 75% των τ-Χλς.25,26 Πιο συχνή είναι 
η απώλεια του CD7 αλλά επίσης είναι συχνή η απώλεια 
των CD2, CD5 και CD3. O δείκτης CD2 είναι ο τελευταί-
ος που χάνεται και έτσι συνήθως είναι ο πιο αξιόπιστος 
παν-τ δείκτης. ςυχνά παρατηρείται απουσία έκφρασης 
περισσοτέρων του ενός παν-τ αντιγόνων. η έκφραση των 
αντιγόνων συχνά είναι παθολογική, ασθενής ή έντονη. 
ςπάνια μπορεί να εκφράζονται μη-τ δείκτες όπως CD20 
και CD79α. Είναι σημαντικό κατά την αξιολόγηση των 
δεικτών να γνωρίζουμε ότι ένα μικρό ποσοστό των CD3+ 
τ κυττάρων του αίματος δεν εκφράζουν τον δείκτη CD7, 
και τα φυσιολογικά TCRγδ+ τ κύτταρα δεν εκφράζουν 
τον δείκτη CD5.9,16 

τα παθολογικά κύτταρα στα περιφερικά τ-λεμφώματα 
(Πτλ) μπορεί να εκφράζουν CD30 ακόμη και ανεξάρτη-
τα από αναπλαστική μορφολογία, καθώς και κυτταροτο-
ξικούς δείκτες όπως τιΑ-1, granzyme B και μ, perforin, 
CD56 και CD57.10,14,18 ςυχνά επίσης εκφράζονται δεί-
κτες ενεργοποίησης περιλαμβανομένων των HLA-DR, 
CD25 ή CD71. 

γενικά ο φαινότυπος των Πτλ είναι ετερογενής και 
η φαινοτυπική ποικιλία δεν έχει καμία εμφανή κλινική 
συσχέτιση. η έκφραση των δεικτών μπορεί να αλλάξει 
κατά την πορεία της νόσου.

Τ-προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Τ-πΛΛ)
η τ-Πλλ χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασια-

Πίνακας 1. Δείκτες επιφανείας σε Τ και ΦΚ- ΧΛΣ
CD3 CD2 CD5 CD7 CD4/CD8 Άλλα

Τ-ΠΛΛ + + + + CD4+/-, CD4/CD8-/+ CD52+, CD45RO+
T-ΛΜΛΚ + + +/- +/- CD8+/CD4- CD16+/-, CD56-/+, CD57+, KIR+/-
Τ-ΛΛΕ + + + - CD4+ CD25+bright, CCR4, FOXP3
ΣΜ/ Συν. Sejary + + + -/+ CD4+ CD25-/+, CCR4
ΧΛΝ-ΦΚΚ - +/- - +/- CD8+/-, CD4- CD16+/-, CD56+, CD57-, cytCD3ε, KIR+/-
ΕΦΚΚ-Λ - + - CD8+/-, CD4- CD16+/-, CD56+, CD57-, cytCD3ε, KIR+/-
Ηπατοσπλ. γδ Λεμφ. + + - + CD8+/- CD4- CD16+, CD56+/-, TCRγδ+, KIR+/-
ΠΤΛ-ΜΠΤ +/- +/- +/- -/+ CD4 > CD8
ΑΛΜΛ -/+ +/- -/+ -/+ CD4+/- CD30+, ALK-1+, EMA±, CD15-/+, CD45+/-, 

CD25+, CD45RO+
Συντομεύσεις: Τ-ΠΛΛ, Τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία; Τ-ΛΜΛΚ, Τ λευχαιμία από μεγάλα λεμφοκύτταρα με κοκκία; Τ-ΛΛΕ, Τ-λευχαιμία/λέμφωμα 

ενηλίκων; ΣΜ, σπογγοειδής μυκητίαση; ΧΛΝ-ΦΚΚ, χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα των ΦΚΚ; ΕΦΚK-Λ, λευχαιμία από ΦΚΚ; ΠΤΛ-ΜΠΤ, 
περιφερικό Τ-Λέμφωμα, μη περαιτέρω τυποποιούμενο; ΑΛΜΛ, αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα.
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σμό μικρού και μεσαίου μεγέθους προλεμφοκυττάρων 
με ώριμο μεταθυμικό φαινότυπο. τα λεμφοκύτταρα της 
τ-Πλλ δηλ. δεν εκφράζουν Tdt και CD1α, αλλά εκφρά-
ζουν CD2, CD5 και CD7. η έκφραση του CD3 ποικίλ-
λει, μπορεί να είναι ασθενής ή να απουσιάζει, ενδεικτικό 
ενός ενδιάμεσου σταδίου διαφοροποίησης μεταξύ θυμι-
κού και μεταθυμικού τ λεμφοκυττάρου. Περίπου 60-65% 
των ασθενών είναι CD4+CD8- το 25% CD4+CD8+ και 
10-15% CD4-CD8+. τα παθολογικά κύτταρα έχουν συ-
νήθως έντονη έκφραση CD52 και προφίλ μνημονικού τ 
κυττάρου (CD45RO+/CD45RA_) αν και το τελευταίο ποι-
κίλλει ανάλογα με τη μορφή της τ-Πλλ.1,9,16 η ανοσοι-
στοχημεία μπορεί να δείξει την υπερέκφραση του TCL1 
ογκογονιδίου. η μελέτη του TCR με κυτταρομετρία ροής 
ή μοριακές μεθόδους δείχνει κλωνική αναδιάταξη.

Τ-Λευχαιμία από Μεγάλα Λεμφοκύτταρα  
με Κοκκία (Τ-ΛΜΛΚ)

οι κλωνικές διαταραχές των μεγάλων λεμφοκυττά-
ρων με Kοκκία (μλκ) περιλαμβάνουν ένα φάσμα από 
βιολογικά διαφορετικά λεμφουπερπλαστικά νοσήματα 
που προέρχονται είτε από τα ώριμα τ κύτταρα (CD3+) 
ή από τα φυσικά κυτταροκτόνα (Φκ) κύτταρα (CD3-). 
και οι δύο υπότυποι τ και Φκ-λμλκ μπορεί να εμφα-
νιστούν με ήπια ή επιθετική κλινική μορφή.17,18 η διαφο-
ρική διάγνωση των δύο οντοτήτων βασίζεται στη μελέτη 
των δεικτών επιφάνειας (πίνακας 2).

τα μλκ φυσιολογικά αποτελούν ποσοστό 10-15% 
των μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος. η πλειοψηφία 
των μλκ (85%) είναι Φκ και δεν εκφράζουν το σύμπλεγ-

μα CD3/TCR ενώ η μειοψηφία (15%) είναι τ κύτταρα 
που εκφράζουν το σύμπλεγμα CD3/TCR και εμφανίζουν 
αναδιάταξη των TCR γονιδίων.

τα τ-μλκ είναι μετα-θυμικά, antigen-primed κυττα-
ροτοξικά CD8+ T λεμφοκύτταρα. η αντιγονική ειδικότητα 
αυτών των παθολογικών κυττάρων δεν είναι γνωστή, αν 
και τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να υπάρχουν δεδομένα 
για ειδικότητα έναντι ιών, όπως του CMV. τα Φκ-μλκ 
ανήκουν στο φυσικό ανοσιακό σύστημα με δυνατότητα 
κυτταροτοξικής δράσης ανεξάρτητης από το μείζον σύ-
στημα ιστοσυμβατότητος.

η διάγνωση της τ-λμλκ -που αποτελεί το 85% των 
περιπτώσεων λμλκ-, πιθανολογείται όταν με κυτταρο-
μετρία ροής βρεθεί αύξηση των CD8+CD57+ τ κυττά-
ρων και επιβεβαιώνεται με τη μελέτη αναδιατάξεων του 
TCR. Παλαιότερα η διάγνωση της τ-λμλκ βασιζόταν 
στην αύξηση του αα των τ-μλκ για διάστημα άνω των 
6 μηνών. ςήμερα αν και θεωρείται παθολογικός απόλυ-
τος αριθμός (αα) CD3+CD57+ κυττάρων ≥0,5x109/L ή 
3 standard deviations πάνω από τον φυσιολογικό -για το 
εργαστήριο- αριθμό CD3+CD57+ κυττάρων, η διάγνω-
ση της τ-λμλκ δεν βασίζεται στον αα αλλά κυρίως 
στην εύρεση κλωνικότητας των τ-μλκ, καθώς υπάρ-
χουν ασθενείς με τ κλωνικό πληθυσμό και φυσιολογι-
κό αα τ-μλκ.18,19 

Παροδικές αντιδραστικές αυξήσεις των μλκ παρα-
τηρούνται σε ασθενείς με ιογενείς λοιμώξεις, αυτοάνοσα 
νοσήματα, κακοήθη νοσήματα και σε ασθενείς μετά με-
ταμόσχευση συμπαγών οργάνων. οι αντιδραστικές λεμ-
φοκυτταρώσεις από μλκ είναι συνήθως πολυκλωνικές 
και υποχωρούν σταδιακά μετά από θεραπεία του υποκεί-
μενου νοσήματος ή αυτόματα συνήθως εντός 6 μηνών. 
τα T-μλκ μετά από ιογενείς λοιμώξεις έχουν φαινότυπο 
μνημονικών ή δραστικών CD8+ λεμφοκυττάρων και εκ-
φράζουν αντίγονα όπως CD28, CD45, CD62L και perfo-
rin. Έχουν περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις μονοκλωνικών 
λεμφοκυτταρώσεων από τ-μλκ, σε HIV πρωτολοίμω-
ξη.20,21 Επίσης κλωνική αύξηση των μλκ παρατηρείται 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.19,20

τα παθολογικά κύτταρα της τ-λμλκ εκφράζουν 
CD2, CD3, CD5, CD7, TCRαβ. το 80% των περιπτώσε-
ων είναι CD8+ (CD3+ TCRαβ+ CD4- CD8+) με φαινό-
τυπο δραστικού λεμφοκυττάρου CD45RA+, CD45RO-, 
CD25-, CD62L- και CD28-. Υπάρχουν όμως σπάνιες μορ-
φές CD4+CD8-, CD4+CD8+, CD4-CD8- όπως και σπά-
νιες μορφές TCRγδ+. Παθολογική έκφραση των παν-τ 
δεικτών όπως CD5 και/ή CD7 είναι χρήσιμη για τη διά-
κριση των παθολογικών τ-μλκ από τον πληθυσμό των 
φυσιολογικών τ λεμφοκυττάρων.9,18,19

ςτη συνήθη μορφή εκφράζονται οι δείκτες CD57 και 
CD16 καθώς και οι κυτταροτοξικές πρωτεΐνες τιΑ-1, gran-
zyme B και granzyme M. το CD57 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 

Πίνακας 2. Διαφορές μεταξύ ώριμων Τ και ΦΚ κυτ-
τάρων

Τ κύτταρα ΦΚ κύτταρα
Μορφολογία ΜΛΚ -/+ +
Δείκτες επιφανείας
CD2
CD3
CD5
CD7
CD16
CD56
TCR

+
+

+/-
+

-/+
-/+
+

+
-
-
+

+/-
+/-

-
Κυτταροπλασματικό 

CD3ε + -/+

ΦΚ υποδοχείς -/+ +
Αναδιάταξη TCR γονιδίων + -
Συντομεύσεις: ΜΛΚ, μεγάλα λεμφοκύτταρα με κοκκία; ΦΚ, φυσικά 
κυτταροκτόνα
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110kDa, εκφράζεται στα Φκ και τα ενεργοποιημένα-δρα-
στικά CD8+ T κύτταρα και είναι ο χαρακτηριστικός δεί-
κτης της τ-λμλκ (εικόνα 2). τα παθολογικά τ-μλκ 
εκφράζουν Fas (CD95) και Fas-Ligand. ςε σπάνιες πε-
ριπτώσεις εκφράζεται, ο δείκτης των Φκ, CD56 και σχε-
τίζεται με πιο επιθετική κλινική πορεία. η έκφραση του 
CD26 σχετίζεται επίσης με τις πιο επιθετικές μορφές 
της νόσου.17 ςτο 50% των περιπτώσεων εκφράζονται, o 
CD94/NKG2 και οι KIR οικογένειες οι σχετιζόμενες με 
το MHC-τάξης I. οι πλείστες των περιπτώσεων τ-λμλκ 
έχουν κλωνική αναδιάταξη του TCR.19,20

Χρόνια Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα  
των Φυσικών Κυτταροκτόνων Κυττάρων 
(ΧΛΝ-ΦΚΚ)

Χαρακτηρίζονται από επίμονη αύξηση –άνω των 6 
μηνών- των Φκκ στο αίμα (αα συνήθως >2x109/L). τα 

παθολογικά κύτταρα των ΧλΝ-Φκκ εκφράζουν CD2, 
κυτταροπλασματικό CD3ε - όχι επιφανειακό CD3 - και 
εμφανίζουν ποικίλη έκφραση για CD16, CD56 και CD57. 
ο δείκτης CD56 τυπικά εκφράζεται στην επιθετική μορ-
φή. Εκφράζονται επίσης οι κυτταροτοξικές πρωτεΐνες 
τιΑ-1, granzyme B και granzyme M. μπορεί να παρα-
τηρηθεί ελάττωση ή απώλεια της έκφρασης του CD2, 
CD7, CD57 ή έκτοπη συνέκφραση του CD5 ή παθο-
λογική ομοιογενής έκφραση του CD8. η έκφραση των 
KIR υποδοχέων είναι παθολογική, απουσιάζει πλήρως 
ή εκφράζεται αποκλειστικά μόνο μία από τις ισομορφές 
τους (restricted KIR isoforms expression). ςτις KIR θε-
τικές περιπτώσεις των ΧλΝ-Φκκ συχνότερα εκφράζο-
νται ενεργοποιημένες ισομορφές του υποδοχέα. μπορεί 
επίσης να παρατηρηθεί έντονη ομοιογενής έκφραση του 
CD94/NKG2 και απώλεια έκφρασης του CD161. Όπως 
αναμένεται δεν υπάρχει αναδιάταξη της ανοσοσφαιρί-
νης ή του TCR.2,19,22

Επιθετική ΦΚΚ-λευχαιμία (ΕΦΚΚ-Λ)
ο ανοσοφαινότυπος αυτού του υπότυπου είναι όμοιος 

με αυτό του λεμφώματος ρινικού τύπου από Φκ/T κύττα-
ρα, που είναι CD2+CD56+κυτταροπλασματικό CD3ε+, 
εκτός από τον δείκτη CD16 που είναι θετικός στο 75% των 
περιπτώσεων ΕΦκκ-λ. ο δείκτης CD57 είναι συνήθως 
αρνητικός. τα Φκ κύτταρα έχουν σχετικά άωρη μορφο-
λογία αλλά η έκφραση του αντιγόνου CD94, δείχνει την 
ώριμη κυτταρική τους προέλευση. η κλωνικότητα των 
Φκκ είναι δύσκολο να καθοριστεί, λόγω απουσίας ενός 
κλωνικού δείκτη. η διαφορική διάγνωση της ΕΦκκ-λ 
και της καλοήθους Φκ- λεμφοκυττάρωσης βασίζεται κυ-
ρίως στην κλινικές εκδηλώσεις και στη συμπεριφορά της 
νόσου. η ΕΦκκ-λ σε αντίθεση με την καλοήθη χρόνια 
Φκ- λεμφοκυττάρωση σχετίζεται με τον EBV.11,18,22

Τ Λευχαιμία/Λέμφωμα των Ενηλίκων  
(Τ-ΛΛΕ)

η τ-λλΕ χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία 
των λεμφοκυττάρων.1,10,25 η διάγνωση της βασίζεται στη 
μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο των λεμφοκυττάρων 
του αίματος καθώς και την απόδειξη της λοίμωξης από 
HTLV-1. τα κύτταρα της τ-λλΕ δεν εκφράζουν Tdt και 
CD1α, εύρημα συμβατό με την ώριμη μεταθυμική προέ-
λευση των κυττάρων. τα παθολογικά κύτταρα εκφράζουν 
τα τ κυτταρικά αντιγόνα CD2, CD3, CD5 αλλά συνήθως 
ελλείπει το CD7. η έκφραση των δεικτών CD3 και CD5 
είναι συχνά ασθενής. οι πλείστες των περιπτώσεων είναι 
CD4+CD8-. ςπάνιες περιπτώσεις είναι CD4-CD8+ ή με 
διπλή θετικότητα CD4+CD8+ ή διπλό αρνητικό φαινότυ-
πο CD4-CD8-. ςχεδόν σε όλους τους ασθενείς εκφράζο-

Εικόνα 2. Περίπτωση CD8+ Τ-ΛΜΛΚ. Τα παθολογικά κύττα-
ρα εκφράζουν τους παν-Τ δείκτες και τους δείκτες CD57 και 
CD16. 
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νται έντονα οι δείκτες ενεργοποίησης HLA-DP, DQ και 
DR καθώς και η α-υπομονάδα του υποδοχέα της IL-2, ο 
δείκτης CD25. οι δείκτες τιΑ-1 και granzyme B είναι 
αρνητικοί ενώ η L-selectin και ο δείκτης CD27 είναι θε-
τικοί. ςυχνά εκφράζονται οι δείκτες CCR4 και FOXP3, 
χαρακτηριστικό των ρυθμιστικών τ κυττάρων. Έχει πα-
ρατηρηθεί φαινοτυπική ετερογένεια στην έκφραση των 
CD45R ισομορφών μεταξύ των παθολογικών κυττάρων 
του αίματος (CD45RA+ CD45R0-) και των παθολογικών 
κυττάρων του δέρματος ή των λεμφαδένων (CD45RA-, 
CD45R0+).3,14 τα μεγάλα βλαστικά κύτταρα μπορεί να 
εκφράζουν τον δείκτη CD30 αλλά είναι αρνητικά για την 
κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (Anaplastic Lym-
phoma Kinase, ALK). 

η ανίχνευση της υπολειπόμενης νόσου με κυτταρο-
μετρία ροής στην τ-λλΕ, αποδεικνύεται χρήσιμη στην 
παρακολούθηση της νόσου καθώς ο αριθμός των παθο-
λογικών κυττάρων που ανιχνεύονται μετά θεραπεία φαί-
νεται να σχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου.26

τυπικά υπάρχει κλωνική αναδιάταξη του τCR και 
κλωνική ενσωμάτωση του ητLV-1 (με PCR) στα νεο-
πλασματικά κύτταρα.

Εξωλεμφαδενικό ΦΚ/Τ Λέμφωμα Ρινικού 
Τύπου

τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι: CD2+, CD56+, 
επιφανειακό CD3-, κυτταροπλασματικό CD3ε+, θετικά 
για τις πρωτεΐνες τις σχετιζόμενες με τα κυτταροτοξικά 
κοκκία (granzyme B, TIA-1, perforin). ςυχνά εκφρά-
ζουν CD43, CD45RO, HLA-DR, CD25, Fas (CD95) και 
Fas ligand. ςπάνιες περιπτώσεις είναι θετικές για CD7 
ή CD30 (εστιακά). η χρώση για CD16, CD57, ALK-1 
είναι αρνητική. μοριακά ανευρίσκεται κλωνική ενσω-
μάτωση του EBV.51-53 ςτην κατηγορία αυτή περιλαμβά-
νονται λεμφώματα CD56-, που εκφράζουν CD3ε και τις 
κυτταροτοξικές πρωτεΐνες αν είναι θετικά για EBV.3,23,26-

28 ςτο ρινικό/ρινικού τύπου Φκ/τ λέμφωμα περίπου 80% 
των περιπτώσεων προέρχονται από Φκ κύτταρα, 10-30% 
από τ κύτταρα, με τα γδ > αβ. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το 35-55% των ρινικών όγκων συνολικά, έχουν Β-κυτ-
ταρικό φαινότυπο

Τ-Λέμφωμα Τύπου Εντεροπάθειας (T-ΛΤΕ)
Ανοσοφαινότυπος: CD3+, CD5-, CD7+, CD103+ 

CD4-, η έκφραση του CD8 ποικίλλει, οι κυτταροτοξικές 
πρωτεΐνες τιΑ-1, perforin, granzyme B είναι θετικές. ςτις 
περισσότερες περιπτώσεις, ένα ποσοστό των κυττάρων 
εκφράζει CD30. ςτη μονόμορφη μορφή τα κύτταρα εκ-
φράζουν τους δείκτες CD8 και CD56. Υπάρχει κλωνική 
αναδιάταξη του TCR.3,23

Ηπατοσπληνικό Τ-Λέμφωμα
Ανοσοφαινότυπος: CD2+, CD3+, CD7+ (στο 50% των 

περιπτώσεων), CD5-, CD4-, TCRαβ-, CD56+/-, TCRδ1+. 
η έκφραση του CD8 ποικίλλει, συνήθως είναι αρνητική. 
Επίσης εκφράζονται τα Fas ligand, granzyme M και τιΑ-
1, ενώ perforin και granzyme B είναι συνήθως αρνητικά. 
ςυχνά υπάρχει έκτοπη έκφραση πολλαπλών ισομορφών 
των KIRs παράλληλα με ασθενές ή αρνητικό CD94.3,23,29 
ςπάνιες περιπτώσεις είναι TCRαβ+ (συχνότερα -79% - 
σε γυναίκες) και εκφράζουν CD8, CD16, CD56. μορια-
κά ανευρίσκεται αναδιάταξη του TCRγ.

T - Λέμφωμα Τύπου Υποδoριίτιδος
Ανοσοφαινότυπος: Φαινότυπος ώριμου CD8+ τ κυτ-

τάρου με έκφραση των κυτταροτοξικών πρωτεϊνών gran-
zyme B, perforin, TIA-1. το 75% είναι TCRαβ+, εκφράζουν 
βF1 και είναι αρνητικά για CD56. το 25% είναι TCRγδ+, 
CD4-, CD8-, CD56+. Υπάρχει κλωνική αναδιάταξη του 
TCR.23,30

Σπογγοειδής Μυκητίαση/Σύνδρομο Sezary
τυπικά τα παθολογικά κύτταρα είναι CD2+ CD3+ 

(dim), TCRαβ+, CD5+, CD4+, CD8- και CD7-. η έκ-
φραση του CD4 είναι ασθενέστερη του φυσιολογικού. 
ο δείκτης CD25 είναι θετικός περίπου στο 60% των πε-
ριπτώσεων, ενώ ο δείκτης CD26 χαρακτηριστικά απου-
σιάζει. ςπάνιες περιπτώσεις είναι CD8+ ή TCRγδ+. ο 
δείκτης CD7 είναι συνήθως αρνητικός αλλά το εύρημα 
αυτό στα ιστολογικά παρασκευάσματα έχει μικρή δια-
γνωστική αξία, καθώς έλλειψη CD7 παρατηρείται και 
στις καλοήθεις δερματικές λεμφικές βλάβες. μπορεί 
επίσης, κυρίως στα προχωρημένα στάδια της νόσου, να 
παρατηρηθεί διαταραχή στην έκφραση και των άλλων τ 
αντιγόνων. ςυχνά εκφράζονται το δερματικό λεμφοκυτ-
ταρικό αντιγόνο (cutaneous lymphocyte antigen, CLA) 
και ο skin-homing receptor CCR4. οι κυτταροτοξικές 
πρωτεΐνες εκφράζονται μόνο σε προχωρημένες βλάβες.31-

33 ο δείκτης CD30, στο σύνδρομο Sezary, σχετίζεται με 
μετατροπή σε λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα και φτωχή 
πρόγνωση. ςτις περισσότερες περιπτώσεις ανευρίσκεται 
κλωνική αναδιάταξη του TCR.

πρωτοπαθή Δερματικά CD30+  
Τ-Λεμφοϋπερπλαστικά Σύνδρομα

ςτην κατηγορία αυτή υπάγονται το Πρωτοπαθές Δερ-
ματικό Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα και 
η λεμφωματοειδής Βλατίδωση. Αποτελούν περίπου το 
25% των δερματικών τ λεμφωμάτων.
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Πρωτοπαθές Δερματικό Αναπλαστικό 
Λέμφωμα από Μεγάλα Κύτταρα (ΠΔΛΜΚ)

τα παθολογικά κύτταρα έχουν φαινότυπο ώριμου, 
ενεργοποιημένου CD4+ T κυττάρου. ςυχνή είναι η απώ-
λεια των δεικτών CD2, CD5 και /ή CD3. ο δείκτης CD30 
εκφράζεται στην πλειονότητα (>75%) των κυττάρων. 
ςτο 70% των περιπτώσεων υπάρχει θετικότητα για τις 
πρωτεΐνες των κυτταροτοξικών κοκκίων (granzyme B, 
perforin, TIA-1).57,58 ςυχνά εκφράζουν CLA, ενώ δεν 
εκφράζουν EMA ή ALK. ο δείκτης CD56 εκφράζεται 
σπάνια. ςχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει αναδι-
άταξη του TCR.34

Λεμφωματοειδής Βλατίδωση (ΛΒ)
τα παθολογικά κύτταρα είναι CD4+, CD8-. ςυχνά 

παρατηρείται απώλεια κάποιου από τα παν-τ αντιγό-
να π.χ. CD2 ή CD5. ο δείκτης CD30 είναι θετικός μόνο 
στον ιστολογικό τύπο Α. ςτις περισσότερες περιπτώσεις 
ανευρίσκεται θετικότητα για τις πρωτεΐνες των κυτταρο-
τοξικών κοκκίων.35 κλωνική αναδιάταξη του TCR βρί-
σκεται σχεδόν πάντα στον ιστολογικό τύπο Β, και σπάνια 
στον τύπο Α.

περιφερικό Τ - Λέμφωμα, μη περαιτέρω 
Τυποποιούμενο (πΤΛ-ΜπΤ)

Αποτελεί το 50% των περιφερικών τ λεμφωμάτων. τα 
παθολογικά κύτταρα έχουν φαινότυπο ώριμου τ κυττά-
ρου αλλά είναι συχνή η απουσία κάποιου παν-τ δείκτη, 
συχνότερα των CD5 και CD7. ςυνήθως είναι CD4+CD8-
, σπάνια μπορεί να είναι CD4+CD8+ ή CD4-CD8-. ςτη 
μορφή από μεγάλα κύτταρα ο δείκτης CD30 είναι θετι-
κός, σπάνια μαζί με τον δείκτη CD15. Αυτό δημιουργεί 
πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης από το Αναπλαστικό 
λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Αλμκ) και το λέμ-
φωμα Hodgkin, που επιλύεται με τη συνεκτίμηση όλων 
των παραμέτρων του φαινοτύπου και της μορφολογίας. 
Αντίθετα από ότι συμβαίνει στο Αλμκ, οι πρωτεΐνες των 
κυτταροτοξικών κοκκίων εκφράζονται σπάνια. οι εξω-
λεμφαδενικές περιπτώσεις μπορεί να εκφράζουν το δείκτη 
CD56 και να έχουν φαινότυπο τ κυτταροτοξικού κυττά-
ρου. ο δείκτης πολλαπλασιασμού Ki-67 είναι συνήθως 
υψηλός και σχετίζεται με κακή πρόγνωση. ο EBV είναι 
αρνητικός στα νεοπλασματικά κύτταρα αλλά μπορεί να 
βρεθεί στα αντιδραστικά Β κύτταρα. ςτις περισσότερες 
περιπτώσεις υπάρχει αναδιάταξη του TCR.36,37

Αγγειοανοσοβλαστικό Τ – Λέμφωμα (ΑΑΤ-Λ)
οι παθολογικές περιοχές στους λεμφαδένες αποτε-

λούνται από ώριμα τ κύτταρα και συνήθως είναι ένα 

μίγμα από πολλά CD4+, που ανήκουν στον παθολογι-
κό κλώνο, και λιγότερα CD8+ κύτταρα, που είναι αντι-
δραστικά. τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν τους 
παν-τ δείκτες. ςυχνά επίσης εκφράζουν CD10, CXCL 
και PD-1, έχουν δηλαδή το φαινότυπο των θυλακιωδών 
τ βοηθητικών κυττάρων. τα πλασματοκύτταρα, που συ-
νυπάρχουν, είναι πολυκλωνικά. τα θυλακιώδη δενδριτικά 
κύτταρα συνήθως περιβάλλουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
των μετατριχοειδικών φλεβιδίων και είναι θετικά για τον 
δείκτη CD21. η εικόνα αυτή είναι χρήσιμη στη διαφορι-
κή διάγνωση. Αναδιάταξη του TCR βρίσκεται στο 75% 
των περιπτώσεων.38

Αναπλαστικό Λέμφωμα από Μεγάλα 
Κύτταρα (ΑΛΜΚ)

To Aλμκ χαρακτηρίζεται από την έκφραση του δεί-
κτη CD30 και ανάλογα με την έκφραση της ALK (Ana-
plastic lymphoma Kinase), διακρίνονται 2 διαφορετικές 
κλινικο-παθολογικές οντότητες, όπως φαίνεται στον πί-
νακα 3. το Αλμκ μπορεί να σχετίζεται με HIV λοίμωξη 
ή να εμφανιστεί δευτεροπαθώς σε ασθενείς με λεμφω-
ματοειδή βλατίδωση, σπογγοειδή μυκητίαση και σπάνια 
νόσο του Hodgkin. 

Ανάλογα με την έκφραση ή όχι των τ δεικτών διακρί-
νονται δύο τύποι: ο T και ο null. τα κύτταρα στα Αλμκ 

πίνακας 3. Κατάταξη των ΑΛΜΚ ανάλογα με την έκ-
φραση της ALK

ALK – θετικό ΑΛΜΚ
συγκεκριμένη κλινικοπαθολογική οντότητα
νέα ηλικία
προσβολή λεμφαδένων και εξωλεμφαδενικών θέσεων
ποικίλη μορφολογία (από μικρά έως μεγάλα κύτταρα)
CD30+, φαινότυπος Τ ή null, κυτταρολυτικές πρωτε-

ΐνες+
CD43+, ποικίλη έκφραση CD45, CD45RO, έντονη έκ-

φραση CD25, σπάνια CD15+
συχνά ΕΜΑ+
καλύτερη πρόγνωση

ALK – αρνητικό ΑΛΜΚ
αμφισβητούμενη κλινικοπαθολογοανατομική οντό-

τητα
μεγαλύτερες ηλικίες (40-65 έτη)
προσβολή κυρίως των λεμφαδένων
μορφολογικά υπάρχει ποικιλία αλλά όχι η μορφή από 

μικρά κύτταρα
CD30+, φαινότυπος Τ ή null, συχνά CD4+, κυτταρολυ-

τικές πρωτεΐνες+, σπάνια CD15+
ΕΜΑ-, (σπανιότατα ΕΜΑ+)
κακή πρόγνωση
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Immunophenotypic analysis of T-cell lymphomas
by Flora N. Kontopidou
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ABSTRACT: Mature T-cell lymphomas comprises a heterogeneous group of hematological tumors 
which originate from post-thymic T-cells, and constitute less than 15% of all non-Hodgkins lymphomas 
(NHLs) in adults. Because NK-cells are closely related and share some immunophenotypic and function-
al properties with T-cells, mature T-cells and NK-cells neoplasms are considered together in the WHO 
classification. The study of these tumors is difficult mainly because of their rarity. Immunophenotyping 
significantly improves the accuracy of the diagnosis, however in general the phenotypes of peripheral 
T-cell lymphomas (PTCL) are heterogeneous and for the most T-cell neoplasms is not entirely disease 
specific. Flow cytomety analysis of T-cell receptor (TCR) repertoire proved to be useful for investigat-
ing T-cell clonality.

εκφράζουν 1 ή περισσότερους τ δείκτες. μερικές περι-
πτώσεις, λόγω απώλειας πολλών παν-τ αντιγόνων, έχουν 
φαινότυπο «null κυττάρου» και χρειάζονται γενετικές με-
λέτες για ταυτοποίηση της κυτταρικής σειράς. ο δείκτης 
CD3 είναι θετικός σε λιγότερο του 25% των περιπτώσε-
ων. Επίσης συχνά δεν εκφράζονται οι δείκτες CD5 και 
CD7. οι δείκτες CD2 και CD4 είναι πιο χρήσιμοι καθώς 
είναι θετικοί στις περισσότερες περιπτώσεις. ο null κυτ-
ταρικός τύπος αφορά νεότερες ηλικίες από τον τ κυττα-
ρικό τύπο (μέση ηλικία 28 vs 42 χρόνια, αντίστοιχα). ο 
δείκτης CD8 συνήθως είναι αρνητικός εκτός σπάνιων πε-
ριπτώσεων. Θετικοί είναι συχνά οι δείκτες CD43, CD45, 
CD45RO και CD25 (έντονη θετικότητα). Επίσης οι πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι θετικές για τις πρωτεΐνες 
των κυτταροτοξικών κοκκίων τιΑ-1, granzyme B και/ή 
perforin. ςπάνια και σε μικρό αριθμό των νεοπλασματι-
κών κυττάρων εκφράζεται ο δείκτης CD15 ή σε μεμονω-
μένες περιπτώσεις ο δείκτης CD13. η ανοσοιστοχημική 
χρώση για CD69 είναι αρνητική.39,40

τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι θετικά για τον δεί-
κτη CD30 (στην επιφάνεια του κυττάρου και στην περι-
οχή Golgi). κατά την ανοσοϊστοχημική χρώση με CD30 
τα μεγάλα κύτταρα χρωματίζονται έντονα, ενώ τα μικρά 
ασθενώς ή καθόλου. η έκφραση του CD30 δεν χαρακτη-
ρίζει το Αλμκ καθώς περίπου το 20% των CD30+ λεμ-
φωμάτων είναι Β λεμφώματα.1,40 

η ALK εκφράζεται στο 30-60% των περιπτώσεων συ-
νολικά (διακύμανση 13-92%). η έκφραση της ALK είναι 
ειδική για τα Αλμκ καθώς δεν εκφράζεται σε φυσιολο-
γικούς ιστούς με εξαίρεση σπάνια κύτταρα του κΝς. η 
έκφραση της στο Αλμκ οφείλεται στη γενετική βλάβη 
του γονιδίου της ALK στο χρωμόσωμα 2, με συχνότε-
ρη διαταραχή την t(2;5)(p23q35). ςτα μεγάλα κύτταρα 
η ALK είναι θετική στο κυτταρόπλασμα και στον πυρή-
να, ενώ στη μορφή από μικρά κύτταρα είναι θετική μόνο 
στον πυρήνα των παθολογικών κυττάρων. η συχνότητα 
έκφρασης της ALK διαφέρει στους διάφορους ιστολογι-

κούς τύπους. ALK μπορεί να εκφράζεται σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις στο διάχυτο από μεγάλα κύτταρα B-NHL και 
σε σπάνιες περιπτώσεις ραβδομυοσαρκώματος.1,40-42

ςτην τελευταία έκδοση της WHO κατάταξης, το ALK- 
Αλμκ, έχει διαχωριστεί από το ALK+ Αλμκ και απο-
τελεί προσωρινή οντότητα, κυρίως λόγω της διαφορετικής 
κλινικής συμπεριφοράς από το ALK+ Αλμκ (πίνακας 3). 
το ALK+ Αλμκ είναι συχνότερο στις πρώτες 3 δεκαετί-
ες της ζωής ενώ το ALK- είναι συχνότερο στους μεγαλύ-
τερους σε ηλικία ασθενείς. το πρωτοπαθές συστηματικό 
ALK+ Αλμκ προσβάλλει λεμφαδένες και συχνά έξω-
λεμφαδενικές θέσεις ενώ το ALK-Αλμκ προσβάλλει 
σπανιότερα έξωλεμφαδενικές θέσεις. το EMA εκφράζε-
ται στην πλειονότητα των ALK+ περιπτώσεων και σπάνια 
στις ALK- περιπτώσεις. η έκφραση της ALK στο Αλμκ 
είναι πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας καθώς 
πολλές σειρές έχουν αποδείξει ότι η θετικότητα για ALK 
σχετίζεται με καλή πρόγνωση. 

ο EBV είναι πάντα αρνητικός. Περίπου στο 90% των 
περιπτώσεων υπάρχει κλωνική αναδιάταξη του TCR ανε-
ξάρτητα από την έκφραση ή όχι των τ δεικτών. ςτο υπό-
λοιπο 10% δεν παρατηρείται αναδιάταξη του TCR ή των 
γονιδίων της ανοσοσφαιρίνης.

ςυμπερασματικά η διάγνωση και η κατάταξη των τ 
λεμφωμάτων βασίζεται στον συνδυασμό κλινικών, μορφο-
λογικών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών αλλά μπορεί 
να είναι δύσκολη λόγω της απουσίας αξιόπιστων δεικτών 
μονοκλωνικότητας και ειδικών καρυοτυπικών ανωμαλι-
ών. η ανοσοφαινοτυπική μελέτη, κυρίως με πολυπαρα-
μετρική κυτταρομετρία ροής, επιτρέπει την αναγνώριση 
ακόμη και μικρών παθολογικών τ πληθυσμών και αποτε-
λεί πολύτιμο εργαλείο στη μελέτη των τ λεμφωμάτων. η 
δυνατότητα της κυτταρομετρίας ροής να ανιχνεύει όχι μό-
νο επιφανειακά αλλά και ενδοκυττάρια μόρια όπως υπο-
δοχείς, ένζυμα και πρωτεινικά προιόντα συγκεκριμένων 
γονιδίων δίδει μελλοντικά νέες προοπτικές στη διάγνω-
ση και πρόγνωση των τ λεμφωμάτων. 
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Αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα

Γεράσιμος Α. Πάγκαλης, Σωτήριος Σαχανάς, Μαρία Κ. Αγγελοπούλου

ΠΕΡιληΨη: το Αγγειοανοσοβλαστικό τ-λέμφωμα αποτελεί την οριστική διάγνωση της αγγειοανοσο-
βλαστικής λεμφαδενοπάθειας με δυσπρωτεϊναιμία. Αποτελεί νόσο της μέσης και προχωρημένης ηλικίας 
και εκδηλώνεται κατά κανόνα με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία και εξάνθημα, 
ενώ περισσότεροι του 30% των ασθενών εμφανίζουν γενικά συμπτώματα (πυρετό, νυκτερινές εφιδρώ-
σεις, απώλεια βάρους, κνησμό). ςυχνό εργαστηριακό εύρημα αποτελεί η αναιμία, οφειλόμενη συνήθως 
σε αυτοάνοση αιμόλυση (άμεση Coombs θετική), καθώς και η πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία. 
ιστολογικώς , χαρακτηρίζεται από πλήρη κατάλυση της αρχιτεκτονικής δομής του προσβεβλημένου 
λεμφαδένος από πολύμορφο πληθυσμό νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων, ηωσινοφίλων, πλασματοκυτ-
τάρων και ιστιοκυττάρων καθώς και από έκδηλη υπερπλασία των αγγείων. τα νεοπλασματικά κύτταρα 
του λεμφώματος προέρχονται πιθανώς από τα θυλακιώδη βοηθητικά τ-λεμφοκύτταρα (TFh) τα οποία 
αποτελούν υποκατηγορία των τ λεμφοκυττάρων. η πιθανή αυτή προέλευση δυνητικά ερμηνεύει αρκετά 
από τα παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου, όπως τη συνοδό μεγάλη αύξηση 
των Β λεμφοκυττάρων και των θυλακιωδών δενδριτικών κυττάρων (FDC’s). τα κύτταρα της νόσου εί-
ναι ώριμα αβ CD4+, CD8- T-λεμφοκύτταρα με ποικίλλουσα έκφραση CD3, ασθενή συνήθως έκφραση 
CD7, με συχνή έκφραση του αντιγόνου CD10 (70%) και του δείκτη BCL-6. ςχήματα περιέχοντα αν-
θρακυκλίνη και κυρίως ο συνδυασμός CHOP θεωρούνται θεραπεία εκλογής, με ποσοστά πλήρων υφέ-
σεων 50-70%. Επί υποτροπής ή ανθεκτικής νόσου, ποσοστό περίπου 30% δύνανται να ιαθεί μετά από 
θεραπεία διάσωσης και αυτόλογη μεταμόσχευση. ςε ασθενείς στους οποίους η αυτόλογη μεταμόσχευση 
αστοχεί ενδέχεται να τεθούν σε μακροχρόνια ύφεση με αλλογενή μεταμόσχευση με σχήμα μειωμένης 
έντασης. η χορήγηση σχημάτων που περιέχουν γεμσιταβίνη, η εφαρμογή μονοκλωνικών αντισωμάτων 
(CD52, CD4, CD20), η προσθήκη του Denileukin diftitox και του παράγοντα antiVEGF (Bevacizum-
ab), στον συνδυασμό με CHOP καθώς και άλλων παραγόντων όπως του αντιμεταβολίτη Pralatrexate, 
των αναστολέων των αποακετυλασών των ιστονών και του Bortezomib, αποτελούν νεώτερες θεραπευ-
τικές επιλογές που είτε εφαρμόζονται ήδη στην κλινική πράξη είτε αποτελούν αντεικείμενο κλινκών με-
λετών. η πρόγνωση του νοσήματος, παρ’ όλα αυτά, είναι δυσμενής με 5ετή επιβίωση περίπου στο 30% 
των ασθενών, ενώ αυτόματες υφέσεις μπορούν να παρουσιασθούν περιστασιακά.
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Ανασκόπηση

Ιστορική αναδρομή
το αγγειοανοσοβλαστικό τ-λέμφωμα [(angioimmuno-

blastic T-cell lymphoma (AITL)] αποτελεί την οριστική 
διάγνωση της αγγειοανοσοβλαστικής λεμφαδενοπάθειας 
με δυσπρωτεϊναιμία (angioimmunoblastic lymphadenop-
athy with dysproteinemia (AILD)]. H AILD περιεγρά-
φη στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από την ομάδα 

του Rappaport1 και ακολούθως από τους Lukes και Tin-
dle2 (1975) και από τον Lennert (1979)3. H διάγνωση 
της AILD θεωρήθηκε προστάδιο εξέλιξης σε λέμφω-
μα έτσι ώστε οι Nathwani και συν (1978)4 καθώς και οι 
Yataganas και συν (1977)5 να περιγράψουν την ανάπτυ-
ξη λεμφώματος μη Hodgkin και Hodgkin αντιστοίχως σε 
ασθενείς με AILD.

Ακολούθως ιάπωνες ερευνητές6 χαρακτήρισαν την 
AILD ως ανοσοβλαστικό τ λέμφωμα (immunoblastic 
T-cell lymphoma), διάγνωση η οποία επιβεβαιώθηκε με 
περαιτέρω ανοσολογικές και μοριακές μελέτες. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε πολλούς ασθενείς 
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υπάρχει σημαντική υπερπλασία πολυκλωνικών Β-λεμφο-
κυττάρων αρκετά εκ των οποίων είναι από πλευράς μορ-
φολογίας παθολογικά7.

Εισαγωγή
το κύριο πρόβλημα του AILT αποτελεί, όπως για τα 

περισσότερα τ- λεμφώματα, η σχετικώς μικρή πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί για την επιτυχή θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση. Αντιθέτως με τα Β-λεμφώματα στα οποία 
η προσθήκη του Rituximab επέφερε σημαντική βελτίω-
ση των ποσοστών ανταπόκρισης και του χρόνου επιβί-
ωσης σε συνδυασμό με CHOP, στο AILT δεν έχει μέχρι 
σήμερα επιτευχθεί κάτι ανάλογο.

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά

Κλινικά Χαρακτηριστικά  
(Πίνακας 1)

η νόσος προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας 60-70 
ετών με διάμεση ηλικία περίπου τα 62 έτη και μικρή υπε-
ροχή του άρρενος φύλου. Περισσότεροι του 30% των 
ασθενών εμφανίζουν γενικά συμπτώματα (πυρετό, νυ-
κτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, κνησμό), ενώ αρ-
κετοί διαγιγνώσκονται με λοίμωξη.

κατά την αντικειμενική εξέταση οι περισσότεροι 
ασθενείς (>80%) εμφανίζουν γενικευμένη λεμφαδενοπά-
θεια, ενώ το 50% περίπου σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία 
και δερματικό εξάνθημα. η λεμφαδενοπάθεια είναι συ-
νήθως μικρού προς μεσαίου μεγέθους, σε ορισμένους δε 
ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσει αυτόματη κλινική ύφε-
ση για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. η βιοψία λεμφα-
δένος θέτει τη διάγνωση αν και ενίοτε η πρώτη βιοψία 
δεν την επιβεβαιώνει έτσι ώστε να απαιτείται και δεύτε-
ρη βιοψία από άλλη θέση. το δερματικό εξάνθημα είναι 
μη ειδικό, η δε ιστολογική του εξέταση δεν συνεισφέρει 
στη διάγνωση της νόσου.1,8-9

Αιματολογικά και Βιοχημικά Ευρήματα 
(Πίνακας 1)

ςυχνό εργαστηριακό εύρημα αποτελεί η αναιμία 
(~90%), οφειλόμενη συνήθως σε αυτοάνοση αιμόλυση 
(άμεση Coombs θετική), καθώς και η πολυκλωνική υπερ-
γαμμασφαιριναιμία (~85%). Επίσης συχνά ανευρίσκεται 
ηωσινοφιλία και λεμφοκυτταροπενία (~50%) ενώ λιγό-
τερο συχνή είναι η θρομβοπενία (~20%). ςε αρκετούς 
ασθενείς στο επίχρισμα αίματος ανευρίσκονται παθολο-
γικά λεμφικά κύτταρα. η LDH του ορού είναι κατά κα-
νόνα αυξημένη (~80% των ασθενών).1,8-9

Διάγνωση της νόσου
η διάγνωση της νόσου τίθεται με συνδυασμό των κλι-

νικοεργαστηριακών ευρημάτων και της ιστολογικής ει-
κόνας του λεμφαδένος.

Συνήθης Διαγνωστική Εικόνα Βιοψίας 
Λεμφαδένος

τυπικώς το AITL χαρακτηρίζεται από πλήρη κατά-
λυση της αρχιτεκτονικής δομής του προσβεβλημένου 
λεμφαδένος, συχνά με διήθηση της κάψας και απουσία 
λεμφοζιδίων (πρότυπο ιιι, AITL χωρίς βλαστικά κέντρα). 
ο συχνότερος μορφολογικός-ιστολογικός τύπος της AILT 
είναι ο τύπος ιιι (εικόνες 1, 2 και 3).

τα κυριώτερα μορφολογικά/ιστολογικά χαρακτηριστι-
κά του AITL συνοψίζονται στα εξής: α. Διάχυτη διήθηση 
από πολύμορφο πληθυσμό αποτελούμενο από νεοπλα-
σματικά τ-κύτταρα, μικρά λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα 
ή επιθηλιοειδή κύτταρα, ανοσοβλάστες, ηωσινόφιλα και 
πλασματοκύτταρα. β. Έκδηλη υπερπλασία αγγειακού δι-
κτύου. γ. Πολλαπλασιασμός των θυλακιωδών δενδριτι-
κών κυττάρων (FDCs).

τα λεμφωματικά κύτταρα είναι συνήθως μετρίου με-
γέθους με στρογγυλό ή ελαφρώς ανώμαλο πυρήνα και 
άφθονο κυτταρόπλασμα που συχνά συρρέουν γύρω από 
τα ενδοθήλια των αγγείων10.

πίνακας 1. Κλινικοεργαστηριακά Χαρακτηριστικά 
Ασθενών με AILT

Χαρακτηριστικά Συχνότητα (%)

Κλινικά Χαρακτηριστικά
Γενικά συμπτώματα 50-80 

(πυρετός, νυκτερινές εφιδρώσεις,  
απώλεια βάρους, κνησμός)

Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια 85-100
Σπληνομεγαλία 50-75
Ηπατομεγαλία 25-70
Δερματικό εξάνθημα 40-60
Πλευριτική ή ασκιτική συλλογή 15-20

Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά
Αναιμία 45-90
Θετική Άμεση Aντίδραση Coombs 30-75
Λεμφοκυτταροπενία 20-50
Ηωσινοφιλία 30-50
Θρομβοπενία 10-20
Υπεργαμμασφαιριναιμία 50-85
Παθολογικά λεμφικά κύτταρα στο αίμα 10-30
Αυξημένη LDH 50-80
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Παραλλαγές Βιοψίας Λεμφαδένος
Εκτός από τον ιστολογικό τύπο ιιι υπάρχουν και οι 

λιγότερο συχνοί τύποι ι και ιι. ςτον τύπο ι η φυσιολογι-
κή αρχιτεκτονική του λεμφαδένος διατηρείται μερικώς 
με παρουσία υπερπλαστικών βλαστικών κέντρων και πα-
ρουσία πολύμορφου λεμφωματικού πληθυσμού κυττάρων 
πέριξ των βλαστικών κέντρων. ςτον τύπο ιι χαρακτηριστι-
κή είναι η παρουσία βλαστικών κέντρων χωρίς κύτταρα 
(καμμένα βλαστικά κέντρα). Άλλες παραλλαγές της νό-
σου αποτελεί ο ιστολογικός τύπος στον οποίο επικρατούν 
τα επιθηλιοειδή κύτταρα11 και άλλη εκείνος στον οποίο 
επικρατούν άωρα πολυκλωνικά Β-κύτταρα EBV θετικά 
τα οποία μερικές φορές λαμβάνουν τη μορφή κυττάρων 
Reed-Sternberg. η τελευταία εικόνα (άωρα πολυκλωνι-
κά Β-κύτταρα/κύτταρα Reed-Sternberg) παρατηρείται 
συνηθέστερα κατά την εξέλιξη της νόσου12.

Ευρήματα Μυελού των Οστών
ςυνήθως η διήθηση του μυελού των οστών δεν είναι 

εκσεσημασμένη και το πρότυπο διήθησης μπορεί να εί-
ναι οζώδες ή διάχυτο με παραδοκιδώδη ή μη κατανομή. 
Επιπροσθέτως συχνά συνυπάρχουν αντιδραστικού τύπου 
αλλοιώσεις όπως πολυκλωνική πλασματοκυττάρωση, 
υπερπλασία της ερυθράς σειράς, ηωσινοφιλία, μυελοΐ-
νωση, αιμοφαγοκυττάρωση9,13-16.

Ανοσοφαινοτυπικά –Ανοσοϊστοχημικά 
Χαρακτηριστικά

τα κύτταρα της νόσου είναι ώριμα αβ CD4+, CD8- 
T-λεμφοκύτταρα με ποικίλλουσα έκφραση CD3 και 
συνήθως ασθενή έκφραση CD7. Επίσης το 1/3 των περι-
πτώσεων εκφράζει το CD30. τα κύτταρα της νόσου εκ-
φράζουν συχνά το αντιγόνο CD10 (70%). ςτο 100% των 
περιπτώσεων εκφράζεται ο κυτταροπλασματικός δείκτης 
των θυλακιωδών τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων (τFh) 
της χημοκίνης CXCR5 καθώς και τα μόρια επιφανείας 
CXCL13, C154, προγραμματισμένου θανάτου-1 (PD-1) 
και το κυτταροπλασματικό SAP (ή SLAM σχετιζόμενη 

Εικόνα 2. Διήθηση λεμφαδένα από μεσαίου έως μεγάλου 
μεγέθους λεμφοκύτταρα με άφθονο διαυγές πρωτόπλασμα 
Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, μεγέθυνση x250 (εξ’ιδίου αρ-
χείου).

Εικόνα 1. Ιστολογικός τύπος ΙΙΙ αγγειοανοσοβλαστικού λεμ-
φώματος με εκσεσημασμένη αγγειακή υπερπλασία και συνο-
δό διήθηση από άτυπα λεμφοκύτταρα. Χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης, μεγέθυνση Χ2.5 (εξ’ ιδίου αρχείου).

Εικόνα 3. Ανοσοϊστοχημική χρώση CD3 σε λεμφαδένα με δι-
ήθηση από αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα. Αναγνωρίζεται 
μεγάλος πληθυσμός CD3+ κυττάρων (εξ’ ιδίου αρχείου).
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πρωτεΐνη). Επίσης συχνά εκφράζεται ο δείκτης BCL-6. 
Tρεχόντως η διάγνωση της AIτL τεκμηριώνεται ανοσο-
ϊστοχημικά από την ανεύρεση των δεικτών CXCL13, 
PD1, ICOS και BCL-617-21.

Μοριακά και Γενετικά Ευρήματα
Αναδιάταξη των γονιδίων του TCR ανευρίσκεται στο 

75% περίπου των περιπτώσεων, ενώ σε μικρό ποσοστό 
(~10%) ενδέχεται να παρατηρηθούν αναδιατάξεις των 
βαρέων αλύσεων των ανοσοσφαιρινών22,23.

οι συχνότερα ανευρισκόμενες καρυοτυπικές ανωμα-
λίες είναι οι τρισωμίες 3, 5, και 21, η απώλεια του μακρού 
σκέλους του χρωμοσώματος 6 και η παρουσία υπεράριθμου 
Χ χρωμοσώματος. Oι παραπάνω ανωμαλίες δεν συσχετί-
ζονται με την πρόγνωση, αν και η παρουσία καρυοτύπου 
με πολλαπλές βλάβες συνδέεται με δυσμενή πρόγνωση24. 
ςυχνά παρατηρείται γενετικό υλικό του EBV κυρίως στα 
Β-λεμφοκύτταρα και σπανιώτερα στα τ λεμφοκύτταρα 
του όγκου. ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα c-maf 
έχει συνδεθεί με τη γένεση των τ-προελεύσεως λεμφω-
μάτων σε διαγονιδιακά ποντίκια και παρουσιάζει αυξη-
μένα επίπεδα συγκέντρωσης σε ιστούς προσβεβλημένους 
από AITL25. ςε γονιδιακό επίπεδο παρατηρείται αυξημέ-
νη έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με Β-λεμφοκύτταρα, 
θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα, χημοκίνες και υποδοχείς 
χημοκινών καθώς επίσης γονιδίων σχετιζομένων με την 
εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και την αγγειογένεση.

παθογένεση
τα νοεπλασματικά κύτταρα της AITL προέρχονται 

πιθανώς από τα θυλακιώδη βοηθητικά τ-λεμφοκύτταρα 
(TFh) τα οποία αποτελούν υποκατηγορία των τ λεμφο-
κυττάρων. η πιθανή αυτή προέλευση δυνητικά ερμηνεύει 
αρκετά από τα παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρα-
κτηριστικά του AITL, όπως τη συνοδό μεγάλη αύξηση 
των Β λεμφοκυττάρων και των θυλακιωδών δενδριτικών 
κυττάρων (FDC’s)26. για παράδειγμα η χημοκίνη CX-
CL13 που εκκρίνεται από τα TFh κύτταρα διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διαφοροποίησης 
και ενεργοποίησης των Β λεμφοκυττάρων στα βλαστι-
κά κέντρα ενώ η κυτταροκίνη IL21 συμβάλλει αφενός 
μεν στη διαφοροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων σε πλα-
σματοκύτταρα αφ’ετέρου δε, μέσω αυτοκρινικής δρά-
σης, επάγει την ανάπτυξη των TFh κυττάρων27. ο ρόλος 
του μικροπεριβάλλοντος στην AITL είναι καθοριστικός, 
συμβάλλοντας ενεργά στην παθογένεια της νόσου. Αρκε-
τές δε από τις κλινικές της εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης των μη νεοπλασματικών κυττάρων 
όπως των Β λεμφοκυττάρων και των θυλακιωδών δεν-
δριτικών κυττάρων μεταξύ τους καθώς και με τα κύττα-
ρα της νόσου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπό την 

επίδραση της Β λεμφοτοξίνης που επάγεται από τη δράση 
του παράγοντα CXCL-13 των τ θυλακιωδών βοηθητικών 
κυττάρων, επέρχεται αύξηση των FDC’s28. τα αυξημένα 
επίπεδα του αγγειογενετικού παράγοντα VEGF (Vascu-
lar endothelial growth factor) και της αγγειοποιητίνης-1 
που παρατηρούνται σε ιστούς ασθενών με AITL πιθανώς 
συσχετίζονται με την παθογένεια της νόσου, επάγοντας 
τη νεοαγγειογένεση29,30. ο VEGF-A βρέθηκε μάλιστα να 
έχει δυσμενή προγνωστική αξία και να αποτελεί αξιοποι-
ήσιμο μόριο για στοχευμένη θεραπεία με τη χρήση αντι-
αγγειογενετικών παραγόντων31.

