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Πρόλογος

Το παρόν τεύχος του περιοδικού με θέμα τα επιθετικά Β-λεμφώματα εκδίδεται συγκυριακά 
με γνώμονα την προσφάτως αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση των λεμφικών νεοπλασμάτων 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO).

Τα επιθετικά Β-λεμφώματα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα λεμφικών νεοπλασμάτων που 
ανέκαθεν αποτελούσαν πρόκληση για τον παθολογοανατόμο και τον θεράποντα ιατρό. Με τη 
νέα ταξινόμηση επικαιροποιείται η γνώση μας για ήδη γνωστές νοσολογικές οντότητες, ενώ 
έχει προστεθεί και ένας περιορισμένος αριθμός νέων προτεινόμενων οντοτήτων. Στην επιτευ-
χθείσα πρόοδο συνεισέφερε σημαντικά η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αιχμής, διά μέσου 
των οποίων αναδείχτηκαν τα ιδιαίτερα γενετικά, ανοσοϊστοχημικά και μοριακά χαρακτηριστικά 
που επιτρέπουν την ακριβέστερη διαγνωστική, προγνωστική και θεραπευτική προσέγγισή τους. 

Από θεραπευτικής πλευράς στο τεύχος συνοψίζεται η βελτιωμένη προσέγγιση των διαφόρων 
νοσολογικών οντοτήτων. Υπό δε το πρίσμα των πρόσφατων αρνητικών κλινικών μελετών στα 
επιθετικά Β-λεμφώματα, η αναθεωρημένη ταξινόμηση της WHO υπαγορεύει πλέον το πλαίσιο 
διεξαγωγής μελλοντικών κλινικών μελετών με θεραπείες στόχευσης σε συγκεκριμένες υποομά-
δες νοσολογικών οντοτήτων. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συγγραφείς για τον πρόσθετο κόπο στον οποίο υποβλήθη-
καν για την επικαιροποίηση των θεματικών ενοτήτων με βάση την αναθεωρημένη ταξινόμη-
ση της WHO, τους εκδότες του περιοδικού, τους επώνυμους και ανώνυμους συναδέλφους που 
αγωνίστηκαν για τη συνέχιση της έκδοσής του και τέλος την κα Ειρήνη Ρισσάκη, γραμματέα 
του περιοδικού, για την άψογη συνεργασία.

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Αποστολίδης
Προσκεκλημένος Εκδότης Προσκεκλημένος Εκδότης
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Παθολογοανατομική ταξινόμηση  
των επιθετικών Β λεμφωμάτων

Α. Παπανικολάου, Α. Τασίδου

ΠΕΡιληΨη: τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν μια μεγάλη ετερογενή ομάδα, με διαφορετικά κλι-
νικά, ιστολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά. η πληθώρα των πληροφοριών που αποκτήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όσο αναφορά το γενετικό και μοριακό τοπίο και 
τις κλινικές προεκτάσεις, οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση της παθογένεσης και των οδών διαφορο-
ποίησης του "κυττάρου προέλευσης" (cell of origin COO) των επιθετικών Β λεμφωμάτων. το κύττα-
ρο προέλευσης καθώς και επαναλαμβανόμενες μεταλλαγές που ενεργοποιούν πολλαπλά ογκογονίδια 
(double hit status) είναι ικανά να τυποποιήσουν επιθετικότερες μορφές, ανθεκτικές στις συμβατικές θε-
ραπείες. κατόπιν αυτού 8 χρόνια μετά την ταξινόμηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας του 2008, η 
ανάγκη ενσωμάτωσης όλων αυτών των πληροφοριών, οδήγησε στην αναθεώρησή της, με τη μονογρα-
φή της ΠοΥ που δημοσιεύτηκε το 2016. η τελευταία αυτή αποτελεί μια επικαιροποίηση των δεδομέ-
νων της ταξινόμησης του 2008 για τις υπάρχουσες καλά καθορισμένες οντότητες αλλά και πρόσθεση 
ενός περιορισμένου αριθμού οντοτήτων ως προτεινόμενες. ςτόχος παραμένει η αναγνώριση ομογενών 
και καλά καθορισμένων οντοτήτων καθώς και η διευκόλυνση αναγνώρισης λιγότερο συχνών οντοτή-
των με ιδιαιτερότητες, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω μελέτης.

Haema 2017; 8(1): 9-17 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν μια μεγάλη 

και ετερογενή ομάδα λεμφωμάτων, με διαφορετικά κλι-
νικά, ιστολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά. η ταξι-
νόμηση τους αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη, 
την κοινή γλώσσα συνεννόησης, μεταξύ των διαφόρων 
ειδικοτήτων –διαγνωστή και θεραπευτή– με τελικό σκο-
πό την καλύτερη διαχείριση των ασθενών, με προσαρ-
μοσμένη θεραπεία και μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης. 
η αρχή για την ταξινόμηση των νεοπλασμάτων του λεμ-
φικού γίνεται με την ταξινόμηση του Rappaport- (1966 
βασίζεται στη μορφολογία και πριν το διαχωρισμό Β και 
τ- λεμφοκυττάρου), ακολουθεί αυτή του κιέλου (1974 
πρώτος λειτουργικός διαχωρισμός σε Β και τ λεμφοκύτ-
ταρο) και της ομάδας Εργασίας (Working Formulation 
1974-1975 ταξινόμηση με βάση την πρόγνωση). με την 
κατανόηση της διαφοροποίησης των λεμφοκυττάρων και 
της βιολογίας των λεμφωμάτων η Διεθνής ομάδα με-
λέτης λεμφωμάτων επεξεργάστηκε την ταξινόμηση και 

Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός"
ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Α. Παπανικολάου, e-mail: 

aspapanikolaou@yahoo.com, A. τασίδου, e-mail: atasidou@yahoo.com

την ονόμασε Revised European and American Classifi-
cation of Lymphoid Neoplasms (REAL, 1994), η οποία 
αντικαταστάθηκε από αυτήν της Παγκόσμιας οργάνω-
σης Υγείας (World Health Organization, WHO 2001). η 
ταξινόμηση της ΠοΥ γίνεται πιο λειτουργική, δίνοντας 
έμφαση σε διακριτές κλινικοπαθολογανατομικές οντότη-
τες, παρά στατική, με βάση την κυτταρική και μόνο προέ-
λευση. η πρόοδος που σημειώθηκε την τελευταία 15ετία 
στην κατανόηση της οντογένεσης και παθοφυσιολογίας 
των λεμφωμάτων και η συνεννόηση –ομοφωνία μεταξύ 
αιμοπαθολογοανατόμων, γενετιστών και κλινικών ια-
τρών, οδήγησε στην αποδοχή της ταξινόμησης της ΠοΥ 
20082 καθώς και στην αναθεώρηση αυτής, με την μονο-
γραφία που δημοσιεύτηκε το 20161. η τελευταία αυτή 
αποτελεί μια επικαιροποίηση και παρότι περιλαμβάνει 
μερικές μόνο αλλαγές, ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό 
πληροφοριών με σημασία στη διάγνωση, πρόγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση. 

η ταξινόμηση της ΠοΥ περιγράφει πλέον νοσολογι-
κές οντότητες, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα και μεθο-
δολογίες, συνδυάζοντας μορφολογικά, ανοσοϊστοχημικά, 
κυτταρογενετικά, μοριακά δεδομένα και κλινικά χαρακτη-
ριστικά (Πίνακας 1). Αποσαφηνίζει τα κριτήρια για τις 
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καλά καθορισμένες ομάδες, αναγνωρίζει νέες οντότητες, 
ενσωματώνει νέες απόψεις για την κατανόηση των λεμ-
φωμάτων3,5 και αποτελεί εν κατακλείδι τον οδηγό για την 
διάγνωση των επιθετικών Β λεμφωμάτων. Είναι γεγονός 
για παράδειγμα, ότι πολλά χρόνια τα περισσότερα επιθε-
τικά Β λεμφώματα ήταν συγκεντρωμένα υπό τον ορισμό 
Διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, με κύ-
ριο διαχωρισμό τη μετάθεση c-myc, η οποία θεωρούνταν 
χαρακτηριστική διάγνωσης λεμφώματος Burkitt. Εν τού-
τοις η απορύθμιση MYC αποδείχθηκε ότι ανιχνεύεται 
και σε άλλα επιθετικά Β λεμφώματα κυρίως ως δεύτερο 
επιγενετικό συμβάν. λεμφώματα με μεταθέσεις c-myc 
και bcl-2 (double hit lymphoma) είναι ιδιαίτερα επιθετι-
κά λεμφώματα και με τις μεγαλύτερες αποτυχίες στα θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα και αποτελούν τώρα ξεχωριστή 
οντότητα ως “Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC 
και BCL-2 ή /και BCL-6 αναδιατάξεις”.

Διάχυτο Β-Λέμφωμα από Μεγάλα 
Λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς χαρακτήρες 
(DLBCL-NOs)

Είναι το πιο συχνό λέμφωμα και αποτελεί το 25-30% 
των μη Hodgkin λεμφωμάτων. η διάγνωση του DLBCL-
NOS, είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού και αν και στις 
περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται de novo, στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα λεμφώματα που 
προέρχονται από μετάπτωση χαμηλής κακοήθειας Β λεμ-
φωμάτων – όπως π.χ. εκτροπή Χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας σε σύνδρομο Richter, εξέλιξη λεμφοζιδια-
κού λεμφώματος, βλαστική τροπή λεμφώματος μανδύα. 
Βάσει των κυτταρικών χαρακτηριστικών διακρίνεται σε 
τρεις μείζονες υπότυπους: α) κεντροβλαστικό, β) ανοσο-
βλαστικό, γ) αναπλαστικό. Πρόκειται για νεοπλάσματα 
ώριμων Β-λεμφοκυττάρων, τα οποία εκφράζουν παν-
Β-κυτταρικά αντιγόνα, όπως CD19, CD20, και CD79a, 
μεμβρανική ή/και κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη 
(IgM> IgG> IgA) ~50-70% των περιπτώσεων. η συ-
χνότητα έκφρασης των CD10, BCL-6 και IRF4/MUM1 
ποικίλλει (CD10 ~30-60%, BCL-6 ~60-90% και IRF4/
MUM1 ~35-65% των περιπτώσεων). ο δείκτης πολλα-
πλασιασμού, Ki-67, είναι συνήθως πολύ υψηλότερος από 
40%, ενώ σε μερικές περιπτώσεις υπερβαίνει το 90%, η 
πρωτεΐνη p53 ανιχνεύεται σε 20-60% των περιπτώσεων. 
το CD5 εκφράζεται σε περίπου 10% των de novo DLB-
CL-NOS. η θετική CD30-ανοσοχρώση, αν και χαρακτη-
ρίζει τον αναπλαστικό υπότυπο, περιστασιακά μπορεί να 
παρατηρηθεί και στους άλλους υπότυπους. η ανίχνευση 
μοριακών αλλαγών και η ταυτοποίηση ειδικών οδών κυτ-
ταρικής διαφοροποίησης και ογκογένεσης οδήγησαν στη 
βιολογική υποομαδοποίηση4. ςτην εποχή της υψηλής τε-
χνολογίας και του γονιδιακού προφίλ (Gene expression 
profile GEP) αναγνωριστήκαν δυο ξεχωριστοί μοριακοί 
υπότυποι7,8, με διαφορετικές οδούς σηματοδότησης, ιδι-
αίτερες γενετικές βλάβες και διαφορετική βιολογική συ-
μπεριφορά και ανταπόκριση στη θεραπεία:

• ΔΒλμλ με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστι-
κά κέντρα (DLBCL –GC)

• ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποιημένων Β λεμφο-
κυττάρων (DLBCL –ABC non GC)
οι γονιδιακοί υπότυποι των ΔΒλμλ διαφέρουν με-

ταξύ τους από την έκφραση περίπου 1000 γονιδίων και 
αφορούν σε διακριτές συγκεκριμένες οδούς ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης7-9, με τις αναδιατάξεις bcl-2 και ενίσχυ-
ση c-Rel στα περισσότερα ΔΒλμλ- με φαινότυπο από 
τα βλαστικά κέντρα (DLBCL –GC) και ενεργοποίηση 
της οδού NF-KB μέσω χρόνιου ερεθισμού του Β κυττα-
ρικού υποδοχέα (B cell receptor BCR) στα ΔΒλμλ – 
με ενεργοποιημένο φαινότυπο (DLBCL –ABC non GC).

ςτόχος πολλών μελετών αποτελεί η αναπαραγωγή των 
υποτύπων αυτών, να μπορεί να γίνεται στην καθ’ ημέρα 
πράξη σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας, λόγω του μικρό-

πίνακας 1. Επιθετικά Β-Λεμφώματα (WHO 2016 ανα-
θεώρηση: Ταξινόμηση των Κακοήθων Λεμφοϋπερ-
πλαστικών Νόσων)
Διάχυτο Β-λεμφώμα από Μεγάλα Λεμφοκύτταρα κύτ-

ταρα (ΔΒΛΜΛ ), με μη ειδικούς χαρακτήρες: 
• με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα
• με φαινότυπο ενεργοποιημένων Β λεμφοκυττάρων

ΔΒΛΜΛ πλούσιο σε Τ-λεμφοκύτταρα ή/και ιστιοκύτταρα 

Πρωτοπαθές ΔΒΛΜΛ Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Πρωτοπαθές Δερματικό ΔΒΛΜΛ, τύπου άκρου ποδός 

EBV θετικό ΔΒΛΜΛ με μη ειδικούς χαρακτήρες 

EBV θετικό βλεννοδερματικό έλκος 

ΔΒΛΜΛ με συνοδό χρόνια φλεγμονή

Λεμφωματοειδής Κοκκιωμάτωση. 

Πρωτοπαθές (θυμικό) ΔΒΛΜΛ του Μεσοθωρακίου

Ενδοαγγειακό ΒΛΜΛ 

ΑLK -θετικό ΔΒΛΜΛ

Πλασμαβλαστικό λέμφωμα

Πρωτοπαθές λέμφωμα των ορογόνων κοιλοτήτων 

ΗΗV-8 + ΔΒΛΜΛ με μη ειδικούς χαρακτήρες 

Λέμφωμα Burkitt 

Λέμφωμα μιμούμενο Burkitt - like με 11q εκτροπή 

Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με αναδιατάξεις MYC 
και BCL-2 και /ή BCL-6 

Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα, με μη ειδικούς χαρα-
κτήρες 

Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες ενδιάμεσους 
μεταξύ ΔΒΛΜΛ και λεμφώματος Hodgkin



Παθολογοανατομική ταξινόμηση των επιθετικών Β λεμφωμάτων 11

τερου κόστους αλλά και της πρόσβασης σε αυτή από τα 
περισσότερα παθολογοανατομικά εργαστήρια. ο κλασσι-
κός αλγόριθμος του Hans, ο πιο συνήθης στην εφαρμογή 
στη καθ ημέρα πράξη, συνδυάζει την ανοσοφαινοτυπική 
έκφραση των bcl-6, CD10, MUM1, έχει σχετικά χαμη-
λή ισοδυναμία με το προφίλ γονιδιακής έκφρασης (71% 
για τα GCB, 88% για τα non GCB), και ο αλγόριθμος 
Visco –Yung ο οποίος βασίζεται στην έκφραση των δει-
κτών CD10, FOXP1, bcl-6 ανέδειξε ποσοστό συμφωνίας 
92,6% με τη GEP 9. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αν και 
η ταξινόμηση των λεμφωμάτων με βάση τον ανοσοϊστο-
χημικό αλγόριθμο, δεν αντιστοιχεί απόλυτα με τον μορι-
ακό διαχωρισμό τους και δεν καθορίζει τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση, εν τούτοις γίνεται αποδεκτός αφού η με-
θοδολογία γονιδιακού προφίλ (GEP) δεν αποτελεί ρου-
τίνα στα αιμοπαθολογοανατομικά εργαστήρια.

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρησιμοποίηση του 
myc και άλλων ανοσοϊστοχημικών δεικτών bcl-2, bcl-6 
είτε για τη διαλογή των “Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα 
με MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση λεμφωμάτων” 
τα οποία και αποτελούν νέα ξεχωριστή οντότητα είτε για 
ανάδειξη ‘Β λεμφωμάτων “διπλής έκφρασης” με myc+ 
≥40%, bcl-2+ ≥50-70%)33 (Double Expression, DLBCL).

η έκφραση της πρωτεΐνης myc σε ανοσοϊστοχημικό 
επίπεδο αναδεικνύεται ~30-50% των ΔΒλμκ και με έκ-
φραση του δείκτη bcl-2 στο 20-30% των περιπτώσεων, 
με σημεία αναφοράς στην έκφραση σε ποσοστό myc+ 
≥40%, bcl-2 + ≥50-70%33-36. οι περισσότερες όμως περι-
πτώσεις αυτές, δεν παρουσιάζουν αναδιατάξεις των myc, 
bcl-2. η πλειονότητα των μελετών αναδεικνύουν μεν, 
επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά των ΔΒλμκ με 
ανοσοέκφραση myc+, bcl-2+ «διπλής έκφρασης» (Dou-
ble Expression DLBCL), όμως με καλύτερη πρόγνωση 
από τα Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC και BCL-
2 και/ή BCL-6 μετάθεση.

κύρια σημεία της αναθεώρησης του 2016 Διάχυτο 
Β-λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς 
χαρακτήρες (DLBCL-NOS αποτελούν:
 1) ο διαχωρισμός με βάση το κύτταρο προέλευσης με 

αποδεκτό ανοσοϊστοχημικό αλγόριθμο σε ΔΒλμλ 
με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα 
(DLBCL –GC) και ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποι-
ημένων Β λεμφοκυττάρων (DLBCL –ABC non GC).

 2) η διπλή ανοσοέκφραση c-myc, bcl-2, αποτελεί νέο 
προγνωστικό δείκτη. 

 3) η καλύτερη κατανόηση του πεδίου των μεταλλάξεων 
αλλά η κλινική τους σημασία παραμένει υπό διευκρί-
νιση.

πρωτοπαθές ΔΒΛΜΛ Κεντρικού νευρικού 
Συστήματος

Περιλαμβάνει περιπτώσεις με εγκεφαλική η και ενδο-
οφθαλμική εντόπιση. Ασθενείς με ενδοοφθαλμική εντό-

πιση αναπτύσσουν ετερόπλευρους εγκεφαλικούς όγκους. 
η νόσος προσβάλλει κυρίως άνδρες με μέση ηλικία τα 60 
έτη. μορφολογικά πρόκειται για μεγάλους κεντροβλά-
στες ή ανοσοβλάστες με χαρακτηριστική περιαγγειακή 
κατανομή και συχνές νεκρώσεις, εκφράζοντας Β δείκτες 
και συχνά bcl-6, MUM1. η μελέτη του προφίλ γονιδι-
ακής έκφρασης GEP δεν διαπίστωσε αντιστοιχία με τα 
χαρακτηριστικά των ΔΒλμλ (GC or non GC) αλλά ανέ-
δειξαν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά και είναι ενδια-
φέρον ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των ΔΒλμλ 
κεντρικού νευρικού συστήματος με τα ΔΒλμλ όρχεως, 
πιθανό γιατί αποτελούν “ανοσολογικά προστατευόμε-
νες” περιοχές με χαμηλή έκφραση ή και απουσία πρωτε-
ϊνών HLA I και ιι.

πρωτοπαθές Δερματικό ΔΒΛΜΛ τύπου 
άκρου ποδός (leg-type)

Είναι επιθετικότερο από τα άλλα δερματικά λεμφώματα 
και ομοιάζει τόσο σε γονιδιακό όσο και ανοσοοφαινοτυπι-
κό προφίλ με τα ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποιημένων 
Β λεμφοκυττάρων. Χαρακτηριστικά εκφράζουν bcl-2+, 
bcl-6+, MUM1+, FOXP1+, αλλά όχι CD10-, και όπως 
και στα ανάλογα λεμφαδενικά η έκφραση bcl-2 αποτε-
λεί επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα.

Ενδοαγγειακό ΔΒΛΜΛ
Αποτελεί σπάνια οντότητα, με παρουσία μεγάλων Β 

λεμφοκυττάρων μόνο μέσα στο αυλό μικρών αγγείων 
και κυρίως τριχοειδών. λεμφαδένες σπάνια προσβάλ-
λονται, η νόσος εντοπίζεται κυρίως εξωλεμφαδενικά, με 
τη βιοψία δέρματος να αποτελεί πηγή διάγνωσης. ςυχνή 
είναι η νευρολογική συνδρομή, ενώ η εντόπιση στο δέρ-
μα φαίνεται να συνδυάζεται με ηπιότερη βιολογική συ-
μπεριφορά, πιθανά λόγω της πιο έγκαιρης διάγνωσης. 
Ανοσοφαινοτυπικά παρουσιάζει φαινότυπο ενεργοποι-
ημένων B λεμφοκυττάρων καθώς και συχνή θετικότητα 
στο δείκτη CD5+.

πρωτοπαθές (θυμικό) ΔΒΛΜΛ  
του Μεσοθωρακίου (PMBL)

το Πρωτοπαθές Β λέμφωμα μεσοθωρακίου έχει μο-
ναδικά κλινικά και μοριακά χαρακτηριστικά. Προσβάλλει 
συνήθως νέους ενήλικες, κυρίως γυναίκες, αλλά μπορεί 
να εμφανιστεί και σε παιδιά. Παρουσιάζεται με ογκώδη 
μάζα στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Αντίθετα με τα ΔΒλμλ 
η επέκταση της νόσου περιορίζεται τοπικά (πνεύμονας, 
πλευρά, περικάρδιο) και η διήθηση μυελού είναι σπάνια, 
έτσι ώστε να είναι από τα πρώτα κριτήρια διαφορικής δι-
άγνωσης από τα ΔΒλμλ. Απομακρυσμένες εξωλεμφα-
δενικές εντοπίσεις μπορεί να εμφανιστούν σε υποτροπές 
(νεφρά, ήπαρ, κεντρικό νευρικό). το ΠΒλμ προέρχεται 
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από το Β κύτταρα της μυελώδους μοίρας του θύμου αδέ-
να4 και ανοσοφαινοτυπικά εκφράζει δείκτες Β κυτταρικής 
προέλευσης CD20, CD79 και συχνά μεταγραφικούς πα-
ράγοντες OCT-2, BOB-1, MUM1 (75%), BCL6 (46%), 
BCL2 (78%), και CD23 (70%). το ΠΒλμ δεν εκφρά-
ζει ανοσοσφαιρίνες ή CD10. ο δείκτης CD30 + >80%, 
συχνά όμως σε χαμηλότερα ποσοστά και ένταση, ενώ ο 
δείκτης CD15 είναι τυπικά αρνητικός. το ΠΒλμ παρό-
τι ξεχωριστή κλινικοπαθολογική οντότητα, εν τούτοις 
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά παρουσιάζει συχνά 
αλληλεπικαλυπτόμενους χαρακτήρες και δημιουργεί δι-
αφοροδιαγνωστικό προβληματισμό μεταξύ λεμφώματος 
από μεγάλα λεμφοκύτταρα και κλασικού λεμφώματος 
Hodgkin -οζώδους σκλήρυνσης. η αναγνώριση του ως 
ξεχωριστή οντότητα από τα άλλα ΔΒλμλ θα μπορού-
σε να αποτελεί παράδειγμα επαναταξινόμησης με βάση 
τα μοριακά δεδομένα.11,12 μελέτες έκφρασης γονιδιακού 
προφίλ -GEP- ανέδειξαν διαφορές από τα άλλα ΔΒλμλ 
και ομοιότητες με το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin ανα-
δεικνύοντας ενεργοποίηση του NFkB και JAK-STAT. H 
ομοιότητες αυτές επιβεβαιώνουν κλινικές παρατηρήσεις 
και αναφορές, με διαδοχική ή σύνθετη παρουσία κλασ-
σικού λεμφώματος Hodgkin και ΠΒλμ. Πρόσφατες με-
λέτες εστιάζουν στο ρόλο του μικροπεριβάλλοντος και 
αναδεικνύουν την πιθανή σημασία της «απόδρασης» των 
νεοπλασματικών κυττάρων από τους ανοσοποιητικούς 
μηχανισμούς και την ανοσία του ξενιστή, με στόχο νέες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις10. η συγγένεια του ΠΒλμ με 
το κλασικό λέμφωμα Hodgkin αντανακλάται στην αναθε-
ωρημένη ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 με την αναγνώριση 
του ‘mediastinal gray zone lymphomas’ Β λέμφωμα ατα-
ξινόμητο με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ ΔΒλμλ 
και κλασσικού λεμφώματος Hodgkin’’, ως ξεχωριστή, 
προτεινόμενη οντότητα.2-6

ΔΒΛΜΛ πλούσιο σε Τ-λεμφοκύτταρα  
ή/και ιστιοκύτταρα (Τ/HRBCL)

το ΔΒλμλ πλούσιο σε τ-λεμφοκύτταρα ή/και ιστιο-
κύτταρα (τ/HRBCL) είναι σπάνιος υπότυπος των επιθετι-
κών Β λεμφωμάτων και η αναγνώριση του ως ξεχωριστή 
κλινικοπαθολογοανατομική οντότητα στην ταξινόμηση 
ΠοΥ 2008 αναδεικνύει την σημασία του μικροπεριβάλ-
λοντος στην βιολογία ορισμένων οντοτήτων. Προσβάλλει 
κυρίως άνδρες, μέσης ηλικίας και εμφανίζεται σε προχω-
ρημένο στάδιο με διήθηση σπληνός, ήπατος και μυελού. 
ςύμφωνα με τα κριτήρια της ΠοΥ 2008 χαρακτηρίζε-
ται από Β μεγάλα λεμφοκύτταρα σε ποσοστό μικρότερο 
του 10% μέσα σε ένα υπόστρωμα πλούσιο σε τ λεμφο-
κύτταρα και συχνά ιστιοκύτταρα. μερικές περιπτώσεις 
φαίνεται να σχετίζονται με το οζώδες λεμφοεπικρατών 
λέμφωμα Hodgkin (NLPHL) με τα νεοπλασματικά κύττα-
ρα να ομοιάζουν με αυτά του λεμφοεπικρατούντα τύπου 
και να εκφράζουν ΕμΑ15. Επιπρόσθετα NLPHL μπορεί 

να εξελιχτεί σε όμοιο με de novo τ/HRBCL. H σχέση με-
ταξύ οζώδους λεμφοεπικρατούντος λεμφώματος Hodgkin 
(NLPHL) και ΔΒλμλ πλούσιο σε τ-λεμφοκύτταρα ή/
και ιστιοκύτταρα (τ/HRBCL) δεν είναι αποσαφηνισμέ-
νη και η διαφορική διάγνωση τους είναι συχνά προβλη-
ματική αλλά και κρίσιμη λόγω της ιδιαιτέρα επιθετικής 
συμπεριφοράς του τ/HRBCL. για το λόγο αυτό η πρώτη 
διάγνωση του ιστολογικού υπότυπου τ/HRBCL σε βιο-
πτικό υλικό διά βελόνης πρέπει να αποφεύγεται. ιστολο-
γικά κριτήρια υπέρ του τελευταίου αποτελούν- η απουσία 
μικρών Β λεμφοκυττάρων, η απουσία δικτύου δενδρι-
τικών δικτυοκυττάρων βλαστικού κέντρου και η απου-
σία σχηματισμού ροζετών από τ4 κύτταρα γύρω από τα 
νεολασματικά κύτταρα. Πρόσφατες μελέτες εστιάζουν 
στο μηχανισμό εμπλοκής των φλεγμονωδών κυττάρων 
και την σχέση με το μικροπεριβάλλον14,15. μελέτη προ-
φίλ γονιδιακής έκφρασης του τ/HRBCL συγκριτικά με 
αυτό NLPHL ανέδειξε χαρακτηριστικά πιο ανεκτής ανο-
σοαπάντησης του ξενιστή στο τ/HRBCL (ανεκτικογόνος 
ανοσοαπόκριση ξενιστή) η οποία γίνεται κυρίως με τη 
μεσολάβηση μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων και 
μπορεί να παίζει ρόλο στην επιθετική συμπεριφορά και 
να αποτελεί στόχο νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων16. 

ΕΒV+ Διάχυτο Β-Λέμφωμα από Μεγάλα 
Λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς χαρακτήρες 
(ΕΒV+ DLBCL-NOs)

Αντικαθιστά τον όρο EBV θετικό DLBCL των ηλι-
κιωμένων της ταξινόμησης του 20082,17, με την έννοια 
ότι αναλόγου τύπου λεμφώματα αναφέρονται και σε 
νεότερες ηλικίες18, ενώ δεν περιλαμβάνει EBV θετικά 
λεμφώματα τα οποία εμπίπτουν σε πιο συγκεκριμένη 
οντότητα. EBV θετικό DLBCL “των ηλικιωμένων’’ πε-
ριγράφεται για πρώτη φορά το 2003 από τον Oyama et 
al. και ορίζεται ως μονοκλωνική EBV + λεμφουπερπλα-
στική νόσος, αφορά ασθενείς μεγάλης ηλικίας >50 ετών, 
επιθετική κλινική πορεία, χωρίς ιστορικό λεμφώματος/
ανοσοανεπάρκειας ή/μεταμόσχευσης2. η νόσος φαίνε-
ται να οφείλεται σε ελαττωματική ανοσολογική επιτή-
ρηση του ιού λόγω της φυσιολογικής φθοράς/γήρανσης 
του ανοσοποιητικού συστήματος. το νεόπλασμα παρου-
σιάζει μορφολογική ποικιλομορφία, μονόμορφη ή πολύ-
μορφη ποικιλία, χωρίς όμως η μορφολογία να επηρεάζει 
την επιθετική κλινική πορεία της νόσου. H πλειονότητα 
έχει ανοσοφαινότυπο ενεργοποιημένου Β κυττάρου. τα 
μεγάλα άτυπα κύτταρα είναι LMP1+, EBNA -2+. η δια-
φορική διάγνωση περιλαμβάνει ευρεία γκάμα καλοηθών 
νοσημάτων συνδεόμενων με EBV λοίμωξη όπως η λοι-
μώδης μονοπυρήνωση αλλά και άλλα λεμφώματα όπως 
λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση, πλασμαβλαστικό λέμ-
φωμα, λέμφωμα Hodgkin, η διαφορική διάγνωση από το 
οποίο μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πρόσφατες μελέ-
τες έδειξαν ότι ανάλογα λεμφώματα αναπτύσσονται και 
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και εντοπίζεται σε λεμφαδένες ή σαν μάζα μεσοθωρακί-
ου. Χαρακτηρίζεται από ανοσοβλαστική/πλασμαβλαστι-
κή μορφολογία, πλασμαβλαστικό φαινότυπο και έκφραση 
της πρωτεΐνης ALK. η πιο συνήθης γενετική ανωμαλία 
είναι η t(2;17) η οποία ευθύνεται για υβριδική πρωτεΐνη 
κλαθρίνης – ALK (CLTC-ALK)4,5 και εκφράζεται ανο-
σοϊστοχημικά με κοκκιώδη κυτταροπλασματική έκφρα-
ση ALK+. Επιπρόσθετα το λέμφωμα παρουσιάζει έντονη 
έκφραση EMA, δείκτες πλασματοκυττάρων CD138 και 
CD38, συνήθως IgA κυτταροπλασματική ανοσοσφαι-
ρίνη, ενώ δεν εκφράζει δείκτες λεμφικής CD3, CD20, 
CD79 και το LCA είναι ασθενές η αρνητικό. Αντίθετα 
με το αναπλαστικό ALK+ λέμφωμα από μεγάλα λεμφο-
κύτταρα, ο δείκτης CD30 είναι αρνητικός και αντίθετα 
από το πλασμαβλαστικό λέμφωμα δεν εκφράζει αναδι-
ατάξεις c-myc21.

πλασμαβλαστικό λέμφωμα
Αφορά συνήθως λεμφώματα στοματικής κοιλότητας 

σε HIV ασθενείς, περιγράφεται όμως και σε άλλες περι-
πτώσεις ανοσοανεπάρκειας όπως συγγενείς η επίκτητες 
ιατρογενείς ή σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας. τυπικά όλες 
οι περιπτώσεις είναι EBV+, αναπτύσσονται σε εξωλεμφα-
δενικές περιοχές συχνά σε βλεννογόνους ή στο δέρμα και 
οι περισσότερες εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια. τα 
νεοπλασματικά κύτταρα έχουν μορφολογία ανοσοβλάστης 
ή και πλασμαβλάστης, με φαινότυπο πλασματοκυττάρου 
CD138+, CD38+, MUM1+, συχνά EMA +, CD30+ ενώ 
δεν εκφράζουν CD20-, CD45- PAX5-, CD56-. η ανοσο-
ϊστοχημική μελέτη, με PAX5, & CD20 αρνητικά σε συν-
δυασμό με θετικότητα στους δείκτες PRDM1/BLIMB και 
XBP1 προτείνεται ως πλήρης πλασμαβλαστικός φαινό-
τυπος22. EBV EBER in situ υβριδισμός είναι θετικός στο 
60-75% αλλά LMP1 σπάνια εκφράζεται. Νεότερες με-
λέτες ανέδειξαν συχνή ανίχνευση μετάθεσης c-myc σε 
πλασμαβλαστικά λεμφώματα20 και παρόμοιες γενετικές 
ανωμαλίες με το πολλαπλού μυέλωμα, υποδηλώνοντας 
σύνδεση μεταξύ πλασμαβλαστικού λεμφώματος και πολ-
λαπλού μυελώματος .

πρωτοπαθές Λέμφωμα των Ορογόνων 
Κοιλοτήτων (PEL)

Είναι σπάνια οντότητα η οποία συνοδεύεται πάντα 
από λοίμωξη με τον ιό Human Herpesvirus 8 (HHV8 
+) καθώς και συχνή επιμόλυνση και με τον ιο Ebstein 
–Barr (EBV+). ςε μερικούς ασθενείς αναφέρεται ιστο-
ρικό σαρκώματος Kaposi ή σπανιότερα πολυκεντρικής 
νόσου Castleman. Προσβάλλει συνήθως HIV+ ασθενείς 
και εντοπίζεται στους ορογόνους των κοιλοτήτων (υπε-
ζωκότας, περικάρδιο, περιτόναιο). ςπάνια αναφέρονται 
περιπτώσεις με ογκόμορφες μάζες στο γαστρεντερικό, 
μαλακά μόρια η άλλες εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις ως 

σε νεώτερους ασθενείς χωρίς ανοσοκαταστολή και κα-
λύτερη πρόγνωση18 από το αντίστοιχο των ηλικιωμένων. 
τα λεμφωματώδη κύτταρα εκφράζουν σε ποσοστό >90% 
EBV+, δείκτες Β κυτταρικής προέλευσης με ανοσοφαι-
νοτυπικό προφίλ μη προέλευσης από τα βλαστικά κέντρα 
(non GC) και συχνά είναι CD30+, PD-L1+.

ΕΒV+ βλεννοδερματικό έλκος
το πρόσφατα περιγραφόμενο βλεννοδερματικό έλκος 

αν και ιστολογικά ανησυχεί, εντούτοις έχει ήπια κλινική 
πορεία και είναι αυτοπεριοριζόμενο19 αναγνωρίζεται ως 
νέα ξεχωριστή οντότητα σε ασθενείς με ιατρογενή ή ηλι-
κιακή ανοσοκαταστολή. Αφορά περιπτώσεις που ομοιά-
ζουν με EBV+ ΔΒλμλ, εντοπίζονται στο ρινοφάρυγγα 
και στο δέρμα ως καλά αφοριζόμενα έλκη. Εμφανίζονται 
πιο συχνά σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και κατόπιν θερα-
πείας με μεθοτρεξάτη για ρευματοειδή αρθρίτιδα. ιστολο-
γικά πρόκειται για πολύμορφη λεμφική υπερπλασία που 
περιλαμβάνει μεγάλα κύτταρα - άτυπους ανοσοβλάστες 
που ομοιάζουν με κύτταρα ηodgkin. η αλλοίωση έχει 
ήπια πορεία αλλά μπορεί να υποτροπιάσει .

ΔΒΛΜΛ με συνοδό χρόνια φλεγμονή
Πρόκειται για λεμφώματα που συνδέονται με μακρο-

χρόνια φλεγμονή, εκδηλώνονται κατά μέσο όρο μετά από 
10ετία από την έναρξη της φλεγμονής και συνδέονται με 
τον ιό Ebstein –Barr. Περιγράφηκε πρώτη φορά σε ασθε-
νείς με χρόνιο πυοθώρακα, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα 
τεχνητού –θεραπευτικού πνευμοθώρακα. οι τυπικές περι-
πτώσεις προσβάλλουν την υπεζωκοτική κοιλότητα, οστά 
(μηριαίο), αρθρώσεις και περιαρθρικούς ιστούς. μορφο-
λογικά και ανοσοφαινοτυπικά ομοιάζει με ΔΒλμλ με μη 
ειδικούς χαρακτήρες και η πλειονότητα των περιπτώσε-
ων εκφράζει EBER με in situ υβριδισμό και LMP1/EB-
NA -2+. η κλινική πορεία είναι επιθετική, με την 5ετή 
επιβίωση να κυμαίνεται ~20-35% .

Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
Εντοπίζεται στον πνεύμονα σε ποσοστό 90% των 

ασθενών κατά την αρχική διάγνωση. Χαρακτηρίζεται 
από αγγειοκεντρικό, αγγειοδιηθητικό πρότυπη ανάπτυ-
ξης, με παρουσία EBV+ μεγάλων Β λεμφοκυττάρων και 
αυξημένο πληθυσμό από μικρά αντιδραστικά τ λεμφο-
κύτταρα, τα οποία και προέχουν. ο ιστολογικός βαθμός 
κακοηθείας (grade I, II, III) και η επιθετική κλινική πο-
ρεία του λεμφώματος είναι σε άμεση σχέση με το ποσο-
στό των μεγάλων Β λεμφοκυττάρων.

ΑKL-θετικό ΔΒΛΜΛ
Είναι σπάνιος υπότυπος, προσβάλλει συνήθως ενήλικες 
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“εξωορογονικό PEL”. τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν 
μορφολογία ανοσοβλάστης η πλασμαβλάστη η αναπλα-
στικούς χαρακτήρες, με φαινότυπο πλασματοκυττάρου, 
απουσία δεικτών Β διαφοροποίησης ενώ η ανώμαλη έκφρα-
ση κυτταροπλασματικού CD3, δημιουργεί παραβλήματα 
στη διαφορική διάγνωση. η διάγνωση τεκμηριώνεται με 
την θετικότητα σε ανοσοϊστοχημικό επίπεδο της λανθά-
νουσα πρωτεΐνης για τον ιό HHV8 – LANA. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η σταθεροποίηση myc να εμπλέκεται στην 
παθογένεση με άγνωστους προς το παρόν μηχανισμούς.

ΗΗV-8+ ΔΒΛΜΛ
Αφορά HIV+ ασθενείς, με λεμφαδενοπάθεια ή σπλη-

νομεγαλία, σε ασθενείς με HHV8+ πολυκεντρική νόσο 
Castleman. Πρόκειται για ανάπτυξη, πλασμαβλαστών η 
ανοσοβλαστών HHV-8+ (LANA+) τα οποία κάνουν αθροί-
σεις, με διαταραχή της αρχιτεκτονικής του λεμφαδένα ή 
του σπλήνα, και φαινότυπο ωρίμου Β κυττάρου (CD20+), 
IgMλ+ κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη, η οποία όμως 
σε γονοτυπικό επίπεδο είναι πολυκλωνική. Αν και γενικά 
δεν υπάρχει επιμόλυνση με EBV, εν τούτοις έχουν ανα-
φερθεί πρόσφατα ποικιλίες με HHV8+ και EBV+.

Λέμφωμα Burkitt
Είναι το πιο συχνό μη Hodgkin λέμφωμα σε παιδιά 

και εφήβους, αλλά το 30% των περιπτώσεων εμφανίζε-
ται σε ενήλικες. ςτην ταξινόμηση ΠοΥ 2008 αναγνωρί-
ζονται τρεις κλινικές ποικιλίες: ενδημικό (αφρικανικό), 
σποραδικό και συνδεόμενο με AIDS, με ίδια ιστολογικά 
χαρακτηριστικά και διαφορά στη συχνότητα της παρου-
σίας EBV. η λοίμωξη EBV είναι στενά συνδεδεμένη με 
στον ενδημικό τύπο, αλλά και σε περιοχές με χαμηλό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, ενώ έχει ενδιάμεση συ-
χνότητα σε HIV+ ασθενείς. ςτους HIV+ ασθενείς εμφα-
νίζεται, στα πρώτα στάδια της νόσου, όταν τα CD4+ T 
λεμφοκύτταρα είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα2. Φαίνεται 
ότι ο ιός Ebstein Barr είναι συνεργός στην ανάπτυξη του 
λεμφώματος Burkitt, ενώ υπάρχουν ενδείξεις που ενέ-
χουν τον ΕΒV στην παθογένεση του Βurkitt λεμφώματος 
με μπλοκάρισμα της απόπτωσης. ςυνήθως προσβάλλει 
εξωλεμφαδενικές περιοχές, με κίνδυνο προσβολής του 
κεντρικού νευρικού συστήματος και στις τρεις κλινικές 
ποικιλίες. ιστολογικά αποτελείται από μονόμορφο πλη-
θυσμό από μέσου μεγέθους λεμφοκύτταρα και πολυάριθ-
μες πυρηνοκινησίες, συχνά με εικόνα έναστρου ουρανού. 
Ανοσοφαινοτυπικά έχει φαινότυπο ωρίμου Β λεμφοκυτ-
τάρου από κύτταρα βλαστικού κέντρου CD10+, bcl-6+, 
IgM και χαρακτηριστικά είναι αρνητικό στους bcl-2- και 
Tdt-, MUM1- ενώ ο ρυθμός κυτταρικού πολλαπλασια-
σμού μιΒ+ αγγίζει το 100%. γονοτυπικά το λέμφωμα 
Burkitt παρουσιάζει μονήρη μετάθεση MYC (simple Myc) 
στη θέση IgH γονιδίου IG-MYC και θεωρείται ως πρω-
τογενές γεγονός25 με απουσία άλλων μειζόνων κυτταρο-

γενετικών ανωμαλιών, σε αντίθεση με άλλα λεμφώματα 
στα οποία συμβαίνει ως δευτεροπαθές (MYC complex). 
Προκύπτει έτσι η βασική διαφοροποίηση της ταξινόμη-
σης του 2008 από αυτή της ΠοΥ 2001, με την εξάλειψη 
του όρου “άτυπο” Βurkitt. Έτσι περιπτώσεις λεμφώματος 
Βurkitt, με κλασικό φαινότυπο Burkitt, με μονήρη μετά-
θεση c-myc (myc simple) ανεξάρτητα από μορφολογικές 
αποκλίσεις25, εντάσσονται στα λεμφώματα Burkitt. η με-
τάθεση c-myc είναι χαρακτηριστική όχι όμως εδική του 
λΒ, γιατί παρατηρείται σε ποσοστό ~10% των DLBCL-
NOS και δηλώνει επιθετικότερη βιολογική συμπεριφο-
ρά. μελέτες γονιδιακού προφίλ ανέδειξαν διαφορετικές 
μοριακές ταυτότητες για το λΒ και το ΔΒλμλ –με φαι-
νότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα. Παρά το 
γεγονός ότι προέρχονται και τα δυο από τα βλαστικά κέ-
ντρα, το λΒ να χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα έκ-
φρασης Myc και χαμηλά επίπεδα NFkB, και MHC class 
124, ενώ υπάρχουν αναφορές που εξηγούν το φαινόμε-
νο αυτό με την υπόθεση ότι η μετάθεση myc συμβαίνει 
νωρίς στην παθογένεση του λΒ, ενώ αντίθετα είναι επί-
κτητο γεγονός στην πορεία της εξέλιξης - ανάπτυξης του 
ΔΒλμλ χωρίς όμως να αποκλείονται και στις δυο μελέ-
τες ενδιάμεσες περιπτώσεις25,26. Πρόσφατες μελέτες26,27 

ανέδειξαν, νέους μηχανισμούς ογκογένεσης στο λΒ, με 
τον μεταγραφικό παράγοντα TCF3 να έχει κεντρικό ρόλο 
στην παθογένεση και να οδηγεί πιθανά σε νέες θεραπευ-
τικές στρατηγικές. η μετάλλαξη στο μεταγραφικό παρά-
γοντα TCF3 η στον αρνητικό ρυθμιστή του ID3, είναι τα 
πιο κοινά γενετικά συμβάντα στο λέμφωμα Burkitt και 
συμβαίνει σε περισσότερες από τα 2/3 των περιπτώσεων 
των σποραδικών και ηιV+ Βλ και στο 40% των ενδημι-
κών περιπτώσεων. H αναθεώρηση της ΠοΥ 2016 περι-
λαμβάνει την TCF3 ή ID3 μετάλλαξη έως και στο 70% 
των περιπτώσεων Burkitt λεμφωμάτων.

Λέμφωμα μιμούμενο Burkitt - like με 11q 
εκτροπή

Αποτελεί νέα προτεινόμενη οντότητα η οποία περι-
λαμβάνει λεμφώματα μιμούμενα Burkitt που στερούνται 
c-myc αναδιάταξη και αντίθετα παρουσιάζουν αλλοιώ-
σεις στο χρωμόσωμα 11q28. τα λεμφώματα αυτά έχουν 
πιο σύνθετο καρυότυπο, χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης 
c-myc, κάποια κυτταρική πολυμορφία, οζώδη διαμόρ-
φωση και λεμφαδενική εντόπιση. η κλινική τους πορεία 
είναι παρόμοια με τα Βλ, αν και οι αναφερόμενες περι-
πτώσεις είναι ακόμα λίγες.

υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC  
και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση  
(High–grade B-cell lymphoma, with MYC 
and BCL-2 and/or BCL-6 translocations)

Αποτελούν νέα προτεινόμενη κατηγορία, η οποία πε-
ριλαμβάνει ιδιαίτερα επιθετικά λεμφώματα, τα double/
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triple hit λεμφώματα, εκτός από το λεμφοζιδιακό και λεμ-
φοβλαστικό λέμφωμα1. Αφορούν τις περιπτώσεις λεμφω-
μάτων που μοιράζονται κοινά μορφολογικά και γενετικά 
χαρακτηριστικά, ΔΒλμλ και λεμφώματος Burkitt, αλ-
λά για βιολογικούς και κλινικούς λόγους δεν εμπίπτουν 
σε κανένα από τους δυο τύπους και η διάκριση τους εί-
ναι μείζονος σημασίας καθότι ο τρόπος θεραπείας αλλά 
και η πρόγνωση διαφέρουν ριζικά. Παθολογοανατομι-
κά είναι δύσκολο να ταξινομηθούν σε μια από αυτές τις 
δυο κατηγορίες. μελέτες έκφρασης γονιδιακού προφίλ 
GEP ανέδειξαν ότι αυτή η δυσκολία ανταποκρίνεται σε 
μια πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας μια γκρίζα ζώνη 
μεταξύ των λΒ και ΔλΒμλ. η μελέτη Dave S et al24 
αναγνώρισε τη μοριακή ταυτότητα του λΒ σε περιπτώ-
σεις ΔΒλμλ. Παρόλη τη μοριακή ταυτότητα τα λεμφώ-
ματα αυτά διέφεραν κλινικά και γενετικά από το λΒ και 
αφορούσαν μεγάλους ασθενείς με σύνθετο καρυότυπο 
με ταυτόχρονη μετάθεση τόσο t(8;14) όσο και t(14;18) 
– double hit και ιδιαίτερα επιθετική κλινική πορεία. Επι-
πρόσθετα άλλη μελέτη25, αναγνώρισε σε ομάδα λΒ, άλ-
λο γονιδιακό προφίλ, με έκφραση ενδιάμεση μεταξύ λΒ 
και ΔΒλμλ. Αυτή είχε σύνθετο καρυότυπο με μετά-
θεση myc χωρίς όμως συνοδό Ig γονίδιο. τις περιπτώ-
σεις αυτές αναγνώρισε η ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 ως 
Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες ενδιάμεσους 
μεταξύ DLBCL και λεμφώματος Burkitt. Είναι σχετικά 
σπάνιες περιπτώσεις, προσβάλλουν κυρίως ενήλικες με 
λεμφαδενική η εξωλεμφαδενική εντόπιση, εμφανίζονται 
σε προχωρημένο στάδιο και έχουν ιδιαίτερα επιθετική 
κλινική πορεία. τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτή την 
κατηγορία είναι ακόμα σε εξέλιξη και όχι απόλυτα σαφή. 
Αφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων: α) λεμφώ-
ματα με μορφολογία ενδιάμεση μεταξύ ΔΒλμλ και λΒ, 
ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού ~100% και φαινό-
τυπο βλαστικού κέντρου (CD20+, CD10+, bcl-6+), με 
μετάθεση τόσο του γονιδίου c-myc (συνήθως χωρίς να 
συνοδεύεται από μετάθεση Ig) όσο και του γονιδίου bcl-
2 ή β) σπανιότερα μπορεί μορφολογικά να ομοιάζουν με 
λΒ αλλά με ανώμαλο ανοσοφαινότυπο με (CD10+, bcl-
6+, bcl-2+, MUM1-/+) καθώς και μετάθεση c-myc και 
bcl-2 η και bcl-6 και επιθετική πορεία (double or triple 
hit lymphoma)29. τα double/triple hit λεμφώματα, ορίζο-
νται από τη μετάθεση MYC/8q24 (-non Ig-myc) σε συν-
δυασμό με άλλες επαναλαμβανόμενες, με πιο συχνή τη 
μετάθεση bcl-2 t(14;18)(q32:q21) ή/και bcl-6 (DH/TH 
lymphoma), με τη μετάθεση c-myc να αποτελεί στις πε-
ριπτώσεις αυτές δευτερογενές επιγενετικό συμβάν. η 
επιθετική τους πορεία θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν 
αποτέλεσμα της συνεργασίας της αντιαποπτωτικής δρά-
σης του γονιδίου bcl-2 και της πολλαπλασιαστικής δράσης 
γονιδίου c-myc. τα DH/TH λεμφώματα είναι ιδιαίτερα 
επιθετικά λεμφώματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απο-
τυχίας στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. η ανάγκη διαχω-
ρισμού αυτών των λεμφωμάτων στην καθ’ ημέρα πράξη 
σε ανοσοϊστοχημικό επίπεδο και η διαλογή τους με σκο-

πό την περαιτέρω μελέτη με πιο εξειδικευμένες τεχνικές 
(FISH, GEP) διαφαίνεται στη συσσωρευμένη πρόσφατη 
βιβλιογραφία, είτε συνδυάζοντας την ανοσοϊστοχημική 
έκφραση των δεικτών c-myc, bcl-2,bcl-631-35 είτε ανατρέ-
χοντας στη μορφολογία32. Πολλοί υποστηρίζουν τη μελέ-
τη όλων των περιπτώσεων ΔΒλμλ με τεχνικές FISH, το 
κόστος όμως είναι απαγορευτικό. Πρόσφατη ανακοίνω-
ση υποστηρίζει την ανάγκη περαιτέρω μελέτης με FISH, 
σε ΔΒλμλ με φαινότυπο από τα βλαστικά κέντρα και 
διπλή ανοσοέκφραση myc, bcl-2, περιορίζοντας έτσι τη 
μελέτη στο 10% των περιπτώσεων36.

υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα  
με μη ειδικούς χαρακτήρες  
(High - grade B-cell lymphoma-NOs)

Πρόκειται για νέα κατηγορία η οποία αντικαθιστά 
μαζί με την προηγούμενη “Υψηλής κακοήθειας Β λέμ-
φωμα με MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση” την 
κατηγορία του 2008 “Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χα-
ρακτήρες ενδιάμεσους μεταξύ ΔΒλμλ και λεμφώματος 
Burkitt”. η νέα αυτή οντότητα περιλαμβάνει Β λεμφώ-
ματα με βλαστοειδείς χαρακτήρες και περιπτώσεις χωρίς 
MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση, οι οποίες μέχρι 
τώρα αναφέρονταν ως Β λεμφώματα αταξινόμητα BCLU.

Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες 
ενδιάμεσους μεταξύ ΔΒΛΜΛ  
και λεμφώματος Hodgkin 
΄Η αλλιώς γκρίζα ζώνη (gray zone)

ορίζεται από την ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 ως “Β 
κυτταρικής σειράς λέμφωμα με αλληλεπικαλυπτόμενους 
χαρακτήρες, κλινικούς, μορφολογικούς και ανοσοφαινο-
τυπικούς μεταξύ κλασικού λεμφώματος Hodgkin-οζώδους 
σκλήρυνσης και DLBCL και ειδικότερα πρωτοπαθούς 
λεμφώματος μεσοθωρακίου”. Επιπρόσθετα κάποιοι ασθε-
νείς μπορεί να εμφανίσουν και τους δυο τύπους λεμφω-
μάτων Πλμ και κλη, είτε ταυτόχρονα σαν σύνθετο 
λέμφωμα είτε σε δεύτερο χρόνο2. Εμφανίζονται με μά-
ζα προσθίου μεσοθωρακίου με ή χωρίς συμμετοχή υπερ-
κλειδίου λεμφαδένα, ενώ άλλοι περιφερικοί λεμφαδένες 
σπάνια προσβάλλονται. Επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστού 
στον πνεύμονα αλλά και σε ήπαρ, σπλήνα και μυελό των 
οστών. ςε αντίθεση με το Πλμ είναι πιο συχνό σε νέ-
ους άνδρες και η κλινική πορεία είναι πιο επιθετική από 
τους άλλους δύο τύπους λεμφωμάτων, Πλμ και κλη. 
ιστολογικά πρόκειται για αθροίσεις πλειόμορφων μεγά-
λων κύτταρων σε ένα διάχυτο ινωτικό στρώμα. τα κύτ-
ταρα είναι μεγαλύτερα και πιο πλειόμορφα από αυτά του 
Πλμ, μπορεί να μοιάζουν με κύτταρα RS lacunar, ή να 
ποικίλει η μορφολογία από περιοχή σε περιοχή. Ανοσο-
φαινοτυπικά είναι οριακά μεταξύ κλη και ΔΒλμλ, εκ-
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φράζοντας τυπικά CD45 και Β αντιγόνα (CD20, CD79), 
με ανώμαλη συνέκφραση δεικτών λεμφώματος Hodgkin, 
CD30 και συχνά CD15. Εκφράζουν συνήθως μεταγραφι-
κούς παράγοντες PAX5, OCT-2, BOB.1 ενώ δεν εκφρά-
ζουν ανοσοσφαιρίνες και είναι EBV(-). ςυνοπτικά μπορεί 
είτε μορφολογικά να έχουν εικόνα κλασικού λεμφώμα-
τος Hodgkin αλλά φαινότυπο Β λεμφώματος είτε εικό-
να ΔΒλμλ αλλά με φαινότυπο λεμφώματος Hodgkin. 
μελέτες γονιδιακού προφίλ έχουν αναδείξει ότι το Πλμ 
είναι πιο κοντά στο κλη παρά στα άλλα ΔΒλμλ ενώ 
πρόσφατες αναφορές ανάλυσης μεθυλίωσης έδειξαν ότι 
τα gray zone του μεσοθωρακίου, έχουν ξεχωριστό επι-
γενετικό προφίλ12,13, ενδιάμεσο μεταξύ κλασικού λεμ-
φώματος Hodgkin και Πλμ. Θεραπευτικά οι απόψεις 
διίστανται, με τη θεραπεία για ΔΒλμλ να υπερτερεί, 
και να εξατομικεύεται.