Υψηλά επίπεδα του ιικού φορτίου EBV σε ιστούς 
ασθενών με AITL συσχετίσθηκαν με αύξηση των κλω-
νικών πληθυσμών των Β-λεμφοκυττάρων32.

τόσο ο EBV όσο και ο ανθρώπινος ερπητοϊός 6Β 
(HHV6) που ανευρίσκεται στο 50% περίπου των ασθενών 
με AITL32, πιθανώς διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δι-
αμόρφωση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και μέσω 
αυτού στην εμφάνιση ή/και πρόοδο της νόσου.

Θεραπεία
το AILT είναι εξαιρετικώς κορτιζονοευαίσθητο νόση-

μα. η κορτιζόνη ως μονοθεραπεία ελέγχει τη νόσο αρχι-
κώς με υποχώρηση των συμπτωμάτων αλλά με γρήγορη 
ανάπτυξη αντοχής15.

η χορήγηση ΧμΘ σε ασθενείς με AILT ενίοτε δυσχε-
ραίνεται λόγω της παρουσίας κυτταροπενιών, ως επί το 
πλείστον αυτοανόσου αιτιολογίας. η αντιμετώπισή τους 
γίνεται συνήθως με τη χορήγηση κορτικοειδών αλλά και 
του μονοκλωνικού αντισώματος CD20 (Rituximab). η 
εφαρμογή του τελευταίου βασίζεται στην τεκμηριωμένη 
συμμετοχή των Β λεμφοκυττάρων στην παθογένεια της 
νόσου. Από ορισμένους μελετητές σε ασθενείς με ΑILT 
έχει χορηγηθεί και ο συνδυασμός R-CHOP ως θεραπεία 
1ης γραμμής με ικανοποιητικά αποτελέσματα (8/9 ασθε-
νείς παρουσίασαν πλήρη ύφεση)33. η ομάδα μας για την 
αντιμετώπιση ασθενούς με AILT και κυτταροπενίες χο-
ρήγησε Rituximab ως μονοθεραπεία με αποκατάσταση 
των κυτταροπενιών, μείωση της λεμφαδενοπάθειας και 
της σπληνομεγαλίας καθώς και υποχώρηση των γενικών 
συμπτωμάτων του ασθενούς.

ςχήματα περιέχοντα ανθρακυκλίνη και κυρίως ο συν-
δυασμός CHOP θεωρούνται θεραπεία εκλογής, με ποσο-
στά πλήρων υφέσεων 50-70%.

Δυο πρόσφατες προοπτικές μελέτες σε ασθενείς 
με επιθετικό λέμφωμα κατέδειξαν το πλεονέκτημα του 
συνδυασμού CHOP κάθε 14 ημέρες (CHOP-14) ένα-
ντι του κλασσικού CHOP (CHOP-21) για ασθενείς ηλι-
κίας >60ετών καθώς και την υπεροχή του συνδυασμού 
CHOEP έναντι του CHOP σε ασθενείς <60 ετών χαμηλού 
κινδύνου. οι ως άνω μελέτες περιελάμβαναν ασθενείς με 
τ λέμφωμα σε ποσοστό 5,8% και 13,7% αντίστοιχα34,35. 
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Παρ’όλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με AILT 
εμφανίζει υποτροπή της νόσου. ςτους ασθενείς αυτούς 
συνιστάται η χορήγηση σχημάτων χημειοθεραπείας διά-
σωσης και στη συνέχεια μεγαθεραπεία και αυτόλογη με-
ταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. με 
την τακτική αυτή το 1/3 των ασθενών σε υποτροπή μπο-
ρούν να διασωθούν36,37. Ως σχήματα διάσωσης χρησιμο-
ποιούνται τα ακόλουθα: ESHAP, DHAP, ICE, MIME, 
miniBEAM κ.λπ. η θέση της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
στην 1η πλήρη ύφεση για τα τ περιφερικά λεμφώματα δεν 
έχει διευκρινισθεί και δεν αποτελεί επιλογή παρά μόνο 
στα πλαίσια μελετών.

τα δεδομένα που υπάρχουν για τη χρήση της αλλο-
γενούς μεταμόσχευσης στα νοσήματα αυτά είναι περιο-
ρισμένα. Από πρόσφατη μελέτη ασθενών με τ λέμφωμα 
σε υποτροπή μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση ή αντο-
χή στη χημειοθεραπεία εφόδου, οι οποίοι έλαβαν σχήμα 
μειωμένης έντασης προέκυψε ότι 12/17 ασθενείς βρίσκο-
νταν σε πλήρη ύφεση μετά από διάμεση παρακολούθηση 
28 μηνών με θνητότητα σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευ-
ση στο 6%38.

ςυμπερασματικά 30-40% των ασθενών με AILT μπο-
ρεί να ιαθεί με ΧμΘ εφόδου περιέχουσα ανθρακυκλίνη 
(CHOP-21, CHOP-14, CHOEP).

Επί υποτροπής ή ανθεκτικής νόσου, ποσοστό περίπου 
30% δύνανται να ιαθεί μετά από θεραπεία διάσωσης και 
αυτόλογη μεταμόσχευση. Ασθενείς που αποτυγχάνουν 
μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση μπορούν να τεθούν 
σε μακροχρόνια ύφεση με αλλογενή μεταμόσχευση με 
σχήμα μειωμένης έντασης.

Νεώτερα Θεραπευτικά Δεδομένα
η χορήγηση σχημάτων που περιέχουν γεμσιταβίνη 

όπως το CHOP-EG (προσθήκη etoposide+Gemcitabine) 
ή GEM-M (Gemcitavine, cisplatin, prednisolone) οδή-
γησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα (60-80% ανταπό-
κριση)39,40. η εφαρμογή του μονοκλωνικού αντισώματος 
CD52 συνδυάζεται με σημαντική τοξικότητα, η δε αντα-
πόκριση εξαρτάται από την ένταση έκφρασης του CD52. 
Από πρόσφατη μελέτη προκύπτει ποσοστό πλήρους αντα-
πόκρισης 71% σε ασθενείς με περιφερικά τ λεμφώματα 
μεταξύ των οποίων και 6 ασθενείς με AILT στους οποίους 
χορηγήθηκε ο συνδυασμός MabCampath-CHOP41.

η προσθήκη του Denileukin diftitox [ανασυνδυασμέ-
νη πρωτεΐνη IL-2/διφθεριτιδική τοξίνη (ONTAK)] στον 
συνδυασμό CHOP σε μελέτη φάσης ιι έχει δώσει ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα (συνολική ανταπόκριση 86%, πλή-
ρης ανταπόκριση 76%) με καλή ανοχή42.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο τον αγγειογενε-
τικό παράγοντα VEGF έχουν εφαρμογή στην AILT στην 
οποία εκφράζεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις τόσο ο 
ίδιος όσο και οι υποδοχείς του. η χορήγηση του antiVEGF 

παράγοντα, Bevacizumab (Avastin) σε συνδυασμό με 
CHOP ως θεραπεία πρώτης γραμμής έχει δοκιμασθεί σε 
μελέτη της ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group). 
Εξάλλου σε μελέτες φάσης ι-ιι έχουν δοκιμασθεί επίσης 
ο αντιμεταβολίτης Pralatrexate με ικανοποιητική αντα-
πόκριση (45-60%), και αναστολείς των αποακετυλασών 
των ιστονών όπως το Depsipeptide (34% ανταπόκριση σε 
ασθενείς με υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά περιφερικά τ λεμ-
φώματα)43. τέλος για το αντίσωμα CD4 (Ζanolimumab) 
υπάρχουν αρχικές θετικές ενδείξεις για επίτευξη ικανο-
ποιητικών αποτελεσμάτων με αποδεκτή τοξικότητα44, ενώ 
η προσθήκη του αναστολέα του προτεασώματος bort-
ezomib στο συνδυασμό ACVBP σε μελέτη φάσης ιι της 
γαλλικής ομάδας δεν απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα 
συγκριτικά με το ACVBP μόνο του.

πΡΟΓΝΩΣΗ
η πρόγνωση είναι δυσμενής με 5ετή επιβίωση περί-

που στο 30% των ασθενών. Αυτόματες υφέσεις μπορούν 
να παρουσιασθούν περιστασιακά. τόσο ο διεθνής προ-
γνωστικός δείκτης (IPI) όσο και ο Προγνωστικός Δείκτης 
για τα τ λεμφώματα αποτελούν κλινικούς προγνωστικούς 
παράγοντες με εφαρμογή στο AILT. ο ιPI είναι περισσό-
τερο εύχρηστο, αναπαραγώγιμο και ισχυρό προγνωστικό 
σύστημα, εντοπίζοντας τους ασθενείς δυσμενούς πρόγνω-
σης. ςυγκεκριμένα ασθενείς ενδιάμεσου-υψηλού και υψη-
λού κινδύνου (ιPI 3-5) παρουσιάζουν 5ετή επιβίωση χωρίς 
εξέλιξη 10-15% και συνολική επιβίωση 10-20%

μειονέκτημα του ανωτέρω προγνωστικού συστήματος 
αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών κατα-
τάσσεται στις ομάδες ενδιάμεσου/υψηλού κινδύνου45-48.

ςύμφωνα με τον προγνωστικό δείκτη για τα τ λεμφώ-
ματα (PIT) οι ασθενείς κατατάσσονται σε τέσσερις ομά-
δες αναλόγως των παραγόντων κινδύνου λαμβάνοντας 
υπόψιν την ηλικία, την κατάσταση φυσικής ικανότητας, 
την τιμή της LDH και τη διήθηση του μυελού των οστών. 
Ασθενείς χωρίς δυσμενείς παράγοντες κινδύνου παρου-
σιάζουν 5ετή συνολική επιβίωση 62% ενώ οι ασθενείς με 
3-4 παράγοντες κινδύνου μόλις 18%49. ςε αναδρομική με-
λέτη που αφορούσε την προγνωστική σημασία ποικίλλων 
κλινικών και βιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με 
AILT που έλαβαν θεραπεία στα πλαίσια τυχαιοποιημένων 
μελετών της γαλλικής ομάδας (GELA) το άρρεν φύλο, η 
λεμφαδενοπάθεια, στο μεσοθωράκιο και η αναιμία ήταν 
οι μόνοι παράγοντες που βρέθηκαν να επηρεάζουν τη συ-
νολική επιβίωση. Αντιθέτως τα ιστολογικά χαρακτηριστι-
κά της νόσου δεν είχαν προγνωστική σημασία8.

Συμπέρασμα
To AιLT είναι σπάνια κλινική οντότητα με ιδιαίτερα 

ωστόσο, κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά. η 
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κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών της νόσου 
κατέστησε δυνατή την ερμηνεία αρκετών εκδηλώσεών 
της. ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος, κυρίως οι αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ των νεοπλασματικών κυττάρων και 
των Β-λεμφοκυττάρων, αποτελούν το σημαντικότερο μέ-
ρος της παθογένειας της νόσου.

η διάγνωσή της μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να 
είναι δυσχερής λόγω της άτυπης κλινικής εικόνας και 
της πιθανής αυτόματης ύφεσης της υπάρχουσας λεμφα-
δενοπάθειας.

η θεραπευτική της αντιμετώπιση δεν διαφέρει ουσι-
αστικά από τα υπόλοιπα τ-περιφερικά λεμφώματα και 

μαζί με το αναπλαστικό τ-λέμφωμα παρουσιάζουν την 
ευνοϊκότερη πρόγνωση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, με 
ικανοποιητικά ποσοστά αρχικής ανταπόκρισης με χημει-
οθεραπευτικά σχήματα περιέχοντα ανθρακυκλίνη. Ωστό-
σο οι περισσότεροι ασθενείς υποτροπιάζουν και η 5ετής 
συνολική επιβίωση είναι μόλις 30%.

η εφαρμογή των νεώτερων θεραπευτικών δεδομένων 
(μονοκλωνικά αντισώματα-αντιαγγειογενετικοί παράγο-
ντες κ.λπ.) και ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
στην 1η ύφεση, αποτελούν αντικείμενα κλινικών μελε-
τών και πιθανώς να συμβάλλουν στη βελτίωση της πρό-
γνωσης της νόσου.

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
by G.A. Pangalis, S. Sahanas and M.κ. Angelopoulou

Hematology Clinic of Iatriko Center Αthens-Psihiko, Hematology Clinic, University Medical School 
of Athens, “Laiko” General Hospital

ABSTRACT: Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) is a peripheral T-cell lymphoma predomi-
nantly seen in elderly patients. AITL usually presents with advanced stage disease, systemic symptoms, 
generalized lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, pruritus, cutaneous rash, effusions, polyclonal hy-
pergammaglobulinemia, anaemia and eosinophilia. Histologically there is a loss of lymphoid architecture 
with a polymorphous infiltrate, including small to medium size lymphocytes, plasma cells, eosinophils 
and immunoblasts. Proliferation of epithelioid post-capillary venules, increased numbers of dendritic 
cells and presence of large B-cell blasts often infected by the EBV are also distinctive pathological fea-
tures of AITL. Several recent studies indicate that AITL is a neoplasm derived from a subset of CD4+ 
T cells normally found in reactive germinal centers (follicular helper T cells). Documentation of Bcl-6 
and CD10 expression in the majority of AITL cases support the possible relationship of this lymphoma 
to the germinal center. Moreover, markers of normal follicular helper T cells (TFH) such as CXCR5, 
CD154, programmed death-1(PD-1) and slam associated protein (SAP), were demonstrated by immu-
nohistochemistry in AITL. Non neoplastic cells that represent a major component of AITL have an im-
portant contribution to pathogenesis of this lymphoma and clinically the manifestations of the disease 
mostly reflect the results of reactions between neoplastic and non neoplastic cells. The pathogenic role 
of EBV is uncertain. Clinical course is variable, with occasional spontaneous remissions. Prognosis is 
dismal, with a median survival <3 years in most studies. The most commonly used treatment is CHOP 
or its variations. More aggressive regimens including stem cell transplantation and/ or combination of 
chemotherapy with anti T-cell monoclonal antibody or other novel agents such as anti-VEGF factor, bort-
ezomib, pralatrexate and histone deacetylase inhibitors are currently under investigation. 
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Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα

Γιώργος Ζ. Ρασιδάκης1, Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος2

ΠΕΡιληΨη: ςτην πρόσφατη ταξινόμηση WHO το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Αλμκ) 
διαχωρίζεται βάσει της έκφρασης της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK) σε μια σαφέστατα 
καθορισμένη νοσολογική οντότητα, το ALK+ Αλμκ και σε μια «προσωρινή» (provisional) νοσολογική 
οντότητα, το ALK- Αλμκ. η έκφραση της ALK στο ALK+ Αλμκ είναι αποτέλεσμα κυτταρογενετι-
κών ανωμαλιών, με συχνότερη την t(2;5)(p23;q35), που φέρουν τμήμα του γονιδίου της ALK υπό τον 
έλεγχο επαγωγέων άλλων γονιδίων. Παρά την ομοιότητά τους σε επίπεδο κλινικής και ιστολογικής ει-
κόνας, οι δύο αυτές υποκατηγορίες διαφέρουν όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθε-
νών, τα μοριακά ευρήματα και την πρόγνωση. Χαρακτηριστικό εύρημα στο Αλμκ είναι η έκφραση 
του CD30. Ενώ πρόκειται περί τ-λεμφώματος, σε αρκετές περιπτώσεις δεν εκφράζονται τ-δείκτες σε 
επίπεδο ανοσοϊστοχημείας (null-φαινότυπος). ο συνδυασμός CHOP αποτελεί τη συνήθη θεραπευτική 
επιλογή για τους ενήλικες ασθενείς με Αλμκ. η προσθήκη ετοποσίδης (CHOEP) ή η βράχυνση της 
διάρκειας κάθε κύκλου (CHOP-14) ενδέχεται να ωφελεί τους ασθενείς <60 και >60 ετών αντίστοιχα. 
ςχετικώς νέοι ασθενείς με ALK- νόσο και age-adjusted IPI 2-3 ενδεχομένως ωφελούνται από την εδραί-
ωση της 1ης ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση. Διάφορα νέα φάρμακα είναι δραστι-
κά στα ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα τ-λεμφώματα η εμπειρία όμως στο Αλμκ είναι πολύ περιορισμένη 
(pralatrexate, denileukin diftitox, depsipeptide κα). η στοχευμένη θεραπεία έναντι του CD30 εφαρμό-
ζεται ήδη σε κλινικές μελέτες, ενώ η στόχευση της ALK έπεται. Ενώ συμβατικά η πρόγνωση καθορί-
ζεται από τον IPI και την έκφραση της ALK, βιολογικοί δείκτες (survivin, bcl-2, MUC-1, CD56 κ.λπ.) 
διευκολύνουν την προγνωστική ταξινόμηση και χρήζουν επιβεβαίωσης σε προοπτικές μελέτες.
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Ανασκόπηση

λεμφώματος (ALK; Anaplastic Lymphoma Kinase) δια-
χωρίζει τις περιπτώσεις Αλμκ σε δύο υποκατηγορίες, 
ALK+ και ALK- αντίστοιχα.3 Παρά την ομοιότητά τους 
σε επίπεδο κλινικής και ιστολογικής εικόνας, οι δύο αυτές 
υποκατηγορίες διαφέρουν όσον αφορά τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τα μοριακά ευρήματα και 
την πρόγνωση, όπως αναλύεται στις αντίστοιχες ενότη-
τες που ακολουθούν, έτσι ώστε στην πρόσφατη ταξινό-
μηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας (ΠοΥ, WHO) 
να αναγνωρίζονται πλέον ως ξεχωριστές οντότητες.4

η εμφάνιση της νόσου σε νεαρές κυρίως ηλικίες με 
σαφή υπεροχή των αρένων, η καλύτερή του έκβαση αλ-
λά κυρίως ο κεντρικός παθογενετικός ρόλος της χιμαιρι-
κής ογκοπρωτεϊνης NPM-ALK και των παραλλαγών της 
που προκύπτουν από χρωμοσωμικές μεταθέσεις μεταξύ 
του χρωμοσώματος 2p23 (ALK) και άλλων γενετικών 
τόπων, καθιστούν το ALK+ Αλμκ μια διακριτή οντό-
τητα τόσο σε κλινικοπαθολογοανατομικό όσο και σε πα-
θογενετικό επίπεδο. Αντίθετα, το ALK- Αλμκ ορίζεται 

Εισαγωγή - Ταξινόμηση
το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 

(Αλμκ) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985 από 
τους Stein και συν.1 Ήδη από το 1994 αναγνωρίσθηκε 
ως ξεχωριστή κλινικοπαθολογοανατομική οντότητα στην 
ταξινόμηση REAL2 με βάση τα ιδιαίτερα μορφολογικά, 
ανοσοφαινοτυπικά και κυτταρογενετικά/μοριακά χαρα-
κτηριστικά του, ως μη-Hodgkin λέμφωμα T-κυτταρικής 
προέλευσης. η έκφραση της κινάσης του αναπλαστικού 
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ως νόσος με ιστολογική εικόνα παρόμοια με αυτήν του 
ALK+ Αλμκ και έντονη και ομοιόμορφη έκφραση του 
CD30, χωρίς όμως έκφραση της ALK. Δεδομένου ότι η 
μορφολογική αξιολόγηση εμπεριέχει υποκειμενικό στοι-
χείο και δεν υπάρχει παθογνωμονικός ανοσοϊστοχημικός 
ή μοριακός δείκτης, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι 
το ALK- Αλμκ θα μπορούσε απλώς να αποτελεί έναν 
μορφολογικό υπότυπο των μη περαιτέρω τυποποιουμέ-
νων τ-περιφερικών λεμφωμάτων, ιδίως δε αφού η πρό-
γνωσή τους δεν παρουσιάζει εκσεσημασμένες διαφορές 
και είναι εν γένει δυσμενής. η άποψη αυτή δεν έχει υι-
οθετηθεί στην πρόσφατη ταξινόμηση WHO, λόγω όμως 
των ανωτέρω επιφυλάξεων το ALK- Αλμκ χαρακτη-
ρίζεται ακόμη ως «προσωρινή» (provisional) νοσολογι-
κή οντότητα.

το Αλμκ μπορεί επίσης να αναπτύσσεται πρωτο-
παθώς στο δέρμα χωρίς συστηματική προσβολή. οι πε-
ριπτώσεις αυτές των πρωτοπαθών δερματικών Αλμκ 
αναγνωρίζονται ως τρίτη ξεχωριστή οντότητα στις πρό-
σφατες ταξινομήσεις της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας.3,4 
Παρ’ ότι τα ALK- συστηματικά Αλμκ έχουν δυσμενέ-
στερη πρόγνωση από τα αντίστοιχα ALK+ και τα πρωτο-
παθή δερματικά Αλμκ έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση 
από όλα τα συστηματικά, ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευ-
ταία είναι πάντοτε ALK-. κατά συνέπεια, εν όψει μιας 
διάγνωσης Αλμκ από βιοψία δέρματος, η ανεύρεσης 
θετικής χρώσης για την πρωτεΐνη ALK παραπέμπει στην 
ύπαρξη συστηματικού και όχι πρωτοπαθούς δερματικού 
Αλμκ μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

η μοριακή παθογένεια του Αλμκ και ο ρόλος της ALK 
έχουν μελετηθεί ενδελεχώς, έτσι ώστε το ALK+ Αλμκ 
να αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα μοντέλα λεμ-
φωματογένεσης.5 ςτην ακόλουθη ανασκόπηση επιχειρεί-
ται η ανάπτυξη των επιδημιολογικών, δημογραφικών και 
κλινικών χαρακτηριστικών του Αλμκ, της ιστολογικής 
διάγνωσης, της διαφορικής διάγνωσης και τέλος της βιο-
λογίας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και πρόγνωσης. Θα 
πρέπει εξ’ αρχής να γίνει σαφές ότι τα κλινικά στοιχεία 
και η θεραπευτική αντιμετώπιση αφορούν τους ενήλικες 
ασθενείς με Αλμκ και όχι τα παιδιά.

Επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία
το Αλμκ δεν είναι συχνό στους ενήλικες, όπου απο-

τελεί μόλις το 2-3% του συνόλου των λεμφωμάτων.4 Αντι-
θέτως αποτελεί ένα από τα συχνότερα λεμφώματα της 
παιδικής ηλικίας, όπου ευθύνεται για το 20-30% του συ-
νόλου των περιπτώσεων. η αναλογία ALK+/ALK- περι-
πτώσεων είναι περίπου 9:1 σε άτομα ηλικίας <20 ετών, 
5-6:1 μεταξύ 20 και 40 ετών, ελαττώνεται στο 1.5-2:1 
στις ηλικίες 40-60 ετών και εξισώνεται με τη μονάδα σε 
ηλικίες άνω των 60 ετών. το Αλμκ προσβάλλει συχνό-
τερα τους άνδρες σε αναλογία περίπου 1.5:1, γεγονός που 

οφείλεται στην εκσεσημασμένη υπεροχή των αρένων επί 
ALK+ νόσου, ενώ η αναλογία προσβολής των δύο φύλων 
είναι παρόμοια στην ALK- νόσο. η υπεροχή των αρένων 
είναι πλέον εκσεσημασμένη στις νεαρότερες ηλικίες3, λό-
γω της συσσώρευσης ALK+ περιπτώσεων στα παιδιά και 
τους νεαρούς ενήλικες. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του ALK+ και ALK- Αλμκ σε σειρές ασθενών με δια-
φορετική αναλογία παιδιατρικών περιπτώσεων δίδονται 
συγκριτικά στον πίνακα 1.6-8

Κλινικά ευρήματα
το Αλμκ τυπικά ταξινομείται στα λεμφαδενικά τ-

λεμφώματα.3 ςτις μισές περίπου περιπτώσεις οι ασθενείς 
παρουσιάζονται με λεμφαδενοπάθεια με ή χωρίς γενικά 
συμπτώματα. ςτους υπόλοιπους μισούς ασθενείς μπορεί 
να προέχει η λεμφαδενοπάθεια ή/και τα Β-συμπτώματα, 
ανευρίσκεται όμως και προσβολή μίας ή πολλαπλών εξω-
λεμφαδενικών θέσεων. το Αλμκ χαρακτηρίζεται από την 
ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα εξωλεμφαδενικών εντο-
πίσεων, αφού 30% περίπου των ασθενών έχουν μία και 
20% πολλαπλές τέτοιες εντοπίσεις. Ενίοτε επομένως η 
νόσος εκδηλώνεται μόνο με συμπτώματα που απορρέουν 
από την προσβολή εξωλεμφικού οργάνου, η δε ποικιλία 
τέτοιων κλινικών εκδηλώσεων που έχουν δημοσιευθεί 
στη βιβλιογραφία είναι εντυπωσιακή.

το Αλμκ αποτελεί σπάνιο υπότυπο λεμφώματος 
στους ενήλικες. Ως εκ τούτου σπανίζουν οι ικανού μεγέ-
θους δημοσιευμένες σειρές ασθενών, ιδιαίτερα δε σειρές 
που να διακρίνουν την ALK+ από την ALK- νόσο. η πιο 
ενδιαφέρουσα ίσως αναφορά προέρχεται από μια υποα-
νάλυση του International Peripheral T-Cell Lymphoma 
Project επί 159 ασθενών με συστηματικό Αλμκ.6 ςτη 
συγκεκριμένη σειρά ενηλίκων ασθενών 55% ήταν ALK+ 
και 45% ALK-. Περίπου 40% των ασθενών είχαν στάδιο 
ιι, 25% στάδιο ιιι και 35% στάδιο IV, 60% είχαν γενικά 
συμπτώματα, περίπου 35% κακή φυσική κατάσταση (PS 
2-4), 20% προσβολή πολλαπλών εξωλεμφικών θέσεων και 
15% περίπου ογκώδη νόσο. Παρ’ ό,τι τόσο η συχνότητα 
της εξωλεμφαδενικής νόσου όσο και της ανεύρεσης πολ-
λαπλών εξωλεμφαδενικών εστιών είναι παρόμοια στους 
δύο υποτύπους, οι ALK+ περιπτώσεις φαίνεται ότι έχουν 
πιο συχνά προσβολή των οστών, του μυελού των οστών 
και του υποδορίου, ενώ οι ALK- του δέρματος του ήπα-
τος και του γαστρεντερικού σωλήνα, αν και οι διαφορές 
αυτές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. τα κλινικά χα-
ρακτηριστικά του ALK+ και ALK- Αλμκ σε σχετικά 
μεγάλες σειρές ασθενών με διαφορετική αναλογία παιδι-
ατρικών περιπτώσεων δίδονται συγκριτικά στον πίνακα 
1.6-8 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι 
στη σειρά των ενηλίκων ασθενών καμία από τις κλινικές 
παραμέτρους, ούτε και κάποια βασική εργαστηριακή πα-
ράμετρος διέφερε σε συχνότητα μεταξύ ALK+ και ALK- 
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περιπτώσεων με μόνη εξαίρεση την ηλικία. Αντίθετα, όταν 
περιλαμβάνονται και παιδιατρικές περιπτώσεις, ενδεχο-
μένως προκύπτουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, η γενική αί-
ματος μπορεί να αποκαλύψει αναιμία (επίπεδα αιμοσφαι-
ρίνης <11 g/dL στο 30%) ή -σχετικά σπάνια- θρομβοπενία 
(αιμοπετάλια <150×109/L στο 10%) ή και θρομβοκυτ-
τάρωση. μπορεί επίσης να αποκαλύψει ουδετερόφιλη 
λευκοκυττάρωση, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπο-
ρεί να φθάσει σε επίπεδα λευχαιμοειδούς αντίδρασης, 
με αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων ακόμη και >100×109/L 
και αριστερά στροφή. ςτις περιπτώσεις αυτές έχουν κα-
ταδειχθεί υψηλά επίπεδα G-CSF στον ορό.9 ςε μεμονω-
μένες περιπτώσεις το Αλμκ μπορεί να παρουσιασθεί 
με ηωσινοφιλία.10

ςπάνια η νόσος μπορεί να εμφανισθεί με λευχαιμική 
εικόνα και τυπικά πρόκειται για ALK+ νόσο της «μικρο-
κυτταρικής» ποικιλίας (ιδέ παρακάτω).11 Πολύ πρόσφατα 
περιγράφηκε σειρά 4 ενηλίκων ALK- ασθενών με λευχαι-
μική εικόνα και εκτεταμένη διήθηση μυελού.12

Διήθηση του μυελού των οστών παρατηρείται περίπου 
στο 10% των περιπτώσεων Αλμκ με συμβατική χρώ-
ση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, σστιςτερα στις ALK+ περι-
πτώσεις.6 Δεδομένου ότι η διήθηση μπορεί να είναι πολύ 
περιορισμένη, η εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών μεθόδων 
αναβιβάζει την πιθανότητα διήθησης του μυελού από 10% 
σε 20-30%.11,13 με εφαρμογή μοριακών τεχνικών, το πο-
σοστό ανίχνευσης της NPM-ALK στο μυελό μπορεί να 
φτάσει περίπου στο 50%. τουλάχιστον 40% των ασθενών 

με Αλμκ έχουν αυξημένα επίπεδα γαλακτικής αφυδρο-
γονάσης (LDH) ορού6-8, περίπου το 25% υπολευκωματι-
ναιμία, ενώ η πλειονότητά τους, περίπου 70%, εμφανίζει 
αυξημένα επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης.14

Ιστολογικά ευρήματα
Μορφολογία

το Αλμκ μπορεί να παρουσιαστεί με ποικίλη ιστο-
λογική εικόνα και κυτταρική μορφολογία, όπως φαίνεται 
στον πίνακα 2. Διακρίνονται ο κλασσικός υπότυπος (70-
80% των περιπτώσεων), δύο συχνοί υπότυποι που συνο-
λικά απαρτίζουν το 15% των περιπτώσεων περίπου και 7 
σπάνιοι ιστολογικοί υπότυποι, που συνολικά δεν ξεπερ-
νούν το 5% του συνόλου.

ςτον κλασσικό τύπο αναγνωρίζονται μεγάλου μεγέ-
θους κύττταρα με άφθονο βασεόφιλο, ηωσινόφιλο ή και 
διαυγές κυτταρόπλασμα και άτυπους ευμεγέθεις πυρή-
νες, οι οποίοι ενίοτε προσλαμβάνουν χαρακτηριστικό νε-
φροειδές ή πεταλοειδές σχήμα (αναφέρονται ως κύτταρα 
hallmark, δηλ. χαρακτηριστικά κύτταρα της νόσου). τα 
χαρακτηριστικά αυτά κύτταρα ανευρίσκονται σε όλους 
τους ιστολογικούς υποτύπους. ςτον λεμφοϊστιοκυτταρι-
κό τύπο, τα κύτταρα του λεμφώματος αναμειγνύονται με 
μεγάλο αριθμό αντιδραστικών ιστιοκυττάρων ενώ στον 
«μικροκυτταρικό» τύπο τα λεμφωματώδη κύτταρα είναι 
κυρίως μέσου ή ακόμα μικρότερου μεγέθους με ακανόνι-
στους πυρήνες. η μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων 

Πίνακας 1. Σύγκριση σχετικής αναλογίας και κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών ασθενών με ALK+ και 
ALK- αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σε 3 ικανού μεγέθους σειρές ασθενών με διαφορετική σύνθε-
ση όσον αφορά το ποσοστό παιδιατρικών περιπτώσεων.

Savage et al6 Suzuki et al7 Falini et al8

Παράμετρος
ALK+

(n=87)
ALK-

(n=72)
ALK+

(n=83)
ALK-

(n=60)
ALK+

(n=53)
ALK-

(n=25)
Ασθενείς <20 ετών (%) ~ 0 ~ 30 ≥ 33
Διάμεση Ηλικία 34 έτη* 58 έτη* 21 έτη* 57 έτη* 22 έτη* 43 έτη*
Άρρενες (%) 63 60 63 75 75* 48*
Στάδιο III/IV (%) 65 58 67 68 72* 44*
Β-Συμπτώματα 60 57 56 57 75 60
Εξωλεμφαδενική νόσος (%) 46 51 53* 73* 60* 32*
Εξωλεμφαδενικές Θέσεις ≥2 (%) 20 21 27 24 ΔΔ ΔΔ
PS ≥2 (%) 35 30 20* 34* 46 30
Ογκώδης Νόσος (%) 21 11 25 40
LDH αυξημένη (%) 37 46 42* 63* 43 43
IPI 2-5 (%) 51 59 50* 72* 50** 29**
* Στατιστικώς σημαντικές διαφορές, **Αge-adjucted IPI ≥2 
ΔΔ: Δεν δίδεται
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που παλαιότερα αναγνωρίζονταν ως Hodgkin-like Αλμκ 
σήμερα κατατάσσεται στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin, 
πλην όμως, σύμφωνα με την ταξινόμηση WHO 2008, πα-
ραμένει ένας μορφολογικός υπότυπος ALK+ Αλμκ που 
προσομοιάζει με την οζώδη σκλήρυνση του λεμφώματος 
Hodgkin (Hodgkin-like).4 ςτο ΑΛΜΚ πλούσιο σε γιγαντο-
κύτταρα τα κύτταρα της νόσου εμφανίζουν γιγάντιο μέ-
γεθος, με παρουσία πολυπύρηνων κυττάρων που ενίοτε 
μπορεί να ομοιάζουν με κύτταρα τύπου Reed-Sternberg. 
Άλλοι σπάνιοι ιστολογικοί τύποι επίσης έχουν περιγραφεί 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με κύτταρα δίκην σφραγι-
στήρος δακτυλίου (signet-ring), του σαρκωματοειδούς, του 
υποκυτταρικού καθώς και του ΑΛΜΚ πλούσιου σε ηωσι-
νόφιλα ή ουδετερόφιλα. Ενώ όλοι οι υπότυποι μπορεί να 
αφορούν είτε ALK+ είτε ALK- περιπτώσεις, ο «μικρο-
κυτταρικός» είναι χαρακτηριστικά ALK+. ςημειώνεται 
ότι περισσότεροι του ενός ιστολογικοί υπότυποι μπορεί 
να συνυπάρχουν στην ίδια βιοψία στο 15% των περιπτώ-
σεων, ενώ ο ιστολογικός υπότυπος μπορεί να μεταβλη-
θεί στις υποτροπές.

Ανοσοϊστοχημεία
Εξ’ ορισμού όλα τα Αλμκ εκφράζουν τον δείκτη 

ενεργοποίησης CD30. μπορεί επίσης να εκφράζουν κά-
ποιον από τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες τ-κυτταρικής 
προέλευσης ή κανένα τέτοιο δείκτη (“null” περιπτώσεις), 
συχνά δε παρατηρείται απώλεια της έκφρασης του CD3, 
πρωτεϊνών του τ-υποδοχέα και της πρωτεϊνης ZAP70. η 
έκφραση των παν-τ δεικτών CD2 και CD3 είναι συχνότε-
ρη στις ALK- περιπτώσεις, ενώ η έκφραση των CD4 και 
CD8 δε διαφέρει μεταξύ ALK+ και ALK- περιπτώσεων. 

Επίσης οι ALK- περιπτώσεις μπορεί να είναι CD15+, ενώ 
οι ALK+ δεν εκφράζουν το CD15. Αντίθετα, στις ALK+ 
περιπτώσεις παρατηρείται συχνότερα έκφραση των κυτ-
ταροτοξικών μορίων TIA-1, granzyme B και περφορίνης 
και του EMA ή MUC-1. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις, 
αυτές δηλ. με “null” φαινότυπο, τα νεοπλασματικά κύτ-
ταρα δεν μπορούν ανοσοϊστοχημικά να ταυτοποιηθούν ως 
τ-προέλευσης, σε μοριακό επίπεδο ανευρίσκεται αναδι-
άταξη του τ-υποδοχέα στη συντριπτική πλειοψηφία των 
Αλμκ. ιδιαίτερα χρήσιμη διαγνωστικά είναι η έκφρα-
ση του κοινού λεμφοκυτταρικού αντιγόνου (LCA) και η 
απουσία έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα PAX5, 
ο οποίος αποτελεί παν-Β δείκτη. οι δείκτες αυτοί διευκο-
λύνουν τη διάκριση του Αλμκ από το κλασσικό λέμφω-
μα Hodgkin αλλά και τα CD30+ επιθετικά Β-λεμφώματα 
(ιδέ παρακάτω “Διαφορική διάγνωση”).

Μοριακά Δεδομένα
η έκφραση της ALK στο ALK+ Αλμκ είναι απο-

τέλεσμα κυτταρογενετικών ανωμαλιών, συχνότερα χρω-
μοσωμικών μεταθέσεων, οι οποίες φέρουν τμήμα του 
γονιδίου της ALK υπό τον έλεγχο επαγωγέων άλλων γο-
νιδίων με συνέπεια την ανώμαλη έκφραση της ALK και 
μάλιστα εκείνου του κυτταροπλασματικού της τμήμα-
τος που προσδίδει τη δραστικότητα της τυροσινικής κι-
νάσης. οι μοριακές βλάβες υπό μορφή μεταθέσεων, οι 
οποίες οδηγούν στην υπερέκφραση της ALK στις περι-
πτώσεις ALK+ Αλμκ και η συχνότητά τους δίδεται 
στον πίνακα 3.

Διαφορική διάγνωση
το Αλμκ, λόγω της ιδιάζουσας μορφολογίας των νε-

οπλασματικών κυττάρων, θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στεί όχι μόνο σε σχέση με άλλα λεμφώματα από μεγάλα 
ή γιγάντια αναπλαστικά κύτταρα (π.χ. διάχυτο Β-λέμφω-
μα από μεγάλα κύτταρα, λέμφωμα Hodgkin κ.α.) αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και από άλλης προέλευσης 
όγκους όπως αδιαφοροποίητα καρκινώματα, κακοήθες 
μελάνωμα ή επιθηλιόμορφα σαρκώματα. ςτις περισσό-
τερες περιπτώσεις, η κυτταρομορφολογία με παρουσία 
των χαρακτηριστικών κυττάρων (hallmark), το πρότυ-
πο διήθησης του λεμφαδένα και τα συνοδά κλινικοεργα-
στηριακά δεδομένα οδηγούν στην υποψία του Αλμκ.4 
η έκφραση του CD30 είναι καθοριστικής σημασίας για 
τη διάγνωσή του, ωστόσο συχνά δεν είναι αρκετή για να 
τεθεί η ακριβής διάγνωση, αν δηλ. πρόκειται για Αλμκ 
(ALK+, ALK- ή πρωτοπαθές δερματικό), κλασσικό λέμ-
φωμα Hodgkin ή CD30+ επιθετικό Β-λέμφωμα. Ενας 
χρήσιμος αλγόριθμος για τη διάγνωση αυτών των λεμ-
φωμάτων φαίνεται στην εικόνα 1. η έκφραση του παν-Β 
δείκτη PAX-5 και ακολούθως η ανοσοϊστοχημική ανί-

πίνακας 2. Ιστολογικοί υπότυποι αναπλαστικού λεμ-
φώματος από μεγάλα κύτταρα
Ιστολογικός Υπότυπος Συχνότητα 
Κλασσικός [ή Συνήθης (Common) 70-80%
Λεμφοϊστιοκυτταρικός 

(Lymphohistiocytic) Συνολικά <15%
Μικροκυτταρικός (Small Cell)
Σπάνιοι Υπότυποι Συνολικά <5%

Τύπου Hodgkin (Hodgkin-like)
Με αυξημένα γιγαντοκύτταρα
Σαρκωματώδης
Με αυξημένα ουδετερόφιλα
Με αυξημένα ηωσινόφιλα
Υποκυτταρικός 
Με κύτταρα δίκην «σφραγιστήρος 

δακτυλίου»
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χνευση της ALK θα οδηγήσουν στην τελική διάγνωση 
και κατάταξη του Αλμκ.

Βιολογία του ΑΛΜΚ
Η Ογκοπρωτεΐνη NPM-ALK

η συχνότερη (70-80%) κυτταρογενετική ανωμαλία 
ALK+ Αλμκ είναι η μετάθεση t(2;5)(p23;q35) που οδη-

γεί στη δημιουργία μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης, η οποία 
αποτελείται από το κυτταροπλασματικό τμήμα της ALK 
και το αμινοτελικό τμήμα της νουκλεοφωσμίνης (NPM, 
επίσης γνωστής ως B23).15 ςημειώνεται ότι η πλήρης πρω-
τεϊνη ALK, η οποία είναι ένας υποδοχέας με λειτουργία 
τυροσινικής κινάσης, εκφράζεται φυσιολογικά μόνο στο 
νευρικό σύστημα και θεωρείται ότι συμβάλλει στη δια-
φοροποίηση και αναγέννηση των νευρικών κυττάρων, 
τον σχηματισμό συνάψεων και τη μετανάστευση των 
μυϊκών κυττάρων. η NPM φυσιολογικά έχει πολλαπλή 
λειτουργία, καθώς συμβάλλει στη μεταφορά των προ-ρι-
βοσωμιακών σωματίων από τον πυρηνίσκο, στη βιογέ-
νεση του RNA, στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης, 
στην επιδιόρθωση του DNA, στη μεταγραφή και στη γε-
νωμική σταθερότητα. καθώς η NPM έχει την ικανότητα 
ολιγομερισμού, φέρει σε γειτνίαση μόρια της χιμαιρι-
κής NPM-ALK με αποτέλεσμα την αυτοφωσφορυλίωση 
και ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης της ALK. η 
NPM-ALK έχει ογκογόνους ιδιότητες και ικανότητα με-
τασχηματισμού κυττάρων καθώς η ενεργοποιημένη ALK 
με τη σειρά της πυροδοτεί πολλαπλούς ογκογόνους μη-
χανισμούς μεταγωγής σήματος.5

η παρουσία χρωμοσωμικών μεταθέσεων του γονι-
δίου alk στο Αλμκ σε συνδυασμό με την απουσία έκ-

Πίνακας 3. Χρωμοσωμικές μεταθέσεις, στις οποίες εμπλέκεται το γονίδιο alk και ενέχονται στην παθογένεια λεμ-
φωμάτων
Χρωμοσωμική 
Μετάθεση

Συνοδός πρωτεΐνη Συχνότητα 
(%)

Χιμαιρική πρωτεΐνη 
(KDa)

Υποκυττάρια 
εντόπιση

Τύπος όγκου

t(2;5)(p23;q35) Nucleophosmin (NPM) 75–80 NPM–ALK (80) Πυρήνας, πυρήνιο, 
κυτταρόπλασμα

ALK+ ΑΛΜΚ και 
ΑΛΚ+ ΔΛΜΒΚ* 

t(1;2)(q25;p23) Tropomyosin 3 (TPM3) 12–18 TPM3–ALK (104) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;3)(p23;q21) TRK-fused gene (TGF) 2 TFG–ALK (113, 97, 85) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
inv(2)(p23;q35) ATIC 2 ATIC–ALK (96) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;17)(p23;q23) Clathrin heavy chain- 

like 1 (CLTC1)
2 CLTC1–ALK (250) Κυτταρόπλασμα 

(κοκκώδες)
ALK+ ΑΛΜΚ, 

ALK+ ΔΛΜΒΚ* 
t(2;X)(p23;q11–12) Moesin (MSN) <1 MSN–ALK (125) Κυτταρική 

μεμβράνη
ALK+ ΑΛΜΚ 

t(2;19)(p23;p13) Tropomyosin 4 (TPM4) <1 TPM4–ALK (95–105) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;17)(p23;q25) ALO17 <1 ALO17–ALK (ND) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 

t(2;22)(p23;q11.2) Non-muscle myosin 
heavy chain (MYH9)

<1 MYH9–ALK (220) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ

ins(3’ALK)(4q22–24) άγνωστη <1 άγνωστη Κυτταρόπλασμα 
(κοκκώδες)

ALK+ ΔΛΜΒΚ* 

ALK+ ΑΛΜΚ: αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ALK+, ALK+ ΔΛΜΒΚ: ALK+ διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
* Αφορά σε εξαιρετικά σπάνια πλασμαβλαστικά CD30- ΔΛΜΒΚ
1Τροποποιημένος πίνακας από Chiarle et al.5 Το γονίδιο alk εμπλέκεται στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος με τη βλάβη inv(2)(p21;p23) 

[Echinoderm microtubule-associated protein-like4 (EML4)] καθώς και στο φλεγμονώδη ψευδοόγκο με τις ακόλουθες μεταθέσεις εκ των ανωτέρω: 
t(1;2)(q25;p23), inv(2)(p23;q35), t(2;17)(p23;q23), t(2;19)(p23;p13) αλλά και t(2;2)(p23;q13) ή inv(2)(p23;q11–13) [RAN binding protein 2 (RANBP2)], 
t(2;11;2)(p23;p15;q31) [Cysteinyl-tRNA synthetase (CARS)] και t(2;4)(p23;q21) [SEC31 homologue A (S. cerevisiae) (SEC31L1)].

ΕΙΚΟΝΑ 1. Αδρή διαφορική διάγνωση λεμφωμάτων με ανα-
πλαστική μορφολογία.



Γ.Ζ. Ρασιδάκης και Θ. Π. Βασιλακόπουλος34

στις οποίες το δεύτερο συστατικό του υβριδικού προ-
ϊόντος είναι άλλοτε άλλη πρωτεΐνη και είναι αυτή που 
καθορίζει την ανοσοϊστοχημική έκφραση της ALK σε 
υποκυττάριες δομές. Όλα τα προϊόντα των μεταθέσεων 
οδηγούν σε ανώμαλη έκφραση και ενεργοποίηση της 
ALK, οι ακριβείς μηχανισμοί όμως που ενεργοποιού-
νται από τα πρωτεϊνικά αυτά μόρια δεν έχουν μελετηθεί 
επαρκώς. ςύγχρονες τεχνικές υψηλής τεχνολογίας όπως 
η γενωμική και πρωτεωμική ανάλυση μπορούν να συμ-
βάλουν στη συστηματικότερη μελέτη των μηχανισμών 
σηματοδότησης που εμπλέκονται στην ογκογένεση του 
ALK+ Αλμκ.39

Θεραπεία
Θεραπεία Πρώτης Γραμμής

το συστηματικό Αλμκ των ενηλίκων αντιμετωπίζε-
ται με χημειοθεραπεία. τυπικά χορηγούνται 6-8 κύκλοι 
του συνδυασμού CHOP (κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβι-
κίνη, βινκριστίνη, πρεδνιζόνη). Αν και έχουν χορηγηθεί 
συνδυασμοί 2ης και 3ης γενεάς (MACOP-B, ProMACE-
CytaBOM, m-BACOD κλπ), δε θεωρείται ότι υπερέχουν 
του CHOP βάσει της κλασσικής μελέτης των Fisher et 
al40. το συμπέρασμα αυτό φυσικά δεν αφορά ειδικά το 
Αλμκ αλλά το σύνολο των επιθετικών λεμφωμάτων Β- 
και τ-προέλευσης.

κατά την τελευταία δεκαετία, δύο μεγάλες μελέτες 
της γερμανικής ομάδος μελέτης των λεμφωμάτων Υψη-
λής κακοηθείας που διενεργήθηκαν προ της εισαγωγής 
του Rituximab στη θεραπευτική των Β-λεμφωμάτων, 
κατέδειξαν ότι τόσο η προσθήκη ετοποσίδης στο CHOP 
(συνδυασμός CHOEP) σε ασθενείς <60 ετών με φυσιο-
λογική LDH, όσο και η βράχυνση των μεσοδιαστημάτων 
χορήγησης του CHOP (συνδυασμός CHOP-14) σε ασθε-
νείς 60-80 ετών πλεονεκτούν του κλασσικού CHOP.41,42 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν σε περίληψη τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα της ανάλυσης της υποομάδος των 
ασθενών των μελετών αυτών αλλά και άλλων της ίδιας 
ομάδος, οι οποίοι είχαν επιθετικά τ-λεμφώματα. ςύμ-
φωνα με τη μη προσχεδιασμένη αυτή ανάλυση φαίνε-
ται ότι η προσθήκη ετοποσίδης είτε ως CHOEP-21 είτε 
ως CHOEP-14 πλεονεκτεί του CHOP στους ασθενείς με 
επιθετικά τ-λεμφώματα ηλικίας <60 ετών και φυσιολο-
γική LDH, ενώ και το CHOP-14 πλεονεκτεί οριακά του 
CHOP στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς.43 Θα πρέπει να 
τονισθεί ιδιαιτέρως ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών της 
ανωτέρω μελέτης έπασχαν από Αλμκ. λαμβάνοντας 
σοβαρά υπ’ όψιν ως επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται ευθέ-
ως για αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ανάλυσης κάποιας 
μελέτης επί του Αλμκ, η χορήγηση των συνδυασμών 
CHOEP-21 και CHOP-14 φαίνεται να αποτελεί εύλογη 
και ενδεχομένως πιο αποτελεσματική εναλλακτική επι-
λογή έναντι του CHOP στους ασθενείς < και >60 ετών 
αντίστοιχα.

φρασης της ALK σε φυσιολογικά λεμφοκύτταρα είναι 
στοιχεία ενδεικτικά του ρόλου της ALK στην ογκογένε-
ση του Αλμκ. ςειρά μελετών έχει καταδείξει τις ογκο-
γόνους ιδιότητες της ALK. για παράδειγμα, η έκφραση 
της ALK σε κύτταρα BaF3 επιτρέπει την ανάπτυξή τους 
εν τη απουσία της IL-3.16 Επίσης η ALK μετασχηματίζει 
κύτταρα NIH3T3, Fr3T3, και RAT-117-19. Διαγονιδιακά 
ποντίκια για NPM-ALK αναπτύσσουν CD-30+ T-λεμφώ-
ματα και πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα20, ενώ επιπρό-
σθετα, όγκοι αναπτύσσονται σε μικρό χρονικό διάστημα 
2-4 εβδομάδων μετά από διαμόλυνση με ρετροϊούς που 
υπερεκφράζουν NPM-ALK, αναπτύσσονται όγκοι. Πα-
ρόμοιες πειραματικές μελέτες σε άλλα συστήματα έχουν 
δείξει ανάπτυξη λεμφωμάτων μετά από υπερέκφραση με 
ΝPM-ALK.18,20-22 η NPM-ALK καθίσταται ογκογόνος μέ-
σω ενεργοποίησης πολλαπλών σηματοδοτικών οδών που 
τελικά οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό, κυτταρι-
κό μετασχηματισμό, αναστολή της απόπτωσης, αντίστα-
ση σε φάρμακα ή γ-ακτινοβολία και αυξημένη επιβίωση. 
Πληρέστερα μελετημένες είναι οι οδοί PLC-γ, RAS/ERK, 
JAK-STAT, PI3K/AKT/mTOR και JNK/Jun, οι οποίες 
ελέγχουν τη λειτουργία πολλαπλών μορίων-στόχων. ςυ-
νοπτικά οι καλύτερα μελετημένοι μηχανισμοί κυτταρικής 
σηματοδότησης που σχετίζονται με την NPM-ALK φαί-
νονται στην εικόνα 2.16,23-33

Η συμβολή του υποδοχέα CD30
ο πιθανός ρόλος του υποδοχέα CD30 στην παθογέ-

νεια του Αλμκ βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση. ςή-
μερα πιστεύεται ότι το CD30 υπερεκφράζεται, τόσο στο 
Αλμκ όσο και στο λέμφωμα Hodgkin, διότι τουλάχι-
στον ένας μεταγραφικός παράγοντας της ομάδας AP-
1, το JunB, αλληλεπιδρά με τον επαγωγέα του γονιδίου 
CD30.34 μάλιστα έχει δειχθεί ότι στο σύνολο σχεδόν των 
CD30+ λεμφωμάτων πράγματι υπερεκφράζεται το JunB 
ενώ είναι χαρακτηριστική η απουσία της ανοσοϊστοχημι-
κής του έκφρασης στα CD30- λεμφώματα ανεξαρτήτως 
κυτταρικής προέλευσης.35 Πιστεύεται ότι η υπερέκφραση 
της πρωτείνης CD30 μπορεί να ενεργοποιεί βιοχημικές 
οδούς μεταγωγής σήματος που συμβάλλουν στην επιβί-
ωση και πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττά-
ρων του Αλμκ36, οι ακριβείς όμως μηχανισμοί είναι υπό 
έρευνα. η δραστικότητα των μεταγραφικών παραγόντων 
της οικογένειας AP-1 είναι ιδιαίτερα υψηλή στα CD30+ 
λεμφώματα,22,37,38 όμως οι μηχανισμοί μέσω των οποίων 
συμβάλλουν στην παθογένεση των όγκων αυτών είναι 
ακόμα υπό διερεύνηση.

Άλλες Διαμεταθέσεις
Όπως προαναφέρθηκε, μέχρι σήμερα έχουν αναφερ-

θεί πολλές άλλες χρωμοσωμικές μεταθέσεις (πίνακας 3), 
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ΕΙΚΟΝΑ 2. Κυτταρικές οδοί σηματοδότησης και NPM-ALK.
Η ογκοπρωτεΐνη ALK πυροδοτεί πολλαπλούς ογκογόνους σηματοδοτικούς μηχανισμούς του κυττάρου. Πιο συγκεκριμένα, η ALK 
αλληλεπιδρά πρωτεΐνες που περιέχουν τη δομή SH-2 όπως οι πρωτεΐνες PLC-γ, SHC, Grb2, IRS-1 και Src, οι οποίες λειτουργούν 
ως μεσολαβητές για την ενεργοποίηση βασικών κυτταρικών σηματοδοτικών οδών, ανάμεσά τους και η οδός RAS/ERK που ρυθ-
μίζει την έκφραση και λειτουργία αντι-αποπτωτικών μορίων (π.χ. BCL-XL) καθώς και ρυθμιστικών παραγόντων του κυτταρικού 
κύκλου (CDK4, Rb κ.α.) συμβάλλοντας αντίστοιχα στην επιβίωση και κυτταρικό πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττά-
ρων. Η ALK μπορεί να φωσφορυλιώνει την κινάση JAK3 η οποία ενεργοποιείται και με τη σειρά της φωσφορυλιώνει τον μετα-
γραφικό παράγοντα STAT3 με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενεργών διμερών STAT3/STAT3 τα οποία εισέρχονται στον πυρήνα 
και προσδένονται σε ειδικές θέσεις του DNA επάγοντας την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν θετικά (π.χ. κυκλίνες D) ή αρνη-
τικά (π.χ. p27) τον κυτταρικό κύκλο με τελικό αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό. Η NPM-ALK έχει την ικανότητα να 
ενεργοποιεί την σηματοδοτική οδό PI3K/AKT/mTOR η οποία ρυθμίζει την κυτταρική επιβίωση μέσω αναστολής των αποπτω-
τικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα η ALK μπορεί να φωσφορυλιώνει την κινάση PI3K που ακολούθως ενεργοποιεί την πρωτεΐνη 
AKT (ή PKB) η οποία φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη BAD. Η τελευταία, όταν φωσφορυλιώνεται, αποδεσμεύει την ισχυρή αντια-
ποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 που με τον τρόπο αυτό είναι ελεύθερη να αναστείλει το μιτοχονδριακό ή ενδογενές σύστημα από-
πτωσης με τελικό αποτέλεσμα την παρατεταμένη επιβίωση του νεοπλασματικού πληθυσμού. Όμως μεταξύ των μορίων-στόχων 
της AKT είναι και ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου όπως η p27 και FOXO3a στα NPM-ALK+ κύτταρα. Σημαντική θέση έχει και 
η οδός σηματοδότησης mTOR η οποία λειτουργεί υπό την επίδραση των PI3K/AKT αλλά και ανεξάρτητα αυτών. Ενεργοποίηση 
της mTOR οδηγεί σε φωσφορυλίωση κυρίως δύο κινασών, της p70S6K και της 4EBP1. Η ενεργοποίηση της p70S6K οδηγεί σε 
ενεργοποίηση της ριβοσωμιακής πρωτεΐνης S6 η οποία εμπλέκεται στη βιοσύνθεση του RNA. Η κινάση 4EBP1 όταν φωσφορυ-
λιωθεί από την mTOR απελευθερώνει την πρωτεΐνη eIF4E (με την οποία συνδέεται σε κατάσταση ηρεμίας του κυττάρου) και η 
ελεύθερη eIF4E δύναται πλέον να εξασκεί τη δράση της στην έναρξη του μηχανισμού πρωτεϊνοσύνθεσης. Μεταξύ των πρωτε-
ϊνών που συντίθενται είναι και μόρια που ευοδώνουν τον κυτταρικό κύκλο και άλλα που αναστέλλουν την απόπτωση. Επιπρό-
σθετα η NPM-ALK μπορεί να συνδέεται με άλλες κινάσες όπως η JNK την οποία ενεργοποιεί μέσω φωσφορυλίωσης που με τη 
σειρά της ρυθμίζει θετικά τη δράση ογκογονιδίων-ισχυρών μεταγραφικών παραγόντων όπως το cJun. Aποτέλεσμα του ενερ-
γοποιημένου μηχανισμού JNK/Jun είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη πρόοδος του κυτταρικού κύκλου μέσω αρνητικής ρύθμισης του 
αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21 γεγονός που συμβάλλει τελικά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
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οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 60-65 ετών με ALK- 
Αλμκ και age-adjusted IPI 2-3, οι οποίοι ανταποκρί-
νονται στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με CHOP 
ή συναφείς συνδυασμούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων ως εδραίωση της 1ης ύφεσης.44 
η πρακτική αυτή επίσης δεν αποτελεί προϊόν τυχαιοποιη-
μένων μελετών, βασίζεται δε στην πτωχή πρόγνωση των 
ασθενών με ALK- Αλμκ και στην παρατήρηση ότι η 
εδραίωση της ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη με-
ταμόσχευση ωφελεί τη συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών 
με επιθετικά λεμφώματα γενικότερα.

η παραπάνω στρατηγική της ενσωμάτωσης της αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης στην 1η ύφεση δεν ακολουθείται 
ούτε στους ασθενείς με ALK- Αλμκ και age-adjusted 
IPI 1-2, ούτε και στο σύνολο των ασθενών με ALK+ νό-

σο, λόγω της γενικά καλής τους πρόγνωσης.44 Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, παρά 
την κρατούσα άποψη περί γενικώς επιτυχούς έκβασης 
των ALK+ περιπτώσεων, οι ασθενείς με ALK+ Αλμκ 
και υψηλό IPI έχουν μάλλον πτωχή πρόγνωση. ςτην πε-
ρίπτωση αυτή, η σύσταση να μη γίνεται αυτόλογη μετα-
μόσχευση στην 1η ύφεση πιθανώς πηγάζει από τα καλά 
αποτελέσματα της μεθόδου όταν εφαρμόζεται κατά το 
χρόνο της υποτροπής, αφού η πλειονότητα των ασθενών 
είναι διασώσιμοι και τότε.45

Θεραπεία Διάσωσης
Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία πρώ-

της γραμμής ή παρουσιάζουν ταχεία πρόοδο νόσου ή υπο-

Πίνακας 4. Προγνωστική σημασία του Διεθνούς Προγνωστικού Δείκτη για τα Επιθετικά Λεμφώματα (IPI; 
Inernational Prognostic Index) καθώς και σημαντικών βιολογικών δεικτών σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας στο 
ΑΛΜΚ ανάλογα με την έκφραση της ALK.

Προγνωστικός Δείκτης

5-ετής Επιβίωση Ελεύθερη 
Εξέλιξης Νόσου

5-ετής Συνολική
Επιβίωση 

Σύνολον
Ασθενών

ALK+
%

ALK-
%

Σύνολον
Ασθενών

ALK+
%

ALK-
%

Έκφραση ALK6 (n=159) 60 36 70 49
Διεθνής προγνωστικός Δείκτης IPI6 (n=148)
 0-1: Χαμηλού Κινδύνου ΔΔ 80 62 ΔΔ 90 74
 2: Χαμηλού-Ενδιαμέσου Κινδύνου ΔΔ 61 44 ΔΔ 68 62
 3: Ενδιαμέσου-Υψηλού Κινδύνου ΔΔ 23 16 ΔΔ 23 31
 4-5: Υψηλού Κινδύνου ΔΔ 25 13 ΔΔ 33 13

Survivin14 (n=56)
 Αρνητική 90 100 89 95 100* 92

 Θετική 43 34 46 62 56* 60
MUC-166 (n=48)
 Αρνητικό (<10%) 75 100 71 94 100 93
 Θετικό (>10%) 40 52** 26 71 89** 56

CD567 (n=143)
 Αρνητικό ΔΔ ΔΔ ΔΔ 69 77 47
 Θετικό ΔΔ ΔΔ ΔΔ 29 43 14

Bcl-267 (n=64)
 <50% ΔΔ ΔΔ ΔΔ 75 *** 58*
 ≥50% ΔΔ ΔΔ ΔΔ 33 *** 28*

- ΔΔ: Δεν Δίδεται
- Όλοι οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες έχουν επιβεβαιωθεί σε πολυπαραγοντική ανάλυση. Ειδικά για την ALK διατηρούνται οι επιφυλάξεις 

που αναφέρονται στο κείμενο για το κατά πόσον είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
- Η μελέτη του IPTCLP6 αναφέρεται αποκλειστικά σε ενήλικες ασθενείς. Οι υπόλοιπες μελέτες περιλαμβάνουν και παιδιά σε αναλογία όμως 

που δεν υπερβαίνει το 15%
- Όλες οι διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο
- *0.05<p<0.10, **p>0.10, ***Η έκφραση του bcl-2 είναι εξαιρετικά σπάνια στο ALK+ ΑΛΜΚ
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τροπή μετά από θεραπεία τύπου CHOP και συναφών, θα 
πρέπει να λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης (τυπικά 
ESHAP, ICE ή άλλους συνδυασμούς) και, εφ’όσον είναι 
χημειοευαίσθητοι και πληρούν τα κριτήρια ηλικίας και 
φυσικής κατάστασης, να προωθούνται για μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση.46-50 ο ρόλος της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης συζητείται σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Πειραματική Θεραπεία

Θεραπεία Πρώτης Γραμμής
η δυσμενής έκβαση των τ-λεμφωμάτων γενικότερα 

με χημειοθεραπεία τύπου CHOP έδωσε το έναυσμα για 
την ενσωμάτωση νέων φαρμάκων στην πρώτη γραμμή θε-
ραπείας. η μέχρι στιγμής εμπειρία βασίζεται σε μικρούς 
αριθμούς ασθενών με τ-λεμφώματα και εξαιρετικά μικρές 
ως εκ τούτου υποομάδες ασθενών με Αλμκ.

το Denileukin Diftitox, μια γενετικά ανασυνδυασμένη 
χιμαιρική πρωτεϊνη αποτελούμενη από τις αλληλουχίες 
αμινοξέων για τα κλάσματα Α και Β της διφθεριτιδικής 
τοξίνης και της ανθρώπινης ιντερλευκίνης-2, έχει συνδυα-
σθεί επιτυχώς με το CHOP σε 47 ασθενείς με τ-λεμφώμα-
τα (μόνον 6 με Αλμκ): το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 
89%, με 78% πλήρεις υφέσεις, διάμεση επιβίωση ελεύθε-
ρη εξέλιξης της νόσου 17 μηνών και πολύ μικρή επιπλέον 
τοξικότητα σε σχέση μόνο με τη χημειοθεραπεία.51

ο συνδυασμός του αντι-CD52 μονοκλωνικού αντι-
σώματος Campath με το CHOP, πέραν της μεγάλης του 
τοξικότητος, δε φαίνεται να έχει θέση στο Αλμκ, διό-
τι τα κύτταρα της νόσου δεν εκφράζουν το μόριο-στόχο 
CD52.52 η ενσωμάτωση ετοποσίδης και γκεμσιταβίνης 
στο CHOP (CHOP-EG: 26 ασθενείς αλλά μόνο 2 ALK- 
Αλμκ) δεν απέδωσε θεαματικά προκαταρκτικά απο-
τελέσματα.53

Θεραπεία Διάσωσης
Αρκετές φαρμακευτικές ουσίες που πρόσφατα έχουν 

εισαχθεί στη θεραπευτική των νεοπλασιών για άλλες εν-
δείξεις, δοκιμάζονται σε ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτρο-
πιάζοντα τ-λεμφώματα, όπως η pralatrexate (προσφάτως 
έλαβε ένδειξη για τα περιφερικά τ-λεμφώματα, βλ. πα-
ρακάτω), το Depsipeptide (Romidepsin), το Denileukin 
Diftitox αλλά και η μπορτεζομίμπη, η Nelarabine, η 
Clofarabine, η λεναλιδομίδη, οι αναστολείς της κινάσης 
mTOR, όπως το Everolimus κ.λπ. Όλες οι σχετικές με-
λέτες αφορούν ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
τ-λεμφώματα και περιλαμβάνουν ελάχιστους ασθενείς με 
Αλμκ, όπως προκύπτει από την παράγραφο που ακο-
λουθεί, όπου επιλεκτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες 
μέχρι στιγμής μελέτες.49

η Pralatrexate αποτελεί δομικό ανάλογο της μεθο-
τρεξάτης με διαφορετικό όμως μηχανισμό δράσης που 

επιτρέπει την εκλεκτική ενδοκυττάριο συσσώρευσή της. 
Πιθανώς δεν παρουσιάζει διασταυρούμενη αντοχή προς 
τη μεθοτρεξάτη και έχει αποδώσει ποσοστό ανταπόκρι-
σης 54% σε 26 αξιολογήσιμους ασθενείς με ανθεκτικό 
ή υποτροπιάζον τ-λέμφωμα: 14 ασθενείς ανταποκρίθη-
καν μεταξύ δε αυτών ένας με ALK- και ένας με ALK+ 
Αλμκ, οι οποίοι εισήλθαν σε πλήρη ύφεση.54 ςτη μελέ-
τη PROPEL που ακολούθησε, 109 ασθενείς με υποτροπι-
άζοντα/ανθεκτικά περιφερικά τ-λεμφώματα και διάμεσο 
αριθμό 3 προηγουμένων θεραπευτικών σχημάτων έλαβαν 
Pralatrexate και το ποσοστό ανταπόκρισης αξιολογήθη-
κε κεντρικά από ανεξάρτητους παρατηρητές: 29% των 
ασθενών ανταποκρίθηκαν με διάμεση διάρκεια ύφεσης 
10 μηνών και 11% πλήρεις υφέσεις, ακόμη και σε εκδή-
λως χημειοανθεκτικούς ασθενείς. Δυστυχώς δεν είναι δι-
αθέσιμα ξεχωριστά δεδομένα για το Αλμκ55. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτών, η Pralatrexate έλαβε πρόσφατα 
ένδειξη από το FDA για την αντιμετώπιση των υποτροπι-
αζόντων/ανθεκτικών περιφερικών τ-λεμφωμάτων.

Yπολογίσιμα ποσοστά ανταπόκρισης (38%) έχει απο-
δώσει ο αναστολέας της απακετυλάσης των ιστονών 
Depsipeptide (Romidepsin) σε 47 ασθενείς με περιφερι-
κά τ-λεμφώματα, η εμπειρία όμως για το Αλμκ είναι 
εξαιρετικά μικρή.56 το Belinostat, ένας άλλος αναστολέ-
ας της απακετυλάσης των ιστονών, είναι επίσης δραστικό 
στα περιφερικά τ-λεμφώματα. ςτη σχετική μελέτη φά-
σης II ένας εκ των 3 ασθενών με Αλμκ πέτυχε μερική 
ύφεση.57 ςε μελέτη φάσης ιι το Denileukin Diftitox χο-
ρηγήθηκε σε 27 ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον 
τ-λέμφωμα (των δερματικών εξαιρουμένων): 2/2 ασθε-
νείς με ALK- Αλμκ εισήλθαν σε πλήρη ύφεση, ενώ ο 
μόνος ALK+ δεν ανταποκρίθηκε.58 Επίσης ανταποκρί-
σεις της τάξεως του 25% στα τ-λεμφώματα έχουν πα-
ρατηρηθεί με τη χορήγηση του αντι-CD4 μονοκλωνικού 
αντισώματος Zanolimumab (μερική ύφεση σε ¼ ασθε-
νών με Αλμκ).59 τέλος, σε επίπεδο αναφορών περιπτώ-
σεων, έχουν αναφερθεί υφέσεις ανθεκτικών Αλμκ με 
τη χορήγηση του αντι-CD25 μονοκλωνικού αντισώμα-
τος Daclizumab.60,61

η έκφραση του CD30 στο σύνολο των περιπτώσεων 
καθώς και της πρωτεϊνης ALK σε μια μεγάλη υποομάδα 
ασθενών προσφέρουν τη δυνατότητα στοχευμένης θερα-
πείας στο Αλμκ. η στόχευση έναντι του CD30 έχει ήδη 
περάσει στο επίπεδο των κλινικών μελετών σε αντίθεση 
με τα μόρια που στοχεύουν την ALK.62

το MDX-060, ένα πλήρως ανθρώπειο μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του CD30 χορηγήθηκε σε 7 ασθενείς με 
Αλμκ: 2 πολυθεραπευμένοι ασθενείς (28%), οι οποίοι 
είχαν καθ’ υπεροχήν δερματική προσβολή, πέτυχαν πλήρη 
ύφεση της νόσου.63 το SGN-30, ένα χιμαιρικό μονοκλω-
νικό αντίσωμα έναντι του CD30, χορηγήθηκε σε 41 ασθε-
νείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον συστηματικό Αλμκ με 
ποσοστό ανταπόκρισης 17% (5% πλήρεις υφέσεις). κα-
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τά συνέπεια τόσο το MDX-060 όσο και το SGN-30 είναι 
καλά ανεκτά και έχουν κλινική αποτελεσματικότητα σε 
κάποιους ασθενείς με Αλμκ.64 η μικρή τους τοξικότη-
τα καθώς και in vitro δεδομένα συνηγορούν για τη δο-
κιμή των μονοκλωνκών αντισωμάτων σε συνδυασμό με 
άλλες μορφές θεραπείας.

η στόχευση της ALK μπορεί να γίνει με μικρομορι-
ακούς αναστολείς, οι οποίοι είτε ανταγωνίζονται το ATP 
για τη δέσμευση στη θέση κινάσης της ALK είτε αυξά-
νουν την αποδόμηση της ALK μέσω του πρωτεασώματος. 
τέτοια μόρια είναι η Geldanamycin, η 17-allylamino-17-
demethoxy-Geldanamycin και η Herbimycin A.65 Επι-
πλέον, η Flavopiridol στοχεύει οδούς μεταβίβασης του 
σήματος που έπονται της δράσης της ALK. Όπως προα-
ναφέρθηκε, τα μόρια αυτά δεν βρίσκονται ακόμα σε κλι-
νική χρήση για το Αλμκ.65

πρόγνωση
Παραδοσιακά, η έκφραση της πρωτεϊνης ALK έχει 

θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας που καθο-
ρίζει την έκβαση του Αλμκ.8 ςτην πρόσφατη ανάλυ-
ση από το IPTCLP η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης 
της νόσου για τους ALK+ και ALK- ενήλικες ασθενείς 
ήταν αντίστοιχα 60% έναντι 36%, ενώ η 5-ετής συνολι-
κή επιβίωση 70% έναντι 49%. Δεδομένου ότι η κατανο-
μή των τιμών του Διεθνούς Προγνωστικού Δείκτη για τα 
επιθετικά λεμφώματα (IPI) ήταν παρόμοια μεταξύ ALK+ 
και ALK- ασθενών, θα ανεμένετο η απουσία της ALK 
να αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγο-
ντα. Φαίνεται όμως ότι εάν η ανάλυση γίνει ξεχωριστά 
για τους ασθενείς κάτω ή άνω των 40 ετών, η σημασία 
της έκφρασης της ALK περιορίζεται και χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης.6

ο IPI διαχωρίζει ικανοποιητικά τους ασθενείς με 
συστηματικό Αλμκ σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
(IPI=0-1), χαμηλού-ενδιαμέσου (IPI=2) και ενδιαμέ-
σου-υψηλού/υψηλού κινδύνου (IPI=3-5). η προγνωστι-
κή αυτή ταξινόμηση παραμένει ικανοποιητική και όταν 
οι ALK+ και ALK- περιπτώσεις εξετάζονται ξεχωριστά 
(πίνακας 4).6

τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι διάφοροι βιολο-
γικοί δείκτες μπορεί να επηρεάζουν την πρόγνωση του 
Αλμκ. ςημαντικότεροι μεταξύ αυτών είναι η έκφραση 
της survivin14, του MUC-166 και του CD567, οι οποίοι φαί-
νεται ότι διαθέτουν ικανοποιητική διακριτική ικανότητα 

όχι μόνο στο σύνολο των ασθενών με Αλμκ αλλά και 
στις ALK+ και ALK- υποκατηγορίες ξεχωριστά (πίνακας 
4). Δυσμενής προγνωστική σημασία έχει επίσης αποδο-
θεί στην υπερέκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεϊνης 
bcl-267. Ενώ η έκφραση της survivin και του CD56 είναι 
παρόμοια στις ALK+ και ALK- περιπτώσεις, το MUC-1 
εκφράζεται συχνότερα στις ALK+ περιπτώσεις. Ακόμη 
πιο χαρακτηριστικά, η αντι-αποπτωτική πρωτεϊνη bcl-2 
εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ALK- περιπτώσεις 
με συνέπεια η προγνωστική του σημασία εύλογα να πε-
ριορίζεται σε αυτές.67,68 τα δεδομένα για άλλους δυνη-
τικούς βιολογικούς προγνωστικούς παράγοντες, όπως η 
έκφραση της ενεργού κασπάσης 367, άλλων μορίων που 
εμπλέκονται στην απόπτωση67,68 και του p2769 είναι λι-
γότερο ισχυρά.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και την αμεσό-
τερη σχέση τους με την παθογένεια της νόσου, η αξία των 
προαναφερθέντων βιολογικών δεικτών δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί προοπτικά. κατά συνέπεια οι θεραπευτικές 
αποφάσεις προς το παρόν επηρεάζονται μόνο από την έκ-
φραση ή μη της πρωτεϊνης ALK και τον IPI, όπως αναλύ-
θηκε στην ενότητα περί θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Επίλογος
οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει το 

ALK+ Αλμκ μια ξεχωριστή οντότητα, η οποία διαφέρει 
από το ALK- Αλμκ όχι μόνο ως προς την έκφραση της 
ALK αλλά και όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά και την πρόγνωση. το ALK- Αλμκ φαίνεται ότι 
επίσης αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα, η οποία όμως ακό-
μη χαρακτηρίζεται ως «προσωρινή» (provisional), διότι 
τα όριά της σε σχέση με κάποιες περιπτώσεις μη περαι-
τέρω τυποποιουμένων τ-περιφερικών λεμφωμάτων δεν 
είναι απολύτως σαφή. η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ALK+ και ALK- Αλμκ στους ενήλικες είναι παρόμοια 
αν εξαιρέσει κανείς τον πιθανό ρόλο της αυτόλογης με-
ταμόσχευσης στην εδραίωση της ύφεσης των υψηλότε-
ρου κινδύνου ALK- περιπτώσεων. η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί ιδίως την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την 
μοριακή παθογένεια του ALK+ Αλμκ διευκολύνει τον 
σχεδιασμό νέων στοχευμένων θεραπειών για την απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, οι 
οποίοι πολύ συχνά είναι νεαρής ηλικίας. Αντίθετα, η πα-
θογένεια των ALK- Αλμκ παραμένει γενικά άγνωστη 
και χρήζει εντατικής έρευνας.
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ΠΕΡιληΨη: τα περιφερικά τ-λεμφώματα μη ειδικού τύπου (Πτλ-μηΕτ) ανήκουν στα ώριμα λεμφα-
δενικά τ-λεμφώματα. Αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νεοπλασιών. το κύτταρο προέλευσης 
θεωρείται ότι είναι ένα ώριμο ενεργοποιημένο τ-λεμφοκύτταρο. Πρόσφατα έχει σημειωθεί σημαντι-
κή πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας τους, έτσι ώστε έχουν αναγνωριστεί βιολογικές υποομάδες, 
έχουν προκύψει βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες και έχουν ανευρεθεί πιθανοί νέοι θεραπευτικοί 
στόχοι, όπως ο υποδοχέας PDGFR-α. οι ασθενείς με Πτλ-μηΕτ παρουσιάζονται σε προχωρημένο κλι-
νικό στάδιο και έχουν δυσμενή πρόγνωση. ο Διεθνής προγνωστικός Δείκτης, ο Προγνωστικός Δείκτης 
για τα τ-λεμφώματα καθώς και διάφορες βιολογικές παράμετροι, όπως ο δείκτης πολλαπλασιασμού Ki-
67 έχουν σημαντική προγνωστική αξία. η βέλτιστη θεραπευτική στρατηγική δεν έχει καθοριστεί επί 
του παρόντος. η πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία είναι χημειοθεραπεία περιέχουσα ανθρακυκλίνη, 
όπως το σχήμα CHOP. Δυστυχώς, η τακτική αυτή επιφέρει ίαση μόνο στο 30% των ασθενών. τα σχή-
ματα CHOEP και CHOP-14 είναι πιθανώς προτιμότερες επιλογές για τη θεραπεία 1ης γραμμής. μεγα-
θεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μΘ/ΑμΑΑκ) μπορεί να 
εφαρμοσθεί ως εδραίωση σε νέους υψηλού κινδύνου ασθενείς, που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση. Ασθε-
νείς που υποτροπιάζουν ή είναι ανθεκτικοί στην αρχική θεραπεία μπορούν να διασωθούν σε ποσοστό 
30% περίπου με μΘ/ΑμΑΑκ. για τους υπολοίπους συνιστάται η συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, 
που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων ή νέων συνδυασμών, όπως η γεμσιταμπίνη, η 
πραλατρεξάτη, το δεπσιπεπτίδιο, το αντίσωμα Alemtuzumab και η ανοσοτοξίνη Denileukin Diftitox.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
τα περιφερικά τ-λεμφώματα μη ειδικού τύπου (Πτλ-

μηΕτ) αποτελούν μια από τις 3 κατηγορίες των λεμφα-
δενικών περιφερικών τ-λεμφωμάτων. η ταξινόμηση του 
Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας1 βασίζεται, όσο αφο-
ρά στα τ-λεμφώματα, σε ένα κλινικοπαθολογικό σύστη-
μα, όπου η κλινική εικόνα και η εντόπισή τους κατέχουν 
πρωτεύοντα ρόλο.

Α. Ορισμός – Επιδημιολογία των πΤΛ-μηΕΤ
Είναι μια εξαιρετικά ετερογενής κατηγορία, όπου 

ουσιαστικά εμπίπτουν οι περιπτώσεις εκείνες που δεν 

διαγιγνώσκονται ως αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα ή 
αναπλαστικό λέμφωμα. Θεωρούνται ως ο «κάδος αχρή-
στων» των ωρίμων τ-λεμφωμάτων, υπό την έννοια του 
ότι περιλαμβάνουν όλες τις οντότητες εκείνες που δεν 
πληρούν είτε τα κλινικά, είτε τα ανοσοφαινοτυπικά κρι-
τήρια των υπολοίπων οντοτήτων. Αποτελούν το 34% των 
ώριμων τ-λεμφωμάτων στον Δυτικό κόσμο, προσβάλ-
λουν συνήθως ενήλικες, ενώ η αναλογία ανδρών:γυναι-
κών είναι περίπου 2:12.

B. Κλινική Εικόνα2-9

η διάμεση ηλικία προσβολής είναι τα 60 έτη. η συνη-
θέστερη κλινική παρουσίαση είναι γενικευμένη λεμφαδε-
νοπάθεια. Περισσότεροι από τα 2/3 των ασθενών έχουν 
εξωλεμφαδενική νόσο που αφορά κυρίως στον σπλήνα, 
ήπαρ, μυελό των οστών και το δέρμα. Β συμ πτώματα συ-
ναντώνται στους μισούς ασθενείς, περίπου το 70% αυτών 
παρουσιάζεται με προχωρημένο κλινικό στάδιο, ενώ το 
30% έχει κατάσταση ικανότητας ≥2. ςυχνά εργαστηριακά 
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ευρήματα αποτελούν η αναιμία, η θρομβοπενία και η ηω-
σινοφιλία. Διήθηση μυελού των οστών παρατηρείται στο 
25-30% και αυξημένη γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH) 
στο 50%. Πολλές φορές η διάγνωση των ασθενών αυτών 
καθυστερεί, καθώς μπορεί να εμφανισθούν με γενικά συ-
μπτώματα, παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις, διαταραχή 
της ηπατικής βιολογίας και περίεργες εντοπίσεις νόσου. 
Δεν είναι σπάνια η εμφάνιση σημπτωμάτων και ευρημά-
των συμβατών με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο.

Γ. Μορφολογία, Ανοσοφαινότυπος  
και Διάγνωση10

η ιστολογική διάγνωση των Πτλ-μηΕτ είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη, καθώς το πρότυπο διήθησης, η κυτταρική 
σύνθεση, τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά και οι 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες δεν είναι ειδικά της οντότητας 
αυτής. η ιστολογική διάγνωση είναι ακόμα δυσχερέστε-
ρη, όταν πρόκειται για εξωλεμφαδενικό ιστό. η διάγνω-
ση τίθεται συχνά μετά από αποκλεισμό των υπολοίπων 
τ-περιφερικών λεμφωμάτων, που διαθέτουν πιο χαρα-
κτηριστικό φαινότυπο.

το βασικό πρότυπο διήθησης του λεμφαδένα είναι δι-
άχυτο ή παραφλοιώδες. ςπανιότερα μπορεί να είναι του 
τύπου τ-ζώνης ή οζώδες.

η κυτταρική σύνθεση είναι εξαιρετικά ποικίλουσα και 
τα παθολογικά κύτταρα είναι συνήθως μεσαίου ή μεγάλου 
μεγέθους με ανώμαλους, πολυμορφικούς πυρήνες, ενώ 
σπανιότερα τα κύτταρα μπορεί να είναι μικρά. τα παθο-
λογικά κύτταρα βρίσκονται σε ένα φλεγμονώδες περι-
βάλλον, αποτελούμενο από αντιδραστικά λεμφοκύτταρα, 
ηωσινόφιλα, πλασματοκύτταρα και μεγάλα Β-κύτταρα. 
μπορεί ακόμα να υπάρχουν κύτταρα τύπου Reed-Sren-
berg, καθώς και επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, ιδιαίτερα στη 
λεμφοεπιθηλιοειδή ποικιλία (λέμφωμα Lennert).

ο ανοσοφαινότυπος των Πτλ-μηΕτ είναι ετερογε-
νής και δεν διακρίνει κλινικά σημαντικές υποκατηγορίες. 
οι οντότητες αυτές εκφράζουν τα συνήθη τ-κυτταρικά 
αντιγόνα (CD2, CD3, CD5, CD7), αλλά συνήθως υπάρ-
χει απώλεια ενός ή περισσοτέρων από αυτά, κυρίως του 
CD7 και λιγότερο συχνά του CD59. ο φαινότυπος CD4 
απαντάται στο 65%, ενώ ο CD8 στο 15% των περιπτώσε-
ων9. τα Πτλ-μηΕτ μπορεί να εκφράζουν CD30, ανεξαρτή-
τως μορφολογίας, κυτταροτοξικά μόρια όπως περφορίνη, 
granzyme B, TIA, καθώς και αντιγόνα ενεργοποίησης, 
όπως HLA-DR, CD25 και CD71.

το 90% των περιπτώσεων έχει αναδιαταγμένα τα γο-
νίδια του τ-κυτταρικού υποδοχέα (TCR). η αναδιάταξη 
του TCR γ γονιδίου είναι συχνότερη και αυτή πρέπει να 
διερευνάται διαγνωστικά.

τα Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζονται από πολλαπλές κα-
ρυοτυπικές ανωμαλίες, τόσο με τη μέθοδο του κλασ-
σικού καρυοτύπου, όσο και με αυτήν του συγκριτικού 

γενομικού υβριδισμού (Comparative Genomic Hybrid-
ization, CGH).

Δ. προγνωστικοί παράγοντες
Δ1. Κλινικοί Προγνωστικοί Παράγοντες

η μελέτη των προγνωστικών παραγόντων στα τ-λεμ-
φώματα παρεμποδίζεται από τη σπανιότητά τους, την 
ανομοιογένεια των θεραπευτικών σχημάτων και από το 
γεγονός, ότι η κατάταξη τους είναι συνεχώς εξελισσόμε-
νη, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται διαφορετι-
κές ιστολογικές υποκατηγορίες, ειδικά στις παλαιότερες 
μελέτες.

ο τ-φαινότυπος γενικά επιφέρει πτωχή πρόγνωση, συ-
γκρινόμενος με τα Β-επιθετικά λεμφώματα, με εξαίρεση 
το αναπλαστικό ALK+ τ/Νκ λέμφωμα, όπως προκύπτει 
από τρεις μεγάλες αναδρομικές μελέτες3,4,11. Αυτό εν μέρει 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς με τ-λεμφώματα 
παρουσιάζονται με περισσότερους δυσμενείς προγνωστι-
κούς παράγοντες2-9, με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό 
των ασθενών να έχει υψηλότερες τιμές Διεθνούς Προ-
γνωστικού Δείκτη (ΔΠΔ/IPI)7,12. Παρόλα αυτά ο τ-φαι-
νότυπος έχει ανεξάρτητη προγνωστική αξία4.

για την κατηγορία των Πτλ-μηΕτ, τα ποσοστά 5-
ετούς επιβίωσης χωρίς εξέλιξη και 5-ετούς συνολικής 
επιβίωσης κυμαίνονται από 18-30% και 25-40% αντί-
στοιχα3-8,11,12.

το πιο εύχρηστο και αναπαραγώγιμο προγνωστικό σύ-
στημα στα Πτλ είναι ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης. 
Πέντε αναδρομικές μελέτες με ικανό αριθμό ασθενών τεκ-
μηρίωσαν την προγνωστική αξία του ΔΠΔ αποκλειστικά 
στα τ-λεμφώματα2,3,5,7,12. ο ΔΠΔ ανιχνεύει τους ασθενείς 
με εξαιρετικά πτωχή πρόγνωση, αλλά μειονέκτημά του 
αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών 
κατατάσσεται στην ενδιάμεση κατηγορία κινδύνου. Πρό-
σφατη μελέτη εξέτασε την προγνωστική αξία του ΔΠΔ ει-
δικά στην κατηγορία των Πτλ-μηΕτ σε 385 ασθενείς, εκ 
των οποίων η πλειονότητα (78%) είχε λάβει θεραπεία με 
τον συνδυασμό CHOP7. η 5-ετής συνολική επιβίωση για 
ασθενείς με 0, 1, 2, ≥3 παράγοντες κινδύνου ήταν 58.9%, 
45.6%, 39.7% και 18.3% αντίστοιχα. με βάση τα δεδο-
μένα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, προτάθηκε από 
τους συγγραφείς αυτούς ένα διαφορετικό προγνωστικό 
σύστημα για τα Πτλ-μηΕτ (PIT: Prognostic Index for PT-
CL-u), βασιζόμενο στην ηλικία, κατάσταση ικανότητας, 
LDH και τη διήθηση μυελού που επιτυγχάνει καλύτερη 
διαστρωμάτωση των προγνωστικών κατηγοριών και δια-
χωρίζει τους ασθενείς σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου 
με καλύτερη ισχύ από τον κλασσικό ΔΠΔ. Έτσι η συνο-
λική 5-ετής επιβίωση για τους ασθενείς με 0, 1, 2 και 3-4 
παράγοντες ήταν 62%, 53%, 33% και 18% αντίστοιχα7. 
οι Went και συνεργάτες δημιούργησαν ένα σύστημα που 
συνδυάζει χαρακτηριστικά του ασθενούς αλλά και βιο-
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στο 7q17, το ογκογονίδιο MYC στο 8q18, οι αναστολείς κι-
νασών CDKN2A και CDKN2B στο 9p19 και το REL στο 
2p15-1620. Εκτός από τις προαναφερθείσες δομικές ανω-
μαλίες, πρόσφατα δυο αναδιατάξεις έχουν συσχετισθεί 
με υποκατηγορίες των Πτλ-μηΕτ. Έτσι η αναδιάταξη 
t(6;14)(p25;q11.2) (IRF4/TCRA) χαρακτηρίζει Πτλ-
μηΕτ με κυτταροτοξικό φαινότυπο και διήθηση μυελού 
και δέρματος21, ενώ η αναδιάταξη t(5;9)(q33;q22) (ITK/
SYK) παρατηρείται στην ιστολογική «οζώδη» ποικιλία 
των Πτλ-μηΕτ, που βιολογικά προσομοιάζει στο αγγει-
οανοσοβλαστικό λέμφωμα22.

Δ2β. Μελέτη έκφρασης γονιδίων
τα γονίδια, η έκφραση των οποίων φαίνεται να διαχω-

ρίζει βιολογικές υποκατηγορίες των Πτλ-μηΕτ αφορούν 
την απόπτωση, τον πολλαπλασιασμό και την κυτταρική 
προσκόλληση14. τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα συ-
νοψίζονται στην ευνοϊκή πρόγνωση των περιπτώσεων 
που υπερεκφράζουν γονίδια σχετιζόμενα με το μονοπά-
τι NF-kappaB23, τη δυσμενή πρόγνωση της υπoκατηγο-
ρίας που υπερεκφράζει γονίδια πολλαπλασιασμού24, τη 
συστηματική υπερέκφραση του PDGFRα από την πλειο-
νότητα των Πτλ-μηΕτ25 και της κινάσης SYK26 από ένα 
ποσοστό εξ’ αυτών. τα ευρήματα αυτά εκτός των άλλων 
αναδεικνύουν πιθανούς θεραπευτικούς στόχους, είτε με 
αναστολείς κινασών, είτε με φάρμακα που στοχεύουν το 
μονοπάτι του NF-kappaB.

οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί στα 
Πτλ-μηΕτ καθώς και η πιθανή προγνωστική τους αξία 
παρουσιάζονται στον πίνακα 19,23,24,27-32.

Ε. Θεραπεία
ςε αντίθεση με άλλες ομάδες αιματολογικών κακο-

ηθειών, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη θεραπεία 
των Πτλ-μηΕτ. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να καθο-
ρίζουν τη βέλτιστη αρχική θεραπεία, με αποτέλεσμα να 
έχει υιοθετηθεί η θεραπευτική στρατηγική των επιθετι-
κών Β-λεμφωμάτων3-8,12,13,33,34.

Ε1. Συμβατική Χημειοθεραπεία
η συνηθέστερα εφαρμοζόμενη θεραπεία πρώτης 

γραμμής περιλαμβάνει ανθρακυκλίνη και κυρίως τον χη-
μειοθεραπευτικό συνδυασμό CHOP και τις παραλλαγές 
του3-8,12,13,33, που οδηγούν σε μακροχρόνια ύφεση μόνο το 
30% των ασθενών. Εντυπωσιακή είναι και η παρατήρηση 
από τη μεγάλη αναδρομική ανάλυση 1320 ασθενών με τ-
λεμφώματα από το International T-cell Lymphoma Proj-
ect, ότι η τελική έκβαση των ασθενών με τ-λεμφώματα 
δεν διέφερε σε ασθενείς που έλαβαν ή όχι ανθρακυκλί-
νη2. τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα οδήγησαν την 

λογικά χαρακτηριστικά της νόσου, όπως την ηλικία, την 
κατάσταση ικανότητας, την LDH και τον δείκτη πολλα-
πλασιασμού Ki-679. Ένα άλλο πιο πολύπλοκο σύστημα 
από τους Sung και συνεργάτες, περιλαμβάνει συνδυασμό 
του ΔΠΔ και του “B-score”, που βασίζεται στην ύπαρξη 
Β-συμπτωμάτων, ογκώδους (bulky) νόσου και τη διήθηση 
του μυελού των οστών (bone marrow). Αυτό το σύστημα 
αναγνωρίζει τους πολύ καλής πρόγνωσης ασθενείς, ενώ 
δεν διαχωρίζει τους υπόλοιπους13. Όπως προκύπτει από 
τα προαναφερόμενα, παρά το γεγονός ότι η πρόγνωση 
των Πτλ-μηΕτ είναι δυσμενής, οι ασθενείς με εντοπι-
σμένη νόσο και χαμηλή βαθμολόγηση (score) μπορούν 
να επιτύχουν ίαση σε σημαντικό ποσοστό.

Δ2. Βιολογικοί Προγνωστικοί Παράγοντες
ο διαχωρισμός των Πτλ-μηΕτ ανάλογα με τη μορ-

φολογία και το μέγεθος των κυττάρων δεν είναι αναπαρα-
γώγιμος και δεν διακρίνει κλινικά σημαντικές υποομάδες 
ασθενών6. η εισαγωγή νέων μεθόδων μελέτης των σπά-
νιων αυτών οντοτήτων, όπως ο in situ υβριδισμός (ISH), 
ο συγκριτικός γενομικός υβριδισμός (CGH), οι μικροσυ-
στοιχίες έκφρασης γονιδίων και οι ιστικές μικροσυστοι-
χίες έχουν επιφέρει πρόοδο αναφορικά με την ανεύρεση 
του κυττάρου προέλευσης, τον διαχωρισμό βιολογικών 
υποομάδων, την ανάδειξη βιολογικών προγνωστικών 
παραγόντων και την ανεύρεση πιθανών θεραπευτικών 
στόχων. τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα στην κα-
τηγορία των Πτλ-μηΕτ, αντανακλώντας προφανώς την 
ετερογένειά τους14. το κύτταρο προέλευσης θεωρείται 
ότι είναι ένα ώριμο ενεργοποιημένο τ-λεμφοκύτταρο. 
η έκφραση υποδοχέων χημοκινών τύπου Th1 και Th2, 
ή η έκφραση κυτταροτοξικών μορίων κατατάσσουν κά-
ποιες περιπτώσεις στις αντίστοιχες λειτουργικές ομάδες 
(T-helper1, T-helper2, T-cytotoxic), αλλά τα ευρήμα-
τα είναι συχνά αντικρουόμενα, με αποτέλεσμα οι διαπι-
στώσεις αυτές να απέχουν πολύ από την εφαρμογή τους 
στην κλινική πράξη15.

Δ2α. Γενετικές ανωμαλίες
η πλειονότητα των Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζονται από 

διαταραχές του αριθμού ή της δομής των χρωμοσωμάτων. 
με τις πιο ευαίσθητες μεθοδολογίες του FISH /CGH σχε-
δόν όλες οι περιπτώσεις έχουν γενετικές ανωμαλίες14. οι 
πιο συχνές είναι προσθήκες και αφορούν τα χρωμοσώμα-
τα 7q, 8q, 17q και 22q, και λιγότερο συχνά ελλείψεις στα 
4q, 5q, 6q, 9p, 10q, 12q, 13q14. μια υποκατηγορία CD5+ 
κυτταροτοξικών Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζεται από ελλεί-
ψεις στα 5q, 10q και 12q και έχει καλύτερη πρόγνωση16. 
ορισμένες από αυτές τις ανωμαλίες έχουν σχετισθεί με 
διαταραχή στην έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στη 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή την ενεργοποίηση του 
NF-kappa B, όπως η CDK-6 (cyclin-dependent kinase-6) 
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κλινική έρευνα σε 3 άξονες: α. στην εντατικοποίηση της 
αρχικής συμβατικής θεραπείας, β. στην εφαρμογή μεγα-
θεραπείας ακολουθούμενης από αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων αίματος στην 
1η ύφεση και γ. στην εισαγωγή νέων βιολογικών θερα-
πειών ή ήδη γνωστών φαρμακευτικών ουσιών με διαφο-
ρετικό μηχανισμό δράσης.

η χρήση πιο εντατικοποιημένων χημειοθεραπευτι-
κών συνδυασμών, όπως το ACVBP της GELA που χρη-
σιμοποιεί αυξημένες δόσεις ανθρακυκλίνης, σχήματα με 
πολλαπλά χημειοθεραπευτικά συμπεριλαμβανομένων 
της μεθοτρεξάτης, ετοποσίδης και ιφωσφαμίδης, όπως 
τα mBACOD34, MACOP-B, HyperCVAD, ASHOP, μι-
ΝΕ35, ESHAP36 δεν φαίνεται να υπερτερούν. η μοναδική 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη απευθυνόμενη ειδικά 
στα Πτλ-μηΕτ προέρχεται από το μεξικό και συγκρί-
νει τον συνδυασμό CHOP με ένα εντατικοποιημένο σχή-
μα (CMED), που περιέχει μεθοτρεξάτη, υψηλές δόσεις 
κυκλοφωσφαμίδης, ετοποσίδη και δεξαμεθαζόνη σε 227 
ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέν Πτλ-μηΕτ37. ο συνδυα-
σμός CMED απεδείχθη να υπερτερεί έναντι του κλασσι-
κού CHOP σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

οι δύο γνωστές προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
της γερμανικής ομάδας λεμφωμάτων σε ασθενείς με επι-

θετικό λέμφωμα κατέδειξαν την υπεροχή του συνδυασμού 
CHOP κάθε 14 ημέρες (CHOP-14) έναντι του κλασσι-
κού CHOP (CHOP-21) για ασθενείς ηλικίας >60 ετών38, 
καθώς και την υπεροχή του συνδυασμού CHOEP έναντι 
του CHOP σε ασθενείς <60 ετών χαμηλού κινδύνου39. οι 
μελέτες αυτές απευθύνονταν κυρίως σε ασθενείς με επι-
θετικό Β-λέμφωμα, αλλά περιελάμβαναν ασθενείς με τ-
λέμφωμα σε ποσοστό 5.8% (1.8% Πτλ-μηΕτ) και 13.7% 
(2.5% Πτλ-μηΕτ) αντίστοιχα. η υπεροχή του CHOEP 
τεκμηριώθηκε πρόσφατα και στην υποομάδα των τ-λεμ-
φωμάτων40. Έτσι οι συνδυασμοί CHOP-14 και CHOEP 
αποτελούν εναλλακτικές επιλογές έναντι του CHOP.

Ε2. Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη 
Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων

η θέση της αυτόλογης μεταμόσχευσης στην 1η πλήρη 
ύφεση για τα τ-περιφερικά λεμφώματα δεν έχει διευκρι-
νιστεί πλήρως. τα αρχικά δεδομένα προήλθαν από ανα-
δρομικές μελέτες, οι οποίες εξ’ ορισμού περιέχουν θετικά 
επιλεγμένους ασθενείς, μικρό αριθμό περιστατικών και 
ποικίλες ιστολογικές υποκατηγορίες41-51 (πίνακας 2). Από 

Πίνακας 1. Βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες στα ΠΤΛ-ΕΤ

Παράγων Βιολογική Σημασία Μέθοδος
Προγνωστική 

Σημασία Βιβλιογραφία
P53 Ογκοκατασταλτικό Γονίδιο ΑΙΧ Δυσμενής 27
Υπερέκφραση γονιδίων NF-κB Ενδοκυττάριο μονοπάτι ΜΕΓ Eυμενής 23
Κατηγορία U1: Υπερέκφραση cyclin D2 Κυτταρικός κύκλος ΜΕΓ Δυσμενής 28
Κατηγορία U2: Υπερέκφραση Bcl-2, 

NFκB1
Απόπτωση ΜΕΓ - 28

Κατηγορία U3: Υπερέκφραση γονιδίων 
μονοπατιού Interferon/JAK/STAT

Σηματοδοτικό μονοπάτι ΜΕΓ - 28

Υπερέκφραση CCNA, CCNB, ΤOP2A, PCNA Γονίδια  
πολλαπλασιασμού

ΜΕΓ Δυσμενής 24

Ki-67≥80% Μόριο πολλαπλασιασμού AIX Δυσμενής 9
EBERs ιός EBV In situ  

υβριδισμός
Δυσμενής 9

ΤΙΑ-1, granzyme B Κυτταροτοξικά μόρια AIX Δυσμενής 29
Γενετική Υπογραφή Κυτταροτοξικού  

Τ-λεμφοκυττάρου
ΜΕΓ Δυσμενής 30

CD15 ΑΙΧ Δυσμενής 9
CCR4 Υποδοχέας χημειοκίνης 

ΤΗ2
ΑΙΧ Δυσμενής 31

CXCR3 / CCR5 Υποδοχείς χημειοκινών 
ΤΗ1

ΑΙΧ Καλή/ 
Ενδιάμεση

31, 32

ΑΙΧ: Ανοσοίστοχημεία, ΜΕΓ: Μικροσυστοιχίες έκφρασης γονιδίων
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τις μελέτες αυτές προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών επιτύγχα-
νε μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. Από τις αναδρομικές 
μελέτες της ισπανικής ομάδας GEL-TAMO προκύπτουν 
δυο σημαντικές παρατηρήσεις: η έκβαση των ασθενών 
που μεταμοσχεύονται όντας χημειοανθεκτικοί είναι εξαι-
ρετικά πτωχή, χωρίς μακροχρόνιους επιζώντες52. Επιπρό-
σθετα όλοι οι ασθενείς με 2-3 παράγοντες του aaIPI και 
αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη απεβίωσαν από το νόση-
μά τους, σε αντίθεση με αυτούς προ της μεταμόσχευσης 
που δεν είχαν κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες, 
οι οποίοι επέτυχαν 5-ετή συνολική επιβίωση 60%48. Πιο 
πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα προοπτικών φά-
σεως ιι μελετών, που περιέχουν πιο ομοιογενή πληθυσμό 
και αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αποτελεσματικότητα 
της μεγαθεραπείας στο σύνολο των ασθενών53-57 (πίνακας 
3). ο σχεδιασμός των μελετών αυτών περιλαμβάνει εντα-
τικοποιημένη θεραπεία εφόδου και προβλέπει τη μεγα-
θεραπεία μόνο στους χημειοευαίσθητους ασθενείς. Από 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι η επί-
τευξη πλήρους ύφεσης προ της αυτόλογης μεταμόσχευ-

σης είναι ο πλέον σημαντικός προγνωστικός παράγων για 
την επιτυχή έκβαση57. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το πο-
σοστό των ασθενών που δεν καταφέρνουν να φθάσουν 
στη μεταμόσχευση (23%-59%) λόγω πρώιμης εξέλιξης 
της νόσου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ίαση μόνο 
στο 30-40% του συνόλου των ασθενών. Βέβαια, η έκβα-
ση είναι ικανοποιητική για αυτούς που ολοκληρώνουν το 
πρόγραμμα, καθώς >60% ασθενών αυτών επιτυγχάνουν 
μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου.

ορισμένα επίσης συμπεράσματα μπορούν να εξα-
χθούν από τις τυχαιοποιημένες μελέτες της γαλλικής 
ομάδας GELA LNH-87 και LNH-93 που εξέτασαν το ρό-
λο της μεγαθεραπείας ως εδραίωση στην 1η ύφεση. Από 
την ανάλυση υποομάδων δεν προέκυψε ουδεμία υπερο-
χή της μεγαθεραπείας σε ασθενείς με τ-μη αναπλαστι-
κό λέμφωμα58.

ςυμπερασματικά, η αυτόλογη μεταμόσχευση στην 1η 
ύφεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εντός συνεργατικών 
κλινικών μελετών. Παρ’ όλα αυτά, η μεγαθεραπεία, ως 
θεραπεία εδραίωσης σε νέους ασθενείς με υψηλό ΔΠΔ, 
ή PIT, που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση με τη χημειοθε-
ραπεία 1ης γραμμής, είναι μια λογική επιλογή.

Πίνακας 2. Μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με ΠΤΛ-μηΕΤ, αναδρομικές μελέτες

Συγγραφέας n
%

ΠΤΛ-μηΕΤ
Δ.Π.

(μήνες) ΣΕ (%) ΕΕΕ/ΕΕΝ (%) Σχόλια

Vose 1990 17 - 28 2-ετής: 35 28 Όλοι οι ασθενείς σε υποτροπή

Blystad 2001 40 50 36 3ετής: 58 48 28%: 1η ΠΥ, 100% ΧΕ, aaIPI >1: 72% 

Song 2003 36 55 42 3ετής: 48 37
ΠΤΛ-μηΕΤ: 23

100%: υποτροπή/πρωτοπαθώς  
ανθεκτικοί, 100% XE

35 69 5-ετής: 33 26 14% ασθ: 1η ΠΥ, IPI 3-5: 45% 

Rodriguez 2003 
GEL-TAMO 

115 63 37 5-ετής: 56
1η ΠΥ: 80%

51
1η ΠΥ: 79%

32% 1η ΠΥ, 62% XE, aIPI>1: 60%, ΠΠ: LDH, 
aaIPI, 1η ΠΥ >2η ΠΥ, ΠΥ>ΜΥ>Ανθεκτική 

νόσος

Jantunen 2004 37 38 24 5-ετής: 54 44 1η ΠΥ/1η ΜΥ: 49%, IPI 3-4: 30%

Feyler S 2007 
BSBMT/
ABMTR

64 47 48 3-ετής: 53
ΠΤΛ-μηΕΤ: 36

1η ΠΥ: 62

50
ΠΤΛ-μηΕΤ: 36

1η ΠΥ: 59

48%: 1η ΠΥ, IPI 3-4: 22%, ΧΕ: ΠΠ

Rodriguez 2007 
GEL-TAMO

123 63 61 5-ετής: 45 35 100%: υποτροπή/πρωτοπαθώς ανθεκτι-
κοί, aIPI>1: 16%, PIT>1: 9%, ΠΠ: β2m, 

aaIPI

Rodriguez 2007 
GEL-TAMO

74 50 67 5-ετής: 68 63 100%: 1η πλήρης ύφεση, aIPI>1: 65%, PIT 
3-4: 14%, ΠΠ: PIT

Chen 2008 53 32 60 5-ετής: 48 25 ΧΕ: ΠΠ, Χημειοανθεκτικοί: 0% 5-ετής ΕΕΕ

Yang 2009 64 100 30 3-ετής: 53 3-ετής: 44 1η ΠΥ: 25%, 1η ΜΥ: 18.8%, PIT 2-3: 27%,  
ΠΠ: PIT, ΠΥ προ ΜΘ 

ΠΤΛ-μηΕΤ: Περιφερικό Τ-λέμφωμα μη ειδικού τύπου, ΔΠ: Διάμεση Παρακολούθηση, ΣΕ: Συνολική Επιβίωση, ΕΕΕ: Επιβίωση Ελεύθερη Επιδείνωσης, ΕΕΝ: 
Επιβίωση Ελεύθερη Νόσου, ΠΠ: Προγνωστικοί Παράγοντες, ΧΕ: χημειοευαισθησία, ΠΥ: Πλήρης Ύφεση, ΜΥ: Μερική Ύφεση, β2m: β2 μικροσφαιρίνη, 
IPI: International Prognostic Index, aaIPI: age-adjusted International Prognostic Index, PIT: Prognostic Index for T-cell lymphoma
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Ε3. Νέοι συνδυασμοί και Φάρμακα
οι παράγοντες αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κα-

νόνα σε υποτροπιάσαντες ή ανθεκτικούς ασθενείς, οι πιο 
δραστικοί εξ΄ αυτών δε, μετακινούνται στην πρώτη γραμ-
μή, κυρίως σε συνδυασμούς.

Ε3α. Ανάλογα νουκλεοσιδίων
η γεμσιταμπίνη (gemcitabine), ένα ανάλογο της κυτα-

ραβίνης, η οποία έχει δραστικότητα στα τ-λεμφώματα ως 
μονοθεραπεία59, εφαρμόζεται τώρα σε συνδυασμούς με 
άλλα χημειοθεραπευτικά, όπως στον συνδυασμό GEMP 
(gemcitabine/cisplatin/methylprednisolone)60 με ανταπο-
κρίσεις της τάξεως του 70% στο σύνολο των ασθενών με 
τ-λέμφωμα. τα δεδομένα αυτά προέρχονται βέβαια από 
μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών σε υποτροπή και με 
ποικίλους ιστολογικούς υπότυπους. τρέχουσα μελέτη της 
ομάδας Southwestern Oncolcy (SWOG) εξετάζει την απο-
τελεσματικότητα του συνδυασμού PEGS (cisplatin/etopo-
side/gemcitabine/solumedrol) στην1η γραμμή θεραπείας. 
Από τα υπόλοιπα ανάλογα νουκλεοσιδίων, η μεγαλύτε-
ρη εμπειρία υπάρχει με την πεντοστατίνη (pentostatin), 
η οποία έχει δοκιμαστεί στην υποτροπή με περιορισμέ-

νη αποτελεσματικότητα. Άλλοι νεώτεροι παράγοντες της 
κατηγορίας αυτής, των οποίων η δραστικότητα εξετάζε-
ται σε τρέχουσες μελέτες είναι η nelarabine (πρόδρομή 
δραστική ουσία της Ara-G) και η forodesine (αναστολέ-
ας της φωσφορυλάσης των πουρινών).

Ε3β. Αντιμεταβολίτες
η πιο ελπιδοφόρα νέα ουσία είναι η pralatrexate (PDX), 

που ομοιάζει στη δομή και τον μηχανισμό δράσης με τη 
μεθοτρεξάτη, αλλά με πολύ υψηλότερη συγγένεια για 
τον μεταφορέα του αναχθέντος φυλλικού οξέος (RFC-1, 
reduced folate carrier), με συνέπεια την αυξημένη δυνα-
τότητα διείσδυσης και συγκέντρωσης ενδοκυτταρίως. τα 
αποτελέσματα από μελέτη επί 24 ασθενών με ανθεκτικά/
σε υποτροπή περιφερικά τ-λεμφώματα είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά με 50% ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένων 
πλήρων υφέσεων61. τρέχουσες μελέτες εξετάζουν περαι-
τέρω τη δραστικότητα της πραλατρεξάτης, μόνη της ή σε 
συνδυασμό με τη γεμσιταμπίνη.

Ε3γ. Βιολογικοί Παράγοντες
Από τη μεγάλη φαρέτρα των νέων βιολογικών θερα-

πίνακας 3. Μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με ΠΤΛ-μηΕΤ στην πρώτη ύφεση, προοπτι-
κές μελέτες

Corradini  
2006

Reimer  
2009

D’Amore 
2006

Rodriguez 
2007

Mercadal 
2008

Αριθμός Ασθενών 62 83 99 26 41 

% ΠΤΛ-μηΕΤ 45 39 41 42 49

% ALK+ ΑΛΜΚ 30 0 0 0 0

Διάμεση Ηλικία (έτη) 43 47 55 44 47

IPI/PIT aIPI: 2-3: 71% aIPI 2-3: 51%
PIT 2-4: 29%

IPI 3-4: 54% aIPI 2-3: 72%
PIT 3-4: 19%

IPI 3-5: 46%
PIT 2-4: 49%

Χημειοθεραπέια  
Εφόδου

 APO DHAP MACOP-B
 ↓ ↓
 HDS HDAraC/Mito
 ↓ ↓

CHOP,
Dexa-BEAM/ESHAP

CHOEP MegaCHOP, 
IFE

MegaCHOP, 
ESHAP

Μεγαθεραπεία  HDMTX/Mel BEAM TBI/Cy BEAM BEAM BEAM (C)

% Ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε ΜΘ

74 66 73 77 41

ΣE 34% @ 12έτη 48% @ 3 έτη 67% @ 3έτη 73% @ 3έτη 39% @ 4έτη

EEE 30% @ 12 έτη ~35% - 53% 30% @ 4έτη

ΣΕ/ΕΕΕ επί ΜΘ* -/60% 71% 84%/56% -

Διάμεση Παρακολούθηση 76 μήνες 33 μήνες 24 μήνες 35 μήνες 3.2 έτη

ΠΤΛ-μηΕΤ: Περιφερικό Τ-λέμφωμα μη ειδικού ταύπου, ΑΛΜΚ: Αναπλαστικό Λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ΣΕ: Συνολίκή Επιβίωση, ΕΕΕ: 
Επιβίωση Ελεύθερη Επιδείνωσης, IPI: International Prognostic Index, aaIPI: age-adjusted International Prognostic Index, PIT: Prognostic In-
dex for T-cell lymphoma

*: Συνολική επιβίωση/Επιβίωση ελεύθερη επιδείνωσης για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεγαθεραπεία
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πειών, όπως οι αναστολείς του πρωτεασώματος, οι ανα-
στολείς του μονοπατιού m-TOR, οι αντιαγγειογενετικοί 
παράγοντες, ξεχωρίζει η ομάδα των αναστολέων της 
ακετυλίωσης των ιστονών και ειδικά το δεπσιπεπτίδιο 
(romidepsin). η αποτελεσματικότητά του έγινε αρχικά 
αντιληπτή στα δερματικά τ-λεμφώματα, και στον τρέχο-
ντα χρόνο εξετάζεται σε άλλες ιστολογικές κατηγορίες, 
μεταξύ των οποίων και τα Πτλ-μηΕτ, όπου ως μονοθε-
ραπεία απέδωσε 28% ανταπόκριση σε ασθενείς με ανθε-
κτικό/σε υποτροπή τ-λέμφωμα62.