Συμπεράσματα 
η μοριακή παθογένεση των επιθετικών Β λεμφωμάτων 

είναι σύνθετη και πολυσταδιακή διαδικασία που οδηγεί 
σε μια αντιγραφή ενός παθολογικού κλώνου, βλαστικών 
ή μετά βλαστικών κέντρων, κυττάρων Β προέλευσης. η 
κατανόηση της βιολογίας της διαδικασίας αυτής που έγι-
νε τα τελευταία χρόνια έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερω-

τήματα, ξεκαθαρίζοντας παλιές και αναδεικνύοντας νέες 
οντότητες. Όμως πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπά-
ντητα. τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν θεραπευτι-
κή πρόκληση. Παρ’ όλες τις εξελίξεις, το κλασικό σχήμα 
R-CHOP παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς όμως επαρκή 
πάντα αποτέλεσμα όπως π.χ. στα λεμφώματα με μετάθε-
ση myc με ή χωρίς άλλες μεταβολές. Πρωταρχική λοιπόν 
είναι η ανάγκη νέων τεχνικών, μεθοδολογιών ή αλγόριθ-
μων με σκοπό την εφαρμογή στην καθ’ ημέρα πράξη των 
μέχρι τώρα δεδομένων από τις μελέτες του γονιδιακού 
προφίλ, οι οποίες περιορίζονται σε ερευνητικά εργαστή-
ρια, όπως και η ανάδειξη νέων βιοδεικτών με σκοπό νέ-
ες στοχευμένες θεραπείες. τέλος υπάρχουν νέα μοριακά 
ευρήματα σε σχέση με τα Β λεμφώματα και είναι ανάγκη 
να διευκρινιστεί ποια θα συμπεριληφθούν στην καθημε-
ρινή πρακτική όπως επίσης και συσσωρευμένες μελέτες 
με πολλά και διαφορετικά ευρήματα από μελέτες next 
generation sequencing, δυνητικά με διαγνωστικές, προ-
γνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες.

Εν κατακλείδι, το πρώτο βήμα για την επιτυχή αντιμε-
τώπιση των επιθετικών Β λεμφωμάτων, είναι η ακριβής 
ιστολογική διάγνωση κατά ΠοΥ. η επιδίωξη μιας αξιό-
πιστης και με σαφήνεια διατυπωμένης βιοψίας, που δεν 
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, ως αποτέλεσμα πολυ-
παραγοντικής μελέτης, δεν μπορεί παρά να υπερτονιστεί. 

Pathology and Genetics classification of aggressive B cell lymphomas
by Α. Papanikolaou, Α. Tasidou

Haemopathological Laboratory, Evangelismos General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Aggressive B cell lymphomas is the most common type of non-Hodgkin lymphoma and 
is a heterogeneous group of lymphomas with different clinical, histological and genetic features. τhe 
abundance of information that has been gained in recent years regarding the genetic and molecular land-
scape and its clinical extensions, led to a better understanding of the pathogenesis and the differentiation 
pathways of the aggressive B cell lymphomas “Cell of Origin (COO)”. The COO as well as the repeat-
ed mutations that activate multiple oncogenes (double hit status) are capable of standardizing more ag-
gressive forms that are resistant to conventional therapies. Eight years after the WHO’s classification in 
2008, the need to incorporate all this information led to its revision and its renewed publication in 2016. 
This new publication is an update of the 2008 classification’s data of the existing, well defined entities 
and it also adds a number of proposed entities. The recognition of homogenous and well defined enti-
ties remains as the classification’s goal, as well as the facilitation to identify less frequent entities with 
peculiarities that demand further study.
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Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα,  
μη Περαιτέρω Ταξινομούμενο: Πρόγνωση και Θεραπεία

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος1, Μαρία Μοσχογιάννη2,  
Μαρία Αγγελοπούλου1, Γεράσιμος Α. Πάγκαλης2

ΠΕΡιληΨη: τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) αποτελούν το συχνότερο υπότυπο 
μη-Hodgkin λεμφώματος. τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της 
βιολογίας των DLBCL με αποτέλεσμα την κατάταξή τους σε αυτά που προέρχονται από το βλαστικό 
κέντρο (GCB) και αυτά που προέρχονται από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (ABC). η ενσωμάτωση 
του Rituximab στον συνδυασμό CHOP (R-CHOP) στις αρχές της προηγούμενης 10ετίας προκάλεσε 
επανάσταση στη θεραπευτική των DLBCL αυξάνοντας τα ποσοστά ίασης και μακράς επιβίωσης και 
επιτάσσοντας την επανεξέταση των ήδη γνωστών προγνωστικών παραγόντων καθώς και των πιθανών 
μεθόδων περαιτέρω βελτίωσης του αποτελέσματος. μετά την επικράτηση του R-CHOP δεν έχει υπάρξει 
κάποιος ακόμη καλύτερος θεραπευτικός συνδυασμός που να έχει υιοθετηθεί στην κλινική πράξη κατά 
την τελευταία 15ετία. η πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των DLBCL έχει αποδώσει και νέους 
παράγοντες με κλινική αποτελεσματικότητα, οι οποίοι ελπίζεται ότι σύντομα θα βελτιώσουν ακόμη 
περισσότερο την έκβαση των ασθενών. Πέραν τούτων, η παρούσα ανασκόπηση πραγματεύεται και τις 
θεραπευτικές επιλογές 1ης γραμμής για ασθενείς >80 ετών με ελάττωση των δόσεων της χημειοθεραπείας 
(R-mini-CHOP) και ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο (αντικατάσταση της δοξορουβικίνης από 
γεμσιταβίνη ή ετοποσίδη), το ρόλο της ακτινοθεραπείας καθώς και τον κίνδυνο υποτροπής στο κεντρι-
κό νευρικό σύστημα και τους δυνητικούς τρόπους αποτροπής της.

Haema 2017; 8(1): 18-38 Copyright EAE

Aνασκόπηση

φωμα κΝς από μεγάλα Β-κύτταρα (primary CNS large 
B-cell lymphoma – PCNSL), το πρωτοπαθές δερματικό 
DLBCL τύπου ποδός (primary cutaneous DLBCL leg 
type – pcDLBCL-LT) και το EBV+ DLBCL των ηλικι-
ωμένων (EBV+ DLBCLe)1. η θεραπευτική αντιμετώπι-
ση που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο αφορά τόσο τα 
DLBCL-NOS όσο και τα THCRLBCL, pcDLBCL-LT και 
EBV+ DLBCLe. Αντίθετα, τα PCNSL απαιτούν ειδικούς 
χειρισμούς και περιγράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Από τις αρχές της προηγούμενης 10ετίας απεδείχθη 
ότι τα DLBCL-NOS κατατάσσονται σε 2 μοριακά χαρα-
κτηρισμένες κατηγορίες με βάση την ανάλυση γονιδιακής 
έκφρασης με μικροσυστοιχίες (Gene Expression Profiling 
– GEP): Αυτά που προέρχονται από τα κύτταρα των βλα-
στικών κέντρων (Germinal Center B-cells; GCB) και αυτά 
που προέρχονται από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (Acti-
vated B-Cells; ABC)2,3. η δεύτερη κατηγορία είχε σαφώς 
χειρότερη πρόγνωση προ της εισαγωγής του rituximab2,3 
αλλά η διαφορά φαίνεται ότι διατηρείται και στην εποχή 

1Αιματολογική κλινική Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, γενικό λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, 

2Αιματολογική κλινική ιατρικού κέντρου Ψυχικού
ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Θεόδωρος Π. Βασιλακόπου-

λος, Αναπληρωτής καθηγητής Αιματολογίας, Αιματολογική κλινι-
κή ΕκΠΑ, γ.Ν.Α. «λαϊκό», τηλ.: 213 2061706, e-mail: theopvass@
hotmail.com; tvassilak@med.uoa.gr

Εισαγωγή
τα μη περαιτέρω ταξινομούμενα διάχυτα λεμφώματα 

από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL-NOS) αποτελούν μακράν 
την πολυπληθέστερη ομάδα επιθετικών Β-λεμφωμάτων. 
Όπως αναπτύσσεται στο σχετικό άρθρο περί παθολογικής 
ανατομικής, θα πρέπει να διαχωρίζονται από άλλους τύ-
πους λεμφωμάτων από μεγάλα Β-κύτταρα, όπως το πρω-
τοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου και άλλες σπανιότερες 
οντότητες, που αναπτύσσονται σε δύο ξεχωριστά κεφά-
λαια του παρόντος τεύχους. Πέραν των DLBCL-NOS, στα 
DLBCL κατατάσσονται και το πλούσιο σε τ-κύτταρα και 
ιστιοκύτταρα LBCL (THCRLBCL), το πρωτοπαθές λέμ-
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του rituximab4-6. οι δύο αυτές κατηγορίες δεν μπορούν 
να διαχωρισθούν μορφολογικά, παρ’ ότι τα «ανοσοβλα-
στικά» λεμφώματα εμπίπτουν συχνότερα στην κατη-
γορία ABC. Παρ’ ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί δεδομένα 
μοριακής ταξινόμησης σε υλικό παραφίνης7-10, οι μορια-
κές τεχνικές δεν έχουν εφαρμοσθεί προς το παρόν στην 
κλινική πράξη. για το λόγο αυτό έχουν καταβληθεί επα-
νειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης της μοριακής τα-
ξινόμησης με τη συμβατική ανοσοϊστοχημεία. ο πρώτος 
αλγόριθμος που περιγράφηκε για το σκοπό αυτό είναι ο 
αλγόριθμος Hans που βασίζεται στην έκφραση των δει-
κτών CD10, bcl-6 και MUM-1/IRF411. η συμφωνία με 
τη μοριακή ταξινόμηση είναι της τάξεως του 86-87% σε 
καμμία όμως περίπτωση δεν είναι απόλυτη12. για το λό-
γο αυτό αναπτύχθηκαν στη συνέχεια και διάφοροι άλλοι 
αλγόριθμοι, γενικά πιο σύνθετοι, όπως αυτοί των Tally12, 
Choi13 (αξιολόγηση CD10, MUM-1, GCET, FOXP1 και 
είτε bcl-6 είτε LMO2 αντίστοιχα12,13), Muris, Nyman, Nat-
kuman12. Παρ’ότι ο αλγόριθμος Tally εμφανίζει το υψη-
λότερο ποσοστό συμφωνίας με τη μοριακή ταξινόμηση 
(93%)12, ο αλγόριθμος Hans παραμένει ο ευρύτερα χρη-
σιμοποιούμενος.

Τρέχοντες προγνωστικοί παράγοντες  
και προγνωστικά συστήματα

το προγνωστικό σύστημα που ομόφωνα εφαρμόζεται 
από το 1993 για τα επιθετικά λεμφώματα είναι ο διεθνής 
προγνωστικός δείκτης (International Prognostic Index-
IPI)14. με βάση 5 δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
(ηλικία >60 ετών, στάδιο III/IV, κατάσταση ικανότητος 

(PS) ≥2, προσβολή ≥2 εξωλεμφαδενικών θέσεων και αυ-
ξημένη LDH), ο ιΡι λαμβάνει τιμές από 0 έως 5 και ορί-
ζει 4 ομάδες κινδύνου, οι οποίες αναδεικνύουν ομάδες 
ασθενών με κλινικά σημαντικές διαφορές στην επιβίω-
ση (Πίνακας 1). ο ιΡι μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως 
της ηλικίας των ασθενών (≤ ή >60 ετών), οπότε χρησι-
μοποιείται ο ιΡι προσαρμοσμένος στην ηλικία (age-ad-
justed IPI ή aaIPI), που πλέον λαμβάνει τιμές από 0 έως 
3, αξιολογώντας 3 από τις ανωτέρω παραμέτρους (στά-
διο III/IV, PS ≥2 και αυξημένη LDH) και επίσης ορίζει 
4 ομάδες κινδύνου. 

ο IPI προήλθε από την ανάλυση της έκβασης 2031 
ασθενών που είχαν λάβει συμβατική χημειοθεραπεία χω-
ρίς Rituximab και έπασχαν από επιθετικά λεμφώματα, όχι 
όμως αποκλειστικά DLBCL14. η εισαγωγή του Ritux-
imab στη θεραπευτική των DLBCL όχι μόνο βελτίωσε 
τα αποτελέσματα και την επιβίωση αλλά και επισκίασε 
τη σημασία διαφόρων προγνωστικών παραγόντων του 
παρελθόντος. Έτσι, τα ποσοστά επιβίωσης στις 4 ομά-
δες του IPI αυξήθηκαν και το εύρος της διαφοράς μεταξύ 
βελτίστης και χειρίστης ομάδος ελαττώθηκε. Παρ’ όλα 
αυτά ο IPI εξακολουθεί να έχει προγνωστική σημασία 
στην εποχή του R-CHOP με τα ποσοστά 5-ετούς επιβί-
ωσης των 4 ομάδων να ποικίλλουν μεταξύ 43-54% και 
84-90% (Πίνακας 1)15-18. 

ςτην εποχή του Rituximab, η ομάδα του Vancouver 
έδειξε ότι o IPI μπορεί να βελτιωθεί απλά και μόνο με την 
αναδιάταξη των ομάδων ανάλογα με τον αριθμό των δυ-
σμενών προγνωστικών παραγόντων16. ςτον Revised IPI 
(R-IPI)16 η ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει και 
τους ασθενείς με IPI=3, αναδεικνύεται μια ομάδα πολύ 

πίνακας 1. Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ο ΙΡΙ λαμβάνει τιμές 0-5 ανά-
λογα με τον αριθμό των κάτωθι 5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, οι οποίοι προσμετρώνται ισότιμα: Ηλι-
κία >60 ετών, Στάδιο νόσου ΙΙΙ/ΙV, Κατάσταση φυσικής ικανότητος ≥2, Αυξημένη LDH, Προσβολή ≥2 εξωλεμφα-
δενικών θέσεων.

Ομάδα 
κινδύνου

Τιμές 
IPI

CHOP & ισοδύναμα 
(Μελέτη IPI, 

n=2031)14

R-CHOP & 
ισοδύναμα  

(NCCN, n=1650)18

R-CHOP  
& ισοδύναμα 

(Vancouver, n=1138)18

R-CHOP  
& ισοδύναμα 

(Ελλάδα, n=632)*17

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Χαμηλού 0-1 35 73% 38 90% 33 84% 44 90%

Χαμηλού-
ενδιαμέσου

2 27 51% 26 77% 24 72% 21 75%

Υψηλού-
ενδιαμέσου

3 22 43% 22 62% 22 54% 22 60%

Υψηλού 4-5 16 26% 14 54% 21 43% 14 49%

* Επικαιροποιημένα αποτελέσματα
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χαμηλού κινδύνου με IPI=0, ενώ οι ασθενείς με IPI=1 ή 
2 κατατάσσονται σε μια ενδιάμεση ομάδα με καλή πρό-
γνωση. τα δεδομένα από τη χώρα μας επιβεβαιώνουν τον 
R-IPI ταυτιζόμενα με αυτά του Vancouver. Παρ’ όλα αυ-
τά, ο αναθεωρημένος αυτός δείκτης δεν έχει μεταφερθεί 
στην κλινική πράξη. η εφαρμογή του IPI και του R-IPI 
σε ασθενείς που έλαβαν R-CHOP σε Ελληνικά κέντρα 
δίδεται στον πίνακα 1 και την εικόνα 1 (α και β). 

Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια ακόμη προσπά-
θεια βελτίωσης του ιΡι με τη δημιουργία του NCC-IPI18, 
ο οποίος εισάγει την περαιτέρω διαβάθμιση της ηλικίας 
και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) του ορού και 
αποδίδει σημασία όχι πλέον στον αριθμό αλλά σε συγκε-
κριμένες εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. Έτσι, η ηλικία λαμ-
βάνει 0, 1, 2 ή 3 μονάδες (<40, 41-60, 61-75, >75 ετών), 
η LDH 0, 1 ή 2 (φυσιολογική, έως και 3πλάσια ή πάνω 
από 3πλάσια του ανωτάτου φυσιολογικού ορίου), το στά-
διο ιιι/IV λαμβάνει 1 μονάδα, το PS 2-4 ομοίως και μία 
ακόμη μονάδα λαμβάνει η παρουσία μίας ή περισσοτέ-
ρων ειδικών εξωλεμφαδενικών εστιών (μυελός, κΝς, 
ήπαρ, γαστρεντερικό, πνεύμων). O NCCN-IPI λαμβάνει 
τιμές από 0 έως 8 και ομαδοποιείται σε 4 ομάδες κινδύ-
νου: χαμηλού με 0-1 μονάδες, χαμηλού-ενδιαμέσου με 
2-3, ενδιαμέσου-υψηλού με 4-5 και υψηλού με 6-8. η 
5-ετής επιβίωση ανάλογα με την ταξινόμηση NCCN-IPI 
στην αρχική σειρά ασθενών καθώς και σε σειρά επαλή-
θευσης δίδεται στον πίνακα 218,19.

Μπορεί ο IPI να βελτιωθεί ή να αντικατασταθεί;
Αν και παραμένει ο μόνος κοινής αποδοχής τρόπος δι-

αστρωμάτωσης των ασθενών με DLBCL, είναι σαφές ότι 
στην εποχή του Rituximab ο ιΡι αδυνατεί να ξεχωρίσει 
αναπαραγώγιμα μια ικανού μεγέθους ομάδα ασθενών με 
δυσμενή πρόγνωση (π.χ. μακρά επιβίωση σαφώς <50%), 
ώστε να είναι κατάλληλη για ένταξη σε κλινικές μελέτες 
τροποποίησης ή εντατικοποίησης της θεραπείας πρώτης 
γραμμής. ςτην προσπάθεια βελτίωσης του IPI έχουν μέ-
χρι σήμερα περιγραφεί πολλοί προγνωστικοί δείκτες που 
συμβάλλουν στην καλύτερη πρόβλεψη της έκβασης της 
νόσου, τόσο συμβατικοί όσο και βιολογικοί. 

Συμβατικοί Προγνωστικοί Δείκτες
Πολλοί συμβατικοί κλινικοεργαστηριακοί δείκτες, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων αντανακλούν το φορτίο και 
τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, έχουν αναδειχθεί 
ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες σε πολυπα-
ραγοντική ανάλυση αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στην 
κλινική πράξη. 

η μέγιστη διάμετρος της νόσου φαίνεται ότι έχει 
προγνωστική σημασία και θα πρέπει να καταγράφεται20. 
το καλύτερο διαχωριστικό όριο δεν είναι σαφές καθώς 
ο συμβατικός ορισμός της ογκώδους νόσου απαιτούσε 
μάζα ≥10 εκ, η MInT trial ανέδειξε τη δυσμενή προγνω-

Eικόνα 1. Επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (Α) και συνολική επιβίωση (Β) για 632 Έλληνες ασθενείς με DLBCL: Οι ανωτέ-
ρω καμπύλες αφορούν τους ασθενείς πολύ χαμηλού κινδύνου (ΙΡΙ=0), οι ενδιάμεσες τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου (ΙΡΙ=1 ή 
2) και οι κατώτερες τους ασθενείς υψηλού κινδύνου (ΙΡΙ=3-5).

A Β
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στική σημασία των μαζών >7.5 εκ. σε νέους ασθενείς με 
DLBCL και IPI ≤121 κλπ. η εντόπιση της νόσου στο μυ-
ελό των οστών, φαίνεται ότι έχει περαιτέρω του σταδί-
ου IV δυσμενή προγνωστική σημασία, αυτό όμως αφορά 
μόνο τους μισούς περίπου ασθενείς, οι οποίοι έχουν διή-
θηση του μυελού από μεγάλα κύτταρα (concordant) και 
όχι αυτούς στους οποίους παρατηρείται ασύμφωνη μορ-
φολογία (λέμφωμα από μικρά κύτταρα) συγκριτικά με 
εκείνη του λεμφαδένος22. O βαθμός αύξησης της LDH 
προσδίδει περαιτέρω προγνωστική σημασία και ενσωμα-
τώθηκε στον NCCN-IPI18,23. Aνεξάρτητη προγνωστική 
σημασία έχει αποδοθεί και στην παρουσία λεμφοκυτ-
ταροπενίας κατά τη διάγνωση με διάφορα διαχωριστικά 
όρια24-26, ενώ προσφάτως αναδείχθηκε ο δυσμενής ρόλος 
του ελαττωμένου λόγου λεμφοκυττάρων/μονοκυττάρων 
του αίματος27,28, που φαίνεται να είναι ανεξάρτητος τόσο 
του IPI όσο και της κυτταρικής προέλευσης της νόσου29. 
Ανεξάρτητη προγνωστική σημασία από τον IPI έχει επί-
σης αποδοθεί στην αναιμία, την υπολευκωματιναιμία, 
την αύξηση της β2-μικροσφαιρίνης και την αύξηση των 
ελαφρών αλύσων ανοσοσφαιρίνης στον ορό30.

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι το άρρεν φύλο αποτε-
λεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα στην 
εποχή του Rituximab31,32 λόγω της ταχύτερης κάθαρσης 
του Rituximab στους ηλικιωμένους άρρενες, με δυνητικά 
μικρότερη έκθεσή τους στο φάρμακο33. τέλος πρόσφα-
τη μελέτη σε καθ’ υπεροχήν ηλικιωμένους άνδρες (με ή 
χωρίς Rituximab) υποδεικνύει ότι οι υπέρβαροι και πα-
χύσαρκοι έχουν πιθανώς καλύτερη έκβαση34. η παρατή-
ρηση αυτή επιβεβαιώνεται στην εποχή του Rituximab 
σε ανεξάρτητες σειρές ασθενών35-37, αν και όχι σε όλες38, 

και φαίνεται να περιορίζεται στους ηλικιωμένους άρρε-
νες35,37. η ερμηνεία παραμένει ασαφής. οι δύο τελευταί-
οι προγνωστικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη 
θεραπευτική στρατηγική απ’ ευθείας, χωρίς να απαιτεί-
ται η ενσωμάτωσή τους σε προγνωστικά συστήματα. Π.χ. 
φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι άρρενες ωφελούνται λιγότε-
ρο από την προσθήκη συμβατικών δόσεων Rituximab 
στο CHOP σε σχέση με ηλικιωμένες γυναίκες32, παρα-
τήρηση που δικαιολογεί τη δοκιμή χορήγησης υψηλότε-
ρων δόσεων ή Rituximab ως θεραπείας συντήρησης39,40. 
Προφανώς, τέτοιες τροποποιήσεις θα απαιτήσουν σειρά 
αξιόπιστων κλινικών μελετών.

Βιολογικοί Προγνωστικοί Δείκτες
Πολλοί βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες είχαν απο-

δειχθεί σημαντικοί στην προ του Rituximab εποχή. με 
την εισαγωγή του Rituximab η προγνωστική αξία όλων 
των δυνητικών προγνωστικών παραγόντων όφειλε να επα-
ναξιολογηθεί, καθώς πολλοί εξ’ αυτών έπαυσαν να είναι 
σημαντικοί είτε λόγω δυσκολίας στην ανάδειξή τους για 
στατιστικούς λόγους (μικρότερος αριθμός συμβαμάτων) 
είτε για πραγματικούς λόγους σχετιζόμενους με υποκεί-
μενους βιολογικούς μηχανισμούς. Αν και εξαιρετικά εν-
διαφέροντες, οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες δεν 
έχουν αξιοποιηθεί στη καθ’ ημέρα πράξη λόγω της ανα-
δρομικής φύσης των σχετικών μελετών, της απουσίας 
επαλήθευσης σε προοπτικές μελέτες, της χρήσης ποικί-
λων μη προτυπωμένων μεθόδων καθώς και διαφορετι-
κών ουδών (cutoff) για τον ορισμό της θετικότητος αλλά 
και της διενέργειας πολυπαραγοντικής ανάλυσης χωρίς 

πίνακας 2. Ο NCCN Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (NCCN-IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ο NCCN-ΙΡΙ λαμβά-
νει τιμές 0-8 ανάλογα με τη βαθμονόμηση αριθμό των κάτωθι 5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων: Η ηλικία 
λαμβάνει 0, 1, 2 ή 3 μονάδες (<40, 41-60, 61-75, >75 ετών), η LDH 0, 1 ή 2 (φυσιολογική, έως και 3πλάσια ή πάνω 
από 3πλάσια του ανωτάτου φυσιολογικού ορίου), το στάδιο ΙΙΙ/IV λαμβάνει 1 μονάδα έναντι 0 των σταδίων Ι/ΙΙ, 
το PS 2-4 ομοίως έναντι 0 του PS 0-1 και μία ακόμη μονάδα λαμβάνει η παρουσία μίας ή περισσοτέρων ειδικών 
εξωλεμφαδενικών εστιών (μυελός, ΚΝΣ, ήπαρ, γαστρεντερικό, πνεύμων) έναντι 0 επί παρουσίας κάθε άλλης ή 
απουσίας εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων. 

Ομάδα 
κινδύνου

Τιμές  
NCCN-IPI

R-CHOP & ισοδύναμα 
(NCCN, n=1650)18

R-CHOP & ισοδύναμα 
(Vancouver, n=1138)18

R-CHOP & ισοδύναμα 
(Αυστρία, n=499)17

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Χαμηλού 0-1 19 96% 12 96% 9 94%

Χαμηλού-
ενδιαμέσου

2-3 42 82% 37 77% 40 77%

Υψηλού-
ενδιαμέσου

4-5 31 64% 37 56% 38 56%

Υψηλού 6-8 8 33% 14 38% 13 32%
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υπερέκφραση σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας, τουλάχιστον 
όταν το όριο θετικότητος τοποθετείται στο 40% των νε-
οπλασματικών κυττάρων. Αντιστρόφως, πολλά DLBCL 
υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη myc χωρίς την αντίστοι-
χη αναδιάταξη, γεγονός που σημαίνει ότι υπεισέρχονται 
άλλοι μοριακοί μηχανισμοί. Επιπλέον, περίπου 50% των 
ασθενών εμφανίζουν υπερέκφραση της πρωτεΐνης bcl-2 
(≥70% των κυττάρων θετικά). ςυνολικά, περίπου 20-35% 
των ασθενών είναι διπλά θετικοί (myc+/bc-l2+) σε επίπε-
δο ανοσοϊστοχημείας (πρωτεΐνης) και η διπλή αυτή θετι-
κότητα συσχετίζεται με τους δυσμενείς παράγοντες του 
ιΡι, υψηλότερο δείκτη πολλαπλασιασμού και ABC προ-
έλευση. η ομάδα αυτή παρουσιάζει μακροχρόνια επιβί-
ωση ~30% έναντι ~75% των λοιπών ασθενών και, παρά 
τις παραπάνω συσχετίσεις, η προγνωστική σημασία της 
συνέκφρασης myc και bcl-2 είναι ανεξάρτητη του ιΡι και 
επισκιάζει τη σημασία της κυτταρικής προέλευσης44,46-48. 
Παρ’ ότι η δυσμενής προγνωστική σημασία των παρα-
πάνω ευρημάτων έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, υπάρχουν 
και δεδομένα από πρόσφατη μεγάλη προοπτική μελέτη 
που τη θέτουν εν αμφιβόλω. έτσι ώστε να απαιτείται πε-
ραιτέρω διερεύνηση49.

οι περιπτώσεις DLBCL που εμφανίζουν διπλή θετι-
κότητα σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας χαρακτηρίζονται 
ως double-expressors ή dual-expressors. ο όρος αυτός δε 
θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο double-hit, ο οποίος 
επιφυλάσσεται για τη διπλή θετικότητα σε επίπεδο ανα-
διατάξεων (myc και bcl-2 ή bcl6), είναι πολύ πιο σπάνια 
κατάσταση, παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε όγκους 
GCB προέλευσης και πιθανώς συνδέεται με ακόμη χει-
ρότερη πρόγνωση. 

Άλλοι Βιολογικοί Προγνωστικοί Παράγοντες
οι μεταλλάξεις του TP53 έχουν προγνωστική ση-

μασία ανεξάρτητη του ιΡι, της κυτταρικής προέλευσης 
και του φαινοτύπου c-myc+/bcl-2+ double-expressor46. 
Επίσης δυσμενής προγνωστική σημασία έχει αποδοθεί 
στην έκφραση του CD5, σε παραμέτρους που αντανα-
κλούν αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού (Ki-67) και 
στην αυξημένη αγγειογένεση [VEGFR2 και μικροαγγει-
ακή πυκνότητα ως δείκτης της γονιδιακής υπογραφής 
stromal-2 (ιδέ κατωτέρω)]50-53. Αντίθετα, η έκφραση του 
δείκτη LMO2 (προέλευση από τα βλαστικά κέντρα), του 
HIF-1a και του p21, καθώς και η έκφραση της πρωτεϊ-
νης SPARC [Secreted Protein, Acidic, and Rich in Cyste-
ine; ως δείκτης της γονιδιακής υπογραφής stromal-1 (ιδέ 
κατωτέρω)] συνδέονται με καλύτερη έκβαση50,51,53,54. η 
έκφραση του CD30, που απαντάται στο 15% των DLB-
CL, φαίνεται επίσης να συνδέεται με καλύτερη πρόγνω-
ση υπό R-CHOP55. 

ςε ερευνητικό επίπεδο, η τεχνική των μικροσυστοι-
χιών έχει αναδείξει γενετικές υπογραφές που σχετίζονται 
με το μικροπεριβάλλον: η υπερέκφραση γονιδίων που 

να λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι βιολογικοί δείκτες. Παρ’ 
όλα αυτά φαίνεται ότι οι βιολογικοί δείκτες και κυρίως 
η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου μπορεί σύ-
ντομα να έχουν αντανάκλαση στη θεραπευτική στρατη-
γική, όπως αναλύεται παρακάτω.

Κύτταρο Προέλευσης (GCB έναντι ABC)
η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου από ABC, 

όπως προσδιορίζεται βάσει της γονιδιακής υπογραφής 
με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών, αποτελεί ανεξάρ-
τητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και στην εποχή 
του Rituximab. Δυστυχώς, η κατάταξη των DLBCL με τη 
μεθοδολογία αυτή είναι αδύνατη στην καθ’ ημέρα πρά-
ξη, διότι απαιτεί φρεσκοκατεψυγμένους ιστούς και είναι 
εξαιρετικά δαπανηρή. τα ανοσοϊστοχημικά συστήματα 
προσέγγισης του κυττάρου προέλευσης δεν ανταποκρί-
νονται με την απαιτούμενη ακρίβεια στη μοριακή ταυτό-
τητα της νόσου, εξ’ ου και οι όροι GCB έναντι non-GCB 
αντί GCB έναντι ABC. Νέες τεχνικές πιθανώς θα επιτρέ-
ψουν σύντομα την εφαρμογή της απαιτούμενης μορια-
κής ανάλυσης σε υλικό παραφίνης και θα διευκολύνουν 
την ευρεία χρήση της πολύτιμης αυτής πληροφορίας, που 
μπορεί να έχει σημαντικές θεραπευτικές προεκτάσεις7-10. 
το θέμα της προγνωστικής σημασίας του κυττάρου προ-
έλευσης αναπτύχθηκε διεξοδικά παραπάνω.

myc και bcl-2 ή/και bcl-6
Αναδιατάξεις του ογκογονιδίου myc ανευρίσκονται 

στο 5-15% των μορφολογικά τυπικών DLBCL41-43. οι 
ασθενείς αυτοί έχουν μακρά επιβίωση περίπου 30-40%43 
και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο κΝς42. 
Περίπου 3-6% των DLBCL εμφανίζουν ταυτόχρονα ανα-
διατάξεις του myc και του bcl-2. η υποομάδα αυτή των 
DLBCL χαρακτηρίζεται ως double-hit και συνδέεται με 
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση και διάμεση συνολική επι-
βίωση ≤1 έτους44. Αν και προγνωστικά δυσμενέστατη, η 
πλειοψηφία των double-hit λεμφωμάτων προέρχεται από 
την προγνωστικά καλύτερη κατηγορία των GBC DLB-
CL. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους, η ταξινόμη-
ση WHO 2016 αναγνωρίζει την παρουσία της οντότητος 
«High grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 and/
or BCL6 rearrangements», την οποία κατατάσσει στη γε-
νικότερη κατηγορία «Επιθετικά, ώριμα Β-λεμφώματα» 
και όχι στα DLBCL, καθώς η μοριακή αυτή οντότητα 
μπορεί να έχει μορφολογία είτε DLBCL, είτε ενδιάμεση 
μεταξύ DLBCL και Burkitt, είτε βλαστοειδή45.

η πρωτεΐνη myc υπερεκφράζεται ανοσοϊστοχημικά 
(≥40% των κυττάρων θετικά) στo 1/3 έως και τα 2/3 των 
ασθενών με DLBCL, με σημαντική ετερογένεια μεταξύ 
των μελετών43,44,46, με συνέπεια την αύξηση του κυτταρι-
κού πολλαπλασιασμού. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ύπαρ-
ξη αναδιατάξεων του myc δε συνοδεύεται πάντοτε από 
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αντανακλούν την εναπόθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ου-
σίας και την παρουσία μακροφάγων (stromal-1) συνδέε-
ται με ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ η υπερέκφραση γονιδίων 
αγγειογένεσης (stromal-2) με δυσμενή56. Επίσης προγνω-
στική σημασία ανεξάρτητη του ιΡι αλλά και του μορια-
κού μοντέλου των 6 γονιδίων που περιγράφεται αμέσως 
παρακάτω έχει η έκφραση συγκεκριμένων mi-RNAs57.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί μοριακά προγνωστικά 
συστήματα που μπορούν να προσδιορισθούν μετά από 
μελέτη τομών παραφίνης και παρέχουν προγνωστικές 
πληροφορίες ανεξάρτητες του IPI (μοντέλο 6 γονιδίων: 
LMO2, bcl-6, bcl-2, FN1, CCND2, SCYA3 ή προγνωστι-
κό σύστημα που ενσωματώνει HLA-DRB και myc)5,58.

ςε μορφολογικό επίπεδο, η μικρή ομάδα ασθενών με 
ανοσοβλαστική μορφολογία (~7% του συνόλου) φαίνεται 
ότι έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση ανεξάρτητα από τον 
ιΡι59. Άλλοι βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες, όπως π.χ. 
αυτοί που προκύπτουν από μετρήσεις στον ορό (χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D60, αυξημένα επίπεδα θυμιδινικής κι-
νάσης- sTK κ.λπ.) καθώς και οι φαρμακογενωμικοί δεί-
κτες δεν έχουν τύχει προς το παρόν ευρείας εφαρμογής.

Προγνωστικοί Παράγοντες  
από τη Λειτουργική Απεικόνιση

η λειτουργική απεικόνιση με την τομογραφία Εκ-
πομπής Ποζιτρονίων (PET/CT) έχει αποδώσει παραμέ-
τρους με ισχυρή προγνωστική σημασία που πιθανώς να 
οδηγήσουν σε τροποποίηση της θεραπευτικής στρατη-
γικής στο εγγύς μέλλον61. το υψηλό μεταβολικό φορτίο 
της νόσου (metabolic tumor volume – MTV)62,63 ως μια 
βελτιωμένη μέθοδος αξιολόγησης του συνολικού φορτί-
ου της νόσου και η συνολική γλυκολυτική δραστηριότητα 
της νόσου (total lesion glycolysis – TLG)64, μια συνδυα-
σμένη αξιολόγηση της μεταβολικής ενεργότητος και της 
ανατομικής έκτασης της νόσου, αποτελούν κακούς προ-
γνωστικούς παράγοντες. ισχυρή δυσμενή προγνωστική 
σημασία έχει και η παραμονή θετικού PET/CT μετά από 
π.χ. 2 κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας65,66.

Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία  
στην προ Rituximab εποχή 

ο συνδυασμός CHOP εισήχθη στη θεραπευτική των 
επιθετικών λεμφωμάτων κατά τη δεκαετία του ’70 και 
απέδωσε ποσοστά ίασης 30-35%. ςυνδυασμοί 2ης και 3ης 
γενεάς (m-BACOD, MACOP-B, ProMACE-CytaBOM) 
απέδωσαν καλύτερα αποτελέσματα σε προκαταρκτικές 
μελέτες αλλά αποδείχθηκαν το ίδιο αποτελεσματικά αλ-
λά τοξικότερα του CHOP σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη το 199367. Αργότερα αποδείχθηκε ότι συγκεκριμέ-
νες ομάδες ασθενών μπορεί να ωφεληθούν από την προ-

σθήκη ετοποσίδης (CHOEP)68, την εντατικοποίηση με 
βράχυνση των μεσοδιαστημάτων από 21 σε 14 ημέρες 
(CHOP-14)69, τη χορήγηση επιθετικότερων χημειοθερα-
πευτικών συνδυασμών (ACVBP-HDS)70 ή την εδραίωση 
της 1ης ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων71, πάντοτε 
όμως με μεγαλύτερη τοξικότητα.

η εισαγωγή του rituximab στη θεραπευτική των επι-
θετικών Β-λεμφωμάτων προκάλεσε επανάσταση καθώς 
απέδωσε αποτελέσματα εφάμιλλα με τους παραπάνω 
συνδυασμούς χωρίς όμως να αυξάνει την τοξικότητα του 
CHOP. Έτσι, από τις αρχές της προηγούμενης 10ετίας, ο 
συνδυασμός rituximab-CHOP χορηγούμενος ανά 3 εβδο-
μάδες (R-CHOP-21) κατέστη ο «χρυσούς κανών» ένα-
ντι του οποίου θα πρέπει να συγκρίνεται οποιοδήποτε 
άλλο σχήμα72.

Ο συνδυασμός R-CHOP-21: Θα μπορούσε 
να βελτιωθεί;

η ιστορική μελέτη LNH-98.5 της GELA κατέδειξε 
την υπεροχή του R-CHOP-21 έναντι του CHOP-21 σε 
άτομα 60-80 ετών72,73. ςτη συνέχεια η μελέτη MInT κα-
τέδειξε το ίδιο και για τους νέους ασθενείς με aaIPI 0-174. 
ο συνδυασμός R-CHOP χρησιμοποιείται κατ’ επέκτασιν 
ευρύτατα και στους υψηλότερου κινδύνου ασθενείς <60 
ετών με aaIPI 2-3, όπου όμως υπάρχει και η μέγιστη ανά-
γκη βελτίωσης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1α, <10%, 
20-25% και >50% των ασθενών με τιμές RIPI πολύ χα-
μηλού, χαμηλού και υψηλού κινδύνου θα εμφανίσουν 
εξέλιξη νόσου εντός 5ετίας και οι περισσότεροι εξ’ αυ-
τών τελικά θα υποκύψουν στη νόσο. οι τρόποι που στο 
παρελθόν βελτίωσαν τα αποτελέσματα του CHOP αλλά 
και άλλοι πλέον σύγχρονοι, κυρίως η προσθήκη στοχευ-
μένων θεραπευτικών παραγόντων, οι οποίοι θα μπορού-
σαν να βελτιώσουν και τα αποτελέσματα του R-CHOP, 
αναλύονται αμέσως παρακάτω.

Προσθήκη και 6ου φαρμακευτικού 
Παράγοντα

ςε μια εκ των υστέρων υποανάλυση της MInT trial, 
παρ’ ότι επιβεβαιώθηκε ότι η προσθήκη ετοποσίδης υπό 
τη μορφή του CHOEP βελτιώνει την έκβαση των νεότε-
ρων και χαμηλότερου κινδύνου ασθενών με DLBCL, δεν 
παρατηρήθηκε όφελος όταν συγχορηγείτο rituximab, δηλ. 
τα αποτελέσματα των R-CHOEP-21 και R-CHOP-21 ήταν 
παρόμοια74. Πρόσφατα δεδομένα του NCI δείχνουν εξαι-
ρετικά αποτελέσματα με τη χορήγηση του συνδυασμού R-
dose adjusted EPOCH (R-da-EPOCH) σε μικρές-μέτριες 
σειρές ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
και λέμφωμα Burkitt. ο συνδυασμός αυτός εκμεταλλεύεται 
τα φάρμακα του R-CHOEP με τρόπο που να επιτυγχάνει 
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τη χορήγηση των πλέον κατάλληλων δόσεων αναλόγως 
της παρατηρούμενης τοξικότητας. Επιπλέον, η αγωγή 
χορηγείται σε 96ωρη έγχυση. ο συνδυασμός R-da-EP-
OCH είχε δοκιμασθεί με υποσχόμενα αποτελέσματα σε 
μελέτες φάσης ιι και στα DLBCL, όταν όμως συγκρίθηκε 
ευθέως με το R-CHOP-21 σε μια τυχαιοποιημένη μελέ-
τη που διεξήχθη στις ηΠΑ, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε 
υπεροχή ως προς κανένα καταληκτικό σημείο75. Υποα-
ναλύσεις αυτής της μελέτης ανάλογα με διάφορα κλινικά 
και βιολογικά χαρακτηριστικά ευρίσκονται υπό εξέλιξη.

Βράχυνση των Μεσοδιαστημάτων 
Χορήγησης από 21 σε 14 ημέρες

Βάσει της υπεροχής του CHOP-14 έναντι του CHOP-21 
σε ασθενείς >60 ετών69, η γερμανική ομάδα σχεδίασε 
τη μελέτη RICOVER-60 που συνέκρινε 6 ή 8 κύκλους 
R-CHOP-14 με 6 ή 8 κύκλους CHOP-14, ουσιαστικά 
απευθύνοντας το αντίστροφο του αναμενομένου ερώτη-
μα, δηλ. κατά πόσον το Rituximab μπορεί να βελτιώσει 
τα ήδη καλύτερα αποτελέσματα του CHOP-14.το απο-
τέλεσμα ήταν σαφώς καταφατικό76. Χρειάσθηκαν όμως 
4-5 ακόμη έτη για να απαντηθεί το ευθύ και εύλογο ερώ-
τημα: η εντατικοποίηση του CHOP-21 με τη χρήση του 
CHOP-14 παρέχει επιπλέον όφελος στην εποχή του ritux-
imab; Δύο πρόσφατες μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέ-
τες (μία σε ηλικιωμένους ασθενείς 60-80 ετών77 και μία 
ανεξαρτήτως ηλικίας78) συμφωνούν ότι, στην εποχή του 
rituximab, το R-CHOP-21 είναι τουλάχιστον εφάμιλλο 
του R-CHOP-14 και σαφώς λιγότερο τοξικό.

Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη RICOVER-60 παρέχει δύο 
ενδιαφέροντα μηνύματα76. κατ’ αρχήν, εφ’ όσον χορη-
γείται R-CHOP-14, 6 κύκλοι χημειοθεραπείας με 8 συ-
νεδρίες rituximab όχι μόνο δεν υστερούν αλλά μάλλον 
υπερτερούν των 8 κύκλων R-CHOP-14. κάτι ανάλογο δεν 
έχει μελετηθεί για το R-CHOP-21. Δεύτερον, η συμβα-
τική αξιολόγηση της ανταπόκρισης μετά από 4 κύκλους 
R-CHOP-14 (2 μήνες) συσχετίζεται πιθανώς με την τε-
λική έκβαση (καλύτερη επί πλήρους ύφεσης – χειρότερη 
επί CRu ή μερικής ύφεσης) αλλά η παράταση της θερα-
πείας (8 κύκλοι έναντι 6) δεν ωφελεί καμμία από τις πα-
ραπάνω 3 κατηγορίες ανταπόκρισης. Ως εκ τούτου, ο 
απαραίτητος αριθμός κύκλων ανοσοχημειοθεραπείας δε 
μπορεί να καθορισθεί βάσει της ενδιάμεσης συμβατικής 
ανταπόκρισης (response-adapted therapy), όπως αυτή κα-
θορίζεται από την αξονική τομογραφία. η Βρετανική με-
λέτη επιπλέον απέδειξε ότι ούτε το βέλτιστο σκέλος της 
RICOVER-60 (6 x R-CHOP-14 + 2 x R) υπερέχει των 
8 κύκλων R-CHOP-2178. ιδιαίτερη μελέτη για το ρόλο 
του R-CHOP-14 σε ασθενείς <60 ετών δεν έχει διενερ-
γηθεί αλλά η λεπτομερής ανάλυση της Βρετανικής μελέ-
της δεν έδειξε καμμία διαφορά κατά ομάδα ηλικιών ούτε 
και ανάλογα με την κυτταρική προέλευση της νόσου78. 

τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρ’ ότι προκειμέ-

νου για το R-CHOP-14 οι 6 κύκλοι (με 2 επιπλέον συνε-
δρίες rituximab) προκρίνονται έναντι των 8 και παρ’ ότι οι 
6 κύκλοι R-CHOP-21 στην πράξη προτιμώνται από πολ-
λούς ιατρούς για τα προχωρημένα DLBCL, οι γνώσεις 
μας για το R-CHOP-21 προέρχονται κυρίως από μελέτες 
που εξέτασαν τη χορήγηση 8 κύκλων. τυχαιοποιημένες 
συγκρίσεις 8 έναντι 6 κύκλων R-CHOP-21 δεν υπάρχουν. 

Βελτιστοποίηση της αντι-CD20 Στόχευσης  
με Τροποποίηση της Χορήγησης Rituximab 
ή τη Χρήση Obinutuzumab

ςτις προοπτικές μελέτες DENSE-R και SMARTE-R 
η γερμανική ομάδα εξέτασε διαφορετικά του συνήθους 
προγράμματα χορήγησης του rituximab σε συνδυασμό 
με το CHOP-1479,80. ςτη μελέτη DENSE-R, 124 ασθενείς 
>60 ετών έλαβαν 6 κύκλους CHOP-14 και 12 συνεδρίες 
rituximab 375 mg/m2 κατά τις ημέρες 0, 1, 4, 8, 15, 22, 
29, 43, 57, 71, 85, 9979. τα επίπεδα rituximab ήταν υψη-
λότερα τις πρώτες 50 ημέρες της θεραπείας σε σχέση με 
τη RICOVER-60 (ιδέ ανωτέρω) αλλά η συνολική έκθεση 
στο rituximab και η τελική έκβαση δε διέφερε. ςτη με-
λέτη SMARTE-R, 189 ασθενείς >60 ετών έλαβαν 6 κύ-
κλους CHOP-14 και 8 συνεδρίες rituximab 375 mg/m2, 
ίσες με τη RICOVER-60 αλλά σε διαφορετικές ημέρες, 
δηλ. κατά τις ημέρες -4, 0, 10, 29, 57, 99, 155, 23980. ςε 
σχέση με τη RICOVER-60, τα επίπεδα rituximab ανέβη-
καν ταχύτερα αλλά παρέμειναν χαμηλότερα, πλην όμως 
σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις, για σημαντικά μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα. το θεραπευτικό αποτέλεσμα μοιά-
ζει να βελτιώθηκε στους ασθενείς με IPI 3-5 αλλά αυτό 
θα πρέπει να ελεγχθεί σε τυχαιοποιημένη μελέτη. η δι-
αφορά ήταν πολύ πιο εκσεσημασμένη στους άρρενες με 
IPI 3-5, έτσι ώστε τελικά να εξαλειφθεί η δυσμενής προ-
γνωστική σημασία του άρρενος φύλου.

η παρατήρηση ότι οι άρρενες είχαν την ίδια έκβα-
ση με τις θήλεις όταν ελάμβαναν CHOP αλλά χειρότερη 
όταν ελάμβαναν R-CHOP καθώς και η διαπίστωση ταχύ-
τερης κάθαρσης του rituximab στους ηλικιωμένους άρρε-
νες οδήγησαν στη μελέτη SEXIE-R40, όπου, στα πλαίσια 
του R-CHOP-14, οι άρρενες ελάμβαναν υψηλότερη δό-
ση rituximab, δηλ. 500 mg/m2. ςτη μελέτη αυτή το άρρεν 
φύλο απώλεσε τη δυσμενή προγνωστική του σημασία, 
στοιχείο που αποτελεί έμμεση ένδειξη βελτιωμένου απο-
τελέσματος. η τελική δημοσίευση αναμένεται. Βάσει των 
δεδομένων αυτών, σε πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 
του NCCN θεωρείται αποδεκτή η αύξηση της δόσης του 
rituximab στα 500 mg/m2 σε άρρενες άνω των 60 ετών, 
όταν συνδυάζεται με CHOP-21 ή CHOP-1481.

ςε μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων 
του R-CHOP-21 με τη χρήση πιο αποτελεσματικού αντι-
CD20 αντισώματος νέας τεχνολογίας, η μελέτη GOYA 
συνέκρινε τη χορήγηση 6 ή 8 κύκλων Obinutuzumab-
CHOP (G-CHOP) με 6 ή 8 κύκλους R-CHOP. η χρήση 
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6 ή 8 κύκλων ήταν προκαθορισμένη, ενώ η μελέτη αφο-
ρούσε ασθενείς με IPI ≥2 ή IPI=1 όχι όμως λόγω ηλικί-
ας ή IPI=0 με ογκώδη νόσο49. ςε ανακοίνωση στο ASH 
2016, επί >1400 ασθενών, το 3-ετές PFS ήταν 70% έναντι 
67% για το G-CHOP έναντι του R-CHOP (hazard ratio 
– HR: 0.92, p=0.39) και η συνολική επιβίωση ταυτόση-
μη (81% στα 3 έτη σε αμφότερα τα σκέλη). το G-CHOP 
υπερτερούσε ελαφρώς ως προς το PFS αλλά χωρίς να 
φθάνει τη στατιστική σημαντικότητα στους ασθενείς με 
τον υπότυπο GCB (HR: 0.72, 95% CI 0.50-1.01) όχι όμως 
και στον υπότυπο ABC. Επίσης το G-CHOP υπερτερού-
σε του R-CHOP στις θήλεις ασθενείς (HR: 0.75, 95% CI 
0.56-1.00) και στους ασθενείς νόσο ενδιαμέσου-υψηλού 
κινδύνου (HR: 0.68, 95% CI 0.48-0.95). η πλήρης δη-
μοσίευση αναμένεται, αλλά εν γένει το obinutuzumab δε 
φαίνεται να επιφέρει όφελος έναντι του Rituximab στο 
σύνολο των ασθενών με DLBCL.

Εντατικοποίηση της Χημειοθεραπείας
ςτους νεότερους ασθενείς είναι δυνατή η εντατικο-

ποίηση της χημειοθεραπείας προκειμένου να βελτιωθεί 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα έχουν αναφερθεί με διάφορα εντατικοποιημένα σχή-
ματα σε ασθενείς <60-65 ετών και aaIPI 2-3 χωρίς όμως 
απόδειξη υπεροχής έναντι του R-CHOP-21 σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες. ο συνδυασμός ACBVP της GELA 
έχει αποδειχθεί καλύτερος του CHOP στην προ rituximab 
εποχή70. Πρόκειται για 4 κύκλους ενός εντατικοποιημέ-
νου CHOP-Bleo-14 με αντικατάσταση της βινκριστίνης 
από βιντεζίνη και αυξημένες δόσεις κυκλοφωσφαμίδης 
και δοξορουβικίνης κατά 50% περίπου, το οποίο ακο-
λουθείται από 2, 4 και 2 κύκλους υψηλών δόσεων μεθο-
τρεξάτης, ετοποσίδης και ιφωσφαμίδης και υποδορίου 
αρασυτίνης και πάλι ανά 14 ημέρες. ςτη μόνη δημοσι-
ευμένη τυχαιοποιημένη μελέτη, ο συνδυασμός ritux-
imab-ACVBP (R-ACVBP) συγκρίθηκε με 8 κύκλους 
R-CHOP-21 σε ασθενείς με DLBCL, 18-59 ετών και 
aaIPI=1, δηλαδή χαμηλού-ενδιαμέσου κινδύνου82. Δια-
πιστώθηκε πλεονέκτημα όσον αφορά την ΕΕΕΝ (87% 
έναντι 73% στα 3 έτη, p=0.0015) αλλά και τη συνολι-
κή επιβίωση (92% έναντι 84% στα 3 έτη, p=0.0071). το 
εντατικοποιημένο σκέλος επεπλάκη από περισσότερα 
επεισόδια εμπυρέτου ουδετεροπενίας, ενώ απαιτήθηκαν 
περισσότερες μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων. 
Παρ’ όλα αυτά δε διαπιστώθηκε διαφορά στο ποσοστό 
τοξικών θανάτων. η μελέτη αυτή έχει δεχθεί κριτική, 
διότι τα αποτελέσματα του R-CHOP-21 ήταν κατώτερα 
του αναμενομένου. Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι όφε-
λος υπήρξε μόνο στους ασθενείς με non-GCB DLBCL 
και μόνο με αποτέλεσμα την εξίσωση της ΕΕΕΝ μετα-
ξύ περιπτώσεων GCB και non-GCB83. 