Ε3δ. Μονοκλωνικά Αντισώματα

Ε3δi. Alemtuzumab (MabCampath®)
το μονοκλωνικό αυτό ανθρωποποιημένο IgG1kappa 

αντίσωμα κατευθύνεται έναντι του αντιγόνου CD52, που 
εκφράζεται στην επιφάνεια των Β-, τ-λεμφοκυττάρων 
και των μονοκυττάρων, όντας έτσι εξαιρετικά ανοσοκα-
τασταλτικό. Ως μονοθεραπεία επιφέρει βραχυπρόθεσμες 
ανταποκρίσεις της τάξεως του 50% στην κατηγορία των 
Πτλ-μηΕτ63. η κλινική έρευνα προσπάθησε να αναπα-
ραγάγει τα αποτελέσματα του συνδυασμού Rituximab/
χημειοθεραπείας για τα Β-λεμφώματα, με την προσθήκη 
του Alemtuzumab στο σχήμα CHOP για τα τ-λεμφώμα-
τα. το Αlemtuzumab έχει δοκιμασθεί σε συνδυασμό με 
το σχήμα CHOP63, τους συνδυασμούς Fludarabine/cyclo-
phosphamide/doxorubicin64 και EPOCH. Παρά τα υψηλά 
ποσοστά πλήρους ύφεσης, η μακροχρόνια αποτελεσμα-
τικότητα όχι μόνο δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το CHOP, 
αλλά επιπλέον παρουσιάσθηκε σημαντική αιματολογική 
τοξικότητα καθώς και σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις. 
τρέχουσες μελέτες στην Ευρώπη εξετάζουν την ενσωμά-
τωσή του σε στρατηγικές μεγαθεραπείας και αυτόλογης 
μεταμόσχευσης. καθώς η ανταπόκριση στο Alemtuzum-
ab φαίνεται να εξαρτάται από την έκφραση του CD52, 
ένα επιπλέον ζήτημα προκύπτει από την ετερογενή του 
έκφραση στον νεοπλασματικό ιστό, τουλάχιστον με την 
ανοσοϊστοχημεία. Από τα Πτλ-μηΕτ περίπου το 30-
40% εκφράζουν το CD5266. Πιθανώς η τυποποίηση της 
μεθόδου εκτίμησης της έκφρασης του CD52, καθώς και 
η υιοθέτηση διαφορετικού προγράμματος ή δόσεων χο-
ρήγησης του MabCampath, επιτρέψουν τη βέλτιστη εν-
σωμάτωση του στη θεραπεία των Πτλ-μηΕτ.

Ε3δii. Άλλα μονοκλωνικά αντισώματα/
ανοσοθεραπείες

η ανοσοτοξίνη denileukin diftitox (Ontak®) είναι μια 
γενετικά ανασυνδυασμένη χιμαιρική πρωτεΐνη αποτελού-
μενη από τις αλληλουχίες αμινοξέων για τα κλάσματα Α 
και Β της διφθεριτιδικής τοξίνης με τις αλληλουχίες της 
ανθρώπινης ιντερλευκίνης-2. η δραστικότητα της είναι 
γνωστή στα δερματικά τ-λεμφώματα και επιπλέον δεν είναι 
μυελοκατασταλτική. Έτσι μπορεί εύκολα να συνδυαστεί 

με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. η αποτελεσματικότη-
τά της δεν φαίνεται να εξαρτάται από την έκφραση του 
CD25, που αποτελεί τμήμα του υποδοχέα της ιντερλευκί-
νης-2. Από φάσης ιι μελέτες η συνολική ανταπόκριση ως 
μονοθεραπεία ήταν 48%67. Αναμένεται παρακολούθηση 
και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτών.

Άλλα υπό μελέτη μονοκλωνικά αντισώματα είναι 
το Zanolimumab (anti-CD4)68 και το Siplizumab (anti-
CD2)89.

Ε4. Θεραπεία στην Υποτροπή
Όπως είναι φανερό, από όσα προαναφέρθηκαν, η πλει-

ονότητα των ασθενών υποτροπιάζει, ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό εμφανίζει πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο. η έκ-
βαση των ασθενών αυτών είναι εξαιρετικά πτωχή, χωρίς 
ουσιαστική πιθανότητα ίασης, τουλάχιστον με συμβατική 
χημειοθεραπεία. η θεραπευτική στρατηγική περιλαμβά-
νει θεραπεία διάσωσης με εναλλακτικά σχήματα περιέ-
χοντα πλατίνα ή ιφωσφαμίδη, κινητοποίηση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων και στη συνέχεια μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση στους ανταποκριθέντες. η 
χημειοευαισθησία και μάλιστα η επίτευξη πλήρους ύφε-
σης είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγων για την 
επιτυχή έκβαση, ενώ οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς δεν 
διασώζονται με την τακτική αυτή44-46,48,50. για τους ασθε-
νείς εκείνους που είναι νεώτεροι των 65 ετών, με καλή 
κατάσταση ικανότητας και ανταποκρίνονται στη θεραπεία 
2ης γραμμής, η μεγαθεραπεία μπορεί να επιφέρει μακρο-
χρόνιο έλεγχο της νόσου περίπου στο 30%. οι καμπύλες 
επιβίωσης επιπεδώνονται στα 3 έτη, με σπάνιες καθυστε-
ρημένες υποτροπές. για την πλειονότητα όμως των ασθε-
νών με Πτλ-μηΕτ, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
αυτή, οι εναλλακτικές θεραπείες είναι περιορισμένες. η 
πιο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι η συμμετοχή τους σε 
κλινικές μελέτες που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες 
νέες φαρμακευτικές ουσίες ή νέους συνδυασμούς. Δια-
φορετικά, εκτός κλινικών μελετών, η γεμσιταμπίνη και 
συνδυασμοί της, σχήματα περιέχοντα πλατίνα, ετοποσί-
δη ή μεθοτρεξάτη, η πεντοστατίνη και το Alemtuzumab 
είναι λογικές επιλογές. η θέση της αλλογενούς μετα-
μόσχευσης αναπτύσσεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του 
τεύχους αυτού.

Έως σήμερα, τα διαθέσιμα θεραπευτικά όπλα δεν έχουν 
καταφέρει να αλλάξουν τη φυσική ιστορία των Πτλ-μηΕτ. 
οι προσπάθειες των ερευνητών με τις διαθέσιμες νέες τε-
χνολογίες πιθανώς να βοηθήσει στην αναγνώριση υποο-
μάδων με ξεχωριστό βιολογικό και προγνωστικό προφίλ 
και στη σωστή επιλογή των ασθενών για τις κατάλληλες 
θεραπείες. Είναι τέλος προφανής η αναγκαιότητα έντα-
ξης των ασθενών με Πτλ-μηΕτ σε πολυκεντρικές μελέ-
τες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
για την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπευ-
τικών στρατηγικών.
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Peripheral nodal T-cell lymphomas not otherwise specified (NOS)
by M.κ. Angelopoulou and O. Tsopra

Haematology Clinic, National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT: Peripheral T-cell lymphomas not otherwise specified (PTCL-NOS) belong to the mature 
nodal T-cell neoplasias. They represent an extremely heterogenous group, considered as the “waste bas-
ket” of T-cell lymphomas. Their normal counterpart is a mature activated T-cell. Recently, progress has 
been made in regard to their biology resulting in the identification of different biologic subgroups and 
biologic prognostic factors and possible therapeutic targets, such as PDGFR-α. Patients with PTCL-NOS 
usually present with advanced disease and carry a poor prognosis. The International Prognostic Index 
(IPI), the Prognostic Index for T-cell lymphomas (PIT), as well as various biologic parameters, such as 
Ki-67 have prognostic significance. The optimal treatment strategy remains to be defined. The most fre-
quently applied treatment is anthracycline-containing chemotherapy like CHOP. However, this approach 
can cure 30% of the patients approximately. CHOEP or CHOP-14 might be better candidates for first-
line treatment. Young high-risk patients who achieve a complete remission can be consolidated with high 
dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation (HDT/ASCT). One third of relapsed/refrac-
tory patients can be salvaged with HDT/ASCT, if they are chemosensitive to second line chemotherapy. 
The remaining ones should be preferentially treated within clinical trials, testing new drugs or combina-
tions, such as gemcitabine, Alemtuzumab, pralatrexate, depsipeptide or denileukin diftitox.
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Λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα

Μιχάλης Χ. Σπανουδάκης, Χριστίνα Καλπαδάκη, Ελένη Α. Παπαδάκη

ΠΕΡιληΨη: η λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (Large Granular Lymphocytes, LGLs) 
είναι σχετικά σπάνια νοσολογική οντότητα που εκδηλώνεται συνήθως ως ήπια ασθένεια και σπανιότε-
ρα ως επιθετική μορφή. Αντιπροσωπεύει ένα φάσμα λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, που αφορά σε 
CD3+ T κύτταρα ή σε CD3- ΝK κύτταρα. με βάση την κλινική εικόνα διακρίνεται στην ήπια T-LGL 
λευχαιμία, τη χρόνια NK-LGL λευχαιμία, την επιθετική T-LGL λευχαιμία και την επιθετική NK-LGL 
λευχαιμία. ςυχνότερη μορφή είναι η ήπια T-LGL λευχαιμία με επικρατέστερο εργαστηριακό εύρημα τις 
κυτταροπενίες στο αίμα. ςτα αίτια της νόσου αναφέρεται ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός από ενδογε-
νή αυτοαντιγόνα ή αντιγόνα ιών. για την τεκμηρίωση της νόσου απαιτείται η απόδειξη κλωνικότητας 
των τ ή Νκ κυττάρων και η ανεύρεση χαρακτηριστικού ανοσοφαινοτύπου. η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση στηρίζεται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή με χαμηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, κυκλοφωσφαμίδης, 
ή κυκλοσπορίνης A με ή χωρίς στεροειδή καθώς και στη χορήγηση αυξητικών αιμοποιητικών παρα-
γόντων. για τις ανθεκτικές μορφές της νόσου έχουν δοκιμαστεί το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD52 
(alemtuzumab) και τα ανάλογα πουρινών ενώ για επιλεγμένες περιπτώσεις προτείνεται η σπληνεκτο-
μή. για τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου έχει χρησιμοποιηθεί η συνδυασμένη χημειοθεραπεία που 
περιλαμβάνει σχήματα ανάλογα των χορηγούμενων στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία αλλά και η 
αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
τα μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (Large Granular 

Lymphocytes (LGLs) αντιπροσωπεύουν το 10%-15% του 
συνόλου των λεμφομονοπυρήνων του αίματος στους φυ-
σιολογικούς ενήλικες.1 ςτην πλειονότητα τους (85%) πρό-
κειται για CD3- κύτταρα φυσικούς φονείς (natural killer 
cells, NK) ενώ σπανιότερα (15%) είναι CD3+ τ λεμφο-
κύτταρα. μορφολογικά τα LGL είναι μέσου προς με-
γάλου μεγέθους κύτταρα, με έκκεντρο πυρήνα, άφθονο 
πρωτόπλασμα και αδρά αζουρόφιλα κοκκία. τα T-LGL 
κύτταρα είναι ώριμα μεταθυμικά, ενεργοποιημένα CD8+ 
T λεμφοκύτταρα. τα Νκ LGLs ανήκουν στο σύστημα της 
φυσικής ανοσίας και έχουν κυτταροτοξικές ικανότητες 
που δεν απαιτούν τη συμμετοχή του μείζονος σύμπλεγ-
ματος ιστοσυμβατότητας.2

η LGL λευχαιμία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 
1985 από τον Loughran και το 1993 αναγνωρίστηκαν δύο 
χωριστές οντότητες με βάση την προέλευση των κυττά-
ρων (τ ή Νκ).3,4 οι LGL λευχαιμίες αντιπροσωπεύουν 
ένα ετερογενές φάσμα λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων 
ως προς την κλινική πορεία και την πρόγνωση (Πίνακας 
1).2,5,6 η πρόσφατα αναθεωρημένη ταξινόμηση του Πα-
γκόσμιου οργανισμού Υγείας (World Health Organiza-
tion, WHO) περιλαμβάνει την T-LGL λευχαιμία και την 
επιθετική NK-λευχαιμία ως δυο ξεχωριστές οντότητες που 
εντάσσονται στις T/NK λευχαιμίες/λεμφώματα. Δοθέντος 
ότι η επιθετική μορφή της T-LGL λευχαιμίας είναι σπά-
νια, δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην ταξινόμηση 
κατά WHO για τη νοσολογική αυτή οντότητα. Επιπλέον, 
αναγνωρίζονται δυο καλοήθεις καταστάσεις που εντάσ-
σονται στο φάσμα των LGL διαταραχών: η παροδική (<6 
μήνες) και η χρόνια (>6 μήνες) αύξηση των LGL. Παρο-
δική (<6 μήνες) αντιδραστική αύξηση των LGL παρατη-
ρείται σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων, αυτοάνοσων 
νοσημάτων, κακοηθειών και μετά από μεταμόσχευση συ-
μπαγών οργάνων.7 οι αντιδραστικές αυτές αυξήσεις των 
LGL είναι πολυκλωνικές και αφορούν στα CD3+ T-LGL, 
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αποκαθίστανται δε αυτόματα ή μετά από θεραπεία του 
υποκείμενου νοσήματος. ςε ηλικιωμένα άτομα έχει πα-
ρατηρηθεί με μελέτη του ρεπερτορίου του υποδοχέα του 
τ-λεμφοκυττάρου (T-cell receptor, TCR), η ύπαρξη ολι-
γοκλωνικών ή και κλωνικών πληθυσμών κυτταροτοξικών 
τ-λεμφοκυττάρων που στις περιπτώσεις χωρίς υποκείμε-
νη συμπτωματολογία χαρακτηρίζονται ως «μονοκλωνικές 
κλωνοπάθειες αδιευκρίνιστης αιτιολογίας» (monoclonal 
clonopathy of unclear singnificance (MCUS).8 καθώς είναι 
δύσκολο να αποδειχθεί η κλωνικότητα για τα Νκ κύττα-
ρα, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αν οι χρόνιες Νκ λεμφο-
κυτταρώσεις αντιπροσωπεύουν χρόνια Νκ λευχαιμία. 
η κλινική εικόνα είναι εκείνη που συνήθως κατευθύνει 
προς μια τέτοια διάγνωση2. Έτσι, ασθενείς με συστηματι-
κά συμπτώματα, διήθηση σπληνός, ήπατος ή μυελού των 
οστών ταξινομούνται ως χρόνιες Νκ λευχαιμίες, ενώ οι 
ασυμπτωματικοί ασθενείς κατατάσσονται στις περιπτώ-
σεις των καλοήθων Νκ λεμφοκυτταρώσεων.

Επιδημιολογία
η LGL λευχαιμία αντιπροσωπεύει το 2%-5% του 

συνόλου των τ/NK κακοηθειών. ςυνολικά, 400 τέτοιες 
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.9 
η ήπια T- LGL λευχαιμία είναι η πιο συνηθισμένη περί-
πτωση, αντιστοιχεί δε περίπου στο 85% των περιπτώσε-
ων που διαγιγνώσκονται στον Δυτικό κόσμο. Απαντάται 
εξίσου και στα δυο φύλα με αναλογία 1:1 και με μέση 

ηλικία εμφάνισης τα 60 έτη. Ωστόσο, έχουν περιγραφεί 
περιπτώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ακόμα και σε 
παιδιά. η επιθετική Νκ-λευχαιμία τυπικά απαντάται σε 
μικρότερες ηλικίες με μέση ηλικία διάγνωσης τα 39 έτη 
και μεγαλύτερο επιπολασμό στην Ασία και τη Νότια Αμε-
ρική.4,10,11 λιγότερες από 100 περιπτώσεις έχουν περιγρα-
φεί στη διεθνή βιβλιογραφία.12

παθογένεια
η παθογένεια της LGL λευχαιμίας δεν έχει πλήρως 

διευκρινισθεί. Έχει προταθεί ως αρχικό γεγονός στη δια-
δικασία εμφάνισης της LGL, ο χρόνιος αντιγονικός ερεθι-
σμός είτε από αυτοαντιγόνα είτε από εξωγενή αντιγόνα, 
όπως εκείνα ιών (π.χ. του ανθρώπινου τ-λεμφοτρόπου ιού, 
human T-cell lymphotrophic virus-HTLV).13 Δεν έχει απο-
σαφηνιστεί αν απαιτείται και δεύτερο μοριακό γεγονός 
προκειμένου να εκδηλωθεί σε πλήρη μορφή η ασθένεια. 
Έχει, επίσης, προταθεί ότι η T-LGL λευχαιμία θα μπο-
ρούσε να αντιπροσωπεύει μια αυτοάνοση διαταραχή που 
προκαλείται από χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό και οδηγεί 
σε ανάπτυξη ενός προέχοντος CD8+ T-κυτταροτοξικού 
κυτταρικού κλώνου. η συνύπαρξη της T-LGL λευχαιμί-
ας με πολλά αυτοάνοσα νοσήματα υποστηρίζει αυτήν τη 
θεωρία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από ανά-
λυση της υπερμεταβλητής περιοχής 3 (complementarity 
determining region 3, CDR3) της β αλύσου του TCR σε 
ασθενείς με T-LGL, έχει αποδειχθεί η μη τυχαία κλωνι-

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά της LGL λευχαιμίας
Ήπια T-LGL 
λευχαιμία

Επιθετική T-LGL 
λευχαιμία

Επιθετική ΝΚ-LGL 
λευχαιμία

Χρόνια NK- LGL 
λευχαιμία

Μέση ηλικία (έτη) 60 41 39 60,5
Άνδρες:Γυναίκες 1:1 2:1 1:1 7:1
Ανοσοφαινότυπος CD3+, TCRαβ+CD8+, 

CD57+, CD16+
CD3+, TCRαβ+CD8+, 

CD16+, CD56+
CD2+,CD3-, CD16+,  

CD56+
CD2+,CD3-, CD16+, 

CD56+

Κλινική εικόνα Το 1/3 χωρις 
συμπτωματα. 
Τα 2/3 με 
συμπτώματα, 
κυτταροπενίες 
σπληνομεγαλία 
ρευματοειδή 
αρθρίτιδα

Β συμπτώματα, 
οργανομεγαλία, 
λεμφαδενοπάθεια, 
κυτταροπενίες.

Β συμπτωματα, 
οργανομεγαλία, 
λεμφαδενοπάθεια, 
κυτταροπενίες

Το 60% χωρίς 
συμπτώματα. Το 
40% με συμπτώματα, 
κυτταροπενίες, 
αγγειίτιδα, 
νευροπάθεια, 
σπληνομεγαλία

Θεραπεία Παρακολούθηση, 
ανοσοκαταστολή

Χημειοθεραπεία με 
σχήματα ανάλογα των 
χορηγούμενων στην 
οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία

Χημειοθεραπεία με 
σχήματα ανάλογα των 
χορηγούμενων στην 
οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία

Παρακολούθηση, 
ανοσοκαταστολή

Πρόγνωση Καλή Πτωχή Πολύ πτωχή Καλή
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Κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά
οι περισσότερες περιπτώσεις της ήπιας T-LGL λευ-

χαιμίας παρουσιάζουν φυσιολογικό καρυότυπο. λιγότερο 
από 10% των ασθενών εμφανίζουν χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες όπως αναστροφή του 12p, 14q και χρωμοσώματος 
7, έλλειψη του 5q, τρισωμία των χρωμοσωμάτων 3, 8, 14 
και τέλος διαμετάθεση t(11;14).3 ςτην επιθετική Νκ-LGL 
λευχαιμία η συχνότερη καρυοτυπική ανωμαλία είναι η έλ-
λειψη του 6q χρωμοσώματος, ενώ έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις σύνθετων καρυοτυπικών ανωμαλιών.

Ανίχνευση κλωνικότητας
η απόδειξη της κλωνικότητας στις T-LGL διαταραχές 

μπορεί να τεκμηριωθεί με τη μελέτη του TCR που αποτε-
λεί τη μοριακή ταυτότητα του κυττάρου. ο λευχαιμικός 
LGL πληθυσμός προέρχεται από ένα αρχικό παθολογικό 
κύτταρο και, επομένως, έχει ακριβώς το ίδιο ανασυνδυα-
σμό γονιδίων του TCR. για την επιβεβαίωση της κλωνι-
κότητας χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι PCR και Southern 
blotting. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κυτταρο-
μετρία ροής με ένα panel διαθέσιμων μονωκλωνικών αντι-
σωμάτων έναντι της Vβ περιοχής του TCR.20

Αναφορικά με τα NK LGL στα οποία τα γονίδια του 
TCR δεν είναι ανασυνδυασμένα και επομένως δεν εκφρά-
ζεται TCR, η κλωνικότητα αποδεικνύεται με μεθόδους 
που στηρίζονται στην απενεργοποίηση ενός Χ χρωμοσώ-
ματος. Πρόσφατα, έχει βρεθεί μια νέα ομάδα υποδοχέων 
των Νκ κυττάρων που ονομάζονται killer cell immuno-
globulin-like receptors (KIRs) και ανιχνεύονται στην επι-
φάνεια των NK κυττάρων και σε ένα υποπληθυσμό των 
T κυττάρων.21 ςε πληθυσμούς LGL κυττάρων έχει παρα-
τηρηθεί αύξηση της έκφρασης των ενεργοποιημένων και 
μείωση των ανασταλτικών KIR. ο τρόπος έκφρασης των 
KIR χρησιμοποιείται ως δείκτης κλωνικότητας.

Κλινική εικόνα και παθογενετική ερμηνεία 
των κυτταροπενιών

τα 2/3 των ασθενών με ήπια T-LGL λευχαιμία αναπτύσ-
σουν κυτταροπενίες και επαναλαμβανόμενες βακτηριακές 
λοιμώξεις, αυτοάνοσες διαταραχές και/ή σπληνομεγαλία 
κατά τη πορεία της νόσου.1,2 το 80% αναπτύσσουν ουδετε-
ροπενία, ενώ το 45% θα εκδηλώσει βαριά ουδετεροπενία 
με απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων <500/μl. Επαναλαμ-
βανόμενες βακτηριακές λοιμώξεις λόγω της ουδετεροπε-
νίας παρατηρούνται σε ποσοστό 20%-40% των ασθενών, 
ωστόσο, οι ασθενείς μπορεί να παραμένουν για μεγάλο 
διάστημα ελεύθεροι λοιμώξεων ανεξάρτητα από τον από-
λυτο αριθμό των ουδετερόφιλων.2,8

κή επιλογή, σε αντίθεση με τη φυσιολογική πολυκλωνική 
εμφάνιση που αναμένεται υπό φυσιολογικές συνθήκες.14 
το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό ύπαρξης υποκείμενου 
κοινού αντιγονικού ερεθισμού μεταξύ των ασθενών που 
πιθανότατα επάγει τον μονοκλωνικό πολλαπλασιασμό 
αυτό των κυττάρων. ο ακριβής ρόλος των ιών στην πα-
θογένεια της νόσου δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί.

Ένας επιπρόσθετος μηχανισμός που ενέχεται στην 
παθοφυσιολογία της T-LGL λευχαιμίας είναι η αναστολή 
της απόπτωσης. ςυγκεκριμένα, έχει περιγραφεί διαταραχή 
σε διάφορα ενδοκυττάρια μονοπάτια που σχετίζονται με 
απόπτωση συμπεριλαμβανομένου του Fas/FAS-ligand και 
ποικίλων κινασών (phosphatidylinositol-3 kinase, PI3K; 
mitogen-activated proteinkinase/extracellular signal-reg-
ulated kinase, MAPK/ERK), με αποτέλεσμα ενδογενή 
αντίσταση των λευχαιμικών LGL στην απόπτωση.7,15 ο 
ιός Epstein Barr έχει συσχετιστεί με την επιθετική μορφή 
της NK λευχαιμίας που πιθανά αντιπροσωπεύει τη λευ-
χαιμική έκφραση του NK/T λεμφώματος.16

Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά
το φυσιολογικό T-LGL κύτταρο είναι ένα κυτταροτο-

ξικό T λεμφοκύτταρο με ανοσοφαινότυπο CD2+, CD3+, 
CD4–, CD5+, CD7+, CD8+, CD16–, CD56–, TCRαβ+, και 
TCRγδ–.17 η LGL λευχαιμία, όπως περιγράφεται και στον 
Πίνακα 1, έχει ανοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά ώριμου τ 
ή Νκ κυττάρου. το CD57, που βρίσκεται στα Νκ κύττα-
ρα και στα ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά/κατασταλτικά 
CD8+ T-κύτταρα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη της LGL 
λευχαιμίας. Έχουν περιγραφεί πολύ πιο σπάνια, περιπτώ-
σεις με ανοσοφαινότυπο CD3+/TCRαβ+/CD4+CD8+, CD3+/
TCRαβ+/CD4−CD8−, και CD3+/TCRγδ+/CD4−CD8−1,17. 
η παθολογική έκφραση των παν-τ κυτταρικών δεικτών 
όπως το CD5 και/ή το CD7μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη διάκριση των φυσιολογικών από τα λευχαιμικά τ 
λεμφοκύτταρα, καθώς στις LGL λευχαιμίες παρατηρείται 
ασθενής ή απουσία έκφρασης ή ακόμα και παθολογικά 
έντονη έκφραση αυτών των δυο δεικτών.18

ςε περιπτώσεις ασυμπτωματικής χρόνιας (> 6 μήνες) 
ή παροδικής (<6 μήνες) LGL λεμφοκυττάρωσης ο ανο-
σοφαινότυπος που ανιχνεύεται είναι CD3+/CD8+/CD57+ 
ή CD2+/CD3-/CD16+/CD56+ χωρίς ανίχνευση μονοκλω-
νικότητας του TCRγ.

το CD56, δείκτης των Νκ κυττάρων, τυπικά ανι-
χνεύεται στις επιθετικές Νκ-LGL λευχαιμίες.19 ο ανο-
σοφαινότυπος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι παρόμοιος 
με εκείνον που ανιχνεύεται στον ρινικό τύπο του NK/T 
λεμφώματος, δηλαδή CD2+/CD56+/CD3ε+. Επίσης η έκ-
φραση του CD56 στις T-LGL λευχαιμίες σχετίζεται με 
περισσότερο επιθετικές μορφές.
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Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για την ουδετρο-
πενία, όπως πρόωρη απόπτωση των ουδετεροφίλων μέσω 
του μονοπατιού Fas/Fas-ligand, καταστροφή τους μέσω 
αντισωμάτων ή ανοσοσυμπλεγμάτων, υπερσπληνισμός, 
και τέλος καταστολή των προβαθμίδων των ουδετερόφι-
λων στο μυελό.8,2,1 Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις 
επίκτητης κυκλικής ουδετεροπενίας των ενηλίκων σχετι-
ζόμενες με την ύπαρξη LGL λευχαιμίας.

Αναιμία με Hb <11 gr/dl βρίσκεται στο 48% των ασθε-
νών με T-LGL λευχαιμία. ςπάνια οφείλεται σε αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία. η T-LGL λευχαιμία είναι η συχνότε-
ρη αιτία αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς2. η κατα-
στροφή των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά την ωρίμανση τους τα κύτταρα της 
ερυθράς σειράς χάνουν φυσιολογικά τα HLA-ι αντιγόνα 
ενώ οι KIR υποδοχείς των τ ή Νκ LGL κυττάρων ανα-
στέλλουν την κυτταροτοξική τους δράση μόνο επί παρου-
σίας των αντιγόνων αυτών. Έτσι, η απώλεια των HLA-I 
αντιγόνων από τις ωριμάζουσες ερυθροκυτταρικές προ-
βαθμίδες, τις καθιστά ευάλωτες στην καταστροφή από 
LGL κύτταρα.2,22

ςε ποσοστό 20% η T-LGL λευχαιμία μπορεί να εκδη-
λωθεί με θρομβοπενία. Πιθανοί μηχανισμοί ανάπτυξης 
θρομβοπενίας είναι η αναστολή της μεγακαρυοποίησης 
στο μυελό των οστών από τα LGL λευχαιμικά κύτταρα, 
η περιφερική καταστροφή των αιμοπεταλίων μέσω αντι-
σωμάτων, και η παγίδευση στο σπλήνα σε περιπτώσεις 
σπληνομεγαλίας.9

Β-συπτωματολογία με πυρετό, νυκτερινές εφιδρώ-
σεις και απώλεια βάρους παρατηρείται στο 20%-40% 
των ασθενών. μικρή έως μέτρια σπληνομεγαλία βρίσκε-
ται στο 20%-50% ενώ ηπατομεγαλία στο 10%-20% των 
ασθενών.4 λεμφαδενοπάθεια είναι εξαιρετικά σπάνια.

η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι το πιο συχνό αυτοά-
νοσο νόσημα που συνοδεύει την T-LGL λευχαιμία (30%). 
το σύνδρομο Felty που χαρακτηρίζεται από ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, ουδετεροπενία και σπληνομεγαλία, δύσκολα 
μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί από την T-cell LGL λευ-
χαιμία με συνοδό ρευματοειδή αρθρίτιδα.1,4 και οι δυο 
περιπτώσεις σχετίζονται με το HLA-DR4, προφανώς λό-
γω κοινού ανοσολογικού μηχανισμού.15 Πρόσφατα έχει 
αναφερθεί αυξημένη συχνότητα εμφάνισης συνδρόμου 
Sjogren σε ασθενείς με T-LGL λευχαιμία. Έχει αναφερ-
θεί συνύπαρξη με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως συ-
στηματικό ερυθυματώδη λύκο, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 
σύνδρομο Evans, σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρι-
νοπάθειας, νόσο Graves, σύνδρομο Cushing, υπερπαρα-
θυρεοειδισμό, πολλαπλή σκλήρυνση, ελκώδη κολίτιδα, 
υποτροπιάζουσα ιριδοκυκλίτιδα και ψωρίαση. ςτο 40%-
60% των ασθενών ανιχνεύονται στον ορό αντιπυρηνικά 
αντισώματα, ρευματοειδής παράγοντας και κυκλοφορού-
ντα ανοσοσυμπλέγματα (Πίνακας 2).7,17,23

η T-LGL λευχαιμία μπορεί να συνοδεύει αιματολογικά 

νοσήματα όπως μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστι-
κή αναιμία και παρυξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινου-
ρία. ςτον Πίνακα 3 φαίνονται τα αιματολογικά νοσήματα 
που σχετίζονται με LGL λευχαιμία2

η επιθετική μορφή της T-LGL και Νκ λευχαιμίας χα-
ρακτηρίζονται από οξεία νόσο με Β συμπτώματα, λεμ-
φοκυττάρωση, ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, 
βαριά αναιμία ή/και θρομβοπενία, και αιμοφαγοκυττα-
ρικό συνδρομο.2

η καλοήθης αντιδραστική LGL λεμφοκυττάρωση 
σχετίζεται με ποικίλες καταστάσεις όπως σπληνεκτο-
μή, HIV λοίμωξη, άλλες ιογενείς λοιμώξεις, αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών, και μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων. τέλος, η χρόνια Νκ λεμφοκυττά-
ρωση συνήθως έχει ήπια κλινική εικόνα, με καλή πρό-
γνωση. ςπάνιες εκδηλώσεις αποτελούν οι κυτταροπενίες, 
η δερματική αγγειίτιδα, η περιφερική νευροπάθεια και η 
σπληνομεγαλία.2

Πίνακας 2. Παθολογικά ευρήματα στον ορό στην LGL 
λευχαιμία.

Παθολογικά ευρήματα στον ορό
Συχνότητα 

εμφάνισης %
Αύξηση της β2 μικροσφαιρίνης 70
Ρευματοειδής παράγων 61
Αντιπυρηνικά αντισώματα 44
Αύξηση της LDH 33
Αντιαιμοπεταλικά αντισώματα 25
Αντιπολυμορφοπυρηνικά αντισώματα 20
Θετική άμεση Coombs 14
Μονοκλωνική γαμμοπαθεια 8
Υπερ-γαμμασφαιριναιμία 5

Πίνακας 3. Αιματολογικές διαταραχές/νόσοι που σχε-
τίζονται με LGL λευχαιμία
Συνήθεις αιματολογικές διαταραχές/νόσοι 
Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
Αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς
Απλαστική αναιμία
Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων
Β- λεμφουπερπλαστικά συνδρομα
Πολλαπλούν Μυέλωμα
Κλασσική νόσος Hodgkin 
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Αιματολογικά χαρακτηριστικά - Διάγνωση
η μελέτη του επιχρίσματος του αίματος είναι απα-

ραίτητη για τη διάγνωση της LGL λευχαιμίας. η τεκμη-
ρίωση της νόσου παλαιότερα απαιτούσε > 2000/μl LGL 
κύτταρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών4, κάτι 
το οποίο έχει τροποποιηθεί. η κυτταρομετρία και οι μο-
ριακές μέθοδοι επιτρέπουν πλέον την ανίχνευση μικρών 
κλωνικών LGL πληθυσμών. με την κυτταρομετρία, μάλι-
στα, μπορούν να ανιχνευθούν πληθυσμοί που έχουν ανο-
σοφαινότυπο τυπικό για LGL, αλλά χωρίς να έχουν την 
τυπική μορφολογία στο επίχρισμα του αίματος.24 Επίσης 
η ανίχνευση μικρότερων LGL πληθυσμών, σε ασθενείς 
με συστηματικά συμπτώματα ή κυτταροπενίες δεν απαι-
τεί την αναμονή των 6 μηνών για να τεθεί η διάγνωση 
της LGL λευχαιμίας.9 η αναρρόφηση μυελού των οστών 
δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της LGL λευχαι-
μίας, αλλά ίσως να φανεί χρήσιμη στην ανίχνευση μι-
κρών LGL πληθυσμών.4 Διήθηση του μυελού από LGL 
κύτταρα με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας ανευρίσκεται σε 
ποσοστό 85% των ασθενών αυτών. Δεν φαίνεται ωστό-
σο να σχετίζεται ο βαθμός διήθησης του μυελού με τον 
βαθμό των κυτταροπενιών ή τη βαρυτητα των συστημα-
τικών εκδηλώσεων.

η διάγνωση της T- LGL στηρίζεται στα παρακάτω 
κριτήρια:2

 α) ςτον εμμένοντα αυξημένο αριθμό T-LGL στο αίμα. 
ςυνήθως υπάρχει απόλυτη ή σχετική λεμφοκυττάρω-
ση αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις λευκοπενίας. ο 
λόγος CD4/CD8 είναι ανεστραμμένος στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις. ςτο επίχρισμα του αίματος αναγνω-
ρίζονται LGL κύτταρα. η λεμφοκυττάρωση συνήθως 
κυμαίνεται από 2-20Χ109/l, ωστόσο, 25%-30% των 
ασθενών παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό κυκλοφο-
ρούντων LGL κυττάρων (<0.5 x 109/l).1

 β) ςτην ανεύρεση του συγκεκριμένου ανοσοφαινότυπου 
που περιγράφηκε παραπάνω (Πίνακας 1).

 γ) ςτην τεκμηρίωση της κλωνικότητας του τ-κυτταρικού 
πληθυσμού μετά από μελέτη του ανασυνδυασμού των 
γονιδίων του TCR με χρήση PCR ή Southern blotting 
ή με μελέτη του Vβ ρεπερτορίου του TCR με κυττα-
ρομετρία ροής.4 η τεκμηρίωση της κλωνικότητας στα 
Νκ κύτταρα είναι πιο δύσκολη όπως προαναφέρθη-
κε.

 δ) ςτην κλινική εικόνα. η κλινική εικόνα είναι σημα-
ντική στην όλη διαγνωστική διαδικασία καθώς όπως 
περιγράφηκε, κύτταρα ίδιας μορφολογίας με εκείνα 
της T/NK LGL λευχαιμίας, μπορεί να βρεθούν και σε 
άλλες καταστάσεις. οι κυτταροπενίες, η σπληνομεγα-
λία και η ρευματοειδής αρθρίτιδα ενισχύουν τη διά-
γνωση της LGL λευχαιμίας. Αντίθετα, η οξεία έναρξη 
της νόσου με Β συμπτώματα και οργανομεγαλία δια-
φοροδιαγιγνώσκει την επιθετική NK-LGL λευχαιμία 
από τη χρόνια μορφή.2

και τα τρία πρώτα διαγνωστικά κριτήρια απαιτούνται 
για τη διάγνωση της T-LGL λευχαιμίας. η μελέτη του μυ-
ελού των οστών δίνει περισσότερες πληροφορίες μόνο 
σε περιπτώσεις που ο κλωνικός πληθυσμός είναι μικρός 
(<0.5x109/l), καθώς η διήθηση του μυελού από κλωνικά 
LGL κύτταρα τεκμηριώνει τη διάγνωση.2 Από την άλλη, 
ένας μικρός κλωνικός πληθυσμός T-LGL, σε συμπτωμα-
τικό ασθενή, είναι αρκετός για να θέσει τη διάγνωση.

Θεραπεία
η θεραπεία της T-LGL λευχαιμίας δεν είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη, καθώς βασίζεται σε αναδρομικές μελέτες 
που περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό ασθενών.2 Ασθε-
νείς με ασυμπτωματικές, ήπιες κυτταροπενίες δεν χρήζουν 
θεραπείας. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών κατά τη δι-
άγνωση εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και χρήζουν μόνο 
στενής παρακολούθησης. οι πιο συχνές ενδείξεις έναρ-
ξης θεραπείας είναι οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις λόγω 
σοβαρής ουδετεροπενίας, η εξαρτώμενη από μεταγγίσεις 
αναιμία, η συμπτωματική θρομβοπενία, η επιδεινούμενη 
λεμφοκυττάρωση και/ή σπληνομεγαλία.25,26

οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν αυξητικούς 
παράγοντες, κυτταροτοξικές θεραπείες (αλκυλιούντες πα-
ράγοντες, ανάλογα πουρινών, μεθοτρεξάτη), ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα (κυκλοσπορίνη Α, στεροειδή, σπάνια 
αντιθυμοκυτταρικό ορό) και, τέλος, τη σπληνεκτομή.8 τα 
πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με τη 
χορήγηση χαμηλών δόσεων από του στόματος μεθοτρε-
ξάτης, όπως επίσης με κυκλοσπορίνη και κυκλοφωσφα-
μίδη. οι παράγοντες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη. με 
τις θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις δεν επιτυγχάνονται 
συχνά πλήρεις υφέσεις, αλλά στόχος τους είναι κυρίως η 
βελτίωση των κυτταροπενιών και η ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων της νόσου. για το σκοπό αυτό συνήθως απαι-
τείται μακροχρόνια θεραπεία σε χαμηλές δόσεις καθώς το 
νόσημα έχει την τάση να υποτροπιάζει μετά τη διακοπή 
της. Παρακάτω γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε καθεμία 
από τις προαναφερθείσες θεραπευτικές επιλογές.

Μεθοτρεξάτη: ςυνήθως χορηγείται σε χαμηλή δόση 
(10 mg/m2 από του στόματος μια φορά την εβδομάδα). 
οι ανταποκρίσεις κυμαίνονται από 50-100% στις διάφο-
ρες μελέτες.27 οι πλήρεις υφέσεις είναι σπάνιες (αντοχή 
του κλώνου) και η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται εφό-
ρου ζωής. η μεθοτρεξάτη φαίνεται να δρα μέσω από-
πτωσης του LGL κλώνου. Απαιτείται παρακολούθηση 
της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας σε όλη τη διάρ-
κεια της θεραπείας, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
μπορεί να παρατηρηθεί αρχικά παροδική επιδείνωση των 
κυτταροπενιών.

Κυκλοφωσφαμίδη: η κυκλοφωσφαμίδη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της μεθοτρεξάτης σε δόσεις 
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50 - 100 mg από του στόματος καθημερινά ή 250–500 mg 
ενδοφλεβίως εβδομαδιαίως, με αιματολογικές ανταποκρί-
σεις στο 70% περίπου των ασθενών. Επιπλέον, σε συνδυ-
ασμό με πρεδνιζόνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις 
περιπτώσεις αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς που 
σχετίζεται με τ-LGL λευχαιμία.6,25 η θεραπεία συνεχίζε-
ται μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ανταπόκριση.

Κυκλοσπορίνη: η συνιστώμενη δόση χορήγησης εί-
ναι 5 - 10 mg/kg ημερησίως από του στόματος διαιρε-
μένη σε δύο δόσεις για τουλάχιστον 3 μήνες, με στόχο 
την επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων αίματος της τάξης 
των 200-400 ng/mL. οι ανταποκρίσεις κυμαίνονται από 
50-100%.28,29 η παρουσία του HLA-DR4 συσχετίζεται 
σημαντικά με την ανταπόκριση στην κυκλοσπορίνη.30 
Ωστόσο καθώς ο LGL κλώνος δεν εκριζώνεται με τη θε-
ραπεία αυτή, η ουδετεροπενία επανεμφανίζεται μετά τη 
διακοπή της κυκλοσπορίνης. η μακροχρόνια χορήγηση 
κυκλοσπορίνης σε μικρές σειρές ασθενών έχει δείξει ότι 
ελέγχει επί μακρό την ουδετεροπενία. Επειδή ωστόσο η 
τοξικότητα εκ της θεραπείας δεν είναι αμελητέα, συστή-
νεται η γρήγορη μείωση της δόσης μετά την επίτευξη της 
μέγιστης ανταπόκρισης, ώστε να χορηγείται η μικρότε-
ρη δυνατή δόση συντήρησης που μπορεί να διατηρήσει 
το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

η ανταπόκριση στις παραπάνω θεραπείες (μεθο-
τρεξάτη, κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη) μπορεί να 
καθυστερήσει μερικούς μήνες. για το λόγο αυτό πριν 
χαρακτηρίσουμε μια θεραπεία ως αναποτελεσματική, 
θα πρέπει να την έχουμε χορηγήσει για τουλάχιστον 2-
3 μήνες.

Κορτικοειδή: ο ρόλος τους είναι συνήθως επικου-
ρικός. η πρεδνιζόνη σε δόση 1 mg/m2 ημερησίως μπο-
ρεί να βελτιώσει τις κυτταροπενίες και να ανακουφίσει 
τους ασθενείς από τα συμπτώματα της νόσου. Ωστόσο, οι 
ανταποκρίσεις είναι συνήθως παροδικές. η συνδυασμένη 
χορήγηση των κορτικοστεροειδών με χαμηλές δόσεις με-
θοτρεξάτης ή κυκλοφωσφαμίδης οδηγεί σε γρηγορότερη 
επίτευξη της επιθυμητής ανταπόκρισης και τα κορτικοειδή 
μπορεί να διακόπτονται τον 2ο μήνα θεραπείας.2,8,25

Αυξητικοί παράγοντες: οι αιμοποιητικοί παράγο-
ντες GM-CSF και G-CSF προκαλούν συνήθως μερική και 
παροδική αποκατάσταση της ουδετεροπενίας και συνή-
θως χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτική αγωγή σε συν-
δυασμό με ανοσοκατασταλτική θεραπεία καθώς και για 
τη γρήγορη αποκατάσταση των ουδετεροφίλων σε περί-
πτωση λοίμωξης.31

ςυνοψίζοντας, η μεθοτρεξάτη και η κυκλοφωσφαμί-
δη με ή χωρίς πρεδνιζόνη αποτελούν τις μέχρι στιγμής 
θεραπείες εκλογής. Επί μη ανταπόκρισης στον ένα από 
τους δύο παράγοντες μετά από περίοδο τουλάχιστον 3 
μηνών, θα πρέπει να γίνεται αλλαγή στον άλλο. η κυ-
κλοσπορίνη με ή χωρίς πρεδνιζόνη συστήνεται σε ασθε-
νείς που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω θεραπείες. 
ςτις περιπτώσεις ανθεκτικών κυτταροπενιών οι θεραπεί-
ες που προτείνονται περιλαμβάνουν:

Alemtuzumab: το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι- CD52 
(Alemtuzumab, Campath) έχει δοκιμασθεί σε περιορισμέ-
νο αριθμό ασθενών με καλά αποτελέσματα, καθώς στο 
50% διαπιστώθηκε αποκατάσταση των κυτταροπενιών, 
οι οποίες ήταν ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες. η συνι-
στώμενη δόση είναι μικρότερη από αυτή που δίνεται στην 
Β-χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (10mg υποδορίως 2 
φορές την εβδομάδα για 3-4 εβδομάδες).32

Ανάλογα πουρινών: ςυνήθως χορηγούνται επί απο-
τυχίας της θεραπείας 1ης γραμμής. το πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενο φάρμακο της κατηγορίας αυτής είναι η 
πεντοστατίνη σε δόση 4 mg/m2 ενδοφλεβίως κάθε 1-2 
εβδομάδες μέχρι την επίτευξη της μέγιστης ανταπόκρι-
σης.33,34

Σπληνεκτομή: Διενεργείται σπάνια σε περιπτώσεις 
ανθεκτικής αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ή αυτοά-
νοσης θρομβοπενίας. γενικά η αποτελεσματικότητα της 
προσέγγισης αυτής είναι μέτρια καθώς προσφέρει συνή-
θως παροδική αποκατάσταση της θρομβοπενίας, χωρίς 
βελτίωση της ουδετεροπενίας, ενώ επιδεινώνεται η λεμ-
φοκυττάρωση.35

Νέοι παράγοντες υπό μελέτη είναι ο αναστολέας της 
farnesyl transferase tipifarnib (Zarnestra) και το αντι-CD2 
μονοκλωνικό αντίσωμα (Siplizumab).36

για την αντιμετώπιση της επιθετικής μορφής της LGL 
λευχαιμίας συνιστάται χορήγηση συνδυασμένης χημειο-
θεραπεία με σχήματα εμπεριέχοντα ανθρακυκλίνη (π.χ. 
CHOP, hyper-CVAD). Εναλλακτικές θεραπείες είναι η 
μεθοτρεξάτη και τα ανάλογα πουρινών (φλουνταραμπίνη 
και πεντοστατίνη). Ωστόσο οι ανταποκρίσεις είναι πτωχές 
και οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν εντός έτους από 
τη διάγνωση.12 Πιο εντατικά θεραπευτικά σχήματα όπως 
αυτά που χρησιμοποιούνται στις οξείες λεμφοβλαστικές 
λευχαιμίες ακολουθούμενα από αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρό 
αριθμό ασθενών με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.37



Μ.Χ. Σπανουδάκης et al58

Βιβλιογραφία
 1. Lamy T, Loughran TP. Large Granular Lymphocyte Leu-

kemia. Cancer Control. 1998; 5:25-33.
 2. Sokol L, Loughran TP, Jr. Large granular lymphocyte 

leukemia. Oncologist. 2006; 11:263-273.
 3. Loughran TP, Jr., Kadin ME, Starkebaum G, et al. Leuke-

mia of large granular lymphocytes: association with clonal 
chromosomal abnormalities and autoimmune neutropenia, 
thrombocytopenia, and hemolytic anemia. Ann Intern Med. 
1985; 102:169-175.

 4. Loughran TP, Jr. Clonal diseases of large granular lympho-
cytes. Blood. 1993; 82:1-14.

 5. Semenzato G, Pandolfi F, Chisesi T, et al. The lymphopro-
liferative disease of granular lymphocytes. A heterogeneous 
disorder ranging from indolent to aggressive conditions. 
Cancer. 1987; 60:2971-2978.

 6. Dhodapkar MV, Li CY, Lust JA, Tefferi A, Phyliky RL. 
Clinical spectrum of clonal proliferations of T-large granular 
lymphocytes: a T-cell clonopathy of undetermined signifi-
cance? Blood. 1994; 84:1620-1627.

 7. Rose MG, Berliner N. T-cell large granular lymphocyte 
leukemia and related disorders. Oncologist. 2004; 9:247-
258.

 8. Mohan SR, Maciejewski JP. Diagnosis and therapy of 
neutropenia in large granular lymphocyte leukemia. Curr 
Opin Hematol. 2009; 16:27-34.

 9. Lamy T, Loughran TP, Jr. Clinical features of large granular 
lymphocyte leukemia. Semin Hematol. 2003; 40:185-
195.

 10. Fernandez LA, Pope B, Lee C, Zayed E. Aggressive natural 
killer cell leukemia in an adult with establishment of an NK 
cell line. Blood. 1986; 67:925-930.

 11. Suzuki R, Suzumiya J, Nakamura S, et al. Aggressive natural 
killer-cell leukemia revisited: large granular lymphocyte 
leukemia of cytotoxic NK cells. Leukemia. 2004; 18:763-
770.

 12. Ruskova A, Thula R, Chan G. Aggressive Natural Killer-Cell 
Leukemia: report of five cases and review of the literature. 
Leuk Lymphoma. 2004; 45:2427-2438.

 13. Epling-Burnette PK, Loughran TP, Jr. Survival signals in 
leukemic large granular lymphocytes. Semin Hematol. 
2003; 40:213-220.

 14. Wlodarski MW, O’Keefe C, Howe EC, et al. Pathologic 
clonal cytotoxic T-cell responses: nonrandom nature of the 
T-cell-receptor restriction in large granular lymphocyte 
leukemia. Blood. 2005; 106:2769-2780.

 15. Alekshun TJ, Sokol L. Diseases of large granular lympho-
cytes. Cancer Control. 2007; 14:141-150.

 16. Baker BW, Wilson CL, Davis AL, et al. Busulphan/cyclo-
phosphamide conditioning for bone marrow transplanta-
tion may lead to failure of hair regrowth. Bone Marrow 
Transplant. 1991; 7:43-47.

 17. O’Malley DP. T-cell large granular leukemia and related 
proliferations. Am J Clin Pathol. 2007; 127:850-859.

 18. Lundell R, Hartung L, Hill S, Perkins SL, Bahler DW. 
T-cell large granular lymphocyte leukemias have multiple 
phenotypic abnormalities involving pan-T-cell antigens 
and receptors for MHC molecules. Am J Clin Pathol. 2005; 
124:937-946.

 19. Loughran TP, Jr. CD56+ hematologic malignancies. Leuk 
Res. 1999; 23:675-676.

 20. van den Beemd R, Boor PP, van Lochem EG, et al. Flow 
cytometric analysis of the Vbeta repertoire in healthy 
controls. Cytometry. 2000; 40:336-345.

 21. Zambello R, Semenzato G. Natural killer receptors in patients 

T-cell large granular lymphocytic leukemia
by M. Spanoudakis, C. Kalpadakis and H. Papadaki

Department of Haematology, University of Crete, School of Medicine

ABSTRACT: Clonal disorders of large granular lymphocytes (LGL) comprise a relatively rare spec-
trum of lymphoproliferative diseases originating from mature T- or natular killer (NK) cells. According 
to their clinical presentation, four clinical subtypes have been recognized: indolent LGL leukemias of 
T-cell or NK-cell origin and the aggressive respective ones. The most common form is the indolent T-
cell LGL leukemia which is usually characterized by the presence of one or more cytopenias. The eti-
ology remains unclear. Chronic antigenic stimulation (autoantigens or viral) leading to activation of T 
cells have been implicated in disease pathogenesis. Diagnosis is mainly based on the identification of 
clonality along with expression of characteristic immunophenotype and on specific clinical findings, if 
present. Immunosuppressive therapy with low dose methotrexate, cyclophosphamide or cyclosporine A 
with or without steroids is effective for the management of cytopenias. Haemopoetic growth factors are 
also used in this setting. The refractory forms can be managed with alemtuzumab, purine analogues or 
splenectomy in selected cases. The aggressive variant is usually refractory to conventional chemother-
apy and more intensive, acute lymphoblastic leukaemia-like regimens have been used as well as allo-
genic stem cell transplantation.
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Τ-Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Ιωάννης Κοτσιανίδης

ΠΕΡιληΨη: η τ- προλεμφοκυτταρική λευχαίμία (τ-Πλλ) είναι σπάνια αιματολογική κακοήθεια και 
αποτελεί μόλις το 2% των χρόνιων λευχαιμιών από ώριμα λεμφοκύτταρα. η μορφολογία των προλεμφο-
κυττάρων ποικίλει, με αποτέλεσμα η ανοσοφαινοτυπική και μοριακή ανάλυση να είναι απαραίτητες για 
την τεκμηρίωση της μονοκλωνικότητας και του τ κυτταρικού φαινότυπου. η νόσος χαρακτηρίζεται από 
επιθετική πορεία, εκσεσημασμένη λεμφοκυττάρωση και σπληνομεγαλία, ενώ η λεμφαδενοπάθεια είναι 
συνήθως ήπια. τριάντα έτη μετά την πρώτη περιγραφή της από τους Galton και συνεργάτες και παρά 
τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της παθοβιολογίας της, η τ-Πλλ παραμένει ανίατη. η εισαγωγή 
του αντι-CD52 μονοκλωνικού αντισώματος (alemtuzumab) βελτίωσε το ποσοστό κλινικών αποκρίσε-
ων, οι οποίες όμως παραμένουν βραχυχρόνιες. Επιπλέον, η αλλογενής μεταμόσχευση συνοδεύεται από 
σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ είναι συχνά απαγορευτική λόγω της προχωρημένης ηλικίας 
της πλειοψηφίας των ασθενών. Έτσι, τα πτωχά αποτελέσματα των παραπάνω συμβατικών θεραπευτι-
κών στρατηγικών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης στοχευμένων θεραπειών, βασισμένων 
στη βιολογία της νόσου, καθώς και λιγότερο εντατικών μεταμοσχευτικών προσεγγίσεων.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
οι λευχαιμίες από ώριμα τ κύτταρα είναι ιδιαίτερα 

σπάνιες στον Δυτικό κόσμο. μεταξύ αυτών, η τ-προ-
λεμφοκυτταρική λευχαίμία (τ-Πλλ) αποτελεί πιθανώς 
τον συχνότερο υπότυπο, αν και απαρτίζει μόλις το 2% 
των χρόνιων λεμφοκυτταρικών λευχαιμιών1. η πρώτη 
περιγραφή της από τους Galton και συνεργάτες έγινε το 
1974 σε έναν ασθενή με χαρακτηριστικά κλινικά γνω-
ρίσματα Β χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας (Β-Χλλ), 
του οποίου όμως τα λεμφοκύτταρα εμφάνιζαν φαινότυ-
πο τ κυττάρων2,3.

παθοβιολογία
Όπως και τα λοιπά τ νεοπλάσματα από ώριμα λεμ-

φοκύτταρα, η τ-Πλλ προέρχεται από μεταλλάξεις σε 
υποομάδες του τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) σε μετα-
θυμικά (post-thymic) τ κύτταρα4. Φαίνεται πως, σε αντι-
διαστολή με διάφορες άλλες αιματολογικές κακοήθειες, η 
ακτινοβολία, οι ιοί και τα καρκινογόνα δεν σχετίζονται με 

την παθογένεση της τ-Πλλ5. Ασθενείς με κληρονομική 
αταξία-τηλαγγειεκτασία (Ατ) εμφανίζουν σε μεγαλύτερη 
συχνότητα και σε νεώτερη ηλικία τ-Πλλ6,7. η Ατ κληρο-
νομείται με τον αυτοσωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα 
και οφείλεται σε μεταλλάξεις στην περιοχή 11q22-23 του 
γονιδίου Ατμ, ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου8. Αντί-
στροφα, σε περισσότερο από 50% των ασθενών με τ-Πλλ 
ανευρίσκονται μεταλλάξεις του Ατμ, υποστηρίζοντας πε-
ραιτέρω τη συσχέτιση του Ατμ με την παθογένεση της 
τ-Πλλ9. Δύο ακόμη πρωτο-ογκογονίδια ενέχονται στην 
παθογένεση της τ-Πλλ. Ενεργοποίηση του TCL1 γονι-
δίου (14q32.1) από ρυθμιστικά στοιχεία του τ κυτταρι-
κού υποδοχέα μέσω της µετάθεσης t(14;14)(q11;q32) ή 
της αναστροφής inv(14)(q11;q32) παρατηρείται στο 70-
80% των τ-Πλλ10. η παραγώμενη ογκοπρωτεϊνη TCL1 
επηρεάζει άμεσα την ενεργότητα της πρωτεϊνικής κινά-
σης Ακτ, στόχου της σηματοδότησης μέσω TCR, προ-
άγοντας έτσι τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό και την 
ανθεκτικότητα στην απόπτωση11-13. με παρόμοιο μηχα-
νισμό φαίνεται πως δρα και το ογκογονίδιο p13MTCP1 
(Xq28), ομόλογο του TCL114, ενώ και η απλοανεπάρκεια 
(haploinsufficiency) του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
CDKN1B αναφέρεται πως συμβάλλει στη νεοπλασματική 
εξαλλαγή των τ λεμφοκυττάρων στην τ-Πλλ15. ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον προκαλούν πρόσφατα δεδομένα που κατα-
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δεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής υπομεθυλίωσης του DNA 
στην τ-Πλλ16, καθιστώντας τη μοναδική εξαίρεση μετα-
ξύ των αιματολογικών κακοηθειών, οι οποίες εμφανίζουν 
γενικά υπερμεθυλίωση. Επιπρόσθετα, η υπομεθυλίωση 
στην τ-Πλλ συνοδεύεται από υπερέκφραση σημαντικού 
αριθμού γονιδίων, αρκετά από τα οποία ενέχονται στην 
ογκογένεση, υποδεικνύοντας πιθανή συμμετοχή επιγενε-
τικών μηχανισμών στην παθογένεση της τ-Πλλ16.

Κλινική εικόνα
η τ-Πλλ είναι νόσος ενηλίκων με μέση ηλικία εμ-

φάνισης τα 65 έτη. Προσβάλλει ελαφρά συχνότερα τους 
άνδρες και παρουσιάζει παρόμοια επίπτωση αδιακρίτως 
φυλής και γεωγραφικής κατανομής. οι ασθενείς εμφανί-
ζουν εκτεταμένη νόσο με εκσεσημασμένη ηπατοσπληνο-
μεγαλία, λεμφαδενοπάθεια και, στο 1/3 των περιπτώσεων, 
δερματικές εκδηλώσεις17. η δερματική προσβολή μπορεί 
να είναι γενικευμένη ή τοπική και αφορά συνήθως κηλιδο-
βλατιδώδες εξάνθημα και οζίδια, ενώ, σπάνια εκδηλώνεται 
ως ερυθροδερμία, δυσχεραίνοντας τη διαφοροδιάγνωση 
από άλλα περιφερικά τ λεμφώματα17,18. ορώδεις συλλο-
γές παρατηρούνται στο 15% των ασθενών, τυπικά κατά 
τη διάγνωση, ενώ είναι πολύ συχνότερες κατά την υπο-
τροπή της νόσου. Χαρακτηριστική είναι η υπερλευκο-
κυττάρωση με απόλυτη λεμφοκυττάρωση που μπορεί να 
φτάσει το 1x106 λεμφοκύτταρα/μl και η οποία παρουσι-
άζει εντυπωσιακά ταχύ ρυθμό διπλασιασμού. Περιστα-
σιακά, η τ-Πλλ μπορεί να ακολουθεί ήπια πορεία, ως 
ασυμπτωματική λεμφοκυττάρωση με αργή εξέλιξη19. Πα-
ρά την εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση, σοβαρή αναι-
μία ή/και θρομβοπενία λόγω μυελικής διήθησης εμφανίζει 
μόλις το 1/3 των ασθενών.

Διάγνωση
η εξέταση του περιφερικού αίματος είναι καίριας 

σημασίας στη διάγνωση της τ-Πλλ, αν και η τελευταία 
εμφανίζει ευρύ φάσμα μορφολογικών χαρακτηριστικών. 
Ήδη από την πρώτη λεπτομερή περιγραφή της τ-Πλλ 
έγινε αντιληπτή η μορφολογική ετερογένεια της3. Αν και 
η συμπυκνωμένη χρωματίνη υποδηλώνει πως πρόκειται 
για νόσο ώριμων λεμφοκυττάρων, το περίγραμμα του πυ-
ρήνα και η παρουσία διακριτών πυρηνίσκων ποικίλουν. 
ςτα 2/3 των περιπτώσεων τα προλεμφοκύτταρα είναι 
μέσου μεγέθους με συμπυκνωμένη χρωματίνη, ομαλό ή 
ελαφρά ανώμαλο πυρηνικό περίγραμμα, ευδιάκριτο πυ-
ρηνίσκο και έντονα βασίφιλο κυτταρόπλασμα με προσεκ-
βολές (εικόνα 1Α). ςτις λοιπές περιπτώσεις τα κύτταρα 
εμφανίζουν μικρότερο μέγεθος ή έχουν εγκεφαλοειδή 
πυρήνα δίκην κυττάρων Sezary, ενώ ο πυρηνίσκος είναι 
ορατός μόνο στην ηλεκτρονική μικροσκόπηση. Αυτή η 
μικροκυτταρική παραλλαγή της τ-Πλλ πιθανολογήθη-
κε πως αντιπροσωπεύει διαφορετική νόσο, την τ-Χλλ, 
κατ’ αντιστοιχία της Β- Χλλ20, αλλά καθώς δεν εμφα-
νίζει διαφορές με την τυπική τ-Πλλ στο ανοσοφαινο-
τυπικό και μοριακό προφίλ και στην κλινική πορεία, δεν 
ταξινομείται, προς το παρόν, ως ξεχωριστή οντότητα21. 
η διήθηση του μυελού είναι συνήθως διάχυτη και εκτε-
ταμένη, μολονότι αναφέρονται περιπτώσεις με εστια-
κή διήθηση. η προσβολή του σπλήνα διαφέρει από την 
αντίστοιχη της λευχαιμίας από μεγάλα κοκκιώδη τ-κύτ-
ταρα (T-LGL) εμφανίζοντας επέκταση του λευκού πολ-
φού μέσα στον ερυθρό.

ο ανοφαινότυπος της τ-Πλλ είναι συμβατός με την 
παρουσία μετα-θυμικού νεοπλάσματος, καθώς δεν εκφρά-
ζονται άωροι (TdT, CD34) και θυμικοί (CD1a) δεικτες. η 
τ-Πλλ είναι κυρίως CD4+CD8-, με 20% των περιπτώ-
σεων CD4+CD8+ και περίπου 10-15% CD4-CD8+, και 
συνήθως δεν εμφανίζει έκτοπη έκφραση ή απουσία τ αντι-
γόνων. Έτσι εκφράζει ισχυρά το CD7, ενώ είναι CD25-, 
σε αντίθεση με το σύνδρομο Sezary και το τ-λέμφωμα/
λευχαιμία των ενηλίκων, αντίστοιχα22. η πλέον όμως ση-
μαντική πρόοδος στη διαγνωστική ισχύ του ανοσοφαινό-
τυπου είναι η ικανότητα ανάδειξης τ μονοκλωνικότητας 

Εικόνα 1. (Α) Τυπική μορφολογία προλεμφοκυττάρων σε ασθενή με Τ-ΠΛΛ. Διακρίνεται ο εμφανής πυρηνίσκος και το ελαφρά 
ανώμαλο πυρηνικό περίγραμμα. (Β) Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος με κυτταρομετρία ροής στην ίδια ασθενή. Τα μικρά 
βέλη δείχνουν τα φυσιολογικά CD4+ λεμφοκύτταρα και το παχύ βέλος τον νεοπλασματικό πληθυσμό, oποίος είναι CD4+, CD7bright 
και εμφανίζει περιορισμό στην Vb9 άλυσο του Τ κυτταρικού υποδοχέα, επιβεβαιώνοντας έτσι την μονοκλωνική φύση του.
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μελέτη φάσεως ιι, όπου οι ασθενείς έλαβαν συνδυασμό 
φλουνταραμπίνης, μιτοξανθρόνης και κυκλοφωσφαμί-
δης (FCM) και ακολούθησε εμπέδωση με alemtuzumab. 
η ολική απάντηση βελτιώθηκε με το alemtuzumab (από 
66% σε 86%), αλλά η ολική επιβίωση ήταν 19,2 μήνες29. 
Επιπλέον, αναφέρεται πως και η οδός χορήγησης του 
alemtuzumab πιθανώς επηρεάζει τη δραστικότητά του, 
καθώς η υποδόρια χορήγηση φάνηκε κατώτερη της εν-
δοφλέβιας, αν και η σύγκριση ήταν ιστορική και σε μι-
κρούς αριθμούς ασθενών.

τα δεδομένα της αυτόλογης και αλλογενούς μεταμό-
σχευσης στην τ-Πλλ είναι, όπως αναμένεται λόγω σπα-
νιότητας της νόσου, λιγοστά. η αυτόλογη μεταμόσχευση 
ως θεραπεία εμπέδωσης ίσως βελτιώνει ελαφρά την επι-
βίωση χωρίς νόσο, αλλά συνοδεύεται από υψηλότατα 
ποσοστά υποτροπής και δε φαίνεται ικανή να επιφέρει 
ίαση30. Ακόμα λιγότερες είναι η αναφορές μακράς επιβί-
ωσης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. μία πρόσφατη 
ανασκόπηση της διεθνούς βάσης δεδομένων αλλογενούς 
μεταμόσχευσης, έδειξε υψηλό ποσοστό υποτροπής (49%) 
και σχετικά χαμηλό μονοετές διάστημα επιβίωσης χω-
ρίς νόσο (33%), ενώ η θνητότητα λόγω μεταμόσχευσης 
(TRM) ήταν 28% στο ένα έτος31.

Συμπεράσματα
Παρά την πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολο-

γίας της, η τ-Πλλ παραμένει νόσος χημειοανθεκτική με 
κακή πρόγνωση. τα πτωχά αποτελέσματα της συμβατικής 
χημειοθεραπείας, οι βραχυχρόνιες απαντήσεις στο alem-
tuzumab και οι δυσχέρειες στην εφαρμογή της αλλογε-
νούς μεταμόσχευσης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
πολυσχιδούς προσέγγισης στο σχεδιασμό της θεραπεί-
ας της τ-Πλλ, με τη συμμετοχή ακτινοθεραπευτών και 
μεταμοσχευτών. Επιπλέον, η φαρμακευτική έρευνα ίσως 
θα πρέπει να εστιασθεί στη διερεύνηση νέων μοριακών 
στόχων μέσω της διελεύκανσης της παθοβιολογίας της 
τ-Πλλ, εκμεταλλευόμενη τα συνεχώς εξελισσόμενα ερ-
γαλεία της μοριακής βιολογίας.

στο 70-80% των περιπτώσεων, μέσω χρήσης αντισωμά-
των κατά της μεταβλητής περιοχής της β αλύσου του τ 
κυτταρικού υποδοχέα23 (εικόνα 1Β).

η κυτταρογενετική μελέτη στην τ-Πλλ αποκαλύπτει 
τις διαταραχές inv(14)(q11;q32) και t(14;14)(q11;q32) σε 
πάνω από το 80% των ασθενών, με πολύ συχνότερη και 
χαρακτηριστικότερη την πρώτη. Ανωμαλίες του χρωμοσώ-
ματος 8 είναι επίσης συχνές, κυρίως στον Δυτικό κόσμο, 
ενώ στη μοριακή μελέτη ανιχνεύονται σε μεγάλο ποσοστό 
μεταλλάξεις του γονιδίου Ατμ χωρίς εμφανείς διαταρα-
χές του 11q23 στην κυτταρογενετική ανάλυση5,6.

τέλος, η ιστοχημική έκφραση της πρωτεΐνης TCL-1 
έχει διαγνωστική αξία μόνο μετά την επιβεβαίωση του τ 
κυτταρικού φαινότυπου, καθώς εκφράζεται σε πληθώρα 
Β λεμφωμάτων και ιδίως στην Β-Χλλ24.

Θεραπεία
η τ-Πλλ είναι νόσος επιθετική και χημειοανθεκτική 

με πολύ πτωχή πρόγνωση. οι συνδυασμοί αλκυλιούντων 
παραγόντων επιτυγχάνουν εξαιρετικά μικρό ποσοστό απα-
ντήσεων και μέση επιβίωση 7-7,5 μήνες17. Όσον αφορά 
τα ανάλογα πουρινών, 25 από τους 55 (45%) ασθενείς 
ανταποκρίθηκαν στη μονοθεραπεία με πεντοστατίνη σε 
παλαιότερη μελέτη25, ενώ επιπλέον προτάθηκε πως η θετι-
κότητα στα αντιγόνα CD25, CD38 και CD103 μπορεί να 
προβλέψει την απόκριση στην πεντοστατίνη26. η εισαγωγή 
του μονοκλωνικού αντισώματος κατά του CD52 (alemtu-
zumab), ενός αντιγόνου με ευρεία έκφραση σε κακοήθη 
και φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, βελτίωσε εντυπωσια-
κά τις ολικές αποκρίσεις, οι οποίες ξεπερνούν το 70%27, 
ενώ σε ανθεκτική και υποτροπιάζουσα νόσο αναφέρεται 
ποσοστό πλήρους ύφεσης 60%, ακόμα και σε ασθενείς 
ανθεκτικούς στην πεντοστατίνη28. Ωστόσο, η διάρκεια 
των υφέσεων ήταν σύντομη και η μέση ολική επιβίω-
ση με τη χορήγηση του alemtuzumab κυμάνθηκε από 10 
εως 16 μήνες, αν και παρατηρήθηκαν υφέσεις διάρκει-
ας εως και 45 μηνών28. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέ-
σματα της γερμανικής ομάδας (GCLLSG) σε προοπτική 

Τ-cell prolymphocytic leukemia
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ABSTRACT: T prolymphocytic leukemia (T-PLL) is a rare hematological disorder of the elderly, 
comprising only 2% of all small lymphocytic leukemias. Prolymphocyte morphology can be variable and 
thus immunophenotypic and molecular analyses are needed to confirm the T cell phenotype and the clonal 
nature of the disease. T-PLL follows an aggressive course and is characterized by marked lymphocytocis 
and organomegally, whereas lymphadenopathy is usually not prominent. More than 30 years after its 
first characterization by Galton et al, T-PLL remains an incurable disease, despite the advances in the 
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Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα των ενηλίκων  
(Adult T-cell leukemia/lymphoma: ATLL)

Στυλιανή Ι. Κοκόρη

ΠΕΡιληΨη: η τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων αποτελεί μια διακριτή κλινικοπαθολογική οντό-
τητα που ανήκει κατά WHO στα ώριμα τ-κυτταρικής αρχής νεοπλάσματα. ςυνδέεται αιτολογικά με 
τον ανθρώπινο τ-λεμφοτροπικό ιό HTLV-1. η νόσος ενδημεί στην ιαπωνία, στις χώρες της καραϊβι-
κής, στην Αφρική, ενώ λόγω αυξημένης μετανάστευσης έχουν αναφερθεί περιστατικά και στις ηΠΑ, 
στην κεντρική και νότια Αμερική, καθώς και σε χώρες της Ευρώπης. η χαμηλή επίπτωση και η μακρά 
λανθάνουσα περίοδος δηλώνουν ότι εκτός από τη λοίμωξη από τον ιό και άλλοι γενετικοί παράγοντες 
είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση της νόσου. μετά από πολλές δεκαετίες, μόνο ένα μικρό ποσοστό πε-
ρίπου 5%, θα αναπτύξει νόσο ΑTLL τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου οδήγησαν στην 
ταξινόμησή της σε οξεία, χρόνια και έρπουσα λευχαιμική μορφή και σε λεμφωματική μορφή. τα νεο-
πλασματικά κύτταρα με χαρακτηριστική μορφολογία εκφράζουν τ-κυτταρικούς δείκτες, αλλά χαρακτη-
ρίζονται κυρίως από την έκφραση του CD25 και συχνά την απουσία του CD7. η διαφορική διάγνωση 
συνήθως περιλαμβάνει άλλα ώριμα τ-κυτταρικής σειράς νεοπλάσματα και όλες τις τ-λεμφοκυτταρι-
κές λευχαιμίες. η διάγνωση της νόσου κυρίως σε μη ενδημικές περιοχές αποτελεί πρόκληση και μπο-
ρεί να είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. H θεραπευτική απόφαση εξαρτάται κυρίως από τον υπότυπο της 
νόσου και από το αν ο ασθενής συμμετέχει σε κλινική μελέτη. η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής ζιδο-
βουδίνης σε συνδυασμό με ιντερφερόνη, αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. ςτη χώρα μας, ο έλεγχος 
αιμοδοτών για τους ιούς HTLV-I & II είναι υποχρεωτικός και καταβάλλεται προσπάθεια πρόληψης με 
συστάσεις και εκπαίδευση των φορέων για μείωση της πιθανότητας μετάδοσης της νόσου. η αναζήτη-
ση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I σε κάθε ασθενή με τ-λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα θεωρείται 
πλέον επιβεβλημένη.
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Ανασκόπηση

Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα των ενηλίκων (ATLL: 
Adult T-cell leukemia/lymphoma)

η τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων αποτελεί μια 
διακριτή κλινικοπαθολογική οντότητα και ανήκει σύμ-
φωνα με την κατάταξη κατά WHO στην ομάδα των ωρί-
μων τ-κυτταρικής αρχής νεοπλασμάτων. Περιγράφηκε 
για πρώτη φορά στην ιαπωνία το 1977 και συνδέεται αι-
τολογικά με τον ανθρώπινο τ-λεμφοτροπικό ιό HTLV-1 
(Human T-cell lymphotropic virus type I) ο οποίος ανή-
κει στην ομάδα των ρετροϊών (Deltaretrovirus genera of 
the Orthoretrovirinae subfamily) και αναγνωρίσθηκε το 

1973. O ιός έχει συσχετισθεί και με τη νόσο τροπική σπα-
στική παραπάρεση (TSP/HAM: tropical spastic parapa-
resis/HTLV-associated myelopathy, που εμφανίζεται σε 
ποσοστό 2% περίπου επί των φορέων) καθώς και με άλλα 
φλεγμονώδη νοσήματα όπως ουρηθρίτιδα, θυρεοειδίτιδα, 
αρθρίτιδες, λεμφαδενίτιδες και το σύνδρομο Sjφgren. το 
ποσοστό εμφάνισης των νόσων αυτών παρουσιάζει γεω-
γραφική ετερογένεια.1-4

η νόσος ενδημεί στην ιαπωνία, στις χώρες της καρα-
ϊβικής, στην κεντρική και ανατολική Αφρική, ενώ λόγω 
αυξημένης μετανάστευσης έχουν αναφερθεί περιστατι-
κά και σε πολιτείες των ηΠΑ, στην κεντρική και νότια 
Αμερική, καθώς και σε χώρες της Ευρώπης. H λοίμωξη 
HTLV-I διασπείρεται στην Ευρώπη μέσω της σεξουαλι-
κής επαφής σε άτομα των οποίων οι ερωτικοί σύντροφοι 
προέρχονται από ή έχουν ζήσει σε ενδημικές περιοχές. 
ςποραδικές περιπτώσεις νόσου έχουν αναφερθεί και σε 
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ομάδες πολυμεταγγιζόμενων ασθενών καθώς και χρη-
στών ενδοφλεβίων ναρκωτικών.5-8Αν και ο αριθμός των 
οροθετικών ατόμων δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστός, 
εκτιμάται ότι περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
προσβληθεί παγκοσμίως. ςτις ενδημικές περιοχές του 
ιού όχι μόνο έχει επιβληθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος του 
αίματος, αλλά είναι συστηματικός και ο έλεγχος των γυ-
ναικών στις μαιευτικές κλινικές. η αποφυγή θηλασμού 
από τις οροθετικές μητέρες μειώνει τον κίνδυνο μετάδο-
σης από μητέρα σε παιδί από 25% σε 5%.

η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου ΑTLL είναι πε-
ρίπου τα 60 έτη και η νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια στα 
παιδιά. οι περισσότεροι φορείς του ιού παρά το ότι είναι 
προσβεβλημένοι, παραμένουν δια βίου ασυμπτωματικοί. 
μετά από πολλές δεκαετίες -μέση λανθάνουσα περίοδος 
επώασης περίπου 30 έτη- μόνο ένα μικρό ποσοστό πε-
ρίπου 5% θα αναπτύξει νόσο ΑTLL (περίπου 2.1% των 
γυναικών και 6.6% των ανδρών). H HTLV-1 λοίμωξη 
μπορεί να είναι το πρώτο γεγονός σε μια ογκογόνο δια-
δικασία της οποίας τα επόμενα στάδια είναι ακόμη άγνω-
στα. ςυνεργική δράση ανάμεσα στις πρωτεΐνες του ιού 
ή στον αντιγραφόμενο ιό και σε μεταλλάξεις των κυττα-
ρικών γονιδίων είναι πιθανό να επισυμβαίνει σε δεύτε-
ρο χρόνο και συνεπώς μέσω νέων γενετικών διεργασιών 
να πυροδοτείται η εμφάνιση της νόσου, οπότε και ο προ-
σβεβλημένος από τον ιό τ-κυτταρικός πληθυσμός να με-
ταπίπτει από μια πολυκλωνική φάση σε μονοκλωνική 
έκπτυξη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου. Ανά-
μεσα σε όλες αυτές τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες, η πρωτε-
ΐνη τax και η ηΒΖ (leucine zipper factor) φαίνεται να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραμονή του ιού αρχικά 
και στην αντιγραφή του στη συνέχεια, μέσω επαγωγής 
της έκφρασης της ιντερλευκίνης 2 (IL-2) και του υποδο-
χέα της και συνεπώς της προσβολής των CD4+ τ-λεμφο-
κυττάρων και επαγωγής του πολλαπλασιασμού τους.9-14 
Προσφάτως μελετάται η υπόθεση ότι ο ιός προσβάλλει 
στο μυελό των οστών τα CD34+ αρχέγονα αιμοποιητικά/
προγονικά κύτταρα (ηP/HSCs), συγκεντρώνεται σε αυτά 
(δεξαμενές του ιού) και μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς 
επίπεδα κυτταροκινών και μεταγραφικών παραγόντων 
ζωτικών για τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
τους, με αποτέλεσμα τη διασπορά του παθογόνου ιού σε 
διάφορες ανατομικές θέσεις και συνεπώς την εξάπλωση 
του. Αυτή η πληροφορία ανοίγει νέους δρόμους και για 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.15

η διάγνωση της νόσου κυρίως σε μη ενδημικές πε-
ριοχές αποτελεί πρόκληση και μπορεί να είναι δύσκολο 
να τεκμηριωθεί. η διαφορική διάγνωση συνήθως περι-
λαμβάνει άλλα ώριμα τ-κυτταρικής σειράς νεοπλάσματα 
και όλες τις τ-λεμφοκυτταρικές λευχαιμίες, όπως η τ-λευ-
χαιμία-λέμφωμα από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα 
(T-LGL), η τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (T-PLL), 
το σύνδρομο Sézary και τα περιφερικά τ-λεμφώματα. 
Επίσης σπανίως τίθεται θέμα διαφορικής διάγνωσης και 

από το λέμφωμα Hodgkin και από το αγγειοανοσοβλα-
στικό τ-λέμφωμα.16,17

Κλινική περιγραφή
οι κύριες θέσεις προσβολής της ΑTLL, ανάλογα και με 

τον κλινικό υπότυπο, είναι το αίμα, ο μυελός των οστών 
και το δέρμα. ο αριθμός των κυκλοφορούντων στο αίμα 
παθολογικών κυττάρων δεν συσχετίζεται με το βαθμό συμ-
μετοχής του μυελού των οστών, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι τα κυκλοφορούντα κύτταρα μπορεί να εναποτίθενται 
σε άλλα όργανα, όπως το δέρμα. το δέρμα αποτελεί την 
πιο κοινή εξωλεμφαδενική θέση συμμετοχής (>50%) (ως 
διάχυτο αποφωλιδοτικό εξάνθημα, βλατίδες ή οζίδια). Oι 
άλλες θέσεις προσβολής είναι οι λεμφαδένες, ο σπλήνας, 
το ήπαρ (ως διήθηση πυλαίων διαστημάτων ή κολποει-
δών), οι πνεύμονες, το γαστρεντερικό σύστημα (ως δια-
βρώσεις, έλκη ή ογκόμορφη βλάβη), οι οφθαλμοί και το 
κεντρικό Νευρικό ςύστημα (κΝς).18-21

Κλινικοί υπότυποι της νόσου
τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου 

οδήγησαν στην ταξινόμησή της (σύμφωνα με τον Shi-
moyama και τους συν.) σε τέσσερις υποκατηγορίες: οξεία, 
χρόνια και έρπουσα λευχαιμική μορφή και σε λεμφωμα-
τική μορφή.22,23

η οξεία (acute) ΑτLL αφορά το 60% των περιπτώ-
σεων και χαρακτηρίζεται από λευχαιμική εικόνα στο αί-
μα με την παρουσία μεγάλου αριθμού κυκλοφορούντων 
παθογνωμονικών για τη νόσο κυττάρων (flower cells), 
λεμφαδενοπάθεια, δερματικές βλάβες, σπλαχνική και 
λεπτομηνιγγική συμμετοχή, αύξηση της LDH, χαρακτη-
ριστικά υπερασβεστιαιμία με ή χωρίς λυτικές οστικές 
βλάβες και ευκαιριακές λοιμώξεις. Αποτελεί συστηματικό 
νόσημα με θορυβώδη κλινική εικόνα και μέση επιβίωση 
6 μήνες. η έρπουσα (smoldering) μορφή αφορά το 5% 
των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
φυσιολογικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων, με παρου-
σία 1-5% κυκλοφορούντων παθολογικών λεμφοκυττάρων 
και περιορισμένες δερματικές βλάβες. οι ασθενείς είναι 
ασυμπτωματικοί με απούσα ή μικρού βαθμού λεμφαδε-
νοπάθεια, χωρίς τα υπόλοιπα κλινικά ευρήματα.

η χρόνια (chronic) μορφή αφορά το 15% των περι-
πτώσεων και χαρακτηρίζεται από λεμφοκυττάρωση (από-
λυτος αριθμός λεμφοκυττάρων >4000/mm3) που μπορεί 
να μείνει σταθερή για μήνες ή και χρόνια, ενώ μπορεί 
να έχουν προσβληθεί δέρμα (αποφολιδωτικό εξάνθη-
μα), ήπαρ, πνεύμονας, λεμφαδένες, αλλά απουσιάζει η 
προσβολή κΝς ή άλλων σπλάγχνων, απουσιάζει η υπε-
ρασβεστιαιμία και η LDH μπορεί να είναι φυσιολογική 
ή ελαφρά αυξημένη. η λεμφωματική (lymphomatous) 
μορφή αφορά το 20% των περιπτώσεων και εμφανίζε-



Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα των ενηλίκων (Adult T-cell leukemia/lymphoma: ATLL) 67

μεγάλου μονοκυττάρου και ο πυρήνας μπορεί να είναι 
ενδιπλωμένος ή τριφυλλοειδής ή πολυλοβωτός, με χρω-
ματίνη συμπυκνωμένη που δίνει τη χαρακτηριστική εικό-
να στο κύτταρο (flower cell). Tα πυρήνια συνήθως είναι 
μικρά και το πρωτόπλασμα βασεόφιλο (εικόνα 1). η ει-
κόνα δεν είναι πάντοτε τυπική και η διάγνωση μπορεί να 
διαλάθει. ο βαθμός αναιμίας και θρομβοπενίας ποικίλλει, 
ενώ μπορεί να συναντάται και ηωσινοφιλία.28

ο μυελός των οστών μπορεί να είναι φυσιολογικός ή 
ελαφρά διηθημένος (ο βαθμός διήθησης δεν συσχετίζεται 
με τον αριθμό των παθολογικών κυττάρων στο αίμα). το 
πρότυπο διήθησης στην οστεομυελική βιοψία ποικίλλει 
από διάμεσο σε διάχυτο. το λεμφικό στοιχείο παρουσι-
άζει έντονη πολυμορφία. ςε ασθενείς με υπερασβεστι-
αιμία μπορεί έχουμε οστική απορρόφηση με αυξημένη 
παρουσία οστεοκλαστών.

Δεν υπάρχει σαφές ιστολογικό πρότυπο διήθησης 
λεμφαδένα για την ΑτLL αλλά προσομοιάζει με αυτό 
άλλων περιφερικών τ-λεμφωμάτων. ο λεμφαδένας χά-
νει την αρχιτεκτονική του λόγω διήθησης από μικρά και 
μεγάλα λεμφοκύτταρα με πλειομορφικά κυτταρολογικά 
χαρακτηριστικά (mixed cell type). μπορεί να ανευρίσκο-
νται μερικά κύτταρα ομοιάζοντα με ανοσοβλάστες ή κύτ-
ταρα Reed-Sternberg. Περιστατικά με ιστολογική εικόνα 
ομοιάζουσα με αυτή λεμφώματος Hodgkin ή αγγειοανο-
σοβλαστικού λεμφώματος έχουν περιγραφεί.29,30 Επίσης 
η βιοψία του δέρματος καταδεικνύει διήθηση από πλειό-
μορφα κύτταρα και συχνά επιδερμοτροπισμό και παρου-
σία μικροαποστημάτων Pautrier. η δερματική διήθηση 
είναι κυρίως περιαγγειακή, αλλά ανευρίσκονται και με-
γαλύτερα οζίδια με επέκταση στο υποδόριο λίπος, οπότε 
καθίσταται και δύσκολη η διαφορική διάγνωση από τη 
σπογγοειδή μυκητίαση και το σύνδρομο Sézary.

Ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα: τα νεοπλασματικά 
κύτταρα εκφράζουν τ-κυτταρικούς δείκτες, αλλά χα-
ρακτηρίζονται κυρίως από την έκφραση του CD25 και 
συχνά την απουσία του CD7. ο ανοσοφαινότυπος αίμα-
τος είναι CD2+, CD3+, CD5+, CD7-, CD25+ και συνή-
θως CD4+, CD8- (σπανιότερα CD4-,CD8+ ή υπότυπος 
CD4+,CD8+, που φαίνεται να συσχετίζεται με χειρότε-
ρη πρόγνωση). η έντονη έκφραση του CD25 που αφορά 
την α-αλυσίδα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2 (IL-2), 
είναι το πιο χαρακτηριστικό ανοσοφαινοτυπικό εύρημα 
της νόσου. λίγες περιπτώσεις ΑτLL εμφανίζουν στη βι-
οψία λεμφαδένα ιστολογικό πρότυπο που προσομοιάζει 
με του λεμφώματος Hodgkin. τα μεγάλα ιστικά νεοπλα-
σματικά κύτταρα μπορεί να εκφράζουν CD30, αλλά εί-
ναι αρνητικά στο CD15, στο ΕμΑ (epithelial membrane 
antigen) και στην κινάση ALK (anaplastic lymphoma ki-
nase). Αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουν την ΑτLL από 
το λέμφωμα Hodgkin και το αναπλαστικό λέμφωμα από 
μεγάλα κύτταρα. οι καρυοτυπικές ανωμαλίες που ανα-
γνωρίζονται δεν είναι χαρακτηριστικές για τη νόσο και 
μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια και πολυ-

ται με εικόνα non-ηοdgkin λεμφώματος, με κυρίαρχη 
λεμφαδενοπάθεια και με συχνή συμμετοχή του αίμα-
τος και του δέρματος (ως ερυθηματώδεις βλάβες, βλα-
τίδες, ή οζίδια), αλλά χωρίς συμμετοχή του μυελού των 
οστών και λιγότερο συχνά με υπερασβεστιαμία και λυ-
τικές οστικές βλάβες. H οξεία και η λεμφωματική μορ-
φή έχουν γρήγορα εξελισσόμενη κλινική πορεία με μέσο 
χρόνο επιβίωσης 5-6 μήνες και μόνο ένα ποσοστό 5% να 
επιβιώνει στην τετραετία. η έρπουσα και η χρόνια μορ-
φή έχουν πιο ήπια πορεία, αλλά μπορεί να μεταπέσουν 
σε πιο επιθετικές μορφές νόσου, με το αιμοφαγοκυττα-
ρικό σύνδρομο να αποτελεί πρώτη εκδήλωση της μετα-
τροπής. Έχουν εκτιμώμενη τετραετή επιβίωση 67% και 
27% αντίστοιχα.

η παρουσία μερικών προγνωστικών παραγόντων, 
όπως η βεβαρημένη κατάσταση του ασθενούς, η ηλικία 
>40 έτη, η υψηλή τιμή LDH, η υπερασβεστιαμία, η προ-
σβολή >3 θέσεων, επηρεάζει δυσμενώς την πορεία της 
νόσου. η διάγνωση τίθεται μετά από σύνθεση και ανά-
λυση των μορφολογικών, ανοσοφαινοτυπικών, ορολογι-
κών, εργαστηριακών και κλινικών χαρακτηριστικών της 
νόσου και ανάλογα διακρίνεται στους υποτύπους της. η 
αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I γίνεται 
με την ανοσοενζυμική τεχνική ELISA για τον πρωτογενή 
έλεγχο και η επιβεβαίωση επί θετικού δείγματος γίνεται 
με την τεχνική Western Βlot. μετά την πρωτολοίμωξη 
από τον ιό, η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού επι-
συμβαίνει τους πρώτους δυο μήνες για τα IgM και τους 
τρεις-τέσσερις περίπου μήνες για τα IgG αντισώματα. ςε 
περίπτωση αμφίβολης Western blot διενεργείται στο αίμα 
PCR. η μοριακή μελέτη με την τεχνική της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) αναδεικνύει την παρου-
σία του γενετικού υλικού του ιού τόσο στο αίμα όσο και 
σε άλλους ιστούς. με την τεχνική PCR διενεργείται αν 
χρειαστεί στη διαφορική διάγνωση και η αναδιάταξη του 
τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) συμβατή με μονοκλωνι-
κό πληθυσμό τ λεμφοκυττάρων.24-26

Εργαστηριακά ευρήματα27

η υπερασβεστιαιμία είναι το πιο χαρακτηριστικό εύ-
ρημα της ΑτLL και συσχετίζεται με τη απελευθέρωση 
κυτταροκινών από τα παθολογικά κύτταρα, κυρίως της 
IL-1, του TNF-β, του VEGF (vascular endothelial growth 
factor) και της PTH-rP (parathyroid-hormone-related 
protein), η οποία έμμεσα αυξάνει τον αριθμό των οστεο-
κλαστών και τους ενεργοποιεί. Ανευρίσκονται επίσης αυ-
ξημένα επίπεδα LDH και β2-μικροσφαιρίνης.

Αιματολογική εικόνα: ο αριθμός των λευκών αιμο-
σφαιρίων μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως με τη μορφή 
της νόσου από 4-200x109/l με παρουσία σε ποσοστό 10-
80% άτυπων λεμφοκυττάρων. το μέγεθος αυτών των 
κυττάρων ποικίλλει από μικρού λεμφοκυττάρου μέχρι 
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Εικόνα 1. Παρουσία ποικιλόμορφων λεμφοκυττάρων στο 
αίμα Έλληνα ασθενή με ATLL, που περιγράφηκε τον Απρίλιο 
2001.51

πλοκότητα.31 ςτους πάσχοντες, η κυτταρική ανοσοανε-
πάρκεια επιτρέπει την ανάπτυξη ευκαιριακών λοιμώξεων 
κυρίως βακτηριακών (75%), μυκητιασικών [Cryptococ-
cus neoformans, Aspergillus, Candida (10%)] αλλά και 
ιογενών [όπως HSV, CMV (10%)], που μπορεί να απο-
βούν μοιραίες. Απαιτείται χημειοπροφύλαξη έναντι της 
Pneumocystis jiroveci με τριμεθοπρίμη/ σουλφομεθοξα-
ζόλη αλλά και χορήγηση αντιμυκητιασικών σε ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία, ενώ η χορήγηση ganciclovir δε 
συνιστάται ως προφύλαξη ρουτίνας. ςτους ασθενείς αυ-
τούς είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την παρουσία του 
παρασίτου Strongyloides stercoralis με την ανίχνευση 
προνυμφών στα κόπρανα, οπότε και απαιτείται θεραπεία 
με θειαβενδαζόλη (Mintezol) ή αλμπενδαζόλη. η παρου-
σία στρογγυλλοειδούς σε φυσιολογικούς φορείς μπορεί 
να συμμετέχει στο μηχανισμό πυροδότησης εμφάνισης 
της ATLL και γι’ αυτό συζητείται η χορήγηση και σε αυ-
τή την ομάδα χημειοπροφύλαξης.32-34

Θεραπευτική προσέγγιση
H θεραπευτική απόφαση εξαρτάται κυρίως από τον 

υπότυπο της νόσου και από το αν ο ασθενής συμμετέχει 
σε κλινική μελέτη. Παρά το μικρό αριθμό ασθενών με 
τεκμηριωμένη ATLL, διάφορες κλινικές μελέτες διεξά-
γονται κυρίως στις ενδημικές χώρες. οι ασθενείς με έρ-
πουσα ή χρόνια νόσο, αν είναι ασυμπτωματικοί, μπορεί 
να τεθούν σε παρακολούθηση για ένα διάστημα (watch 
and wait), ενώ αν είναι συμπτωματικοί και δε συμμετέ-
χουν σε κάποια προοπτική κλινική μελέτη, προτείνεται η 
χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής με ΑΖτ (ζιδοβουδίνης) 
και IFN-α (ιντερφερόνης-α). ςε ασθενείς με οξεία ATLL 
ή με δυσμενείς δείκτες χρονίας ATLL, προτείνεται η χο-
ρήγηση συνδυαστικής χημειοθεραπείας ή συνδυασμού 
ΑΖτ/IFN-α. ςε ασθενείς με λεμφωματική ATLL προτεί-
νεται συνδυαστική χημειοθεραπεία. ςε νέους ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο, θέση έχει και η αλλογενής μεταμό-
σχευση μυελού των οστών.35-37

οι θεραπείες που χορηγούνται σε επιθετικά λεμφώματα 
φαίνεται να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα στην 

ATLL. η χρήση αναλόγων πουρινών όπως η πεντοστατίνη 
(2-δεοξυκοφορμυκίνη), αναστολέων της τοποϊσομεράσης 
ι και ιι και προσφάτως του τριοξειδίου του αρσενικού το 
οποίο χρησιμοποιείται στη θεραπεία της προμυελοκυττα-
ρικής λευχαιμίας, δεν φαίνεται να βελτιώνουν τελικά τη 
συνολική επιβίωση των ασθενών με ATLL.38 το κλασσικό 
σχήμα CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
prednisone) αντικαταστάθηκε από άλλες συνδυαστικές χη-
μειοθεραπείες όπως GND (gemcitabine, vinorelbine και 
doxorubicin), ICE (ifosfamide, carboplatin και etoposide), 
DHAP (dexamethasone, cytarabine και cisplatin) και 
CEPP (cyclophosphamide, etoposide, procarbazine και 
prednisone). η μελέτη LSG15 από την ιαπωνική ογκο-
λογική ομάδα εξετάζει την υπεροχή -όσον αφορά τη συ-
νολική επιβίωση και την επίτευξη πλήρους ύφεσης- της 
χρήσης στην οξεία, υποβόσκουσα και λεμφωματική μορ-
φή ATLL του συνδυασμού των VCAP + AMP+ VECP 
(VCAP: vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, 
prednisone, AMP: doxorubicin, ranimustine, prednisone 
και VECP: vindesine, etoposide, carboplatin, prednisone) 
συγκριτικά με τη χορήγηση δυο φορές το μήνα του CHOP 
και με τη συγχορήγηση και στις δυο ομάδες ενδορραχι-
αίας προφύλαξης του κΝς.39

Πολλές μελέτες έχουν επίσης διεξαχθεί για τη χρήση 
ΑΖτ (ζιδοβουδίνης) σε υψηλές δόσεις συνδυαστικά με 
τη χορήγηση υψηλών δόσεων IFN-α (ιντερφερόνης-α) 
με σχετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις διάφορες 
μορφές της νόσου. ο μηχανισμός της δραστικότητας της 
συγχορήγησης δεν είναι σαφής. κυριότερη μελέτη αυτή 
που δημοσιευθηκε προσφάτως στο 13ο Διεθνές ςυνέδριο 
Ρετροϊολογίας: HTLV και στο 49ο Ετήσιο ςυνέδριο της 
Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρίας όπου αναφέρε-
ται η αύξηση της μέσης επιβίωσης των ασθενών (σε 24 
μήνες) και του ποσοστού πλήρους ύφεσης στην ομάδα 
έρπουσας, χρονίας και οξείας ATLL. η χορήγηση συνδυ-
αστικά και άλλων αντιρετροϊκών φαρμάκων είναι υπό με-
λέτη.40-45 η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
σε νέους ασθενείς με επιθετική ATLL, φαίνεται να είναι 
μια ενθαρρυντική προσέγγιση παρά τη σχετιζόμενη και 
με τη θεραπεία μεγάλη θνητότητα.46

Νεώτερες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα 
μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της νόσου. 
Αντισώματα έναντι πολλών μορίων που εκφράζονται 
στην επιφάνεια των ATLL κυττάρων όπως κυρίως το an-
ti-CD25/dacluzimab, και άλλα όπως τα anti-CD52/alem-
tuzumab (Campath), anti-CD2, και αντιαγγειογενετικοί 
παράγοντες όπως ο anti-VEGF, και ο anti-Transferrin Re-
ceptor 1, έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα ή ανθεντική νόσο. οι αναστολείς της 
ενεργοποίησης της οδού του ΝFkB, καθώς και ο ανα-
στολέας πρωτεοσώματος (bortezomib, Velcade) φαίνεται 
ότι δρουν μέσω προαγωγής της απόπτωσης ή της νέκρω-
σης των προσβεβλημένων κυττάρων.47,48 Αναστολείς της 
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δεακετυλάσης των ιστονών (ηDAC), όπως οι vorinostat 
(suberoylanilide hydroxamic acid-Zolinza), romidepsin, 
και panobinostat (LBH589) έχουν επίσης προταθεί σε προ-
κλινικές και κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της ATLL. 
η Pralatrexate ένας νέος ανταγωνιστής φολικού οξέος και 
η forodesine, αναστολέας φωσφορυλάσης νουκλεοτιδίων 
πουρινών αποτελούν δυναμικές προοπτικές.

Συμπέρασμα
η συνεχώς αυξανόμενη μεταβολή της σύνθεσης του 

πληθυσμού, επιβάλλει προσεκτική επιδημιολογική αξι-
ολόγηση. ςτον αιμοδοτικό πληθυσμό η συχνότητα των 

αντισωμάτων έναντι του HTLV-I είναι σχετικά μικρή, αλ-
λά και στη χώρα μας, ο έλεγχος αιμοδοτών για τους ιούς 
HTLV-I & II είναι υποχρεωτικός και γίνεται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου 
HTLV (HERN). Διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια πρό-
ληψης της μετάδοσης του ιού με έλεγχο των αιμοδοτών 
στις τράπεζες Αίματος και με συστάσεις και εκπαίδευ-
ση των φορέων για μείωση της πιθανότητας μετάδοσης 
της νόσου.49,50

η αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I σε 
κάθε ασθενή με τ-λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα θεωρείται 
πλέον επιβεβλημένη. μόνη η ανίχνευση των αντισωμάτων 
δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση διάγνωσης ATLL.

Adult T-cell leukemia/lymphoma
S. Kokoris

Haematology Clinic, National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT: ATLL is etiologically associated with HTLV-I retrovirus. It is estimated that 15–20 million 
people live with HTLV-I infection worldwide, but only 1-4% develop ATLL during a 70-year lifespan. 
High prevalence rates are found in Japan, parts of West Africa, Caribbean Islands, and South America. 
The low incidence and long latency of ATLL (more than 30 years) suggest that, in addition to viral 
infection, the accumulation of other genetic mutations may be needed for the development of ATLL. The 
diagnosis requires detection of ATLL cells (so-called flower cells) in blood, in patients with acute, chronic, 
or smoldering type with leukemic manifestations. ATLL is characterized by the rapid and uncontrolled 
clonal proliferation of mature transformed CD25+CD4+CD7- lymphocytes. Stools from all individuals, 
carriers and patients, should be screened for Strongyloides parasite even in the absence of symptoms. τhe 
prevention of the disease by preventing HTLV-I infection is mandatory. Screening of blood donors for 
HTLV-I and II has become recently obligatory in our country even if the seroprevalence is expected to 
be low. It is obvious that a search for new therapies to confront this disease is needed. Ζidovudine should 
be officially indicated and available for all ATLL patients around the world until novel treatments are 
generated. The role of other agents such as bortezomib, arsenic trioxide, and alemtuzumab remains to be 
further defined. No specific therapeutic recommendations can be made for smoldering ATLL or chronic 
ATLL at this time. The leukemic and lymphomatous forms of ATLL are best treated with interferon-α 
and zidovudine with or without conditioning with chemotherapy. Investigation for HTLV-I antibodies 
should be mandatory in all patients with T-cell lymphoproliferative disorders.
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ΠΕΡιληΨη: τα πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα από τ λεμφοκύτταρα είναι σπάνια λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα και αποτελούν το 80% των πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων. Εμφανίζονται αρ-
χικά στο δέρμα και δεν διηθούν άλλα όργανα παρά μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια. το 60% από 
αυτά αφορά τη ςπογγοειδή μυκητίαση (ςμ), νόσο χαμηλής κακοήθειας με ποσοστό επιβίωσης συγκρί-
σιμο του γενικού πληθυσμού στα πολύ αρχικά στάδια, όπου και οι θεραπείες στοχεύουν το δέρμα. ςτα 
χαμηλής κακοήθειας ανήκουν η λεμφωματοειδής βλατίδωση (2η σε συχνότητα), το πρωτοπαθές δερ-
ματικό αναπλαστικό λέμφωμα CD30+ και το υποδερματικό τ λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας με αβ 
φαινότυπο. η σταδιοποίηση των ασθενών με ςπογγοειδή μυκητίαση κατά τη διάγνωση είναι υψίστης 
σημασίας γιατί καθορίζει τη θεραπεία, την πρόγνωση και επιβίωση. οι ασθενείς απαντούν στις θερα-
πείες αρχικά με υψηλά ποσοστά ύφεσης αλλά παρουσιάζουν αντοχή στην ίαση. H υποτροπή μετά από 
κάποιο διάστημα ελεύθερο νόσου είναι ο κανόνας για τη ςμ. η παράταση του ποσοστού επιβίωσης με 
τις εκάστοτε θεραπευτικές παρεμβάσεις παραμένει υπό διευρεύνηση. Ασθενείς σε προχωρημένα στά-
δια ή με πρόοδο νόσου υπό τοπική αγωγή, χρήζουν συστηματικής θεραπείας. οι ανοσοτροποποιητικοί 
παράγοντες, όπως η ιντερφερόνη και τα νεώτερα ρετινοειδή δηλ. bexarotene, επιφέρουν ικανοποιητικές 
συνολικές ανταποκρίσεις, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με φωτοθεραπεία. Επί αποτυχίας, χαμη-
λές δόσεις μεθοτρεξάτης ή η πρωτεϊνη σύντηξης denileukin diftitox έχουν θέση στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης της νόσου. οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε βιολογικούς παράγοντες, λαμβάνουν 
χημειοθεραπεία με γρήγορες και καλές ανταποκρίσεις, μικρής όμως διάρκειας και με σοβαρή επιπλέον 
ανοσοκαταστολή. για την ερυθροδερμική μορφή της ςμ και το σύνδρομο Sezary (SS), η εξωσωματική 
φωταφαίρεση, μόνη ή σε συνδυασμό με χαμηλή δόση ιντερφερόνης ή bexarotene, συνιστάται ως θερα-
πεία πρώτης γραμμής ενώ σε ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου στο αίμα, προτείνεται το μoνοκλωνικό 
αντίσωμα alemtuzumab (anti-CD52), που επιφέρει κάθαρση των παθολογικών λεμφοκυττάρων από το 
αίμα. η ακτινοθεραπεία είτε με τη μορφή τοπικής ακτινοβόλησης ή ως ακτινοβόληση όλου του δέρμα-
τος με ηλεκτρόνια (TSEB), είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για επιμένουσες-ανθεκτικές δερματικές 
βλάβες. Νεώτερες θεραπείες έχουν δείξει ήδη ικανοποιητικά αποτελέσματα για ανθεκτική νόσο με εκ-
προσώπους τους αναστολείς αποακετυλάσης ιστονών (HDAC). τέλος, για επιλεγμένους ασθενείς, απο-
τελεσματική θεραπεία φαίνεται να είναι η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών, γεγονός που 
χρήζει περαιτέρω επιβεβαίωσης.

Haema 2010; 1(1): 72-84 Copyright EAE
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Ανασκόπηση

Κλινική εμφάνιση και αντιμετώπιση 
δερματικών Τ λεμφωμάτων αρχικών 
σταδίων

τα πρωτοπαθή δερματικά T λεμφώματα (ΠΔτλ) απο-
τελούν μία ετερογενή ομάδα κακοήθων νεοπλασματικών 
παθήσεων στις οποίες συνήθως κυριαρχούν στο δέρμα 
τα CD4+ τ βοηθητικά κύτταρα τα οποία έχουν ιδιότη-
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τες επιδερμοτροπισμού (CD4+/CD45RO+) και απώλεια 
των δεικτών ωριμότητας. μετά την αρχική κατάταξη 
κατά τΝμ το 1979 από το MFCG (Mycosis Fungoides 
Cooperative Group)1, υπήρξαν νέες προγνωστικές παρά-
μετροι λόγω εξελίξεων στη μοριακή βιολογία, ανοσοϊστο-
χημεία και στις απεικονιστικές μεθόδους που επηρεάζουν 
τη σταδιοποίηση αυτών των λεμφωμάτων. Επίσης είναι 
ξεκάθαρο ότι ΠΔτλ εκτός ςμ και SS έχουν διαφορετική 
πρόγνωση. Έτσι οι νεότερες κατατάξεις των δερματικών 
λεμφωμάτων κατά την WHO και EORTC (η τελευταία 
τα διακρίνει σε επιθετικά και μη επιθετικά, βάσει των 
κλινικοπαθολογικών κριτηρίων) συνενώθηκαν σε κοινή 
συναινετική ταξινόμηση το 2005, και το 2007 δημοσι-
εύθηκε η αναθεώρηση κατά ISCL/EORTC (International 
Society of cutaneous lymphomas/ European organisation 
of research and treatment of cancer)2,3 όπως φαίνεται στον 
πίνακα 1. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νεότερης 
κατάταξης και σταδιοποίησης, είναι η ένταξη της διήθη-
σης αίματος (Β) ως προγνωστική παράμετρο για τη ςμ 
και SS (πίνακες 2 και 3).

η ςM είναι το συχνότερο δερματικό τ-λέμφωμα και 
συνήθως εμφανίζεται με πλάκες στα αρχικά στάδια και 

όγκους στα προχωρημένα. μαζί με το SS αντιπροσω-
πεύουν το 65% των περιπτώσεων τ δερματικών λεμφω-
μάτων. Υπάρχουν μορφές ςμ, οι οποίες διαφέρουν από 
την κλασσική μορφή στις οποίες θα αναφερθούμε, όπως 
η θυλακιοτρόπος ςμ. H ςπογγοειδής μυκητίαση τύπου 

πίνακας 1. Κατάταξη Τ/NK δερματικών λεμφωμάτων 
κατά ISCL/EORTC2

Σπογγοειδής Μυκητίαση

Μορφές και υπότυποι Σπογγοειδούς Μυκητίασης
•	Θυλακιοτρόπος
•	Παζετοειδής	δικτύωση
•	Χαλαρό	δέρμα

Σύνδρομο Sezary

Λευχαιμία/λέμφωμα ενηλίκων από Τ κύτταρα

πρωτοπαθή δερματικά λεμφοϋπερπλαστικά νο-
σήματα CD30+
•	Πρωτοπαθές	δερματικό	αναπλαστικό	λέμφωμα	από	

μεγάλα κύτταρα
•	Λεμφωματοειδής	βλατίδωση

Υποδερματικό Τ λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας

Εξωλεμφαδενικά ΝΚ/Τ λεμφώματα ρινικού τύπου 

πρωτοπαθή δερματικά περιφερικά λεμφώματα, 
μη ειδικού τύπου
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	επιθετικά	επιδερμοτροπικά	

CD8+ λεμφώματα
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	Τ	λεμφώματα	με	γ/δ	φαινό-

τυπο
•	Πρωτοπαθή	δερματικά	CD4+	από	μικρά/μεσαίου	με-

γέθους πλειομορφικά Τ λεμφώματα

πίνακας 2. Η αναθεωρημένη σταδιοποίηση κατά 
ISCL/EORTC3

Τ (Δέρμα) 
Τ0 Κλινικά /ιστολογικά ύποπτη βλάβη
Τ1 Εντοπισμένες διηθημένες πλάκες, βλατίδες ή εκ-

ζεματικές πλάκες σε έκταση επιφανείας σώματος 
<10%

Τ2 Γενικευμένες διηθημένες πλάκες, βλατίδες ή εκ-
ζεματικές πλάκες σε έκταση επιφανείας σώματος 
>10%

Τ3 όγκοι, ένας ή πολλοί (>1εκ διάμετρο)
Τ4 Ερυθροδερμία
Ν (λεμφαδένες)
Ν0 μη ψηλαφητοί λεμφαδένες
Ν1 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 1 (ανε-

ξαρτήτως κλωνικότητας)
Ν2 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 2 (κλώ-

νος θετικός ή αρνητικός) 
Ν3 λεμφαδενοπάθεια/ιστολογικά κατά Dutch 3-4 

(κλώνος θετικός ή αρνητικός)
ΝΧ λεμφαδενοπάθεια/ δεν χρειάζεται ιστολογική επι-

βεβαίωση 
Β (Αίμα)
Β0 άτυπα κύτταρα <5%, ανεξαρτήτως κλωνικότητας
Β1 άτυπα κύτταρα >5%, κλώνος αρνητικός ή θετικός
Β2 >1000 άτυπα κύτταρα, κλώνος θετικός
Μ (Εσωτερικά όργανα)
Μ0 Χωρίς διήθηση
Μ1 Διήθηση οργάνων με ιστολογική επιβεβαίωση 

πίνακας 3. Κλινική Σταδιοποίηση κατά ISCL/EORTC3

ΣΤΑΔΙΟ Τ Ν Μ Β
ΙΑ 1 0 0 0-1
ΙΒ 2 0 0 0-1
ΙΙΑ 1-2 1 0 0-1
ΙΙΒ 3 0-1 0 0-1
ΙΙΙΑ 4 0-2 0 0
ΙΙΙΒ 4 0-2 0 1
ΙVΑ1 1-4 0-2 0 2
IVΑ2 1-4 3 0 0-2
IVB 1-4 0-3 1 0-2
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υποδερματίτιδας σύμφωνα με την WHO 20084, ISCL/
EORτC 2005/2007 είναι μόνο α/β φαινότυπου και έχει 
καλή πρόγνωση. Επίσης από την κατηγορία των CD30+ 
λεμπφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, θα αναφερθούμε στη 
λεμφωματοειδή βλατίδωση και στο πρωτοπαθές δερματι-
κό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.