η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτη 
φάσης ιι από την ίδια ομάδα και στους νέους ασθενείς 

με aaIPI 2 ή 3 (διακοπή της συμβατικής θεραπείας μετά 
από τους 2 κύκλους υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης και 
προώθηση σε μεγαθεραπεία με BEAM και αυτόλογη με-
ταμόσχευση) με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία 
όμως δεν έχουν συγκριθεί με το R-CHOP-21 σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες84.

ΜΘ/ΑΜΑΑΚ ως Εδραίωση της Πρώτης Ύφεσης
Πριν την εισαγωγή του rituximab αρκετές τυχαιοποι-

ημένες μελέτες κατέδειξαν όφελος της εδραίωσης της 1ης 
ύφεσης με μΘ/ΑμΑΑκ στα επιθετικά λεμφώματα, ιδίως 
στους ασθενείς με aaIPI ενδιαμέσου-υψηλού και υψηλού 
κινδύνου. οι μελέτες αυτές δεν είχαν ουσιώδεις περιο-
ρισμούς όσον αφορά τους ιστολογικούς υποτύπους των 
επιθετικών λεμφωμάτων και περιείχαν ακόμη και άλλο-
τε άλλα ποσοστά ασθενών με τ-λεμφώματα. ο συνδυα-
σμός R-CHOP βελτίωσε τόσο την έκβαση των ασθενών 
με DLBCL, ώστε να μη μπορεί αναπαραγώγιμα να προσ-
διορισθεί, βάσει του IPI, ικανού μεγέθους ομάδα ασθε-
νών με DLBCL <60-65 ετών με πιθανότητα ίασης σαφώς 
<50%. Ενδεικτικά, σύμφωνα με δεδομένα από Ελληνικά 
κέντρα, η πιθανότητα ίασης για τους ασθενείς με DLB-
CL <65 ετών και με aaIPI 2 ή 3 είναι περίπου 60% και 
35% αντίστοιχα αλλά η ομάδα υψηλού κινδύνου (aaI-
PI=3) αριθμεί <10% των ασθενών. Έτσι η αξία της μΘ/
ΑμΑΑκ σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου» έχει επανέλθει 
στο προσκήνιο και αποτελεί αντικείμενο τυχαιοποιημέ-
νων μελετών για μια όμως πλέον πολύ πιο περιορισμέ-
νη ομάδα ασθενών85.

Προς το παρόν το ανωτέρω ερώτημα έχει τεθεί σε 
3 τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες όμως χαρακτη-
ρίζονται από εντυπωσιακή ετερογένεια τόσο ως προς 
το σκέλος ελέγχου [CHOP-21 ± R86, R-CHOP-14 ή R-
MegaCHOP-1487, R-CHOEP-1488] όσο και ως προς το 
προπαρασκευαστικό σχήμα της μΘ [TBI ή BEAM86, 
R-υψηλές δόσεις Ara-C-μιτοξανδρόνη-Δεξαμεθαζόνη 
και εν συνεχεία BEAM87, R-MegaCHOEP-14 με πολλα-
πλές εγχύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων88]. τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών έχουν παρουσιασθεί 
συνοπτικά σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού85. ςυ-
νοψίζοντας και χωρίς να βασίζεται κανείς σε «αυστηρές» 
επιστημονικές αποδείξεις, θα μπορούσε να διατυπωθεί η 
άποψη ότι η συμβατική μΘ/ΑμΑΑκ μπορεί να ωφελεί 
ως προς τον έλεγχο της νόσου αλλά όχι ως προς τη συ-
νολική επιβίωση έναντι εντατικοποιημένων μορφών του 
R-CHOP (R-CHOP-14 ή R-MegaCHOP-14), ενώ σε σύ-
γκριση με το συμβατικό R-CHOP-21 ενδέχεται να αυξά-
νει τη συνολική επιβίωση στη μικρή υποομάδα ασθενών 
υψηλού κινδύνου με aaIPI=3. το τελευταίο αυτό εύρη-
μα πρέπει να αξιολογηθεί σε προοπτική μελέτη που να 
θέτει ευθέως το συγκεκριμένο ερώτημα. γενικά, η μΘ/
ΑμΑΑκ δε χρησιμοποιείται σήμερα για την εδραίωση 
της 1ης ύφεσης στα DLBCL. η χρήση της θα πρέπει να 
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περιορίζεται εντός κλινικών μελετών ή σε αυστηρά εξα-
τομικευμένες περιπτώσεις.

Εξατομίκευση-Προσαρμογή  
της Χημειοθεραπείας βάσει  
των Αποτελεσμάτων του Ενδιαμέσου PET

Αν και σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το λέμφω-
μα Hodgkin, η παραμονή θετικού ενδιαμέσου PET (iPET) 
μετά από 2-4 κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας αποτελεί 
ισχυρό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και στα DLB/
CL61,89. ςε αντίθεση με το λέμφωμα Hodgkin, στα DLBCL, 
η 5βάθμια κλίμακα Deauville παρουσιάζει μέτρια ανα-
παραγωγιμότητα και μικρότερη συσχέτιση με την πρό-
γνωση61,65,66. τα προβλήματα αυτά αμβλύνονται με την 
υιοθέτηση μιας ημιποσοτικής προσέγγισης που βασίζεται 
στο ποσοστό ελάττωσης του SUVmax μεταξύ της αρχι-
κής και της ενδιάμεσης μελέτης με PET/CT. ςτην NHL 
International Validation Study65, 120 ασθενείς με DLB-
CL έλαβαν R-CHOP-21 ή R-CHOP-14 ή R-ACVBP-14 
και υποβλήθηκαν σε iPET μετά από 2 κύκλους, χωρίς να 
προβλέπεται αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής βά-
σει αυτού. η 3-ετής ΕΕΕΝ ήταν περίπου 79% έναντι 44% 
σε ασθενείς με ΔSUVmax >66% και ≤66%, ενώ με βάση 
την κλίμακα Deauville η 3-ετής ΕΕΕΝ ήταν 81% έναντι 
59% (βαθμολογίες 4 και 5 θεωρούνταν θετικές)65. ςτη με-
λέτη LNH-2007-3B, νέοι ασθενείς με «υψηλού» κινδύ-
νου DLBCL τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν R-CHOP-14 ή 
R-ACVBP-14 και υποβλήθηκαν σε iPET μετά από 2 και 
4 κύκλους. η περαιτέρω θεραπεία βασίσθηκε στα απο-
τελέσματα του iPET. και πάλι η ημιποσοτική ανάλυση 
ήταν καλύτερη της «οπτικής» βάσει της κλίμακας Deau-
ville. το διαχωριστικό όριο για το ΔSUVmax τελικά τέ-
θηκε στο 66% για το PET-2 και στο 70% για το PET-4. 
Παρά την εντατικοποίηση της θεραπείας σε περίπτωση 
θετικού iPET, η 2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 77% έναντι 57% και 
83% έναντι 40% για αρνητικούς και θετικούς ασθενείς 
στο PET-2 και PET-4 αντίστοιχα90.

Παρ’ ότι η προγνωστική σημασία του iPET φαίνε-
ται ότι είναι αρκετά ισχυρή και στα DLBCL, παραμένει 
το κομβικό ερώτημα κατά πόσον η εφαρμογή επιθετικό-
τερης θεραπείας στους ασθενείς με θετικό iPET θα βελ-
τιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. το ερώτημα αυτό 
διερευνάται πλέον σε τυχαιοποιημένες μελέτες. ςτη με-
λέτη PETAL66, 853 ασθενείς με επιθετικά λεμφώματα 
(μεταξύ αυτών 757 με CD20+ επιθετικά Β-λεμφώματα 
και 80% DLBCL), έλαβαν 2 κύκλους R-CHOP και ακο-
λούθως υποβλήθηκαν σε iPET: 13% των ασθενών παρέ-
μειναν θετικοί (ΔSUVmax <66%) και τυχαιοποιήθηκαν 
μεταξύ 4 περαιτέρω κύκλων R-CHOP έναντι εντατικής 
ανοσοχημειοθεραπείας βάσει πρωτοκόλλου σχεδιασμέ-
νου για το λέμφωμα Burkitt. Παρ’ ότι το θετικό iPET 
αναδείχθηκε και πάλι ως δυσμενής προγνωστικός πα-

ράγοντας, η εντατικοποίηση της θεραπείας απέτυχε να 
βελτιώσει τόσο τον έλεγχο της νόσου όσο και τη συνο-
λική επιβίωση. τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και 
όταν η ομάδα των DLBCL αναλύθηκε ξεχωριστά. Πα-
ρομοίως, στη μελέτη ECOG E3404 οι ασθενείς έλαβαν 
R-CHOPx3 και υποβλήθηκαν σε iPET. Επί θετικού iPET 
οι ασθενείς ελάμβαναν 4 κύκλους R-ICE. η 2-ετής ΕΕ-
ΕΝ για την ομάδα αυτή ήταν 42%, απέτυχε δε να φθάσει 
το προκαθορισμένο όριο του 45%, ώστε η τροποποίηση 
να θεωρηθεί επιτυχής91. Ανάλογα τέτοια δεδομένα συνο-
ψίζονται σε πρόσφατη ανασκόπηση που ευρίσκεται υπό 
δημοσίευσιν89. με βάση τα στοιχεία αυτά δε δικαιολο-
γείται η τροποποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής σε 
ασθενείς με DLBCL που παραμένουν iPET-θετικοί εκτός 
κλινικών μελετών. 

Ενσωμάτωση Στοχευμένων Παραγόντων  
στη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής

η σύγχρονη αυτή προσέγγιση είναι και η πλέον υπο-
σχόμενη για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών με 
DLBCL. Νέοι, στοχευμένοι παράγοντες μπορούν να εν-
σωματωθούν στη θεραπεία πρώτης γραμμής με R-CHOP 
με ασφάλεια και άλλοτε άλλη επιτυχία. Εναλλακτικά, τέ-
τοιοι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι δραστικοί και 
ως θεραπεία συντήρησης με το σκεπτικό της εκρίζωσης 
της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου, όπως περιγράφε-
ται παρακάτω. Ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα περί προ-
γνωστικών παραγόντων ότι η διάκριση των DLBCL σε 
GCB και non-GCB δεν έχει μόνο παθογενετική και προ-
γνωστική σημασία αλλά και πιθανές θεραπευτικές προε-
κτάσεις. Αυτό βασίζεται στην παρατήρηση ότι ορισμένοι 
στοχευμένοι παράγοντες παρουσιάζουν διαφορική δρα-
στικότητα κατά προτίμηση στη δυσμενή κατηγορία των 
non-GCB DLBCL. μεταξύ αυτών ιδίως συγκαταλέγονται 
η λεναλιδομίδη, το ibrutinib, και το bortezomib. Αντίθετα, 
μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιόπιστα ταυτοποιηθεί παρά-
γοντες που να δρουν κατά προτίμηση στα GCB DLBCL.

οι στοχευμένοι παράγοντες που έχουν δοκιμασθεί 
σε μελέτες φάσης ιι ή ιιι σε συνδυασμό με το R-CHOP 
συζητούνται παρακάτω92-103. μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
αδιαμφισβήτητη και άμεση απόδειξη υπεροχής οιουδήπο-
τε τέτοιου σχήματος έναντι του R-CHOP. Παρ’ όλα αυτά 
έχει δειχθεί ότι η προσθήκη λεναλιδομίδης92,93 ή bortezo-
mib96 στο R-CHOP εξαλείφει τη δυσμενή προγνωστική 
σημασία του non-GCB φαινοτύπου με την επιφύλαξη του 
περιορισμένου σχετικά αριθμού ασθενών και της όποιας 
δυσταξινόμησης προκύπτει από την κατάταξη με βάση 
την ανοσοϊστοχημεία και όχι την τεχνική των GEP. Αυ-
τή η παρατήρηση παραπέμπει σε υπεροχή των σχετικών 
συνδυασμών έναντι του R-CHOP τουλάχιστον για τα 
non-GCB DLBCL, η οποία μένει να αποδειχθεί σε τρέ-
χουσες τυχαιοποιημένες μελέτες τόσο για τους παραπά-
νω παράγοντες όσο και για το ibrutinib94.
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Ειδικά για το bortezomib, έχουν δημοσιευθεί ή ανα-
κοινωθεί 3 τυχαιοποιημένες μελέτες με αμφίβολα αποτε-
λέσματα. ςε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ιι, 164 
και 206 ασθενείς με non-GCB DLBCL βάσει του αλγο-
ρίθμου Hans τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν R-CHOP-21 
έναντι είτε VR-CAP-21, δηλαδή bortezomib και R-CHOP 
χωρίς βινκριστίνη για 6 κύκλους στην πρώτη97 είτε VR-
CHOP-21 για 6 κύκλους στη δεύτερη98. Δε διαπιστώθη-
κε καμμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 
δύο σχημάτων. Προσφάτως ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα της μελέτης REMODL-B99, όπου 1076 ασθενείς 
με DLBCL έλαβαν R-CHOP-21 και τυποποιήθηκαν με 
μοριακές μεθόδους που διενεργήθηκαν σε υλικό από το-
μές παραφίνης. Όσοι τυποποιήθηκαν επιτυχώς, τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν είτε 5 ακόμη κύκλους R-CHOP-21 
ή την ίδια θεραπεία με bortezomib (δύο δόσεις κατά τις 
ημέρες 1 και 8 κάθε κύκλου). ςτο σύνολο των ασθενών 
δε διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των δύο σκελών, με 
PFS στους 30 μήνες 74% έναντι 70% για το RB-CHOP 
έναντι του R-CHOP (HR: 0.84, p=0.23) και παρόμοια 
συνολική επιβίωση (HR: 0.85, p=0.40). το RB-CHOP 
δεν υπερτερούσε ως προς το PFS ούτε στην υποομάδα 
των GCB (76% έναντι 73% στους 30 μήνες, HR: 0.87, 
p=0.46) ούτε όμως και στον υπότυπο ABC (72% έναντι 
65% στους 30 μήνες, HR: 0.79, p=0.31). Παρ’ όλα αυ-
τά παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος στους ασθενείς με 
χαμηλό IPI (HR: 0.37, p=0.01), το οποίο περιορίσθηκε 
μόνο στον υπότυπο ABC. Επίσης παρατηρήθηκε τάση 
υπεροχής του RB-CHOP σε υποομάδα της τάξεως του 
17% των GCB DLBCL που έφεραν μοριακά χαρακτηρι-
στικά τύπου Burkitt. η πλήρης δημοσίευση αναμένεται.

Έμμεσες ενδείξεις πιθανής υπεροχής της προσθήκης 
του αντι-CD22 μονοκλωνικού αντισώματος Epratuzumab 
προκύπτουν από συγκρίσεις με ιστορικούς μάρτυρες100, 
ενώ η προσθήκη enzastaurin, ενός αναστολέα της PKCβ, 
μπορεί να ωφελεί τους ασθενείς με ιΡι 3-5, όπως δείχνει 
μια μη προσχεδιασμένη ανάλυση υποομάδων της σχετι-
κής τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης 2 με τους ανάλο-
γους περιορισμούς95. ο συνδυασμός του R-CHοP-21 με 
everolimus σε δόση 10 mg για 14 ημέρες απέδωσε εξαι-
ρετικά αποτελέσματα σε μια μικρή μελέτη 24 ασθενών με 
μεταβολική ΠΥ σε 23/24 και καμμία υποτροπή μετά από 
διάμεση παρακολούθηση >3 ετών101. Ως εκ τούτου χρήζει 
περαιτέρω αξιολόγησης. Επιπλέον, προσφάτως ανακοι-
νώθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα με την προσθήκη 
στο R-CHP-21 (παραλείποντας τη βινκριστίνη) του po-
latuzumab vedotin, ενός αντι-CD79b μονοκλωνικού αντι-
σώματος συνδεδεμένου με monomethyl-Auristatin E102. 
τέλος, η προσθήκη του αντι-VEGF μονοκλωνικού αντι-
σώματος bevacizumab στο R-CHOP απέτυχε να βελτιώ-
σει το θεραπευτικό αποτέλεσμα αυξάνοντας μάλιστα τα 
συμβάματα καρδιακής ανεπάρκειας στη σχετική μεγάλη 
τυχαιοποιημένη μελέτη103. 

Θεραπεία Συντήρησης με Rituximab  
ή Νέους, Στοχευμένους Παράγοντες

Rituximab
Παρά την αναμφισβήτητη επιτυχία στα οζώδη λεμφώ-

ματα και το λέμφωμα μανδύα, η συντήρηση με rituximab 
δεν έχει αποδειχθεί επωφελής στα DLBCL, μια κατηγο-
ρία νοσημάτων με πολύ ταχύτερη εξέλιξη αλλά και δυ-
νατότητα οριστικής απαλλαγής από τη νόσο. Παρ’ όλα 
αυτά, τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης θέτουν εκ νέου το ζήτημα. 

ςτην κλασσική τυχαιοποιημένη μελέτη από τις ηΠΑ104, 
η συντήρηση της ύφεσης μετά από CHOP-21± rituximab 
επιχειρήθηκε σε ηλικιωμένους ασθενείς με τη χορήγηση 
4 εβδομαδιαίων εγχύσεων rituximab ανά 6-μηνο για 2 
έτη. Ενώ η συντήρηση βελτίωσε την έκβαση των ασθε-
νών που δεν είχαν λάβει rituximab στην έφοδο, δεν είχε 
καμμία επίδραση στο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους 
ασθενείς που είχαν ανταποκριθεί στο R-CHOP-21.

το 2015 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης 
NHL1339, στην οποία 683 ασθενείς με DLBCL (συμπερι-
λαμβανομένων 21 με οζώδες grade 3b), που ευρίσκονταν 
στην 1η πλήρη τους ύφεση (CR/CRu) μετά από θεραπεία 
τύπου R-CHOP, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν συντήρη-
ση με rituximab 375 mg/m2 κάθε 8 εβδομάδες για 2 έτη 
έναντι καμμίας περαιτέρω θεραπείας. ςυνολικά, δεν πα-
ρατηρήθηκε διαφορά ως προς την ελεύθερη συμβάματος 
επιβίωση (ΕςΕ) στην Intention-to-Treat (ITT) ανάλυση, 
με 3-ετή ΕςΕ 80.1% έναντι 76.5% για τους ασθενείς που 
έλαβαν συντήρηση ή όχι (hazard ratio – HR: 0.79, 95% 
CI 0.57-1.08, p=0.14). Αντίθετα, η 3-ετής επιβίωση ελεύ-
θερη εξέλιξης της νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν βελτιωμένη στους 
ασθενείς που έλαβαν συντήρηση και συγκεκριμένα 86.3% 
έναντι 79.0% (HR: 0.62, 95% CI 0.43-0.90, p=0.01) και 
οι υποτροπές ήταν λιγότερες (10.7% έναντι 18.6%). Παρ’ 
όλα αυτά, η συνολική επιβίωση ήταν σχεδόν ίδια με 3-ετή 
ποσοστά 92.0% έναντι 90.3% (hazard ratio – HR: 0.81, 
95% CI 0.49-1.34, p=0.41). Ενδιαφέρον προκαλεί η κατά 
φύλο ανάλυση της μελέτης, η οποία καταδεικνύει από-
λυτο όφελος ~10% για την ΕςΕ για τους άρρενες αλλά 
κανένα όφελος για τις θήλεις ασθενείς. Όφελος επίσης 
προέκυψε για τη μειοψηφία των ασθενών (~10% του συ-
νόλου) που είχαν διήθηση μυελού, γεγονός που πιθανώς 
οφείλεται στην καθυστέρηση της υποτροπής σε ασθενείς 
με «ασύμφωνη» (discordant) διήθηση μυελού, δηλ διή-
θηση από μικρά κύτταρα105. Παρόμοιο όφελος ως προς 
την ελάττωση των υποτροπών για τους άρρενες προκύ-
πτει και από άλλη, μικρότερη τυχαιοποιημένη μελέτη106.

ςυμπερασματικά, η συντήρηση με rituximab δε συ-
νιστάται σε ασθενείς με DLBCL που ανταποκρίνονται 
στο R-CHOP. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται ώστε 
να διευκρινισθεί κατά πόσον συγκεκριμένες υποομάδες 
ασθενών (π.χ. άρρενες, «ασύμφωνη» διήθηση) μπορεί να 
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ωφεληθούν υπό την έννοια της ελάττωσης των υποτρο-
πών και επομένως των αναγκών για θεραπεία διάσωσης 
και αυτόλογη μεταμόσχευση. 

Πέραν του rituximab, πρόσφατες δημοσιεύσεις και 
ανακοινώσεις μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών έχουν 
επικεντρωθεί στο ρόλο της θεραπείας συντήρησης με νέ-
ους παράγοντες σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στο 
R-CHOP. 

Λεναλιδομίδη
ςτη μελέτη REMARC107, 650 ασθενείς (70% με DLB-

CL) 60-80 ετών, οι οποίοι είχαν επιτύχει ΠΥ ή μΥ με 6-8 
κύκλους R-CHOP, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε θε-
ραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη σε δόση 25mg για 
21 ημέρες σε κύκλους 28 ημερών για 2 έτη είτε placebo. 
η λεναλιδομίδη βελτίωσε την ΕΕΕΝ (PFS), η οποία στα 
2 έτη ήταν 80% έναντι 75% (p=0.01), όχι όμως και τη 
συνολική επιβίωση, η οποία στα 2 έτη ήταν 87% έναντι 
89% (p=0.26) για τα σκέλη λεναλιδομίδης και placebo 
αντίστοιχα. κατά συνέπεια η μελέτη ικανοποίησε το κύ-
ριο καταληκτικό της σημείο, ήτοι τη βελτίωση της ΕΕΕΝ, 
η οποία ήταν παρόμοια στις διάφορες κλινικές υποομά-
δες ασθενών. κατά τρόπο ενδιαφέροντα, το όφελος πε-
ριορίσθηκε όμως μόνο στην υποομάδα GCB κατά τον 
αλγόριθμο Hans, ενώ η ίδια τάση παρατηρήθηκε σε μη 
στατιστικώς σημαντικό επίπεδο, σε μια μικρότερη ομάδα 
ασθενών, όπου το κύτταρο προέλευσης προσδιορίσθηκε 
με μοριακές τεχνικές (nanostring). η έλλειψη του ανα-
μενόμενου οφέλους στην υποομάδα ABC που ανεμένετο 
θεωρητικά αποδόθηκε στο ότι η δράση της λεναλιδομί-
δης ως θεραπείας συντήρησης είναι πιο πιθανό να είναι 
ανοσοτροποποιητική (και ανεξάρτητη του κυττάρου προ-
έλευσης) παρά κυτταροτοξική. 

Everolimus
ςτη μελέτη PILLAR-2108, 742 ασθενείς με DLBCL 

σταδίου ιι ογκώδους, III/IV, οι οποίοι είχαν επιτύχει με-
ταβολική ΠΥ με 5-8 κύκλους R-CHOP (ή R-da-EPOCH 
σε ελάχιστους) και είχαν IPI 3-5, τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν είτε θεραπεία συντήρησης με τον αναστολέα mTOR 
everolimus για 1 έτος είτε placebo. η μελέτη απέτυχε να 
ικανοποιήσει το πρωτογενές καταληκτικό της σημείο, 
αφού η 2-ετής επιβίωση χωρίς υποτροπή (disease free 
survival – DFS) ήταν 77.8% έναντι 77.0% με τη χορήγη-
ση everolimus και placebo αντίστοιχα (HR: 0.92, 95% CI 
0.69-1.22, p=0.28). Δεν αναδείχθηκε στατιστικώς σημα-
ντική διαφορά στη συνολική επιβίωση, ενώ σημειώθηκε 
ισχυρή τάση βελτίωσης της ειδικής για τη νόσο επιβίωση 
(HR: 0.64, 95% CI 0.39-1.04). Παρ’ όλα αυτά, σε προσχε-
διασμένες αναλύσεις υποομάδων τόσο για το DFS όσο 
και για τη συνολική επιβίωση, διαπιστώθηκε είτε ισχυρή 
τάση είτε στατιστικώς σημαντική υπεροχή του everoli-

mus στους άρρενες, τους Ασιατικής καταγωγής και τους 
υψηλότερου κινδύνου ασθενείς (IPI 4-5). Παρ’ ότι η με-
λέτη PILLAR-2 ήταν αρνητική, η συντήρηση με everoli-
mus ενδεχομένως χρήζει λεπτομερέστερης διερεύνησης. 

Enzastaurin 
η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε χωρίς να καταδεί-

ξει όφελος109.

προτεινόμενος Θεραπευτικός Αλγόριθμος 
Αναλόγως Ηλικίας και προγνωστικών 
παραγόντων110

με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο συνδυα-
σμός R-CHOP-21 αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους 
ασθενείς με DLBCL. ο απαραίτητος αριθμός κύκλων χη-
μειοθεραπείας εξαρτάται από την ηλικία και την ομάδα 
κινδύνου κατά IPI. η γενικευμένη χρήση της ακτινοθε-
ραπείας είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη.

Ασθενείς ≤60 ετών και χαμηλού ή χαμηλού-ενδιαμέ-
σου κινδύνου κατά IPI αντιμετωπίζονται με 6 κύκλους R-
CHOP-21. Ασθενείς ≤60 ετών με ενδιαμέσου-υψηλού ή 
υψηλού κινδύνου νόσο κατά IPI μπορούν να λάβουν 8 (ή 
6) κύκλους R-CHOP-21 αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ένταξή τους σε κλινικές μελέτες εντατικοποίησης της 
χημειοθεραπείας ή προσθήκης νέων στοχευμένων παρα-
γόντων. Ασθενείς >60 ετών αντιμετωπίζονται με 8 (ή 6) 
κύκλους R-CHOP-21 αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ένταξή τους σε κλινικές μελέτες κυρίως με την προσθή-
κη νέων στοχευμένων παραγόντων. Θα πρέπει πάντως 
να καταστεί σαφές ότι η υπεροχή των 8 κύκλων έναντι 
των 6 δεν έχει αξιολογηθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες. 
Ασθενείς >80 ετών, εφόσον είναι επιλέξιμοι για ανοσο-
χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση, θα πρέπει να λαμ-
βάνουν 6 κύκλους R-CHOP σε ελαττωμένες δόσεις (π.χ. 
R-miniCHOP, ιδέ επόμενη παράγραφο).

Ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν η νόσος είναι εντοπισμέ-
νη (στάδιο ι ή μη ογκώδες στάδιο ιι) μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί με 3-4 κύκλους R-CHOP και ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένου πεδίου.

ςτους ηλικιωμένους ασθενείς και ιδίως σε όσους ευ-
ρίσκονται σε κακή γενική κατάσταση (ανεξαρτήτως ηλι-
κίας) και δεδομένης της μεγιστοποίησης της τοξικότητος 
και της θνητότητος κατά τον 1ο κύκλο θεραπείας, συνι-
στάται η χορήγηση ενός ηπίου σχήματος προετοιμασίας 
(prephase). Εύλογο τέτοιο σχήμα αποτελεί η χορήγηση 
πρεδνιζόνης 100 mg ημερησίως και μίας δόσεως βινκρι-
στίνης 1 mg ενδοφλεβίως με σκοπό τη βελτίωση της φυσι-
κής κατάστασης του ασθενούς76. κάτι τέτοιο συνηθίζεται 
από πολλούς ιατρούς, παρά το ότι η αποτελεσματικότη-
τά του δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες. 
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Αντιμετώπιση πολύ Ηλικιωμένων Ασθενών 
(>80 ετών)

Έως την εισαγωγή του rituximab στη θεραπευτική 
των DLBCL, οι πολύ ηλικιωμένοι ασθενείς, >80 ετών, 
αντιμετωπίζονταν κυρίως παρηγορητικά και ως εκ τού-
του είχαν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. η εισαγωγή του 
rituximab επέτρεψε την αποκλιμάκωση των δόσεων της 
χημειοθεραπείας και οδήγησε στην αναπαραγώγιμη επί-
τευξη υφέσεων που ισοδυναμούν με ίαση σε ικανό πο-
σοστό ασθενών.

η αντιμετώπιση των πολύ ηλικιωμένων ασθενών βα-
σίζεται σε μια μελέτη φάσης 2 της GELA111, στην οποία 
149 ασθενείς έλαβαν R-miniCHOP με ελαττωμένες δόσεις 
κυκλοφωσφαμίδης (400 mg/m2), αδριαμυκίνης (25 mg/m2) 
και βινκριστίνης (1 mg). οι ασθενείς ήταν >80 ετών με 
στάδιο νόσου IX ή II-IV, aaIPI ≥1 (τα 2/3 τουλάχιστον 
ήταν ενδιαμέσου-υψηλού ή υψηλού κινδύνου κατά IPI), 
είχαν PS 0-2 (2 στο 1/3) και είχαν προσδόκιμο επιβίωσης 
>3 μηνών. η 2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 47% και η 2-ετής συνο-
λική επιβίωση 57%, ενώ ακόμη και οι ασθενείς υψηλού 
κινδύνου είχαν επιβίωση της τάξεως του 40%. Περίπου 
18% των ασθενών απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας (όλοι πλην ενός με αρχικό PS 2). οι ασθενείς 
έλαβαν διάμεσο ποσοστό 97% της προβλεπόμενης (ήδη 
ελαττωμένης) dose intensity της κυκλοφωσφαμίδης και 
της αδριαμυκίνης. τουλάχιστον εφάμιλλα αποτελέσμα-
τα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα με τον ίδιο συνδυασμό και 
τη χρήση ofatumumab αντί rituximab αλλά και την εν-
σωμάτωση ηπίου σχήματος προετοιμασίας (prephase)112.

η Ελληνική εμπειρία ανακοινώθηκε στο ςυνέδριο της 
European Hematology Association του 2011 επί 56 ασθε-
νών, ενώ η συλλογή των δεδομένων προχωρά με τη συ-
γκέντρωση >100 περιπτώσεων113. η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν 
62% και η 5-ετής ςΕ 55%. ςτην καθ’ ημέραν πράξη, σε 
σχέση με το πλήρες R-CHOP, η διάμεση dose intensity 
ήταν 85% (IQR 78-99) για το rituximab, 76% (IQR 67-86) 
για την κυκλοφωσφαμίδη, 60% (IQR 50-69) για την αν-
θρακυκλίνη (ή ανθρασενδιόνη) και 64% (IQR 50-76) για 
τη βινκριστίνη. μεταξύ των ανθρακυκλινών, η διάμεση 
dose intensity ήταν μέγιστη (80%) για τη μιτοξανδρόνη 
έναντι 60-63% για τη δοξορουβικίνη και την επιρουβι-
κίνη. τα δεδομένα αυτά δηλώνουν ότι οι ασθενείς αυτοί 
λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες δόσεις χημειοθεραπείας 
από αυτές που προβλέπονται στο R-miniCHOP με επί-
τευξη πολύ καλού θεραπευτικού αποτελέσματος και στην 
καθ’ ημέρα πράξη, εκτός δηλ. κλινικών μελετών. 

Αντένδειξη Ανθρακυκλινών
η μεγάλη ηλικία των ασθενών συνδυάζεται με κλι-

νικά σημαντικά καρδιολογικά προβλήματα και κυρίως 
ήδη εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρκεια που συνεπά-

γεται αντένδειξη χορήγησης ανθρακυκλίνης. οι απόλυτες 
αντενδείξεις χορήγησης ανθρακυκλινών δεν είναι σαφώς 
καθορισμένες. Ακόμη και στην περίπτωση καρδιακής ανε-
πάρκειας, εφ’ όσον αυτή δεν αποτελεί επιπλοκή πρότε-
ρης χορήγησης ανθρακυκλίνης, η αντένδειξη βασίζεται 
στη βαθειά επιφύλαξη καθώς δεν υπάρχει εμπειρία από 
τη χορήγηση ανθρακυκλινών σε τέτοιους ασθενείς (π.χ. 
καρδιακή ανεπάρκεια από στεφανιαία νόσο). Επιπλέον, 
ασθενείς με επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης συνήθως 
εξαιρούνται από τις σχετικές κλινικές μελέτες.

Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι σε 
πολλούς ασθενείς η ανθρακυκλίνη μπορεί να υποκατα-
σταθεί από άλλα κυτταροστατικά (γεμσιταβίνη, ετοποσί-
δη) με διατήρηση ικανού ποσοστού ίασης. ςε μια μελέτη 
φάσης 2114, 62 ασθενείς με DLBCL διάμεσης ηλικίας 76.5 
ετών και με κλάσμα εξώθησης ≤50% (44% του συνόλου) 
ή >50% αλλά ≤55% και παράγοντες κινδύνου (στεφανι-
αία νόσο, διαβήτη ή υπέρταση) έλαβαν έως και 6 κύκλους 
R-GCVP (G=γεμσιταβίνη, ημέρες 1 και 8). οι ασθενείς 
είχαν κυρίως προχωρημένη νόσο με ενδιαμέσου-υψηλού 
ή υψηλού κινδύνου IPI στο 71%, ενώ όλοι είχαν τουλά-
χιστον μίας μορφής συννοσηρότητα. η οξεία τοξικότη-
τα ήταν σημαντική καθώς 23% των ασθενών απεβίωσαν 
πριν την αξιολόγηση της ανταπόκρισης, ενώ 16% δεν 
ανταποκρίθηκαν (σταθερή ή επιδεινούμενη νόσος). η 
2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 50% και η 2-ετής ςΕ 56%. Δεν παρα-
τηρήθηκαν διαφορές ανάλογα με το κλάσμα εξώθησης114. 
Ανάλογα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε μορφή πε-
ρίληψης για την υποκατάσταση της δοξορουβικίνης από 
3-ήμερη χορήγηση ετοποσίδης σε 81 ασθενείς με ενδια-
μέσου-υψηλού ή υψηλού κινδύνου IPI στο 36% αυτών. 
οι ασθενείς αυτοί είχαν «αντένδειξη χορήγησης ανθρα-
κυκλίνης» αλλά οι λεπτομέρειες των καρδιολογικών τους 
προβλημάτων δεν αναλύονται λεπτομερώς στην περίλη-
ψη115. και στις δύο παραπάνω μελέτες οι καμπύλες επι-
βίωσης φαίνεται ότι επιπεδώνονται και ως εκ τούτου οι 
ανοσοχημειοθεραπευτικοί αυτοί συνδυασμοί επιφέρουν 
ίαση σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. 

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας
ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα DLBCL, ιδίως στην 

εποχή του rituximab και του PET, βασίζεται κατά κύριο 
λόγο σε εμπειρικά συμπεράσματα από μη τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες. το ερώτημα της ακτινοθεραπείας τίθεται επί 
παρουσίας ογκώδους νόσου ή/και υπολειμματικών βλα-
βών με τη συμβατική απεικόνιση, ενώ ο ρόλος του ΡΕτ 
γίνεται συνεχώς σημαντικότερος, όπως αναπτύσσεται 
στην επόμενη ενότητα.

η μελέτη MInT74 σε ασθενείς νέους ασθενείς με aaI-
PI 0-1 ανέδειξε μια υποομάδα με ιΡι=0 και χωρίς ογκώ-
δη νόσο, η οποία είχε άριστη πρόγνωση με πιθανότητα 
επέλευσης συμβάματος ~11%. Αντίθετα, η πιθανότητα 
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επέλευσης συμβάματος στους ασθενείς «υψηλότερου» 
κινδύνου με ιΡι=1 ή/και ογκώδη νόσο ήταν ~25%. η 
μελέτη MInT προέβλεπε ακτινοβόληση στους ασθενείς 
με ογκώδη νόσο και, ανάλογα με την πρακτική κάθε κέ-
ντρου, στις εξωλεμφαδενικές θέσεις74. ςτην επακόλουθη 
μελέτη UNFOLDER διερευνήθηκε ο ρόλος της ακτινο-
θεραπείας σε αυτήν ακριβώς την ομάδα ασθενών, δη-
λαδή <60 ετών και aaIPI=1 ή aaIPI=0 και ογκώδη νόσο 
>7,5 cm. η τυχαιοποίηση διακόπηκε πρώιμα λόγω ση-
μαντικά περισσοτέρων υποτροπών στους μη ακτινοβο-
ληθέντες ασθενείς116. Παρόμοια αποτελέσματα υπέρ της 
χρήσης ακτινοθεραπείας επί ογκώδους νόσου σε ασθε-
νείς >60 ετών, ανεξαρτήτως σταδίου, προκύπτουν και από 
μία περαιτέρω ανάλυση της μελέτης RICOVER-60, όπου 
όμως φαίνεται ότι το όφελος εξαφανίζεται στους ασθενείς 
που είχαν πετύχει CR/CRu με 6 κύκλους R-CHOP-14 + 
2xR117. κατά πόσον αυτό σημαίνει ότι το όφελος περιορί-
ζεται στους ασθενείς που παραμένουν ΡΕτ-θετικοί μένει 
να διερευνηθεί. ςτην επακόλουθη μελέτη OPTIMAL σε 
ασθενείς >60 ετών, η ογκώδης νόσος ακτινοβολούνταν 
μόνον εάν το PET παρέμενε θετικό με αποτέλεσμα την 
ελάττωση της χρήσης της ακτινοθεραπείας κατά 42%118. 
ςε μια αναδρομική σύγκριση των ασθενών με ογκώ-
δη νόσο που έλαβαν 6 κύκλους R-CHOP-14 + 2xR στα 
πλαίσια της RICOVER-60 (και βάσει σχεδιασμού ακτι-
νοβολήθηκαν) ή της OPTIMAL (που ακτινοβολήθηκαν 
μόνον επί θετικού PET), η δεύτερη αυτή στρατηγική συν-
δυάσθηκε με μη υποδεέστερη και στην πραγματικότητα 
βελτιωμένη έκβαση116. Άλλες μη τυχαιοποιημένες ανα-
δρομικές συγκρίσεις από τις γερμανικές μελέτες ευνοούν 
τη χρήση της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με σκελετι-
κές εντοπίσεις όχι όμως επί εξωλεμφαδενικών εντοπίσε-
ων κεφαλής-τραχήλου χωρίς όμως να υπάρχουν σχετικά 
δεδομένα στην εποχή του PET119,120.

Πιο πιεστικά τίθεται το ερώτημα της ακτινοθεραπεί-
ας σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου χωρίς ογκώδη νόσο. 
ςτη μελέτη 02-03 των ομάδων LySA/GOELAMS121, 313 
ασθενείς σταδίων ι/ιι χωρίς ογκώδη νόσο (<7cm) τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν 40 Gy ακτινοθεραπεία προσβεβλη-
μένου πεδίου έναντι καμμίας περαιτέρω θεραπείας μετά 
από 4-6 κύκλους R-CHOP-14. ςε εκείνους τους αντα-
ποκρινόμενους ασθενείς, που το PET παρέμεινε θετικό 
μετά από 4 κύκλους R-CHOP-14 (PR), συνεστήθη χορή-
γηση 2 ακόμη κύκλων και ακτινοβόληση ανεξαρτήτως 
του σκέλους που είχαν τυχαιοποιηθεί. η μέγιστη αναλο-
γία των ασθενών είχε aaIPI 0-1. το 84% των ασθενών 
εισήλθε σε CR, ενώ 14% πέτυχε PR βάσει του ανωτέρω 
ορισμού και 3% είχε σταθερή νόσο. ςυνολικά, για τα σκέ-
λη R-CHOP+ακτινο έναντι R-CHOP, η 5-ετής ΕςΕ ήταν 
91% έναντι 87% (p=0.13) και η 5-ετής συνολική επιβίωση 
95% έναντι 90% (p=0.32). Ειδικά για τους 253 ασθενείς 
που είχαν πετύχει CR μετά από 4 κύκλους R-CHOP-14, 
η 5-ετής ΕςΕ ήταν 91% έναντι 89% (p=0.24) αντίστοιχα. 

κατόπιν τούτων, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις 
ότι η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους 
ασθενείς που ανταποκρίνονται στην ανοσοχημειοθερα-
πεία αλλά παραμένουν ΡΕτ-θετικοί (ιδέ και κατωτέρω). 
Παραμένουν βέβαια επιφυλάξεις που αφορούν την χρή-
ση R-CHOP-14 και όχι R-CHOP-21 στις προαναφερθεί-
σες μελέτες, την απουσία τυχαιοποιημένων μελετών που 
να ενσωματώνουν το PET σε ασθενείς με ογκώδη νόσο 
και ενδεχομένως τον περιορισμένο αριθμό ασθενών στα 
στάδια ι/ιι χωρίς ογκώδη νόσο. 

Η Σημασία του Τελικού PET και η Θέση  
της Ακτινοθεραπείας61,122-129

Παρά την εκτεταμένη εφαρμογή του PET/CT για την 
τελική αξιολόγηση της ανταπόκρισης των DLBCL στην 
ανοσοχημειοθεραπεία, τα δημοσιευμένα δεδομένα είναι 
μάλλον περιορισμένα. η τελική αξιολόγηση της αντα-
πόκρισης γίνεται πλέον με τα κριτήρια του Lugano, υι-
οθετώντας δηλαδή την 5-βάθμιο κλίμακα Deauville122. 
Προσλήψεις σε υπολειμματικές βλάβες που δεν ξεπερ-
νούν την πρόσληψη της αγγειακής δεξαμενής του μεσο-
θωρακίου είναι πάντοτε «αρνητικές» ανεξαρτήτως του 
μεγέθους της υπολειμματικής μάζας, ενώ η τρέχουσα 
τάση είναι να θεωρούνται «αρνητικές» και υψηλότερες 
προσλήψεις, εφ΄ όσον δεν υπερβαίνουν την πρόσληψη 
του ήπατος (Deauville score 3). 

μετά από ένα αρνητικό PET/CT, η πιθανότητα υπο-
τροπής δεν είναι αμελητέα καθώς κινείται στα επίπεδα 
του 20-30%61,89,122. το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από την 
a priori πιθανότητα υποτροπής, όπως προκύπτει από τον 
ιΡι108,126 καθώς και από το βαθμό της συμβατικής αντα-
πόκρισης (CR έναντι CRu έναντι PR) και το μέγεθος της 
υπολειμματικής μάζας125. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν 
ακριβή, επαληθευμένα και αναπαραγώγιμα δημοσιευ-
μένα στοιχεία επί του θέματος αυτού. τα στοιχεία αυτά 
κυρίως έχουν προκύψει από μελέτες που χρησιμοποιού-
σαν τα κριτήρια του International Harmonization Project 
(IHP) και όχι τα τρέχοντα κριτήρια Deauville. Έτσι δεν 
είναι σαφές κατά πόσον ασθενείς με PET/CT που λογίζο-
νται πλέον ως αρνητικοί με βαθμολογία 3 κατά Deauville 
έχουν την ίδια έκβαση με αυτούς που ανέκαθεν λογίζο-
νταν ως αρνητικοί (βάσει ιηΡ ή Deauville 1-2). 

η παραμονή θετικού PET μετά το R-CHOP παρα-
δοσιακά θεωρείται δυσμενέστατο προγνωστικό σημείο. 
Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι σημαντική αναλογία ασθε-
νών παρουσιάζουν ψευδώς θετικά ευρήματα, όπως προκύ-
πτει από ευρήματα βιοψιών. Επιπλέον, αρκετά δεδομένα 
υποστηρίζουν τη χρήση της ακτινοβολίας στην ομάδα 
αυτή με εξαιρετικά αποτελέσματα, συγκρίσιμα με αυτά 
των ΡΕτ-αρνητικών ασθενών123. Θα πρέπει να τονισθεί 
ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται με την αυστη-
ρή επιλογή των ασθενών που θα ακτινοβοληθούν, βάσει 
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π.χ. της παρουσίας εντοπισμένης θετικότητος. η ένταση 
της υπολειμματικής πρόσληψης πιθανώς παίζει σημαντι-
κό ρόλο αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί όπως π.χ. στο πρωτο-
παθές λέμφωμα μεσοθωρακίου128,129. τέλος, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε δήλωση για τη σημασία 
του θετικού ΡΕτ και της έντασης θετικότητος θα πρέπει 
να αφορά τους ασθενείς που παρουσιάζουν ανταπόκρι-
ση στο R-CHOP με βάση τις συμβατικές ακτινολογικές 
μεθόδους. Ασθενείς με σταθερή και κυρίως επιδεινού-
μενη νόσο έχουν προφανώς δυσμενέστατη πρόγνωση 
και εν γένει δε θεωρούνται υποψήφιοι για ακτινοθερα-
πεία. ςυνολικά, σύμφωνα με δεδομένα από την ομάδα 
του Vancouver, ΡΕτ-θετικοί ασθενείς που προκρίνονται 
για ακτινοθεραπεία έχουν 4-ετή πιθανότητα ΕΕΕΝ 81% 
έναντι 33% για αυτούς που δεν κρίνονται ακτινοβολήσι-
μοι123. το τελευταίο ποσοστό εξακολουθεί να είναι αρκε-
τά υψηλό και αντανακλά την πιθανότητα ψευδώς θετικών 
ευρημάτων. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, σε αντί-
θεση με τα τρέχοντα κριτήρια, ασθενείς με βαθμολογία 
3 κατά Deauville θεωρήθηκαν ΡΕτ-θετικοί στη μελέτη 
αυτή με συνέπεια την πιθανή υπερεκτίμηση της έκβασης 
των ΡΕτ-θετικών ασθενών.

προφύλαξη ΚνΣ
η πιθανότητα υποτροπής των ασθενών με DLBCL 

στο κΝς είναι μικρή αλλά όχι αμελητέα καθώς στην 
εποχή του rituximab κυμαίνεται μεταξύ 2% και 6%130-133. 
οι υποτροπές στο κΝς τυπικά εμφανίζονται γρήγο-
ρα, δηλαδή σε διάμεσο χρόνο περίπου 7 μηνών130,131. οι 
παρεγχυματικές υποτροπές είναι συχνότερες από τις αμι-
γώς λεπτομηνιγγικές132,133. Παρ’ ότι η διέλευσή του μέ-
σω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού είναι ελάχιστη, η 
χρήση του rituximab ελαττώνει την πιθανότητα ανάπτυ-
ξης νόσου στο κΝς130,132,134. Αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στον έλεγχο της συστηματικής νόσου, η οποία, εάν εί-
ναι πλημμελής, οδηγεί εκ των υστέρων σε ανάπτυξη νό-
σου στο κΝς και έχει βαρύτατη πρόγνωση. Επιπλέον 
όμως υπάρχουν και απομονωμένες υποτροπές στο κΝς, 
οι οποίες είναι συχνότερες μετά τη χορήγηση rituximab 
για τους προηγούμενους λόγους και δεν αποκλείεται να 
έχουν καλύτερη πρόγνωση καθώς δεν συνδέονται κατ’ 
ανάγκην με την ανάπτυξη χημειοαντοχής αλλά απλώς 
με την αδυναμία του R-CHOP να ελέγξει τη λανθάνου-
σα νόσο στο κΝς132,135.

η μόνη αδιαμφισβήτητη ένδειξη προφυλακτικών εν-
δορραχιαίων εγχύσεων κυτταροστατικών είναι η εντόπιση 
της νόσου στον όρχι. οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι εμπειρι-
κές και ποικίλλουν από κέντρο σε κέντρο. τα τελευταία 
χρόνια έχουν δημοσιευθεί μελέτες που εκτιμούν τον κίν-
δυνο ανάπτυξης νόσου στο κΝς μετά από ανοσοχημει-
οθεραπεία. γενικά φαίνεται ότι η πιθανότητα υποτροπής 
στο κΝς αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο κίνδυνος συ-

στηματικής υποτροπής, όπως π.χ. προδικάζεται από τον 
ιΡι και άλλους παράγοντες. ςε μια πρόσφατη γερμανική 
μελέτη, η οποία επιβεβαιώθηκε από την ομάδα του Van-
couver σε ασθενείς που έλαβαν αποκλειστικά R-CHOP, 
η πιθανότητα υποτροπής στο κΝς ήταν αυξημένη σε 
ασθενείς >60 ετών, με αυξημένη LDH, σταδίου III/IV, με 
προσβολή 2 ή περισσοτέρων εξωλεμφαδενικών περιοχών, 
προσβολή νεφρών ή επινεφριδίων. Έτσι, για πρακτικούς 
λόγους, υιοθετήθηκε ο CNS-IPI, που περιλαμβάνει τους 
5 παράγοντες του IPI και την προσβολή νεφρών ή επινε-
φριδίων: η πιθανότητα υποτροπής στο κΝς ήταν 0.6%, 
3.4% και 10.2% σε ασθενείς με 0-1, 2-3 και 4-6 παράγο-
ντες κινδύνου, με την ομάδα υψηλού κινδύνου να αριθ-
μεί το 12% των ασθενών136. Ενώ τέτοια μοντέλα μοιάζουν 
ελκυστικά και διαβαθμίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυ-
νο υποτροπής στο κΝς, οδηγούν σε προφύλαξη κΝς σε 
πολύ περισσότερους ασθενείς από αυτούς που πιθανώς 
τη χρειάζονται ακόμη και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. 
για το λόγο αυτό δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως στην κλι-
νική πράξη. Επιπλέον όμως φαίνεται ότι οι σχετικά ασυ-
νήθεις ασθενείς με ειδικές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις 
διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο 
κΝς. Έτσι θεωρείται ότι προφύλαξη κΝς, πέραν των 
DLBCL όρχεων, θα πρέπει να διενεργείται και σε ασθε-
νείς με εντόπιση στο σπλαγχνικό κρανίο (παραρρίνιοι 
κόλποι, σκληρά υπερώα, βλέφαρα), παρασπονδυλικές 
μάζες, εντόπιση στους νεφρούς131,132,137 και τα επινεφρί-
δια131, το μαστό137 και τις ωοθήκες. η ένδειξη για τους 
ασθενείς με διήθηση μυελού (κυρίως concordant, δηλα-
δή από μεγάλα κύτταρα) και για αυτούς με προσβολή 2 
ή περισσοτέρων εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων είναι λι-
γότερη σαφής και εξαρτάται από την πρακτική του κάθε 
κέντρου. Αυξημένος κίνδυνος υποτροπής στο κΝς υφί-
σταται και στα double-hit DLBCL, όπου η προφύλαξη με 
ενδορραχιαίες εγχύσεις επίσης συνιστάται αλλά και στα 
double-expressor, όπου όμως η ένδειξη προφύλαξης εί-
ναι πολύ πιο συζητήσιμη138. 

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το κατά πόσον οι ενδορ-
ραχιαίες εγχύσεις κυτταροστατικών πράγματι ελαττώνουν 
τον κίνδυνο υποτροπής στο κΝς ιδιαίτερα μάλιστα των 
παρεγχυματικών130,133,134,137. Αποτελεσματικότερος ενδε-
χομένως θα ήταν ο συνδυασμός του R-CHOP με υψηλές 
δόσεις μεθοτρεξάτης ή άλλη προσέγγιση με φάρμακα που 
διαπερνούν το αιματοεγκεφαλικό φραγμό139. Ενδιαφέρον 
επίσης είναι ότι οι υποτροπές στο κΝς ελαττώθηκαν ση-
μαντικά σε σχέση με το CHOP με το πρωτόκολλο ACVBP 
και διαδοχική χορήγηση υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης 
και άλλων παραγόντων75 καθώς και με το R2CHOP, με 
ενσωμάτωση δηλαδή της λεναλιδομίδης. 

η πρόγνωση των ασθενών με υποτροπή στο κΝς εί-
ναι δυσμενέστατη με διάμεση επιβίωση της τάξεως των 
5 μηνών130. Παρ’ όλα αυτά, μια μειοψηφία ασθενών τελι-
κώς ιάται, ιδιαίτερα οι νέοι ασθενείς με υποτροπές απο-
μονωμένες στο κΝς. 
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ABSTRACT: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most frequent subtype of non-Hodgkin’s 
lymphomas. During the last 15 years, there has been great progress in the understanding of the biology 
and the more accurate classification of DLBCL-NOS (not otherwise specified), which have been divid-
ed in 2 broad categories: Those derived from germinal center (GCB) and those derived from activated 
B-cells (ABC). The incorporation or Rituximab into the standard CHOP chemotherapy (R-CHOP-21) in 
the beginning of the previous decade has revolutionized the treatment of DLBCL. Indeed, R-CHOP-21 
increased cure rates and dictated the reassessment of both the already established prognostic factors and 
the methods that could be used to further improve outcomes. Following the introduction of R-CHOP-21, 
no other regimen has either been shown to reproducibly produce better results or has been widely adopt-
ed in clinical practice during the last 15 years. However, the improved understanding of the biology of 
DLBCL has also resulted to the discovery of clinically active novel agents, which will hopefully further 
improve the outcomes of selected patient subgroups in the near future. In addition to the above consid-
erations, this review also describes current treatment approaches for very elderly patients (>80 years 
old) with chemotherapy dose reduction (R-mini-CHOP) and for patients with anthracycline contraindi-
cation due to underlying heart disease (substitution of doxorubicin by gemcitabine or etoposide), as well 
as the role of radiotherapy and potential strategies for the prevention of central nervous system relapse.

Επίλογος
τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόο-

δος στην κατανόηση της βιολογίας των DLBCL. Παρ’ 
όλα αυτά, μετά την επανάσταση του Rituximab, δεν έχει 
υπάρξει κάποιος ακόμη καλύτερος θεραπευτικός συνδυ-

ασμός που να έχει υιοθετηθεί στην κλινική πράξη κατά 
την τελευταία 15ετία. η πρόοδος στη βιολογία έχει απο-
δώσει και νέους παράγοντες με κλινική αποτελεσματι-
κότητα, οι οποίοι ελπίζεται ότι σύντομα θα βελτιώσουν 
ακόμη περισσότερο την έκβαση των ασθενών με DLBCL.
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Πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου  
από μεγάλα Β-κύτταρα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος, Κυριακή Πέτεβη, Μαρία Κ. Αγγελοπούλου

ΠΕΡιληΨη: το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα (PMLBCL), μια ιδιαίτερη 
μορφή Β-λεμφώματος υψηλής κακοηθείας, αποτελεί το 2,5% του συνόλου των μη-Hodgkin λεμφωμάτων. 
τυπικά προσβάλλει νέα άτομα με υπεροχή των θηλέων. Εμφανίζει ιδιαίτερα δημογραφικά, κλινικά, 
ιστολογικά, ανοσοϊστοχημικά και μοριακά χαρακτηριστικά. η μοριακή του υπογραφή χαρακτηρίζεται 
από υπερέκφραση των μορίων των οδών NFκΒ και JAK-STAT και προσομοιάζει μάλλον με αυτή του 
κλασικού λεμφώματος Hodgkin παρά με των διαχύτων λεμφωμάτων από μεγάλα Β-κύτταρα. Επιπλέον, 
στο PMLBCL συχνά υπερεκφράζονται τα μόρια PDL-1 και PDL-2, παρατήρηση με πιθανές θεραπευτι-
κές προεκτάσεις. η ανοσοχημειοθεραπεία με το κλασικό R-CHOP-21 αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα 
με μακρές υφέσεις στο 75% και μακρά επιβίωση στο 85-90% ανεπίλεκτων ασθενών. ο συνδυασμός R-
DA-EPOCH χωρίς ακτινοθεραπεία φέρεται ως αποτελεσματικότερος αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες και το μέτρο της ενδεχόμενης υπεροχής ως προς τον έλεγχο της νόσου δεν έχει 
προσδιορισθεί επαρκώς. το ικανοποιητικό τρέχον θεραπευτικό αποτέλεσμα και η σπανιότητα της νόσου 
δύσκολα θα επιτρέψουν την αδιαμφισβήτητη ανάδειξη κάποιου πιο εντατικοποιημένου συνδυασμού ως 
αποτελεσματικότερου του R-CHOP-21, πράγμα που απαιτεί την ανεύρεση αξιόπιστων προγνωστικών 
παραγόντων, ώστε η έρευνα να εστιασθεί στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, μια 
πιο ρεαλιστική λύση ενδέχεται να είναι η διερεύνηση του κατά πόσον η εντατικοποίηση της χημειο-
θεραπείας μπορεί να διατηρήσει το ίδιο πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα με παράλληλη εξάλειψη 
της ακτινοθεραπείας. η επιλογή των ασθενών που ανταποκρίνονται στο R-CHOP-21 και χρήζουν συ-
μπληρωματικής ακτινοβόλησης γίνεται προς το παρόν εμπειρικά, ο δε ρόλος του PET στη λήψη της 
απόφασης αυτής πρόσφατα μόνο αξιολογήθηκε και μένει να προσδιορισθεί ακριβέστερα σε τρέχουσα 
μεγάλη μελέτη. Όταν δεν είναι ιάσιμη, η νόσος χαρακτηρίζεται είτε από πρωτοπαθή αντοχή είτε από 
ταχύτατες υποτροπές και αντιμετωπίζεται με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση, εφ’ όσον είναι 
ευαίσθητη στη θεραπεία διάσωσης. τέλος, οι αναστολείς PD-1 φαίνεται να είναι δραστικοί σε βαρειά 
προθεραπευμένους ασθενείς, όπου η νόσος αναμένεται να είναι ταχέως θανατηφόρος. Έτσι, η νέα αυτή 
κατηγορία φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών στους οποίους η συμβατική 
θεραπεία αστοχεί και ενδεχομένως, μετά από σχετικές μελέτες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής.

Haema 2017; 8(1): 39-53 Copyright EAE

Aνασκόπηση

ως ιδιαίτερη οντότητα στην ταξινόμηση REAL το 19941 
και εξακολουθεί να διακρίνεται από τα λοιπά επιθετικά 
Β-λεμφώματα στις ταξινομήσεις του Παγκόσμιου οργα-
νισμού Υγείας (World Health Organization-WHO) από το 
2001 έως και την πιο πρόσφατη έκδοση του 20162,3. Πα-
λαιότερα είχε περιγραφεί με τους όρους «διάχυτο λέμφω-
μα μεσοθωρακίου από μεγάλα κύτταρα» ή «πρωτοπαθές 
Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου από διαυγή κύτταρα». το 
PMLBCL εμφανίζει ιδιαίτερα ιστολογικά και ανοσοϊ-
στοχημικά ευρήματα, ιδιόμορφη κλινική εικόνα αλλά και 
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Εισαγωγή
το πρωτοπαθές (θυμικό) λέμφωμα μεσοθωρακίου 

από μεγάλα Β-κύτταρα [primary mediastinal (thymic) 
large B-cell lymphoma – PMLBCL] πρωτοπεριγράφηκε 
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διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τα λοιπά επιθετικά Β-μη Hodgkin λεμφώματα, κατά κύ-
ριο λόγο τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα 
(diffuse large B-cell lymphomas - DLBCL). η διαφορο-
ποίηση των δύο οντοτήτων επεκτείνεται και σε μοριακό 
επίπεδο, αφού το γονιδιακό αποτύπωμα των κυττάρων 
του PMLBCL είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των 
DLBCL και ομοιάζει περισσότερο με του κλασικού λεμ-
φώματος Hodgkin4. τα κύτταρα του PMLBCL θεωρεί-
ται ότι προέρχονται από τη νεοπλασματική εκτροπή των 
αστεροειδών Β-κυττάρων, τα οποία ανευρίσκονται φυ-
σιολογικά στην μυελώδη μοίρα του θύμου.

Ιστολογικά ευρήματα – Διαφορική διάγνωση
η διάγνωση της νόσου τίθεται συνήθως με βιοψία 

μάζας μεσοθωρακίου είτε υπό απεικονιστικό έλεγχο είτε 
μετά από μεσοθωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή. ςπανιό-
τερα τίθεται με βιοψία από άλλη ανατομική θέση, κυρίως 
τους τραχηλικούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες, πάντοτε 
όμως σε ασθενείς στους οποίους κυριαρχεί η παρουσία 
ή τα συμπτώματα μιας κλινικά σημαντικής μάζας μεσο-
θωρακίου. ςυχνά το λαμβανόμενο δείγμα είναι μικρού 
μεγέθους και κακοποιημένο, γεγονός το οποίο, σε συνδυ-
ασμό με την έντονη ίνωση, μπορεί να δημιουργήσει σο-
βαρά διαγνωστικά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την 
διάκριση από το λέμφωμα Hodgkin του τύπου της οζώ-
δους σκλήρυνσης. Επιπλέον, η ετερογένεια όσον αφορά 
το βαθμό της ίνωσης και της διαμερισματοποίησης ακό-
μα και μέσα στον ίδιο όγκο δημιουργεί διαφοροδιαγνω-
στικά προβλήματα, όταν οι βιοψίες είναι μικρές5. Όταν 
η διάγνωση τίθεται από βιοψία ιστού που δεν προέρχεται 
από την κύρια μάζα του μεσοθωρακίου (π.χ. υπερκλείδι-
οι λεμφαδένες), μπορεί να μην ανευρίσκεται ίνωση και 
η εικόνα να είναι δυσδιάκριτη σε σχέση με άλλα λεμφώ-
ματα από μεγάλα Β-κύτταρα6,7. ςτις περιπτώσεις αυτές 
η παρουσία μεγάλης μάζας μεσοθωρακίου, τα επιδημιο-
λογικά χαρακτηριστικά αλλά και συγκεκριμένοι, σχετικά 
ειδικοί, ανοσοϊστοχημικοί δείκτες (ιδέ κατωτέρω) διαχω-
ρίζουν το PMLBCL από άλλες περιπτώσεις DLBCL με 
προσβολή του μεσοθωρακίου.

ςε μικροσκοπικό επίπεδο με χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νό-
σου: (1) η διάχυτη ανάπτυξη των μέσου έως μεγάλου 
μεγέθους νεοπλασματικών κυττάρων, που ποικίλουν σε 
μέγεθος και σχήμα ακόμη και εντός του ιδίου όγκου και 
(2) η παρουσία έντονης ίνωσης, η οποία οδηγεί σε «δια-
μερισματοποίηση» του όγκου. ςυνήθως τα νεοπλασματι-
κά κύτταρα έχουν διαυγές κυτταρόπλασμα. Ενίοτε μπορεί 
να παρατηρηθεί εκτεταμένη νέκρωση και διάσπαρτα γι-
γαντοκύτταρα τύπου Reed-Sternberg. Έως και στο 50% 
των περιπτώσεων ανευρίσκονται υπολειμματικά επιθη-
λιακά κύτταρα του θύμου5.

κλινικά η νόσος θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
άλλα λεμφώματα με κύρια εντόπιση στο μεσοθωράκιο 
(λεμφοβλαστικό, κλασικό λέμφωμα Hodgkin, λεμφώματα 
γκρίζας ζώνης, σπάνιες σχετικά περιπτώσεις άλλων DLB-
CL) αλλά και θυμώματα ή θυμικό καρκίνωμα, καρκινώ-
ματα (ιδίως εκ γεννητικών κυττάρων, αδιαφοροποίητα, 
πνεύμονος), νευροβλάστωμα, σαρκώματα ή νευροεκτο-
δερμικούς όγκους8.

ςε μορφολογικό επίπεδο, δυσχέρειες μπορεί να προ-
κύψουν στη διαφορική διάγνωση από το κλασικό λέμφω-
μα Hodgkin του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης για τους 
τεχνικούς λόγους που προαναφέρθηκαν, την παρουσία 
ίνωσης, την ενδεχόμενη παρουσία μικρού αριθμού λεμ-
φοκυττάρων και ηωσινοφίλων και την ασθενή έκφραση 
του CD30. η διαφορική διάγνωση από τα λεμφώματα 
γκρίζας ζώνης είναι προφανώς ακόμη δυσχερέστερη, ενώ 
το θεωρητικής σημασίας ερώτημα εάν πρόκειται περί 
PMLBCL ή DLBCL με εντόπιση στο μεσοθωράκιο επι-
χειρείται να απαντηθεί ανοσοϊστοχημικά, όπως περιγρά-
φεται παρακάτω. Ενίοτε δυσχεραίνεται και η διαφορική 
διάγνωση από καρκινώματα, λόγω παρουσίας υπολειμ-
μάτων του θύμου, τα οποία μπορεί να διατάσσονται σε 
ομάδες. η θυμική προέλευση αυτών των περιοχών κα-
ταδεικνύεται ανοσοϊστοχημικά. 

Ανοσοϊστοχημικά ευρήματα2,3

τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν, ως εκ της 
Β-προέλευσης τους, τους δείκτες CD19, CD20, CD79a 
και PAX-5, τυπικά όμως δεν εκφράζουν μόρια ανοσο-
σφαιρίνης (Ig). Επίσης, δεν εκφράζουν ή υποεκφράζουν 
τα μόρια του συστήματος ιστοσυμβατότητος τάξεως ι 
και ιι (MHC ι, ιι). ςυχνά τα νεοπλασματικά κύτταρα 
είναι bcl-6+ και MUM-1+ αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία 
των περιπτώσεων είναι CD10-. η αντιαποπτωτική πρω-
τεΐνη bcl-2 εκφράζεται στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων2,3. ο δείκτης CD30, χαρακτηριστικός του κλασικού 
λεμφώματος Hodgkin, είναι θετικός στο 80% των περι-
πτώσεων PMLBCL τουλάχιστον, η έκφρασή του όμως εί-
ναι ασθενής, ετερογενής και τυπικά δεν συνοδεύεται από 
έκφραση του CD15. η διαφορική διάγνωση σε επίπεδο 
ανοσοϊστοχημείας μεταξύ PMLBCL, κλασικού λεμφώ-
ματος Hodgkin του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης και 
DLBCL δίδεται στον πίνακα 1.

ορισμένοι ανοσοϊστοχημικοί δείκτες, οι CD23, c-Rel, 
TRAF1, MAL και CD200, εκφράζονται πολύ συχνότερα 
στις περιπτώσεις PMLBCL σε σχέση με τα DLBCL. ο 
δείκτης ενεργοποίησης CD23 εκφράζεται στο 70-85% των 
PMLBCL έναντι μόλις 4-15% των DLBCL9-11 και ενισχύει 
την άποψη ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
προέρχονται από ενεργοποιημένα, δενδριτικά («αστερο-
ειδή») CD23+ Β-λεμφοκύτταρα του θύμου. Όπως αναμέ-
νεται βάσει της υπερέκφρασης των μορίων της οδού του 
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NFκB, τόσο στο PMLBCL όσο και στο κλασικό λέμφω-
μα Hodgkin, τα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
συχνά (60-65%) εμφανίζουν πυρηνική έκφραση του c-
Rel, ενός μέλους της οικογένειας του NFκB, και εκφρά-
ζουν τον TRAF-1 (TNF Receptor – Associated Factor 1), 
ένα σηματοδοτικό μόριο που αποτελεί στόχο του NFκB. 
η συχνότητα έκφρασης των μορίων αυτών στα DLBCL 
είναι 10-20%. ςυνδυασμένη έκφραση των δύο δεικτών 
παρατηρείται σε >50% των PMLBCL αλλά μόνο στο 2% 
των DLBCL12. η πρωτεΐνη MAL εκφράζεται στο 70% 
PMLBCL έναντι μόνο 3% στα DLBCL11,13,14, αποτελεί δε 
και αυτή δείκτη των αστεροειδών Β-λεμφοκυττάρων της 
μυελώδους μοίρας του θύμου13. τέλος, σε πρόσφατη μελέ-
τη, 94% των PMLBCL ήταν CD200+ έναντι μόνο 7% των 
DLBCL11. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 5 παραπάνω δεί-
κτες, 37% των PMLBCL είχαν έκφραση και των 5, 43% 
είχαν 4/5, 11% είχαν 3/5 και 3% μόνο 2/5. τα ευρήματα 
αυτά ευρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα DLBCL11.

η διαφορική διάγνωση από το κλασικό λέμφωμα Hodg-
kin είναι συνήθως ευχερής με την ανοσοϊστοχημεία. Παρ’ 
ότι και το PMLBCL πολύ συχνά είναι CD30+, τυπικά εί-
ναι CD20+, CD15- και CD45+, ενώ αυτό συμβαίνει μόλις 
στο 20-30%15, 15% και ~0% των περιπτώσεων κλασικού 
λεμφώματος Hodgkin αντίστοιχα. ςε σπάνιες σχετικά πε-
ριπτώσεις η διάκριση αυτή μπορεί να είναι δυσχερής ή 
ακόμη και να πρόκειται περί λεμφώματος γκρίζας ζώνης 
με χαρακτηριστικά επικαλυπτόμενα μεταξύ PMLBCL 
και κλασικού λεμφώματος Hodgkin. η περαιτέρω ανο-
σοϊστοχημική μελέτη επιπλέον καταδεικνύει έκφραση 
των μεταγραφικών παραγόντων Oct-2 και Bob.1, που εί-
ναι τυπικά απόντες στο κλασικό λέμφωμα Hodgkin2,3. ςε 
αντίθεση με το PMLBCL, στο λέμφωμα Hodgkin σπάνια 
μόνο εκφράζεται το CD23 (10%)10 και η πρωτεΐνη MAL 
(~20%, αποκλειστικώς επί οζώδους σκλήρυνσης)16, ενώ 
οι δείκτες TRAF1, c-Rel αλλά και CD200 ανευρίσκονται 
σε >80% και >90% των περιπτώσεων αντίστοιχα17. Πρό-

πίνακας 1. Ανοσοϊστοχημικά ευρήματα στο PMLBCL σε σύγκριση με τα DLBCL και το κλασικό λέμφωμα Hodgkin 
του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης. Τα ποσοστά δίδονται κατά προσέγγιση

Δείκτης PMLBCL DLBCL Κλασικό Λέμφωμα Hodgkin (οζώδης σκλήρυνση)

CD45 (LCA)1 +++ +++ -

Παν-Β δείκτες
CD19, CD79a
PAX-5
CD20

+++
+++
+++

+++
+++
+++

±
+++ (αχνά)

± 

Δείκτες Προέλευσης DLBCL
CD10
bcl-6
MUM/IRF4

- ή ±
+/++

++

+
++
+

-
±

+++

Δείκτες Λεμφώματος Hodgkin 
CD30
CD15

++*
-

±
-

+++
++

Άλλοι Δείκτες
CD23
TRAF1
c-Rel (πυρηνική έκφραση) 
MAL
CD200
Oct-2, Bob.1, PU.1
EBV (LMP-1, EBER1/2)
Galectin-1
c-JUN

++
+/++
+/++

++
++/+++

+++
-
±
-

- ή ±
- ή ±
- ή ±

-
-

+++
- ή ±

-
-

- ή ±
+++
++
±

++/+++
-
±

+++
+++

- : <10%, ± : 10-35%, + : 35-65%, ++ : 65-95%, +++ : >95% των περιπτώσεων
1LCA=Leucocyte Common Antigen (κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο)
*Ασθενώς θετικό, ετερογενής έκφραση
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σφατες τέλος παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι η galec-
tin-1, το c-JUN και η fascin αποτελούν τυπικούς δείκτες 
του κλασικού λεμφώματος Hodgkin, ενώ εκφράζονται 
σπάνια στο PMLBCL, η δε συνδυασμένη έκφραση ga-
lectin-1 και c-JUN πρακτικά αποκλείει το PMLBCL βα-
ρύνοντας υπέρ του λεμφώματος Hodgkin.

Μοριακά Ευρήματα
τα νεοπλασματικά κύτταρα εμφανίζουν κλωνικές ανα-

διατάξεις των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών με παρου-
σία σωματικών υπερμεταλλάξεων18. 

η κυτταρογενετική μελέτη αποκαλύπτει σε πολλούς 
ασθενείς ανωμαλίες (προσθήκες γενετικού υλικού / γονι-
διακή ενίσχυση) στην περιοχή 9p με εμπλοκή των γονιδί-
ων JAK2, PDL-1, PDL-2 και JMJD2C18 και την περιοχή 
2p, που πιθανώς εμπλέκουν τα γονίδια REL και bcl-11A, 
ενώ συχνές είναι και οι προσθήκες στο χρωμόσωμα Χ3,6. 

μελέτες του γενετικού αποτυπώματος του PMLBCL 
με την μέθοδο των μικροσυστοιχιών κατέδειξαν ότι το 
πρότυπο γονιδιακής έκφρασης της νόσου μοιάζει περισ-
σότερο με αυτό του κλασικού λεμφώματος Hodgkin και 
όχι με τα DLBCL4,19. Έτσι το PMLBCL χαρακτηρίζεται 
από συνεχή ενεργοποίηση της οδού του NFκB καθώς 
και της οδού JAK-STAT. Επίσης, η έκφραση των μορί-
ων MHCII στα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
είναι ελαττωμένη. 

Ενεργοποίηση του NFκB
η ενεργοποίηση της οδού του NFκB συμβαίνει με δι-

άφορους μηχανισμούς: το προϊόν του γονιδίου REL απο-
τελεί μέρος του συμπλέγματος του NFκB και η εντόπισή 
του στον πυρήνα ενεργοποιεί την οδό του NFκB. το γο-
νίδιο REL εμπλέκεται στις γενετικές βλάβες της περιοχής 
2p (ιδέ ανωτέρω), που απαντούν τουλάχιστον στο 50% 
των περιπτώσεων PMLBCL, με αποτέλεσμα την ενίσχυ-
ση/υπερέκφρασή του ή/και την πυρηνική εντόπιση της 
αντίστοιχης πρωτεϊνης20,21. Επιπλέον, στο 1/3 περίπου των 
περιπτώσεων PMLBCL, έχουν παρατηρηθεί αδρανοποιη-
τικές μεταλλάξεις του γονιδίου TNFAIP3 με συνέπεια τη 
συνεχή ενεργοποίηση της οδού του NFκB22. Προϊόν του 
γονιδίου TNFAIP3 είναι η πρωτεΐνη A20, η οποία προ-
καλεί πρωτεολυτική αποδόμηση του συμπλέγματος της 
κινάσης ικΒ και ως εκ τούτου αποτελεί αρνητικό ρυθμι-
στή της οδού του NFκB18. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες 
καταδεικνύουν την παρουσία έλλειψης 4 βάσεων στο γο-
νίδιο NFKBIE στο 23% των ασθενών με PMLBCL23. το 
εν λόγω γονίδιο κωδικοποιεί τον παράγοντα ικΒε, που 
αποτελεί έτερο αρνητικό ρυθμιστή του NFκΒ, και του 
οποίου τα επίπεδα ελαττώνονται συνεπεία της προανα-
φερθείσης ετεροζύγου έλλειψης. ςε αντίθεση πάντως με 
το λέμφωμα Hodgkin, μεταλλάξεις του γονιδίου NFκBIA, 

που κωδικοποιεί τον αναστολέα IκBα, δεν παρατηρού-
νται στο PMLBCL24.

Ενεργοποίηση της οδού JAK-STAT
Προσθήκες γενετικού υλικού ή η ενίσχυση της περι-

οχής 9p24.1παρατηρούνται στα 2/3 περίπου των ασθε-
νών με PMLBCL και αυξάνουν την έκφραση του JAK2 
σε επίπεδο mRNA25. Άλλος συχνός μηχανισμός ενερ-
γοποίησης της οδού JAK-STAT είναι η αδρανοποίηση 
μορίων-αναστολέων της μέσω μεταλλάξεων: Έτσι, μεταλ-
λάξεις που αδρανοποιούν το γονίδιο SOCS1 (Suppressor 
Of Cytokine Signaling-1) έχουν αναφερθεί στο 45% των 
περιπτώσεων PMLBCL και δύνανται να συνυπάρχουν με 
γονιδιακή ενίσχυση του JAK2 ασκώντας συνεργική δρά-
ση26. To SOCS1 αποτελεί ογκοκατασταλτικό γονίδιο που 
αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της JAK και ευοδώνει την 
αποδόμηση της φωσφορυλιωμένης JAK μέσω πρωτεα-
σώματος18. μεταλλάξεις που αδρανοποιούν το γονίδιο 
PTPN1, ενός αρνητικού ρυθμιστή της οδού JAK-STAT, 
είναι παρούσες στο 22% των περιπτώσεων PMLBCL27. 
το προϊόν του εν λόγω γονιδίου έχει δραστηριότητα φω-
σφατάσης και η έλλειψή του οδηγεί σε αυξημένη φωσφο-
ρυλίωση των πρωτεϊνών της οδού JAK-STAT και συνεχή 
ενεργοποίηση της STAT6. τέλος, αν και η συνεχής ενερ-
γοποίηση της STAT6 αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα 
στο PMLBCL, η παθογενετική σημασία της ανεύρεσης 
μεταλλάξεων της STAT6 στο 1/3 των ασθενών με PMLB-
CL είναι αμφιλεγόμενη28,29.

Μικροπεριβάλλον
η ελάττωση ή και απώλεια έκφρασης των μορίων 

του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητος τάξεως ιι 
(MHC II) σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με PMLB-
CL συσχετίζεται με ελάττωση των CD8+ κυτταροτοξι-
κών τ-λεμφοκυττάρων του όγκου και πιθανώς απώλεια 
της ανοσολογικής επιτήρησης. ςτο 38% των περιπτώσε-
ων PMLBCL έχουν βρεθεί γενετικές μεταβολές (μετα-
θέσεις, ελλείψεις ή μεταλλάξεις) που αδρανοποιούν το 
γονίδιο CIITA, το οποίο ενεργοποιεί την έκφραση των 
μορίων MHC II, με συνέπεια την ελάττωση ή και απώ-
λεια της έκφρασής τους30. 

ςτα πλαίσια των γενετικών βλαβών της περιοχής 
9p24.1που παρατηρούνται στα 2/3 περίπου των ασθενών με 
PMLBCL, αυξάνεται η έκφραση των Programmed Death 
Ligand 1 και 2 (PD-L1, PD-L2) σε επίπεδο mRNA25. τα 
μόρια αυτά εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ νεο-
πλασματικών κυττάρων και τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία 
φέρουν υποδοχείς του PD-1. ςε ορισμένες περιπτώσεις 
που φέρουν βλάβες του γονιδίου CIITA, παρατηρείται 
μεταξύ άλλων και δημιουργία χιμαιρικών γονιδίων CII-
TA/PD-L, με συνέπεια την υπερέκφραση των PD-L1 και 
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ςημαντικά επηρεασμένη κατάσταση ικανότητος (per-
formance status 2) παρατηρείται στο 30% των ασθενών 
και οφείλεται κυρίως στα τοπικά πιεστικά φαινόμενα που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Έως και 40% των ασθενών εμ-
φανίζουν συστηματικά (Β-) συμπτώματα.

ςτη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων η νόσος 
περιορίζεται άνωθεν του διαφράγματος, είτε είναι δηλ. 
αμιγώς ενδοθωρακική είτε επεκτείνεται και στους υπερ-
κλείδιους ή τραχηλικούς λεμφαδένες. κατά συνέπεια το 
στάδιο της νόσου κατά Ann Arbor είναι είτε ι/ιι(E) εί-
τε IV, με τα στάδια ι/ιι να αφορούν τουλάχιστον το 70% 
των ασθενών (Πίνακας 2). Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι 
υπάρχει σημαντική ετερογένεια όσον αφορά τον τρό-
πο σταδιοποίησης μεταξύ διαφόρων μελετών, αφού για 
μια συνήθως αμιγώς ενδοθωρακική νόσο, η συχνότητα 
ανεύρεσης σταδίου III/IV ποικίλει από 9 έως 40%. Έτσι 
ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι η προσβολή πολλα-
πλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών 
περιοχών (θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντο-
πισμένη προσβολή πνεύμονος) δεν συνιστά στάδιο IV 
αλλά ιιΕ36,44, άποψη την οποία ακολουθούμε και εμείς. 
Αντίθετα μια τέτοια επέκταση θεωρείται από άλλους ως 
στάδιο IV32,35. Πολύ λίγοι ασθενείς έχουν λεμφαδενική 
νόσο κάτω από το διάφραγμα (<8% έως 12%)33. Πολύ 
σπάνια είναι επίσης η προσβολή εξωθωρακικών εξω-
λεμφαδενικών ιστών κατά το χρόνο της διάγνωσης και 
πρακτικά απούσα η προσβολή του μυελού των οστών 
(0-3% σε διάφορες σειρές). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αλλά 
και άλλων κέντρων, μόνο 2-5% περίπου των ασθενών 
με PMLBCL ή και λιγότερο παρουσιάζουν κατά τη διά-
γνωση νόσο στους νεφρούς33,41-43 ή το ήπαρ. Αντίθετα, οι 
ασθενείς που είναι ανθεκτικοί ή υποτροπιάζουν, συχνά 
εμφανίζουν ταχύτατη εξάπλωση σε εξαιρετικά ασυνή-
θεις εξωλεμφαδενικές θέσεις, όπως οι νεφροί, τα επινε-
φρίδια, το έντερο, το στομάχι53 κ.λ.π. η προσβολή του 
κΝς είναι επίσης ενδεχόμενη στην υποτροπή, όχι όμως 
και στη διάγνωση. τα δεδομένα πάντως που προκύπτουν 
από Ελληνική συνεργατική μελέτη αλλά και την ομάδα 
του Vancouver δείχνουν ότι υποτροπές στο κΝς παρα-
τηρούνται σε <3% των ασθενών μετά από ανοσοχημειο-
θεραπεία, ποσοστό που σαφώς δε φαίνεται να υπερβαίνει 
το παρατηρούμενο στα DLBCL47,54,55. οι υποτροπές αυ-
τές είναι τυπικά παρεγχυματικές και όχι λεπτομηνιγγικές, 
ενώ συχνά είναι μεμονωμένες, δηλ. δε συνοδεύονται από 
συστηματική υποτροπή55. κατά συνέπεια δε φαίνεται να 
συντρέχει λόγος λήψης ιδιαιτέρων μέτρων για την πρό-
ληψη της επέκτασης της νόσου στο κΝς κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας πρώτης γραμμής.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Δεν υπάρχουν ειδικά ευρήματα από τον συμβατικό ερ-

PD-L2 κάτω από την επίδραση του προμότορα του CII-
TA30. τέλος, προσφάτως διαπιστώθηκε ότι στο 20% των 
PMLBCL ανευρίσκονται γενωμικές αναδιατάξεις της πε-
ριοχής 9p24.1, που αφορούν το γενετικό τόπο των PD-
L με συνέπεια την υπερέκφραση PDL μεταγράφων31. τα 
ανωτέρω συσχετίζονται με ενδεχόμενη διαφυγή από την 
ανοσοεπιτήρηση μέσω της εξάντλησης των κυτταροτοξι-
κών τ-λεμφοκυττάρων και πιθανότατα θα έχουν θεραπευ-
τικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι είναι διαθέσιμη σχετική 
στοχευμένη θεραπεία (ιδέ σχετική ενότητα).

Επιδημιολογία
το PMLBCL ευθύνεται για το 2,5% περίπου του συ-

νόλου των μη Hodgkin λεμφωμάτων και για το 10% πε-
ρίπου των επιθετικών μη-Hodgkin λεμφωμάτων από 
μεγάλα Β-κύτταρα2,3. Εμφανίζεται καθ’ υπεροχήν σε νέα 
άτομα με διάμεση ηλικία περίπου 30-35 έτη. οι θήλεις 
προσβάλλονται συχνότερα σε αναλογία 1,5-2:1 (πίνακας 
2)32-51. Έχουν περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις με οικογενή 
συρροή και πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων γονιδίων52.

Κλινική Εικόνα
η κλινική παρουσίαση των ασθενών με PMLBCL εί-

ναι χαρακτηριστική, διότι συνήθως κυριαρχούν συμπτώ-
ματα που οφείλονται σε πιεστικά φαινόμενα που εξασκεί 
μια ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα μεσοθωρακίου. Έτσι 
οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν ξηρό βήχα, δύσπνοια 
στην κόπωση ή και την ηρεμία ή ακόμη και σύνδρομο 
άνω κοίλης φλέβας, το οποίο ανευρίσκεται σε ποσοστό 
έως και >40%32,33. η τυχαία ανεύρεση της νόσου σε ακτι-
νολογικό έλεγχο που γίνεται για άλλη αιτία είναι σπάνια, 
λόγω της ταχύτατης αύξησης του μεγέθους της νεοπλα-
σματικής μάζας. τα κλινικά ευρήματα των ασθενών με 
PMLBCL, όπως αποτυπώνονται σε μεγάλες σειρές, δί-
δονται στον πίνακα 232-51.

Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν πλευριτική ή/και περι-
καρδιακή συλλογή είτε λόγω διήθησης του υπεζωκότα ή 
του περικαρδίου αντίστοιχα είτε και απλώς λόγω παρα-
κώλυσης της λεμφικής αποχέτευσης (πίνακας 2). η ακρι-
βής διευκρίνιση του κατά πόσον υφίσταται προσβολή 
ορογόνου χιτώνα είναι δυσχερής αφού σε πολλές περι-
πτώσεις δεν επιχειρείται κυτταρολογική ή ανοσοφαινο-
τυπική εξέταση του υγρού, ακόμη δε περισσότερο βιοψία 
υπεζωκότος ή περικαρδίου, ενώ η ακτινολογική αξιολό-
γηση της διήθησης είναι επίσης δύσκολη. η σημαντική 
μεταβλητότητα μεταξύ των μελετών ως προς τη συχνό-
τητα ανεύρεσης ορογονικών συλλογών προφανώς εξαρ-
τάται και από την αξιολόγηση ή όχι μικρών ποσοτήτων 
πλευριτικού ή περικαρδιακού υγρού και τον τρόπο τεκ-
μηρίωσης της περικαρδιακής συλλογής (αξονική τομο-
γραφία, υπερηχογράφημα καρδίας).
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πίνακας 2. Κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά ασθενών με PMLBCL σε επιλεγμένες σειρές από τη διεθνή βι-
βλιογραφία
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Lazzarino και συν32, 1997 106 30 54 14* (43**) 29 27 52 731 36 25 25*  
(38**)

Zinzani και συν33, 2002 426 32 61 26 43 ΔΔ 66 834 27 15 41  
(όχι a/a)

Todeschini και συν34, 2004 138 36 54 31 41 ΔΔ ΔΔ 802 45 27 34  
(όχι a/a)

Hamlin και συν35, 2005 141 32 46 40** 40 40 (<80%$) 77 751 19

Savage και συν36,47, 2006 153 37 44 26* 47 40 77 751 ΔΔ ΔΔ 59

Mazzaroto και συν37, 2007 53 37 72 9 30 ΔΔ ΔΔ 462 26 9 51

De Sanctis και συν38, 2008 92 33 74 ΔΔ 47 42 74 872 ΔΔ ΔΔ 43

Massoud και συν39, 2008 105 34 61 33 ΔΔ 14 73 803 ΔΔ ΔΔ 19  
(όχι a/a)

Zinzani και συν40, 2009 45 38 53 10 40 ΔΔ 69 952 ΔΔ ΔΔ 35

Vassilakopoulos και 
συν41-43,64, 2008-15 
(επικαιροποιημένα 
στοιχεία)

213 31 64 11* 31 17 81 591 34 28 21

Ahn και συν44, 2010 35 30 51 37* 31 11 91 742 49 49 31

Tai και συν45, 2011 41 27 56 12 24 39 97 762 53$$ 44

Xu και συν46, 2013 79 29 61 15 37 57 72 682 ΔΔ ΔΔ 52

Soumerai και συν48, 2013 63 37 40 22 ΔΔ 24 77 71 ΔΔ ΔΔ 33

Aoki και συν49, 2014 345 32 58 33 27 25 80 51 46$$ 23$$$

Avigdor και συν50, 2014 95 32 66 14 33 15 70 32 44 35 17

Martelli και συν51, 2014 125 33 62 7 36 14 74 52 4 2 16

ΔΔ = Δεν Δίδεται
  *  Η προσβολή πολλαπλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών περιοχών (π.χ. θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντοπι-

σμένη προσβολή πνεύμονος) λογίζεται ως στάδιο ΙΙΕ
**  Η προσβολή πολλαπλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών περιοχών (π.χ. θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντοπι-

σμένη προσβολή πνεύμονος) λογίζεται ως στάδιο IV 
$ Karnofsky Performance Status
$$ Πλευρίτις ή περικαρδίτις ή αμφότερα, Ορισμός ογκώδους νόσου: 1 ≥10 cm, 2 ≥10 cm ή >1/3 της εγκαρσίας διαμέτρου του θωρακικού κλω-

βού, 3 ≥7 cm, 4 ≥6 cm
$$$ IPI 3-5
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γαστηριακό έλεγχο. Άνω των ¾ των ασθενών εμφανίζουν 
αυξημένα επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) 
στον ορό (πίνακας 2)32-51. η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 
διπλάσιο του φυσιολογικού στο 25-30% των ασθενών, σε 
αντίθεση με το λέμφωμα Hodgkin, όπου το ποσοστό αυτό 
είναι της τάξεως του 2%. Από τη γενική αίματος ενδέχε-
ται να ανευρεθεί ήπια αναιμία, ουδετερόφιλη λευκοκυτ-
τάρωση ή/και θρομβοκυττάρωση. ςύμφωνα με δεδομένα 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η τκΕ είναι 
>50mm/h στο 40% των ασθενών, σπανίως όμως (~5%) 
είναι τριψήφια. Υπολευκωματιναιμία (<3.5 g/dl) ανευρί-
σκεται στο 15% των ασθενών, ενώ λευκωματίνη <4 g/dl 
στο 40%. Παρά την ογκώδη εντόπιση και την ταχύτατη 
ανάπτυξη της νόσου, τα επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης του 
ορού είναι φυσιολογικά στην πλειοψηφία των ασθενών. 
Αυτό εν μέρει μπορεί να οφείλεται στην απουσία έκφρα-
σης των μορίων MHC (ιδέ ανωτέρω) αλλά και στη νεα-
ρή ηλικία και ως εκ τούτου την κατά τεκμήριον άριστη 
νεφρική λειτουργία των ασθενών.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Χημειοθεραπεία - Ανοσοθεραπεία

η αντιμετώπιση του PMLBCL βασίζεται στη χορή-
γηση χημειοθεραπείας σε συνδυασμό συνήθως με ακτι-
νοθεραπεία. η προσθήκη του Rituximab έχει βελτιώσει 
θεαματικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Προ της εισαγωγής του Rituximab οι ασθενείς με 
PMLBCL αντιμετωπίζονταν κατ’ αναλογίαν προς αυτούς 
με DLBCL, συνηθέστερα με τον συνδυασμό CHOP. τα 
αποτελέσματα ήταν μάλλον πτωχά καθώς μόνον 40-60% 
των ασθενών εισέρχονταν σε μακράς διαρκείας πλήρη 
ύφεση. για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές προτίμησαν 
την χορήγηση επιθετικότερης χημειοθεραπείας33,56-59, όπως 
του συνδυασμού MACOP-B33,56 ή ακόμη και εντατικών 
συνδυασμών κατάλληλων για το λέμφωμα Burkitt57,58. 
Άλλοι τέλος πρότειναν την εδραίωση της ύφεσης με με-
γαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αι-
μοποιητικών κυττάρων33. Αρκετές μελέτες κατέδειξαν 
ποσοστά ίασης της τάξεως του 70-85% με τους συνδυ-
ασμούς αυτούς, πλην όμως δεν έχει διενεργηθεί καμμία 
τυχαιοποιημένη μελέτη, ώστε η υπεροχή των επιθετικό-
τερων και σαφώς πιο τοξικών προσεγγίσεων να αποδει-
χθεί με αδιάσειστα στοιχεία.

η εισαγωγή του Rituximab έχει τροποποιήσει το σκε-
πτικό της χρήσης επιθετικών χημειοθεραπευτικών συν-
δυασμών. το 2004-2006, επανειλημμένα, μικρές σειρές 
ασθενών που έλαβαν συνδυασμό Rituximab-CHOP (R-
CHOP) κατέδειξαν ποσοστά ίασης άνω του 80%36,41,60, ενώ 
εντυπωσιακά αποτελέσματα απέδωσε και ο συνδυασμός 
Rituximab και dose-adjusted EPOCH (R-DA-EPOCH61. 

την τελευταία 6ετία δύο μεγαλύτερες μελέτες που 
αφορούσαν 44 και 76 ασθενείς, επιβεβαίωσαν ότι με τη 

χρήση του R-CHOP-21, 75-80% περίπου των ασθενών 
εισέρχονται σε μακροχρόνια πλήρη ύφεση, ενώ η 5-ετής 
συνολική επιβίωση είναι της τάξεως του 90%43,62. ςτην 
πρώτη από αυτές δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μιας 
υποανάλυσης της μελέτης MιnT62, που αφορούσε χαμηλού 
και χαμηλού/ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς με PMLBCL 
(age-adjusted IPI 0-1), εκ των οποίων 44 έλαβαν ως επί το 
πλείστον 6 κύκλους R-CHOP ή R-CHOEP (R-CHOP με 
ετοποσίδη) και 43 την ίδια χημειοθεραπεία χωρίς Ritux-
imab. Ακτινοθεραπεία χορηγήθηκε προγραμματισμένα 
στους ανταποκρινόμενους ασθενείς με ογκώδη ή/και εξω-
λεμφαδενική νόσο. η 5-ετής ελεύθερη συμβάματος επιβί-
ωση ήταν 79% έναντι 47% αντίστοιχα (p=0.01), η 5-ετής 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου 90% έναντι 60% 
(p=0.006), ενώ η 5-ετής συνολική επιβίωση 90% έναντι 
78% (p=0.23)63. η δεύτερη ήταν πολυκεντρική Ελληνι-
κή μελέτη, όπου 76 διαδοχικοί, ανεπίλεκτοι (ανεξαρτή-
τως IPI) ασθενείς με PMLBCL που έλαβαν R-CHOP με 
ή χωρίς ακτινοθεραπεία, συγκρίθηκαν αναδρομικά με 
ιστορικούς μάρτυρες, επίσης διαδοχικούς και ανεπίλε-
κτους, οι οποίοι είχαν λάβει CHOP με ή χωρίς ακτινοθε-
ραπεία στα ίδια κέντρα43. η 3-ετής ελεύθερη εξέλιξης 
της νόσου επιβίωση ήταν 80% έναντι 47% αντίστοιχα 
(p<0.0001), ενώ η 3-ετής συνολική επιβίωση 89% ένα-
ντι 69% (p=0.003)43. 

καθώς τα αποτελέσματα με τη χρήση του R-CHOP 
φθάνουν πλέον στην ωριμότητα με την άθροιση περαι-
τέρω στοιχείων από διάφορα κέντρα παγκοσμίως, φαί-
νεται ρεαλιστικό να υποστηρίξει κανείς ότι περίπου 75% 
των ασθενών με PMLBCL θα εισέλθουν σε μακρά πλή-
ρη ύφεση, ενώ με την κατάλληλη θεραπεία διάσωσης η 
συνολική επιβίωση θα ανέλθει στο 85-90% (Πίνακας 
3)64. Παρ’ όλα αυτά, μια σημαντική μειοψηφία ασθενών 
θα απαιτήσει περαιτέρω θεραπεία και 10-15% του συ-
νόλου των ασθενών θα υποκύψει στη νόσο, πράγμα που 
υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης πιο αποτελεσματι-
κών στρατηγικών ανοσοχημειοθεραπείας σε μια υποο-
μάδα ασθενών, η οποία όμως δεν έχει ακόμη καθορισθεί 
με βάση τους κατάλληλους προγνωστικούς παράγοντες.

ςε μια μη προσχεδιασμένη υποανάλυση Βρεττανικής 
τυχαιοποιημένης μελέτης του R-CHOP-14 έναντι του R-
CHOP-21 στα DLBCL, αξιολογήθηκε μια υποομάδα 50 
ασθενών με PMLBCL σταδίων ι/ιι65. Ακτινοβολία χορη-
γήθηκε στο 59% των ασθενών. η έκβαση ήταν αριθμητικά 
καλύτερη για τους ασθενείς που έλαβαν R-CHOP-14 και 
η διαφορά έφθασε να είναι οριακά σημαντική (p=0.06-
0.10) παρά το μικρό αριθμό ασθενών. κατά συνέπεια, η 
χρήση του R-CHOP-14 στο PMLBCL χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης. 

ςε αντίθεση με την υπεροχή του R-CHOP έναντι του 
CHOP, σε μία μελέτη 45 ασθενών ο συνδυασμός R-MA-
COP-B και ακτινοθεραπείας δε φάνηκε να αποδίδει κα-
λύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα με την ίδια 
στρατηγική χωρίς το Rituximab, ενώ τα αναφερόμενα πο-
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πίνακας 3. Αποτελέσματα ανοσοχημειοθεραπεία με ενσωμάτωση του Rituximab στο PMLBCL. Αναφέρονται μόνο 
μελέτες που περιελάμβαναν διαδοχικούς ασθενείς 

Χημειοθεραπευτικό Σχήμα,  
Συγγραφέας

Ασθενείς
(#)

Ακτινοθεραπεία 3-ετής 
ΕΕΕΝ ή ΕΣΕ*

3-ετής Συνολική 
Επιβίωση*

R-CHOP

R-CHOP
Novoselac και συν60, 2004

10 ++ 100% 100%

R-CHOP, επικαιροποιημένα  
απoτελέσματα 2015

Vassilakopoulos και συν41-43,64, 2005

213 ++ 75% 88%

R-CHOP
Savage και συν36,47, 2012

96 ++ 78% 88%

R-CHOP
Ahn και συν44, 2010

21 ++ 79% 83%

R-CHOP
Soumerai και συν48, 2014

63 ++ 68% 
(~70%)**

79% 
(~82%)**

R-CHOP
Xu και συν46, 2013

39 +++ 77% 84%

R-CHOP
Tai και συν45, 2013

27 +++ 88% 87%

Σύνολον – Αδρές Μέσες Τιμές 469 76% 86%

Επιθετικότεροι Χημειοθεραπευτικοί Συνδυασμοί

R-CHO(E)P επί aaIPI ≤1  
(43% R-CHOEP; 7% R-MACOP-B)

Rieger και συν62, 2010

44 ++ 78% 89%

R-CHOP-14, στάδια Ι/ΙΙ
Glesson και συν65, 2016

22 ++ 91% 100%

R-C1000HOP-14 ακολουθούμενο  
από ICE ± R ± ASCT

Moskowitz και συν66,67, 2010

54 όχι 78% 88%

R-DA-EPOCH, 
Dunleavy και συν69, 2013

51 ± 93% 
(5-yr)

97% 
(5-yr)

R-VACOP-B
Avigdor και συν50, 2014

30 όχι 83% ~97%

R-MACOP-B
Zinzani και συν40, 2009

45 ++ 84% 80%

R-M(V)ACOP-B (R-CHOP in 20/125 pts)
Martelli και συν51, 2014

125 +++ 86% 92%

R-GMALL B-ALL/NHL 2002
Pohlen και συν68, 2011

15 ++ 93% 100%

±:  <10%, +: 10-50%, ++: 50-75%, +++: >75%. Εν γένει στην κατηγορία +++ περιλαμβάνονται μελέτες που περιελάμβαναν ακτινοθεραπεία για 
όλους τους ασθενείς στο σχεδιασμό τους, αλλά αυτή παραλήφθηκε σε ορισμένους για διάφορους λόγους (κυρίως ανθεκτική νόσος). EEEN 
= Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης νόσου, ΕΣΕ = Ελεύθερη Συμβάματος Επιβίωση, ΔΔ = Δεν Δίδεται.

  * Οι καμπύλες επιβίωσης γενικά επιπεδώνονται μετά τα 3 έτη.
** 5-ετή (3-ετή) αποτελέσματα. Tα 3-ετή αποτελέσματα προέκυψαν κατά προσέγγιση από τις καμπύλες επιβίωσης.
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σοστά επιβίωσης ήταν παρόμοια με αυτά που επιτυγχάνο-
νται με το R-CHOP40 (πίνακας 3). Από την άλλη πλευρά, 
όταν δεν χορηγείται συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, ο 
συνδυασμός R-VACOP-B φαίνεται να υπερέχει του VA-
COP-B χωρίς και πάλι να υπερέχει του R-CHOP50 (πίνα-
κας 3). κατά συνέπεια, εάν τα παραπάνω ευρήματα δεν 
οφείλονται σε τυχαίες διακυμάνσεις λόγω περιορισμένου 
αριθμού ασθενών, το όφελος του Rituximab όταν προ-
στίθεται σε σχήματα τύπου MACOP-B μπορεί να τροπο-
ποιείται από τη χορήγηση ακτινοθεραπείας ή μη, χωρίς 
όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα να υπερέχει σα-
φώς του R-CHOP-21 με ακτινοβόληση της πλειονότη-
τος (60-70%) των ασθενών (πίνακας 3).

τέλος, η ομάδα του Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, δημοσίευσε το 2010 σειρά 54 ασθενών με PMLB-
CL, οι οποίοι έλαβαν 4 κύκλους R-CHOP-14 με αυξημέ-
νη δόση κυκλοφωσφαμίδης, υποβλήθηκαν σε PET-Scan 
(και επί θετικού αποτελέσματος σε βιοψία) και τελικώς 
έλαβαν 3 ακόμη κύκλους χημειοθεραπείας με τον συν-
δυασμό ICE χωρίς συμπληρωματική ακτινοθεραπεία66,67. 
η 3-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου με την 
σαφώς πιο εντατικοποιημένη και τοξικότερη αυτή θερα-
πεία ήταν περίπου 78%, αποτέλεσμα απολύτως συγκρί-
σιμο με αυτά του R-CHOP, μετά το οποίο όμως πολλοί 
ασθενείς ακτινοβολούνται. 

Δεδομένου ότι ο συνδυασμός R-CHOP-21 εμφανίζει 
παρόμοια τοξικότητα με το CHOP, αποτελεί πλέον την 
εύλογη θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με PMLBCL. 
Από πλευράς επιθετικότερης χημειοθεραπεία, εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε μικρή ομάδα ασθενών έχει αποδώσει 
και η προσθήκη του Rituximab σε εντατική χημειοθε-
ραπεία τύπου Burkitt, η οποία είναι ιδιαίτερα τοξική και 
απαιτεί μακράς διάρκειας νοσηλείες68. μεταξύ όμως των 
πιο εντατικοποιημένων συνδυασμών, ο μόνος που έχει 
αποδώσει δυνητικά καλύτερα αποτελέσματα σε ικανό 
αριθμό ασθενών και μάλιστα χωρίς προσθήκη ακτινοθε-
ραπείας είναι το R-DA-EPOCH του NCI, ένα σχήμα με 
μεγαλύτερη τοξικότητα και ανάγκη νοσηλείας και τοπο-
θέτησης κεντρικής γραμμής για την 96ωρη έγχυση κυττα-
ροστατικών61,69 (πίνακας 3). τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
του R-DA-EPOCH έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του 
εν λόγω συνδυασμού από αρκετούς ιατρούς στην καθ’ 
ημέραν πράξη, πλην όμως η πραγματική υπεροχή μιας 
τέτοιας προσέγγισης έναντι του R-CHOP μένει να απο-
δειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες, ιδίως μάλιστα όσον 
αφορά τη συνολική επιβίωση. η επιστημονική απόδειξη 
καθίσταται δε ακόμη πιο σημαντική, καθώς το R-DA-
EPOCH δεν υπερείχε του R-CHOP σε πρόσφατη τυχαι-
οποιημένη μελέτη στα DLBCL (ιδέ σχετικό κεφάλαιο 
του παρόντος τεύχους). Ενώ όμως η αποτελεσματικότη-
τα του R-DA-EPOCH σε σύγκριση με το R-CHOP δεν 
έχει σαφώς αποδειχθεί, σημαντικό πλεονέκτημα παραμέ-
νει η διαφαινόμενη δυνατότητα αποφυγής της ακτινοθε-

ραπείας, κάτι που ακόμη είναι αμφίβολο για το R-CHOP 
(ιδέ κατωτέρω). 

Η θέση της Ακτινοθεραπείας και του PET-Scan

Ακτινοβόληση και PET μετά τη Χημειοθεραπεία 
ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στο PMLBCL δεν είναι 

καλά διευκρινισμένος. Παρ’ ότι ορισμένες μελέτες υποδη-
λώνουν ότι η ακτινοθεραπεία ελαττώνει την πιθανότητα 
υποτροπής σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στη χημει-
οθεραπεία, η αναγκαιότητα της χορήγησης ακτινοθερα-
πείας δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες.

ςτη μελέτη του NCI, όπου συγκρίθηκε ο συνδυασμός 
R-DA-EPOCH με ιστορικούς μάρτυρες που είχαν λάβει 
DA-EPOCH χωρίς Rituximab, το αποτέλεσμα με το R-
DA-EPOCH υπήρξε άριστο με μακρά επιβίωση ελεύθε-
ρη συμβάματος 93%, παρ’ ότι 49/51 ασθενείς δεν έλαβαν 
ακτινοθεραπεία69. ςτη μελέτη του Memorial το αποτέ-
λεσμα ήταν επίσης ικανοποιητικό μετά από εντατική 
χημειοθεραπεία με μακρές υφέσεις στο 78% των ασθε-
νών παρά την απαλοιφή της ακτινοβόλησης στο σύνολο 
των 54 ασθενών66,67, ενώ ανάλογα αποτελέσματα έχουν 
αναφερθεί και επί 30 ασθενών που έλαβαν R-VACOP-
B χωρίς ακτινοθεραπεία με 5-ετή ελεύθερη συμβάματος 
επιβίωση 83%50. Αντίθετα, στις δύο σχετικά μεγάλες με-
λέτες για την αποτελεσματικότητα του R-CHOP, ακτι-
νοθεραπεία χορηγήθηκε περίπου στο 70% των ασθενών 
που εισήλθαν σε ύφεση43,62. 

Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η ακτινοθε-
ραπεία πιθανώς δεν είναι απαραίτητη στην πλειονότη-
τα των ασθενών που ανταποκρίνονται και καθίστανται 
PET(-) μετά από 6-8 κύκλους R-CHOP. Πράγματι, στην 
Ελληνική συνεργατική μελέτη70, μεταξύ 106 ασθενών με 
PMLBCL που ανταποκρίθηκαν στο R-CHOP και υπο-
βλήθηκαν σε PET/CT, 63 έγιναν PET(-). Εξ’ αυτών 31 
ακτινοβολήθηκαν και 32 δεν ακτινοβολήθηκαν κατόπιν 
απόφασης του εκάστοτε θεράποντος ιατρού. μόνον 1 
ασθενής που δεν ακτινοβολήθηκε υποτροπίασε στο με-
σοθωράκιο έναντι κανενός από τους ακτινοβοληθέντες. 
Επιπλέον, 2 ασθενείς που δεν ακτινοβολήθηκαν υποτρο-
πίασαν αμιγώς στο κΝς χωρίς να αναπτύξουν ποτέ νόσο 
σε άλλη θέση. Ως εκ τούτου, οι 2 αυτές υποτροπές δε θα 
μπορούσαν να αποτραπούν με ακτινοβόληση. Αντίθετα, 
σύμφωνα με τα δεδομένα της British Columbia, από τους 
35 PET(-) ασθενείς (33/35 δεν ακτινοβολήθηκαν) 6 υπο-
τροπίασαν, εκ των οποίων 2 στο κΝς, με 5-ετή επιβί-
ωση χωρίς υποτροπή μόλις 78% (~85% εάν εξαιρεθούν 
οι υποτροπές στο κΝς)47. μετά από R-MACOP-B και 
χωρίς ακτινοβόληση, η μακρά επιβίωση χωρίς υποτρο-
πή ήταν 90% με μία μόνο υποτροπή σε μια μικρή ομάδα 
23 διαδοχικών ασθενών με αρνητικό PET71. κατά συ-
νέπεια το ζήτημα της κατάργησης της ακτινοθεραπείας 
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στο σύνολο των PET(-) ασθενών υπό R-CHOP παραμέ-
νει ανοικτό. Απαντήσεις αναμένονται από την τρέχουσα 
τυχαιοποιημένη μελέτη IELSG-3772.