Σπογγοειδής Μυκητίαση- Κλινική εικόνα
Αρχικά στάδια (ΙΑ-ΙΒ-ΙΙΑ)

οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν κλινικά κη-
λίδες ή διηθημένες πλάκες (>60%). τυπικά ο ασθενής 
με ςμ έχει μακροχρόνιες (από μήνες έως χρόνια), λίγες 
(τ1) ή πολλαπλές πλάκες (τ2) που μοιάζουν με του εκ-
ζέματος ή της ψωρίασης αλλά συνήθως σε σημεία που 
δεν εκτείθενται στον ήλιο. (Εικόνα 1) Εξέλιξη και συ-
στηματική διασπορά της νόσου παρουσιάζουν λιγότε-
ρο από 10% των ασθενών με αρχικό στάδιο (στάδιο ιΑ) 
ενώ αυξάνει στο 25% των ασθενών όταν η προσβολή του 
δέρματος είναι μεγαλύτερη (στάδιο ιΒ, ιιΑ). ςτα αρχι-
κά στάδια της νόσου η συνολική επιβίωση μπορεί να εί-
ναι ίδια με του γενικού πληθυσμού (στάδιο ιΑ) ενώ στα 
στάδια ιΒ, ιιΑ ο σχετικός κίνδυνος θανάτου είναι 2.2 φο-
ρές μεγαλύτερος.5

ιστολογικά η κλασσική ςμ χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία άτυπων τ λεμφοκυττάρων τα οποία δείχνουν 

Εικόνα 1. Κλασσική ΣΜ (αρχείο Ιατρείου Λεμφωμάτων-Νο-
σοκομείο Α. Συγγρός).

Εικόνα 2. Θυλακιοτρόπος ΣΜ (αρχείο Ιατρείου Λεμφωμάτων-
Νοσοκομείο Α. Συγγρός).

τροπισμό προς την επιδερμίδα. ομάδες από αυτά τα κύτ-
ταρα στην επιδερμίδα δημιουργούν τα μικροαποστημάτια 
Pautrier ή ένα ζωνιοειδές διήθημα από άτυπα τ κύτταρα 
στο ανώτερο χόριο. Πιο σπάνια τροπίζουν ειδικά ή απο-
κλειστικά προς το επιθήλιο των τριχοσμηγματογόνων μο-
νάδων και χαρακτηρίζεται ως ςμ με θυλακική διήθηση ή 
θυλακιοτρόπος ςμ. η κλινική εικόνα ασθενών με αυτή 
τη μορφή διαφέρει από την κλασσική με χαρακτηριστική 
εντόπιση στο κεφάλι ή/και λαιμό κυστικών ή φαγεσωρι-
κών βλαβών που προσομοιάζουν με της ακμής (Εικόνα 
2). Επίσης η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι διαφορε-
τική καθώς η ακτινοθεραπεία είναι η πιο αποτελεσματι-
κή θεραπεία για αυτή τη μορφή ςμ.

Παραταύτα η ιστολογική διάγνωση με το κοινό μι-
κροσκόπιο γίνεται δύσκολα τόσο στην πολύ αρχική ςμ 
όσο και στην ερυθροδερμία όπου τα φλεγμονώδη κύτταρα 
προέχουν. η Διεθνής Εταιρεία για τα Δερματικά λεμφώ-
ματα (International Society for Cutaneous Lymphomas) 
θέσπισε έναν αλγόριθμο που βοηθά στη διάγνωση της 
αρχικής ςμ (πίνακας 4) που βασίστηκε σε μια συγκε-
ντρωτική βαθμολογία των κλινικών, ιστολογικών και 
μοριακών ευρημάτων. 6

Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος  
για Σταδιοποίηση και παρακολούθηση 
ασθενών

οι ασθενείς σταδιοποιούνται κατά TNM  με τον κα-
τάλληλο εργαστηριακό έλεγχο προ της έναρξης και στο 
τέλος της θεραπείας σύμφωνα με τα κριτήρια διάγνωσης 
και παρακολούθησης ασθενών με τ δερματικό λέμφω-
μα. Πρώτα με την κλινική εξέταση εκτιμούμε τον τύ-
πο και την έκταση των βλαβών, εντοπίζουμε πιθανούς 
ψηλαφητούς λεμφαδένες και προγραμματίζουμε βιοψία 
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αυτών όταν >1.5 εκ και τέλος εκτιμούμε πιθανή οργανο-
μεγαλία. Ακολουθεί βιοψία δέρματος και ανοσοϊστοχη-
μική μελέτη με τα αντισώματα: CD2, CD3, CD4, CD5, 
CD7, CD8, και CD20, CD30 σε περιπτώσεις λεμφωμα-
τοειδούς βλατίδωσης/αναπλαστικού λεμφώματος, ανοσο-
φαινότυπος αίματος για την ανίχνευση των παθολογικών 
λεμφοκυτάρων συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 
CD4+/CD7- και CD4+/CD26- τ-λεμφοκυττάρων, μορι-
ακή μελέτη (κλωνικές αναδιατάξεις TCR) στις δερμα-
τικές βλάβες, λεμφαδένες και περιφερικό αίμα, μελέτη 
επιτόπων TCR, γενική αίματος-επίχρισμα περιφερικού 
αίματος, βιοχημικός έλεγχος, CT θώρακος, άνω-κάτω 
κοιλίας και τέλος εξέταση μυελού σε ασθενείς προχωρη-
μένων σταδίων ςμ (ιιι-ιV) και στα επιθετικά λεμφώμα-
τα.7 η ανταπόκριση στα θεραπευτικά σχήματα ορίζεται 
ως εξής: πλήρης ύφεση είναι η πλήρης εξαφάνιση των 
δερματικών βλαβών, δηλαδή η απουσία υπολειμματικής 
νόσου είτε κλινικά είτε ιστολογικά, για ένα μήνα, μερική 
ύφεση ορίζεται ως η μείωση του μεγέθους των βλαβών 
κατά >50% χωρίς εξωδερματική διασπορά για ένα μήνα 
και ως αποτυχία θεραπείας όταν εμφανίζονται νέες βλά-
βες στο δέρμα ή αυξηθούν κατά 25% οι προυπάρχουσες 
βλάβες ή αν >25% των πλακών γίνουν διηθημένες πλά-
κες ή όγκοι καθώς και αν εμφανιστούν εξωδερματικές 
εκδηλώσεις (π.χ. λεμφαδενοπάθεια).

Θεραπεία
η βιβλιογραφία στερείται τυχαιοποιημένων μελετών 

και συγκεκριμένου θεραπευτικού αλγόριθμου. Υπάρχουν 
κάποιες δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες (NCCN, 
ESMO, EORTC) με πιο επικρατούσες του EORTC.8 Πρέ-
πει να γίνει αντιληπτό ότι λόγω της σπανιότητας της νό-
σου, η θεραπεία βασίζεται κυρίως σε δεδομένα evidence 
based και όχι σε συγκριτικές μελέτες.

Ασθενείς αρχικού σταδίου ιΑ έχουν ποσοστό επιβί-
ωσης ανάλογο με του γενικού πληθυσμού και επομένως 
εφαρμόζονται ήπιοι θεραπευτικοί χειρισμοί που αφορούν 
τοπικά το δέρμα. Χαρακτηριστικά η μελέτη των Kaye et 
al9, η οποία απέδειξε ότι η επιθετική χημειοθεραπεία και 
ακτινοθεραπεία σε ασθενείς αρχικών σταδίων σε σχέση 
με τις κλασσικές τοπικές θεραπείες, δεν βελτιώνει την 
πρόγνωση της νόσου και προκαλεί μεγάλη τοξικότητα 
παρά το μεγαλύτερο ποσοστό ύφεσης σε σχέση με τα 
τοπικά σκευάσματα.

ςτα αρχικά στάδια ςμ (ιΑ, ιΒ, ιιΑ), η πάθηση απαντά 
πολύ καλά σε θεραπείες που στοχεύουν τις δερματικές βλά-
βες όπως είναι τοπικά στεροειδή, τοπική χημειοθεραπεία 
με μεχλορεθαμίνη (ηΝ2) σε συγκέντρωση 0.01%-0.02% 
ή καρμουστίνη (ΒCNU), τοπικό ρετινοειδές (μπεξαρο-
τένη), φωτοθεραπεία με τη χρήση του στενού φάσμα-
τος της UVB ακτινοβολίας (σε μη διηθημένες πλάκες), 
φωτοχημειοθεραπεία (PUVA), ακτινοθεραπεία όλης της 

πίνακας 4. Αλγόριθμος στη διάγνωση αρχικής ΣΜ6

Κριτήρια Σύστημα αξιολόγησης

ΚΛΙΝΙΚΑ
Βασικά 2 πόντοι για βασικά κριτήρια και 2 επιπρόσθετα κριτήρια
Επίμονες πλάκες 1 πόντος για βασικά κριτήρια και 1επιπιπρόσθετο κριτήριο
Επιπρόσθετα
1) Μη ηλιοεκτεθειμένα μέρη
2) Μέγεθος/σχήμα
3) Ποικιλόδερμα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Βασικά 2 πόντοι για βασικά κριτήρια και 2 επιπρόσθετα κριτήρια
Λεμφοκυτταρική διήθηση επιπολής 1 πόντος για βασικά κριτήρια και 1 για επιπιπρόσθετο κριτήριο
Επιπρόσθετα
Επιδερμοτροπισμός χωρίς σπογγίωση
Ατυπία λεμφοκυττάρων

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κλωνική αναδιάταξη του TCR 1 πόντος για κλωνικότητα
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
1) <50% CD2+, CD3+, CD5+ Τ κύτταρα
2) <10% CD7+ Tκύτταρα
3) Διαφορετική κατανομή 1 πόντος για 1 ή περισσότερα
  των CD2+, CD3+, CD5+, CD7+
  στο χόριο και επιδερμίδα
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έκτασης του δέρματος με ηλεκτρόνια (total skin electron 
beam, TSEB) ή επιφανειακή Χ ακτινοβολία.10-12 ςτους 
περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν αυτές τις θερα-
πείες η νόσος υποτροπιάζει και χρήζει νέας θεραπείας. 
Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί το τοπικό imiquimod και το 
hexadecylphospocholine, καθώς και η φωτοδυναμική θε-
ραπεία (PDT) σε μικρό αριθμό ασθενών.13

Πιο συγκεκριμένα, η φωτοχημειοθεραπεία (PUVA) 
αποτελεί θεραπεία εκλογής ασθενών με νόσο αρχικού 
σταδίου με πολύ υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (71.4%). 
Oι ασθενείς, αφού υποβάλλονται σε έλεγχο αντιπυρηνι-
κών αντισωμάτων (ΑΝΑ) και οφθαλμολογικό έλεγχο πριν 
την έναρξη των συνεδριών με PUVA, λαμβάνουν ψω-
ραλένιo από του στόματος 2 ώρες πριν την έκθεση στην 
ακτινοβολία (320-400nm). H PUVA πραγματοποιείται 3 
φορές την εβδομάδα μετά από τον καθορισμό της Ελάχι-
στης Ερυθηματώδους Δόσης (Minimal Phototoxic Dose 
– MPD), σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. η PUVA 
έχει το πλεονέκτημα χαμηλού κινδύνου ανοσοκαταστο-
λής ως θεραπεία που στοχεύει το δέρμα και δρα μέσω 
του μηχανισμού της απόπτωσης των κλωνικών τ λεμφο-
κυττάρων τα οποία συγκεντρώνται στο δέρμα των ασθε-
νών. ςτα αρχικά στάδια τα ποσοστά ανταπόκρισης είναι 
ιδιαιτέρως υψηλά (79-88% σε στάδιο ιΑ και 52-59% σε 
στάδιο ιΒ) και έχει καθιερωθεί ως θεραπεία εκλογής.14 η 
νόσος υποτροπιάζει στις περισσότερες περιπτώσεις με δι-
άμεσο χρόνο ελεύθερο νόσου τους 43 μήνες.10 το TSEB 
έχει δείξει πολύ υψηλά ποσοστά (96%) πλήρους ύφεσης 
στα αρχικά στάδια με μεγάλα διαστήματα ελεύθερα νό-
σου.11 ςυνιστάται να μή δίνεται πάνω από 3 φορές σε κά-
θε ασθενή. Ασθενείς που συνέχισαν με PUVA μετά από 
TSEB έδειξαν βελτιωμένη τη 5ετή επιβίωση σε σχέση με 
αυτούς που έλαβαν μόνο TSEB.15 Oι επαναλαμβανόμενες 
θεραπείες και η αύξηση της συνολικής δόσης UVA αυ-
ξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
δέρματος. η φωτοθεραπεία, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματική, δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα κακοήθη νεο-
πλασματικά τ κύτταρα, τα οποία ανιχνεύονται στο αίμα 
ασθενών ακόμη και σε πολύ αρχικά στάδια. για τους πα-
ραπάνω λόγους, σε ανθεκτικές μορφές αρχικών σταδίων, 
ως θεραπεία 2ης γραμμής, χρησιμοποιείται εδώ και 3 δε-
καετίες συστηματική αγωγή με ανοσορυθμιστικά φάρμα-
κα όπως η ιντερφερόνη-α (IFN-α) και τα ρετινοειδή και 
χημειοθεραπευτικά όπως η μεθοτρεξάτη σε χαμηλή δό-
ση. ςτα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ανήκουν ουσίες 
όπως το νεώτερο ρετινοειδές bexarotene (ταrgretin) και 
το denileukin diftitox (ONTAK). η IFN-α σε υψηλές δό-
σεις είναι αποτελεσματική και επιτυγχάνει ποσοστό αντα-
πόκρισης έως και 70% σε αρχικά στάδια, παρουσιάζει 
όμως σημαντική τοξικότητα. Ως μονοθεραπεία επιφέρει 
ποσοστά ανταπόκρισης >80% με το 53% των ασθενών 
σταδίου ι να παρουσιάζουν πλήρη ύφεση ακόμα και σε 
χαμηλές δόσεις (3 μU/ημέρα, τρεις φορές την εβδομά-

δα),16 ενώ ο συνδυασμός με τη PUVA φαίνεται να αυξά-
νει το ποσοστό της πλήρους ύφεσης σε 64-86%.17-22 ο 
συνδυασμός IFN-α με RAR ρετινοειδές, όπως η ακιτρε-
τίνη, φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικός από το 
συνδυασμό της IFN-α με τη PUVA. ςε συγκριτική μελέ-
τη της PUVA με το συνδυασμό PUVA και ακιτρετίνη η 
συνολική κλινική απάντηση ήταν η ίδια, όμως οι ασθε-
νείς που έλαβαν το συνδυασμό πήραν χαμηλότερη δόση 
ακτινοβολίας.20,23 το Bexarotene  είναι ένα νεώτερο ρετι-
νοειδές που ενεργοποιεί εκλεκτικά τους RXR υποδοχείς 
του δέρματος και αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών 
σειρών και όγκων σε πειραματόζωα. Έχει πάρει έγκρι-
ση στην Αμερική (1999) και στην Ευρώπη (2002) για τη 
θεραπεία των ανθεκτικών δερματικών τ- λεμφωμάτων 
όλων των σταδίων.24,25 ςε δόση 300mg/m2 την ημέρα, το 
ποσοστό ανταπόκρισης είναι 54% σε νόσο σταδίου ιΑ-
ιιΑ, ενώ τα ποσοστά πέφτουν στο 45% σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου.24 ςτην πράξη, οι ασθενείς λαμβάνουν 
αρχικά χαμηλή δόση 150mgr/m2 την ημέρα και μετά από 
2 εβδομάδες συνεχίζουν με 300mg/m2 την ημέρα σύμφω-
να με τον εργαστηριακό έλεγχο, όπως ακριβώς ορίζει η 
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος. ο συνδυασμός PUVA 
με Bexarotene θεωρείται αποτελεσματικός σε ασθενείς 
με νόσο ανθεκτική στη μονοθεραπεία με Bexarotene, 
με βάση τις λίγες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που 
έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του συνδυ-
ασμού αυτού σε ασθενείς αρχικών και προχωρημένων 
σταδίων.26,27 μελέτη από το ιατρείο λεμφωμάτων του 
Νοσοκομείου «Α. ςυγγρός», έδειξε μεγάλα ποσοστά ύφε-
σης (67%) με τον παραπάνω συνδυασμό σε περιπτώσεις 
ανθεκτικές αρχικών σταδίων ακόμα και με χαμηλή δό-
ση bexarotene.26 Επίσης ο συνδυασμός PUVA + IFN-α 
όσο και PUVA + bexarotene φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός σε ασθενείς με σπογγοειδή μυκητίαση 
που υποτροπιάζουν μετά μονοθεραπεία με PUVA. με-
τά την επίτευξη της καλύτερης αρχικής ανταπόκρισης, 
ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπές, όπως με θυ-
λακιοτρόπο ςμ, με διηθημένες πλάκες και στάδιο ιΒ, 
συνήθως ακολουθούν θεραπεία συντήρησης με IFN-α, 
bexarotene ή PUVA.28

Λεμφωματοειδής Βλατίδωση
η λεμφωματοειδής Βλατίδωση (LyP) (1971 Macaulay) 

είναι ένα άτυπο λεμφοϋπερπλαστικό, συχνά αυτοπεριο-
ριζόμενο νόσημα με δερματικές βλατιδονεκρωτικές βλα-
τίδες, πλάκες ή και οζίδια (Εικόνα 3). η νόσος ποικίλει 
από την αυτόματη υποχώρηση των βλαβών, συμβατή με 
καλοήθη πρόγνωση της νόσου, μέχρι την επίμονη έκθυση 
βλαβών επί χρόνια. Παρά την καλοήθη κλινική πορεία, η 
ιστολογική εξέταση δείχνει μεγάλα, άτυπα λεμφοκύτταρα 
τα οποία παρουσιάζουν αντιγονικούς δείκτες ενεργοποί-
ησης των τ λεμφοκυττάρων και εκφράζουν CD30+. ςυ-
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νήθως εκφράζονται οι τ κυτταρικοί δείκτες CD2, CD3, 
CD5 αλλά όχι το CD7. το ALK-1 είναι συνήθως αρνη-
τικό. Έχει στενή σχέση με νοσήματα όπως η νόσος του 
Hodgkin και το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτ-
ταρα σε ποσοστό 10-20% των περιπτώσεων.29

Θεραπεία
η συνήθης πρακτική είναι η παρακολούθηση του 

ασθενούς χωρίς θεραπεία για το ενδεχόμενο αυτόματης 
υποχώρησης βλαβών με ειδική προσοχή στην αλλαγή 
χαρακτήρα των δερματικών βλαβών ή στην ανάπτυ-
ξη λεμφαδενοπάθειας. Επί επιμονής των βλαβών πλέον 
των 4-6 μηνών, η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβά-
νει τοπικά στεροειδή, φωτοχημειοθεραπεία με PUVA 
και σε επιθετικές περιπτώσεις μεθοτρεξάτη, ρετινοειδή, 
ιντερφερόνη-α σε δοσολογία 3MU/ημέρα για 4 εβδομά-
δες τουλάχιστον.30

Υποδερματικό Τ λέμφωμα που μοιάζει με 
υποδερματίτιδα

Αυτή η μορφή προσβάλλει μόνο το υποδόριο και μι-
μείται κλινικά την υποδερματίτιδα. μόνο περιστατικά 
με α και β φαινότυπο περιγράφονται σε αυτή την κατη-
γορία και έχουν καλή πρόγνωση (5 ετή συνολική επιβί-
ωση 82%).31 ιστολογικά αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται 
από υποδόρια διήθηση χωρίς επιδερμοτροπισμό. Εχει 
εικόνα λοβώδους υποδερματίτιδας. τα άτυπα τ κύτταρα 
έχουν α-, β- φαινότυπο, στην ανοσοϊστοχημική μελέτη 
είναι CD4-, CD8+, CD56-, βF1+ με έκφραση κυτταρο-
τοξικών πρωτεϊνών όπως TIA-1, granzyme B και περ-

φορίνης. Πολλές φορές η διάγνωση είναι δύσκολη λόγω 
των προεχόντων αντιδραστικών λεμφοκυττάρων. Χρει-
άζονται πολλαπλές βιοψίες στο βάθος του υποδορίου 
για να τεθεί η διάγνωση. το δερματικό γ-/δ- λέμφωμα 
αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία πρωτοπαθούς τ κυττα-
ρικού λεμφώματος με πολύ δυσμενή πρόγνωση (5-ετή 
συνολική επιβίωση 11%). μπορεί να παρουσιάσει ει-
κόνα υποδερματίτιδας αλλά ιστολογικά χαρακτηρίζεται 
από επιδερμοτροπισμό, διήθηση επιδερμίδας και χορίου 
και διαφορετικό φαινότυπο των παθολογικών κυττάρων 
(CD4-, CD8-, CD56+, βF1-).

πρωτοπαθές Δερματικό Αναπλαστικό 
Λέμφωμα

το πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα 
(ΠΔΑλ) ανήκει στην ομάδα των CD30+ λεμφοϋπερπλα-
στικών διαταραχών στη συναινετική ταξινόμηση WHO/
EORTC και στην πρόσφατη κατάταξη της WHO (4η έκ-
δοση, 2008).2,4 Χαρακτηρίζεται από ευνοϊκή πρόγνωση σε 
αντίθεση με το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα. Δεν 
εμφανίζει την αντιμετάθεση (2;5) (p23;q35) και επομέ-
νως δεν εκφράζει την πρωτεΐνη ALK ούτε το επιθηλιακό 
μεμβρανικό αντιγόνο (EMA-), αλλά συνήθως εκφράζει 
το δερματικό λεμφοκυτταρικό αντιγόνο (CLA+).32 κλι-
νικά εμφανίζεται συχνότερα με τη μορφή μεμονωμένων 
ανώδυνων οζιδίων ή όγκων ερυθροϊώδους χρώματος. 
Εξωδερματική νόσος μπορεί να εμφανιστεί στο 10% των 
ασθενών και κυρίως σε αυτούς με πολλαπλές δερματι-
κές βλάβες. η νόσος έχει την τάση να υποτροπιάζει. Αν 
και κακόηθες, το ΠΔΑλ εμφανίζει 5ετή και 10ετή επι-
βίωση ≥85%. Ακόμη και όταν είναι πολυεστιακό ή διη-
θεί τους λεμφαδένες, δεν εμφανίζει χειρότερη πρόγνωση 
από τη μονοεστιακή μορφή. η θεραπεία συνίσταται σε 
τοπικούς παράγοντες όπως χειρουργική εξαίρεση των 
βλαβών ± ακτινοθεραπεία. η δόση ακτινοθεραπείας 30-
40 Gy είναι επαρκής με ανταπόκριση >90%.33 η ακτι-
νοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων λόγω πολύ μικρής 
διείσδυσης πέραν της επιδερμίδας, προτιμάται σήμερα. 
η μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη είναι αποτελεσματική 
για ασθενείς με πολυεστιακή νόσο ή όσους δεν ανταπο-
κρίνονται στη χειρουργική και ακτινοθεραπεία. η δό-
ση 15-20 mg εβδομαδιαίως οδηγεί σε ανταπόκριση 87% 
των ασθενών.34 η διάρκεια της θεραπείας είναι άγνωστη. 
ςε ασθενείς που ανταποκρίνονται, είναι λογική η θερα-
πεία συντήρησης ανά 1-4 εβδομάδες επί μακρόν εφόσον 
δεν σημειωθεί ηπατοτοξικότης. Εναλλακτική θεραπεία, 
χωρίς όμως επιβεβαιωμένα αποτελέσματα, αποτελούν η 
trimetrexate, η βινμπλαστίνη και το imiquimod. Επίσης 
ο συνδυασμός ιντερφερόνης και ρετινοειδούς του τύπου 
του bexarotene έχει δοκιμαστεί σε πολυεστιακή νόσο με 
καλές ανταποκρίσεις.35 η συστηματική θεραπεία με συν-
δυασμό χημειοθεραπείας δεν είναι γνωστό αν αλλάζει τη 

Εικόνα 3. Λεμφωματοειδής Βλατίδωση (αρχείο Ιατρείου Λεμ-
φωμάτων-Νοσοκομείο Α. Συγγρός).
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συνολική επιβίωση της νόσου γι’ αυτό συστήνεται μόνο 
σε γενικευμένη ή εξωδερματική νόσο. το ΠΔΑλ μπορεί 
να συγχέεται με το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα 
που διηθεί το δέρμα και ως εκ τούτου επιβάλλεται λεπτο-
μερής σταδιοποίηση σε κάθε ασθενή με διάγνωση ανα-
πλαστικού λεμφώματος ή λεμφωματοειδούς βλατίδωσης 
από βιοψία δέρματος.

Σπογγοειδής Μυκητίαση (ΣΜ) 
προχωρημένων σταδίων

Περιλαμβάνει τα κλινικά στάδια ιιΒ-IVB σύμφωνα με 
τη συναινετική κατάταξη και σταδιοποίηση ISCL/EORTC.3 
ςυνοπτικά, το στάδιο ιιΒ εμφανίζει όγκους >1cm με ή 
χωρίς ψηλαφητή λεμφαδενοπάθεια, το στάδιο ιιι περι-
λαμβάνει ασθενείς με γενικευμένη ερυθροδερμία ± λεμ-
φαδενοπάθεια χωρίς ιστολογική διήθηση λεμφαδένων 
από τη νόσο, το στάδιο IVA ασθενείς με ψηλαφητούς και 
ιστολογικά διηθημένους λεμφαδένες ανεξαρτήτως έκτα-
σης δερματικών βλαβών και το στάδιο IVB αναφέρεται 
σε ασθενείς με σπλαγχνική διήθηση ή/και διήθηση του 
μυελού των οστών (Εικόνα 4). ςτο στάδιο των όγκων, το 
μεγάλο φορτίο της νόσου αφορά στο χόριο, παρόλο που 

Εικόνα 4. ΣΜ στο στάδιο όγκου (Αρχείο Εξωτερικού Αιματο-
λογικού Ιατρείου - Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο).

Εικόνα 5. Υπερκεράτωση και απολέπιση στα χέρια ασθενούς 
με Σύνδρομο Sézary (Αρχείο Εξωτερικού Αιματολογικού Ια-
τρείου - Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο).

παρατηρείται υπολειμματικός επιδερμοτροπισμός. Χα-
ρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού λεμ-
φοκυττάρων με εκσεσημασμένη ατυπία στο χόριο. για 
να γίνει διάγνωση σταδίου όγκων, απαιτείται κλινικά η 
προϋπάρχουσα ή σύγχρονη παρουσία κηλίδων και πλα-
κών αλλιώς διακινδυνεύεται η διάγνωση άλλου ιστολο-
γικού υπότυπου δερματικού λεμφώματος.

Σύνδρομο Sezary (SS)
Νόσος που χαρακτηρίζεται από την κλασσική τριάδα: 

ερυθροδερμία σε έκταση ≥80% της επιφάνειας του σώ-
ματος, λεμφαδενοπάθεια και κυκλοφορούντα άτυπα λεμ-
φοκύτταρα με εγκεφαλοειδείς πυρήνες (κύτταρα Sezary) 
σε ποσοστό >5% των λεμφοκυττάρων του αίματος. για 
την ακριβέστερη εκτίμηση του φορτίου νόσου στο αί-
μα, και σύμφωνα με τις συστάσεις της ταξινόμησης και 
σταδιοποίησης ISCL/EORTC, προτιμάται η ανοσοφαι-
νοτυπική ανίχνευση στο αίμα παθολογικού πληθυσμού 
με απώλεια τ δεικτών, δηλαδή αύξηση του ποσοστού 
CD3+ ή CD4+ λεμφοκυττάρων με CD4/CD8 ≥10 ή αύ-
ξηση του ποσοστού CD4+ με ανώμαλο ανοσοφαινότυπο 
(CD4+/CD7-, CD4+/CD26-). οι ασθενείς με SS εμφα-
νίζουν ερυθροδερμία με λεπτή απολέπιση, κνησμό, που 
είναι ενίοτε βασανιστικός, ονυχοδυστροφία και αλωπε-
κία. οι παλάμες και τα πέλματα είναι συνήθως πεπαχυ-
σμένα με ρωγμές (Εικόνα 5).36

ΣM/SS σε μετατροπή (TMF/SS) (Εικόνα 6)
η μορφολογική και ιστολογική μετατροπή απαντάται 

σε αρκετές αιματολογικές κακοήθειες και συνδυάζεται 
με επιθετική κλινική συμπεριφορά και μειωμένη επιβί-
ωση. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για 
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τη μετατροπή της ςM και του SS.37-39 η διάκριση από το 
αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα και τη LyP 
είναι δύσκολη. ςτοιχεία υπέρ της TMF/SS είναι η σύγ-
χρονη παρουσία μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
λεμφοκυττάρων μαζί με τα μεγάλα αναπλαστικά κύτταρα 
σε ποσοστό ≥25% των λεμφοκυττάρων και κλινικές πλη-
ροφορίες, όπως η αυτόματη υποχώρηση των βλαβών στην 
LyP ή το ιστορικό προϋπαρχουσών βλαβών που υποδη-
λώνουν ςM.40 η επίπτωση της TMF/SS υπολογίζεται σε 
8-55%, σύμφωνα με τις διάφορες σειρές. η πιθανότητα 
μετατροπής δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την ηλικία, 
φύλο, λεμφαδενοπάθεια ή διήθηση μυελού. Αντίθετα, 
ο συνδυασμός LDH και β2 μικροσφαιρίνης, σχετίζεται 
στατιστικά με την πιθανότητα μετατροπής, όπως και το 
στάδιο όγκου, όπου στο 46% των ασθενών παρατηρεί-
ται τελικά μετατροπή νόσου.41

Αντιμετώπιση προχωρημένων σταδίων 
ΣM-SS
Χημειοθεραπεία

η χημειοθεραπεία (ΧμΘ) με έναν ή συνδυασμό πα-
ραγόντων όπως μεθοτρεξάτη, χλωραμβουκίλη, βινκριστί-
νη, ντοξορουμπικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσίδη και 
ανάλογα πουρινών έχουν χρησιμοποιηθεί για τα προχω-
ρημένα στάδια ή τις επιθετικές μορφές των ΠΔτλ χωρίς 
επίπτωση στη συνολική επιβίωση.9 η τοξικότης λόγω 
επιπρόσθετης ανοσοκαταστολής, επιφέρει κίνδυνο σο-
βαρών λοιμώξεων, που αγγίζει το 90%. το πλεονέκτημα 
της ΧμΘ είναι η γρήγορη απάντηση και τα υψηλά πο-
σοστά ανταποκρίσεων (60%), μικρής όμως διάρκειας. η 
γκεμσιταμπίνη (Gemzar) προσδίδει συνολικές ανταπο-

κρίσεις 70% και πλήρεις υφέσεις 10%.42,43 τα ανάλογα 
πουρινών ως μονοθεραπεία έχουν δείξει καλές ανταπο-
κρίσεις (30%), ενώ σε συνδυασμό με εξωσωματική φω-
ταφαίρεση (ECP), ήταν αποτελεσματικά στο 63%.44

Βιολογικές θεραπείες
οι ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες έχουν στόχο την 

αναστολή της αλλαγής έκφρασης κυτταροκινών από Th1 
σε Th2 καθώς εξελίσσεται η νόσος, και τη διατήρηση 
της παραγωγής Th1 κυτταροκινών. η ιντερφερόνη είναι 
μια Th1 κυτταροκίνη που επιδεικνύει αντινεοπλασματι-
κή και ανοσοτροποποιητική δράση κι έχει χρησιμοποι-
ηθεί στη θεραπεία των ΠτΔλ από το 1984. μπορεί να 
χορηγηθεί υποδορίως (ΥΔ), ενδοδερματικά στις βλάβες 
και ενδομυϊκά.45 η δόση εφόδου και συντήρησης δεν εί-
ναι καθορισμένη. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί ημε-
ρήσιες δόσεις ως 50 εκατομμύρια μονάδες (MIU) με το 
ίδιο αποτέλεσμα και λιγότερη τοξικότητα όπως οι χαμη-
λότερες δόσεις 3-18 MIU/ημέρα με 26% πλήρεις και 49% 
μερικές υφέσεις.46,47

Από 51 αθενείς, που έλαβαν αρχική δόση 3-6 MIU/
ημέρα, όσοι πέτυχαν πλήρη ύφεση τέθηκαν σε θεραπεία 
συντήρησης με 3-6 MIU ΥΔ, 3 φορές εβδομαδιάως. Πλή-
ρης ύφεση παρατηρήθηκε στο 41% στους πρώτους 6 μή-
νες θεραπείας και ανάλογα του σταδίου της νόσου, χωρίς 
να επηρεάζεται δυσμενώς από το στάδιο η διάρκεια της 
ανταπόκρισης.48 Έχει παρατηρηθεί ανταπόκριση βλαβών 
μέσα στις οποίες ενίεται η ιντερφερόνη, συγχρόνως δε 
και ανταπόκριση απομακρυσμένων βλαβών. η δόση που 
μελετήθηκε σε μικρή σειρά ασθενών με αρχικό στάδιο 
νόσου, ήταν 2 MIU, 3 φορές την εβδομάδα για 4 εβδο-
μάδες με 33% πλήρη ύφεση.49

οι παρενέργειες της ιντερφερόνης είναι δοσοεξαρτώ-
μενες και αφορούν συνήθως συμπτώματα που μοιάζουν 
με της γρίππης δηλαδή μυαλγίες, κόπωση, ρίγος, πυρε-
τός, αρθραλγίες. η προληπτική χρήση παρακεταμόλης 
ιδιαίτερα στις πρώτες δόσεις φαίνεται να ελέγχει τα συ-
μπτώματα. Επίσης έχει αναφερθεί μειωμένη όρεξη και 
κατάθλιψη. η αιματολογική τοξικότης της ιντερφερόνης 
αφορά κυρίως λευκοπενία, θρομβοπενία που υποστρέφουν 
με τροποποίηση της δόσης και σπάνια χρειάζονται υπο-
στηρικτική θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες. Διάμεση 
πνευμονική νόσος έχει αναφερθεί σε μερικές περιπτώσεις 
χωρίς να είναι ξεκάθαρη η αιτιολογία. Πιθανολογείται η 
απευθείας δράση της ιντερφερόνης και η δράση κυτταρο-
κινών, που ελευθερώνονται από την ιντερφερόνη, όπως 
ο αυξητικός παράγων των αιμοπεταλίων και ο παράγων 
νέκρωσης των όγκων (TNF-β).50,51

η εξωσωματική φωταφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί για 
το SS με πλήρεις υφέσεις 15% και συνολικές ανταποκρί-
σεις 50%. ο συνδυασμός της ECP με διάφορους παρά-
γοντες, ανεβάζει το ποσοστό ανταπόκρισης ως 70%.52,53 

Εικόνα 6. Μετατροπή ΣΜ σε λέμφωμα από μεγάλα κύττα-
ρα (Αρχείο Εξωτερικού Αιματολογικού Ιατρείου - Λαϊκό Γενι-
κό Νοσοκομείο).
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Εκτενής σχολιασμός του ρόλου της ECP στη θεραπεία 
των ΠΔτλ, ακολουθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτού 
του τεύχους.

τα ρετινοειδή νεώτερης γενιάς έναντι των X υποδοχέ-
ων του δέρματος (RXR), όπως το bexarotene, αποτελούν 
καλή εναλλακτική ως μόνη θεραπεία. ςε 94 ασθενείς με 
νόσο προχωρημένων σταδίων και ανθεκτική σε τουλά-
χιστον μία συστηματική θεραπεία, το bexarotene πέτυχε 
ανταποκρίσεις 48% στην ημερήσια δόση 300mg/m2 και 
53% σε μεγαλύτερες δόσεις.25 οι συνδυασμοί ανοσοτρο-
ποποιητικών ουσιών φαίνεται να έχουν συνεργική δράση, 
επομένως είναι λογική η σύγχρονη χορήγηση των ρετι-
νοειδών με ιντερφερόνη-α, PUVA, ECP.54 οι κύριες και 
γνωστές σήμερα παρενέργειες του bexarotene, η υπερτρι-
γλυκεριδαιμία και ο κεντρικού τύπου υποθυρεοειδισμός, 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με σωστή παρακολούθηση 
και φαρμακευτική υποστήριξη.55

Denileukin Diftitox (ONTAK)
Πρόκειται για πρωτεϊνη σύντηξης, η οποία συνδυά-

ζει ένα τμήμα της διφθεριτικής τοξίνης με το μόριο της 
ιντερλευκίνης 2 (IL-2). η πρωτεΐνη συνδέεται με κύτ-
ταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα της IL-2. Αυτά περι-
λαμβάνουν ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα 
και τα φυσικά ρυθμιστικά τ κύτταρα (Treg). ο υποδοχέ-
ας της IL-2 αποτελείται από 3 διαφορετικές πρωτεϊνες, 
CD25, CD122, CD132. η έκφραση του CD25 διαφέρει 
στο ΠΔτλ με το υψηλότερο ποσοστό στα λεμφοκύτταρα 
της επιδερμίδας και λιγότερο στο χόριο και τους λεμφα-
δένες. μετά τη σύνδεση του φαρμάκου με τον υποδοχέα 
IL-2, το σύμπλεγμα προσλαμβάνεται από τα κύτταρα με 
ενδοκύττωση και ελευθερώνεται η τοξίνη που οδηγεί στο 
θάνατο του κυττάρου.56 η θεραπεία με ONTAK έχει βρε-
θεί αποτελεσματική στα προχωρημένα στάδια ςM και 
στο SS.57 Αναφέρονται ανταποκρίσεις 37% και πλήρεις 
υφέσεις 10%. ο συνδυασμός με bexarotene οδήγησε σε 
ανταπόκριση 67% ασθενών με ΠΔτλ, μέσω μηχανισμού 
επαγωγής αύξησης του ποσοστού έκφρασης CD25 από 
το bexarotene.

Μονοκλωνικά Αντισώματα
Alemtuzumab

Πρόκειται για ανασυνδυασμένο ανθρώπινο μονοκλω-
νικό αντίσωμα που στοχεύει το CD52 αντιγόνο στην επι-
φάνεια των τ και Β λεμφοκυττάρων. Όταν το φάρμακο 
συνδεθεί με το CD52, ακολουθεί κυτταρόλυση κυρίως 
μέσω συμπληρώματος. Αποτελεί γνωστό θεραπευτικό 
παράγοντα για την αντιμετώπιση ασθενών με Χρόνια 
λεμφογενή λευχαιμία, όπου προκαλεί μεγάλη μείωση 
του νεοπλασματικού φορτίου στο αίμα και στο μυελό των 

οστών, επιδρά λιγότερο όμως στους λεμφαδένες και λοι-
πούς ιστούς.58,59 το μονοκλωνικό anti-CD52 σε ασθενείς 
με δερματικό λέμφωμα τύπου ςM προχωρημένων στα-
δίων και σύνδρομο Sezary έχει δείξει συνολικές ανταπο-
κρίσεις 55% και πλήρεις υφέσεις 32% με εκσεσημασμένη 
τοξικότητα.60 το ποσοστό ανταπόκρισης των ερυθροδερ-
μικών ασθενών ήταν μεγαλύτερο από των ασθενών με 
όγκους (69 έναντι 40%). λόγω της μείωσης των Β και τ 
λεμφοκυττάρων, υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης ιών 
όπως του κυτταρομεγαλοϊού (CMV), έρπητα (VZV) και 
αδενοϊών και εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων από μυκο-
βακτηρίδια και P. jirovecii. για την αποφυγή τοξικότητας 
σχετιζόμενης με την έγχυση, χρησιμοποιείται πλέον η υπο-
δόρια έγχυση σε δόση 10 mg, 3 φορές την εβδομάδα, με 
τη σύγχρονη προφυλακτική θεραπεία για PCP, VZV και 
ganciclovir για τους CMV οροθετικούς ασθενείς.61

HuMax-CD4 (Zanolimumab)
το Zanolimumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο αντί-

σωμα, που συνδέεται με τον υποδοχέα CD4 των λεμ-
φοκυττάρων. τα αποτελέσματα δύο μελετών φάσης ιι, 
έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα με δοσοεξαρτώμενο 
τρόπο και οδήγησαν στη γρήγορη έγκριση του φαρμάκου 
από το FDA για τη θεραπεία 2ης γραμμής ασθενών με 
ΠΔτλ. ςυνολικά 47 ασθενείς έχουν λάβει το μονοκλωνι-
κό αντίσωμα σε δόση από 280-980mg με ανταποκρίσεις 
από 15% έως 75% και με ανεκτή τοξικότητα, που περι-
λαμβάνει κυρίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας, κνησμό 
και διαταραχή ηπατικής βιοχημείας.62

Ερευνητικές Θεραπείες
Αναστολείς Αποακετυλάσης Ιστονών (HDAC)

η αποακετυλάση ιστονών είναι ένζυμο, που αφαιρεί 
ακετυλομάδες από τις ιστόνες και άλλες πρωτεϊνες, δια-
δικασία που οδηγεί σε καταστολή του μηχανισμού μετα-
γραφής γονιδίων. οι HDAC διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της δομής της χρωματίνης και στη 
ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων. η απρόσφορη έκφρα-
ση της αποακετυλάσης μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη 
έκφραση ογκογονιδίων και τη μεταγραφική αδρανοποί-
ηση επιλεγμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων, γεγονός 
που συμβάλλει στην εξελικτική πορεία προς κακοήθεια.63 
Έχουν παρασκευαστεί αρκετοί αναστολείς HDAC. το 
vorinostat ενδείκνυται για ασθενείς με ΠΔτλ με προο-
δευτική ή ανθεκτική νόσο ή με υποτροπή μετά από δύο 
συστηματικές θεραπείες. μελέτη φάσης ιι, όπου χορηγή-
θηκε vorinostat σε 37 πολλαπλώς θεραπευμένους ασθε-
νείς, κατέγραψε συνολική ανταπόκριση 24%, ενώ δεύτερη 
πολυκεντρική μελέτη με vorinostat σε δόση 400mg ημε-
ρησίως, έδειξε καλύτερη ανταπόκριση (29%) με λιγότε-
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ρη μυελοτοξικότητα. το vorinostat φαίνεται να δρά πιο 
γρήγορα από το bexarotene, όμως εμφανίζει μικρότερη 
διάρκεια δράσης από αυτό. Είναι επομένως πιθανός ο συν-
δυασμός των δύο φαρμάκων στοχεύοντας σε πιο γρήγορη 
έναρξη δράσης και πιο παρατεταμένη διάρκεια αποτελέ-
σματος. το depsipeptide (FK228) ως μονοθεραπεία έχει 
δείξει 36% συνολική ανταπόκριση σε ασθενείς με ςM 
και SS. ςε συνδυασμό με ONTAK αυξάνει την έκφραση 
υποδοχέων IL-2 και προκαλεί αθροιστική τοξικότητα στα 
κύτταρα του όγκου.64,65 η πιο ανησυχητική παρενέργεια 
που έχει καταγραφεί είναι η παράταση του διαστήματος 
QT και άλλες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές, συνεπώς 
η πιθανότης εμφάνισης αιφνίδιου θανάτου.66

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων (ASCT)

η λογική της χρήσης της ASCT στα δερματικά λεμ-
φώματα στηρίζεται στη δυνατότητα χορήγησης μεγαλύ-
τερων δόσεων χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας από 
τις συμβατικές και στην υποστήριξη του ασθενούς στη 
συνέχεια με φυσιολογικά αιμοποιητικά αρχέγονα κύττα-
ρα, ώστε να παρέλθει η περίοδος της μυελοτοξικότητας 
χωρίς ιδιαίτερα συμβάματα. Προϋποθέτει χημειοευαί-
σθητη νόσο.67 Από περιορισμένα δεδομένα της βιβλιο-
γραφίας, φαίνεται μέθοδος εξαιρετικά αποτελεσματική, 
όμως με βραχύ χρόνο επιβίωσης χωρίς επιδείνωση. Αρ-
κετοί από τους ασθενείς υποτροπίασαν μέσα στους πρώ-
τους 3 μήνες.68,69

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών 
Κυττάρων (allo-SCT)

η επιτυχία της μεθόδου βασίζεται κυρίως στο φαινό-
μενο αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι της νόσου, που 
μπορεί περαιτέρω να ενισχυθεί με έγχυση λεμφοκυττά-
ρων δότου. η allo-SCT εμφανίζει και άλλο πλεονέκτημα 
έναντι της ASCT στην αντιμετώπιση ανθεκτικών ΠΔτλ, 
με τη χορήγηση «καθαρών», χωρίς πιθανότητα διήθησης, 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Όταν εφαρμόζεται 
με τα κλασσικά προπαρασκευαστικά σχήματα, προκαλεί 
μεγάλη ανοσοκαταστολή, που συνδέεται με αυξημένο 
κίνδυνο λοιμώξεων. Επιπλέον, η αντίδραση μοσχεύμα-

τος έναντι του ξενιστή ακολουθείται από αυξημένη θνη-
τότητα σε αρκετές περιπτώσεις. γι’ αυτό το λόγο και για 
τη διεύρυνση χρήσης της μεθόδου και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες, επικρατεί σήμερα η χρήση προπαρασκευαστικών 
σχημάτων μειωμένης έντασης, που στοχεύει στη μείω-
ση της σχετιζόμενης με τη μεταμόσχευση θνητότητας.70 
τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας είναι λίγα 
για την αντιμετώπιση ΠΔτλ με allo-SCT. η μεγαλύτε-
ρη μελέτη περιελάμβανε 8 ασθενείς με ςμ στο στάδιο 
όγκων και SS. Πλήρης ύφεση της νόσου καταγράφηκε 
σε όλους τους ασθενείς εντός 30-60 ημερών. Έξι ασθε-
νείς παρέμειναν σε πλήρη ύφεση για διάμεσο διάστημα 
53 μηνών.71 τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα πρέπει να 
επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερη σειρά ασθενών για 
μια θεραπεία που δείχνει να αλλάζει τη φυσική πορεία 
των νοσημάτων αυτών και για την εφαρμογή της σε νέ-
ους ανθεκτικούς ασθενείς και στον κατάλληλο χρόνο με 
την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Συνοπτική στρατηγική αντιμετώπισης 
πΔΤΛ

τα ΠΔτλ αποτελούν ομάδα ετερογενών νοσημάτων 
με κυρίαρχο πάσχων όργανο το δέρμα. Δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα ριζική θεραπεία. ο στόχος της θεραπείας πρέπει 
να είναι η ανακούφιση του ασθενούς και η διατήρηση του 
νοσήματος σε αρχικό στάδιο για όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. ςτα αρχικά στάδια συνιστάται 
τοπική θεραπεία όπως PUVA ή τοπική ακτινοθεραπεία. 
Όταν η νόσος υποτροπιάζει ή δεν ανταποκρίνεται στην 
τοπική θεραπεία, προσθέτουμε bexarotene ή ιντερφερό-
νη. Εναλλακτικά, έχουν θέση η μεθοτρεξάτη σε χαμηλή 
δόση και το ONTAK. οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνο-
νται σε ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες μπορούν να 
λάβουν χημειοθεραπεία, αρχίζοντας με γκεμσιταμπίνη και 
στη συνέχεια με συνδυασμούς όπως CHOP. η ερυθρο-
δερμική MF και το SS ανταποκρίνονται σε συνδυασμό 
ECP με χαμηλή δόση ιντερφερόνης ή bexarotene. το μο-
νοκλωνικό αντίσωμα alemtuzumab έχει θέση στο SS και 
σε νόσο με μεγάλο φορτίο στο αίμα. τέλος, ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι νεότεροι παράγοντες HDAC σε συνδυα-
σμό με ιντερφερόνη ή bexarotene ενώ για νέους ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο, πρέπει να σκεφτόμαστε την πιθανό-
τητα αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττά-
ρων, που φαίνεται να επιφέρει πιθανότητα ίασης.
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ABSTRACT: Primary cutaneous T cell lymphomas (CTCL) are rare lymphoproliferative disorders ac-
counting for the 80% of primary cutaneous lymphomas (PCL). The skin is initially affected and other 
organs are usually affected only in advanced stages. Mycosis Fungoides (MF) is the commonest PCL 
(60%) with indolent course, followed by lymphomatoid papulosis, primary CD30+ anaplastic cutane-
ous lymphoma and subcutaneous T cell lymphoma panniculitis like. Patients’ stage at diagnosis is a very 
important factor for treatment recommendation, disease prognosis and overall survival. An overall sur-
vival similar to general population has been shown in early stage MF and therapeutic recommendations 
are for skin directed therapies. CTCL is responsive to current treatment modalities but generally an in-
curable disease. Recurrences are common and it is unclear whether therapeutic modalities affect overall 
disease survival. Patients are candidates for systemic therapy if they present with advanced stage or have 
progressed under skin directed treatment. The immunomulatory agents such as interferon-α or rexinoids 
should be initially tried, which produce good overall responses. Fusion proteins as denileukin diftitox 
or methotrexate can be added to the treatment regimen. Patients who do not respond to biologic agents, 
should be treated with chemotherapy. Single or combined chemotherapeutic agents result in rapid re-
sponses and high response rates but are highly immunosuppressive and don’t offer durable responses. 
There are a number of alternative approaches especially for SS as the anti-CD52 monoclonal antibody 
which demonstrates high responses clearing malignant lymphocytes from the blood, and extracorporeal 
photopheresis alone or combined with low-dose interferon or bexarotene for erythrodermic MF and SS. 
Radiotherapy either in the form of localized irradiation or as total skin electron beam therapy (TSEBT), 
has proved an excellent therapeutic tool for resistant cutaneous lesions. Novel therapies with promising 
results are available or in development. Histone deacetylase inhibitors (HDAC) target tumor suppres-
sor genes providing and antitumor effect. Finally, the role of allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation needs further evaluation as it may be a successful treatment for patients resistant to currently 
available therapeutic modalities.
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Ο ρόλος της εξωσωματικής φωτοχημειοθεραπείας  
στη θεραπεία των Τ-λεμφωμάτων

Ιωάννης Δερβενούλας1, Παναγιώτης Τσιριγώτης2

ΠΕΡιληΨη: η εξωσωματική φωταφαίρεση (ΕΦτ) αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο για 
ασθενείς με σύνδρομο Sezary (SS) ή ερυθροδερμική μορφή σπογγοειδούς μυκητίασης (MF). κατά τη 
διάρκεια της ΕΦτ γίνεται συλλογή ενός ποσοστού των μονοπυρήνων του περιφερικού αίματος, τα οποία 
επωάζονται ex-vivo με την προσθήκη της ουσίας methoxypsoralen, και ακολούθως ακτινοβολούνται με 
υπεριώδη ακτινοβολία Α. τα ακτινοβολημένα κύτταρα επαναμεταγγίζονται στον ασθενή. Παρά το γεγο-
νός ότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της ΕΦτ δεν έχει αποσαφηνισθεί, αρκετά κλινικά και πειραματι-
κά δεδομένα υποστηρίζουν την ακόλουθη υπόθεση: η ΕΦτ προκαλεί απόπτωση των νεοπλασματικών 
λεμφοκυττάρων, ενώ αντίθετα τα μονοκύτταρα διαφοροποιούνται σε άωρα δενδριτικά κύτταρα τα οποία 
φαγοκυτταρώνουν τα αποπτωτικά σωμάτια. μετά την επαναμετάγγιση τα δενδριτικά κύτταρα ωριμά-
ζουν, εκφράζουν στην επιφάνεια τους νεοπλασματικά αντιγόνα, μεταναστεύουν στους λεμφαδένες, και 
τελικά ενεργοποιούν τ-κυτταροτοξικούς κλώνους με αντί-νεοπλασματική δράση. ο έλεγχος της νόσου 
επιτελείται μέσω της διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος το οποίο στρέφεται εναντίον της νε-
οπλασίας. η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ΕΦτ προκύπτει από την ανάλυση των κλινικών 
δεδομένων αναδρομικών μελετών. το συνολικό ποσοστό απάντησης κυμαίνεται περίπου στο 60%, ενώ 
αρκετά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΦτ αυξάνει όταν εφαρμόζεται σε συν-
δυασμό με άλλα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, όπως ιντερφερόνη, η ρετινοειδή, ή επίσης όταν χορη-
γείται σαν θεραπεία εδραίωσης μετά ολοσωματική ακτινοβολία με δέσμη εκπομπής ηλεκτρονίων. το 
υψηλό κόστος της θεραπείας απαιτεί την αναζήτηση παραμέτρων που θα καθορίζουν την πιθανότητα 
ανταπόκρισης. Ασθενείς με υψηλή πιθανότητα ανταπόκρισης διαθέτουν όλα από τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά: 1) SS ή ερυθροδερμική μορφή MF, 2) παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων στο περιφερι-
κό αίμα, και 3) νόσος προσφάτου ενάρξεως. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η ΕΦτ αποτελεί καθιερωμένη 
θεραπεία, μέχρι σήμερα η αποτελεσματικότητα της δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω προοπτικών μελετών. 
το υψηλό κόστος της ΕΦτ επιβάλλει τη διενέργεια πολυκεντρικής προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης 
για τον καθορισμό του ρόλου της στο θεραπευτικό οπλοστάσιο των δερματικών λεμφωμάτων.
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Ανασκόπηση

παθήσεων του δέρματος.1 Από τη δεκαετία του 1950 ήταν 
γνωστό ότι η επάλειψη δερματικών βλαβών ασθενών με 
ψωρίαση ή δερματικό λέμφωμα με ψωραλένιο και ακο-
λούθως η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είχε θεραπευ-
τική δράση. η ΕΦτ εισήχθη στην κλινική πρακτική από 
τους Edelson et al, στα τέλη της δεκαετίας του 1980.2 η 
μέθοδος αρχικά εφαρμόστηκε στη θεραπεία των ασθενών 
με πρωτοπαθή τ-δερματικά λεμφώματα και συνοδεύτηκε 
από ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ακολούθως 
εφαρμόσθηκε σε πλήθος άλλων νοσημάτων ή καταστά-
σεων, όπως στην αντιμετώπιση της απόρριψης μεταμο-
σχευμένων συμπαγών οργάνων, στη θεραπεία της νόσου 

Εισαγωγή
η ανάπτυξη της εξωσωματικής φωτοχημειοθεραπεί-

ας (ΕΦτ), προέκυψε σαν αποτέλεσμα επίπονων ερευνη-
τικών προσπαθειών για την κατανόηση της ευεργετικής 
δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας στη θεραπευτική 
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του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή μετά από αλλογε-
νή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (graft-ver-
sus-host disease, GVHD) κ.λπ. ςτο παρόν κεφάλαιο θα 
αναφερθούμε στην εφαρμογή της ΕΦτ στη θεραπεία των 
δερματικών λεμφωμάτων και πιο συγκεκριμένα των υπο-
ομάδων: σπογγοειδής μυκητίαση/σύνδρομο Sezary (My-
cosis fungoides/Sezary Syndrome, MF/SS). η ΕΦτ δεν 
έχει θέση στη θεραπευτική αντιμετώπιση άλλων δερμα-
τικών ή συστηματικών λεμφωμάτων εκτός των προανα-
φερθέντων.