Από την άλλη πλευρά πολλοί ασθενείς, έως και 40-
50%, οι οποίοι επιτυγχάνουν πλήρη ή μερική ύφεση με 
βάση τη συμβατική σταδιοποίηση, παραμένουν PET(+) 
μετά από 6-8 κύκλους R-CHOP με βάση τα κριτήρια του 
International Harmonization Project (IHP 2007), όπου ως 
θετικοί λογίζονται και οι ασθενείς με Deauville score 3. 
Ακτινοβολούμενοι, οι IHP PET(+) ασθενείς έχουν πολύ 
καλή έκβαση με επιβίωση χωρίς υποτροπή περίπου 65-
70%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς από τους PET(+) 
ανταποκρινόμενους ασθενείς η ένταση της πρόσληψης 18-
FDG είναι χαμηλή (Deauville 3-4 και SUVmax <5), έτσι 
ώστε, εν τη απουσία ιστολογικής τεκμηρίωσης, να παρα-
μένει ερωτηματικό για το κατά πόσον ένα θετικό PET-
scan μετά το R-CHOP πράγματι αντιπροσωπεύει ενεργό 
νόσο47,70,73-76. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μέχρι πρότινος ακο-
λουθούμενα κριτήρια ανταπόκρισης του IHP δεν εφαρ-
μόζονται ικανοποιητικά στο PMLBCL, υποστηρίζοντας 
έτσι την υιοθέτηση της κλίμακας Deauville στα κριτήρια 
ανταπόκρισης του Lugano (2014). Πράγματι, τόσο μετά 
από R-CHOP όσο και μετά από R-M(V)ACOP-B, αμ-
φότερα ακολουθούμενα από ακτινοβόληση, το σύστημα 
βαθμονόμησης Deauville, το οποίο αρχικά αναπτύχθη-
κε για την αξιολόγηση του ενδιαμέσου PET, βρίσκει κα-
λύτερη εφαρμογή51,73,75,76. Έτσι, οι ασθενείς με Deauville 
score 3 (θετικό PET αλλά με πρόσληψη <ήπατος) έχουν 
άριστη έκβαση σε αντίθεση με όσους έχουν υψηλότερη 
πρόσληψη, σε συμφωνία με τα παραπάνω δεδομένα πε-
ρί SUVmax69,70,74,76,77. τα δεδομένα αυτά ευρίσκονται σε 
απόλυτη συμφωνία με τα πρόσφατα προταθέντα κριτή-
ρια ανταπόκρισης (Lugano Classification)78,79.

η νεαρή ηλικία των ασθενών και η δυνητική χρήση 
υψηλών δόσεων ακτινοβολίας (35-45 Gy) στους ασθε-
νείς με θετικό PET προκαλεί μείζονα προβληματισμό 
όσον αφορά τους δευτεροπαθείς συμπαγείς όγκους, την 
καρδιακή και την πνευμονική τοξικότητα, κατ’ αναλογίαν 
με τα παρατηρούμενα σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin.

ςύμφωνα με τα παραπάνω, όλο και περισσότεροι ασθε-
νείς με αρνητικό PET-scan μετά το πέρας της χημειοθε-
ραπείας με R-CHOP τίθενται απλά σε παρακολούθηση, 
ιδίως εάν δεν υπάρχει σημαντικών διαστάσεων υπολειμ-
ματικός ιστός. Ασθενείς με θετικό PET-scan και χωρίς 
ενδείξεις εξελισσόμενης νόσου με το συμβατικό απεικο-
νιστικό έλεγχο, προς το παρόν ακτινοβολούνται. τέτοιοι 
ασθενείς δε θα πρέπει να προωθούνται για αυτόλογη με-
ταμόσχευση χωρίς αδιαμφισβήτητες ενδείξεις ενεργού 
νόσου (βιοψία της υπολειμματικής μάζας), εκτός ίσως 
από λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλές 
προσλήψεις (SUVmax >10-15), που στην κλινική πρά-
ξη οδηγούνται κατ’ ευθείαν σε χημειοθεραπεία διάσωσης 
και αυτόλογη μεταμόσχευση, παρ’ ότι αρκετοί δύνανται 

να διασωθούν με ακτινοθεραπεία76. Αντίθετα ασθενείς με 
εξελισσόμενη νόσο στις αξονικές τομογραφίες θα πρέπει 
να λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης και να οδηγού-
νται σε αυτόλογη μεταμόσχευση75,76.

Ενδιάμεσο PET
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει τα τελευταία 

χρόνια η προοπτική της πρώιμης τροποποίησης της θε-
ραπευτικής στρατηγικής στο λέμφωμα Hodgkin και τα 
επιθετικά Β-λεμφώματα βάσει των ευρημάτων του εν-
διαμέσου PET-scan, που τελείται μετά από 2-3 κύκλους 
(περίπου 2 μήνες) χημειοθεραπείας. Ενώ η τακτική αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί αξιοποιήσιμη στο λέμφωμα Hodg-
kin, τα δεδομένα στα επιθετικά Β-λεμφώματα είναι λι-
γότερο σαφή στην εποχή του Rituximab80. Ειδικά στην 
περίπτωση του PMLBCL, στη μελέτη του Memorial, από 
τους 51 ασθενείς με PMLBCL 24 είχαν θετικό PET με-
τά από 4 κύκλους R-C1000HOP-14, ενώ 27 είχαν αρνητι-
κό66,67. Όλοι έλαβαν επιπλέον 3 κύκλους ICE με ή χωρίς 
Rituximab χωρίς να παρατηρηθεί διαφορά ως προς την 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου ανάλογα με το 
αποτέλεσμα του ενδιαμέσου PET. Αν και διατηρούνται 
επιφυλάξεις για τη μελέτη αυτή όσον αφορά τον χρόνο 
τέλεσης του PET, το ρόλο των αυξητικών παραγόντων και 
τη μετέπειτα χορήγηση χημειοθεραπείας με το συνδυα-
σμό ICE σε όλους τους ασθενείς, το αποτέλεσμα ως προς 
τη σημασία του ενδιαμέσου PET μοιάζει απογοητευτικό. 
ςτη μελέτη των Avigdor και συν50, 30 ασθενείς υποβλήθη-
καν σε ενδιάμεσο PET: 19 μετά από R-VACOP-B και 11 
μετά από R-CHOP χωρίς περαιτέρω ακτινοθεραπεία. η 
3-ετής ελεύθερη εξέλιξης της νόσου επιβίωση ήταν 94% 
έναντι 57% για τους ασθενείς με αρνητικό (n=16) και θε-
τικό (n=14) ενδιάμεσο PET αντίστοιχα (p=0.015)50. Θα 
πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 4/6 συμβάματα μεταξύ 
των 14 ασθενών με θετικό ενδιάμεσο PET της ανωτέρω 
μελέτης αφορούσαν μερικές υφέσεις με θετικό PET με-
τά το πέρας της θεραπείας, κάτι που, όπως αναφέρθη-
κε παραπάνω, δεν αποτελεί αδιαφιλονίκητη απόδειξη 
αστοχίας ή απόλυτη ένδειξη προώθησης σε αυτόλογη 
μεταμόσχευση. Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέ-
σματα, φαίνεται ότι η προγνωστική σημασία του ενδια-
μέσου PET ήταν ελαττωμένη στους ασθενείς που είχαν 
λάβει R-VACOP-B με θετική και αρνητική προγνωστι-
κή αξία 30% και 100% αντίστοιχα, καθώς 9/9 αρνητικοί 
και 7/10 θετικοί ασθενείς παρέμειναν σε μακρά ύφεση. 
Πολύ πρόσφατα, στη μελέτη PETAL, καταδείχθηκε σα-
φώς η προγνωστική σημασία του ενδιαμέσου PET στο 
PMLBCL υπό R-CHOP-2180. Δυστυχώς όμως, μέχρι στιγ-
μής δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για τη δυνατότητα 
να επωφεληθεί κανείς από μια -βάσει PET- πρώιμη τρο-
ποποίηση της θεραπείας. Ωστόσο οι σκέψεις αυτές βα-
σίζονται σε μικρούς αριθμούς ασθενών και οπωσδήποτε 
χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης. 
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πορεία - πρόγνωση
η αξία του διεθνούς προγνωστικού δείκτη για τα επι-

θετικά λεμφώματα (ιΡι: International Prognostic Index) 
στους ασθενείς με PMLBCL υπήρξε αμφιλεγόμενη προ 
της εισαγωγής του Rituximab. Δεδομένου ότι το ποσο-
στό ίασης με το R-CHOP φαίνεται να είναι τουλάχιστον 
75% και η νόσος είναι σπάνια, ο καθορισμός αξιόπιστων 
προγνωστικών παραγόντων δυσχεραίνεται λόγω του μι-
κρού αριθμού ασθενών στους οποίους αστοχεί η θεραπεία. 

Υπό R-CHOP, οι προγνωστικοί παράγοντες για την έκ-
βαση του PMLBCL έχουν αξιολογηθεί σε 3 μελέτες 9647, 
12349 και 21364 ασθενών. ο υψηλός IPI ή age-adjusted IPI 
(≥2) αναδείχθηκε ως δυσμενής δείκτης για το ενδεχόμε-
νο αστοχίας της θεραπείας σε 2 από αυτές49,64, όπως και η 
παρουσία ορογονικών συλλογών47,49. ςε μία μόνο μελέτη 
για εκάστη παράμετρο, η παρουσία Β-συμπτωμάτων47, η 
ηλικία >38 ετών47 και η ογκώδης νόσος64 αναδείχθηκαν 
ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες. Παρ’ όλα αυ-
τά δε φαίνεται προς το παρόν εφικτή η αναγνώριση κά-
ποιας ικανού μεγέθους ομάδας ασθενών με πραγματικά 
χαμηλή πιθανότητα επιβίωσης, καθώς η 5-ετής συνολική 
επιβίωση είναι >70-75% για την εκάστοτε ομάδα με τη 
δυσμενέστερη πρόγνωση, με αντίστοιχα ποσοστά ελέγ-
χου της νόσου 55-60%49,64. Επιπλέον η εφαρμογή του 
IPI στο PMLBCL εμφανίζει δυνητικούς περιορισμούς 
και επί θεωρητικής βάσεως. Όπως φαίνεται στον πίνα-
κα 2, το ποσοστό των ασθενών με υψηλότερου κινδύ-
νου IPI ποικίλει ευρύτατα στις διάφορες σειρές, γεγονός 
που πιθανότατα αντανακλά ετερογένεια στη σταδιοποί-
ηση (στάδιο ιιΕ έναντι IV) και τον καθορισμό του αριθ-
μού των προσβεβλημένων εξωλεμφαδενικών περιοχών 
αλλά ακόμη και τον ακριβή καθορισμό της φυσικής κα-
τάστασης (performance status) μεταξύ διαφορετικών κέ-
ντρων. οι επιφυλάξεις αυτές καθιστούν απαραίτητη την 
ανεύρεση πιο αντικειμενικά μετρήσιμων προγνωστικών 
παραμέτρων. κατά συνέπεια η προγνωστική διαστρωμά-
τωση του PMLBCL υπό R-CHOP απαιτεί συγκέντρωση 
και προσεκτική αξιολόγηση πολύ περισσότερων στοι-
χείων. Βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες έχουν αρχίσει 
να μελετώνται23 αλλά απέχουν πολύ από την καθιέρωσή 
τους στην καθ’ ημέραν πράξη.

Επιπλέον, ακόμη και αν ο καθορισμός μιας ομάδας 
ασθενών πτωχής πρόγνωσης καταστεί δυνατός, παραμέ-
νει το πρόβλημα της ανεύρεσης αποτελεσματικότερης θε-
ραπείας. Αφού οι περισσότεροι ασθενείς στους οποίους 
το R-CHOP αστοχεί έχουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο 
και πολλοί δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες διάσω-
σης, η εδραίωση της ύφεσης με αυτόλογη μεταμόσχευση 
δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έτσι 
θα πρέπει μάλλον να διερευνηθεί κατά πόσον η εντατικο-
ποίηση της χημειοθεραπείας, κυρίως υπό τη μορφή του 
R-DA-EPOCH, θα μπορούσε να βελτιώσει την έκβαση 
των ασθενών «υψηλού κινδύνου», εφ’ όσον μια τέτοια 

ομάδα μπορεί να καθορισθεί αποτελεσματικά και ανα-
παραγώγιμα.

οι ασθενείς με PMLBCL που πρόκειται να υποτρο-
πιάσουν, πρακτικά υποτροπιάζουν εντός διετίας από την 
διάγνωση με ελάχιστες εξαιρέσεις. οι περισσότεροι από 
αυτούς εμφανίζουν μάλλον πρωτοπαθώς ανθεκτική νό-
σο παρά υποτροπή μετά από μια αρχική πλήρη ύφεση. 
Θεραπεία εκλογής αποτελεί η χημειοθεραπεία διάσωσης 
(R-ESHAP, R-ICE, R-DHAP κ.λπ.) με στόχο τη μεγαθε-
ραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση επί χημειοευαισθη-
σίας. Δυστυχώς το ποσοστό ίασης με τη στρατηγική αυτή 
δεν ξεπερνά το 50%. οι ασθενείς που εξακολουθούν να 
είναι ανθεκτικοί ή υποτροπιάζουν έχουν δυσμενέστα-
τη πρόγνωση με διάμεση επιβίωση λίγων μηνών. Παρά 
την έκφραση του CD30 στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, το Brentuximab Vedotin δεν είναι αποτελεσματι-
κό σε βαρέως προθεραπευμένους ασθενείς81. Αντιθέτως, 
ο αναστολέας PD-1 Pembrolizumab έχει αποδώσει λίαν 
υποσχόμενα αποτελέσματα με ανταποκρίσεις της τάξε-
ως του 40% και συχνά σχετικά μακρές, σε μια υποομά-
δα ασθενών, όπου η νόσος ανεμένετο να είναι ταχέως 
θανατηφόρος82.

Επίλογος
το PMLBCL αποτελεί ιδιαίτερη μορφή Β-λεμφώματος 

υψηλής κακοηθείας. η ανοσοχημειοθεραπεία με το κλα-
σικό R-CHOP-21 αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα με 
μακρές υφέσεις στο 75-80% και μακρά επιβίωση στο 85-
90% ανεπίλεκτων ασθενών. ο συνδυασμός R-DA-EPOCH 
χωρίς ακτινοθεραπεία φέρεται ως αποτελεσματικότερος 
αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες με-
λέτες και το μέτρο της ενδεχόμενης υπεροχής ως προς 
τον έλεγχο της νόσου δεν έχει προσδιορισθεί επαρκώς. 
το ικανοποιητικό τρέχον θεραπευτικό αποτέλεσμα και η 
σπανιότητα της νόσου δύσκολα θα επιτρέψουν την αδι-
αμφισβήτητη ανάδειξη κάποιου πιο εντατικοποιημένου 
συνδυασμού ως αποτελεσματικότερου του R-CHOP-21, 
πράγμα που απαιτεί την ανεύρεση αξιόπιστων προγνω-
στικών παραγόντων, ώστε η έρευνα να εστιασθεί στους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, μια πιο 
ρεαλιστική λύση ενδέχεται να είναι η διερεύνηση του κατά 
πόσον η εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας μπορεί να 
διατηρήσει το ίδιο πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα 
με παράλληλη εξάλειψη της ακτινοθεραπείας. η επιλογή 
των ασθενών που ανταποκρίνονται στο R-CHOP-21 και 
χρήζουν συμπληρωματικής ακτινοβόλησης γίνεται προς 
το παρόν εμπειρικά, ο δε ρόλος του PET στη λήψη της 
απόφασης αυτής μένει να προσδιορισθεί από τρέχουσα 
μεγάλη μελέτη. Όταν δεν είναι ιάσιμη, η νόσος χαρακτη-
ρίζεται είτε από πρωτοπαθή αντοχή είτε από ταχύτατες 
υποτροπές και αντιμετωπίζεται με μεγαθεραπεία και αυ-
τόλογη μεταμόσχευση, εφ’ όσον είναι ευαίσθητη στη θε-
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ραπεία διάσωσης. τέλος, οι αναστολείς PD-1 φαίνεται να 
είναι δραστικοί σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς, 
όπου η νόσος αναμένεται να είναι ταχέως θανατηφόρος. 
Έτσι, η νέα αυτή κατηγορία φαρμάκων μπορεί να βελτι-

ώσει τόσο την επιβίωση των ασθενών στους οποίους η 
συμβατική θεραπεία αστοχεί όσο και ενδεχομένως, μετά 
από σχετικές μελέτες, την αποτελεσματικότητα της θε-
ραπείας 1ης και 2ης γραμμής. 

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma
by Theodoros P. Vassilakopoulos, Kiriaki Petevi, μaria K. Αngelopoulou
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Medical School,  

National and Kapodistrian University of Athens, "Laikon" General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMLBCL) represents a separate disease en-
tity among aggressive B-cell lymphomas, accounting for 2.5% of all non-Hodgkin’s lymphomas. The 
disease bears distinctive demographic (younger age female predominance), clinical, histologic, immu-
nohistochemical and molecular findings. The molecular signature of PMLBCL rather resembles to clas-
sical Hodgkin lymphoma than to diffuse large B-cell lymphoma, including the constitutive activation of 
NFκΒ and the JAK-STAT pathway, as well as the overexpression of PDL-1 and PDL-2. The latter may 
have obvious therapeutic implications. Immunochemotherapy with standard R-CHOP-21 still remains 
the “gold standard” against which more intensive approaches should be compared. Indeed, R-CHOP-
21±radiotherapy (RT) may produce durable complete remission in 75% and long-term survival in 85-
90% of unselected patients. R-DA-EPOCH without RT has produced considerably better results in rather 
small phase II studies, but its superiority over R-CHOP has not been tested in randomized trials. Fur-
thermore, the magnitude of the potential superiority of R-DA-EPOCH over R-CHOP is not well estab-
lished. The satisfactory results obtained with R-CHOP and the rarity of PMLBCL do not easily permit 
the emergence of formal evidence for the superiority of R-DA-EPOCH. This might require the recogni-
tion of reliable and reproducible prognostic factors, in order to focus any comparison to higher-risk pa-
tients. However, a more realistic application of R-DA-EPOCH in PMLBCL could target the omission of 
RT without any loss in efficacy, which still remains uncertain with R-CHOP. The selection of patients for 
complementary RT after R-CHOP is currently made on empirical grounds, while the role of PET in this 
decision-making process is still emerging, but will be more accurately defined by the ongoing IELSG-37 
randomized trial. Primary treatment failure is due to primary refractory or very rapidly relapsing disease 
in the vast majority of cases. The standard of care for these patients is salvage chemoimmunotherapy 
followed by autologous stem cell transplantation (ASCT), in case of chemosensitivity. PD-1 inhibitors 
appear to be promising in heavily pretreated patients, in which the disease is expected to be rapidly le-
thal. Thus, this class of novel agents might improve survival in heavily pretreated patients who fail AS-
CT or are not candidates for the procedure or even improve the efficacy of 1st or 2nd line therapy, which 
should be tested in future trials.
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Λέμφωμα Burkitt

Βασίλειος Παπαδάκης1, Βασίλειος Δενδρινός2, Καλλιόπη Στεφανάκη3

ΠΕΡιληΨη: το λέμφωμα Burkitt (BL) είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη λεμφοϋπερπλαστική νόσος, 
η οποία προσβάλλει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες, με τη συμμετοχή λεμφαδένων αλλά κυρίως 
εξωλεμφαδενικών θέσεων (γνάθος, γαστρεντερικό σύστημα, νεφροί, κΝς, μυελός των οστών). η 
ενδημική μορφή απαντάται στην Αφρική και έχει κύρια εντόπιση τη γνάθο και τους οφθαλμικούς κόγχους 
(>50%). η σποραδική μορφή συχνότερα προβάλλει με εντόπιση από το γαστρεντερικό σύστημα και 
συχνή διήθηση του μυελού των οστών. η μορφή που αναπτύσσεται σε έδαφος ανοσοανεπαρκειών (από 
τον ιό HIV ή άλλες) προβάλλει με λεμφαδενικές μάζες και συχνή διήθηση του μυελού των οστών, επί-
σης. Νόσος με διήθηση στο μυελό των οστών άνω του 25%, παριστά ώριμη L3 μορφολογίας οξεία 
λευχαιμία και αποτελεί στην ουσία εκδήλωση της ίδιας νόσου και θεραπεύεται αντίστοιχα. το λέμφωμα 
Burkitt συσχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr, κυρίως στην ενδημική μορφή του. ςυχνότατα συμμετέχει 
σε μεταλλάξεις το ογκογονίδιο C-MYC στο χρωμόσωμα 8, το οποίο αναδιατάσσεται με τα γονίδια της 
βαρείας αλύσου των ανοσοσφαιρινών ή τα γονίδια των ελαφρών αλύσων κ και λ, στα χρωμοσώματα 14, 
2 και 22 αντίστοιχα [ t(8;14), t(2;8) και t(8;22) ]. η χαρακτηριστική μορφολογία και ο ανοσοφαινότυπος 
των κυττάρων θέτουν τη διάγνωση, ακόμη και στους λίγους ασθενείς όπου απουσιάζει μία από τις 
χαρακτηριστικές μεταθέσεις. οι ασθενείς θεραπεύονται αναλόγως των ομάδων κινδύνου που ανήκουν, 
με βάση το στάδιο της νόσου, την ηλικία του ασθενούς και βιολογικές παραμέτρους (π.χ. την τιμή LDH 
ορού στη διάγνωση). Εντατική συνδυασμένη πολυ-χημειοθεραπεία αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 
ςυνήθως είναι σύντομης διάρκειας, όμως ενήλικες ασθενείς μπορεί να λάβουν και μακρύτερης διάρκειας 
θεραπεία, τύπου ολλ. η πρόσφατη συγχορήγηση rituximab σε συνδυασμό με τις ανωτέρω θεραπείες 
αναμένεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών. ιστορικά, οι παιδιατρικοί 
ασθενείς έχουν καλύτερη πρόγνωση, ενώ δυσμενέστερη πρόγνωση έχουν ασθενείς με εκτεταμένη νόσο 
και διήθηση κΝς ή μυελού των οστών και ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. η εκτεταμένη χειρουργική 
εξαίρεση και η ακτινοθεραπεία δεν έχουν θέση στη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt. Ασθενείς που 
υποτροπιάζουν, συνήθως έχουν ανθεκτική νόσο και μετά την επίτευξη ύφεσης καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται εάν αυτοί υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Ερευνάται, 
με θετικά αρχικά αποτελέσματα, και η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου για την 
ανίχνευση μη πλήρους ύφεσης ή υποκλινικής υποτροπής και την άμεση κατάλληλη παρέμβαση. Νέοι 
φαρμακολογικοί παράγοντες και ανοσολογικής βάσης θεραπείες επίσης μελετώνται και ελπίζουμε να 
βελτιώσουν περαιτέρω την έκβαση των ασθενών με λέμφωμα Burkitt.

Haema 2017; 8(1): 54-63 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα τύπου Burkitt (BL) είναι ένας τύπος μη-

Hodgkin λεμφώματος (NHL) από Β-κύτταρα με επιθε-
τική βιολογική συμπεριφορά (αναπτύσσεται ταχύτατα). 
Εκδηλώνεται συχνότερα στην παιδική ηλικία και ιδι-
αίτερα σε παιδιά της Αφρικής (ενδημική μορφή με συ-
χνότερη προσβολή της γνάθου). μελετήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Άγγλο Dennis Burkitt το 1958 σε παιδιά 
στην ουγκάντα, αν και υπάρχουν και παλαιότερες ανα-
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φορές ακόμα και έως το 1910. ςτη χώρα μας, όπως και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική εμφανίζεται με 
τη σποραδική του μορφή, ενώ η τρίτη κατηγορία λεμ-
φωμάτων Burkitt σχετίζεται με ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, συχνά HIV θετικούς.

η νόσος έχει συσχετιστεί με τον ιό Epstein-Barr (EBV) 
και με το γονίδιο MYC. μπορεί να προσβληθούν οι λεμ-
φαδένες και ο λεμφικός ιστός κάθε περιοχής του σώμα-
τος και επίσης η γνάθος, το νευρικό σύστημα, το λεπτό 
και παχύ έντερο, τα νεφρά, το ήπαρ, οι ωοθήκες καθώς 
και άλλα όργανα.

Επιδημιολογία
Από τα υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λεμφώματα 

(NHL) , το λέμφωμα Burkitt (BL) παριστά τη συχνότερη 
μορφή στα παιδιά και τους εφήβους. τα λεμφώματα συ-
νολικά συνιστούν το 10-14 %  των κακοηθειών της παι-
δικής ηλικίας. ςτους ενήλικες, τα NHL λεμφώματα στο 
σύνολό τους εμφανίζονται σε συχνότητα 9,5 και 7,2 ανά 
105 άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, στην περιοχή της 
νότιας Ευρώπης. Παγκόσμια, αναμένονται 199.600 και 
156.399 νέες περιπτώσεις NHL σε άνδρες και γυναίκες, 
αντίστοιχα, ανά έτος. 

η ενδημική μορφή του BL (eBL) απαντάται στην ανα-
τολική Αφρική (ισημερινός), με  ηλικία διάγνωσης τα 4- 
7 έτη και μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια, σε σχέση 
με τα κορίτσια (2x). η ενδημική μορφή έχει συχνότητα 
100 ανά 106 παιδιά και σχεδόν πάντα συνδέεται με τον 
ιόEBV (Εικόνα 1). ςυνολικά, το λέμφωμα Burkitt είναι 

το συχνότεροNHL όλων των ηλικιών.1 EBV λοίμωξη 
ανιχνεύεται σχεδόν στο σύνολο των ασθενών με eBL,2 
ενώ υψηλοί τίτλοι του ιού σχετίζονται με αυξημένο κίν-
δυνο eBL.3 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του eBL και της 
ελονοσίας (κυρίως στις περί τον ισημερινό περιοχές της 
Αφρικής), καθώς και άλλων περιβαλλοντολογικών πα-
ραγόντων.4 η σποραδική μορφή του BL δεν έχει σαφή 
γεωγραφική κατανομή, αποτελεί το 1-2% των NHL συ-
νολικά, απαντάται συχνότερα στους άνδρες σε σχέση με 
τις γυναίκες, και με μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη. η 
συχνότητα του BL που σχετίζεται με ανοσοκατασταλμέ-
νους HIV θετικούς, ασθενείς τα τελευταία χρόνια τείνει 
να ελαττωθεί, λόγω των νέων αντιιικών θεραπειών που 
έχουν αναπτυχθεί, κυρίως για την καταστολή του HIV. 
Όμως, 30-40% των NHL που παρουσιάζονται σε HIV 
θετικούς ασθενείς παριστούν BL και συνήθως η διάγνω-
ση γίνεται σε ασθενείς με υψηλές τιμές CD4 κυττάρων 
(>200/mm3).

Αιτιολογία και παθογένεση
η ακριβής αιτία και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

ανάπτυξης του BLδεν είναι γνωστά. μία σειρά από φαι-
νόμενα και συσχετίσεις είναι γνωστά και θα αναφερθού-
με σε αυτά. το χαρακτηριστικό όλων των τύπων του BL 
είναι η ενεργοποίηση του γονιδίου C-MYC, μέσω μιας 
μετάθεσης ανοσοσφαιρίνης, η οποία ευθύνεται για την 
δημιουργία υψηλών τίτλων πρωτεΐνης MYC, η οποία με 
την σειρά της ενεργοποιεί πληθώρα γονιδίων που εμπλέ-
κονται στην κυτταρική ανάπτυξη. ςε μία κακοήθεια 
όπου το γονιδίωμα αποδιοργανώνεται, ουσιαστικά όλα 
τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και εκφράζουν την πρω-
τεΐνη του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67.5 
ςτην κλασσική αντιμετάθεση t(8;14)(q24;q32) (80-85% 
των περιπτώσεων) έχουμε ως αποτέλεσμα την μετάθεση 
του C-MYC πρωτο-ογκογονιδίου στο χρωμόσωμα 8 με 
τα γονίδια των βαρέων αλύσων της ανοσοσφαιρίνης στο 
χρωμόσωμα 14, γενετικό γεγονός το οποίο θεωρείται το 
οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την ανάπτυξη της κακοή-
θειας, μέσω επαγωγής τού πολλαπλασιασμού τους. λιγό-
τερο συχνές είναι αντίστοιχες αντιμεταθέσεις του C-MYC 
πλησίον των γονιδίων των ελαφρών αλύσων των ανοσο-
σφαιρινών στο χρωμόσωμα 2 [κάππα αλυσίδα, t(8;2)] ή 
στο χρωμόσωμα 22 [λάμδα αλυσίδα, t(8;22)] (ςχήμα 1). 
Έχει φανεί ότι ανωμαλίες στο γονίδιο p53 και στην πρω-
τεϊνική κινάση που σχετίζεται με τον κυτταρικό θάνατο 
(death-associated protein kinase - DAP-kinase) σχετί-
ζονται με μειωμένη κυτταρική απόπτωση και ανάπτυξη 
λεμφώματος Burkitt.6–12 

ςτην ενδημική μορφή του BL, λοίμωξη από EBV 
προϋπάρχει της μετάθεσης MYC, ευοδώνοντας τον κυτ-
ταρικό πολλαπλασιασμό (μέσω του EBNA-2) και αναστέλ-
λοντας την κυτταρική απόπτωση (μέσω της αναστολής 

Εικόνα 1. Τυπική εικόνα ενδημικής μορφής λεμφώματος 
Burkitt με προσβολή της γνάθου.
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Σχήμα 1. Συνήθεις αντιμεταθέσεις του ογκογονιδίου C-MYC (χρωμόσωμα 8) με τα γονίδια των βαρέων αλύσων ανοσοσφαιρί-
νης (χρωμόσωμα 14) και ελαφρών αλύσων ανοσοσφαιρίνης (κάπα χρωμόσωμα 2, λάμδα χρωμόσωμα 22). 

χρ 8. C-MYC

χρ 14. IgH

χρ 2. 
κ άλυσος

χρ 22. 
λ άλυσος

t(2;8)

t(8;22)

t(8;14)  
Σποραδικό BL HIV BL

t(8;14) Ενδημικό BL

της δράσης της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης BIM από 
τις EBNA3A και EBNA3C, που είναι ένας από τους κύ-
ριους μηχανισμούς άμυνας κατά της ογκογένεσης από 
ενεργοποίηση του γονιδίου MYC).13 ο ακριβής μηχανι-
σμός όπου εμπλέκεται η ελονοσία στην ανάπτυξη eBL 
δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος, αλλά πιθανώς να ενεργοποι-

ούνται Β-κύτταρα είτε άμεσα,14 είτε μέσω ανοσοκαταστο-
λής από τ-κύτταρα.15 Φαίνεται ότι η συνύπαρξη λοίμωξης 
με πλασμώδιο της ελονοσίας εμπλέκεται στην ανάπτυξη 
BL με την αναστολή EBV-ειδικών ανοσολογικών απα-
ντήσεων του ξενιστή.

ιός EBV μπορεί να ανιχνευθεί στο 25-40% των πε-
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ριπτώσεων BL που αναπτύσσονται σε έδαφος ανοσο-
ανεπάρκειας. το λέμφωμα Burkitt που σχετίζεται με 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς απαντάται συχνότερα 
σε HIV θετικούς ασθενείς και είναι ανεξάρτητο της ανο-
σολογικής τους κατάστασης. Εντούτοις, οι υψηλοί τίτλοι 
EBV σε ασθενείς με βαριά HIV ανοσοκαταστολή, κάνουν 
τους ασθενείς πλέον ευάλωτους σε λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα. το ίδιο συμβαίνει και τους ανοσοκατασταλμέ-
νους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση.16 Αυτά τα ευρή-
ματα υποδηλώνουν ότι μία EBV λοίμωξη δεν προκαλεί 
BL, αλλά πως το BL αναπτύσσεται πάνω σε ένα υπόστρω-
μα υπερδιεγερμένου ανοσοποιητικού συστήματος (όπως 
στις περιπτώσεις των ευκαιριακών λοιμώξεων), το οποίο 
όμως μπορεί να είναι ακέραιο.13

Κλινικά χαρακτηριστικά - Διάγνωση
καθώς το BL έχει ταχεία ανάπτυξη και συχνά προ-

σβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα, μυελό των οστών 
και το κΝς η συμπτωματολογία είναι αντίστοιχη. Πολ-
λές φορές χρειάζεται άμεση παρέμβαση γιατί ο ασθενής 
προβάλλει με ιατρικά επείγουσες καταστάσεις.

η ενδημική μορφή του λεμφώματος Burkitt συνή-
θως παρουσιάζεται σαν κακοήθεια της γνάθου, ή του 
προσωπικού κρανίου (Εικόνα 1). Εξω- λεμφαδενικές 
εντοπίσεις περιλαμβάνουν το μυελό των οστών, τις μή-
νιγγες και τα νεφρά, ενώ σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι 
EBV θετικοί. η σποραδική του μορφή απαντάται σε 
παιδιά και νεαρούς ενήλικες, προβάλει κυρίως με εξω-
αδενική εντόπιση, ως κοιλιακή μάζα στο 65% των πε-
ριπτώσεων. Εγκολεασμός του εντέρου μετά την πρώτη 
παιδική ηλικία πρέπει να εγείρει την υποψία διεργασίας 
του εντέρου, κυρίως λεμφώματος Burkitt και να διερευ-
νάται και αντιμετωπίζεται άμεσα. η περιοχή της ειλεο-
τυφλικής βαλβίδας συμμετέχει συχνά. ιδανικά, έλεγχος 
με ενδοσκόπηση και επιβεβαίωση με βιοψία προσφέρει 
άμεση και ελάχιστα παρεμβατική προσέγγιση. Άλλες 
εξω- αδενικές εντοπίσεις περιλαμβάνουν τα νεφρά, το 
στήθος, τα γεννητικά όργανα, ενώ η συμμετοχή του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος (10-17%) και του μυελού 
των οστών (30-38%) είναι πολύ πιο συχνή στη σπορα-
δική μορφή του BL από ότι στην ενδημική του μορφή. 
Προβολή με ναυτία-έμετο, αιμορραγία από το πεπτι-
κό, οξεία κοιλία ή νεφρική ανεπάρκεια από διήθηση ή 
σύνδρομο λύσης όγκου δεν είναι ασυνήθη. Ασθενείς με 
μυελική διήθηση πάνω από 25% χαρακτηρίζονται ως 
L3- Ώριμη οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Burkitt (η 
θεραπεία και αντιμετώπιση είναι ίδια με του BL). ςε 
αντίθεση με την ενδημική μορφή του λεμφώματος, μό-
νο το 15% των περιπτώσεων στη σποραδική του μορφή 
είναι EBV θετικές. ςε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια η 
εντόπιση του λεμφώματος Burkitt μπορεί να περιλαμβά-
νει λεμφαδένες, ενώ το 30% αυτών είναι EBV θετικοί. 

η σταδιοποίηση του λεμφώματος Burkitt συνοψίζεται 
στον παρακάτω πίνακα: (Πίνακας 1). Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε ότι κάθε ενδοθωρακική νόσος, εκτεταμέ-
νη ενδοκοιλιακή νόσος και εντόπιση παρασπονδυλικά ή 
επισκληρίδια αφορά αυτόματα BL τουλάχιστον σταδίου 
III. η διάγνωση πρέπει να εδραιώνεται με την ελάχιστα 
παρεμβατική και ταχύτερη μέθοδο (παρακέντηση πλευ-
ριτικού ή ασκιτικού υγρού, λήψη ΕΝΥ ή μο, κολονο-
σκόπηση, βιοψία κατάλληλου λεμφαδένα).

Εργαστηριακά χαρακτηρίστηκα
ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να αποκαλύ-

ψει αυξημένες τιμές LDH και ουρικού οξέος. οι αρχικές 
απεικονίσεις κατευθύνονται αναλόγως της προβάλλουσας 
συμπτωματολογίας. Απαραίτητος έλεγχος σταδιοποίησης 
αποτελεί ο έλεγχος ΕΝΥ και κΝς και ο έλεγχος του μο 
με μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία. 

Μυελός των Οστών
Διήθηση του μυελού των οστών και ανεύρεση κυτ-

τάρων Burkitt στο περιφερικό αίμα παρατηρείται σε 
ασθενείς με ογκώδη νόσο (>10cm- bulky disease), αλ-
λά κυρίως σε ασθενείς με ώριμη οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία Burkitt. ςε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή της 
LDH στο πλάσμα είναι συχνά υψηλή και οι ασθενείς εί-
ναι σταδίου IV (Εικόνα 2).

Ιστολογία
το λέμφωμα Burkitt χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφα, 

μεσαίου μεγέθους κύτταρα, με στρογγυλό πυρήνα, πολ-
λαπλούς πυρηνίσκους και βασεόφιλο κυτταρόπλασμα. τα 
κύτταρα του λεμφώματος Burkitt  έχουν αυξημένο ρυθμό 
πολλαπλασιασμού και συχνά παρουσιάζουν ικανή μιτωτι-
κή δραστηριότητα . το λέμφωμα Burkitt αποτελείται από 
διάχυτα αναπτυσσόμενα ενδιαμέσου μεγέθους Β-κύτταρα 
(12μM), με υψηλή αναλογία μεταξύ του πυρήνα και του 
κυτταροπλάσματος. οι πυρήνες των κυττάρων του λεμ-
φώματος Burkitt είναι στρόγγυλοι, ή ωοειδούς σχήματος, 
χωρίς αναδιπλώσεις, ένα χαρακτηριστικό που το διαφο-
ροποιεί από το μη Hodgkin B διάχυτο μεγαλοκυτταρικό 
λέμφωμα. οι πυρηνίσκοι είναι πολλαπλοί, μικρού προς 
ενδιαμέσου μεγέθους, και η χρωματίνη είναι σχετικά λε-
πτοκοκκιώδης. τα κύτταρα του λεμφώματος Burkitt χα-
ρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό απόπτωσης, κάτι που 
δημιουργεί την χαρακτηριστική εικόνα «έναστρου ουρα-
νού» στο μυελό των οστών και στους λεμφαδένες (Starry 
Sky, Εικόνα 2). Πρόκειται για μια διάχυτη, ομοιόμορφη 
εικόνα λεμφοκυττάρων, μαζί με μακροφάγα που φαγο-
κυτταρώνουν τα αποπτωτικά κύτταρα. 
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Κυτταρογενετικά: Κυτταρογενετικά
οι περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζουν με-

τάθεση του γονιδίου C-MYC στην περιοχή 8q24 της Ig 
βαριάς αλύσου (14q32) ή πιο σπάνια τη λ άλυσο(22q11) 
ή την κ άλυσο (2p12) της ελαφριάς αλύσου των ανοσο-
σφαιρινών (ςχήμα 1). Περίπου το 10% των περιπτώσεων 
θα έχουν αρνητικό FISH για την μετάθεση C-MYC, χωρίς 
γνωστή αιτιολογία. Επίσης, οι μεταθέσεις MYC δεν είναι 
ειδικές για το λέμφωμα Burkitt. οι περισσότερες θραύ-
σεις MYC/IG του ενδημικού λεμφώματος Burkitt προ-
έρχονται από μετάλλαξη. Αντίθετα, στην περίπτωση του 
σποραδικού λεμφώματος η μετάθεση κυρίως περιλαμβά-
νει την IG περιοχή του IgH locus στο σημείο 14q32. Αυ-
τές οι διαφορές στο σημείου θραύσης του γονιδίου MYC 
είναι πολύ πιθανό να προκαλούνται από το διαφορετικό 
στάδιο ωρίμανσης του EBV – θετικού (κυρίως ενδημι-
κού) και EBV– αρνητικού (κυρίως σποραδικού) λεμφώ-
ματος Burkitt. μεταλλάξεις στο γονίδιο MYC μπορούν 
να επάγουν την ογκογένεση, ενώ μερικές από αυτές τις 
μεταλλάξεις οδηγούν σε χαμηλότερη έκφραση του BIM, 
το οποίο ενώνεται με και απενεργοποιεί το BCL2. Άλλοι 
γενετικοί ή επίκτητοι παράγοντες που εμπλέκονται στη 
παθογένεια του λεμφώματος Burkitt περιλαμβάνουν τα 
p16INK4a, TP53, p73, BAX, p130/RB2 και το BCL6 και 
συμμετέχουν είτε ευοδώνοντας τον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό, είτε αναστέλλοντας την κυτταρική απόπτω-
ση.6–12,15,17–19

Μελέτες ιού Epstein-Barr
Παρόλο που ο EBV σχετίζεται με το 98% του ενδημι-

κού BL, απαντάται επίσης και στο 20% του σποραδικού 
BL, καθώς και στο 30-40% των περιπτώσεων που σχε-
τίζονται με HIV.20 η ανίχνευση γίνεται με in situ υβριδι-
σμό για RNA κωδικοποιημένο από τον EBV ιό (EBER 
– EBV-encoded RNA). ςτην ενδημική μορφή του λεμ-
φώματος που είναι EBV θετικοί εκφράζεται ο CD21 
(EBV υποδοχέας), ενώ είναι αρνητικός στις περισσότερες 
EBV αρνητικές μη-ενδημικές περιπτώσεις του λεμφώμα-
τος. ςτους HIV θετικούς ασθενείς με λέμφωμα Burkitt 
και EBV θετικότητα δεν εκφράζεται ο LMP1 και ο EB-
NA2 σε αντίθεση με τα διάχυτα μεγαλοκυτταρικά λεμ-
φώματα.15 το EBNA-1 (EBV nuclear antigen-1) και τα 
EBV-encoded RNAs φαίνεται να έχουν αντι-αποπτωτι-
κή δράση. Πρόσθετα, τα EBNA-3A και EBNA-3C μπο-
ρούν να αναστέλλουν την έκφραση της αντι-αποπτωτικής 
πρωτεΐνης BCL-2.15,18

Διαφορική διάγνωση
η πλειοψηφία των ασθενών με λέμφωμα Burkitt, 

ακόμα και στους ενήλικες, πληρούν όλα τα κριτήρια της 

Ανοσοφαινότυπος
τόσο στο λέμφωμα Burkitt, όσο και στις περιπτώσεις 

της λευχαιμίας Burkitt, τα νεοπλασματικά κύτταρα εκ-
φράζουν μέτριους προς υψηλούς τίτλους μεμβρανικής 
IgM, με μονοτυπική έκφραση συνήθως της ελαφριάς 
αλύσου ανοσοσφαιρινών (light chain restriction) και 
Β- κυτταρικής διαφοροποίησης  αντιγόνα (π.χ. CD19, 
CD20, CD22), CD10, BCL6, CD38, CD77 και CD43. 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι συνήθως αρνητικά ή 
ασθενώς θετικά σε μικρό ποσοστό των νεοπλασματικών 
κυττάρων  (περίπου στο 20% των περιπτώσεων) για το 
BCL2, ενώ είναι εξ ορισμού TdT αρνητικά. η ανίχνευ-
ση του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 με 
το μονοκλωνικό αντίσωμα μιΒ-1 στο >95-100% απο-
τελεί προϋπόθεση για τη διάγνωση του λεμφώματος 
Burkitt. Περιπτώσεις με πλέον ασυνήθιστο ανοσοφαι-
νότυπο (π.χ. BCL2- θετικότητα) έχουν παρατηρηθεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενηλίκων και παιδιατρικών ασθε-
νών, που όμως έχουν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του λεμφώματος Burkitt, συμπεριλαμβανομένης και της 
μετάθεσης ανοσοσφαιρινών – MYC, χωρίς τη μετάθε-
ση BCL2 ή BCL6.

Εικόνα 2. Α. Εικόνα έναστρου ουρανού σε βιοψία λεμφώματος 
Burkitt. Β. Μορφολογία L3 κυττάρων (βλαστών).

Α

Β
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διάγνωσης: υψηλή μιτωτική δραστηριότητα στα πλαίσια 
ενός κατάλληλου μορφολογικού και ανοσοφαινοτυπικού 
υπόβαθρου, μαζί με Ig- θετική, χαρακτηριστική C-MYC 
μετάθεση. Παρόλα αυτά, υψηλής κακοηθείας Β λεμφώ-
ματα ενός σημαντικού αριθμού ασθενών, δεν πληρούν τα 
κριτήρια διάγνωσης του λεμφώματος Burkitt, αλλά ού-
τε και του διάχυτου από μεγάλα λεμφοκύτταρα Β- λεμ-
φώματος.21

ςυνήθως αυτό οφείλεται στην απουσία κλασσικών 
ανοσομορφολογικών χαρακτηριστικών σε ένα λέμφω-
μα υψηλής κακοηθείας που στο σύνολο του μοιάζει με 
λέμφωμα Burkitt: α) η πυρηνική πολυμορφία ή β) ένας 
μη κλασσικός/άτυπος ανοσοφαινότυπος. κλασσικά, η 
διάγνωση αυτών των λεμφωμάτων υψηλής κακοηθείας 
στηρίζεται στη μορφολογία και α) στο ποσοστό έκφρα-
σης του Ki-67 στους πυρήνες των λεμφωματωδών κυτ-
τάρων και β) στην ανάδειξη των ειδικών μεταθέσεων.18

Μη-τυπικό Λέμφωμα Burkitt και ο ρόλος  
των γονιδιακών μελετών

Πλέον, χρησιμοποιείται ανοσοφαινότυπος και ανάλυ-
ση του γονιδιώματος, κυρίως για τη διαφορική διάγνωση 
μεταξύ του λεμφώματος Burkitt και του διάχυτου από με-
γάλα λεμφοκύτταρα Β-λεμφώματος. οι μοριακοί δείκτες 
του λεμφώματος Burkitt που αναγνωρίζονται από γονι-
διακές αναλύσεις είναι στη πλειοψηφία τους παρόμοιοι 
δείκτες που χρησιμοποιούνται για την έκφραση υψηλών 
επιπέδων MYC. η ανοσοϊστοχημική χρήση τριών δει-
κτών (Tcl1, CD38 και CD44) συμβάλλει στην ανάδειξη 
λεμφωμάτων με ανασυνδυασμούς του c- MYC. ο συν-
δυασμός: Tcl1+/CD38+/CD44- έχει 100% ειδικότητα 
και 80% ευαισθησία για τη διάγνωση BL. Παρόλο που 
οι περισσότερες περιπτώσεις με τον συγκεκριμένο ανο-
σοφαινότυπο είναι λέμφωμα Burkitt, οι συγκεκριμένοι 
δείκτες δεν ήταν ικανοί να ξεχωρίσουν ένα MYC- θετι-
κό διάχυτο από μεγάλα λεμφοκύτταρα Β- λέμφωμα, από 
ένα λέμφωμα Burkitt.19

Θεραπεία
το λέμφωμα Burkitt είναι μια ιδιαίτερα επιθετική κα-

κοήθεια. Όμως, η χρήση πολυπαραγοντικών χημειοθερα-
πευτικών σχημάτων έχει ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν 
υψηλά ποσοστά μακρόχρονης ύφεσης και επιβίωσης σε 
ποσοστά πάνω από 85% στα παιδιά. η εφαρμογή παρό-
μοιων σχημάτων στους ενήλικες έφερε πολύ μεγάλη αύ-
ξηση στην ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση.17,22–28 
η κατηγοριοποίηση των ασθενών ανάλογα με την ομάδα 
κινδύνου στην οποία ανήκουν (με βάση το στάδιο, την τι-
μή LDH και την ηλικία) επιτρέπει πλέον σε ασθενείς με 
περιορισμένη νόσο να λάβουν λιγότερο εντατική χημει-

οθεραπεία σε σχέση με τους ασθενείς υψηλότερου κινδύ-
νου και συγχρόνως να επιτύχουν εξίσου καλά και υψηλά 
επίπεδα ανταπόκρισης. γενικά, παιδιατρικοί ασθενείς 
έχουν καλύτερη πρόγνωση και επιβίωση από τους ενήλι-
κες ασθενείς. Επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι η ακτινο-
θεραπεία και η εκτεταμένη χειρουργική παρέμβαση δεν 
έχουν καμία θέση στη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt.