περιγραφή της μεθόδου
για τη διεξαγωγή της ΕΦτ απαιτείται η δυνατότητα 

συλλογής μονοπυρήνων κυττάρων του περιφερικού αίμα-
τος του ασθενούς, η ουσία 8-μοΡ (8-Methoxypsoralen), 
και η δυνατότητα ακτινοβόλησης με υπεριώδη ακτινοβο-
λία Α (UVA). η ουσία 8-μοΡ είναι ευρέως διαδεδομένη 
στη φύση, ανήκει στην οικογένεια ουσιών που περιγρά-
φονται με την ονομασία φουροκουμαρίνες, και είναι μία 
βιολογικώς αδρανής ουσία χωρίς καμία επίδραση στα 
κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. η 8-μοΡ μετά 
συστηματική χορήγηση ή επώαση in-vitro με ευκαρυω-
τικά κύτταρα, εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου και 
συνδέεται στο DNA σε βάσεις θυμιδίνης, χωρίς αυτή η 
σύνδεση να συσχετίζεται με περαιτέρω βιοχημικές μετα-
βολές. Εάν το κύτταρο δεχθεί την επίδραση UVA τότε η 
8-μοΡ (ενεργοποιείται) υφίσταται στερεοχημικές μετα-
βολές και σχηματίζει διασταυρούμενους δεσμούς (cross-
links) μεταξύ των 2 ελίκων του DNA, με αποτέλεσμα την 
αναστολή της αντιγραφής και μεταγραφής του γενετικού 
υλικού. οι διαταραχές αυτές οδηγούν στην ενεργοποίη-
ση του μηχανισμού της κυτταρικής απόπτωσης. η ΕΦτ 
διεκπεραιώνεται στα παρακάτω στάδια.1,3

1) ςυλλογή της στιβάδας των μονοπυρήνων κυττάρων 
(buffy coat fraction) από το περιφερικό αίμα του ασθε-
νούς με τη χρήση ειδικού μηχανήματος λευκαφαίρεσης. 
ςυνολικά συλλέγεται ποσότητα buffy coat, η οποία αντι-
στοιχεί στο 5% - 10% περίπου του συνόλου των μονοπυ-
ρήνων του περιφερικού αίματος. 2) Επώαση (ex-vivo) του 
buffy coat με την ουσία 8-μοΡ. 3) το μείγμα buffy coat 
με την ουσία 8-μοΡ εκτίθεται σε ex-vivo ακτινοβόληση 
με UVA. 4) η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επανέγ-
χυση των ακτινοβολημένων κυττάρων στον ασθενή.

η ΕΦτ επιτελείται με τη χρήση ειδικού μηχανήμα-
τος αφαίρεσης μέσω κλειστού συστήματος μίας χρήσης. 
η διαδικασία εκτελείται εξωσωματικά, και απαιτείται 
καλή φλεβική προσπέλαση με αποτέλεσμα σε αρκετούς 
ασθενείς να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα. Δύο συνεδρίες με ΕΦτ σε δύο διαδο-
χικές ημέρες αποτελούν έναν κύκλο θεραπείας. το χρονι-
κό μεσοδιάστημα μεταξύ των θεραπευτικών κύκλων δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. ςτα περισσότερα 

κέντρα εφαρμόζονται 2 κύκλοι θεραπείας τον μήνα για 
τους πρώτους 3 μήνες θεραπείας και ακολούθως 1 κύ-
κλος κάθε μήνα. Επίσης δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία 
για το συνολικό διάστημα της θεραπείας. ςυνήθως η θε-
ραπεία διακόπτεται εάν δεν υπάρχει θεραπευτική αντα-
πόκριση μετά από 6 – 12 μήνες. Επί ανταποκρίσεως η 
θεραπεία συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη της μέγιστης 
ανταπόκρισης. Επιπλέον δεν υπάρχει συμφωνία εάν θα 
πρέπει να χορηγείται θεραπεία συντήρησης μετά τη μέ-
γιστη ανταπόκριση. οι παρενέργειες της θεραπείας είναι 
κυρίως αυτές που σχετίζονται με την τοποθέτηση του κε-
ντρικού φλεβικού καθετήρα.

Μηχανισμός δράσης
ο μηχανισμός δράσης της ΕΦτ δεν έχει αποσαφη-

νισθεί και αποτελεί αντικείμενο έρευνας. ςτις επόμενες 
παραγράφους περιγράφονται με συντομία τα υπάρχοντα 
δεδομένα. Έχει αποδειχθεί ότι το σύνολο σχεδόν των λεμ-
φοκυττάρων μετά την επώαση με 8-μοΡ και ακτινοβό-
ληση με UVA, υφίστανται σημαντικές βλάβες με τελική 
κατάληξη την ενεργοποίηση των μηχανισμών που επάγουν 
τη κυτταρική απόπτωση.4 Αντίθετα για λόγους μη-επαρ-
κώς κατανοητούς τα μονοκύτταρα είναι ιδιαίτερα ανθε-
κτικά στην επίδραση της 8-MOP-UVA.4,5 η επαφή των 
μονοκυττάρων με τα πλαστικά τοιχώματα του κλειστού 
συστήματος που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της 
ΕΦτ έχει σαν αποτέλεσμα την “ενεργοποίηση” και την 
προαγωγή της διαφοροποίησης αρκετών μονοκυττάρων 
σε άωρα δενδριτικά κύτταρα τα οποία φαγοκυτταρώνουν 
τα αποπτωτικά σωμάτια των λεμφοκυττάρων. με βάση 
τα ανωτέρω πειραματικά δεδομένα, η επικρατούσα υπό-
θεση για τον μηχανισμό δράσης της ΕΦτ είναι η εξής4-7: 
η απόπτωση μετά την ΕΦτ αφορά όχι μόνο τα φυσιολο-
γικά, αλλά και τα νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα τα οποία 
κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα σε αρκετές περιπτώ-
σεις ασθενών με MF/SS. τα αποπτωτικά σωμάτια από τα 
νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα φαγοκυτταρώνονται από 
τα άωρα δενδριτικά κύτταρα και πλήθος “νεοπλασματι-
κών” πεπτιδίων εκφράζονται στην επιφάνεια των δενδρι-
τικών κυττάρων με τη μορφή συμπλόκων με τα αντιγόνα 
HLA. τα δεδριτικά κύτταρα σταδιακά ωριμάζουν, εκ-
φράζουν στην επιφάνεια τους μόρια συνδιέγερσης και 
μεταναστεύουν στους επιχώριους λεμφαδένες, όπου και 
ενεργοποιούν τ-κυτταροτοξικούς κλώνους με ειδικότη-
τα έναντι αντιγόνων που βρίσκονται στην επιφάνεια των 
νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων. με άλλα λόγια η ΕΦτ 
προκαλεί ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος 
του ασθενούς, με στόχο την νεοπλασία. Θα πρέπει να το-
νιστεί ότι ο ανωτέρω υποθετικός μηχανισμός δράσης δεν 
έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακά δεδομένα. Επί παρα-
δείγματι, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες στις οποίες 
να διαπιστώνεται με αξιόπιστο τρόπο η παρουσία κυττα-
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ροτοξικών λεμφοκυτταρικών κλώνων με ειδικότητα ένα-
ντι των νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων.

η προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού δράσης 
της ΕΦτ γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εάν αναλογιστούμε, 
ότι η ΕΦτ έχει χρησιμοποιηθεί με σχετική επιτυχία και 
σε νοσήματα όπως η νόσος του μοσχεύματος έναντι του 
ξενιστή, η απόρριψη μεταμοσχευμένων συμπαγών οργά-
νων, κ.λπ.8 ςε αυτές τις περιπτώσεις, ισχυρά πειραματικά 
δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι η ΕΦτ προάγει 
μηχανισμούς ανοσοανοχής (tolerance), κυρίως μέσω της 
επαγωγής τ-ανοσορυθμιστικών κυττάρων (Tregs).8-10 κα-
τά την άποψη των συγγραφέων είναι αντιφατικές οι επι-
κρατούσες απόψεις, ότι η ΕΦτ δρα στην περίπτωση των 
δερματικών λεμφωμάτων μέσω ενεργοποίησης του ανο-
σοποιητικού, ενώ ταυτόχρονα στις άλλες καταστάσεις δρα 
μέσω πρόκλησης ανοσοανοχής. Είναι σαφές ότι χρειάζο-
νται περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου να 
αποσαφηνισθεί ο μηχανισμός δράσης της ΕΦτ.

Η θεραπευτική δράση της μονοθεραπείας 
με ΕΦΤ

τα αποτελέσματα από την πρώτη κλινική εφαρμογή 
της ΕΦτ σε ασθενείς με τ-δερματικό λέμφωμα δημοσι-
εύθηκαν το 1987 από τους Edelson et al. ςτη μελέτη των 
Edelson περιελήφθησαν 37 ασθενείς με τ-δερματικό λέμ-
φωμα (MF/SS), και η συνολική ανταπόκριση ήταν 73%. 
Είκοσι-εννέα εκ των 37 ασθενών παρουσίαζαν ερυθρό-
δερμα και 24 εξ αυτών ανταποκρίθηκαν στην ΕΦτ (83%). 
τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά και η απουσία ανεπιθύμητων συμβαμάτων οδήγησε 
το FDA στην έγκριση της ΕΦτ σαν καθιερωμένη θερα-

πεία των δερματικών λεμφωμάτων. την αρχική μελέτη 
που οδήγησε στην έγκριση από το FDA ακολούθησαν 
άλλες, τόσο από κέντρα της Αμερικής όσο και της Ευ-
ρώπης. οι σημαντικότερες κλινικές μελέτες στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ΕΦτ σαν μονοθεραπεία περιγράφο-
νται συνοπτικά στον Πίνακα 1.2,11-17

η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω κλι-
νικών μελετών αναπόφευκτα δημιουργεί προβληματισμούς 
οι οποίοι σχολιάζονται στις επόμενες παραγράφους:

1) Είναι αναπαραγώγιμα τα κριτήρια για την εκτί-
μηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία; ςτην πρωτοπό-
ρα μελέτη των Edelson et al, όπως και σε αρκετές από τις 
επόμενες μελέτες περιελήφθησαν κυρίως ασθενείς με SS 
ή ερυθροδερμική μορφή MF, και χρησιμοποιήθηκε για 
την εκτίμηση της ανταπόκρισης ο δείκτης βαρύτητας της 
δερματικής προσβολής (skin scoring system).2 ςτο σύ-
στημα αυτό εκτιμάται ο βαθμός της απολέπισης, της ακε-
ραιότητας ή όχι (εξελκώσεις) του δέρματος, καθώς και ο 
βαθμός διήθησης (πεπαχυσμένο δέρμα). Χρησιμοποιεί-
ται μία κλίμακα βαρύτητας από 0 (φυσιολογικό) μέχρι 4 
(βαρύτατη διαταραχή), η οποία δύσκολα είναι αναπαρα-
γώγιμη κατά τρόπο αντικειμενικό. Επίσης προσδιορίζει 
τις βλάβες σε σχέση με την επιφάνεια του δέρματος, με 
αποτέλεσμα ένας ασθενής να βαθμολογείται από 0 μέχρι 
400 (4×100%). ςτη συγκεκριμένη μελέτη, η μείωση της 
βαθμολόγησης της δερματικής προσβολής κατά τουλάχι-
στον 25% μετά τη θεραπεία ήταν σύμφωνα με την άποψη 
των συγγραφέων αρκετή ώστε να θεωρείται ανταπόκρι-
ση. Επίσης η μείωση της αντίστοιχης βαθμολόγησης πε-
ρισσότερο από 75% θεωρείται σε ορισμένες μελέτες σαν 
πλήρης ύφεση των δερματικών βλαβών. Είναι αυτονόητο 
ότι η εκτίμηση της ανταπόκρισης στις περιπτώσεις των 
δερματικών λεμφωμάτων δεν είναι εύκολη, ούτε αναπα-

Πίνακας 1. Αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής φωτοχημειοθεραπείας. Μονοθεραπεία 

Συγγραφέας, (Βιβλ. 
αναφορά) Έτος

Αριθμός 
Ασθενών

Συνολική 
απάντηση& No (%)

Πλήρης ύφεση*
No (%)

Μερική ύφεση
No (%)

Ασθενείς με 
ερυθροδερμική 

μορφή (%)
Edelson, (2) 1987 37 27/37 (73%) 9/37 (24%) 18/37 (49%) (78%)
Zic, (11) 1996 20 10/20 (50%) 5/20 (25%) 5/20 (25%) (60%)
Duvic, (12) 1996 34 17/34 (50%) 6/34 (18%) 11/34 (32%) (74%)
Gottlieb, (13) 1996 28 20/28 (71%) 7/28 (25%) 13/28 (46%) (89%)
Jiang, (14) 1999 25 20/25 (80%) 5/25 (20%) 15/25 (60%) (100%)
Crovetti, (15) 2000 24 16/24 (67%) 8/24 (33%) 8/24 (33%) (33%)
Bisaccia, (16) 2000 37 20/37 (54%) 5/37 (14%) 15/37 (40%) (27%)
Evans, (17) 2001 23 13/23 (57%) 0/23 (0%) 13/23 (57%) (100%)
Συνολικά δεδομένα 228 143/228 (63%) 45/228 (20%) 98/228 (43%) (69%)

*Στις περισσότερες μελέτες αναφέρονται σε πλήρη ύφεση των δερματικών εκδηλώσεων
&Για την εκτίμηση της απάντησης στην θεραπεία χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες μελέτες ο δείκτης βαρύτητας της δερματικής προσβολής 

(skin scoring system), όπως αυτό περιγράφηκε από τους Edelson et al
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ραγώγιμη σε αντίθεση με τα συστηματικά λεμφώματα. 
ςτην περίπτωση των πιο πρώιμων δερματικών σταδίων 
(τ1, τ2), τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα κυρίως 
λόγω του γεγονότος ότι οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν 
αυτόματη υποχώρηση ορισμένων βλαβών και εμφάνι-
ση άλλων ανεξάρτητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Είναι προφανές ότι ενώ ο ορισμός της πλήρους δερματι-
κής ύφεσης είναι εύκολος αφού προϋποθέτει την πλήρη 
εξαφάνιση όλων των δερματικών βλαβών, αντίθετα είναι 
δύσκολο να ορισθεί με αντικειμενικό τρόπο, η μερική, ή 
η ελάχιστη ανταπόκριση όπως βέβαια και η σταθερή νό-
σος και το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ΕΦτ.

Επιπλέον στις πιο πρόσφατες μελέτες τα κριτήρια για 
την εκτίμηση της πλήρους ύφεσης είναι πολύ πιο αυστηρά 
από ότι στο παρελθόν και αυτό οφείλεται στις εξελίξεις 
στο πεδίο της διαγνωστικής και εργαστηριακής αιματολο-
γίας. με βάση τα σημερινά δεδομένα η τεκμηρίωση της 
πλήρους ύφεσης προϋποθέτει και την πλήρη εξαφάνιση 
των νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων από το περιφερικό 
αίμα (εφόσον προϋπήρχαν). για τον σκοπό αυτό χρησιμο-
ποιούνται τεχνικές όπως η ανοσοφαινοτυπική μελέτη του 
περιφερικού αίματος, ή μοριακές τεχνικές για την ανάδει-
ξη κλωνικότητας, όπως η PCR για την ανίχνευση κλωνι-
κής αναδιάταξης του TCR-υποδοχέα. Είναι σαφές ότι η 
ευαισθησία των ανωτέρω τεχνικών υπερέχει σημαντικά 
της απλής μικροσκόπησης του επιχρίσματος του περιφε-
ρικού αίματος για την αναζήτηση παθολογικών λεμφο-
κυττάρων. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι στο παρελθόν είχε 
υπερεκτιμηθεί το ποσοστό των πλήρων υφέσεων.

2) Είναι σημαντική η διάρκεια της ανταπόκρισης 
στην ΕΦΤ; Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα στη βι-
βλιογραφία σχετικά με το διάστημα ελεύθερο νόσου σε 
ασθενείς με πλήρη ύφεση. ορισμένοι εκ των ερευνητών 
αναφέρουν ότι αρκετοί εκ των ασθενών με πλήρη ύφεση 
παραμένουν ελεύθεροι νόσου για πολλά έτη.18 Αντίθετα 
η εμπειρία των ερευνητών από τη Mayo Clinic είναι δια-
φορετική. Επί συνόλου 55 ασθενών με σύνδρομο Sezary 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μονοθεραπεία με ΕΦτ, μόνο 
ένας επέτυχε μακρά πλήρη ύφεση της νόσου.19

3) Συνοδεύεται η θεραπεία με ΕΦΤ με αύξηση της 
ολικής επιβίωσης; Ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί είναι εάν η θεραπευτική ανταπόκριση στην 
ΕΦτ συνοδεύεται και από αύξηση στην ολική επιβίωση. 
Όπως στην περίπτωση των συστηματικών λεμφωμάτων 
χαμηλής κακοήθειας, έτσι και στην περίπτωση των δερ-
ματικών λεμφωμάτων, η μείωση του φορτίου νόσου δεν 
είναι απαραίτητο να μεταφράζεται σε αύξηση της επιβίω-
σης. ςτην πρώτη μελέτη των Edelson et al, που διεξήχθη 
το 1987, έγινε δεύτερη ανάλυση των κλινικών δεδομέ-
νων το 1992 και διαπιστώθηκε ότι η μέση επιβίωση των 
ασθενών που υπεβλήθησαν σε ΕΦτ ήταν 60 μήνες. οι 
συγγραφείς αναφέρουν ότι η μέση επιβίωση των 60 μη-
νών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη της μέσης επιβίωσης 

της ιστορικής ομάδας σύγκρισης (ασθενείς που δεν υπο-
βλήθηκαν σε ΕΦτ) η οποία ήταν μόνο 33 μήνες.20 ςε 
παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη των 
Gotllieb et al.13

Αντίθετα αποτελέσματα προκύπτουν από τη μελέτη 
των Fraser-Andrews et al. η μελέτη είναι μονοκεντρική, 
και αναφέρεται συνολικά σε 44 ασθενείς με σύνδρομο 
Sezary, εκ των οποίων 29 θεραπεύθηκαν με ΕΦτ μετα-
ξύ 1991 και 1996 και αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Από 
τους υπόλοιπους 15 ασθενείς, 8 θεραπεύτηκαν κατά το 
ίδιο χρονικό διάστημα με την ομάδα ελέγχου αλλά στους 
οποίους δεν χορηγήθηκε ΕΦτ, ενώ 7 προσήλθαν για θε-
ραπεία πριν το 1991 όταν η ΕΦτ δεν ήταν διαθέσιμη στο 
κέντρο όπου εκπονήθηκε η εργασία. Από την πολυπαρα-
γοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη της ΕΦτ 
στην θεραπεία δεν πρόσφερε σημαντική αύξηση την ολι-
κή επιβίωση των ασθενών με σύνδρομο Sezary.21

ςυμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρ-
χει μέχρι στιγμής προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη μέσω 
της οποίας να τεκμηριώνεται με ασφάλεια και επιστημο-
νικό τρόπο ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της ΕΦτ 
στη θεραπεία των δερματικών λεμφωμάτων. Ανεξάρτη-
τα των ανωτέρω προβληματισμών, είναι σαφές ότι τόσο 
στις παλαιότερες μελέτες, όσο και στις πλέον πρόσφατες 
διαπιστώνεται ότι ορισμένοι ασθενείς με ερυθροδερμα-
τική μορφή της νόσου και παρουσία παθολογικών κυτ-
τάρων στο περιφερικό αίμα δυνατόν να παρουσιάσουν 
πλήρη ύφεση της νόσου μακράς διαρκείας. Αυτή η πα-
ρατήρηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αυτόματες 
υφέσεις στην ερυθροδερματική μορφή της νόσου είναι 
εξαιρετικά σπάνιες αποτελούν τα ισχυρότερα επιχειρήμα-
τα υπέρ της θεραπευτικής δράσης της ΕΦτ. τα ανωτέρω 
δεδομένα σε συνδυασμό με το εξαιρετικό profile ασφα-
λείας της μεθόδου είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδοχή 
της ΕΦτ σαν μία καθιερωμένη θεραπεία συγκεκριμένων 
μορφών των δερματικών λεμφωμάτων.

ΕΦΤ σε συνδυασμό με ιντερφερόνη
ο συνδυασμός ιντερφερόνης-α με ΕΦτ είναι πιθανόν 

να υπερέχει της μονοθεραπείας με ΕΦτ. το συμπέρασμα 
αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα αναδρομικών με-
λετών.22-24 η πλέον ενδιαφέρουσα εργασία είναι αυτή 
των Dippel et al.25 ςτη μελέτη αυτή περιελήφθησαν 19 
ασθενείς και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 
μονοθεραπεία με ΕΦτ είτε ΕΦτ σε συνδυασμό με ιντερ-
φερόνη-α. Δέκα ασθενείς έλαβαν μονοθεραπεία με ΕΦτ 
και εξ αυτών 1 παρουσίασε πλήρη ανταπόκριση, ενώ οι 
υπόλοιποι 9 είχαν σταθερή νόσο κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Αντίθετα στο σκέλος της συνδυασμένης θε-
ραπείας περιελήφθησαν 9 ασθενείς και εξ αυτών 4 πα-
ρουσίασαν πλήρη ύφεση, 2 επέτυχαν μερική ύφεση και 
2 είχαν σταθερή νόσο. η μελέτη αυτή είναι η μοναδική 
στην οποία τεκμηριώνεται η υπεροχή της συνδυασμέ-
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νης θεραπείας τουλάχιστον όσον αφορά την πιθανότητα 
ανταπόκρισης. το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ανωτέ-
ρω μελέτης, εκτός βέβαια του μικρού αριθμού ασθενών, 
είναι το γεγονός ότι δεν διέθετε ξεχωριστό σκέλος ασθε-
νών οι οποίοι θα ελάμβαναν μονοθεραπεία με ιντερφε-
ρόνη-α. η κριτική που ασκείται, είναι ότι η ιντερφερόνη 
μόνη της είναι πιθανόν να είναι ισοδύναμη της συνδυα-
σμένης θεραπείας. Πράγματι η χορήγηση ιντερφερόνης 
έχει σημαντική θεραπευτική δράση, και όταν χορηγείται 
σαν μονοθεραπεία συνοδεύεται από πιθανότητα συνολι-
κής ανταπόκρισης περίπου 70%, ενώ η πιθανότητα πλή-
ρους ύφεσης κυμαίνεται στο 20%.26

Συνδυασμός με ολοσωματική ακτινοβολία 
εκπομπής δέσμης ηλεκτρονίων

η κύρια μελέτη είναι αναδρομική, εκπονήθηκε από 
τους Wilson et al, και περιελήφθησαν 163 ασθενείς όλων 
των σταδίων. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ολοσωμα-
τική ακτινοβολία δέσμης ηλεκτρονίων (Total skin electron 
beam, TSEB) από το 1974 μέχρι και το 1990. ορισμένοι 
εκ των ασθενών που επέτυχαν πλήρη ή πολύ καλή μερική 
ύφεση της νόσου μετά την ακτινοβόληση, αποφασίστηκε 
να λάβουν κάποιου είδους θεραπεία εδραίωσης είτε με 
χημειοθεραπεία (συνδυασμός doxorubicin με cyclophos-
phamide), είτε θεραπεία με ΕΦτ. η ολική επιβίωση στην 
ομάδα των ασθενών με πρώιμη νόσο ήταν άριστη (δεκαε-
τής επιβίωση 90%) και η προσθήκη θεραπείας εδραίωσης 
μετά την ακτινοβόληση δεν πρόσφερε επιπλέον θεραπευ-
τικό όφελος. Διαφορετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν 
στην ομάδα των ασθενών με προχωρημένα δερματικά 
στάδια (τ3, τ4, όγκοι, ερυθρόδερμα). ςτην ομάδα αυτή 
η προσθήκη θεραπείας εδραίωσης είχε σαν αποτέλεσμα 
αύξηση της επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η τριετής επι-
βίωση στην ομάδα των ασθενών η οποία έλαβε συμπλη-
ρωματική χημειοθεραπεία, ήταν 75%, ενώ η αντίστοιχη 
τριετής επιβίωση στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν 
συμπληρωματικά θεραπεία με ΕΦτ ήταν 100%. η ομάδα 
των ασθενών οι οποίοι δεν έλαβαν καμία συμπληρωμα-
τική θεραπεία εδραίωσης μετά την ακτινοβόληση είχαν 
τη μικρότερη τριετή επιβίωση η οποία ήταν 50%. Αν και 
οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, παρατηρή-
θηκε τάση για αυξημένη επιβίωση στην ομάδα που έλα-
βε συμπληρωματικά ΕΦτ (p=0.06).27

η ίδια ομάδα ερευνητών μελέτησε πιο διεξοδικά την 
αποτελεσματικότητα της προσθήκης ΕΦτ στην ολοσω-
ματική ακτινοβολία σε ασθενείς με ερυθροδερματική 
μορφή της νόσου. ςτην αναδρομική αυτή μελέτη περι-
ελήφθησαν 44 ασθενείς με δερματικό στάδιο τ4. Όλοι 
υποβλήθηκαν σε TSEB και εξ αυτών 32 ασθενείς (73%) 
επέτυχαν πλήρη ύφεση της δερματικής νόσου. Από τους 
32 ασθενείς με πλήρη δερματική ύφεση οι 15 έλαβαν ταυ-
τόχρονα ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακτινοβο-

λίας και συμπληρωματική θεραπεία με ΕΦτ. η τριετής 
επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) για τη συνολική ομά-
δα των 32 ασθενών ήταν 63%. ςτην υποομάδα των 17 
ασθενών που έλαβαν μόνο TSEB, η τριετής DFS ήταν 
49%, σε αντίθεση με την υποομάδα των 15 ασθενών που 
έλαβαν συνδυασμό TSEB και ΕΦτ όπου παρατηρήθη-
κε τριετής DFS 81%. ςτην πολυπαραγοντική ανάλυση 
διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη ΕΦτ μετά την ακτινοβό-
ληση συσχετίζεται με στατιστικά σημαντική βελτίωση 
όσον αφορά την επιβίωση ελεύθερη νόσου αλλά και την 
ολική επιβίωση.28

Συνδυασμός με άλλες θεραπείες
η αποτελεσματικότητα της ΕΦτ σε συνδυασμό με άλ-

λες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει μελετηθεί στα πλαί-
σια μικρών μελετών φάσης ι ή ιι. Πιο συγκεκριμένα η 
ΕΦτ έχει συνδυαστεί με κυτταροκίνες όπως IL-2, IL-12, 
GF-CSF, και ρετινοειδή όπως το bexarotene.29-32 ςτο κέ-
ντρο μας εκπονήθηκε μελέτη συνδυασμένης χορήγησης 
bexarotene και ΕΦτ σε ασθενείς με δερματικό λέμφω-
μα (SS/MF). ςυγκεκριμένα στη μελέτη μας περιελήφθη-
σαν 3 ασθενείς με σπογγοειδή μυκητίαση και 2 ασθενείς 
με σύνδρομο Sezary. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
θεραπεία με ΕΦτ και ταυτόχρονη χορήγηση bexarotene 
per-os. ςυνολικά 4 από τους 6 ασθενείς ανταποκρίθηκαν 
στη θεραπεία. και οι δύο εκ των ασθενών με SS ανταπο-
κρίθηκαν στη θεραπεία, η διάρκεια όμως της απάντησης 
ήταν μικρή. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση ότι 2 εκ 
των 3 ασθενών με MF και δερματικό στάδιο τ2 παρου-
σίασαν ανταπόκριση στη θεραπεία παρά το γεγονός ότι η 
ΕΦτ δεν έχει δράση σε αυτή την υποομάδα των ασθενών. 
Ένας εκ των 2 ασθενών με MF παρουσίασε πλήρη ύφεση 
της νόσου και μέχρι σήμερα 5 έτη αργότερα εξακολουθεί 
να βρίσκεται σε πλήρη ύφεση ενώ έχει διακόψει κάθε θε-
ραπεία.33 (Εικόνα 1). Επίσης η ΕΦτ έχει συνδυαστεί με 
χημειοθεραπεία και συγκεκριμένα με τη fludarabine που 
ανήκει στην ομάδα των αναλόγων των πουρινών. ςτη με-
λέτη αυτή η μονοθεραπεία με fludarabine δεν ήταν ιδιαί-
τερα αποτελεσματική. ο συνδυασμός ΕΦτ-fludarabine 
υπερείχε της μονοθεραπείας με fludarabine όσον αφο-
ρά την πιθανότητα απάντησης στη θεραπεία, αλλά αυτή 
η διαφορά δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της 
DFS και της ολικής επιβίωσης.34

ποιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα ανταπόκρισης στη θεραπεία με 
ΕΦΤ?

το ανωτέρω ερώτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και 
η επίσημη άποψη προκύπτει από τα δεδομένα αναδρο-
μικών μελετών. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και 
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τα κριτήρια που καθορίζουν την πιθανότητα ανταπόκρι-
σης στην ΕΦτ είναι αποδεκτά από το σύνολο των ερευ-
νητών, θα πρέπει να τονιστεί ότι πάντοτε αναφέρονται 
και σποραδικές περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι χωρίς να 
πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια παρουσίασαν εξαιρετι-
κή ανταπόκριση στη θεραπεία με ΕΦτ.2,18 [2, 11, 27, 29, 
30, 31, 32]

1) Δερματικό στάδιο: Από το σύνολο των υπαρχό-
ντων κλινικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς 
με ερυθρόδερμα (ερυθροδερμική μορφή MF ή/και SS) 
έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες ανταπόκρισης στη 
θεραπεία με ΕΦτ.35,36 Αντίθετα, ασθενείς με δερματικά 
στάδια τ1, τ2, τ3 (κηλίδα, πλάκα, όγκος) έχουν σημα-
ντικά μικρότερη πιθανότητα να ανταποκριθούν στην ΕΦτ 
και ιδίως όταν αυτή χορηγείται με τη μορφή της μονο-
θεραπείας. η θεραπευτική αστοχία της ΕΦτ σε ασθενείς 
με δερματικό στάδιο πλάκας-κηλίδας έχει τεκμηριωθεί 
και μέσω της διενέργειας προοπτικής τυχαιοποιημένης 
μελέτης. η εν-λόγω μελέτη αποτελεί και τη μοναδική 
τυχαιοποιημένη μελέτη που πραγματεύεται την απο-
τελεσματικότητα της ΕΦτ στα δερματικά λεμφώματα. 
ςτην εργασία περιελήφθησαν 16 ασθενείς με δερματι-
κό στάδιο τ2, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 
μονοθεραπεία με ΕΦτ, είτε PUVA. η δερματική αντα-
πόκριση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα των 
ασθενών που έλαβαν PUVA.37 Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι στη συγκεκριμένη μελέτη περιελήφθησαν μόνο ασθε-
νείς με παρουσία τ-κλωνικότητας στο περιφερικό αίμα. 
Όπως θα εξηγηθεί σε επόμενες παραγράφους η συμμε-
τοχή του περιφερικού αίματος θεωρείται από τους ισχυ-
ρότερους προγνωστικούς παράγοντες που προδικάζουν 
ευνοϊκή ανταπόκριση στην ΕΦτ.

2) Η παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων στο πε-
ριφερικό αίμα: ςημαντική παρατήρηση από τα πρώτα 
χρόνια εφαρμογής της ΕΦτ, ήταν ότι η παρουσία παθο-
λογικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα των ασθενών 
συσχετίζονταν με αυξημένη πιθανότητα ανταπόκρισης 
στη θεραπεία.35-39 τα πρώτα χρόνια όταν η κυτταρομε-

τρία ροής και οι ευαίσθητες μοριακές τεχνικές δεν ήταν 
διαθέσιμες στα περισσότερα εργαστήρια ρουτίνας, για 
την εκτίμηση της παρουσίας παθολογικών κυττάρων στο 
περιφερικό αίμα αρκούσε η προσεκτική μικροσκόπηση 
του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος. ςήμερα, θε-
ωρείται απαραίτητη η ανοσοφαινοτυπική μελέτη του πε-
ριφερικού αίματος με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής με 
σκοπό την αναζήτηση τ-λεμφοκυττάρων με παθολογικό 
ανοσοφαινότυπο (πχ, CD4+/CD7-). Επίσης με τη χρήση 
της κυτταρομετρίας ροής μπορεί να γίνει εκτίμηση του 
ρεπερτορίου των μεταβλητών περιοχών των γονιδίων της 
β-αλυσίδας του TCR-υποδοχέα (TCR-Vβ-repertoire). η 
αυξημένη εκπροσώπηση μίας εκ των υποομάδων πχ της 
Vβ17, αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη υπέρ της παρουσί-
ας μονοκλωνικών τ-λεμφοκυττάρων. Πλέον ευαίσθητες 
μέθοδοι για την ανάδειξη συμμετοχής του περιφερικού 
αίματος είναι οι μοριακές τεχνικές (PCR για την ανίχνευ-
ση μονοκλωνικών αναδιατάξεων του TCR-υποδοχέα). οι 
ανωτέρω τεχνικές αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργα-
λεία όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για τη διαχρονι-
κή παρακολούθηση των ασθενών και την εκτίμηση της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία.

3) Ο βαθμός της ανοσοεπάρκειας του ασθενούς: 
Πλήθος παρατηρήσεων υποστηρίζουν την άποψη ότι για 
την ανταπόκριση στην ΕΦτ απαιτείται σχετική διατήρηση 
της ανοσιακής ικανότητας του ασθενούς. Είναι γνωστό, 
ότι οι ασθενείς με δερματικά λεμφώματα παρουσιάζουν 
ανοσοκαταστολή, το βάθος της οποίας αυξάνει με την 
πρόοδο της νόσου και την αύξηση του νεοπλασματικού 
φορτίου. Επιπλέον η χορήγηση χημειοθεραπευτικών, κορ-
τικοειδών κλπ, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα για την 
επιδείνωση του βαθμού της ανοσοκαταστολής. Από την 
ομάδα των Edelson et al, διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ της ανταπόκρισης και του χρόνου από τη διάγνω-
ση της νόσου και της θεραπείας με ΕΦτ. ςυγκεκριμένα 
όλοι οι ασθενείς με διάρκεια νόσου < 1 έτους ανταποκρί-
θηκαν, ενώ αντίθετα ουδείς εκ των ασθενών με διάρκεια 
νόσου > 2 ετών ανταποκρίθηκε. Ασθενείς με διάρκεια νό-
σου μεταξύ 1 και 2 ετών είχαν πιθανότητα ανταπόκρισης 
μικρότερης του 50%.35 τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
με τη μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στη θερα-
πεία με ΕΦτ διακρίνονται στον Πίνακα 2.

Συμπεράσματα
η ΕΦτ αποτελεί θεραπευτική μέθοδο με αποτελε-

σματικότητα σε υποομάδες ασθενών με MF/SS. μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει δημοσιευμένη προοπτική τυχαιοποι-
ημένη μελέτη μέσω της οποίας να τεκμηριώνονται: 1) τα 
ποσοστά απάντησης 2) η υπεροχή ή όχι της ΕΦτ σε σχέ-
ση με άλλες επίσης αποτελεσματικές θεραπείες όπως πχ 
η χορήγηση ιντερφερόνης-α, 3) η δυνατότητα ή όχι της 
ΕΦτ να επιδρά στη φυσική ιστορία της νόσου κυρίως μέ-

Εικόνα 1. Ασθενής σε πλήρη ύφεση της νόσου (Σπογγοειδής 
Μυκητίαση, στάδιο Τ2Ν0ΜΟ) μετά θεραπεία με συνδυασμό 
εξωσωματικής φωταφαίρεσης και bexarotene.
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σω αύξησης της συνολικής επιβίωσης, και 4) τα κριτήρια 
επιλογής των ασθενών οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη 
πιθανότητα ανταπόκρισης.

με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η χορήγηση θερα-
πείας με ΕΦτ πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν σε 
ασθενείς οι οποίοι πληρούν όλα εκ των κάτωθι 1) πά-
σχουν από σύνδρομο Sezary, ή ερυθροδερμική μορφή 
MF, 2) παρουσία αξιόλογου αριθμού νεοπλασματικών 
κυττάρων στο περιφερικό αίμα, 3) η νόσος να είναι προ-
σφάτου ενάρξεως και να μην έχει προηγηθεί χημειοθε-

ραπεία. ςυστήνεται η συνχορήγηση ιντερφερόνης λόγω 
της πιθανής αύξησης της ανταπόκρισης.

ςυνοψίζοντας θα πρέπει να τονιστεί, ότι είναι απα-
ραίτητο η θέση της ΕΦτ στη θεραπευτική των δερματι-
κών λεμφωμάτων να τεκμηριωθεί μέσω της διενέργειας 
πολυκεντρικής προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης. η 
αναγκαιότητα της διενέργειας προοπτικής μελέτης γίνε-
ται περισσότερο επιτακτική, εάν αναλογιστούμε το εξαι-
ρετικά υψηλό κόστος της ΕΦτ.

Πίνακας 2. Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών που σχετίζονται με την πιθανότητα αντα-
πόκρισης
Μικρότερο κατά το δυνατόν φορτίο 

νόσου
(Η αύξηση του νεοπλασματικού φορτίου 

συσχετίζεται με τον βαθμό έκπτωσης  
της ανοσιακής ικανότητας του ασθενούς) 

1. Απουσία σημαντικής λεμφαδενικής διόγκωσης ή συμμετοχής εσωτερι-
κών οργάνων

2. Αριθμός λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος <20Χ103/μl
3. Διάρκεια νόσου <2 ετών

Συμμετοχή περιφερικού αίματος 4. Παρουσία ικανού αριθμού νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων στο περι-
φερικό αίμα (20% - 30% επί του συνόλου των λεμφοκυττάρων)

Διατήρηση της ανοσιακής ικανότητας 
του ασθενούς

5. Επαρκής αριθμός κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων στο περιφερικό 
αίμα (CD8 >15%)

6. Επαρκής κυτταροτοξική δράση των ΝΚ-κυττάρων
7. Απουσία προηγηθείσης χημειοθεραπείας

Δερματικό στάδιο 8. Ερυθρόδερμα. Εάν συνυπάρχουν πλάκες να μην καλύπτουν περισσότε-
ρο από το 10% με 15% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος.

The role of extracorporeal photapheresis in the treatment of cutaneous T-cell 
lymphomas

by J. Dervenoulas and P. Tsirigotis
2nd Department of Internal Medicine, General University Hospital “Attikon”, Athens

ABSTRACT: Extracorporeal photopheresis (ECP) is an effective treatment modality for patients with 
erythrodermic mycosis fungoides (MF) and Sezary syndrome (SS). During ECP, a fraction of peripher-
al blood mononuclear cells is collected, incubated ex-vivo with methoxypsoralen, UVA irradiated, and 
finally reinfused to patient. Although, the mechanism of action of ECP, is not well established, clinical 
and laboratory observations support the hypothesis of a vaccination like effect. ECP induce apoptosis 
of normal and neoplastic lymphocytes, while enhances differentiation of monocytes towards immature 
dendritic cells (imDCs) followed by engulfment of apoptotic bodies. After reinfusion, imDcs undergo 
maturation and antigenic peptides from the neoplastic cells are expressed on the surface of DCs. Mature 
DCs travel to lymph nodes and activate cytotoxic T-cell clones with specificity against tumor antigens. 
Disease control is mediated through cytotoxic T-lymphocytes with anti-tumor specificity. The efficacy 
and excellent safety profile of ECP has been showed in a large number of retrospective trials. Previous 
studies showed that monotherapy with ECP produces an overall response rate of approximately 60%, 
while clinical data support that ECP is much more effective when combined with other immune modu-
lating agents like interferons or retinoids, or when used as consolidation treatment after total skin elec-
tron beam irradiation. However, only a proportion of patients actually respond to ECP and parameters 
predictive of response need to be discovered. A patient with a high probability of response to ECP must 
fulfill all of the following criteria: 1) SS, or erythrodermic MF, 2) presence of neoplastic cells in periph-
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Ο ρόλος της εξωσωματικής φωτοχημειοθεραπείας στη θεραπεία των Τ-λεμφωμάτων 93

chemotherapy and extracorporeal photochemotherapy for 
T3 and T4 cutaneous T-cell lymphoma patients who have 
achieved a complete response to total skin electron beam 
therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995; 32:987-995.

 28. Wilson LD, Jones GW, Kim D, et al. Experience with total 
skin electron beam therapy in combination with extracor-
poreal photopheresis in the management of patients with 
erythrodermic (T4) mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol. 
2000; 43:54-60.

 29. Fritz TM, Kleinhans M, Nestle FO, Burg G, Dummer R. 
Combination treatment with extracorporeal photopheresis, 
interferon alfa and interleukin-2 in a patient with the Sezary 
syndrome. Br J Dermatol. 1999; 140:1144-1147.

 30. Rook AH, Gottlieb SL, Wolfe JT, et al. Pathogenesis of 
cutaneous T-cell lymphoma: implication for the use of 
recombinant cytokines and photopheresis. Clin Exp Im-
munol. 1997; 107(suppl 1):16-20.

 31. Rook AH, Wood GS, Yoo EK, et al. Interleukin 12 induces 
lesion regression and cytotoxic T cell responses in cutane-
ous T cell lymphomas. Blood. 1999; 94:902-908.

 32. Bouwhuis SA, Markovic SN, McEvoy MT, Pittelkow MR. 
Extracorporeal photopheresis and adjuvant aerosolized 
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor for 
Sezary syndrome. Mayo Clin Proc. 2002; 77:197-200.

 33. Tsirigotis P, Pappa V, Papageorgiou S, et al. Extracorpor-
eal photopheresis in combination with bexarotene in the 
treatment of mycosis fungoides and Sezary syndrome. Br 

J Dermatol. 2007; 156:1379-1381.
 34. Quaglino P, Fierro MT, Rossotto GL, Savoia P, Bernengo 

MG. Treatment of advanced mycosis fungoides/Sezary 
syndrome with fludarabine and potential adjunctive benefit 
to subsequent extracorporeal photochemotherapy. Br J 
Dermatol. 2004; 150:327-336.

 35. Heald P, Rook A, Perez M, et al. Treatment of erythrodermic 
cutaneous T-cell lymphoma with extracorporeal photoche-
motherapy. J Am Acad Dermatol. 1992; 27:427-433.

 36. Fraser-Andrews E, Seed P, Whittaker S, Russell-Jones 
R. Extracorporeal photopheresis in Sezary syndrome. 
No significant effect in the survival of 44 patients with 
a peripheral blood T-cell clone. Arch Dermatol. 1998; 
134:1001-1005.

 37. Child FJ, Mitchell TJ, Whittaker SJ, Scarisbrick JJ, Seed 
PT, Russell-Jones R. A randomized cross-over study to 
compare PUVA and extracorporeal photopheresis in the 
treatment of plaque stage (T2) mycosis fungoides. Clin 
Exp Dermatol. 2004; 29:231-236.

 38. Vonderheid EC, Zhang Q, Lessin SR, et al. Use of serum 
soluble interleukin-2 receptor levels to monitor the progres-
sion of cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol. 
1998; 38:207-220.

 39. Koh HK, Davis BE, Meola T. Extracorporeal photopher-
esis for the treatment of 34 patients with cutaneous T cell 
lymphoma. J Invest Dermatol. 1994; 102:567



Σπάνια εξωλεμφαδενικά Τ/ΝΚ-λεμφώματα

Σταυρούλα Μασουρίδη

ΠΕΡιληΨη: τα ώριμα τ/Νκ-λεμφώματα απαντώνται σχετικά σπάνια στο δυτικό πληθυσμό, αντιπρο-
σωπεύοντας το 12-15% των μη-Hodgkin λεμφωμάτων. η σπανιότητα των νοσημάτων αυτών, σε συν-
δυασμό με την ιστολογική ετερογένειά τους ανέστειλε την έρευνα για δεκαετίες. τα τελευταία χρόνια, 
χάρη στην πρόοδο των ανοσοφαινοτυπικών και μοριακών τεχνικών, έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια 
στη διάγνωση και ταξινόμηση των τ/Νκ-λεμφωμάτων. τρεις σπάνιες, σχετικά πρόσφατα αναγνωρισμέ-
νες οντότητες θα συζητηθούν στην παρούσα ανασκόπηση. το ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα χαρακτηρίζε-
ται από ηπατοσπληνομεγαλία χωρίς λεμφαδενοπάθεια, κυτταροπενίες και διήθηση των κολποειδών του 
σπληνός, του ήπατος και του μυελού των οστών από κυτταροτοξικά, συνήθως τCRγδ+, λεμφοκύτταρα. 
Πρόκειται για επιθετική νόσο με εξαιρετικά υψηλή θνητότητα. το Τ-λέμφωμα σχετιζόμενο με εντερο-
πάθεια προέρχεται από ενδοεπιθηλιακά τ-λεμφοκύτταρα του εντέρου και συσχετίζεται ισχυρά με την 
κοιλιοκάκη. Είναι πιο συχνό σε περιοχές με υψηλή επίπτωση κοιλιοκάκης, όπως η Βόρεια Ευρώπη. οι 
ασθενείς συχνά παρουσιάζουν κατά τη διάγνωση κακή γενική κατάσταση και επικίνδυνες για τη ζωή 
επιπλοκές εξαιτίας τοπικά προχωρημένης νόσου. το εξωλεμφαδενικό λέμφωμα ΝΚ/Τ ρινικού τύπου 
εμφανίζεται συνήθως στην ανώτερη αεροφόρο οδό με προτίμηση στη ρινική κοιλότητα. Χαρακτηρίζε-
ται από εκτεταμένη καταστροφή των αγγείων και ιστική νέκρωση, ενώ παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση 
με τον ιό Epstein-Barr. Έχει ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή, προσβάλλοντας κυρίως τους πληθυσμούς 
της Ασίας και της κεντρικής/Νότιας Αμερικής. Δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη χημειοθεραπεία 
και η έκβαση είναι δυσμενής ακόμα και για τους ασθενείς με εντοπισμένη νόσο. τα παραπάνω νοσή-
ματα παρουσιάζουν επιθετική πορεία, η πλειονότητα δε των ασθενών δεν ωφελείται από την τρέχουσα 
θεραπευτική αντιμετώπιση. Απαιτείται ανάπτυξη νέων θεραπευτικών ουσιών και στρατηγικών, η σπα-
νιότητα όμως των οντοτήτων αυτών δεν επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων σειρών.

Haema 2010; 1(1): 94-102 Copyright EAE
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Ανασκόπηση

Ηπατοσπληνικό T Λέμφωμα
Εισαγωγή

Πρόκειται για σπάνιο-αποτελεί μόλις το 1,4% των πε-
ριφερικών τ-λεμφωμάτων1-επιθετικό, εξωλεμφαδενικό 
λέμφωμα που προέρχεται από κυτταροτοξικά τγδ λεμφο-
κύτταρα. η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 19902,3 
και αναγνωρίστηκε ως οντότητα στην ταξινόμηση REAL 
το 19944 με τον όρο «ηπατοσπληνικό τγδ λέμφωμα». η 
περιγραφή κάποιων σπάνιων περιστατικών με έκφραση 
του TCRαβ5 οδήγησε στη μετονομασία του σε «ηπατο-
σπληνικό τ λέμφωμα» στην κατά WHO ταξινόμηση του 

20016. το 10-20% των περιπτώσεων ηπατοσπληνικού 
λεμφώματος εμφανίζεται επί εδάφους ανοσοκαταστολής, 
συνήθως μετά από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων7-9. 
Έχει συσχετιστεί με τη θεραπεία με θειοπουρίνες (αζα-
θειοπρίνη και 6μP) και αναστολείς του τΝF-α (inflix-
imab και adalimumab)10,11 σε νέους ασθενείς με νόσο του 
Crohn, ενώ δεν υπάρχει γνωστή συσχέτιση με ιό.12

Κλινική εικόνα
Πρόκειται για νόσο των νέων (διάμεση ηλικία τα 34 

έτη)1 με καθ’ υπεροχή προσβολή των αρρένων. κατά τη 
διάγνωση το σύνολο των ασθενών παρουσιάζει κλινικά 
σημαντική σπληνομεγαλία, το 70% ηπατομεγαλία13 ενώ 
χαρακτηριστικά απουσιάζει η λεμφαδενοπάθεια. η πα-
ρουσία Β συμπτωμάτων είναι συχνή (70%) και το 30% 
των ασθενών έχει σημαντικά επηρεασμένη γενική κατά-
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Eικόνα 2. 46,Χ,-Υ,i(7)(q10),+8 χαρακτηριστικός καρυότυπος 
ηπατοσπληνικού Τγδ λεμφώματος (ασθενής της Εικ. 1). 

σταση (ECOG PS 2).
ςτον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται κυτταρο-

πενίες, με προεξάρχουσα τη θρομβοπενία. ο βαθμός της 
θρομβοπενίας συσχετίζεται με την πρόοδο της νόσου και 
πιθανώς οφείλεται κυρίως στην έκκριση κυτταροκινών, 
όπως ιντερφερόνης-γ, από τα τγδ λεμφοκύτταρα9. Παρά 
το σχεδόν σταθερό εύρημα της διήθησης μυελού κατά τη 
διάγνωση, η λευχαιμική εικόνα είναι εξαιρετικά σπάνια. 
Είναι όμως πιθανή η ανεύρεση μικρού αριθμού άτυπων 
λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα13. η LDH είναι αυ-
ξημένη στην πλειοψηφία των ασθενών ενώ το 30% ανευ-
ρίσκονται διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας9.

Μορφολογική εικόνα – Ανοσοφαινοτυπικά 
ευρήματα

τα κύτταρα της νόσου εντοπίζονται χαρακτηριστικά 
εντός των κολποειδών του μυελού των οστών όπου ανα-
μειγνύονται με τα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα και 
η ανίχνευσή τους είναι συχνά δυσχερής χωρίς τη βοήθεια 
της ανοσοϊστοχημείας. κατά τη διάγνωση ανευρίσκονται 
κυρίως μικρά κύτταρα με ανώμαλο περίγραμμα πυρήνα, 
πυκνή χρωματίνη και βασεόφιλο πρωτόπλασμα. ςυνυ-
πάρχει ένας υποπληθυσμός μεσαίου/μεγάλου μεγέθους 
βλαστόμορφων κυττάρων με λιγότερο πυκνή χρωματίνη, 
μικρό αλλά ευκρινές πυρήνιο που συχνά είναι ευκολό-
τερα ανιχνεύσιμος στο επίχρισμα μυελού από την οστε-
ομυελική βιοψία14 (Εικ. 1). κατά την πρόοδο της νόσου 
παρατηρείται εξέλιξη της διήθησης από ενδοκολποειδική 
σε διάμεση και αύξηση του ποσοστού των βλαστόμορ-
φων κυττάρων13. Πιθανή είναι η ανεύρεση ερυθροφαγο-
κυττάρωσης14. ςτον σπλήνα, το πρότυπο διήθησης είναι 
ίδιο με εντόπιση μικρού έως μεσαίου μεγέθους άτυπων 
λεμφοκυττάρων εντός των κολποειδών του ερυθρού πολ-
φού του σπληνός με αποτέλεσμα συρρίκνωση έως εξα-
φάνιση του λευκού πολφού. ςυνήθης είναι η προσβολή 
των λεμφαδένων της πύλης του σπληνός. κατά τον ίδιο 
τρόπο διηθούνται και τα κολποειδή του ήπατος.

τα λεμφωματικά κύτταρα φέρουν ανοσοφαινότυπο 
μη ενεργοποιημένου κυτταροτοξικού τ-λεμφοκυττάρου: 
CD2+, CD3+, CD4-, CD5-, CD7+/-, CD8-/+, CD16+/-, 
CD56+/-, TCRγδ, (σπανιότερα TCRαβ). Εκφράζουν τα 
κυτταροτοξικά μόρια TIA-1 και granzyme M ενώ είναι 
συνήθως αρνητικά για granzyme B και perforin. H ανί-
χνευση με την κυτταρομετρία ροής ενός διπλά αρνητικού 
(CD4-/CD8-) πληθυσμού κυττάρων θέτει συχνά την ισχυ-
ρή υποψία της νόσου. η διαφορική διάγνωση της νόσου 
περιλαμβάνει τη σπάνια Tγδ-LGL (τγδ λευχαιμία από με-
γάλα λεμφοκύτταρα με κοκκία) όπου όμως ανευρίσκεται 
CD57+, το τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα/λευχαιμία που χα-
ρακτηρίζεται από Tdt+ και την επιθετική Νκ λευχαιμία/
λέμφωμα όπου εκφράζονται όλα τα κυτταροτοξικά μό-
ρια (συμπεριλαμβανομένων των granzyme B και perfo-

rin) και όχι τα sCD3 και TCR15,16. Είναι γεγονός ότι χάρη 
στην πρόοδο της ανοσοφαινοτυπικής/ανοσοϊστοχημικής 
μελέτης των κυττάρων, η εξέταση του μυελού των οστών 
οδηγεί κατά κανόνα στη διάγνωση και από το 1995 δεν 
πραγματοποιούνται διαγνωστικές σπληνεκτομές9.

Κυτταρογενετικά-μοριακά ευρήματα
ςχεδόν σταθερό –αν και όχι παθογνωμονικό για τη νό-

σο- εύρημα αποτελεί η ανεύρεση του ισοχρωμοσώματος 
7q14. Πιθανή είναι επίσης η απώλεια του χρωμοσώματος 
Υ και η τρισωμία 817,18. η συνύπαρξη δε και των τριών 
αυτών κυτταρογενετικών ανωμαλιών θεωρείται μάλλον 
μοναδική για τη νόσο (Εικ. 2) ςε μοριακό επίπεδο ανευ-
ρίσκεται κλωνική αναδιάταξη του TCR με PCR.

Eικόνα 1. Βλαστόμορφα κύτταρα με ευκρινές πυρήνιο και βα-
σεόφιλο πρωτόπλασμα (μυελόγραμμα ασθενούς της κλινικής 
μας με ηπατοσπληνικό Τγδ λέμφωμα).
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τα δύο φύλα προσβάλλονται εξίσου. το 30% των ασθε-
νών έχει προηγούμενο γνωστό ιστορικό κοιλιοκάκης, 
αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κοιλιοκάκη 
διαγιγνώσκεται ταυτόχρονα με το λέμφωμα29,30. τα συ-
μπτώματα κατά τη διάγνωση είναι κατά σειρά συχνότητας 
το κοιλιακό άλγος (84%), η απώλεια βάρους, το διαρρο-
ϊκό σύνδρομο και οι έμετοι29. ςτο 40% των ασθενών η 
νόσος διαγιγνώσκεται διεγχειρητικώς λόγω απόφραξης 
ή διάτρησης εντέρου30. το 90% των ασθενών παρουσι-
άζει επηρεασμένη γενική κατάσταση κατά τη διάγνωση 
(ECOG >1)31.

η νόσος προσβάλλει συνήθως τη νήστιδα ή τον ειλεό. 
Εντοπίσεις στο δωδεκαδάκτυλο, το στόμαχο, το κόλον ή 
εκτός του γαστρεντερικού σωλήνα είναι σπάνιες και απα-
ντώνται κατά την πρόοδο της νόσου16. Διήθηση μυελού 
ανευρίσκεται στο 8% κατά τη διάγνωση29.

Μορφολογική εικόνα –Ανοσοφαινοτυπικά 
ευρήματα

η συνήθης μακροσκοπική εικόνα συνίσταται σε πολ-
λαπλές εξελκωμένες προβάλλουσες μάζες που διηθούν 
το τοίχωμα του εντέρου, ενώ σπανιότερα ανευρίσκονται 
ένα ή περισσότερα έλκη ή μονήρης εξωφυτική μάζα. η 
μορφολογική εικόνα των νεοπλασματικών κυττάρων 
ποικίλλει: συνήθως πρόκειται για σχετικά μονόμορφο 
πληθυσμό μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους κυττάρων με 
ευκρινές πυρήνιο και αρκετό ανοιχτόχρωμο κυτταρό-
πλασμα. ςπανιότερα, τα νεοπλασματικά κύτταρα πα-
ρουσιάζουν σημαντική πολυμορφία παραπέμποντας στα 
κύτταρα του αναπλαστικού λεμφώματος. η συνύπαρξη 
έντονης φλεγμονώδους αντίδρασης με παρουσία ιστιο-
κυττάρων και ηωσινοφίλων μεταξύ των κυττάρων της 
νόσου είναι συνήθης. ο παρακείμενος βλεννογόνος του 
εντέρου παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της 
κοιλιοκάκης δηλαδή ατροφία λαχνών, υπερπλασία κρυ-
πτών και αύξηση των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων. 
ςτη μονόμορφη παραλλαγή EATL τύπου II τα κύτταρα 
είναι μεσαίου μεγέθους με ελάχιστο κυτταρόπλασμα. η 
φλεγμονώδης αντίδραση απουσιάζει, δίνοντας την εικό-
να ομοιόμορφης διήθησης16.