οι παιδιατρικοί ασθενείς θεραπεύονται με ιδιαίτερα 
εντατικά, πολύ-χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα θεραπείας, 
όπως το LMP (από τη γαλλία, πλέον FAB: French Amer-
ican British) και το BFM (από τη γερμανία). οι ασθενείς 
κατηγοριοποιούνται σε ομάδες κινδύνου/θεραπείας και 
τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά (Εικόνα 
3): συνολική επιβίωση ελεύθερη νόσου 90% για όλους 
τους ασθενείς και 80% για τις ομάδες υψηλότερου κιν-
δύνου.26,29–31,31–34 Έχει αποδειχθεί πλέον ότι η προσθήκη 
rituximab βελτιώνει την ανταπόκριση αλλά κυρίως την 
απώτερη επιβίωση και πλέον η χορήγηση πολλαπλών δό-
σεων rituximab, επιπρόσθετα της ήδη γνωστής χημειοθε-
ραπείας, είναι το νέο πρότυπο θεραπείας.35 η νόσος του 
κΝς αντιμετωπίζεται με συστηματική και ενδορραχιαία 
χημειοθεραπεία, χωρίς ακτινοθεραπεία.26,36 ςημαντικό εί-
ναι να μην υποθεραπεύονται οι ασθενείς. τα χημειοθε-
ραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται, χρησιμοποιούν 
πολλαπλά φάρμακα, μη διασταυρούμενης αντίστασης 
(non-cross-resistantdrugs), τα οποία χορηγούνται σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την 
χρήση υψηλής δόσης κυκλοφωσφαμίδης, μεθοτρεξάτης, 
αρασυτίνης, στεροειδών, ετοποσίδης, ιφοσφαμίδης, βιν-
κριστίνης, πρεδνιζολόνης, σε εναλλασσόμενα σχήματα.26

οι ενήλικες ασθενείς έχουν χειρότερη πρόγνωση. 
Έχει εξελιχθεί ένα νέο, απλό προγνωστικό σύστημα για 
το BL: Α. 1 βαθμός για ηλικία 40-59 ή μαύρη φυλή; B. 2 
βαθμοί για ηλικία 60-79 ή στάδιο III/IV; γ. 4 βαθμοί για 
ηλικίες 80 ετών και άνω. οι τέσσερεις ομάδες κινδύνου 
έχουν την ακόλουθη 5ετή επιβίωση: Χαμηλού κινδύνου 
(0-1 βαθμοί) 71%; Χαμηλού– ενδιαμέσου κινδύνου (2 
βαθμοί) 55%; Υψηλού- ενδιάμεσου κινδύνου (3 βαθμοί) 
41%; Υψηλού κινδύνου (≥4 βαθμοί) 29%.36–38

οι χρησιμοποιούμενες θεραπείες σε ενήλικες με BL 
ακολουθούν τις κατωτέρω επιλογές: Α. Εντατική, σύντο-
μη θεραπεία, όπως τα πρωτόκολλα CODOX-M/IVAC 
(Πρωτόκολλο Magrath) (cyclophosphamide, vincristine, 
doxorubicin, high-dosemethotrexate/ifosfamide, etopo-
side, high-dosecytarabine) και το πρωτόκολλο CALGB 
9251. Β. μακρόχρονη θεραπεία, αντίστοιχη ολλ, όπως 
το τροποποιημένο hyper-CVAD σχήμα (cyclophospha-
mide, vincristine, doxorubicin, dexamethasone) και το 
πρωτόκολλο Cancer and Leukemia Group B (CALGB) 
8811. γ. ςυνδυαστικά σχήματα που ακολουθούνται από 
αυτόλογη μΑΑκ/μεγαθεραπεία. Πλέον, στα ανωτέρω 
σχήματα προστίθεται συνήθως και rituximab με πολύ κα-
λά αποτελέσματα.28,39–46
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ιστορικά, ασθενείς με HIV έχουν αντιμετωπισθεί με 
χορήγηση λιγότερο εντατικής χημειοθεραπείας με το φόβο 
της πιθανά αυξημένης θνητότητας λόγω της ανοσοκατα-

στολής του ασθενούς. ςε μια εποχή όπου η αντι-ρετροϊική 
θεραπεία είναι διαδεδομένη (highly active antiretroviral 
therapy-HAART), HIV-θετικοί ασθενείς με λέμφωμα 
Burkitt πρέπει να αντιμετωπίζονται ομοίως με τους μη-
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. τα ποσοστά επιτυχίας 
της θεραπείας σε HIV-θετικούς ασθενείς με λέμφωμα 
Burkitt ήταν σαφώς υψηλότερα όταν ακολουθούνταν ένα 
επιθετικό πρωτόκολλο παρά όταν χορηγούνταν λιγότερο 
επιθετική χημειοθεραπεία. Επίσης, οι ασθενείς ανέχονταν 
ένα επιθετικό πρωτόκολλο αρκετά καλά όταν η HAART 
θεραπεία τους είχε ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό.47

Σύνδρομο Λύσης Όγκου
το σύνδρομο λύσης όγκου είναι μία σοβαρή μεταβο-

λική επιπλοκή όλων των ταχέως εξελισσόμενων όγκων, 
εκ των οποίων το λέμφωμα Burkitt αποτελεί κλασσικό 
παράδειγμα. Πλεονεκτεί η έγκαιρη και κατάλληλη προ-
φύλαξη παρά η θεραπεία του πλήρους συνδρόμου. Προ-
φύλαξη επιτυγχάνεται με καλή ενυδάτωση, αντιμετώπιση 
της υπερουριχαιμίας και σταδιακή αύξηση της έντασης 
της χημειοθεραπείας, με τη χρήση μικρότερης έντασης 
προφάσης. το σύνδρομο λύσης όγκου είναι αποτέλεσμα 
της γρήγορης καταστροφής των καρκινικών κυττάρων που 
είναι άκρως ευαίσθητα στην χημειοθεραπεία και έχει ως 
αποτέλεσμα διάφορες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπερ-
καλιαιμία, υπερφωσφαταιμία), υπερουριχαιμία, δευτερο-
παθή υπασβεστιαιμία, μεταβολική οξέωση, και νεφρική 
ανεπάρκεια. ςε κακοήθειες όπως το λέμφωμα Burkitt ο 
ρυθμός απόπτωσης και μεταβολισμού των κυττάρων μπο-
ρεί να είναι τόσο μεγάλος σε ασθενείς με ογκώδη νόσο, 
που το σύνδρομο λύσης μπορεί να συμβεί ακόμα και πριν 
την έναρξη της χημειοθεραπείας (spontaneous tumor ly-
sis).48 Αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά επικίνδυνο για τον 
ασθενή με αυξημένα ποσοστά θνητότητας αν δεν γίνει 
έγκαιρη παρέμβαση. Εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με 
μεγάλο όγκο νόσου, κυρίως ενδοκοιλιακά, κάτι που εί-
ναι αρκετά συνηθισμένο στο λέμφωμα Burkitt. Παρου-
σιάζεται πρωτίστως ως υπερουριχαιμία και αζωταιμία. 
Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου λύ-
σης είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. η γαλακτι-
κή αφυδρογονάση (LDH) χρησιμοποιείται σαν δείκτης 
για την λύση του όγκου, ενώ τιμές πλάσματος της LDH 
διπλάσιες της μεγίστης φυσιολογικής τιμής εγείρουν λό-
γους ανησυχίας. καλή ενυδάτωση του ασθενούς σε συν-
δυασμό με χορήγηση αλλοπουρινόλης ή ρασβουρικάσης 
είναι απαραίτητη για να μειωθούν τα επίπεδα του ουρικού 
οξέως. η ρασβουρικάση δρα πιο γρήγορα από την αλλο-
πουρινόλη και θα πρέπει να προτιμάτε εάν η πιθανότητα 
συνδρόμου λύσης είναι υψηλή ή εάν υπάρχουν εξαρχής 
ενδείξεις για μαζική λύση του όγκου. ςε προχωρημένες 
περιπτώσεις, ακόμα και αιμοκάθαρση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί, προκειμένου να χορηγηθεί επιτυχώς η χημειο-

Εικόνα 3. Συνολική επιβίωση ελεύθερη νόσου παιδιατρικών 
ασθενών κατά τα πρωτόκολλα Α. LMB και Β. BFM και Γ. ενη-
λίκων ασθενών θεραπευμένων με βάση παιδιατρικά πρωτό-
κολλα και rituximab.
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θεραπεία ενώ παράλληλα να αποφευχθεί λύση του όγκου 
και νεφρική ανεπάρκεια.49–51

πορεία νόσου και πρόγνωση
ςύμφωνα με στοιχεία του National Cancer Institute’s 

Surveillance, Epidemiology, and End Results program, το 
30% των ασθενών με λέμφωμα Burkitt στις ηνωμένες 
Πολιτείες είναι άνω των 60 ετών. οι θεραπευτικές επι-
λογές στους συγκεκριμένους ασθενείς είναι περιορισμέ-
νες, καθώς πολλοί από αυτούς τους ασθενείς δεν μπορούν 
να ανεχθούν καλά υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, ενώ η 
αυτόλογη μΑΑκ εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή τοξικότη-
τα. Παρόλο που ο σχετικά μικρός αριθμός ασθενών ηλι-
κίας άνω των 60 χρόνων που αντιμετωπίσθηκαν με τον 
συνδυασμό Hyper-CVAD/Rituximab είχε καλά αποτελέ-
σματα,27 επρόκειτο για επιλεγμένους ασθενείς οι οποίοι 
δεν είχαν σημαντική συν-νοσηρότητα. καινούργιες θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις χρειάζονται για τους συγκε-
κριμένους ασθενείς. Πλέον και στους ενήλικες ασθενείς 
συνολικά μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ία-
σης46 ενώ νεότερες προοπτικές μελέτες σε παιδιατρικούς 
ασθενείς αναμένεται να αποδώσουν ακόμη καλύτερα πο-
σοστά επιβίωσης.35

για ασθενείς με ανθεκτική νόσο ή με υποτροπή της 
νόσου τα αποτελέσματα είναι δυσοίωνα, με απώτερη επι-
βίωση κάτω του 20-30%. καλύτερη έκβαση έχουν οι προ-
ηγούμενα υποθεραπευμένοι ασθενείς και σε αυτούς μετά 
την νέα ύφεση η χρήση αυτόλογης μεταμόσχευσης ενδεί-
κνυται και με καλά αποτελέσματα. Όμως, ασθενείς που 
υποτροπιάζουν έχοντας λάβει κατάλληλη θεραπεία λεμ-
φώματος Burkitt, συνήθως έχουν νόσο ιδιαίτερα ανθεκτι-
κή στη χημειοθεραπεία. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν να 
επαναθεραπευτούν με χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με 
αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων, καθώς η αυτόλογη μεταμόσχευση συχνά δεν θα 
τους ωφελήσει.52 η πλειοψηφία των ασθενών αυτών έχουν 
δυσμενή πρόγνωση. γίνεται προσπάθεια χρήσης ελέγχου 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου και στο BL και φαίνε-
ται ότι τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά: η χρήση MRD 
έχει προγνωστική σημασία, αλλά και η έγκαιρη ανίχνευ-
ση MRD μας επιτρέπει την εντατικοποίηση της θεραπεί-
ας νωρίς, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων 
στους ασθενείς μας.53,54 οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί 
στη φαρέτρα μας για νεοπλασίες τα τελευταία χρόνια φαί-
νεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο άμεσο μέλλον και 
τη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt, όσον αφορά και νέ-
ους παράγοντες, αντισώματα και κυτταρικές θεραπείες.55
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ABSTRACT: Burkitt lymphoma is a rapidly progressing lymphoproliferative disorder, that mostly affects 
children and young adults, with lymph node but mostly other organ involvement (jaw, GI tract, kidneys, 
CNS, bone marrow). Endemic (African) Burkitt lymphoma (eBL) most commonly involves the jaw and 
facial bone (orbit) (>50% of cases). Sporadic Burkitt lymphoma (sBL) most often presents with abdom-
inal tumors with bone marrow involvement. Immunodeficiency-related Burkitt lymphoma cases (HIV 
related or other) usually present with nodal involvement with frequent bone marrow infiltration. The 
World Health Organization (WHO) classification of lymphoid neoplasms identifies Burkitt lymphoma 
and Burkitt leukemia (>25% involvement, L3 ALL) as two different manifestations of the same disease 
based on genetic and immunohistochemical similarity and treatment is identical. Burkitt lymphoma can 
be Epstein-Barr virus related, especially in its endemic/African form. Usually, C-MYC oncogene (on 
chromosome 8) dysregulation and mutation is found, resulting in translocations with the immunoglobu-
lin heavy and light (κ or λ chain) genes on chromosomes 14, 2 and 22, respectively [t(8;14), t(2;8) και 
t(8;22)]. Typical morphology and immunophenotyping of the cells establish the diagnosis, even in the 
rare occasion where typical translocations are not found. Burkitt lymphoma patients are treated accord-
ing to prognostic treatment groups, based on stage, age, and biological parameters (i.e. diagnosis serum 
LDH values). Intensive combined poly-chemotherapy bears the best outcome results. The treatment is 
usually short length, but adult patients could be treated with longer duration treatment, ALL type. Re-
cently, addition of rituximab to the already established treatment protocols appears to further improve 
treatment outcomes for all patient groups. Historically, pediatric patients have the best outcome, while 
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Πρωτοπαθές διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλα σπάνια 

πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά λεμφώματα

Χρυσαυγή Λαλαγιάννη

ΠΕΡιληΨη: το πρωτοπαθές λέμφωμα του κΝς (PCNSL) είναι ένα σπάνιο επιθετικό μη Hodgkin 
λέμφωμα, στην πλειονότητα διάχυτο από μεγάλα κύτταρα, το οποίο περιορίζεται στο κΝς. η πρόγνω-
σή του είναι χειρότερη από αυτή των συστηματικών λεμφωμάτων. η διάγνωση πρέπει πάντα να επι-
βεβαιώνεται με στερεοτακτική βιοψία ή εκτομή υαλοειδούς στις περιπτώσεις που συνυπάρχει διήθηση 
οφθαλμού. Επίσης δεν είναι σπάνια η διήθηση των μηνίγγων. μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθιερωμένη 
βέλτιστη θεραπεία για το PCNSL. η μεθοτρεξάτη σε υψηλές δόσεις (HD MTX) είναι ο πιο αποτελε-
σματικός χημειοθεραπευτικός παράγοντας και για την έφοδο γενικά χρησιμοποιούνται σχήματα με HD 
MTX, συχνά σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που περνούν στον εγκέφαλο, όπως η κυτταραβίνη, η ετο-
ποσίδη, οι νιτροζουρίες και η temozolomide. το Rituximab έχει χορηγηθεί ενδορραχιαία, λόγω μικρής 
διαπερατότητας στο κΝς. Όμως και η συστηματική του χορήγηση, σε συνδυασμό με HD MTX, φά-
νηκε να βελτιώνει τα ποσοστά και τη διάρκεια της ύφεσης. ο όγκος είναι ακτινοευαίσθητος και η προ-
σθήκη ακτινοθεραπείας μετά τη χημειοθεραπεία επιμηκύνει την επιβίωση χωρίς νόσο. Αυτό το όφελος 
σε μεγάλο βαθμό εξαλείφεται από τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρής απώτερης νευροτοξικότητας. ςήμε-
ρα τα περισσότερα πρωτόκολλα προσπαθούν να παραλείψουν την ακτινοθεραπεία με τη χρήση εντα-
τικής σταθεροποίησης. ςτα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εφαρμόζεται και αυτόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς έχει δείξει καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με υποτροπή της νόσου. 
Πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να διευκρινίσουν το ρόλο της ακτι-
νοβολίας, του Rituximab και της μεταμόσχευσης στη θεραπεία του PCNSL. τα εξωλεμφαδενικά λεμ-
φώματα γενικά ξεκινούν από ιστούς άλλους εκτός των λεμφαδένων ή του σπληνός. το γαστρεντερικό 
σύστημα αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση, με κυριότερη θέση τον στόμαχο. τα μισά περίπου λεμφώμα-
τα στομάχου είναι DLBCL, είτε εξαρχής ή σαν μετατροπή ενός MALT λεμφώματος. Άλλες εξωλεμφα-
δενικές εντοπίσεις DLBCL περιλαμβάνουν τα οστά, τους όρχεις και τον μαστό. το στάδιο στα enNHL 
είναι πιο συχνά περιορισμένο (IE, IIE) και τα συμπτώματα είναι ανάλογα της εντόπισης, ενώ σε ορι-
σμένα υπάρχει τάση εντόπισης ή υποτροπής στο κΝς. η θεραπεία είναι αυτή των DLBCL, όμως η το-
πική ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικότερο ρόλο από ότι στα λεμφαδενικά NHL.
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Aνασκόπηση

πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚνΣ (PCNsL)
Επιδημιολογία

το πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού Νευρικού 
ςυστήματος (κΝς) είναι ένα σπάνιο εξωλεμφαδενικό 
επιθετικό μη Hodgkin λέμφωμα που ξεκινά και περιορί-

ζεται στο κΝς. Εντοπίζεται κυρίως στο παρέγχυμα του 
εγκεφάλου, ενώ σε ποσοστό 15-20% περιλαμβάνει και 
τις μήνιγγες ή τους οφθαλμούς. ο Νωτιαίος μυελός και 
τα περιφερικά νεύρα σπάνια συμμετέχουν, όπως είναι 
σπάνιες και οι συστηματικές εντοπίσεις εκτός κΝς.1,2 
το PCNSL αποτελεί το 5% των όγκων του εγκεφάλου. η 
επίπτωσή του φαίνεται να αυξάνει τις τελευταίες 10ετίες 
στους μη ανοσοκατασταλμένους και ηλικιωμένους ασθε-
νείς.3 η διάμεση ηλικία στη διάγνωση είναι τα 60 έτη. η 
ανοσοκαταστολή, συγγενής ή επίκτητη, είναι ο κυριότε-
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ρος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη PCNSL και 
στις περιπτώσεις αυτές σχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr.4

Κλινική εικόνα – Διάγνωση
οι ασθενείς παρουσιάζονται με νευρολογικά συμ-

πτώματα που αναπτύσσονται μέσα σε μερικές εβδομά-
δες. ςτις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εστιακή 
σημειολογία, σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και 
διαταραχές συμπεριφοράς και σπανιότερα σπασμούς και 
διαταραχές όρασης. η κεφαλαλγία δεν είναι τόσο συχνή 
όσο θα αναμενόταν, ενώ δεν υπάρχουν Β-συμπτώματα. 
η τεκμηρίωση της διάγνωσης παρουσιάζει σοβαρά προ-
βλήματα (δύσκολη πρόσβαση, ανεπαρκές υλικό, πάσχων 
ασθενής, χρήση κορτικοειδών κ.α.).1-4

Απεικονιστικά ευρήματα
ςτην CT, MRI διαπιστώνεται μάζα, συνήθως μονή-

ρης (70%) με ενίσχυση του σήματος και σχετικό οίδημα, 
σε επαφή με τον υπαραχνοειδή χώρο και χωρίς νέκρω-
ση. ςυχνές εντοπίσεις είναι κατά σειράν οι μετωπιαίοι 
λοβοί, το μεσολόβιο και τα βασικά γάγγλια, ο οπίσθιος 
βόθρος και οι εν τω βάθει περικοιλιακές δομές.5 η MRI 
με σκιαστικό (γαδολίνιο) είναι η βασική εξέταση για την 
εκτίμηση και παρακολούθηση του PCNSL.6,7 ιδιαίτερες 
τεχνικές δίνουν σημαντικές πληροφορίες. ςτις ακολου-
θίες διάχυσης (diffusion-weighted) υπάρχει ελαττωμένο 
ADC (apparent diffusion coefficient), και η ελάττωση αυ-
τή συμβαδίζει με μειωμένη επιβίωση. ςτις τ1, τ2 υπάρχει 
ομοιογενής πρόσληψη-ενίσχυση σκιαστικού. τα κορτικο-
ειδή μπορεί να ελαττώσουν σημαντικά την ανώμαλη ενί-
σχυση και αυτό μαζί με την άμεση κλινική βελτίωση που 
επιφέρουν αποτελεί ένδειξη PCNSL. Όμως δεν αποτελεί 
ειδικό ούτε αποδεικτικό εύρημα (ανάλογη εικόνα σε σαρ-
κοείδωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, λοιμώξεις), ενώ αυ-
ξάνεται η πιθανότητα μη διαγνωστικής βιοψίας.5,7 η MR 
spectroscopy μπορεί να βοηθήσει στη ΔΔ, δείχνοντας αυ-
ξημένη αιχμή χολίνης και γαλακτικού, αναστροφή λόγου 
χολίνης/κρεατινίνης. οι βλάβες του PCNSL είναι έντονα 
θετικές στο PET-CT, η χρήση του όμως δεν προσφέρει 
περισσότερα από τις ειδικές ακολουθίες MRI.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
ςτις γενικές εξετάσεις τα επίπεδα του σακχάρου μπορεί 

να είναι χαμηλά, της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) 
υψηλά και ο αριθμός των κυττάρων αυξημένος.7 Ένα από 
τα 3 είναι παθολογικό στους μισούς τουλάχιστον ασθε-
νείς, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα διήθηση των μη-
νίγγων. η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ για κύτταρα 
λεμφώματος πρέπει να γίνεται άμεσα και σε ικανό δείγμα 
και έχει μέτρια ευαισθησία.7-9 Αυτή βελτιώνεται με την 
χρήση της κυτταρομετρίας ροής και της PCR (κ,λ αλυσί-

δες και αναδιατάξεις IgH αντίστοιχα), καθώς μπορεί να 
αποδειχτεί η κλωνικότητα των λεμφοειδών κυττάρων.6,10 
οι μέθοδοι αυτές είναι συμπληρωματικές, δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν τη βιοψία. ορισμένες πρωτεΐνες εκ-
φράζονται διαφορετικά στο ΕΝΥ στις διάφορες παθήσεις. 
τα επίπεδα της αντιθρομβίνης Ατιιι στο ΕΝΥ έχουν βρε-
θεί αυξημένα (>1μg/ml) σε ασθενείς με PCNSL (σχετί-
ζονται με τη νεοαγγείωση) και επίσης συσχετίσθηκαν με 
μειωμένη επιβίωση.6 ορισμένα microRNAs (21,19b, 92a) 
έχουν διαφορετική έκφραση6 και τα επίπεδα του CXL13 
(μεσολαβητής της μετανάστευσης των Β-κυττάρων) βρέ-
θηκαν αυξημένα κατά 50 φορές στο ΕΝΥ ασθενών με 
PCNSL σε σχέση με μάρτυρες.11 Επίσης η συγκέντρωση 
της IL-10 ήταν σημαντικά αυξημένη. Πιθανά στο μέλλον 
να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά αλλά και προγνωστι-
κά. ςτις περισσότερες μελέτες η διήθηση των μηνίγγων 
δεν αλλάζει την πρόγνωση του PCNSL.9,10

Ιστολογία και παθογένεση
η στερεοτακτική βιοψία είναι η προτιμώμενη μέθο-

δος για να τεθεί η διάγνωση,6-8 καθώς οι βλάβες συνή-
θως βρίσκονται εν τω βάθει και η χειρουργική εκτομή 
δεν βελτιώνει την επιβίωση, αν και πρόσφατα αυτό αμ-
φισβητήθηκε από γερμανική μελέτη.12 η διήθηση είναι 
διάχυτη, με προτίμηση στον περιαγγειακό χώρο. το δι-
άχυτο από μεγάλα κύτταρα (DLBCL) αποτελεί το 95% 
των PCNSL και αναγνωρίζεται ως διαφορετικός υπότυ-
πος στην WHO. Υπάρχει φαινότυπος ενεργοποιημένων 
Β-κυττάρων (95% μUM-1+, 10% CD10+) αλλά υπάρ-
χουν και στοιχεία συνεχιζόμενης σωματικής υπερμε-
τάλλαξης και έκθεσης στο βλαστικό κέντρο.5 Υπάρχει 
συχνά αυξημένη έκφραση των BCL2, BCL6 και MYC, 
γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για την κακή πρόγνω-
ση.13 Πράγματι, η έκφραση BCL6 βρέθηκε να σχετίζε-
ται με μειωμένη επιβίωση, σε αντίθεση με παλαιότερες 
μελέτες. Αντίθετα οι περιαγγειακές διηθήσεις από αντι-
δραστικά τ-λεμφοκύτταρα συσχετίστηκαν με καλύτερη 
πρόγνωση.14 η πιο συχνή γενετική βλάβη είναι η del6p21, 
όπου βρίσκεται το HLA locus5,15 και πιθανά είναι η βάση 
μηχανισμού ανοσολογικής διαφυγής των κυττάρων του 
PCNSL, ενώ δίπλα βρίσκονται ογκοκατασταλτικά γονί-
δια. Επίσης υπάρχει ενεργοποίηση της οδού NFkB και 
JAK/STAT και μεταλλάξεις του MYD88.16,17 οι επισκλη-
ρίδιοι όγκοι δεν θεωρούνται PCNSL και έχουν συνήθως 
άλλη ιστολογία (marginal).

Σταδιοποίηση
η σταδιοποίηση έχει σαν σκοπό να αποκλείσει την 

ύπαρξη συστηματικού λεμφώματος και να καθορίσει 
την έκταση στο κΝς. Εκτός από την κλινική και εργα-
στηριακή εκτίμηση/HIV test περιλαμβάνει αξονικές το-
μογραφίες θώρακος, άνω/κάτω κοιλίας, μυελόγραμμα/ 
οστεομυελική βιοψία και υπερηχογράφημα όρχεων, κυ-
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ρίως στους ηλικιωμένους άνδρες, ενώ για το κΝς εκτός 
από την MRI, MRS χρειάζεται απαραίτητα οφθαλμολο-
γική εκτίμηση/έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία και έλεγ-
χος του ΕΝΥ.5,7,8 Έλεγχος της σπονδυλικής στήλης πρέπει 
να γίνει μόνο στον σπάνιο ασθενή με την ανάλογη συ-
μπτωματολογία, ενώ ο ρόλος του ΡΕτ δεν είναι ακόμα 
σαφής.17-19 Παρά την συνήθως μονήρη εντόπιση, πρέπει 
να σημειωθεί ότι μικροσκοπική διήθηση στον εγκέφαλο 
βρίσκεται και εκτός του όγκου σε αυτοψίες, ενώ κύτταρα 
PCNSL έχουν βρεθεί να κυκλοφορούν στο αίμα.5 Επίσης 
συνιστάται η χρήση ενός νευροψυχολογικού test όπως το 
μini-μental State Examination.18,20

Προγνωστικοί παράγοντες
γενικοί παράγοντες είναι η ηλικία, η κατάσταση ικα-

νότητας (PS) και η LDH. Ειδικοί παράγοντες είναι η διή-
θηση εν τω βάθει δομών του εγκεφάλου, και το αυξημένο 
λεύκωμα του ΕΝΥ (Πίνακας 1). Έτσι δημιουργείται το In-
ternational Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) 
score.21 Ασθενείς με 0-1, 2-3 ή 4-5 παράγοντες έχουν δι-
ετή επιβίωση 80%, 48% ή 15% αντίστοιχα.

Θεραπεία

Ακτινοθεραπεία (Α/Θ)
η Α/Θ αποτέλεσε από νωρίς τη βάση της θεραπείας, 

καθώς η αρχική απάντηση είναι πολύ καλή (60-70%) 
με μεγάλα ποσοστά CR. Χρησιμοποιούνται τουλάχι-
στον 4000-4500 cGys σε όλο τον εγκέφαλο (whole-brain 
radiotherapy, WBRT) σε μικρά κλάσματα και συνιστάται 
να περιλαμβάνονται και τα οπίσθια στοιχεία του οφθαλ-
μού. η διάμεση επιβίωση όμως είναι χαμηλή, 12-18 μή-
νες.22 μεγαλύτερη δόση ή προσθήκη boost στον όγκο 
δεν βοηθούν και η υποτροπή συμβαίνει μέσα στο ακτι-
νοβοληθέν πεδίο.1,5 ςαν θεραπεία σταθεροποίησης μετά 
από χημειοθεραπεία προσφέρει αύξηση του διαστήματος 
χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) χωρίς όμως να βελτιώνεται η 
μακρόχρονη επιβίωση (OS), λόγω σοβαρής νευροτοξι-

πίνακας 1. Προγνωστικοί παράγοντες PCNSL (IELSG 
score)

Ηλικία >60 έτη

Κατάσταση ικανότητας PS ECOG >1

LDH αυξημένη

Λεύκωμα ΕΝΥ αυξημένο

Εντόπιση σε εν τω βάθει  
δομές

Περικοιλιακά, β γάγγλια, 
στέλεχος, παρεγκεφαλίδα

κότητας (Πίνακας 2). μικρότερες δόσεις (24-36 Gy σε 
CR) και υπερκλασματοποίηση δοκιμάζονται χωρίς να έχει 
αποδειχτεί η υπεροχή τους. ςήμερα η Α/Θ χρησιμοποιεί-
ται συμπληρωματικά μετά τη Χ/Θ σε υπολειμματική και 
ανθεκτική νόσο ή στην υποτροπή.22-25

Κορτικοειδή
τα κορτικοειδή χρησιμοποιούνται για την αποιδημα-

τική και λεμφολυτική δράση τους. η γενικευμένη χρήση 
τους όμως πρέπει να αποφεύγεται πριν την διάγνωση και 
την αρχική σταδιοποίηση, καθώς μπορεί να επιφέρουν 
γρήγορη και σημαντική μείωση των ευρημάτων στην 
MRI, αλλά και να δυσχεράνουν την ιστολογική διάγνω-
ση. Επίσης τα κορτικοειδή αποκαθιστούν τον ΒΒΒ, μει-
ώνοντας τη διείσδυση των άλλων φαρμάκων.

Συστηματική χημειοθεραπεία (Χ/Θ)
λόγω ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος στον εγκέ-

φαλο και της ύπαρξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
(ΒΒΒ), το PCNSL χρειάζεται ιδιαίτερη θεραπεία. Ως προς 
την διεισδυτικότητα στον εγκέφαλο, τα φάρμακα διακρί-
νονται σε 3 κατηγορίες: 1. ουσίες δραστικές, χωρίς καλή 
διεισδυτικότητα μέσω ΒΒΒ και χωρίς δυνατότητα μεγά-
λης αύξησης της δόσης, όπως ανθρακυκλίνες 2. ουσίες 
λιποδιαλυτές με καλή διεισδυτικότητα μέσω ΒΒΒ, όπως 
αλκυλιωτικοί παράγοντες και 3. ουσίες με δυνατότητα 
χορήγησης υψηλής δόσης, όπως αντιμεταβολίτες (με-
θοτεξάτη, κυταραβίνη).23,24,26 Έτσι τα κλασσικά σχήμα-
τα τύπου CHOP δεν είναι αποτελεσματικά στο PCNSL, 
εκτός ίσως από την αρχική φάση, που είναι διασπασμέ-
νος ο φραγμός.22 Έγινε προσπάθεια να καταλυθεί ο ΒΒΒ 
ωσμωτικά ώστε να αποδίδεται άμεσα, με ενδοαρτηριακή 
έγχυση, μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου στο εγκεφαλικό 
παρέγχυμα.5 τα ποσοστά απάντησης ήταν υψηλά, όμως 
η επιβίωση δεν διέφερε σημαντικά (42%), η μέθοδος πα-
ρουσιάζει δυσκολίες και επιπλοκές, κυρίως στους μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς. Έτσι η Χ/Θ βασίζεται κυρίως 
σε φάρμακα που περνούν τον ΒΒΒ. 

Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)
Είναι το μόνο χημειοθεραπευτικό που έχει αποδεδειγ-

μένη και υψηλή αποτελεσματικότητα ως μονοθεραπεία 
στο PCNSL. η προσθήκη μτΧ στην Α/Θ υπερδιπλασί-
ασε τα ποσοστά επιβίωσης, με 5ετή OS 20-40%.5 η χο-
ρήγηση μτΧ σε υψηλές δόσεις (>3gr/m2 και μέχρι 8gr/
m2) και σε σχετικά ταχεία έγχυση (2-4 ώρες) επιτυγχά-
νει θεραπευτικά επίπεδα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα και 
στο ΕΝΥ (10 μmol/l), κάνοντας περιττή την ενδοραχι-
αία χορήγηση, ειδικά όταν δεν υπάρχει συμμετοχή του 
ΕΝΥ.26,27 η κάθαρση της κρεατινίνης πρέπει να εκτιμά-
ται με συλλογή ούρων 24ώρου (επιθυμητό GFR >100ml/
min). Απαραίτητη είναι η σωστή ενυδάτωση, η συνεχής 
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αλκαλοποίηση των ούρων και η διάσωση με φολινικό, 
ανάλογα με τα επίπεδα της μτΧ στο αίμα. Αν παρ’ όλα 
αυτά σημειωθεί σοβαρή νεφρική βλάβη, πρέπει να χορη-
γηθεί αντίδοτο (glucarpidase). Παρά την καλή απάντηση, 
η διάρκεια της ύφεσης δεν είναι μεγάλη και η μονοθε-
ραπεία δεν αρκεί.3,26 ςε γερμανική τυχαιοποιημένη με-
λέτη, η προσθήκη Α/Θ στη μτΧ βελτίωσε την διάρκεια 
της ύφεσης αλλά όχι και την επιβίωση (πίνακας 2), λό-
γω νευροτοξικότητας.28

Συνδυασμένη Χ/Θ
Αρκετά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυα-

σμό με την μτΧ με σκοπό την αυξημένη και συνεργική 
δράση, όμως συχνά η τοξικότητα είναι μεγαλύτερη οδη-
γώντας σε μειώσεις της δόσης της και αύξηση του μεσο-
διαστήματος. η μεγάλη δόση μτΧ (8gr/m2) συνδυάζεται 
με Rituximzab ή/και Temozolamide ενώ με άλλα Χ/Θ 
φάρμακα χρησιμοποιείται συνήθως μικρότερη δόση27 (πί-
νακας 2). ςε μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη η προσθήκη 
κυτταραβίνης (AraC 4 δόσεις των 2 g/m2) στη μτΧ έδει-
ξε πλεονέκτημα επιβίωσης και αποτελεί φάρμακο πρώ-

της γραμμής.29 Επίσης η Etoposide σε υψηλή δόση ή σε 
συνεχή έγχυση είναι δραστική και χρησιμοποιείται με 
την AraC στη σταθεροποίηση.26,28,30 Άλλα συχνά χρησι-
μοποιούμενα φάρμακα είναι: Vincristine, Procarbazine, 
Ifosphamide, Lomustine.26,31,32 η Thiotepa χρησιμοποιεί-
ται στη σταθεροποίηση και στη μεγαθεραπεία. η χρήση 
της επεκτείνεται και στα σχήματα εφόδου, καθώς απο-
δείχτηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη ότι υπάρχει όφελος 
επιβίωσης από την προσθήκη της33 (πίνακας 2). η εντα-
τική σταθεροποίηση έχει σκοπό να αντικαταστήσει την 
Α/Θ.30,34,35 η ενδορραχιαία χορήγηση Χ/Θ δεν φάνηκε να 
βελτιώνει την επιβίωση.3,24,26

Temozolamide
Έχει δοθεί μόνη, σε συνδυασμό με Χ/Θ ή συγχρό-

νως με Α/Θ. Παρουσιάζει καλό profil τοξικότητας, άρα 
είναι κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, όπου τα ποσο-
στά CR ήταν σημαντικά ως μονοθεραπεία (ως 47%).36 η 
χρήση της αυξάνεται στη θεραπεία του PCNSL, αντικα-
θιστώντας την Procarbazine στην αρχική θεραπεία αλλά 
και ως συντήρηση.37

πίνακας 2. Διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα αποτελέσματά τους σε ασθενείς με PCNSL
Αναφορά Σχήμα Χ/Θ ν Ασθενείς Ανταπόκριση PFs Os

Ferreri AJ26 

randomised 
(IELSG 20)

MTX vs MTX,  
AraC + WBRT both

79 18% vs 46% CR 3year 
20% vs 38%

3year
34% vs 47%

Rubenstein27 

(CALGB50202)
MT-R/ EA:
MTX, TMZ, R 
VP16, AraC

44 66% CR 2year 59% 4year 65%

Ghesquières H 
(GELA)44

C5R + WBRT
Age adjusted 

(MTX, DXR, VCR, AraC)

99 49% CR
C5R: 33% CR
elderly: 28% CR

5year 26%
elderly 11%

5year 34%
elderly 17%

DeAngelis45 MTX, VCR, PCZ,  
AraC, +WBRT

102 58% CR 3year 41%
5year 25%

2year 54%
5year 32%

Fritsch K29 R-MCP
R, MTX, PCZ, 

lomustine

28 elderly
>75 years

64% CR 3year 31% 3year 31%

Thiel E25 

randomised
MTX, Ifo +WBRT 

vs MTX, Ifo -WBRT
551 (338 treated 

per protocol)
35% CR
19% PR 

(with CT)

median 18 months 
vs 12 months
2 year 44% vs 31%

median
32 months
vs 37 months

Schorb E41 

multicenter
CT + HSCT 

±WBRT (WBRT 34%)
105 Overall 95% 

(CR 75%)
median 85 months 5year 79%

Ferreri AJ33 

randomised 
(IELSG 32)

MTX, AraC vs MTX,  
AraC + R, Thiotepa

227 23% vs  
49% CR

- -

MTX: methotrexate, AraC: cytarabine, TMZ: temozolamide, R: rituximab, VP16: etoposide, DXR: doxorubicin, VCR: vinvristine, PCZ: procarba-
zine, Ifo: ifosphamide, PFS: progression free survival, OS: overall survival, WBRT: whole-brain radiotherapy, CT: chemotherapy, HSCT: Αυτόλογη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
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Νευροτοξικότητα
η υψηλή δόση μτΧ έχει αποδειχτεί (κυρίως σε ασθε-

νείς με ολλ) ότι έχει τοξικότητα στο νευρικό σύστημα, 
αν και ήπια. η λευκοεγκεφαλοπάθεια που προκαλεί εί-
ναι πιο σοβαρή απεικονιστικά παρά κλινικά. Υπάρχει 
συνεργική δράση με την Α/Θ, κυρίως όταν η Χ/Θ έπεται 
της Α/Θ. ο κύριος παράγοντας νευροτοξικότητας όμως 
είναι η Α/Θ. Πρόκειται για σοβαρή, απώτερη νευρολο-
γική σημειολογία που εκδηλώνεται με άνοια, αταξία, 
ακράτεια και μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία αυτοεξυ-
πηρέτησης ή και στο θάνατο.5,50 Είναι πιο συχνή (μέχρι 
και >50%) και σοβαρή σε ασθενείς >60 ετών. η ακρι-
βής επίπτωση δεν είναι γνωστή καθώς σπάνια χρησιμο-
ποιούνται για την εκτίμησή της ειδικές δοκιμασίες πριν 
την θεραπεία και προοπτικά, όπως είναι οι τελευταίες συ-
στάσεις.20 ςτους νεώτερους ασθενείς η νευροτοξικότητα 
φαίνεται να είναι υπο-εκτιμημένη, καθώς αρκετοί έχουν 
προβλήματα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (μνή-
μη, ψυχοκινητική ταχύτητα, προσοχή κ.α.), ενώ το 50% 
των ασθενών σε ύφεση δεν επιστρέφει στην εργασία του 
ή υποαπασχολείται.3,50

Παιδιά, ηλικιωμένοι
η ηλικία είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, 

αφού επηρεάζει τα ποσοστά απάντησης και υποτροπής, 
την επιβίωση αλλά και την ανοχή της θεραπείας και τις 
επιπλοκές. λίγες αναφορές υπάρχουν για το PCNSL στα 
παιδιά, κυρίως εφήβους.51 η διάμεση ηλικία είναι 14 έτη 
και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των τ και αναπλαστι-
κών λεμφωμάτων. τα ποσοστά ύφεσης είναι υψηλά (CR 
>70%) και φαίνεται ότι η Α/Θ δεν είναι απαραίτητη στα 
Β- PCNSL. η HD MTX δεν είναι το ίδιο καλά ανεκτή 
από τους ηλικιωμένους ασθενείς, όπως και η υψηλές δό-
σεις AraC. Πολλά κέντρα εφαρμόζουν διαφορετικά σχή-
ματα για τους ηλικιωμένους (πίνακας 2),32 ενώ γίνεται 
προσπάθεια να αποφευχθεί η Α/Θ.52,53

Υποτροπή PCNSL
Αν η ύφεση με τη Χ/Θ 1ης γραμμής είχε διάρκεια >12 

μήνες, μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου σχήμα βασισμένο 
στη μτΧ. Ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε WBRT 
μπορούν να ακτινοβοληθούν, ιδίως σε ανθεκτικότητα σε 
σχήματα με νεώτερα φάρμακα. η HSCT είναι μια επιλο-
γή για χημειοευαίσθητη νόσο, με απάντηση σε σχήματα 
διάσωσης.46 Ασθενείς με χαμηλό PS και ηλικιωμένοι μπο-
ρούν να λάβουν Temozolamide ± Rituximab.36,53

PCNSL σε ασθενείς HIV(+)
η συχνότητα του PCNSL σε ασθενείς με AIDS έχει 

μειωθεί τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή ισχυ-
ρής αντιρετροϊικής αγωγής (ηΑΑRτ). Διαφέρει από το 
PCNSL σε ανοσοϊκανούς ασθενείς στην απεικόνιση (συ-

Νεώτερα φάρμακα
ςε μικρές μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν 

δείξει αποτελεσματικότητα σε ανθεκτικό ή σε υποτροπή 
PCNSL και άλλα φάρμακα όπως Topotecan, Fotemustine, 
Teniposide, Nedaplatin.23 η πομαλιδομίδη, όπως και άλλα 
ανοσορρυθμιστικά, έχει δείξει αντιλεμφωματική δράση. 
ςε ζωικά μοντέλα διαπερνά τον ΒΒΒ και έχει θεραπευ-
τική δράση στο PCNSL επηρεάζοντας το μικροπεριβάλ-
λον του όγκου και τη φαγοκυττάρωση από μακροφάγα.38 

η λεναλιδομίδη ίσως έχει κλινική δραστικότητα,39 αλλά 
και το ibtutinib,40 όπως αναμένεται θεωρητικά από την 
ιστολογία του PCNSL. 

Rituximab
ςτο συστηματικό NHL το Rituximab έχει βελτιώσει 

την επιβίωση, δεν μειώνει όμως αντίστοιχα και τον κίνδυ-
νο υποτροπής στις μήνιγγες, λόγω ελαττωμένης διαπερα-
τότητας διά του ΒΒΒ (επίπεδα ΕΝΥ 0,1-4% του αίματος). 
Παρόλα αυτά σε αναδρομικές μελέτες (πίνακας 2) και 
σε ζωικά μοντέλα έχει φανεί ότι η χορήγηση Rituximab 
συσχετίστηκε με αυξημένη επιβίωση.41-43 Υπάρχει πιθα-
νότητα να μειώνει τις υποτροπές εκτός κΝς. ςήμερα 
χρησιμοποιείται στα περισσότερα θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα. ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη IELSG32 η προσθήκη 
rituximab και Thiotepa στο σχήμα MTX-AraC βελτίω-
σε την απάντηση33 (Πίνακας 2). Από αρκετούς χορηγεί-
ται στην αρχική φάση της εφόδου23,30 ή 1-3 ημέρες πριν 
τη μτΧ, όταν ο ΒΒΒ δεν είναι άθικτος, ενώ σε κάποιες 
μελέτες χρησιμοποιήθηκε το Rituximab σε ενδοκοιλια-
κή ή ενδοραχιαία έγχυση.44

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (HSCT)

με την HSCT μπορούν να χορηγηθούν υψηλές δόσεις 
φαρμάκων και φάρμακα χωρίς διασταυρούμενη ανθεκτι-
κότητα και ίσως να μπορεί να αντικαταστήσει την WBRT 
ως σταθεροποίηση ή θεραπεία υποτροπής.45-48 ςε ασθε-
νείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον PCNSL, η HSCT έχει 
δώσει καλά αποτελέσματα με CR 60% και τους μισούς 
ασθενείς να επιζούν πάνω από 2 έτη.22,46 Όμως υπάρχει 
ασάφεια, καθώς πολλά πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνουν 
WBRT, ενώ χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα προε-
τοιμασίας (conditioning). το ΒΕΑμ ως conditioning δεν 
είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα και χρησιμοποιούνται 
φάρμακα όπως Thiotepa, Busulfan, Cyclophosphamide, 
Carmustine. ςε αρκετές μελέτες εφαρμόστηκε η HSCT ως 
θεραπεία σταθεροποίησης στην 1η γραμμή (σε CR ή PR), 
με σκοπό να παραλειφθεί η Α/Θ45,48 και φαίνεται ότι απο-
τελεί καλή εναλλακτική λύση για τους νεότερους ασθε-
νείς.49 τρέχουσες πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
εξετάζουν σημαντικά ζητήματα της θεραπείας στο PCNSL, 
όπως τη θέση του Rituximab, της HSCT και της WBRT.
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χνά πολυεστιακή νόσος με νέκρωση και δακτυλιοειδή 
εμπλουτισμό), στη θετικότητα για EBV (κύτταρα λεμ-
φώματος και ΕΝΥ) αλλά και στην πρόγνωση, που εξα-
κολουθεί να είναι χειρότερη. ςυνήθως ο αριθμός των τ4 
λεμφοκυττάρων είναι πολύ χαμηλός. Υπάρχουν αναφο-
ρές για υποχώρηση του όγκου μόνο με αντιιική αγωγή, 
όμως η συνιστώμενη θεραπεία είναι αυτή του PCNSL + 
ηΑΑRτ.2,3,5 η Α/Θ είναι μια λύση για ασθενείς που δεν 
μπορούν να υποβληθούν σε εντατική Χ/Θ.

Πρωτοπαθή λεμφώματα του υαλοειδούς/
αμφιβληστροειδούς (PVRL, Primary 
Vitreoretinal Lymphoma)

Είναι μια υποομάδα των PCNSL με ανάλογη ιστο-
λογική εικόνα, που αναπτύσσονται στα στοιχεία αυτά 
του οφθαλμού (υαλοειδές, αμφιβληστροειδής). ονομά-
ζονται έτσι για να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα ενδο-
φθάλμια λεμφώματα που αφορούν κυρίως το ραγοειδές, 
είναι συνήθως χαμηλής κακοήθειας και δεν σχετίζονται 
με το κΝς. τα συμπτώματα εμφάνισης είναι ασαφή (θό-
λωση όρασης, μυγάκια) και καθυστερούν τη διάγνωση, 
που αρχικά είναι συνήθως ραγοειδίτις. Χαρακτηριστι-
κά η οπτική οξύτητα είναι καλύτερη από το αναμενόμε-
νο.5,6,54 τα ευρήματα στην έμμεση βυθοσκόπιση και την 
αγγειογραφία φθορισμού είναι κυτταρικές διηθήσεις του 
υαλοειδούς σε σωρούς ή σεντόνια ή διηθήσεις κάτω από 
τον αμφιβληστροειδή.55 τα κακοήθη κύτταρα είναι λίγα, 
ανάμεσα σε αντιδραστικά τ-λεμφοκύτταρα. η διάγνωση 
είναι δύσκολη, και απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων 
ειδικοτήτων και εξειδικευμένων εργαστηρίων. Χρειάζε-
ται εκτομή υαλοειδούς (1-2cc) ή βιοψία αμφιβληστροει-
δούς για ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη, ενώ για 
την απόδειξη της κλωνικότητας βοηθούν η κυτταρομε-
τρία ροής και η PCR.8,56 Επίσης τα υψηλά επίπεδα IL-10 
στο υαλοειδές (ή ο λόγος IL-10/IL-6 >1) είναι ενδεικτικά 
PVRL, όπως και η παρουσία της μετάλλαξης MYD88.57 
λόγω σπανιότητας της νόσου αλλά και της συχνά προχω-
ρημένης ηλικίας των ασθενών, δεν υπάρχει καθιερωμένη 
βέλτιστη θεραπεία για τα PVRL, ενώ ο οφθαλμός θεω-
ρείται άσυλο κυττάρων, όπως οι μήνιγγες και το ΕΝΥ.56

Τοπική θεραπεία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η νόσος είναι εντο-

πισμένη σε έναν οφθαλμό και σε ασθενείς που δεν μπο-
ρούν να λάβουν συστηματική θεραπεία. Περιλαμβάνει 
τοπική ακτινοθεραπεία, ενδοφθάλμιες εγχύσεις ή συνδυ-
ασμό τους. η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται και στους δύο 
οφθαλμούς και είναι πολύ κλασματοποιημένη (1.5-2 Gy 
ανά συνεδρία, 35-40 Gy) ώστε να μειώνεται η πιθανότη-
τα μετακτινικής αμφιβληστροειδοπάθειας. η ενδοφθάλ-
μια έγχυση μεθοτρεξάτης στον πάσχοντα οφθαλμό έχει 
αποδειχτεί αποτελεσματική (περίπου 6-10 εγχύσεις). το 

rituximab διεισδύει από το υαλοειδές και στον αμφιβλη-
στροειδή και έχει παρατεταμένη δράση (2-3 εβδομάδες).

Συστηματική θεραπεία
ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων PVRL (60-80%) 

η νόσος αφορά και τους δύο οφθαλμούς, ενώ το κΝς εί-
τε συμμετέχει εξαρχής ή θα εμφανίσει εντόπιση σύντο-
μα (60-90%). Έτσι τα περισσότερα κέντρα εφαρμόζουν 
συστηματική θεραπεία εξαρχής, με ή χωρίς τοπική θερα-
πεία, όπως και στα υπόλοιπα PCNSL. Παρά την αρχική 
απάντηση στη θεραπεία, η πρόγνωση των PVRL δεν εί-
ναι καλή λόγω υποτροπών.46-48

Άλλα σπάνια πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά 
λεμφώματα

τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα (enNHL) αποτελούν 
το 25-30% των λεμφωμάτων και έχουν ποικίλες εντο-
πίσεις, ακόμα και σε θέσεις χωρίς λεμφαδενικό ιστό. η 
κλινική εικόνα είναι ανάλογη της εντόπισης και της ιστο-
λογίας. η παθογένεση σχετίζεται με χρόνιο αντιγονικό 
ερεθισμό, ανεπιτυχή ρύθμιση της ανοσίας ή συνδυασμό 
τους. το πιο συχνό είναι το λέμφωμα του γαστρεντερι-
κού συστήματος με κυριότερο αυτό του στομάχου, που 
μπορεί να είναι MALT, DLBCL ή DLBCL με στοιχεία 
MALT. γενικά τα enNHL ανευρίσκονται σε μεγαλύτερη 
ηλικία, έχουν σπανιότερα αυξημένη LDH και το στάδιο 
είναι συχνά χαμηλότερο, με την πλειονότητα των ασθε-
νών να έχει στάδιο ιΕ ή ιιΕ, και σε αυτές τις περιπτώσεις 
η πρόγνωση είναι καλή. η πενταετής επιβίωση ανάλογα 
με την εντόπιση στις μελέτες της IELSG ήταν: λέμφω-
μα στομάχου 75%, οστών 75%, μαστών 63%, όρχεων 
48% και κΝς 37%. ιδιαίτερες χρωμοσωμικές ανωμαλί-
ες έχουν βρεθεί συχνότερα στα enNHL, όπως +1q, +7p, 
+12q, +X, -4, -6q, -18q κ.α. η αυξημένη τιμή της μέγι-
στης πρόσληψης (SUVmax) στο ΡΕτ και η μέγιστη διά-
μετρος του όγκου (>7,5εκ) φαίνεται να έχει προγνωστική 
αξία και στα enNHL.58-63

Πρωτοπαθές λέμφωμα στομάχου  
(Primary Gastric NHL, PGL)

το PGL με ιστολογία DLBCL αποτελεί το 25-30% 
των enNHL και το 5% των νεοπλασμάτων του στομάχου 
και μπορεί να αναπτύσσεται de novo ή μετά από μετα-
τροπή ενός MALT λεμφώματος. ςτην τελευταία περί-
πτωση μπορεί να συνυπάρχουν περιοχές με μορφολογία 
MALT. Παρουσιάζεται με επιγαστρικό άλγος, φόρτο και 
δυσπεπτικά συμπτώματα, σπανιότερα αιμορραγία. Απώ-
λεια βάρους υπάρχει στο 40% των ασθενών, αν και δεν 
αποτελεί Β-σύμπτωμα. η high-resolution CT και ο ενδο-
σκοπικός υπέρηχος βοηθούν ιδιαίτερα στη σταδιοποίηση 
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(βάθος της διήθησης στομάχου, περιγαστρικοί λεμφαδέ-
νες). ςτη σταδιοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται έλεγ-
χος όλου του πεπτικού και του δακτυλίου Waldeyer. το 
βάθος της διήθησης του τοιχώματος και ο IPI φάνηκε 
να επηρεάζουν την πρόγνωση.64 ο ρόλος της γαστρε-
κτομής έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και 
περιορίζεται σε περιπτώσεις με διάτρηση ή βαρειά αι-
μορραγία. η θεραπεία είναι Χ/Θ που περιλαμβάνει αν-
θρακυκλίνη (R-CHOP) με ή χωρίς τοπική Α/Θ. Παρά 
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες, οι σύγχρονες τάσεις οδηγούν στη μείωση της 
θεραπείας και ασθενείς σε ύφεση μετά 6 R-CHOP δεν 
χρειάζονται σταθεροποίηση με ακτινοθεραπεία. Επίσης 
τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί η επιτυχής αντιμε-
τώπιση PG-DLBCL χαμηλού σταδίου μόνο με θεραπεία 
εκρίζωσης του H Pylori. Φαίνεται ότι ένα σημαντικό πο-
σοστό PG-DLBCL διατηρεί την εξάρτηση από το αντι-
γόνο (H Pylori) και αυτό ισχύει σε όλους τους τύπους 
λεμφώματος ( MALT- σχετιζόμενο ή de novo). Δεν εί-
ναι όμως ακόμα σαφές ποιοι ασθενείς είναι οι καλύτεροι 
υποψήφιοι για αυτή τη θεραπεία (αναφέρεται ανθεκτι-
κότητα στην θεραπεία εκρίζωσης σε πυρηνική έκφραση 
CD10 και NFkB).62,65

Πρωτοπαθές λέμφωμα των οστών
Πρόκειται για λέμφωμα που εξορμάται και περιορίζε-

ται στα οστά ή στον μυελό των οστών. τα κύτταρα φαί-
νεται να προέρχονται από τον αιμοποιητικό μυελό και 
έχουν ιδιαίτερο τροπισμό προς τα οστά. Αποτελεί το 5% 
των enNHL και στην πλειονότητα είναι DLBCL.63 Χα-
ρακτηρίζεται από απουσία BCL-6, αυξημένη συχνότητα 
BCL-2 και MYC αναδιάταξης. ςυνήθως υπάρχει μονήρης 
εντόπιση (70%) που αφορά κυρίως το μηριαίο και μετά 
το βραχιόνιο, ενώ στην πολυοστική μορφή εντοπίζεται 
συχνά στη σπονδυλική στήλη. κλινικά υπάρχει επώδυνη 
διόγκωση και απεικονιστικά διηθητική βλάβη, με επέκτα-
ση στα μαλακά μόρια. η ύπαρξη κατάγματος συσχετίζε-
ται με χειρότερη πρόγνωση, καθώς και η επέκταση στους 
μυς. η MRI υπερέχει της CT στην ανάδειξη της έκτασης 
της διήθησης και το ΡΕτ μπορεί να αποκαλύψει και άλλες 
εστίες. η Α/Θ μόνο δεν αρκεί, καθώς υπάρχουν πολλές 
υποτροπές. Θεραπείες τύπου R-CHOP + Α/Θ επιτυγχά-
νουν υψηλά ποσοστά απάντησης και επιβίωσης (>80%) 
στη μονήρη εντόπιση. η πολυοστική νόσος έχει χειρότε-
ρη πρόγνωση, είναι όμως σημαντικά καλύτερη από λεμ-
φαδενικό NHL με οστικές εντοπίσεις.66 οι υποτροπές στο 
κΝς είναι σπάνιες. Χρειάζεται προσοχή στον επανέλεγ-
χο μετά την θεραπεία, καθώς η MRI δείχνει εμμένουσες 
βλάβες και η πρόσληψη στο PET μπορεί να αφορά την 
οστική αναδόμηση της περιοχής.63 η χρήση των διφω-
σφονικών δεν έχει μελετηθεί ευρέως, όμως υπάρχουν εν-
δείξεις ευεργετικής επίδρασης.67

Πρωτοπαθές λέμφωμα των όρχεων
Αποτελεί το 5% των όγκων των όρχεων, όμως είναι ο 

συχνότερος όγκος σε άνδρες 60-80 ετών. Είναι συνήθως 
DLBCL και η διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 66 έτη. ορ-
χεκτομή του πάσχοντος όρχεως γίνεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά. ςυχνά 
υπάρχει αμφοτερόπλευρη εντόπιση, αλλά και δευτερο-
παθείς εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. οι υποτροπές μπο-
ρεί επίσης να είναι εξωλεμφαδενικές, με συχνή εντόπιση 
στο κΝς. το λέμφωμα των όρχεων μοιράζεται πολλά κοι-
νά γενετικά χαρακτηριστικά με αυτό του κΝς (PCNSL) 
που τα διαχωρίζουν από τα κοινά DLBCL, όπως μεταλ-
λάξεις MYD88 και NFKBIZ και βλάβες στο 9p24.168 Αν 
δεν εφαρμοστεί Α/Θ, παρατηρούνται υποτροπές στον ετε-
ρόπλευρο όρχι. ςε μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών η 
χορήγηση HD MTX δεν βοήθησε. η εφαρμοζόμενη θε-
ραπεία είναι Χ/Θ R-CHOP και Α/Θ στον ετερόπλευρο 
όρχι σε συνδυασμό με προφυλακτική ενδορραχιαία χο-
ρήγηση μεθοτρεξάτης.49,54 

Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστών
το πρωτοπαθές λέμφωμα των μαστών είναι σπάνιο 

enNHL (<2% των enNHL) με ιστολογία κυρίως DLBCL 
(τύπου ABC) και πρόγνωση πτωχή σε σχέση με το στά-
διο. ςπάνια είναι Burkitt σχετιζόμενο με την κύηση ή 
χαμηλής κακοήθειας σε ηλικιωμένες γυναίκες. Υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος να ενέχεται και ο άλλος μαστός εί-
τε εξαρχής ή στην υποτροπή και είναι απαραίτητος ο εν-
δελεχής έλεγχός του, κατά προτίμηση με διπλή μέθοδο 
(υπέρηχος, MRI). Επίσης αναφέρεται αυξημένος κίνδυ-
νος υποτροπής στο κΝς, αλλά είναι σαφώς μικρότερος 
από ότι στο λέμφωμα όρχεων, επομένως δεν είναι σαφής 
ο ρόλος της προφύλαξης. η μονήρης εντόπιση έχει καλύ-
τερη πρόγνωση. η μαστεκτομή δεν βελτιώνει τα αποτε-
λέσματα και δεν συνιστάται. η θεραπεία είναι R-CHOP 
και Α/Θ στον σύστοιχο μαστό και μασχάλη.52,54,60

Ενδοαγγειακό (ή αγγειοτροπικό) λέμφωμα 
από μεγάλα κύτταρα (IVLBCL, intravascular 
large B-cell lymphoma)

Είναι ένα σπάνιο εξωλεμφαδενικό λέμφωμα που χα-
ρακτηρίζεται από την εκλεκτική ανάπτυξη των λεμφωμα-
τικών κυττάρων μέσα στον αυλό των μικρών αιμοφόρων 
αγγείων, κυρίως τριχοειδών, ενώ εξαιρούνται οι μεγάλες 
αρτηρίες και φλέβες (WHO 2008).70 Παραδόξως παρου-
σία λεμφωματικών κυττάρων στο αίμα διαπιστώνεται σε 
μικρό αριθμό ασθενών (ως 10%).58 η διάμεση ηλικία είναι 
τα 70 έτη και η πρόγνωση είναι κακή, με μικρό ποσοστό 
ασθενών με μακρά επιβίωση. Δεν είναι γνωστοί οι παρά-
γοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των κυττάρων και 
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η κλινική εικόνα είναι διαφορετική στις Δυτικές χώρες και 
την Ασία. ςτη Δυτική μορφή εντοπίζεται συχνά στο δέρ-
μα και στο κΝς και πρέπει να γίνεται συστηματική διε-
ρεύνησή τους κατά τη διάγνωση. ςπανιότερες εντοπίσεις 
είναι: ήπαρ, νεφροί, σπλήνας, μυελός. Υπάρχει συχνά αναι-
μία, αυξημένη LDH και β2 μικροσφαιρίνη. Περιπτώσεις 
IVLBCL εντοπισμένες στο δέρμα αφορούν συνήθως νέες 
γυναίκες με καλό PS και χωρίς Β-συμπτώματα και έχουν 
καλύτερη πρόγνωση. ςτην Ασιατική μορφή (κυρίως ια-

πωνία) οι ασθενείς παρουσιάζουν διήθηση μυελού, αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο, πυρετό, ηπατοσπληνομεγαλία 
και θρομβοπενία.70,71 η απεικόνιση δεν βοηθά σημαντικά 
στη διάγνωση του IVLBCL καθώς δεν υπάρχουν μάζες 
και λεμφαδένες. Επίσης ο ρόλος του PET-CT δεν είναι 
σαφής.72 η θεραπεία είναι τύπου R-CHOP εκτός από τις 
περιπτώσεις με διήθηση κΝς όπου συμπεριλαμβάνονται 
φάρμακα όπως μτΧ και Aracytin. η Α/Θ έχει ρόλο σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με μονήρη δερματική εντόπιση.58,71
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ABSTRACT: PCNSL is a rare aggressive non-Hodgkin lymphoma, usually of large B-cell histology, 
restricted to the nervous system. Its prognosis is worse than that of systemic lymphomas. The diagnosis 
should be confirmed by stereotactic biopsy or vitrectomy where appropriate, as concurrent ocular and/
or leptomeningeal involvement is common. To date, there is no standard approach to PCNSL treatment. 
Methotrexate in high doses is the single most effective chemotherapeutic agent and methotrexate-based 
regimens are used for induction, often in combination with other agents, such as cytarabine, etoposide, 
nitrosureas and temozolomide. Rituximab was used in induction or intrathecally, because of low CNS 
penetration. Its addition to HD-MTX appears to improve CR rates as well as progression-free survival. 
The tumor is radiosensitive and combined modality treatment with HD-MTX based chemotherapy plus 
whole brain radiotherapy (WBRT) prolongs disease free survival. This benefit has to be weighed against 
the increased risk of severe neurotoxicity in long-term survivors. Currently most protocols try to omit 
WBRT by using dose intensive consolidation. Autologous haemopoietic cell transplantation has been 
used under this concept and also in relapsed patients. Ongoing randomized trials are testing the role of 
WBRT, Rituximab and transplantation in the treatment of PCNSL. Primary extranodal lymphomas (en-
NHL) arise from tissue other than lymph nodes or spleen. The gastrointestinal tract is frequently involved. 
The most common location is the stomach, where half of the enNHL are DLBCL, either de novo or 
transformed MALT. Other sites of DLBCL extranodal lymphomas (except CNS) include bone, testis and 
breast. Signs and symptoms depend on the localization and the stage is usually limited (IE, IIE). Treat-
ment is generally that of DLBCL, but loco-regional irradiation plays a greater role than in nodal NHL.
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MYC-καθοδηγούμενα επιθετικά Β-κυτταρικά λεμφώματα: 
Παθογένεση, ταξινόμηση και θεραπεία

Δήμητρα Ροντογιάννη1, Παναγιώτα Γιαννούλια2, Ιωάννης Αποστολίδης2

ΠΕΡιληΨη: η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση των λεμφικών νεοπλασμάτων της WHO περιλαμ-
βάνει μια νέα κατηγορία λεμφωμάτων, διακριτή από τα άλλα διάχυτα από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώμα-
τα (DLBCL), οριζόμενη ως «υψηλής κακοήθειας Β-λέμφωμα με αναδιατάξεις των MYC και BCL2 με/
χωρίς BCL6» (HGBL, with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements, HGBL-DH). τα λεμφώμα-
τα αυτά αποτελούν λιγότερο από το 10% των DLBCL και τα συναντάμε στη βιβλιογραφία ως τα απο-
καλούμενα «διπλού-χτυπήματος» (double hit, DH) ή «τριπλού-χτυπήματος» λεμφώματα. λεμφώματα 
αυτού του τύποι είναι σημαντικό να διακρίνονται από τη μεγαλύτερη ομάδα των λεμφωμάτων «διπλής-
έκφρασης» (double expressor, DE) που αποτελούν το 25-30% των DLBCL και χαρακτηρίζονται από 
την αυξημένη ανοσοϊστοχημική πρωτεϊνική έκφραση των MYC και BCL2. τα HGBL-DH έχουν φτωχή 
πρόγνωση μετά από θεραπεία με τον συμβατικό συνδυασμό R-CHOP και αυξημένο κίνδυνο προσβο-
λής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δεν υπάρχουν προοπτικές κλινικές μελέτες στα HGBL-DH, 
αλλά από αναδρομικές μελέτες φαίνεται ότι η έκβαση βελτιώνεται όταν χρησιμοποιούνται πιο εντατι-
κοποιημένα σχήματα εφόδου. Όπου υπάρχει δυνατότητα, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
ενταχθούν σε κλινικές μελέτες με νεότερες στοχευμένες θεραπείες. Ασθενείς με DLBCL-DE έχουν κα-
λύτερη έκβαση από τους HGBL-DH αλλά χειρότερη από τους ασθενείς με μη-DE DLBCL. μια πρό-
σφατη φάσεως 3 κλινική μελέτη σε ασθενείς με DLBCL συνέκρινε το R-CHOP με το DA-EPOCH-R 
και δεν ανέδειξε διαφορά στην έκβαση. Αν και επικαιροποιημένη ανάλυση σύγκρισης της έκβασης των 
DE/μη-DE εκκρεμεί, μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα, ασθενείς με DLBCL-DE εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζονται είτε με R-CHOP είτε εντάσσονται σε κλινικές μελέτες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα MYC-καθοδηγούμενα επιθετικά Β-κυτταρικά λεμ-

φώματα αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα διαφορετικών λεμ-
φικών νοσημάτων. η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση 
των λεμφικών νεοπλασμάτων της Παγκόσμιας οργάνω-
σης Υγείας (WHO) περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και 
πλέον τα λεμφώματα αυτά εντάσσονται ανάλογα με τα 
κλινικά, βιολογικά ή μοριακά τους χαρακτηριστικά είτε 
σε μια νέα προσωρινή ενότητα με νοσολογικές οντότητες 
είτε σε προγνωστική υποομάδα ήδη γνωστών νοσολογι-
κών οντοτήτων. ςτην ανασκόπηση αυτή επικαιροποιεί-
ται η ταξινόμηση των MYC-καθοδηγούμενων επιθετικών 
Β-κυτταρικών λεμφωμάτων με βάση την αναθεωρημέ-

νη το 2016 μονογραφία της WHO, περιγράφεται η πρό-
οδος που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της βιολογίας 
και παθογένειάς τους, και ανασκοπούνται οι θεραπευτι-
κές επιλογές που διαθέτουμε για την αντιμετώπισή τους.