τα κύτταρα του σχετιζόμενου με εντεροπάθεια T-λεμ-
φώματος έχουν ανοσοφαινότυπο κυτταροτοξικού τ-λεμφο-
κυττάρου: CD3+, CD5-, CD4-,CD7+, CD8-/+, CD103+, 
CD56+/-, TCRαβ+. Εκφράζουν τα κυτταροτοξικά μόρια 
TIA-1, granzyme B και perforin. το CD30 εκφράζεται σε 
άλλοτε άλλο βαθμό. Tα ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα 
του παρακείμενου εντερικού βλεννογόνου χαρακτηρίζο-
νται από τον ίδιο ανοσοφαινότυπο. ςτο EAτL τύπου ιι 
τα κύτταρα διαφοροποιούνται ανοσοφαινοτυπικά και χα-
ρακτηρίζονται από CD8+ και CD56+16,30.

Πρόγνωση - Θεραπεία
η νόσος έχει δυσμενή πρόγνωση με διάμεση επιβί-

ωση 8-16 μήνες13, 7% 5-ετή συνολική επιβίωση και 0% 
5-ετή ελεύθερη συμβάματος επιβίωση1. Αρχική αντα-
πόκριση στη θεραπεία είναι πιθανή, ακολουθείται όμως 
γρήγορα από υποτροπή. η συμβατική χημειοθεραπεία 
τύπου CHOP φαίνεται πως δεν έχει θέση στην αντιμετώ-
πιση του ιδιαίτερα επιθετικού αυτού λεμφώματος αλλά 
εξαιτίας της σπανιότητας του νοσήματος είναι αδύνατη 
η διεξαγωγή προοπτικών μελετών. η εφαρμογή πιο επι-
θετικών σχημάτων όπως Hyper-CVAD/MTX-Ara-C13, ή 
ESHAP9, και η χρησιμοποίηση αναλόγων πουρινών όπως 
pentostatin19,20, fludarabine, cladribine, ή του μονοκλωνι-
κού αντισώματος αlemtuzumab13,21 δεν έχει επιτύχει παρά 
παροδικό έλεγχο της νόσου. η αυτόλογη μεταμόσχευση 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων ως θεραπεία εδραί-
ωσης στην πρώτη πλήρη ύφεση δε βελτιώνει σημαντικά 
την επιβίωση22,23. τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν 
στραφεί προς κυτταροστατικά με πιο ειδική δράση ένα-
ντι των τ–λεμφωμάτων, όπως το pralatrexate24. Προς το 
παρόν όμως -και όπως προκύπτει από μεμονωμένα πε-
ριστατικά13,25,26 -μόνο η έγκαιρη αλλογενής μεταμόσχευ-
ση μυελού των οστών προσφέρει κάποια ελπίδα ίασης σε 
αυτούς τους ασθενείς.

Τ-Λέμφωμα σχετιζόμενο με εντεροπάθεια
Εισαγωγή

το τ-λέμφωμα σχετιζόμενο με εντεροπάθεια (Ente-
ropathy-associated T-cell lymphoma-EATL) είναι σπά-
νιο νόσημα - αποτελεί λιγότερο του 1% των μη-Hodgkin 
λεμφωμάτων και το 4,7% των ωρίμων τ λεμφωμάτων1– 
που προέρχεται από τα ενδοεπιθηλιακά τ λεμφοκύττα-
ρα του εντέρου. Αναπτύσσεται κατά κανόνα επί εδάφους 
κοιλιοκάκης (εντεροπάθειας από γλουτένη), με σχετικό 
κίνδυνο για EATL 20 φορές υψηλότερο για τους ασθε-
νείς με κοιλιοκάκη από το γενικό πληθυσμό27. Έτσι ερ-
μηνεύεται και η υψηλότερη σχετικά επίπτωσή του στον 
πληθυσμό της Βόρειας Ευρώπης όπου ανευρίσκονται συ-
χνότερα τα σχετιζόμενα με την κοιλιοκάκη ηLA-DQ2 
και –DQ8 αλλήλια. ςτη νέα ταξινόμηση κατά WHO του 
2008 αναγνωρίζεται ως πιθανή διακριτή οντότητα η μο-
νόμορφη παραλλαγή του νοσήματος, το ΕATL τύπου ιι, 
το οποίο αποτελεί το 10-20% των περιπτώσεων, παρου-
σιάζει μορφολογικές, ανοσοφαινοτυπικές και κυτταρο-
γενετικές διαφορές, ενώ δεν συσχετίζεται ισχυρά με την 
κοιλιοκάκη28.

Κλινική εικόνα
η διάμεση ηλικία προσβολής είναι τα 60 έτη, ενώ και 
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Κυτταρογενετικά-μοριακά ευρήματα
κοινό κυτταρογενετικό εύρημα και των δύο τύπων 

(85% των περιπτώσεων) αποτελούν οι προσθήκες στη 
9q31.3 ή οι ελλείψεις στη 6q12.1 χρωμοσωμική περιοχή. 
Αντίθετα η κλασσική μορφή παρουσιάζει συχνότερα προ-
σθήκες στο 1q και 5q -73% και 80% αντίστοιχα- έναντι 
27% και 20% στο EART τύπου II. ςτο τελευταίο ανευρί-
σκονται συχνά επιπλέον αντίγραφα της 8q24 χρωμοσωμι-
κής περιοχής (μΥC)16. ςε μοριακό επίπεδο παρατηρείται 
κλωνική αναδιάταξη του TCR.

Πρόγνωση -θεραπεία
τα αποτελέσματα της συμβατικής χημειοθεραπείας με 

το συνδυασμό CHOP ή τύπου CHOP είναι απογοητευτικά: 
αναφέρεται 20% 5-ετής επιβίωση παρά την αρχική αντα-
πόκριση στη χημειοθεραπεία του 60% των ασθενών1,29,31, 
ενώ η 5-ετής ελεύθερη συμβάματος επιβίωση είναι μόλις 
4%1. Επιθετικότερα χημειοθεραπευτικά σχήματα σε συν-
δυασμό με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών 
έχουν εφαρμοστεί με μάλλον αντιφατικά αποτελέσμα-
τα32,33. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του 
Scotland and Newcastle Lymphoma Group (SNLG)31 όπου 
13 ασθενείς έλαβαν μετά έναν κύκλο CHOP τον συνδυα-
σμό IVE/MTX (ifosfamide, vincristine, etoposide/meth-
otrexate) και στη συνέχεια υπεβλήθησαν σε αυτόλογη 
μεταμόσχευση μυελού των οστών με εντυπωσιακή για 
το νόσημα 5-ετή επιβίωση της τάξης του 68%. ςε επίπε-
δο μεμονωμένων περιστατικών αναφέρονται επιτυχημέ-
νες προσπάθειες με το συνδυασμό Hyper-CVAD34 και το 
μονοκλωνικό αντίσωμα alemtuzumab35. ιδιαίτερη σημα-
σία πρέπει να δίνεται στην εντατική υποστηρικτική αγωγή 
και το σύνολο των συγγραφέων συγκλίνει στην ανάγκη 
παρατεταμένης παρεντερικής διατροφής29,32,33

Όσον αφορά στην έγκαιρη διάγνωση, συνιστάται 
στενή παρακολούθηση των ασθενών με κοιλιοκάκη, και 
ισχυρή υποψία λεμφώματος σε περιπτώσεις πρωτοδιά-
γνωσης κοιλιοκάκης στη μέση ηλικία καθώς και σε κάθε 
περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικής κοιλιοκάκης (Resis-
tant cοeliac disease RCD). Ως RCD ορίζεται η παραμο-
νή ατροφίας των λαχνών ή/και σοβαρών συμπτωμάτων 
παρά την τήρηση αυστηρής δίαιτας ελεύθερης γλουτένης 
και διαγιγνώσκεται στο 2-5% των ασθενών με κοιλιοκά-
κη36. ςήμερα διακρίνονται 2 τύποι RCD: στην RCD τύπου 
ι τα ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα του λεπτού εντέρου 
χαρακτηρίζονται από φυσιολογικό ανοσοφαινότυπο, ενώ 
στην τύπου ιι ανευρίσκονται μεταξύ αυτών λεμφοκύτ-
ταρα που έχουν απολέσει την έκφραση του sCD3 και 
του CD8. το 60-80% των ασθενών με RCD II αναπτύσ-
σουν EATL μέσα στα επόμενα 5 έτη και αυτή η οντότη-
τα θεωρείται ο συνδετικός κρίκος των δύο νοσημάτων ή 
κατά άλλους EATL in situ. ςτις προσπάθειες έγκαιρης 
διάγνωσης προτείνονται η αναζήτηση κλωνικότητας τ-

κυττάρων ή η ποσοτική μέτρηση με κυτταρομετρία ρο-
ής των λεμφοκυττάρων με παθολογικό ανοσοφαινότυπο 
μεταξύ των λεμφοκυττάρων που προέρχονται από βιοψία 
λεπτού εντέρου37. Έχει επίσης προταθεί η έγκαιρη θερα-
πευτική παρέμβαση με εφαρμογή επιθετικής θεραπείας 
όπως alemtuzumab38 ή αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού 
των οστών39 στο στάδιο της RCD II, πριν την εκδήλωση 
του συχνά θανατηφόρου λεμφώματος.

Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα Τ/ΝΚ ρινικού 
τύπου
Εισαγωγή

Παρότι πρόκειται για σπάνιο νόσημα, είναι το συ-
χνότερο λέμφωμα προερχόμενο από Νκ κύτταρα. Ανα-
γνωρίστηκε ως ιδιαίτερη οντότητα για πρώτη φορά στην 
ταξινόμηση REAL το 19944 με τον όρο «αγγειοκεντρικό 
τ λέμφωμα» λόγω του χαρακτηριστικού αγγειοκεντρικού 
προτύπου ανάπτυξης. Από την κατά WHO ταξινόμηση 
του 2001 χρησιμοποιείται ο όρος εξωλεμφαδενικό λέμ-
φωμα Νκ/τ ρινικού τύπου (extranodal NK/T-cell lym-
phoma, nasal type) δηλώνoντας αφ’ ενός τη συχνότερη 
εντόπιση της νόσου και αφ’ ετέρου την ύπαρξη σπάνιων 
περιπτώσεων προερχόμενων από τ-κύτταρα.

Πρόκειται για νόσημα με ιδιαίτερη γεωγραφική κατα-
νομή: είναι σχετικά συχνό σε περιοχές της νοτιοανατολι-
κής Ασίας (κίνα, ιαπωνία, κορέα, ταϊβάν) αλλά και της 
κεντρικής και νότιας Αμερικής (μεξικό, Περού, Βραζι-
λία) όπου αποτελεί το 5-10% όλων των μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων40, ενώ η εμφάνισή του είναι εξαιρετικά σπάνια 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Παρουσιάζει ισχυρή και πιθανώς παθογενετική συσχέ-
τιση με τον ιό Epstein-Barr (ΕΒV)41 ανεξάρτητα από την 
καταγωγή των ασθενών. Είναι πιθανόν ότι η γεωγραφική 
κατανομή της νόσου αντανακλά την επίπτωση διαφορε-
τικών στελεχών ΕΒV. η ανεύρεση του γονιδιώματος του 
ιού στα λεμφωματικά κύτταρα αποτελεί σημαντικό κρι-
τήριο για τη διάγνωση της νόσου16.

Κλινική εικόνα
Πρόκειται για νόσο των ενηλίκων (διάμεση ηλικία τα 

45-50 έτη), ενώ προσβάλλονται συχνότερα οι άρρενες 
(3:1)42,43. Εντοπίζεται σχεδόν πάντα εξωλεμφαδενικά, με 
προτίμηση στη ρινική κοιλότητα αλλά και γενικότερα την 
ανώτερη αεροφόρο οδό. Όταν υπάρχουν εντοπίσεις εκτός 
της ανώτερης αεροφόρου οδού, αυτές αφορούν συνήθως 
το δέρμα, τα μαλακά μόρια, το γαστρεντερικό σωλήνα, 
τους όρχεις, το κΝς, τους πνεύμονες και το μυελό των 
οστών. Aνάλογα με τo αν η πρωτοπαθής εστία εντοπίζε-
ται στην ανώτερη αεροφόρο οδό ή όχι, η νόσος μπορεί να 
διακριθεί σε UNKTL (upper aerodigestive tract NK/T-cell 



Σ. Μασουρίδη98

lymphoma) και EUNKTL (extraupper aerodigestive tract 
NK/T-cell lymphoma) αντίστοιχα, με σημαντικές διαφο-
ρές στην κλινική εμφάνιση και την πρόγνωση44. Παρά το 
ότι το 80-90% των ασθενών με UNKTL διαγιγνώσκεται 
με περιορισμένη νόσο σταδίου ι-ιι, το 30% αυτών πα-
ρουσιάζει Β συμπτωματολογία42,43. το συχνότερο σύμπτω-
μα κατά τη διάγνωση είναι ρινική απόφραξη ή επίσταξη 
οφειλόμενη στην παρουσία ενδορινικής μάζας. η νόσος 
έχει την τάση να επεκτείνεται τοπικά και να διηθεί τους 
παρακείμενους ιστούς προκαλώντας εξέλκωση και κατα-
στροφή της ρινικής κόγχης και του ρινικού διαφράγματος 
και νέκρωση του υπερκειμένου δέρματος. η εκτεταμένη 
διήθηση των ρινικών οστών και του διαφράγματος οδη-
γεί σε σημαντική παραμόρφωση της μέσης γραμμής του 
προσώπου–απ’ όπου ο παλαιότερος όρος «θανατηφόρο 
κοκκίωμα της μέσης γραμμής». με περαιτέρω διήθηση 
οστών και χόνδρων προσβάλλονται οι παραρρίνιες κοι-
λότητες με συχνότερα τα ιγμόρεια άντρα, οι οφθαλμικοί 
κόγχοι και η σκληρά υπερώα δίνοντας ανάλογα συμπτώ-
ματα (περικογχικό οίδημα, διαταραχή της όρασης, σχη-
ματισμός στοματορρινικού συριγγίου κ.α.)45. H διήθηση 
του μυελού των οστών είναι σπάνια κατά τη διάγνωση 
και ενδεχόμενη παγκυτταροπενία πρέπει να θέσει την 
υποψία αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου. η διάγνωση 
συχνά τίθεται με καθυστέρηση καθώς η εντόπισή των 
βλαβών προσανατολίζει αρχικά προς φλεγμονώδη εξερ-
γασία. Επιπλέον, οι τεχνικές δυσκολίες λόγω της ανατο-
μικής θέσης αλλά και η ιστική νέκρωση εξαναγκάζουν 
συχνά σε λήψη επανειλημμένων βιοψιών46.

η κλινική εικόνα του σπανιότερου EUNKTL εξαρτά-
ται από την εντόπιση της νόσου. Χαρακτηρίζεται, πάντως, 
από πιο προχωρημένη νόσο κατά τη διάγνωση, συχνότε-
ρη παρουσία γενικών συμπτωμάτων, επηρεασμένη γενι-
κή κατάσταση των ασθενών και πιθανότερη εξέλιξη σε 
Νκ λευχαιμία16,44.

Μορφολογική εικόνα - ανοσοφαινοτυπικά 
ευρήματα

η μορφολογική εικόνα χαρακτηρίζεται από αγγειοκε-
ντρικού τύπου πρότυπο ανάπτυξης, με εμφανή διήθηση, 
καταστροφή και απόφραξη των αγγείων με αποτέλεσμα 
εκτεταμένη νέκρωση ιστών. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
αυτό το πρότυπο ανάπτυξης δεν είναι παθογνωμονικό 
του νοσήματος. τα νεοπλασματικά κύτταρα παρουσιά-
ζουν σημαντικού βαθμού πολυμορφία με ποικίλο μέγε-
θος, συχνά ανώμαλο πυρήνα, μη ευκρινή πυρήνια και 
μέτριας ποσότητας ανοιχτόχρωμο κυτταρόπλασμα. τα 
κύτταρα συνήθως έχουν χαρακτηριστικό φαινότυπο Νκ 
κυττάρου: CD2+, sCD3-, κυτταροπλασματικό CD3ε+, 
CD56+. Επίσης εκφράζουν κυτταροτοξικά μόρια (περ-
φορίνη, granzyme B και τιΑ-1) και EBER-ISH για τον 
ΕΒV. H διάγνωση στοιχειοθετείται και στις CD56- πε-

ριπτώσεις με την προϋπόθεση ότι εκφράζονται τόσο τα 
κυτταροτοξικά μόρια όσο και ο EBV. οι σπάνιες περι-
πτώσεις τ-κυτταρικής προέλευσης διακρίνονται από την 
ανεύρεση sCD3+ και κλωνικής αναδιάταξης του τ κυτ-
ταρικού υποδοχέα16.

Κυτταρογενετικά-μοριακά ευρήματα
Δεν έχει ανευρεθεί ειδική για τη νόσο κυτταρογενετι-

κή βλάβη. η del(6q)(q21q25)47 είναι η συχνότερη κυττα-
ρογενετική ανωμαλία. μεταλλάξεις του Fas γονιδίου και 
του p53 έχουν παρατηρηθεί και συσχετιστεί με χειρότερη 
πρόγνωση της νόσου48, καθώς και μεθυλίωση των ογκο-
κατασταλτικών γονιδίων p73, Ras, και β-catenin49, ενώ 
πρόσφατα ανακοινώθηκε μειωμένη έκφραση του ογκοκα-
τασταλτικού γονίδιου HACE1 που εδράζεται στην 6q21 
περιοχή50. η συσχέτιση, πάντως, των ευρημάτων με την 
παθογένεια της νόσου παραμένει ασαφής.

Πρόγνωση - προγνωστικοί παράγοντες-
το εξωλεμφαδενικό Νκ/τ λέμφωμα ρινικού τύπου 

χαρακτηρίζεται από αντοχή στη χημειοθεραπεία και εί-
ναι ένα από τα πιο επιθετικά λεμφώματα παρ’ ότι η διά-
γνωση τίθεται κατά κανόνα σε αρχικό στάδιο. η 5-ετής 
επιβίωση των ασθενών με UNKTL είναι 42% (38-60% 
στα στάδια ι/ιι και 25-35% στα στάδια ιιι-ιV) και μόλις 
9% εκείνων με ΕUNKTL ανεξαρτήτως σταδίου. η 5-ετής 
ελεύθερη συμβάματος επιβίωση είναι 29% και 6% αντί-
στοιχα1. Πολλές προσπάθειες γίνονται για τον καθορισμό 
προγνωστικών παραγόντων προκειμένου να αναγνωρίζο-
νται εγκαίρως οι ασθενείς που απαιτούν επιθετικότερη 
αντιμετώπιση. τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφο-
ρά στην εφαρμογή του IPI είναι αντιφατικά43,44. οι Lee 
et al πρότειναν το 200651 ένα προγνωστικό μοντέλο που 
επιτυγχάνει καλύτερη διαστρωμάτωση των ομάδων κιν-
δύνου και περιλαμβάνει 4 δυσμενείς προγνωστικούς πα-
ράγοντες: παρουσία Β συμπτωμάτων, κλινικό στάδιοιιι, 
αυξημένη LDH και ύπαρξη επιχώριας λεμφαδενοπάθει-
ας. Άλλοι παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με πτωχό-
τερη πρόγνωση είναι η τοπικώς διηθητική συμπεριφορά 
του όγκου (δηλ διήθηση/διάτρηση οστού ή διήθηση δέρ-
ματος)52,53, η γαστρεντερική εντόπιση, o υψηλός δείκτης 
Ki-6754 και ο υψηλός αριθμός μεταγράφων EBV DNA 
πλάσματος. τα τελευταία αντανακλούν το φορτίο της νό-
σου και εκτός από τη συσχέτισή τους με χειρότερη αντα-
πόκριση στη θεραπεία και πρόγνωση, αποτελούν χρήσιμο 
δείκτη παρακολούθησης των ασθενών55.

Θεραπεία
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της εντοπισμένης νό-
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σου σταδίου ιΕ/ιιΕ ρινός έχει τεκμηριωθεί ότι η ακτινοθε-
ραπεία (RT) υπερτερεί σαφώς της χημειοθεραπείας43,53,56. 
H RT αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης με ανταπόκριση >80% των ασθενών57,58. 
H καθυστέρηση στην εφαρμογή της επιτρέπεται μόνο 
στην περίπτωση που η τοπική έκταση της νόσου την κα-
θιστά δυσχερή (π.χ. διήθηση οφθαλμικών κογχών), οπό-
τε προηγείται χημειοθεραπεία με σκοπό τη συρρίκνωση 
του όγκου46. η απαιτούμενη συνολική δόση ακτινοβόλη-
σης είναι αρκετά υψηλή (>50-54 Gy)59 -κάτι που φαίνεται 
πως ισχύει για όλα τα Νκ/τ λεμφώματα59. Δυστυχώς, στο 
35-50% των περιπτώσεων η νόσος υποτροπιάζει, συνή-
θως τοπικά, μέσα στο πρώτο έτος από τη θεραπεία. για 
το λόγο αυτό, η RT συνδυάζεται συχνά με συστηματι-
κή χημειοθεραπεία – κατά κανόνα τύπου CHOP, αν και 
παραμένει αμφίβολο εάν αυτή ωφελεί τους ασθενείς με 
πραγματικά εντοπισμένη νόσο60. Νέοι χημειοθεραπευτι-
κoί συνδυασμοί (etoposide, ifosfamide, carbo/cisplatin, 
dexamethasone) δοκιμάζονται ως θεραπεία πρώτης γραμ-
μής σε συνδυασμό με RT στην ιαπωνία61 και την κορέα62. 
Όταν η εντοπισμένη νόσος αφορά περιοχή εκτός της ρι-
νικής κοιλότητας - κατάσταση με τάση γενίκευσης και 
χειρότερη πρόγνωση -προτιμάται η συστηματική χημει-
οθεραπεία ανεξαρτήτως σταδίου και η RT χρησιμοποιεί-
ται μόνο για τον τοπικό έλεγχο της νόσου.

ςτις περιπτώσεις γενικευμένης νόσου, η χημειοθε-
ραπεία τύπου CHOP δεν βελτιώνει την έκβαση στην 
πλειονότητα των ασθενών. Πιθανολογείται ότι η χημει-

οανθεκτικότητα του νοσήματος οφείλεται στη συχνή 
έκφραση του μDR1 γονιδίου από τα νεοπλασματικά 
κύτταρα και οι προσπάθειες στρέφονται προς τη χρησι-
μοποίηση φαρμάκων που δεν επηρεάζονται από την p-
glycoprotein. η L-asparaginase έχει δώσει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα63. οι Yohg et al64 δημοσίευσαν πρόσφατα 
τα εντυπωσιακά αποτελέσματα μιας αναδρομικής μελέ-
της όπου 45 ασθενείς έλαβαν ως θεραπεία διάσωσης το 
συνδυασμό L-asparaginase, vincristine, dexamethasone 
με επίτευξης πλήρους ύφεσης σε ποσοστό 55,6% και 5-
ετούς επιβίωσης 67%, ενώ παρατηρήθηκε plateau στην 
καμπύλη επιβίωσης μετά τους 16 μήνες. κατόπιν αυτού, 
οι συγγραφείς προτείνουν τη χορήγηση L-asparaginase 
ως θεραπεία α΄ γραμμής σε ασθενείς προχωρημένου στα-
δίου. η ιαπωνική ομάδα εφαρμόζει το χημειοθεραπευ-
τικό σχήμα SMILE (Steroids, Methotexate, Ifosfamide, 
L-asparaginase, Etoposide) ως θεραπεία διάσωσης σε μι-
κρό αριθμό ασθενών προς το παρόν65.

ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων είναι αμφίβολος, ελλείψει προο-
πτικών μελετών. η εφαρμογή της προτείνεται από κάποι-
ους ερευνητές στην πρώτη πλήρη ύφεση στους ασθενείς 
με κακούς προγνωστικούς δείκτες κατά τη διάγνωση23,66. 
τα δεδομένα είναι ακόμα πιο περιορισμένα σε σχέση με 
την αλλογενή μεταμόσχευση67. Απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς, όπως φαίνε-
ται, η δράση μοσχεύματος έναντι λεμφώματος (GvL) εί-
ναι υπαρκτή26.

Rare extranodal NK/T cell lymphomas
by S. Masouridis

Haematology Clinic, National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT: Mature T/NK-cell lymphomas are relatively rare in Western populations, representing 12-
15% of all non-Hodgkin lymphomas. Disease rarity in combination with histologic heterogeneity ham-
pered the research of the biology of PTCL for decades. Recently, the extensive use of immunophenotypic 
and molecular techniques increased the diagnostic accuracy of T/Νκ–cell lymphomas. Three rare, rela-
tively newly recognized distinct clinico-pathogical entities will be reviewed here. Hepatosplenic T-cell 
lymphoma is characterized by hepatosplenomegaly without lymphadenopathy, clinically significant cy-
topenias and marked sinusoidal infiltation of spleen, liver and bone marrow by cytotoxic T-cells usu-
ally of γδ T-cell receptor type. Enteropathy-associated T-cell lymphoma arises in the gastrointestinal 
tract from the intraepithelial T lymphocytes and is highly associated with celiac disease. It is most com-
monly found in adults from geographic areas with a high incidence of celiac disease, such as Northern 
Europe. Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type usually presents in the upper aero-digestive tract, 
especially the nasal cavity and it is characterized by extensive vascular destruction and tissue necrosis. 
A consistent association with Epstein-Barr virus has been observed. The disease has a unique geograph-
ic distribution, affecting mainly populations in Asia and Central/South America. These lymphoma sub-
types show an aggressive clinical course and current treatment modalities appear to be ineffective in 
most patients. Development of novel agents and new strategies are required to improve survival but dis-
ease rarity does not allow the analysis of large series of patients.
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Ο ρόλος της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων  
στην αντιμετώπιση των περιφερικών Τ λεμφωμάτων

Κωνσταντίνος Λιάπης*, Ιωάννης Αποστολίδης*

ΠΕΡιληΨη: τα PTCL περιλαμβάνουν ένα φάσμα σπάνιων νοσολογικών οντοτήτων που έχουν δυσμε-
νέστερη πρόγνωση μετά από συμβατική θεραπεία από τα συχνότερα εμφανιζόμενα Β κυτταρικά λεμ-
φώματα. η εμπειρία από την εφαρμογή της μεγα-θεραπείας με αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων περιορίζεται σε αναδρομικές μελέτες, αναλύσεις υποκατηγοριών, και περιο-
ρισμένο αριθμό προοπτικών φάσεως II μελετών, που περιλαμβάνουν ασθενείς με διαφορετική ιστολο-
γία και πρόγνωση. Αν και υποομάδες ασθενών ωφελούνται, ιδιαίτερα αυτοί με χημειοευαίσθητη νόσο, 
απαιτούνται φάσεως III προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες για να αναγνωριστούν οι ασθενείς που ωφε-
λούνται και με ποια από τις δύο διαδικασίες (αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση).
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Ανασκόπηση

εξετάσουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της au-
to-SCT και allo-SCT στα PTCL.

Αυτόλογη μεταμόσχευση
η εντατικοποίηση της θεραπείας με μεγαθεραπεία και 

auto-SCT έχει μελετηθεί ως ένας τρόπος βελτίωσης των 
αποτελεσμάτων στους νέους ασθενείς (<60 ετών), τόσο 
ως συνεχεία της πρωτογενούς θεραπείας όσο και στις 
υποτροπές. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η auto-SCT 
δεν προσφέρεται για τους περισσοτέρους ασθενείς γιατί 
στα PTCL (εκτός από το ΑLK+ αναπλαστικό λέμφωμα) 
η διάμεση ηλικία εμφάνισης είναι >65 έτη.

Η auto-SCT στην πρωτογενή θεραπεία  
των Τ λεμφωμάτων (πρώιμη auto-SCT)

η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο θεωρητικό υπόβα-
θρο ότι οι υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας μπορούν να 
στοχεύσουν την υπολειμματική νόσο σε ασθενείς με χη-
μειοευαίσθητη νόσο και να αυξήσουν το ποσοστό των 
ασθενών που επιτυγχάνουν μακρά επιβίωση. Επίσης η 
πρώιμη auto-SCT θεωρητικά πλεονεκτεί της auto-SCT 
στην υποτροπή διότι στη φάση της υποτροπής οι ασθενείς 
εμφανίζουν σε πολύ υψηλό ποσοστό χημειοανθεκτικότη-
τα ακόμη και στις «μεγα-δόσεις», κάτι που ενδεχομένως 
μπορεί να προληφθεί με μια πρώιμη μεταμόσχευση. ςτην 
περίπτωση αυτή η auto-SCT χρησιμοποιείται ως σταθε-

Εισαγωγή
τα περιφερικά τ κυτταρικά λεμφώματα (PTCL) απο-

τελούν μια ετερογενή ομάδα νοσολογικών οντοτήτων 
που στις Δυτικές χώρες αποτελούν μόνο το 10 -15% των 
non-Hodgkin λεμφωμάτων. η ετερογένεια και η σπανι-
ότητα καθιστούν δυσχερή τη μελέτη τους, και απουσιά-
ζουν προοπτικές κλινικές μελέτες ανάλογες αυτών που 
συναντάμε στα Β λεμφώματα.1 με εξαίρεση τους ασθε-
νείς με ALK+ αναπλαστικό λέμφωμα που έχουν καλή 
έκβαση μετά από χορήγηση χημειοθεραπευτικών συνδυ-
ασμών που περιέχουν ανθρακυκλίνη (τύπου CHOP) και 
τα περιορισμένου σταδίου ι NK/T-λεμφώματα τύπου ρι-
νός που έχουν ικανοποιητική έκβαση μετά από χορήγηση 
ακτινοβολίας με ή χωρίς χημειοθεραπεία, οι υπόλοιποι 
ασθενείς κατά κανόνα εμφανίζουν υποτροπή του νοσήμα-
τος. η αυτόλογη και αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποι-
ητικών κυττάρων [autologous and allogeneic Stem Cell 
Transplantation, (auto-, allo-SCT)] στα PTCL αποτελούν 
εναλλακτικές θεραπείες που παρέχουν τη δυνατότητα πα-
ράτασης της επιβίωσης ή και εκρίζωσης των νοσημάτων 
αυτών σε επιλεγμένους ασθενείς, εντούτοις η θέση τους 
στον αλγόριθμο των θεραπευτικών επιλογών παραμένει 
ασαφής και υπό διερεύνηση. ςτην ανασκόπηση αυτή θα 
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ροποίηση της επιτευχθείσας πρώτης ύφεσης.
το πρόβλημα στην ερμηνεία των σχετικών μελετών 

είναι η αναδρομική τους φύση (σχεδόν σε όλες τις πε-
ριπτώσεις), ο μικρός αριθμός των ασθενών και η ανο-
μοιογένεια τους ως προς την αναλογία των ιστολογικών 
τύπων. τα αποτελέσματα γενικά ποικίλλουν ανάλογα με 
την ιστολογία, την ηλικία και τους προγνωστικούς πα-
ράγοντες του ασθενούς (International Prognostic Index- 
ιΡι score2, Prognostic Index for T-cell Lymphomas-Ριτ 
score3, Β-συμπτώματα), το εάν έχει επιτευχθεί πλήρης 
(CR) ή μερική ύφεση (ΡR) προμεταμοσχευτικά, το προ-
παρασκευαστικό σχήμα και βεβαία το μεταμοσχευτικό 
κέντρο. η Iσπανική ομάδα ανέφερε 5-ετή συνολική επι-
βίωση (οS) 65% και διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νόσου 
(PFS) 63%, ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση το Ριτ 
score στη διάγνωση ήταν ο κύριος προγνωστικός παρά-
γοντας.4 η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε πρόσφατα τα 
τελικά αποτελέσματα μιας προοπτικής Φάσεως II πολυκε-
ντρικής μελέτης που περιελάμβανε 87 πρωτοδιαγνωσθέ-
νετες ασθενείς με PTCL, από τους οποίους 32 ασθενείς 
με Peripheral T-cell Lymphoma-Non-Otherwise Specified 
(PTCL-NOS), και 27 με Angioimmunoblastic T-cell 
Lymphoma (AILT). το πρωτόκολλο προέβλεπε θεραπεία 
με 4-6 κύκλους CHOP, κινητοποίηση με DexaBEAM ή 
μΕC (methylprednisolone, etoposide, cytarabine, cisplatin) 
για τους ασθενείς με χημειοευαίσθητη νόσο (CR ή PR), 
και ακολούθως auto-SCT με CY/TBI.5 το 66% των ασθε-
νών πέτυχε CR ή PR και προχώρησε στην auto-SCT. H 
3-ετής PFS και OS για τους ασθενείς που μεταμοσχεύτη-
καν σε CR1 (48% του συνόλου των ασθενών) ήταν 36% 
και 48%, αντίστοιχα. ςτη μετανάλυση των δεδομένων 
από ιταλικές μελέτες βρέθηκε ότι η auto-SCT ωφέλη-
σε κυρίως τους ασθενείς με υψηλού κινδύνου τ λέμφω-
μα (ασθενείς με στάδιο ιιι-ιV ή age-adjusted ιΡι >1) οι 
οποίοι πέτυχαν οS 55% στα 12 έτη έναντι 30% εκείνων 
που αντιμετωπίστηκαν με συμβατική χημειοθεραπεία.6 ςε 
προοπτική Φάσεως ιι πολυκεντρική γαλλική μελέτη δεν 

αναδείχθηκε υπεροχή της πρώιμης auto-SCT έναντι του 
σκέλους που έλαβε το εντατικοποιημένο σχήμα ACVBP 
(OS: 33% έναντι 39%).7 Ένα σημαντικό μειονέκτημα των 
ιταλικών και γαλλικών μελετών είναι ότι περιελάμβαναν 
σημαντικό αριθμό αναπλαστικών λεμφωμάτων χωρίς να 
γίνεται διαχωρισμός ALK+ και ALK- περιπτώσεων. τα 
αποτελέσματα των σημαντικότερων μελετών με πρώιμη 
auto-SCT ως πρώτης γραμμής θεραπεία στα PTCL συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 1.

μέχρι να πραγματοποιηθούν προοπτικές μελέτες 
ανά ιστολογικό τύπο ώστε να υπάρχουν σαφή στοι-
χεία, η εφαρμογή πρώιμης auto-SCT στα PTCL θεωρεί-
ται «ερευνητική». η επιφύλαξη αυτή ενισχύεται από τα 
δεδομένα που υπάρχουν για τα επιθετικά Β κυτταρικής 
προέλευσης λεμφώματα, όπου από φάσεως 3 τυχαιοποι-
ημένες μελέτες φαίνεται ότι η πρώιμη εντατικοποίηση με 
auto-SCT στη CR1 δεν προσθέτει πλεονέκτημα επιβίω-
σης ένατι της συμβατικής θεραπείας.9 Ωστόσο,κάποια 
συμπεράσματα μπορούν να βγουν από τα υπάρχοντα δε-
δομένα. H πρώιμη auto-SCT αποτελεί μια θεραπευτική 
επιλογή για νέους ασθενείς με κακής πρόγνωσης (υψη-
λού κινδύνου) PTCL (όπως αυτό ορίζεται με βάση τους 
προγνωστικούς δείκτες, δηλαδή aaIPI  >1 ή ιΡι >2 ή Ριτ 
group 3-4). Φαίνεται ότι ο κυριότερος λόγος για τα όχι 
και τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι η πρόοδος 
της νόσου πριν προλάβει να οδηγηθεί ο ασθενής στην 
auto-SCT. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στις μετα-
ναλύσεις έχει φανεί ότι η επίτευξη CR είναι ο σπουδαιό-
τερος προγνωστικός παράγων για την καλή έκβαση της 
πρώιμης auto-SCT και μόνο οι ασθενείς που επιτυγχά-
νουν CR με τη θεραπεία εφόδου είναι τελικά αυτοί που 
ίσως ωφελούνται. Δυστυχώς στα PTCL στερούμαστε ακό-
μη αποτελεσματικής θεραπείας εφόδου. το CHOP είναι 
ανεπαρκές για τους ασθενείς με εκτεταμένη νόσο, ενώ 
ακόμη και η χρήση της ανθρακυκλίνης στην αντιμετώπι-
ση των ασθενών αυτών αμφισβητείται.10 η ενσωμάτωση 
των νεότερων φαρμακευτικών παραγόντων αναμένεται 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα μελετών από τη χρήση της πρώιμης auto-SCT σε ασθενείς με περιφερικό Τ λέμφω-
μα.

Μελέτη n ALCL Σχήμα εφόδου
% ασθενών που 

έλαβαν auto-SCT OS των auto-SCT
Reimer et al.5 83 0% CHOP 66 48% (3 έτη)
Corradini et al.6 62 30% MACOP-B ή APO/DHAP 74 48% (6,5 έτη)
Rodriguez et al. 4 26 0% CHOP-like 77 73% (3 έτη)
D’Amore et al. 8 121 0% CHOEP-14 (6 κύκλοι) 75 67% (2 έτη)
Gisselbrecht et al. 7 76 38% Βραχύ ACVBP 62 42% (5 έτη)
ALCL: αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα Τ-κύτταρα, OS: συνολική επιβίωση

CHOP:cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone MACOP-B: methotrexate, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, bleomy-
ci, prednisone, APO: doxorubicin, prednisone, vincristine, DHAP: cisplatin, cytarabine, dexamethasone, CHOEP: cyclophosphamide, doxo-
rubicin, vincristine, etoposide, prednisone,ACVBP: doxorubicin, cyclophosphamide, vindesine, bleomycin, prednisone.
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με μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, με τα ως τώρα δεδομένα, 
εφόσον σχεδιάζεται πρώιμη auto-SCT, πρέπει να προη-
γείται εντατική χημειοθεραπεία εφόδου ώστε να επιτευ-
χθεί η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση. ςχετικά με το είδος 
του προπαρασκευαστικού σχήματος (conditioning) της 
auto-SCT, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι συνδυασμοί 
χωρίς κάποιο να παρουσιάζει ορατή υπεροχή. τα συχνό-
τερα χρησιμοποιούμενα προπαρασκευαστικά σχήματα 
είναι το ΒΕΑμ και ο συνδυασμός CY/TBI, όμως το θέ-
μα παραμένει ανοιχτό.

ςχετικά με τον ιστολογικό τύπο μπορεί να ειπωθούν τα 
κάτωθι: 1) οι ασθενείς με ΑLK+ αναπλαστικό λέμφωμα 
έχουν πολύ καλά αποτελέσματα με το κλασσικό CHOP 
και η πρώιμη auto-SCT δεν φαίνεται να προσφέρει πρό-
σθετο όφελος.11 Εδώ η auto-SCT χρησιμοποιείται κυρίως 
στην υποτροπή. 2) ςτους ασθενείς με υψηλού κινδύνου 
ΑLK- αναπλαστικό λέμφωμα, PTCL-NOS ή περιορι-
σμένου σταδίου T/NK λέμφωμα ρινικού τύπου12, η πρώ-
ιμη auto-SCT αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή εφόσον 
έχει επιτευχθεί CR με τη θεραπεία εφόδου. ςτην AILT η 
πρώιμη auto-SCT δεν μπορεί να προταθεί όχι μόνο διότι 
τα οφέλη της αμφισβητούνται αλλά και γιατί μπορεί να 
επιδεινώσει την εγγενή ανοσοκαταστολή του νοσήματος. 
για το Enteropathy Associated T-cell Lymphoma (EATL) 
υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα, και η σταθεροποίηση με 
πρώιμη auto-SCT δεν φαίνεται να βελτιώνει τα αποτελέ-
σματα, ενώ η auto-SCT δεν προσφέρεται για τους ασθε-

νείς με ηπατοσπληνικό τγδ λέμφωμα και ΑτLL, οι οποίοι 
ιδανικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ εντατική χη-
μειοθεραπεία και αλλογενή μεταμόσχευση.13,14

Auto-SCT σε υποτροπή Τ-λεμφώματος
η auto-SCT είναι η καθιερωμένη θεραπεία για τους 

ασθενείς με επιθετικό λέμφωμα σε φάση χημειοευαίσθη-
της υποτροπής, αν και στη κλασσική μελέτη της PARMA 
τα λεμφώματα είχαν ταξινομηθεί βάσει της Working 
Formulation και απουσίαζε η φαινοτυπική τους διάκρι-
ση σε Β και τ.15 Δυστυχώς μετά τη μελέτη της PARMA 
δεν ακολούθησαν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
σύγκρισης της auto-SCT με τη συμβατική θεραπεία διά-
σωσης σε ασθενείς με περιφερικά τ-λεμφώματα σε φά-
ση χημειοευαίσθητης υποτροπής.

Από αναδρομικές μελέτες φαίνεται ότι κυρίως οι ασθε-
νείς με νόσο σε φάση χημειοευαίσθητης υποτροπής ωφε-
λούνται, επιτυγχάνοντας παρατεταμένη επιβίωση ≥3 έτη 
σε ποσοστό 35-75% μετά από auto-SCT εξαιρουμένου του 
ALK+ στο οποίο η εφαρμογή της auto-SCT είναι ιδιαίτε-
ρα αποτελεσματική. (Πίνακας 2).16-23 Βέβαια, τα ποσοστά 
επιβίωσης στις μελέτες αυτές αντιστοιχούν σε περιορισμέ-
νο αριθμό επιλεγμένων ασθενών και απουσιάζουν αναλύ-
σεις με πρόθεση θεραπείας (intent to treat), με εξαίρεση 
μια μελέτη από το Memorial Sloan Kettering.23 ςτη με-

Πίνακας 2. Αποτελέσματα μελετών από τη χρήση της ΑSCT σε ασθενείς με περιφερικό Τ-λέμφωμα σε φάση υπο-
τροπής/ανθεκτικής νόσου.

Μελέτη n Ιστολογικός τύπος (n) EFS/PFS OS
Kelaramani et al.16 24 PTCL-NOS (14) 24% 33%

Jagasia et al.17 28 PTCL-NOS (6)
ALCL/ALK+ (7)
ALCL/ALK- (4)

50% (3 έτη)
100% (3 έτη)
0% (3 έτη)

43% (6 έτη)
100% (3 έτη)
50% (3 έτη)

Song et al.18 36 PTCL-NOS (18)
ALCL (9)

23% (3 έτη)
67% (3 έτη)

35% (3 έτη)
78% (3 έτη)

Rodriguez et al.19 78 PTCL-NOS/ALCL/AILT 39% (5 έτη) 45% (5 έτη)

Horwitz et al.23 40 ALCL (11) / PTCL-NOS (15)/ AILT (5) 17% (3 έτη) 45% (3 έτη)

Blystad et al.20 40 PTCL-NOS/ALCL/AILT
Non-ALCL (20)
ALCL (14)

48% (3 έτη)
NA
NA

58% (3 έτη)
44% (3 έτη)
79% (3 έτη)

Smith et al.21 32 PTCL-NOS (11)/ ALCL (21) 18% (5 έτη) 34% (5 έτη)

Schetelig et al.22 15 AILT 39% (5 έτη) 44% (5 έτη)

PTCL-NOS: περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα αταξινόμητο, ALCL: αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα Τ-κύτταρα, ALK: πρωτεΐνη κινάσης 
αναπλαστικού λεμφώματος, AILT: αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα, NA: μη διαθέσιμα, EFS: επιβίωση χωρίς συμβάματα, PFS: επιβίωση 
χωρίς εξέλιξη του νοσήματος, OS: συνολική επιβίωση

Σχόλιο: Πρέπει να ειπωθεί σχετικά με την ερμηνεία των μελετών ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διευκρινίζεται η ALK θετικότητα των 
αναπλαστικών λεμφωμάτων.
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λέτη αυτή επί συνόλου 40 ασθενών που έλαβαν δεύτερης 
γραμμής θεραπεία με τον συνδυασμό ICE (ifosfamide, 
carboplatin, etoposide) μόνον 27 ασθενείς προχώρησαν 
σε auto-SCT και η PFS στα 3 έτη ήταν μόνο 17%. Εν 
τούτοις φαίνεται από τις αναδρομικές αυτές μελέτες ότι 
ασθενείς με ALK-θετικά λεμφώματα εμφανίζουν υψηλά 
ποσοστά διάσωσης, που είναι ανώτερα από αυτά που συ-
ναντάμε στα διάχυτα από μεγάλα Β κύτταρα λεμφώμα-
τα. ςαφώς υποδεέστερα αποτελέσματα συναντάμε στους 
άλλους ιστολογικούς τύπους PTCL αλλά επιλεγμένοι 
ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση μετά από 
1ης γραμμής θεραπεία,19 καθώς και περιορισμένος αριθ-
μός ασθενών με χημειοευαίσθητη ή και χημειοανθεκτική 
υποτροπή της νόσου ωφελούνται με παράταση της επιβί-
ωση μετά από auto-SCT.20 η ευαισθησία της νόσου στη 
χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας για την έκβαση των ασθενών. Είναι σαφές 
ότι μόνον οι ασθενείς με χημειοευαίσθητη υποτροπή δυ-
νητικά ωφελούνται από την κλιμάκωση της θεραπείας σε 
μυελοαφανιστικές δόσεις. Επομένως το ζητούμενο και 
εδώ είναι η βελτίωση των υπαρχόντων προμεταμοσχευ-
τικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων, ενδεχομένως και 
με τη χρησιμοποίηση νεότερων παραγόντων.

Η θέση της allo-SCT στα περιφερικά  
Τ λεμφώματα

τα φτωχά αποτελέσματα της συμβατικής θεραπείας 
αλλά και η αποτυχία της auto-SCT στη πλειοψηφία των 
ασθενών που αντιμετωπίζονται με αυτή τη στρατηγική έχει 
ωθήσει τη διερεύνηση της allo-SCT σε ασθενείς με PTCL. 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υφίσταται αντιλεμφωμα-
τική δράση του αλλογενούς μοσχεύματος (graft-versus-
lymphoma, GVL effect) καθώς ασθενείς που εμφανίζουν 
υποτροπή της νόσου μετά από allo-SCT, ανταποκρίνο-

νται στη διακοπή της ανοσοκαταστολής ή την έγχυση 
λεμφοκυττάρων του δότη (donor lymphocyte infusion, 
DLI).24 Ένα σημαντικό εμπόδιο στην ευρεία εφαρμογή 
της allo-SCT είναι η υψηλή μη σχετιζόμενη με υποτροπή 
θνητότητα (Non Relapse Mortality, NRM) που τη συνο-
δεύει. Υπάρχουν όμως ενθαρρυντικά μηνύματα από την 
εφαρμογή της allo-SCT με μειωμένης έντασης σχήματα 
(Reduced Intensity Conditioning, RIC) προετοιμασίας, 
καθώς παρατηρείται μείωση της NRM.24 λόγω του πε-
ριορισμένου αριθμού RIC allo-SCT σε PTCL, είναι προς 
το παρόν ασαφές αν η χρήση των RIC αντί μυελοαφανι-
στικών σχημάτων προετοιμασίας συνοδεύεται από αυξη-
μένο ποσοστό υποτροπών.

η εμπειρία από την εφαρμογή της allo-SCT στα PTCL 
είναι περιορισμένη και στηρίζεται σε αναδρομικές μελέτες 
με μικρό αριθμό επιλεγμένων ασθενών (Πίνακας 3).14,24-27 
η γαλλική ομάδα ανασκόπησε πρόσφατα την εμπειρία 
της από την εφαρμογή της allo-SCT με μυελοαφανιστι-
κά (74%) και RIC (26%) σχήματα προετοιμασίας σε 77 
ασθενείς με PTCL.25 η μελέτη περιελάμβανε ασθενείς 
διάφορες ιστολογικές υποκατηγορίες, μεταξύ των οποί-
ων 27 ασθενείς με ALCL, 27 με PTCL-NOS, 11 ασθενείς 
με AILD, και 3 ασθενείς με ηπατοσπληνικό γδ λέμφωμα. 
τριάντα ένα ασθενείς ήταν σε CR και 26 ασθενείς σε PR 
πριν τη μεταμόσχευση. η 5-ετής επίπτωση της σχετιζόμε-
νης με τη μεταμόσχευση θνητότητα ήταν 33%, ενώ η 5-
ετής OS και επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) ήταν 
57% και 53%, αντίστοιχα. ςε πολυπαραγοντική ανάλυση 
η χημειοανθεκτική νόσος (σταθερή, ανθεκτική, ή εξελισ-
σόμενη) στη φάση της μεταμόσχευσης και η εμφάνιση 
οξείας αντίδρασης μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) 
βαθμού 3-4 ήταν οι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγο-
ντες για την OS (P=.003 και P=.03 αντίστοιχα).

ςε μελέτη των Corradini και συν., 17 ασθενείς με αν-
θεκτικό λεμφαδενικό PTCL υπεβλήθησαν σε allo-SCT 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα μελετών από τη χρήση της allo-SCT σε ασθενείς με περιφερικό Τ λέμφωμα

Μελέτη n Ιστολογικός τύπος (n) EFS/PFS OS
Corradini et al.24 17 PTCL-NOS (9)/AILT (4)/

ALCL ALK- (4)
64% (3 έτη) 81% (3 έτη)

Le Gouill et al.25 77 ALCL (27)/PTCL-NOS (27)/AILT (11) 53% (5 έτη) 57% (5 έτη)
Tanosaki et al.26 43 ATLL (25)

PTCL (15)
NK/T (3)

57% (3 έτη)
46% (3 έτη)
33% (3 έτη)

60% (3 έτη)

Fukushima et al.14 40 ATLL 34% (3 έτη) 45% (3 έτη)
Kyriakou et al.27 45 AILT 53% (3 έτη) 64% (3 έτη)

ATLL: Τ-κυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων, PTCL: περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα, NK/T: ΝΚ/Τ-κυτταρικό λέμφωμα τύπου ρινός, 
PTCL-NOS: περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα αταξινόμητο, AILT: αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα, ALCL: αναπλαστικό λέμφωμα από 
μεγάλα Τ-κύτταρα, ALK: πρωτεΐνη κινάσης αναπλαστικού λεμφώματος, EFS: επιβίωση χωρίς συμβάματα, PFS: επιβίωση χωρίς εξέλιξη του 
νοσήματος, OS: συνολική επιβίωση.
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με RIC σχήμα προετοιμασίας. H NRM ήταν μόνον 6% 
στα 2 έτη, ενώ η προβαλλόμενη 3-ετής PFS και OS ήταν 
64% και 81%, αντίστοιχα.24 Δύο ασθενείς με εξελισσόμε-
νη νόσο μετά τη μεταμόσχευση ανταποκρίθηκαν σε εγχύ-
σεις DLI. τα αποτελέματα αυτά είναι είναι ενθαρυντικά, 
και ενισχύουν την περαιτέρω διερεύνηση της allo-SCT 
με RIC σχήματα προετοιμασίας. μάλιστα, οι περισσό-
τερες allo-SCT στα PTCL πραγματοποιούνται πλέον με 
RIC σχήματα προετοιμασίας. οι Tanosaki και συν. ανα-
σκόπησαν την εμπειρία από την εφαρμογή της allo-SCT 
σε 25 ασθενείς με τ-κυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα των 
ενηλίκων (ATLL), 3 ασθενείς με Νκ/τ-κυτταρικό λέμ-
φωμα τύπου ρινός, και 15 ασθενείς με λοιπούς ιστολογι-
κούς υποτύπους PTCL.26 Όλοι οι ασθενείς είχαν νόσο σε 
φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου και στους περισσό-
τερους ασθενείς είχε προηγηθεί auto-SCT. το 74% των 
ασθενών υποβλήθηκε σε allo-SCT με RIC σχήμα προε-
τοιμασίας. η 3-ετής EFS ήταν 57% για τους ασθενείς με 
ATLL, ενώ η 3-ετής OS επί του συνόλου των ασθενών 
ήταν 60%. ςε μια άλλη αναδρομική μελέτη 40 ασθενείς 
με ATLL (το 62% με ενεργό νόσο) υποβλήθηκαν σε allo-
SCT (το 55% των ασθενών έλαβε RIC σχήμα προετοι-
μασίας). η προβλεπόμενη 3-ετής OS και PFS ήταν 45% 
και 34%, αντίστοιχα.14 Πρόσφατα, το ΕΒμτ ανακοίνωσε 
την Ευρωπαϊκή εμπειρία από την εφαρμογή της allo-SCT 
σε 45 ασθενείς με AILT, από τους οποίους οι 20 έλαβαν 
RIC σχήμα προετοιμασίας.27 η αθροιστική επίπτωση της 
NRM στους 12 μήνες ήταν 25%, ενώ η 3-ετής PFS και 
OS ήταν 53% και 64%, αντίστοιχα. 

Υπάρχουν και σπάνιες νοσολογικές οντότητες για τις 
οποίες η allo-SCT αποτελεί μονόδρομο. το ηπατοσπλη-
νικό γδ λέμφωμα έχει πτωχή πρόγνωση μετά από τύπου-
CHOP θεραπεία και τα ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης δεν 

ξεπερνούν το 10-15%.13 η διάμεση ηλικία εμφάνισης του 
νοσήματος είναι τα 30 έτη, επομένως η allo-SCT απο-
τελεί τη θεραπεία εκλογής.28 το σχετιζόμενο με εντερο-
πάθεια τ- λέμφωμα έχει εξαιρετικά πτωχή πρόγνωση. η 
συνήθως πτωχή κατάσταση ικανότητας στη διάγνωση 
είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για οποιοδήποτε 
θεραπευτικό χειρισμό. τα αποτελέσματα της auto-SCT 
είναι απογοητευτικά και η allo-SCT αποτελεί τη θερα-
πεία εκλογής.29 τέλος, το τύπου υποδερματίτιδας τ-κυτ-
ταρικό λέμφωμα με φαινότυπο γδ με ή χωρίς εκδηλώσεις 
αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου και το τύπου υποδερμα-
τίτιδας τ-κυτταρικό λέμφωμα με φαινότυπο αβ με εκδη-
λώσεις αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου έχουν επιθετική 
συμπεριφορά και σε ορισμένους ασθενείς επιτυγχάνεται 
παρατεταμένη επιβίωση μετά από allo-SCT.30,31

Συμπεράσματα
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι εμφα-

νές ότι επιλεγμένοι ασθενείς με PTCL ωφελούνται από 
την εφαρμογή της auto-SCT και allo-SCT, κυρίως όταν 
το νόσημα είναι σε πρώιμη χημειοευαίσθητη φάση. Επί-
σης είναι εμφανής η απουσία προοπτικών πολυκεντρικών 
μελετών που θα καθοδηγήσουν τον κλινικό στην επιλογή 
της αποτελεσματικότερης θεραπείας για την αντιμετώπιση 
των PTCL. Προς την κατεύθυνση αυτή πλέον κινούνται 
μεγάλες συνεργατικές ομάδες, όπως η γερμανική ομάδα 
μελέτης των Επιθετικών λεμφωμάτων (German High-
Grade Lymphoma Study Group) που πρόκειται να ξεκι-
νήσει μια Φάσεως III προοπτική μελέτη σύγκρισης της 
auto-SCT με την RIC allo-SCT ως θεραπεία εδραίωσης 
σε ασθενείς με χημειοευαίσθητη νόσο μετά 1ης γραμμής 
χημειοθεραπεία.

The role of Stem Cell Transplantation in the treatment of T-cell lymphomas
by K. Liapis and J. Apostolidis

Haematology and Lymphoma Clinic “Evangelismos” Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Peripheral T cell lymphomas (PTCL) include a spectrum of disease entities that are rare 
and harbor a much poorer outcome after conventional chemotherapy than the more frequent B cell 
lymphomas. The experience from the use of myeloablative therapy with autologous or allogeneic stem 
cell transplantation is limited to retrospective data, subset analyses, and a few prospective multicenter 
studies in patients with diverse histologies and prognoses. Although subsets of patients, especially those 
with chemosensitive disease, benefit from high-dose therapy consolidated with an autologous or allogeneic 
transplant, phase ιιι prospective multicenter clinical trials are warranted to better discriminate who will 
benefit, and with which procedure.
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