Ταξινόμηση 
η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση των λεμφικών 

νεοπλασμάτων ενσωματώνει την πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί στη βιολογία των λεμφωμάτων αυτών από το 2008 
που εκδόθηκε το «γαλάζιο» βιβλίο της WHO.1 η ανα-
θεώρηση δίδει έμφαση στα μοριακά χαρακτηριστικά με 
βαρύνουσα κλινική σημασία, όπως οι γενομικές αναδια-
τάξεις των ογκογονιδίων MYC, BCL2, με ή χωρίς ανα-
διατάξεις του BCL6. 

τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόο-
δος στην κατανόηση των γενομικών μεταβολών του MYC 
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στα Β-κυτταρικής προέλευσης λεμφώματα από μεγάλα 
B-κύτταρα (LBCL). Αναδιατάξεις του MYC ανευρίσκο-
νται στο 10-15% των διάχυτων από μεγάλα Β-κύτταρα 
λεμφωμάτων, μη περαιτέρω προσδιοριζομένων (DLBCL, 
NOS) και λιγότερο συχνά με αναδιατάξεις του BCL2 ή 
σπανιότερα του BCL6, τα αποκαλούμενα «διπλού χτυ-
πήματος», (double hit, DH)/«τριπλού-χτυπήματος» λεμ-
φώματα.2 Υπολογίζεται ότι το 4%-5% των ασθενών με 
DLBCL, NOS είναι DLBCL-DH. ςτη νέα ταξινόμηση 
όλα τα LBCL-DH περιλαμβάνονται πλέον σε μια νέα κα-
τηγορία, οριζόμενη ως «υψηλής κακοήθειας Β-λέμφωμα, 
με MYC και BCL2 με/χωρίς BCL6 αναδιατάξεις» (HGBL, 
with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements, HG-
BL-DH).1 η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με HGBL-
DH έχουν γονιδιακή υπογραφή DLBCL με καταγωγή από 
το βλαστικό κέντρο (DLBCL, GCB type). η κατηγορία 
των «Β-κυτταρικών λεμφωμάτων, αταξινόμητων, με χα-
ρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ DLBCL και λεμφώμα-
τος Burkitt (BL), εξαλείφεται και πλέον τα περιστατικά 
με βλαστόμορφη μορφολογία ή περιστατικά με χαρακτη-
ριστικά ενδιάμεσα μεταξύ DLBCL και BL, χωρίς όμως 
μΥC και BCL2 με ή χωρίς BCL6 αναδιατάξεις, κατηγο-
ροποιούνται πλέον ως «υψηλής κακοήθειας Β-κυτταρικά 
λεμφώματα, μη περαιτέρω προσδιοριζόμενα, high-grade 
B-cell lymphoma, not otherwise specified (HGBL, NOS)».1 

H πρωτεϊνική έκφραση του MYC ανιχνεύεται σε επί-
πεδο ανοσοϊστοχημείας (IHC) στο 30%-40% των περι-
πτώσεων DLBCL, 60% των HGBL, και 70%-100% των 
BL.3 H πρωτεϊνική έκφραση του BCL2 ανιχνεύεται στο 
>50% των DLBCL, 75% των HGBL, ενώ απουσιάζει στο 
BL.4,5 η ταυτόχρονη ανοσοϊστοχημική πρωτεϊνική συνέκ-
φραση των μYC και BCL2 στα DLBCL, χωρίς όμως γε-
νετικές αναδιατάξεις των γόνων τους, τα αποκαλούμενα 
«διπλής-έκφρασης λεμφώματα, double expressor, DE», 
αποτελούν το 25-30% των DLBCL, και έχει αναγνωριστεί 
ότι έχουν προγνωστική αξία για την έκβαση των ασθε-
νών, με τους DLBCL-DE να έχουν χειρότερη πρόγνωση 
από τα άλλα DLBCL, NOS, αλλά καλύτερη από τα HG-
BL-DH.4,6 ςτις περισσότερες μελέτες έκφραση στο 40% 
τουλάχιστον των κυττάρων θεωρείται ως όριο θετικότη-
τας έκφρασης MYC πρωτεΐνης, ενώ για το BCL2 το όριο 
ποικίλει σημαντικά στη βιβλιογραφία, αλλά έκφραση σε 
>50% των κυττάρων συνιστάται για να θεωρηθεί θετική. 
ςτην αναθεωρημένη ταξινόμηση του 2016 η WHO συ-
νιστά να σχολιάζεται στην παθολογοανατομική έκθεση 
αν το υπό μελέτη περιστατικό είναι DLBCL-DE, αλλά 
να μην περιγράφεται ως διακριτή κατηγορία από τα άλλα 
DLBCL, NOS. τρεχόντως, δεν υπάρχει ομοφωνία μετα-
ξύ των Παθολογοανατόμων, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 
κατευθυντήριες οδηγίες, για το ποια LBCL πρέπει να με-
λετώνται με fluorescence in situ hybridization (FISH) για 
ανίχνευση αναδιατάξεων MYC, BCL2, και BCL6. ορι-
σμένοι πιστεύουν ότι όλα τα DLBCL πρέπει να υποβάλ-

λονται σε έλεγχο, ενώ άλλοι περιορίζουν τον έλεγχο σε 
ασθενείς με GCB φαινότυπο και/ή μορφολογία HGBL ή 
σε περιστατικά με >40% MYC+ κύτταρα.

παθογένεση
Μηχανισμοί απορρύθμισης του MYC  
στα επιθετικά λεμφώματα 

οι κυριότεροι μηχανισμοί απορρύθμισης του MYC 
στα LBCL περιλαμβάνουν αντιμεταθέσεις, μεταλλάξεις, 
μεταβολές στον αριθμό των γόνων, και μεταγραφική 
υπερέκφραση, κυρίως μέσω του Β-κυτταρικού υποδο-
χέα (BCR) και της NF-κB σηματοδότησης. ο μηχανι-
σμός απορρύθμισης είναι σημαντικός γιατί καθορίζει 
και την επίπτωση στα επίπεδα της πρωτεϊνικής έκφρα-
σης του MYC. η αντιμετάθεση του MYC στον IG τόπο 
οδηγεί στην ποσοτική έκφραση των υψηλότερων επιπέ-
δων MYC mRNA και MYC πρωτεΐνης που ανιχνεύονται, 
λόγω ενεργούς συστατικής μεταγραφής, καθοδηγούμενη 
από τον IG υποκινητή.7 η αντιμετάθεση αυτή είναι πα-
ρούσα στο ~100% των BL, 60% των HGBL, και 5% των 
DLBCL. ςτα DLBCL, αντιμεταθέσεις του MYC συμβαί-
νουν επίσης με μη-IG εταίρο, που αντιπροσωπεύει ένα 
επιπλέον 5% των ασθενών με DLBCL.8 Ποσοτικά, MYC 
mRNA και πρωτεΐνη είναι στην περίπτωση αυτή χαμηλό-
τερα από αυτά που παράγονται από IG-MYC αντιμεταθέ-
σεις. το MYC γονίδιο μπορεί να αποκτήσει μεταλλάξεις 
στο πλαίσιο σωματικών υπερμεταλλάξεων, που επισυμ-
βαίνουν με ή χωρίς την παρουσία αντιμεταθέσεων. Ενί-
σχυση του μΥC γονιδίου ανευρίσκεται στο 20% των 
DLBCL, αλλά δεν έχει συσχετιστεί πάντα με αυξημένη 
πρωτεϊνική έκφραση ή δυσμενέστερη πρόγνωση. Πολλές 
οδοί σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των BCR 
και NF-κB, οδηγούν σε αυξημένη μεταγραφή του MYC 
μέσω άμεσων και έμμεσων αλληλεπιδράσεων στον υπο-
κινητή του MYC.

Βιολογία των HGBL-DH και DLBCL-DE 
τα HGBL-DH με αναδιατάξεις των MYC και BCL2 

ογκογονιδίων χαρακτηρίζονται από μια χρονική αλλη-
λουχία γεγονότων, αρχής γενομένης από τη διαμετάθε-
ση t(14;18) ακολουθούμενη από ένα δεύτερο χτύπημα 
με την απόκτηση της MYC αντιμετάθεσης στο βλαστι-
κό κέντρο.9 τα MYC/BCL2 HGBL-DH έχουν φαινότυπο 
GCB στο 90% των περιπτώσεων ενώ η πλειοψηφία των 
MYC/BCL6 HGBL-DH έχουν φαινότυπο ενεργοποιη-
μένου Β-κυττάρου (ABC). ςυνολικά, το 60% των περι-
πτώσεων HGBL-DH έχουν αντιμεταθέσεις MYC/BCL2, 
το 20% εμπλέκουν μόνο μΥC/BCL6, και το 20% έχουν 
αντιμεταθέσεις και στα τρία ογκογονίδια (MYC/BCL2/
BCL6).10 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ~20% των 
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ασθενών με HGBL-DH δεν εμφανίζουν πρωτεϊνική έκ-
φραση MYC ή BCL2 παρότι φέρουν αντιμεταθέσεις των 
γονιδίων αυτών. Αυτό έχει και κλινικό αντίκτυπο, καθώς 
οι ασθενείς που είναι HGBL-DH+DE- έχουν ευνοϊκότε-
ρη πρόγνωση από αυτούς που είναι HGBL-Dη+DE+. 
η απουσία πρωτεϊνικής έκφρασης ερμηνεύεται από την 
προσθήκη επιπλέον γενομικών μεταβολών εντός των 
μΥC και BCL2 αντιμετατεθούμενων τόπων. Επιπλέον, 
τα HGBL-DH έχουν σύνθετο καρυότυπο με πρόσθετα 
γενομικά γεγονότα που δεν έχουν επαρκώς χαρακτηρι-
στεί. τέλος, TP53 μεταλλάξεις ανευρίσκονται στο 20%-
30% των ασθενών, συχνότερα μάλιστα στα HGBL MYC/
BCL2 από τα MYC/BCL6, γεγονός που οδηγεί σε περαι-
τέρω γενομική αστάθεια και συνεισφέρει στη θεραπευ-
τική τους αντοχή.11

τα DLBCL-DE, χαρακτηριζόμενα από την ανοσοϊ-
στοχημική συνέκφραση MYC και BCL2 πρωτεΐνης, δεν 
ορίζουν μια νοσολογική οντότητα με ειδική βιολογική 
συμπεριφορά, αλλά η διττή MYC/BCL2 έκφραση θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως ένας προγνωστικός βιοδείκτης 
φτωχής πρόγνωσης.1 μεγάλος αριθμός κλινικών μελε-
τών αναπαράγουν την προγνωστική του αξία, παρά τη 
χρήση διαφορετικών αντιγονικών κλώνων και ορίων (cut-
off) προσδιορισμού θετικότητας.4,7,12,13 η ενορχηστρω-
μένη συνέκφραση MYC και BCL2 πρωτεΐνης μπορεί να 
θεωρηθεί ως η λειτουργική ανάγνωση των αθροιστικών 
γενομικών μεταβολών που οδηγούν στην έκφρασή τους, 
τη μέσω BCR και NF-κΒ σηματοδότησης στα ABC λεμ-
φώματα και αντιμεταθέσεων στα GCB λεμφώματα. οι 
μηχανισμοί αυτοί έχουν κλινική αξία, καθώς η στόχευση 
της BCR σηματοδότησης και του BCL2 μπορεί να είναι 
μια αποτελεσματική στρατηγική σε ασθενείς με DLBCL-
DE-ABC, αλλά όχι σε ασθενείς με DLBCL-DE-GCB ή 
ιG αντιμεταθέσεις.14

Όπως γνωρίζουμε, ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστα 
αναπαραγόμενος προγνωστικός παράγοντας έκβασης 
των DLBCL είναι η διαστρωμάτωση των ασθενών σε 
τύπου GCB και τύπου ABC με τη χρήση συστάδων γο-
νιδιακής έκφρασης (gene expression profiling, GEP) με 
μικροσυστοιχίες DNA.15 τρεχόντως η τεχνολογία GEP, 
ισοδύναμη με μοριακή ταξινόμηση με βάση την κυτταρι-
κή προέλευση (cell-of-origin, COO), δεν είναι διαθέσιμη 
στην καθημερινή πράξη και η ανοσοϊστοχική ταξινόμη-
ση των GCB/ABC λεμφωμάτων δεν είναι ευχερώς ανα-
παραγώγιμη στα παθολογοανατομικά εργαστήρια.16 Ένα 
σημαντικό ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί είναι 
αν μπορεί η ανοσοϊστοχημική ταξινόμηση σε DLBCL-
DE και μη-DE να υποκαταστήσει την ανοσοϊστοχημική 
ταξινόμηση σε GCB/ABC, ως πιο αξιόπιστος προγνωστι-
κός βιοδείκτης έκβασης των ασθενών με DLBCL στην 
εποχή του R-CHOP. Από αναδρομικές και προοπτικές 
κλινικές μελέτες, που θα ανασκοπηθούν παρακάτω, είναι 
σαφές ότι η πλειοψηφία των ασθενών με DLBCL-DE δεν 
έχουν θετική έκβαση με τον συνδυασμό R-CHOP, οπό-

τε τίθεται το εύλογο ερώτημα αν πρέπει να αντιμετωπι-
στούν με διαφορετική θεραπευτική στρατηγική. και πάλι 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και η ανίχνευση με FISH 
των αντιμεταθέσεων των MYC και BCL2 είναι αξιόπι-
στη και ευχερώς αναπαραγώγιμη, οι ανοσοϊστοχημικές 
τεχνικές και η βαθμολόγηση της θετικότητας ποικίλουν 
από κέντρο σε κέντρο και η βέλτιστη οριοθέτηση της θε-
τικότητας δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. τα διαφορετικά 
μονοκλωνικά αντισώματα που επίσης χρησιμοποιούνται 
στοχεύουν διαφορετικούς επιτόπους και ανιχνεύουν ποι-
κίλα επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης που δυσχεραίνει πε-
ραιτέρω την προτυποποίηση των τεχνικών οριοθέτησης 
της θετικότητας.17 Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά μέσα από καλά σχε-
διασμένες προοπτικές μελέτες.

η προγνωστική αξία της ανεύρεσης μεμονωμένης 
αντιμετάθεσης MYC χωρίς την παρουσία BCL2 αντμε-
τάθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, καθώς το 60%-80% των 
περιστατικών αυτών εκφράζουν και BCL2 πρωτεΐνη μέ-
σω άλλων μηχανισμών, ο δε περιορισμένος αριθμός των 
περιστατικών αυτών στις κλινικές μελέτες δεν επιτρέπει 
την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Από μια μεγάλη 
σειρά ασθενών με DLBCL, η έκβαση ασθενών με αντι-
μετάθεση MYC, χωρίς όμως έκφραση BCL2, ήταν εξαι-
ρετική με το 90% των ασθενών αν βρίσκονται σε ύφεση 
πέρα από τα 5 έτη.4 Επομένως, η φτωχή πρόγνωση που 
σχετίζεται με τις IG-MYC αντιμεταθέσεις καθοδηγείται 
κυρίως από το υψηλό ποσοστό των DLBCL-DE, μια κα-
τάσταση που μπορεί αν είναι παρόμοια και για τα HGBL-
DH.8 ςτο γράφημα απεικονίζεται ένα μοντέλο εκτίμησης 
του κλινικού κινδύνου σε συνάρτηση με την έκφραση 
των MYC και BCL2.

Κλινικές εκδηλώσεις 
τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με HGBL-

DH πλέον μελετώνται από μεγάλες συνεργατικές ομάδες, 
η δε διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών προσδιορίζε-
ται στην 6η-7η δεκαετία της ζωής. η μεγάλη πλειοψηφία 
(>90%) των ασθενών εμφανίζουν στη διάγνωση υψηλού 
κινδύνου κλινικά χαρακτηριστικά, ήτοι κάποια από τα πα-
ρακάτω: λευκοκυττάρωση, εξωλεμφαδενικές εστίες συ-
μπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (κΝς), LDH μεγαλύτερη από το 
τριπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, και προ-
χωρημένου σταδίου νόσο.10 η αναζήτηση με FISH ανα-
διατάξεων του μYC σε όλους τους ασθενείς με HGBL, 
περιλαμβανομένων και των DLBCL, έχει οδηγήσει στην 
αναγνώριση αυξημένου αριθμού ασθενών με χαρακτη-
ριστικά χαμηλού κινδύνου HGBC-DH, δηλαδή χωρίς τα 
περιγραφόμενα υψηλού κινδύνου κλινικά χαρακτηριστι-
κά.18 οι ασθενείς αυτοί έχουν καλύτερη έκβαση, με τον 
περιορισμό ότι πολλοί από τους ασθενείς αυτούς αντιμε-
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τωπίζονται με πιο εντατικοποιημένες θεραπείες. Ασθενείς 
με DE-HGBL, χωρίς όμως αντιμεταθέσεις των MYC και 
BCL2, μπορούν επίσης να εκδηλώσουν επιθετικά κλινι-
κά χαρακτηριστικά με αυξημένο International Prognos-
tic Index (IPI). η αναγνώριση των ασθενών αυτών έχει 
κλινική σημασία, καθώς εμφανίζουν 10% κίνδυνο εμφά-
νισης υποτροπής στο κΝς στα 2 έτη.19

Θεραπεία – πρόγνωση
η βέλτιστη θεραπεία εφόδου για ασθενείς με HGB-

CL-DH δεν έχει προσδιοριστεί, όμως ιστορικά γνωρί-
ζουμε ότι η έκβαση των ασθενών με HGBCL-DH μετά 
από θεραπεία εφόδου με R-CHOP είναι φτωχή (Πίνακας 
1). η μεγαλύτερη πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που 
έχει δημοσιευτεί περιέλαβε 311 ασθενείς με HGBCL-DH 

πίνακας 1. Θεραπεία και έκβαση ασθενών με HGBL-DH

Μελέτη Ν Θεραπεία Έκβαση-Σχόλια

Johnson και συν.4 54 CHOP ± R (63%) Διάμεσο ΟS 1.4 έτη μετά R-CHOP

Li και συν.39 52 R-CHOP ή  
R-Hyper-CVAD

Διάμεσο OS 18 μήνες, εντατικοποίηση θεραπείας (P= .54) ή 
ΑΜΑΚ (P= .73) δεν σχετίστηκε με βελτίωση της έκβασης

Petrich και συν.20 106 R-CHOP, DA-EPOCH-R,  
R-Hyper-CVAD/MA, 
R-CODOX-M/IVAC 

Διάμεσο PFS και OS 8 και 18 μήνες. ΠΥ με R-CHOP 20% 
και κατώτερη από DA-EPOCH-R (68%, P= .008) ή R-Hyper-
CVAD/MA (70%, P= .003). Καμία βελτίωση του EFS σε 1η ΠΥ 
για ΑΜΑΚ έναντι όχι-ΑΜΑΚ (P= .155)

Howlett και συν.21 394 R-CHOP, R-EPOCH, 
R-HyperCVAD/MA, 
R-CODOX-M/IVAC

Διάμεσο PFS R-CHOP, R-EPOCH, λοιπά σχήματα 12, 22, 19 
μήνες, αντίστοιχα. Μείωση κινδύνου για εξέλιξη νόσου με  
R-EPOCH έναντι R-CHOP (μείωση RR 34%, P= .032) 

Landsburg και 
συν.24

159 ΑΜΑΚ (n=62) έναντι  
μη-ΑΜΑΚ (n=97)  
σε 1η ΠΥ

RFS και ΟS στα 3 έτη 80% και 87%. Όχι διαφορά στο 3-ετές 
RFS και ΟS ΑΜΑΚ έναντι μη-ΑΜΑΚ. 3-ετές RFS R-CHOP (56%) 
έναντι εντατικοποιημένου σχήματος 88% (P= .002)

Επεξηγήσεις: ΑΜΑΚ: αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ΠΥ: πλήρη ύφεση, OS: συνολική επιβίωση, PFS: επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου EFS: επιβίωση χωρίς συμβάματα, RR: σχετικός κίνδυνος, RFS: επιβίωση ελεύθερη υποτροπής.

Χαμηλού κινδύνου

Έκ
φ

ρα
ση

 Μ
ΥC

Ενδιάμεσου κινδύνου

Υψηλού 
κινδύνου

Έκφραση BCL2

Γράφημα 1. Μοντέλο εκτίμησης του κλινικού κινδύνου ανάλογα με την έκφραση των MYC και BCL2 (Υιοθετημένο και τροπο-
ποιημένο από Sesques P & Johnson NA. Blood. 2017; 129: 280-288) 

Ενδιάμεσοι εκφραστές: 
HGBL-DH με μη-IG MYC 
DE-DLBCL, όχι αντιμετάθεση MYC

υψηλοί εκφραστές: 
HGBL-DH με IG-MYC 
DE-DLBCL με IG-MYC

Χαμηλοί εκφραστές: 
HGBL-DH χωρίς διπλή έκφραση  
άλλα μη-DE-DLBCL 
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πρόσφατα ήταν απογοητευτικά. ςτη μελέτη αυτή ασθε-
νείς με DLBCL τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε R-CHOP 
είτε DA-EPOCH-R. H επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων 
(event-free survival, EFS), με διάμεσο χρόνο παρακολού-
θησης τα 4.9 έτη, δεν διέφερε ανάμεσα στα δύο σκέλη 
(ηR 1.02 και P=0.89).22 Από τη μελέτη αυτή εκκρεμεί η 
επακολουθούμενη ανάλυση της έκβασης των υπο-ομάδων 
μετά από διαστρωμάτωση σε COO (GCB/ABC), DLB-
CL-DE, και HGBCL-DH. Είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει 
επαρκής αριθμός ασθενών στη μελέτη για να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα για το αν υπερέχει ο συνδυα-
σμός DA-EPOCH-R έναντι του R-CHOP σε ασθενείς με 
HGBCL-DH. Εν τούτοις, παρά τους περιορισμούς των 
ανωτέρων μελετών, θεωρείται πλέον αποδεκτό ότι ο συν-
δυασμός R-CHOP είναι ανεπαρκής θεραπεία για ασθενείς 
με HGBCL-DE και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο 
εντατικοποιημένα σχήματα εφόδου. Επίσης η προσθήκη 
προφύλαξης κΝς με ενδοραχιαίες εγχύσεις μεθοτρεξά-
της θεωρείται επιβεβλημένη για ασθενείς με εξωλεμφα-
δενική νόσο, υψηλή LDH, ή άλλους παράγοντες υψηλού 
κινδύνου για προσβολή του κΝς.23

ο ρόλος της ΑμΑκ στα HGBCL-DH είναι αμφιλε-
γόμενος. ςτη μελέτη των Petrich και συν., σε ασθενείς με 
HGBCL-DH σε ΠΥ μετά από θεραπεία εφόδου, η στα-
θεροποίηση με ΑμΑκ σχετιζόταν με τάση βελτιωμένου 
OS.20 Εν τούτοις, η επιλογή και προσφορά της ΑμΑκ 
σε ασθενείς που είναι βιολογικά ικανοί, με περιορισμένο 
αριθμό συννοσηροτήτων, και χημειοευαίσθητη νόσο ενέ-
χει τον ενδογενή κίνδυνο αμφισβήτησης την αμεροληψίας 
τέτοιου είδους αναδρομικών μελετών. μια πιο πρόσφατη 
αναδρομική πολυκεντρική μελέτη εξέτασε τον ρόλο της 
ΑμΑκ σε ασθενείς με HGBCL-DH στους οποίους επε-
τεύχθη 1η ΠΥ μετά από θεραπεία εφόδου με R-CHOP ή 
άλλο εντατικοποιημένο σχήμα και οι οποίοι πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε ΑμΑκ (βιολο-
γικά ικανοί και χωρίς υποτροπή εντός τριμήνου από την 
ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου).24 Από τους συνο-
λικά 159 ασθενείς, 62 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΑμΑκ 
ενώ 97 ασθενείς δεν προχώρησαν σε ΑμΑκ από επιλο-
γή του θεραπευτικού κέντρου (μη-ΑμΑκ). η 3-ετής επι-
βίωση ελεύθερη υποτροπής (relapse-free survival, RFS) 
και OS για το σύνολο των ασθενών ήταν 80% και 87%, 
αντίστοιχα. το 3-ετές RFS και OS δεν διέφερε ανάμεσα 
στις δύο ομάδες ασθενών, αλλά το 3-ετές RFS υπερείχε 
στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν εντατικοποιημένη 
θεραπεία εφόδου έναντι του R-CHOP. για τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ΑμΑκ, το σχήμα εφόδου (R-CHOP 
έναντι εντατικοποιημένου σχήματος) δεν είχε σημαντική 
επίπτωση στο 3-ετές RFS και OS. για τους ασθενείς με 
υποτροπή επιθετικού λεμφώματος η καθιερωμένη πρα-
κτική είναι η χορήγηση σχήματος διάσωσης ακολουθού-
μενη από ΑμΑκ για τους ασθενείς με χημειοευαίσθητη 
νόσο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει, ως αναμενόμενο, 

από 15 κέντρα, και στην οποία εξετάστηκε η επίπτωση 
του τύπου της θεραπείας εφόδου και της σταθεροποίη-
σης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αι-
μοποιητικών κυττάρων (ΑμΑΑ) στην έκβαση.20 Αν και 
συμπεριελήφθησαν και ασθενείς με ιστολογική διάγνωση 
Β-κυτταρικού λεμφώματος αταξινόμητου με ενδιάμεσα 
χαρακτηριστικά μεταξύ DLBCL και λεμφώματος Burkitt 
(48% των ασθενών), το 50% εξ αυτών (154 ασθενείς) εί-
χαν DLBCL. οι συχνότεροι χορηγούμενοι χημειοθερα-
πευτικοί συνδυασμοί εφόδου ήταν το R-CHOP (32%), 
το R-Hyper-CVAD/μΑ (21%), το DA-EPOCH-R (21%), 
και το R-CODOX-M/IVAC (14%). με τον συνδυασμό 
DA-EPOCH-R επετεύχθη στατιστικά σημαντικό υψηλό-
τερο ποσοστό πλήρων υφέσεων (ΠΥ) σε σύγκριση με το 
R-CHOP. ςυνολικά 83 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εκ των οποίων 39 
ασθενείς στη φάση της 1ης ΠΥ (28 ΑμΑκ, και 11 αλ-
λογενή μΑκ). Από τους 154 ασθενείς που εμφάνισαν 
πρόοδο νόσου, το συχνότερα χρησιμοποιούμενο σχήμα 
διάσωσης ήταν το RICE (47%). με διάμεση παρακο-
λούθηση τους 23 μήνες, 38% των ασθενών ήταν εν ζωή 
χωρίς εξέλιξη νόσου. η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλι-
ξη νόσου (PFS) και συνολική επιβίωση (οS) ήταν 10.9 
και 21.9 μήνες, αντίστοιχα. ςτατιστικά σημαντική υπε-
ροχή του PFS διαπιστώθηκε στην ομάδα των ασθενών 
που έλαβαν εντατικοποιημένο σχήμα έναντι αυτών που 
έλαβαν τον συνδυασμό R-CHOP (διάμεσο PFS 21.6 μή-
νες έναντι 7.8 μήνες, P =.001). Δεν υπήρχε διαφορά στο 
OS ανάμεσα στις ομάδες αυτές. ςυνολικά, για τους ασθε-
νείς που πέτυχαν ΠΥ, και πάλι δεν διαπιστώθηκε διαφορά 
στην OS μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε με-
ταμόσχευση και αυτών που παρέμειναν σε παρακολού-
θηση. μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
11 κλινικών μελετών που περιλάμβανε 394 ασθενείς με 
HGBL-DH, συνέκρινε την έκβαση των ασθενών που έλα-
βαν θεραπεία εφόδου με R-CHOP έναντι άλλων εντατι-
κοποιημένων σχημάτων. οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία 
εφόδου είτε με R-CHOP (n=180), R-EPOCH (n=91), ή 
R-Hyper-CVAD/MA, R-CODOX-M/R-IVAC (n=123).21 
το διάμεσο PFS για το R-CHOP, R-EPOCH, και λοιπά 
εντατικοποιημένα σχήματα ήταν 12, 22, και 19 μήνες, 
αντίστοιχα. ςτη μελέτη αυτή η χρήση του R-EPOCH ως 
1ης γραμμής θεραπεία μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της 
νόσου έναντι του R-CHOP (μείωση του σχετικού κινδύ-
νου κατά 34%, P=0.032), εντούτοις η συνολική επιβίω-
ση δεν διέφερε μεταξύ των τριών ομάδων.

η υπεροχή του DA-EPOCH-R έναντι του R-CHOP 
στις ανωτέρω αναδρομικές μελέτες, αλλά και η πιο ήπια 
τοξικότητά του έναντι των άλλων εντατικοποιημένων 
σχημάτων, οδήγησαν πολλά κέντρα στην υιοθέτηση 
του DA-EPOCH-R ως προτιμητέου συνδυασμού για τα 
HGBCL-DH. Εν τούτοις τα αποτελέσματα της φάσεως 
3 CALGB/Alliance 50303 μελέτης που ανακοινώθηκαν 
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ότι η έκβαση μετά από σχήμα διάσωσης και ΑμΑκ εί-
ναι φτωχή για ασθενείς με MYC-αναδιατασσόμενη νόσο. 
ςτην Βιο CORAL μελέτη, ασθενείς με τεκμηριωμένo με 
FISH HGBCL-DH είχαν εξαιρετικά δυσμενή έκβαση με-
τά από διάσωσης με R-DHAP ή R-ICE και ΑμΑκ.25 μια 
αναδρομική μελέτη επί 117 ασθενών που επίσης εξέτασε 
τον ρόλο της ΑμΑκ σε ασθενείς HGBCL-DH και DLB-
CL-DE σε φάση χημειοευαίσθητης υποτροπής, το 4-ετές 
PFS ήταν 0%.26 τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι 
οι ασθενείς με HGBCL-DE πέραν της 1ης ύφεσης πρέπει 
κατά 1η επιλογή να εντάσσονται σε κλινικές μελέτες με 
νεότερους πειραματικούς παράγοντες παρά σε πρόγραμ-
μα διάσωσης με χημειοθεραπεία.

για τους ασθενείς με DLBCL, είναι σαφές ότι μετά 
από θεραπεία με R-CHOP, η έκβαση των ασθενών που 
είναι DLBCL-DE είναι υποδεέστερη αυτών που είναι μη-
DE4,6,12 (Πίνακας 2). μάλιστα μια πρόσφατη μελέτη από 
τη γερμανική ομάδα μελέτης Επιθετικών λεμφωμάτων 
που εξέτασε την έκβαση των ασθενών με DLBCL που 
συμπεριελήφθησαν σε 2 μεγάλες προοπτικές κλινικές με-
λέτες (Ricover-60 και R-MegaCHOEP) επιβεβαίωσε τη 
φτωχότερη πρόγνωση των DLBCL-DE, αλλά δεν επιβε-
βαίωσε την προγνωστική αξία της COO ταξινόμησης.27 
για την ανάλυση της COO χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή 
πλατφόρμα Lymph2Cx που περιλαμβάνει 20 γονίδια και 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία Nanostring, και αναπαράγει 
με αξιοπιστία το προφίλ γονιδιακής έκφραση της COO σε 
ιστό προερχόμενο από μονιμοποιημένα σε παραφίνη βιο-
πτικά παρασκευάσματα.28 Θα πρέπει να συγκρατήσουμε 
από τη μελέτη αυτή ότι διττή ανοσοϊστοχημική έκφραση 
των MYC/BCL2 είχε δυσμενή προγνωστική αξία εντός 
της GCB, και όχι της ABC ομάδας ασθενών.

τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η προ-
γνωστικοποίηση των DLBCL είναι πολύπλοκη, φαίνε-
ται ότι υπάρχει μια πιο σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μοντέλων κυτταρικής προέλευσης και διπλής MYC/
BCL2 έκφρασης και ότι τα δύο προγνωστικά μοντέλα 
(COO και DE) παρέχουν συμπληρωματικές προγνωστι-

κές πληροφορίες. Παρ’ αυτά, γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς 
με DLBCL-DE δεν έχουν την έκβαση που θα επιθυμού-
σαμε μετά από θεραπεία με R-CHOP. το ερώτημα βέβαια 
που τίθεται είναι αν υπάρχει καλύτερη θεραπεία για τους 
ασθενείς αυτούς. η φάσεως 3 CALGB/Alliance 50303 
μελέτη που συνέκρινε το R-CHOP με το DA-EPOCH-R 
δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.22 Επιπρόσθε-
τα, πέραν της υποχρεωτικής νοσηλείας για τη λήψη της 
θεραπείας, περισσότερα επεισόδια ουδετεροπενικού πυ-
ρετού, θρομβοπενίας, και νευροπάθειας παρατηρήθηκαν 
στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν το DA-EPOCH-R. 
Αν και εκκρεμεί η επικαιροποίηση της μελέτης με ανά-
λυση της έκβασης των υπο-ομάδων (COO και DE), τα 
αποτελέσματα, όπως παρουσιάστηκαν, ενισχύουν την 
πρωτοκαθεδρία του R-CHOP ως θεραπεία 1ης γραμμής 
στα DLBCL, NOS. ςυνιστάται, όπου υπάρχει δυνατό-
τητα, ασθενείς με DLBCL-DE να εντάσσονται σε κλι-
νικές μελέτες.

Έντονος προβληματισμός έχει προκύψει από την ασυμ-
φωνία αναδρομικών και προοπτικών κλινικών μελετών 
σε ό,τι αφορά (α) την αποτελεσματικότητα των θεραπει-
ών υπό διερεύνηση και (β) την ανάλυση των προγνωστι-
κών παραμέτρων, όπως COO (GCB vs non-GCB), DE vs 
non-DE, και την επίπτωσή τους στην έκβαση ασθενών 
με DLBCL. για παράδειγμα, οι τρέχουσες κλινικές με-
λέτες φάσεως 3 δείχνουν απρόσμενα εξαιρετική έκβαση 
μετά από θεραπεία με R-CHOP. ςτην CALGB/Alliance 
50303 μελέτη οι ασθενείς στο σκέλος του R-CHOP εί-
χαν 3-ετές EFS 81% και 5-ετές EFS 69%. Επίσης η προ-
σφάτως δημοσιευμένη μελέτη PRELUDE φάσεως 3 που 
διερεύνησε τη σταθεροποίηση με enzastaurin vs place-
bo σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου νόσο (IPI score 3-4) 
δεν ανέδειξε διαφορά στην έκβαση αλλά το 4-ετές PFS 
ήταν εξαιρετικό, 70%, ασύνηθες για τέτοια ομάδα ασθε-
νών.29 Επίσης γνωρίζουμε από αναδρομικές μελέτες επί 
ασθενείς που είχαν ενταχθεί σε προοπτικές κλινικές με-
λέτες ότι τα ABC DLBCL, ταξινομημένα με GEP, έχουν 
PFS 40% και OS 50%-60% μετά από R-CHOP. Παρο-

πίνακας 2. Επίπτωση της διπλής ανοσοϊστοχημικής έκφρασης MYC/BCL2 στην έκβαση των DLBCL.

Μελέτη Ν MYC+/BCL2+ % Θεραπεία Έκβαση-Σχόλια

Green  
και συν.12

193 29% R-CHOP 3-ετές PFS 39% έναντι 75% (P <.001) και OS 43% έναντι 
86% (P <.001) για MYC+/BCL2+ έναντι άλλων DLBCL

Johnson  
και συν.4

167 21% R-CHOP HR για OS για MYC+/BCL2+ 3.2 έναντι 0.47 για ΜΥC+/
BCL2- έναντι 1,6 για MYC-/BCL2+ (P= .001, P= .11, P= .17)

Hu και συν.6 466 34% R-CHOP 5-ετές PFS 27% έναντι 73% (P <.0001) και OS 30% έναντι 
75% (P <.0001) για MYC+/BCL2+ έναντι άλλων DLBCL

Staiger  
και συν.27

414 26% R-CHOP, 
R-MegaCHOEP

OS MYC+/BCL2+ < έναντι άλλων DLBCL (P <.001) OS 
GCB MYC+/BCL2+ < έναντι άλλων DLBCL GCB (P= .03)

Επεξηγήσεις: PFS: επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου, OS: συνολική επιβίωση, HR: αναλογικός κίνδυνος, GCB: τύπου βλαστικού κέντρου Β-κύτταρο
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παραλλαγών αυτών, π.χ. η πλειοψηφία των ασθενών με 
ΑΒC/non-GCB DLBCL εμπεριέχονται στην ομάδα των 
DLBCL-DE. Επομένως, ένα χρήσιμο μάθημα από τις με-
λέτες αυτές είναι η επιτακτική ανάγκη οι μελλοντικές κλι-
νικές μελέτες να εστιάζονται στις υποομάδες αυτές. Επίσης 
οι μελέτες αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 
έχουν στατιστική ισχύ για τη διερεύνηση διαφορών στις 
ανωτέρω αναφερόμενες παραλλαγές των DLBCL αλλά 
να υπάρχουν και μηχανισμοί ώστε, με πιο ελαστικά κρι-
τήρια, να εντάσσονται όλοι οι διαθέσιμοι ασθενείς χω-
ρίς τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

νεότερες στοχευμένες θεραπείες 
Υποσχόμενος παράγοντας για την αντιμετώπιση των 

HGBL-DH είναι ο από του στόματος αναστολέας του 
BCL2 venetoclax που έχει επιδείξει in vivo αποτελεσματι-
κότητα σε myc-καθοδηγούμενα μοντέλα λεμφωμάτων σε 
ποντικούς και έχει μελετηθεί σε ασθενείς με λεμφώματα 
σε φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου αλλά με περιορι-
σμένη αποτελεσματικότητα σε επιθετικούς ιστολογικούς 
υποτύπους.33,34 μια κατηγορία ρυθμιστικών πρωτεϊνών 
που αναγνωρίζουν ειδικές μεταβολές των ιστονών, απο-
καλούμενες bromodomains, έχουν ρυθμιστική ιδιότητα 
στην έκφραση του MYC, και η αναστολή τους διαταράσ-
σει το μεταγραφικό δίκτυο των MYC-καθοδηγούμενων 
λεμφωμάτων. ο JQ1, αναστολέας των bromodomains, κα-
ταστέλλει την ανάπτυξη μΥC-αναδιατασσόμενων DLB-
CL σε ποντικούς, και πλέον βρίσκεται σε στάδιο κλινικών 
μελετών σε ασθενείς με MYC-σχετιζόμενα λεμφώματα.35 
μάλιστα έχει διαπιστωθεί συνέργεια μεταξύ του veneto-
clax και του JQ1 in vivo.36

τέλος, η εξατομικευμένη θεραπεία με τ κύτταρα που 
εκφράζουν χιμαιρικό αντι-CD19 υποδοχέα (anti-CD19 
CAR-T cells) έχει σημαντική κλινική αποτελεσματικότη-
τα σε ασθενείς με χημειοανθεκτικά λεμφώματα, περιλαμ-
βανομένων και των HGBL-DH,37 τρεχόντως είναι ίσως η 
μόνη υποσχόμενη πειραματική θεραπεία για ασθενείς με 
ανθεκτικό HGBL-DH,38 και συνιστάται για ασθενείς με 
προσβασιμότητα σε κέντρα που παρέχουν κλινικές με-
λέτες με CAR-T cells.

μοίως, αναδρομική ανάλυση επί ασθενών με non-GCB/
ABC DLBCL, ταξινομημένα με IHC αλγόριθμο, το 2-ετές 
PFS και οS είναι 28% και 46%, αντίστοιχα. Εν τούτοις, 
συγκριτικά, 2 τυχαιοποιημένες φάσεως 2 κλινικές μελέ-
τες της γερμανικής ομάδας, διεξαχθείσες σε ασθενείς με 
τον αποκλειστικό non-GCB/ABC DLBCL υπότυπο, εξε-
τάστηκε η αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης του 
bortezomib στο R-CHOP ως θεραπεία 1ης γραμμής και 
ανέδειξαν 2-ετές PFS >77% και OS 80%-90% στο σκέ-
λος του R-CHOP,30,31 και πάλι μη αναμενόμενη υψηλή 
αποτελεσματικότητα. μια από τις πιθανές ερμηνείες για 
τις διαφορές στην έκβαση μεταξύ αναδρομικών και προ-
οπτικών πληθυσμιακών ομάδων ασθενών είναι ότι αφε-
νός οι αναδρομικές μελέτες περιλαμβάνουν όλους τους 
διαθέσιμους ασθενείς και αφετέρου οι προοπτικές με-
λέτες εμπεριέχουν ένα ενδογενές bias στην επιλογή των 
ασθενών, περιλαμβάνοντας μόνον ασθενείς που η κατά-
σταση ικανότητας τους επιτρέπει να πληρούν τα κριτή-
ρια ένταξης στις μελέτης, και που ταυτόχρονα έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε ακαδημαϊκά, κατά κύριο λό-
γο, κέντρα που διεξάγουν τις μελέτες.

μια άλλη παράμετρος που έχει επίσης αναδειχθεί είναι 
ότι οι αναγνωρισμένες παραλλαγές των DLBCL (GCB/
non-GCB, DE/non-DE, HGBL-DH) και τα προγνωστικά 
τους χαρακτηριστικά περιπλέκουν περαιτέρω την ερμη-
νεία κλινικών μελετών. η CALGB/Alliance 50303 δεν 
ανέδειξε διαφορά μεταξύ DA-EPOCH-R και R-CHOP,22 
ενώ η μελέτη GOYA που σχεδιάστηκε για να εξετάσει 
την αποτελεσματικότητα του 2ης γενιάς αντι-CD20 obinu-
tuzumab έναντι του rituximab σε ασθενείς με πρωτοδι-
αγνωσθέν DLBCL, πάντα σε συνδυασμό με το CHOP, 
είχε ανάλογη τύχη αφού δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο 
πρωτεύον καταλυτικό σημείο της μελέτης, το PFS.32 Θα 
πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα αυτά με κριτική μα-
τιά, καθώς τα DLBCL και στις δύο αυτές μελέτες περιέ-
λαβαν σαφώς οριζόμενες από την WHO υποομάδες που 
λόγω του σχεδιασμού των μελετών αυτών χάνονται στη 
συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η δε στατιστική 
τους ισχύ δεν επιτρέπει την ανάδειξη διαφορών, αν και 
εφόσον υπάρχουν. το πρόβλημα γίνεται ποιο σύνθετο αν 
αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη των 
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Ο ρόλος της αυτόλογης και αλλογενούς μεταμόσχευσης 
αιμοποιητικών κυττάρων στα επιθετικά Β-λεμφώματα 

Ιωάννα Σακελλάρη

ΠΕΡιληΨη: Ως τα πλέον συνήθη επιθετικά λεμφώματα non-Hodgkin (NHL), χαρακτηρίζονται τα ακό-
λουθα: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL), περιφερικό τ-λέμφωμα (PTCL), λέμφωμα από 
κύτταρα μανδύα (MCL), λεμφοβλαστικό λέμφωμα και λέμφωμα Βurkitt. Oι υψηλές δόσεις χημειοθερα-
πείας και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (haematopoietic cell transplantation/ HCT) παρέ-
χονται σε κάθε ασθενή που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική χημειοθεραπεία σε οιονδήποτε 
χρόνο. τα πτωχά αποτελέσματα της θεραπείας διάσωσης οδήγησαν σε συχνότερη εφαρμογή της μεγα-
θεραπείας και της αυτόλογης μεταμόσχευσης (autologous/autoHCT) επειδή η μεγαλύτερη δόση μπορεί 
να επιφέρει υψηλή εκρίζωση του όγκου και θεωρητικά, μακρόχρονη ύφεση ή ίαση σε χημειοευαίσθη-
τη νόσο. η autoHCT είναι θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με χημειοευαίσθητο DLBCL σε υποτροπή ή 
πρόοδο νόσου. Πρωτοποριακές εργασίες του 1990 καθιέρωσαν το ρόλο της autoHCT και έπειτα από δε-
καετίες ένας σημαντικός όγκος δεδομένων έχουν συλλεχθεί. η «σφραγίδα» μελέτη της προ Rituximab 
εποχής έδειξε την ανωτερότητά της κατά της θεραπείας διάσωσης. ςτη Rituximab εποχή, η τυχαιοποιη-
μένη μελέτη των 3 κύκλων RICE έναντι RDHAP, με συγκρίσιμα αποτελέσματα, επιβεβαίωσε τη μελέ-
τη της PARMA (3-ετής επιβίωση χωρίς νόσο/PFS 53% επί χημειοευαισθησίας μετά BEAM/autoHCT). 
Παρά τις πολλές μελέτες με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, σταθερά συμπεράσματα δεν υφίστανται για 
την αξία της autoHCT ως μέρος της αρχικής θεραπείας. οι υποψήφιοι για autoHCT είναι ασθενείς σε 
1η υποτροπή ή σε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο επί χημειοευαισθησίας. Νέες δυνατότητες διαφαίνονται 
με τα νεώτερα προπαρασκευαστικά ή με ραδιοανοσοθεραπεία. Πολλοί κλινικοί παράγοντες, όπως το 
στάδιο νόσου (aaIPI), η LDH, η μεγάλη ηλικία, η κακή γενική κατάσταση καθώς και ο τύπος του κυτ-
τάρου, προδικάζουν την πτωχή πρόγνωση μαζί με τη φάση νόσου και το χρόνο υποτροπής. καλύτερα 
αποτελέσματα παρατηρούνται σε αρνητικό PET/CT πρo HCT, αν και αμφισβητείται η προγνωστική 
του αξία από άλλες μελέτες. Πολλές μελέτες, μη τυχαιοποιημένες, κατέδειξαν το ρόλο της autoHCT σε 
αρχική φάση σε νέους ασθενείς με λέμφωμα μανδύα μετά διάφορα αρχικά σχήματα, όπως και σε περι-
φερικά τ-λεμφώματα. οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς, με διάμεση ολική επιβίωση (OS) 10 μηνών ίσως 
είναι υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση (allogeneic/alloHCT). η alloHCT είναι χρήσιμη σε ασθε-
νείς με πολλαπλές υποτροπές ή μετά αποτυχία, υποτροπή της autoHCT σε DLBCL, PTCL και MCL. 
ςτα Burkitt και λεμφοβλαστικά λεμφώματα η αξία της αρχικής θεραπείας είναι μεγάλη καθώς και η 
alloHCT λόγω της διήθησης μυελού. η συμβατική alloHCT εφαρμόσθηκε σε ανθεκτικά λεμφώματα 
λόγω του GVLy (Graft vs Lymphoma effect -δράση μοσχεύματος έναντι λεμφώματος), αλλά η θνητό-
τητα ήταν υψηλή. μη μυελοτοξικά σχήματα ελαττωμένης έντασης εφαρμόζονται πλέον με ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα. η κύρια αιτία αποτυχίας είναι η υποτροπή, οπότε η επιλογή των ασθενών με ΝηL 
θα πρέπει να βασίζεται στη φάση νόσου δηλαδή σε πλήρη ύφεση ή πολύ καλή μερική ύφεση με μικρό 
φορτίο νόσου. μεγάλη αξία πρέπει να δοθεί στην τροποποίηση και ενίσχυση του προπαρασκευαστι-
κού σχήματος ανάλογα με τη φάση νόσου. καλύτεροι υποψήφιοι για την αλλογενή μεταμόσχευση είναι 
όσοι υποτροπιάζουν αργά μετά την αυτόλογη και παρουσιάζουν ένα βαθμό χημειοευαισθησίας. η αλ-
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Εισαγωγή
τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση στην εμ-

φάνιση των NHL, με μεγαλύτερη αύξηση στα επιθετικά 
λεμφώματα. τα NHL είναι ετερογενής ομάδα λεμφικών 
νεοπλασιών και η αντιμετώπιση των ασθενών είναι μια 
πολύπλοκη διαδικασία στρατηγικής. Έχουν στοιχειοθε-
τηθεί άνω των 30 διαφορετικών υποτύπων NHL στην 
κατάταξη WHO και επιπρόσθετα υπάρχει ετερογένεια 
μεταξύ των υποτύπων1. οι τρέχουσες εξελίξεις της μο-
ριακής βιολογίας πιθανόν να τελειοποιήσουν τις κατατά-
ξεις με αναγνώριση νέων οντοτήτων και ομογενοποίηση 
των υποτύπων2. Εν τούτοις, προς το παρόν ασθενείς με 
όμοιες διαγνώσεις αλλά πολύ διαφορετική κλινική ει-
κόνα και εξέλιξη καθώς και μοριακή παθογένεια νόσου 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες προγνω-
στικούς δείκτες3. οι υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας και 
η HCT έχει τύχει ευρείας αποδοχής σε λεμφώματα σε 
φάση νόσου ανθεκτική στην αρχική θεραπεία, μερική 
απάντηση ή ευαίσθητη υποτροπή4. το Βurkitt λέμφωμα 
είναι επιθετικό και χρειάζεται συμβατική χημειοθεραπεία 
εντατικοποιημένη με πολλαπλούς χημειοθεραπευτικούς 
παράγοντες με έκβαση επιτυχή είτε στα παιδιά είτε στους 
ενήλικες5. το δε λεμφοβλαστικό λέμφωμα με κοινά κλινι-
κά και μορφολογικά - ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστι-
κά με τα της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ολλ) 
αντιμετωπίζεται όμοια με ολλ6. ςτα Burkitt και λεμφο-
βλαστικά λεμφώματα μεγάλη είναι η αξία της αρχικής 
θεραπείας ενώ 70% που μεταμοσχεύονται σε 1η ύφεση 
εμφανίζουν σταθερές παρατεταμένες υφέσεις. λόγω της 
διήθησης μυελού πολλά κέντρα τείνουν προς την αλλο-
γενή μεταμόσχευση.7

Αυτόλογη μεταμόσχευση Αυτόλογων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων (autoHCT)
Διαδικασία αυτομεταμόσχευσης

η τρέχουσα συμβατική χημειοθεραπευτική αντιμετώ-
πιση 1ης γραμμής με συγχορήγηση ή όχι μονοκλωνικών 
αντισωμάτων είναι δυνατόν να πετύχει ύφεση σε άνω του 
70% των ασθενών. μόνο όμως το 40-50% από αυτούς θα 
παραμείνουν σε ύφεση επί μακρόν. Παραμένει απογοη-

τευτική η χρήση θεραπείας διάσωσης στα επιθετικά υψη-
λής κακοήθειας λεμφώματα επειδή λιγότεροι από 5-10% 
των ασθενών ωφελούνται. Θεωρητικά, οι υψηλές δόσεις 
χημειο- με ή χωρίς ακτινο-θεραπεία και η αυτόλογη με-
ταμόσχευση παρέχεται σε κάθε ασθενή, σε οιονδήποτε 
χρόνο, που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική χη-
μειοθεραπεία8. Ακολουθώντας τις αρχές του δοσοεξαρ-
τώμενου αποτελέσματος, πολύ εντατικά υψηλών δόσεων 
χημειοθεραπείας±ακτινοθεραπείας σχήματα εφαρμόσθη-
καν με στόχο τη μυελοκαταστολή. Πειραματικά δεδομέ-
να έδειξαν ότι η επιβίωση των λεμφωματικών κυττάρων 
ποντικών in vivo ήταν δοσοεξαρτώμενη των αλκυλιωτι-
κών παραγόντων9. η λογική της μεγαθεραπείας και αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης βασίζεται στη θεώρηση ότι η 
αύξηση των δόσεων των χορηγουμένων φαρμάκων πέ-
ρα από τον περιορισμό της μυελοτοξικότητας είναι δυ-
νατόν να υπερνικήσει την ανθεκτικότητα. Άλλη δομική 
αρχή είναι η χρήση φαρμάκων με διαφορετικό μηχανι-
σμό αντινεοπλασματικής δράσης και μικρή αλληλοεπικά-
λυψη όσον αφορά στην τοξικότητα. η χρήση μη ειδικών 
του κύκλου (αλκυλιωτικά και νιτροζουρίες) είναι ευρεία 
με δόσεις αυξανόμενες καθώς και πρόσφατα άλλων φαρ-
μάκων. μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις 
κάποιου ανώτερου προπαρασκευαστικού σχήματος σε 
σχέση με το gold standard BEAM10. η εφαρμογή της με-
γαθεραπείας πρέπει να προσφέρει μεν την ευκαιρία της 
ίασης αλλά να μην προκαλεί σοβαρή μη αιματολογική 
τοξικότητα11-13. τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προπαρα-
σκευαστικά της μεταμόσχευσης είναι τα εξής: CY/TBI, 

TBI/VP16/CY, BEAC, CBV, ενισχυμένο CBV, Bu/Cy/E, 
FEAM, BuEM, BeEAM, Thiotepa-based σχήματα14-20. 
η ολόσωμη ακτινοβόληση (TBI) έχει ελαχιστοποιηθεί 
ως μέρος του προπαρασκευαστικού σχήματος από 50% 
σε 15% που ήταν στη μεταμόσχευση των λεμφωμάτων. 
λόγω έλλειψης τυχαιοποιημένων μελετών δε διαφαίνε-
ται κάποια υπεροχή μεταξύ τους. τα αποτελέσματα των 
διαφόρων σχημάτων κυμαίνονται σε PFS από 34-60% 
και OS από 26-46%. τα σχήματα χημειοθεραπείας απο-
τελούνται από 2-4 φάρμακα, δίνουν πλήρη ύφεση (CR) 
60-85%, ενώ η PFS στα 2 έως 5 έτη είναι 34-60% και OS 
24-46%. H TRM (treatment-related mortality) κυμαινό-
ταν σε 3,8-17%, αν και τελευταία έχει πέσει κάτω από 
5%. Παρατηρούνται ακόμη δευτερογενείς κακοήθειες (4-

λογενής μεταμόσχευση έχει θέση σε νεότερης ηλικίας ασθενείς ή μεγαλύτερης με μικρή συννοσηρότη-
τα, καλής γενικής κατάστασης που έχουν μεγάλη πιθανότητα υποτροπής εάν υποβληθούν σε autoHCT, 
ή μετά υποτροπή από autoHCT και σε νόσο με διήθηση μυελού. Oι μελέτες δείχνουν ότι η alloHCT γε-
νικά προσφέρει μακρόχρονη PFS (42–48%), όταν διενεργείται σε αρχικές φάσεις στο λέμφωμα μανδύα 
και περιφερικά τ-λεμφώματα. ςτη σύγχρονη πραγματικότητα η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί μια 
ευοίωνη προοπτική ίασης για επιλεγμένους ασθενείς με ανθεκτικό NHL ή υποτροπιάζον μετά autoHCT.

Haema 2017; 8(1): 83-94 Copyright EAE
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12%) και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. η συχνότη-
τα εμφάνισης μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου (MΔς) και 
οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ) υπολογίζεται σε 
10-18% στα 5 χρόνια με διάμεση επιβίωση <12 μήνες και 
κυριότερο ενοχοποιητικό παράγοντα τα αλκυλιωτικά21,22.

η ραδιοανοσοθεραπεία (radioimmunotherapy/RIT) με 
yttrium-90 (90Y)-ibritumomab tiutexan στη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με NHL είναι ένα 
πεδίο που αναπτύσσεται με την προοπτική της βελτίωσης 
των αποτελεσμάτων επί υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής 
νόσου. τα ραδιοσεσημασμένα ανοσοσυμπλέγματα που 
έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία NHL είναι τα ακόλουθα: 
90Y – ibritumomab tiutexan (Zevalin) και I-tositumomab 
(Bexxar) και στοχεύουν το επιφανειακό αντιγόνο CD20. 
με τη ραδιοανοσοθεραπεία είναι δυνατή η μεταφορά 
ραδιονουκλεοτιδίων με επιλεκτικό τρόπο στα κύτταρα 
όγκου που ήδη έχουν στοχευθεί με μονοκλωνικό αντίσω-
μα. η λογική για τη χρήση αυτής της στρατηγικής συνί-
σταται στη ραδιοθεραπεία του όγκου αποφεύγοντας την 
έκθεση στην ακτινοβολία των άλλων ιστών. οι τοξικές 
επιπλοκές αφορούν κυρίως στον αιματολογικό ιστό, αλ-
λά είναι αναστρέψιμες και παροδικές. τα προκαταρκτι-
κά ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην αυτόλογη όσο 
και στην αλλογενή μεταμόσχευση και επιβεβαιώνονται 
σε συγκριτικές μελέτες συμβατικού προπαρασκευαστι-
κού με συνδυασμένο με ραδιοσεσημασμένα μονοκλωνι-
κά αντισώματα. Είναι σαφές ότι θα δώσουν νέα ώθηση 
τόσο στην αυτόλογη όσο και στην αλλογενή μεταμόσχευ-
ση εάν συμβάλλουν τελικά στην αυξημένη αποτελεσμα-
τικότητά τους στα ανθεκτικά λεμφώματα23-26.

η παρουσία λεμφωματικών κυττάρων στο μόσχευ-
μα είναι πιθανή στα λεμφώματα μανδύα και σπανιότε-
ρα στα υψηλής κακοήθειας. Δεν είναι διευκρινισμένο αν 
είναι κλωνογενή και αν ενοχοποιούνται για την υποτρο-
πή. τα περιφερικά προγονικά κύτταρα συλλεχθέντα μετά 
κινητοποίηση με χημειοθεραπεία και αυξητικούς παρά-
γοντες χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σαν μόσχευμα8.

Η χημειοευαισθησία στο σχήμα διάσωσης που χρη-
σιμοποιείται και για κινητοποίηση του αιματικού μο-
σχεύματος μαζί με αυξητικούς παράγοντες αποδείχθηκε 
μεγάλης σημασίας στην πρώτη μελέτη (επιβίωση χωρίς 
νόσο 36% έναντι 15%) όσο και σε επόμενες που επιβε-
βαίωσαν πτωχά αποτελέσματα σε ανθεκτική νόσο και 
μηδενικά σε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο27,28. τα σχή-
ματα διάσωσης προ της μεταμοσχεύσης παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην έκβαση της μεταμόσχευσης. το ιδανικό 
σχήμα δεν υφίσταται αλλά τα υπάρχοντα παρέχουν αντι-
κειμενική απάντηση 60%, με πλήρη απάντηση 30%. ο 
βασικός συνδυασμός (Ifosfamide + etoposide) έχει συ-
γκρίσιμα αποτελέσματα με το σχήμα DHAP. ο συνδυ-
ασμός ara-C + anthracyclines + ifosfamide + Etoposide 
είναι ο ισχυρότερος χωρίς όμως απόδειξη από τυχαιοποι-
ημένες μελέτες.29

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
(DLBCL)

Αποτελούν το 30% των λεμφωμάτων και τα 2/3 των 
επιθετικών λεμφωμάτων. ςε ποσοστό 40% είναι ιάσιμα 
μετά συμβατική χημειοθεραπεία, 30% ανθεκτικά και 30% 
υποτροπιάζοντα ακόμη και στη Rituximab εποχή. η θε-
ραπεία διάσωσης προσφέρει ίαση 10%, ενώ η αυτόλογη 
μεταμόσχευση παρέχεται σε κάθε ασθενή, σε οιονδήπο-
τε χρόνο, που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική 
χημειοθεραπεία. το Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου έχει την 
ίδια πρόγνωση με DLΒCL. ςτα οζώδη λεμφώματα, η με-
τάπτωση σε επιθετικό NHL συμβαίνει με συχνότητα 3% 
ανά έτος και προδικάζει πτωχή πρόγνωση. ο παγκόσμιος 
προγνωστικός δείκτης (ιΡι) δίδει στοιχεία για την εξέλιξή 
τους και σύμφωνα με αυτόν η μεγαθεραπεία εφαρμόζεται 
σε υψηλού κινδύνου στη διάγνωση ή σε υποτροπή.30,31

Ασθενείς υψηλού κινδύνου σε πλήρη ύφεση 
ή μερική ύφεση CR1 - PR1

Ασθενείς με intermediate/high IPI στη διάγνωση εμ-
φανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής μετά τη θερα-
πεία 1ης γραμμής και έχει προταθεί η διενέργεια autoHCT 
ως σταθεροποίηση της CR1. ςε τυχαιοποιημένες μελέτες 
τα αποτελέσματα παραμένουν αντικρουόμενα για το εάν 
πράγματι η AHCT υπερέχει της συμβατικής θεραπείας, αν 
και στις περισσότερες η autoHCT επιτυγχάνει υψηλότερα 
ποσοστά μακράς επιβίωσης χωρίς νόσο (DFS 55-87%). 
μετα-ανάλυση 15 μελετών με 3079 ασθενείς έδειξε ότι 
η autoHCT δεν βελτιώνει την OS και DFS32. ςε 4 μελέ-
τες αποδείχθηκε ανωτερότητα σε OS και DFS στο σκέ-
λος της μεταμόσχευσης, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπήρχε 
διαφορά. Παρά τις τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες, 
ποτ όμως διεξήχθησαν στην εποχή προ Rituximab και 
προσπάθησαν να αποδείξουν τη χρησιμότητα της αυτό-
λογης HCT σαν μέρος της πρωταρχικής θεραπείας στα 
DLBCL, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. ςτη μετά 
Rituximab εποχή έγιναν πολλές φάσης II και ιιι μελέτες 
τυχαιοποιημένες. οι Tarella και συνεργάτες απέδειξαν ότι 
η πρώιμη μεταμόσχευση ευνοεί τους ασθενείς με aaIΡI 
2-3 χωρίς διαφορά μεταξύ των υποτύπων με φαινότυπο 
germinal center και activated B-cell33. Oι μελέτες SWOG 
και της ιταλικής ομάδας δεν κατάφεραν να καταδείξουν 
ανωτερότητα επιβίωσης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε μεταμόσχευση34,35.

Ασθενείς με χημειοευαίσθητη υποτροπή
το 1987 ανακοινώθηκε από τους Philip και συνερ-

γάτες ίαση 35-40% μετά αυτόλογη μεταμόσχευση σε 
χημειοευαίσθητο διάχυτο επιθετικό λέμφωμα27. Επιβε-
βαιώθηκε η ανωτερότητα της αυτομεταμόσχευσης έναντι 
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της συμβατικής χημειοθεραπείας το 199528. η τυχαιο-
ποιημένη μελέτη της Parma επιβεβαίωσε ότι η autoHCT 
υπερέχει της συμβατικής χημειοθεραπείας τόσο στην 
OS όσο και τη DFS (53% έναντι 32% p=0,04 και 46% 
έναντι 12% p=0,001 αντίστοιχα). Επιπλέον, στη μελέτη 
της Parma, αλλά και από άλλα κέντρα, αξιολογήθηκαν 
παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της autoHCT. 
ο ιΡι στην φάση της υποτροπής >0, η διάρκεια ύφεσης 
<12 μηνών, το εκτεταμένο στάδιο της νόσου (III-IV), η 
υψηλή τιμή της LDH και η κακή γενική κατάσταση του 
ασθενούς αποδείχθηκαν κακής πρόγνωσης παράγοντες 
για την επιτυχή έκβαση της autoHCT. ςτην τυχαιοποιη-
μένη μελέτη της Parma δείχθηκε η ανωτερότητα της αυ-
τομεταμόσχευσης σε χημειοοευαίσθητη υποτροπή μετά 
DHAP διάσωση έναντι 4 επιπρόσθετων DHAP. ςτη με-
λέτη Parma 188 ασθενείς σε πρώτη υποτροπή, η απά-
ντηση σε 2 DHAP σχετίσθηκε με χρόνο υποτροπής και 
των LDH και IPI στην υποτροπή. Πολυκεντρική μελέ-
τη έδειξε ότι η 3-ετής επιβίωση χωρίς νόσο μετά DHAP 
σταθεροποιημένο με αυτόλογη μεταμόσχευση ήταν 46% 
έναντι 12% μετά DHAP±ακτινοθεραπεία χωρίς αυτόλο-
γη μεταμόσχευση. Περιελήφθησαν ασθενείς <60 ετών, 
χωρίς διήθηση μυελού ή κεντρικού νευρικού συστήματος 
(κΝς) και ευαίσθητοι στο DHAP. Αν ληφθούν υπόψιν 
αυτοί οι παράγοντες, το ποσοστό 46% αντιπροσωπεύει 
το 1/3 των ασθενών που απέτυχαν στην αρχική θεραπεία. 
ςτην εποχή του Rituximab η κλασική Collaborative Trial 
in Relapsed Aggressive Lymphoma (CORAL) συνέκρι-
νε 2 σχήματα διάσωσης και δε βρέθηκε διαφορά μεταξύ 
RICE έναντι RDHAP (3-ετής OS 47% έναντι 51%)29,36. 
η συντήρηση με Rituximab δεν ενδείκνυται γιατί τα απο-
τελέσματα των μελετών είναι αντικρουόμενα. Mια επό-
μενη ανάλυση αξιολόγησε την προέλευση του κυττάρου 
και αποδείχθηκε διαφορά 3-ετούς PFS και OS μόνο στο 
σκέλος RDHAP, όπου στον υπότυπο germinal center B 
cell (GCB) η επιβίωση ήταν ανώτερη σε σχέση με non-
GCB υπότυπο37. τα double-hit λεμφώματα χαρακτηρίζο-
νται από 1) συνέκφραση myc + bcl-2 ή bcl-6 ή και των 3 
γονιδίων (triple-hit), 2) έχουν αυξημένη LDH, IPI, διή-
θηση KNς και εξωμυελική νόσο και 3) πτωχή επιβίωση 
(διάμεση 12 μήνες)38. οι Petrich και συνεργάτες σε ανα-
δρομική μελέτη 23 νοσοκομείων ανέλυσαν την έκβαση 
311 ασθενών με double-hit (myc κυτταρογενετική ανά-
λυση, bcl2/6 ανοσοϊστοχημική), εκ των οποίων 83 υπο-

βλήθηκαν σε μεταμόσχευση, 39 αυτόλογη σε CR1 και 
14 σε αλλογενή σε CR1. Απέδειξαν ότι η μεταμόσχευση 
δεν είχε πλεονέκτημα σε αρχική φάση. η εντατική πρω-
ταρχική χημειοθεραπεία είχε αυξημένη απάντηση αλλά 
όχι αυξημένη οS. Ως προγνωστικοί δείκτες αναδείχθη-
καν α) λευκοκυττάρωση, β) LDH >3ULN, γ) στάδιο Ann 
Arbor 3/4 και δ) διήθηση κΝς.39

Tο πρωτοπαθές λέμφωμα κΝς από μεγάλα κύτταρα 
(PCNSL) είναι αυτόνομη κλινικοπαθολογοανατομική 
οντότητα και απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία με υψηλές 
δόσεις μεθοτρεξάτης-κυταραβίνης (μτΧ – ΑRAC) και 
φαρμάκων γενικά που διαπερνούν τον αιματoεγκεφαλι-
κό φραγμό.38 η εδραίωση της απάντησης με αυτομεταμό-
σχευση μετά από προπαρασκευαστικό που περιλαμβάνει 
είτε busulphan είτε carmustine ή thiotepa αυξάνει την επι-
τυχή διάσωση αυτών των ασθενών με την προσθήκη ή 
όχι της ακτινοβόλησης κΝς.

Ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο 
η πρόγνωση των ασθενών με πρωτοπαθώς ανθεκτική 

νόσο είναι ιδιαίτερα πτωχή. ςε αρχικές μελέτες η μέση 
PFS των ασθενών ακόμη και με autoHCT δεν ξεπερνούσε 
τους 12 μήνες. Πιο πρόσφατες όμως μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς στους οποίους η νόσος διατηρεί ευαισθησία σε 
σχήματα διάσωσης μπορούν να ωφεληθούν από autoHCT 
με επίτευξη 3-ετούς DFS περίπου 40-45% (ABMTR)40. 

Πολλοί κλινικοί παράγοντες όπως ιPI εξωλεμφαδενι-
κή νόσος, υψηλή LDH, μεγάλη ηλικία, χαμηλή κατάστα-
ση ικανότητας προδικάζουν πτωχή έκβαση. Πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσος, ανθεκτική υποτροπή και υποτροπή <12 
μήνες, επίσης 3 και περισσότερες γραμμές θεραπείας απο-
τελούν κακούς προγνωστικούς δείκτες. Επίσης, επί αλλο-
γενούς HCT η ογκώδης νόσος και η διήθηση μυελού >30% 
αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες διεξαγωγής της.

Λέμφωμα από κύτταρα μανδύα (MCL)
Είναι ανίατο με τη συμβατική θεραπεία με διάμεση 

OS 3-6 έτη42. η αυτόλογη HCT θεωρείται ενδεδειγμένη 
ως αρχική θεραπεία μετά από μελέτες κυρίως μη τυχαιο-
ποιημένες και αναδρομικές. το ευρωπαϊκό δίκτυο MCL σε 
τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι η αυτόλογη HCT μετά 

πίνακας 1. Μελέτες αυτόλογης μεταμόσχευσης σε DLBCL
  Φάση Συγκριτική Επιβίωση

Philip, et al, 199528 n 215 ΥΠΟΤΡΟΠΗ chemo vs auto 53% vs 32%
Vose, et al, 200140 n 184 πρωτοπαθώς ανθεκτική 37%
Vose, 200441 n 429 1η υποτροπή vs 2η ύφεση auto 38% vs 55%
Grisselbrecht, 201029 n 396 RICE vs RDHAP auto 47% vs 51% 
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ληλος χρόνος διενέργειας της μεταμόσχευσης στα λεμ-
φώματα δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. ςύμφωνα με 
τις πρόσφατες οδηγίες διενεργείται μετά από υποτροπή 
της αυτόλογης μεταμόσχευσης, εκτός ίσως από ασθενείς 
που βρίσκονται σε μικρή ηλικία και έχουν χαμηλό κίν-
δυνο θνητότητας. ςε αυτούς η αλλογενής μεταμόσχευση 
αποτελεί αρχική θεραπεία εκλογής χωρίς όμως να υπάρ-
χουν προοπτικές μελέτες. Προϋποθέτει όμως ύπαρξη δό-
τη ενώ εμφανίζει υψηλή θνητότητα (TRM). Αν και στις 
περισσότερες από τις διενεργηθείσες μελέτες οι ασθενείς 
έπασχαν από ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο και είχαν ήδη λά-
βει πολλαπλές γραμμές θεραπειών, τα ποσοστά υποτρο-
πής ήταν χαμηλότερα της autoHCT (6-35%). Δυστυχώς, 
το αποτέλεσμα αυτό δεν εκφράζεται σε καλύτερη PFS 
λόγω της υψηλής TRM (25-40%). τα μυελοκαταστρο-
φικά αυτά σχήματα προετοιμασίας αφ’ ενός μεν δεν πέ-
τυχαν την ελαχιστοποίηση και εξαφάνιση της νόσου αφ’ 
ετέρου συνοδεύθηκαν με τοξικότητα στους μεγαλύτε-
ρους ασθενείς.54

ςτα επιθετικά λεμφώματα αντίθετα με τα χαμηλής 
κακοήθειας, GvLy δεν διαφαίνεται πάντοτε παρά μόνο 
σποραδικά. μελέτη του EBMT & IBMTR συνέκρινε την 
έκβαση της alloHCT (με τ-εκαθαρμένο και μη καθαρμέ-
νο μόσχευμα) της autoHCT (με purged και unpurged μό-
σχευμα) και συγγενεϊκής μεταμόσχευσης σε σύνολο 3366 
ασθενών. ςτη συγκεκριμένη μελέτη δεν καταδείχθηκε 
η ύπαρξη GvLy δράσης.55 Ωστόσο, η ετερογένεια τόσο 
των υποτύπων των λεμφωμάτων της χημειοευαισθησίας 
των νοσημάτων και της γενικής κατάστασης των ασθε-
νών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών και οριστι-
κών συμπερασμάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
μελέτες με μικρότερο αριθμό ασθενών που αντιμετωπί-
στηκαν επιτυχώς για υποτροπή μετά alloHCT με διακοπή 
της ανοσοκαταστολής και χορήγηση λεμφοκυττάρων δό-
τη. ςε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από μη συγγενείς 
δότες ή εμφάνισαν graft-versus-host disease (GvHD >III 
grade) είναι μικρότερη η πιθανότητα υποτροπής. μένει 
να αποδειχθεί κλινικά η δράση των αλλοαντιδραστικών 
τ-λεμφωμάτων έναντι λεμφώματος. το ερώτημα λοι-
πόν παραμένει και ειδικά σχεδιασμένες χρειάζονται για 
να απαντηθεί με ασφάλεια. γενικά, η αντιλεμφωματική 
δράση του μοσχεύματος (graft versus lymphoma effect) 
είναι αποδεδειγμένη στα οζώδη και στα λεμφώματα από 
κύτταρα μανδύα.53,54

μετά τα δυσμενή αποτελέσματα των μυελοαφανι-
στικών σχημάτων στη HCT σε ασθενείς με λέμφωμα, 
η χρήση των μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικών 
σχημάτων (reduced intensity conditioning/RIC) με στόχο 
τη μείωση της TRM παράλληλα με την καλύτερη εκμε-
τάλλευση της πιθανής GvLy δράσης σχημάτων έδωσαν 
νέα ώθηση στη HCT. μετά το 1995 διενεργούνται RIC-
HCT, με βάση την αποτελεσματικότητα και την ελαττω-
μένη τοξικότητα της μη μυελοκατασταλτικής αλλογενούς 

CHOP-like σχήμα υπερείχε της συντήρησης με ιντερφε-
ρόνη ως προς την PFS (39 έναντι 17 μηνών)43. η μελέτη 
Nordic MCL έδειξε 6-ετή OS 70% και PFS 56% επί αυ-
τόλογης HCT μετά maxi RCHOP και rituximab – υψη-
λή δόση Ara-C. Υψηλότερο ποσοστό ασθενών επέτυχαν 
μοριακή ύφεση (t 11; 14) 92% έναντι 38% στην ομάδα 
ελέγχου παλαιότερης μελέτης. Ως προγνωστικοί δείκτες 
αναδείχθηκαν οι ki-67 και MCL-IPI (MIPI)44.

η ένταση της προηγηθείσας θεραπείας παίζει σημαί-
νοντα ρόλο. μελέτη NCCN έδειξε ότι το R-CHOP ήταν 
κατώτερο από R-HyperCVAD, από R-CHOP + αυτόλο-
γη και R-hyperCVAD + αυτόλογη HCT45. Άλλη μελέ-
τη έδειξε ότι ο δείκτης μιPι και όχι η αρχική θεραπεία 
επηρέασε την επιβίωση.46 Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς με μCL είχαν καλύτερη PFS όταν λάμβαναν 
R-HyperCVAD ± αυτόλογη ή R-CHOP + αυτόλογη. Αν 
και υπάρχουν διαφωνίες για την ενσωμάτωση της αυτό-
λογης στην αρχική θεραπεία, η γενική θεώρηση προτεί-
νει εντατικοποιημένη αρχική θεραπεία με rituximab και 
αυτόλογη μέχρι τα 70 έτη με αποδεκτή 3-4% τRM47,48. 
Εάν δεν έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη, στην υποτροπή 
είναι αποτελεσματική εάν είχαν λάβει λιγότερες από 3 
θεραπείες (PFS 0 έναντι 45%)49.

περιφερικά Τ-λεμφώματα (PTCL)
Είναι ετερογενή, σπάνια, με υψηλά ποσοστά υπο-

τροπής, πρόγνωση κακή και συνοδά αιμοφαγοκυτταρικά 
σύνδρομα και 5-ετή OS 30%. το τ-αναπλαστικό CD30+, 
ALK+ λέμφωμα έχει την καλύτερη πρόγνωση στα 5 έτη 
από όλους τους υπότυπους NHL. Προς το παρόν, καμία 
προοπτική φάσης ιιι μελέτη ως προς την ενσωμάτωση 
της αυτόλογης στην αρχική θεραπεία δεν υπάρχει, αλλά 
έμμεσες ενδείξεις υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της50,51. 
με τα δεδομένα της φάσης ιι μελετών (NLG-T-01: PFS 
44%, OS 51%, TRM 4%) η αυτόλογη θεωρείται θερα-
πευτική επιλογή σε συστηματικό PTCL χημειοευαίσθη-
το εκτός των ALK +ALCL52.

Αν και 30-40% των ασθενών με PTCL δε θα μπορέ-
σουν να υποβληθούν σε αυτόλογη λόγω χημειοανθεκτικό-
τητας, είναι επιτακτική η ανάγκη της εντατικοποίησης της 
αρχικής θεραπείας. H έκβαση της auto HCT είναι όμοια 
σε PTCL και DLBCL αποδείχθηκε ότι η autoHCT είναι 
καλύτερη αρχικά παρά στην υποτροπή53.

Μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών 
κυττάρων (allo-HCT, GvLy)

H alloHCT έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
την autoHCT, διότι χορηγείται μόσχευμα χωρίς νόσο και 
με ενδεχόμενη δράση έναντι των κακόηθων λεμφικών 
κυττάρων (Graft vs Lymphoma effect/GvLy). ο κατάλ-
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μεταμόσχευσης. μελέτες δημοσιευμένες υποστηρίζουν 
την ύπαρξη GVLy και την αποτελεσματικότητα της RIC-
HCT στο λέμφωμα. τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντι-
κά ιδιαίτερα σε ευαίσθητη και χαμηλού φορτίου νόσο, με 
επίτευξη PFS έως και 50%. το πρόβλημα της TRM πα-
ραμένει και αναφέρεται από 15-30%, είναι <20% σε 1η 
ύφεση ενώ φθάνει 30% σε προχωρημένη νόσο.56 με αυ-
τά τα ποσοστά θνητότητας η αλλογενής δεν υπερέχει της 
αυτόλογης γιατί εξουδετερώνεται το όφελος της ελαττω-
μένης υποτροπής. Oι καλύτεροι υποψήφιοι για την αλ-
λογενή μεταμόσχευση είναι όσοι υποτροπιάζουν αργά 
μετά την αυτόλογη και παρουσιάζουν ένα βαθμό χημει-
οευαισθησίας. Αξιολογείται η συννοσηρότητα περισσό-
τερο από την ηλικία.57

ςτη σύγχρονη πραγματικότητα η αλλογενής μεταμό-
σχευση αποτελεί μια ευοίωνη προοπτική ίασης για επι-
λεγμένους ασθενείς με ανθεκτικό NHL ή υποτροπιάζον 
μετά αυτόλογη μεταμόσχευση.58

Aλλογενής HCT 
DLBCL

οι ασθενείς με DLBCL που αποτυγχάνει τόσο η συμ-
βατική χημειοθεραπεία όσο και η autoHCT έχουν διάμε-
ση ολική επιβίωση 10 μήνες, οπότε ίσως είναι υποψήφιοι 
για αλλογενή HCT, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία και τη 
συνοσηρότητα59-61. Ωστόσο, παρά τη μη ισχυρή αντιλεμ-
φωματική δράση του μοσχεύματος στα λεμφώματα από 
Β-μεγάλα κύτταρα, υπάρχουν αναφορές κλινικής απάντη-
σης και σε ασθενείς με DLBCL που υποτροπιάζουν μετά 
RIC-HCT, έπειτα από διακοπή της ανοσοκαταστολής ή 
χορήγησης DLI62. Mε βάση το γεγονός ότι ένα μικρό πο-
σοστό επιτυγχάνουν μακρόχρονη επιβίωση χωρίς νόσο 
μετά RIC-HCT, υπονοείται αντιλεμφωματική δράση που 
μπορεί να ενισχυθεί με proteasome inhibitor (bortezomib) 
ή με χορήγηση ενεργοποιημένων τ ή Νκ κυττάρων63. ςε 
μελέτη IBMTR, που σενέκρινε τα σχήματα προετοιμα-
σίας, 396 ασθενείς με DLBCL έλαβαν μυελοαφανιστικό 
σχήμα (165), ελαττωμένης ισχύος RIC (143) ή μη μυε-
λοαφανιστικό (88) για αλλογενή HCT (67% μη συγγενείς 
δότες). η 5-ετής PFS ήταν όμοια (18, 15 και 25%) αντί-
στοιχα στα 3 προπαρασκευαστικά σχήματα λόγω αυξημέ-
νης TRM στα μυελοαφανιστικά και αυξημένης υποτροπής 
στα υπόλοιπα64. ςτη μελέτη GITMO η πολυπαραγοντική 
ανάλυση έδειξε ότι η PFS επηρεάσθηκε από τη χημειοευ-
αίσθητη φάση νόσου στη μεταμόσχευση και τον αδελφό 
δότη65. η alloHCT μεταμόσχευση σε ασθενείς με DLBCL 
διενεργείται αργά στην πορεία της νόσου, σε χημειοευαί-
σθητη υποτροπή μετά αυτόλογη HCT. Προαπαιτούμενα 
στοιχεία: ηλικία <70 ετών κPS >70 και ηCT-CI <3 και 
χαμηλό φορτίο νόσου. ςε ασθενείς <60 ετών ανάλογα με 
τη συννοσηρότητα πιθανόν να χρησιμοποιείται και μυ-
ελοαφανιστικό σχήμα εάν δεν έχει προηγηθεί αυτόλογη 

μεταμόσχευση και υπάρχει νόσος υψηλού κινδύνου. Εί-
ναι πλέον καλά τεκμηριωμένο πως οι μονάδες ομφαλιο-
πλακουντικού αίματος (UCB) μπορούν να αποτελέσουν 
ασφαλή πηγή αιματικού μοσχεύματος για τους ασθενείς 
που δεν διαθέτουν ταυτόσημο αδερφό ή πλήρως συμβα-
τό εθελοντή δότη MUD (OS 43% MUD vs 41% UCB)66. 
Eπίσης, η απλοταυτόσημη HCT αποτελεί εναλλακτική 
επιλογή ιδιαίτερα με την εφαρμογή ισχυρών μυελοφανι-
στικών-ανοσοκατασταλτικών σχημάτων προετοιμασίας 
και χορήγηση τ-κεκαθαρμένων αιματικών μοσχευμάτων 
ή μη με προσθήκη κυκλωφοσφαμίδης. 67

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι όλοι οι νεότεροι παρά-
γοντες (mTOR inhibitors, ibrutinib, λεναλιδομίδη) προ-
σφέρουν απάντηση 20-40% και ότι η νόσος παρουσιάζει 
μοριακή ετερογένεια ώστε η προσωποποιημένη θερα-
πευτική αντιμετώπιση θα αποτελέσει αντικείμενο ερευ-
νών63. η εμπειρία καταδεικνύει ότι μόνον 20-40% των 
ασθενών μπορούν να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμό-
σχευση είτε λόγω χημειοανθεκτικότητας είτε μικρής δι-
άρκειας ύφεσης. Υπάρχει αναγκαιότητα για προοπτικές 
μελέτες σύγκρισης αυτόλογης και αλλογενούς HCT με 
υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά έτσι ώστε να γίνει εφι-
κτή η αλλογενής HCT σε επιλεγμένους ασθενείς εξαρ-
χής. μελέτη CιΒμτR σύγκρινε αυτόλογη HCT (837)
με alloHCT από ταυτόσημο αδελφό με μυελοαφανιστι-
κό (79) σχήμα μεταξύ 1995-2003 και όπως αναμενόταν, 
η χαμηλή υποτροπή μετά την αλλογενή εξανεμίζετο από 
την υψηλή TRM οπότε η 5ετής PFS ήταν 22 vs 43% και 
η 5ετής OS 22% vs 49%68.

PTCL
με εξαίρεση το αναπλαστικό (ALCL) λέμφωμα 

(anaplastic lymphoma kinase -ALK θετικό) τα PTCL 
και natural killer T cell λεμφώματα (10-15% των λεμ-
φωμάτων) έχουν κακή πρόγνωση. Δεν υπάρχουν τυχαι-
οποιημένες μελέτες στην αλλογενή HCT σε PTCL και η 
εμπειρία βασίζεται σε μικρές μελέτες. Είναι χρήσιμη σε 
υποτροπή PTCL ή μετά αποτυχία της αυτόλογης. για τα 
περιφερικά τ-λεμφώματα που γενικά έχουν πτωχή έκβα-
ση με τη συμβατική θεραπεία, αρκετές μελέτες διερευ-
νούν το ρόλο της αλλογενούς με σκοπό τη σταθεροποίηση 
της απάντησης χωρίς τυχαιοποιημένες μελέτες. Πέντε 
προοπτικές μελέτες συμπεριέλαβαν τη μεταμόσχευση 
ως αρχική θεραπεία. Όλες οι δημοσιεύσεις δείχνουν ότι 
η σταθεροποίηση της ύφεσης σε PTCL είναι εφικτή και 
αποδίδει. Δυστυχώς το 1/3 των ασθενών δεν υποβάλλε-
ται σε μεταμόσχευση λόγω ανθεκτικότητας, οπότε η αρ-
χική θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας. 69

οι Corradini et al70 απέδειξαν ότι ασθενείς σε ύφε-
ση προ της μεταμόσχευσης ωφελούνταν και η 12-ετής 
OS και DFS ήταν 34% και 55% αντίστοιχα. ςτη μελέτη 
των Reimer και συνεργατών μετά από TBI-Cy προπαρα-
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δεν επαληθεύει αυτήν την αξία, αρκεί να είναι αρνητικό 
το PET scan μετά HCT77. οι ασθενείς που εμφανίζουν 
ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο είναι απίθανο να ωφεληθούν 
από autoHCT ή alloHCT (με συμβατικό ή ελαττωμένης 
ισχύος σχήμα). με την εμπειρία της χρήσης του συνδυ-
ασμού rituximab-συμβατικής θεραπείας και με ανώτερα 
αποτελέσματα της χημειοθεραπείας, αναπτύχθηκε το φι-
λόδοξο σχέδιο του συνδυασμού ραδιοανοσοθεραπείας78. 

Επίσης, νεότερα σχήματα προετοιμασίας, νέοι παράγο-
ντες, μονοκλωνικά αντισώματα (Dacetuzumab/anti-CD40, 
Ofatumomab/anti-CD20, Obinutuzumab/anti-CD20, Ino-
tuzumab ozogamicin/anti-CD20) ενσωματώνονται με την 
προοπτική βελτίωσης των μεταμοσχεύσεων στα επιθετι-
κά λεμφώματα79. Είναι γνωστό ότι 30% των DLBCL είτε 
υποτροπιάζουν, είτε είναι πρωτοπαθώς ανθεκτικά ακό-
μη και στη rituximab εποχή. Πρόσφατα μονοκλωνικά 

σκευαστικό σχήμα, η 3ετής OS και DFS στους ασθενείς 
με ύφεση ήταν 48% και 53%71. ςε CIBMTR μελέτη, 241 
ασθενείς με PTCL υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ή αλλογε-
νή μεταμόσχευση. η σύγκριση της αυτόλογης σε πρώτη 
ύφεση με αλλογενή (με μυελοαφανιστικό σχήμα και ελατ-
τωμένης έντασης) έδειξε ότι η αυτόλογη είχε μικρότερη 
TRM (11% vs 27-39%) ίδια PFS (47% vs 33-36%) και 
OS 59% vs 39-52% στα 3 έτη. Όσον αφορά στην αλλο-
γενή δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των 2 σχημάτων72. ςε 
ιταλική μελέτη, η 5-ετής PFS ήταν 50% με TRM 12% επί 
ελαττωμένης έντασης προπαρασκευαστικό σχήμα. Πο-
σοστό 66% των ασθενών που υποτροπίασαν απάντησαν 
σε έγχυση λεμφοκυττάρων του δότη (DLIs), γεγονός που 
δείχνει τη δράση του μοσχεύματος κατά του λεμφώμα-
τος που είναι ισχυρή σε PTCL.72

MCL
Mικρή, αλλά αυξανόμενη εμπειρία υπάρχει ως προς 

την alloHCT στο λέμφωμα από κύτταρα μανδύα (MCL), 
παρά την αναγνωρισμένη αντιλεμφωματική δράση του 
μοσχεύματος. ςτη μελέτη του ΕΒμτ αναλύθηκε η έκβα-
ση HCT μετά RIC προπαρασκευαστικό σχήμα και προη-
γηθείσα αυτόλογη μεταμόσχευση (50%). η 3-ετής PFS 
ήταν 32% και η 3-ετής τRM 34%. H ανθεκτική νόσος 
και ο μη συγγενής δότης ήταν παράγοντες δυσμενείς με-
τά HCT. η alloHCT φαίνεται να αποτελεί κλινική επιλο-
γή σε υποτροπή μετά αυτόλογη ή ακόμη σε επιλεγμένους 
υψηλού κινδύνου ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες 
που προάγουν τη θνητότητα της μεταμόσχευσης.48,73,74

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προοπτικές 
βελτίωσης αποτελεσματικότητας HCT

η autoHCT είναι αποτελεσματική και πρέπει να είναι 
η 1η προσέγγιση σε ασθενείς σε ασθενείς με ευαίσθητη 
υποτροπή ή πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο που διατηρεί 
όμως κάποιου βαθμού ευαισθησία. η υπεροχή της στη 
σταθεροποίηση CR1 επί DLBCL σε υψηλού κινδύνου 
ασθενείς δεν έχει τεκμηριωθεί. Aντίθετα, πολλές μελέτες, 
μη τυχαιοποιημένες, κατέδειξαν το ρόλο της autoHCT σε 
αρχική φάση σε νέους ασθενείς με λέμφωμα μανδύα μετά 
διάφορα αρχικά σχήματα, όπως και σε ασθενείς με περι-
φερικά τ-λεμφώματα. η αλλογενής μεταμόσχευση έχει 
θέση σε νεότερης ηλικίας ασθενείς καλής γενικής κατά-
στασης που έχουν μεγάλη πιθανότητα υποτροπής εάν υπο-
βληθούν σε autoHCT, ή μετά υποτροπή από autoHCT, με 
διήθηση μυελού και σε νόσο με διήθηση μυελού. Χρει-
άζονται περισσότερες μελέτες για να αποσαφηνιστεί ο 
ρόλος των RIC-HCT στα επιθετικά λεμφώματα.75,76 Πα-
ρά το γεγονός ότι μελέτες έδειξαν την προγνωστική αξία 
του αρνητικού PET scan προ HCT, υπάρχει μελέτη που 

πίνακας 2. Ενδείξεις της αυτόλογης ή αλλογενούς 
HCT στα επιθετικά λεμφώματα 

DLBCL 
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος
• Μερική ύφεση (PR1) υψηλού κινδύνου 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος
Αλλογενής
Αποτυχία αυτόλογης 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική
• Υποτροπιάζουσα με διήθηση μυελού

Λέμφωμα από κύτταρα μανδύα
Αυτόλογη 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική
• Υποτροπιάζουσα
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1- PR1
Αλλογενής
• Υποτροπιάζουσα πλήρης ύφεση, μερική ύφεση  

CR1- PR1

περιφερικό Τ λέμφωμα (PTCL)
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
Αλλογενής 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1

ΒURKITT 
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
Αλλογενής
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος 
• Υποτροπιάζουσα 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
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αντισώματα (Βrentuximab Vedotin), αναστολείς μικρών 
μορίων (Ibrutinib, Fostamatinib)48 όπως και αναστολείς 
ανοσοεπιτήρησης (Nivolumab) έχουν χρησιμοποιηθεί και 
αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα σε διάφορες λεμφοει-
δείς κακοήθειες. Όσον αφορά το anti-CD30 Brentuximab 
Vedotin σε μεταανάλυση 28 άρθρων έδωσε διαφορετικό 
αποτέλεσμα στους διάφορους NHL τύπους CD30+ Cs 
ALCL, MF, S Sezary, T-cell lymphoma TCL, Primary 
mediastinal PMBL, post transplant PTLD80. 

μετά την υποσχόμενη θεραπεία των συμπαγών όγκων 
με Nivolumab, παρόμοια αποτελέσματα 20-40% έχουν 
αναφερθεί στα NHL ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο. 81 
η τυπική εφαρμογή εκτός κλινικών μελετών αναμένε-
ται μετά τον συνδυασμό με συμβατική χημειοθεραπεία. 
Χρειάζεται προσοχή στην αντιμετώπιση των μοναδικών 
ανοσοεξαρτώμενων επιπλοκών και στην καθιέρωση βιο-
δεικτών που θα καθορίσουν τη σωστή εφαρμογή τους. η 
ενίσχυση του ανοσολογικού συστήματος ώστε να ανα-
γνωρίζει και να καταστρέφει κακοήθη κύτταρα αποτε-
λεί λιγότερο τοξική και περισσότερο αποτελεσματική 
μέθοδο αντιμετώπισης κακοηθειών. η σύγχρονη έρευ-
να εστιάζεται στην δημιουργία περισσότερο “εκπαιδευ-
μένων” τ-λεμφοκυττάρων ή στη δημιουργία γονιδιακά 

τροποποιημένων τ-λεμφοκυττάρων να φέρουν επιπλέον 
του φυσικού τους υποδοχέα (T-cell receptor,TCR) και χι-
μαιρικούς υποδοχείς (chimeric antigen receptors, CAR/
Tcells) για αντιγόνα επιφανείας των κακοήθων κυττάρων. 
Νεότερες κυτταρικές θεραπείες με CAR-τροποποιημένα 
T-κύτταρα (CAR-Tcell chimeric antigen receptor)82. 
τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως ενθαρρυντικά και 
ανοίγουν νέους θεραπευτικούς ορίζοντες ακόμη και σε 
μεγαλύτερους ασθενείς έως την ηλικία των 65 ετών. με-
γαλύτερη εμπειρία υπάρχει από την κλινική εφαρμογή 
των CAR/Tcells με τα πρώτα αποτελέσματα σε παιδια-
τρικούς ή ενήλικες ασθενείς να είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά. η μεγαλύτερη σειρά ασθενών προέρχεται από 
το Memorial Sloan-Kettering Cancer Center που έλαβαν 
αυτόλογα CAR/T-cells γ γενιάς ειδικά έναντι του CD19 
μορίου. το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 88%. η αποτε-
λεσματικότητά τους εξαρτάται είτε στον vector είτε στο 
προπαρασκευαστικό σχήμα στον αριθμό και στην ποι-
ότητα CAR. η χορήγηση CAR T 19 σε λευχαιμίες και 
λεμφώματα έδωσε 40% σε NHL. η εφαρμογή τους θα 
μπορούσε να είναι είτε γέφυρα προς αλλογενή είτε επί 
υποτροπής μετά αλλογενή ακόμη και σε πολυθεραπευ-
μένους ασθενείς. 

Haematopoietic cell transplantation (ΗCΤ) for Non-Hodgkin Lymphomas
by Ioanna Sakellari

Haematology Department - Bone Marrow Transplantation Unit, G. Papanicolaou, Hospital, 
Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Autologous hematopoietic cell transplantation (AutoHCT) is established as a standard of 
care for chemosensitive Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) patients who experience progression or re-
lapse of disease. The poor outcome of conventional salvage therapy has led to the increasing application 
of high dose therapy followed by autoHCT, as dose escalation may result in large scale of tumor cell kill 
and theoretically, in durable remission or cure for chemosensitive disease. High-risk aggressive B-cell 
lymphoma, mantle cell lymphoma (MCL), relapsed or refractory B-cell lymphoma and peripheral T-cell 
lymphoma (PTCL) have poor overall survival (OS) with conventional chemotherapy and are candidates 
for high-dose chemotherapy followed by autoHCT or alloHCT. Pioneering works of the 90s defined the 
role of AHCT and two decades afterwards a significant body of data has now accumulated.The landmark 
study for the pre-Rituximab era demonstrated the superiority of AHCT over salvage regimen in relapsed 
NHL and subsequently AHCT became a standard approach. In the rituximab era, the randomized study 
to 3 courses of either R-DHAP or R-ICE with comparable results confirmed the PARMA study, report-
ing a 3-year PFS of 53% in chemosensitive patients after BEAM and AHCT. Hence, transplant-eligible 
patients should undergo high dose therapy (HDT)/autoHCT in the first relapse. Various clinical factors, 
such as age-adjusted IPI, increased LDH at diagnosis, older age and poor performance status predict 
poor outcomes. Primary refractory disease, refractory relapse and disease relapse within 12 months of 
the diagnosis are important predictors of poor outcomes. In addition to the clinical factors, retrospective 
studies have shown better outcomes in patients with a negative PET scan before autoHCT. Although a 
positive pre-autoηCT PET scan may be prognostic, whether a positive PET should change the manage-
ment remains unanswered. Thus, autoHCT in DLBCL should be considered in select transplant-eligible 
primary refractory patients who have chemosensitive disease to salvage therapy. MCL, approximately 
6% of NHL, is incurable with conventional chemotherapy and a median OS of 3-6 years with conven-
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Σπάνια Επιθετικά Β-Λεμφώματα

Μαρία Κ. Αγγελοπούλου, Παντελής Τσιρκινίδης, Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος

ΠΕΡιληΨη: Εντός της ομάδος των επιθετικών Β-λεμφωμάτων διακρίνονται ορισμένες εξαιρετικά 
σπάνιες νόσοι που αναφέρονται ως «Ειδικές Νοσολογικές οντότητες» στην ταξινόμηση του Παγκό-
σμιου οργανισμού Υγείας. Αυτές περιλαμβάνουν το διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σχετι-
ζόμενο με χρόνια φλεγμονή, τη λεμφωματοειδή κοκκιωμάτωση, το ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα 
Β-κύτταρα, το ALK-θετικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, το πλασμαβλαστικό λέμφωμα, το λέμ-
φωμα από μεγάλα κύτταρα σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νόσου Castleman και το 
πρωτοπαθές λέμφωμα των κοιλοτήτων. ςτη συντριπτική τους πλειοψηφία τα λεμφώματα αυτά έχουν 
εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις οντότητες (το ALK-θετικό λέμφω-
μα από μεγάλα Β-κύτταρα, το πλασμαβλαστικό λέμφωμα, το λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σε έδαφος 
HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νόσου Castleman και το πρωτοπαθές λέμφωμα των κοιλοτήτων) 
χαρακτηρίζονται από πλασμαβλαστική μορφολογία και ανοσοφαινότυπο. κοινό χαρακτηριστικό της 
ομάδος αυτής των λεμφωμάτων είναι η προϋπάρχουσα επίκτητη ανοσοκαταστολή (με κλασσικό παρά-
δειγμα τη HIV λοίμωξη), εξαιρουμένων του ενδαγγειακού και του ALK+ επιθετικού Β λεμφώματος. οι 
συνθήκες ανοσοκαταστολής δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις έτσι ώστε οι δύο γ-ερπητοϊοί EBV και 
HHV8 να προάγουν τη λεμφωματωγένεση. ςυγκεκριμένα ο ιός EBV σχετίζεται με το Β-λέμφωμα από 
μεγάλα κύτταρα σχετιζόμενο με χρόνια φλεγμονή, τη λεμφωματοειδή κοκκιωμάτωση και το πλασμα-
βλαστικό λέμφωμα, ενώ ο HHV-8 με το λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης 
πολυκεντρικής νόσου Castleman και το πρωτοπαθές λέμφωμα των κοιλοτήτων. η πρόγνωση της ομά-
δος αυτής των λεμφωμάτων είναι ιδιαίτερα δυσμενής.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η ομάδα των επιθετικών Β-λεμφωμάτων περιλαμβάνει 

μια σειρά από εξαιρετικά σπάνιες και ετερογενείς οντότη-
τες, οι οποίες αποτελούν και το αντικείμενο της παρού-
σης ανασκόπησης. λόγω της σπανιότητας των νοσημάτων 
αυτών, τα διαγνωστικά κριτήρια καθώς και οι θεραπευτι-
κές επιλογές βασίζονται είτε σε περιγραφές περιπτώσεων 
είτε σε σειρές με περιορισμένο αριθμό ασθενών. Επιπλέ-
ον, ο κλινικός αιματολόγος μπορεί να μην έχει συναντή-
σει ποτέ τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι η ευαισθητοποίησή 
του είναι απαραίτητη για την αναγνώριση των οντοτή-
των αυτών. Έχοντας ως γνώμονα την κατά WHO 2008 
ταξινόμηση θα αναφερθούμε στις παρακάτω οντότητες: 

• Diffuse large B cell lymphoma associated with chronic 

inflammation (DLBCL-CI): Διάχυτο Β λέμφωμα από 
μεγάλα κύτταρα σχετιζόμενο με χρόνια φλεγμονή1

• Lymphomatoid granulomatosis (LYG): λεμφωματο-
ειδής κοκκιωμάτωση2

• Intravascular large B cell lymphoma: Ενδαγγειακό Β 
λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα3 

• ALK (+) large B cell lymphoma: ALK (+) Β λέμφω-
μα από μεγάλα κύτταρα4

• Plasmablastic lymphoma (PBL): Πλασμαβλαστικό 
Β-λέμφωμα5

• Large B cell lymphoma arising in Human Herpes 
Virus-8 (HHV8)-associated multicentric Castleman 
disease (MCD): λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα 
σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νό-
σου Castleman6

• Prlimary effusion lymphoma (PEL): Πρωτοπαθές 
Β-λέμφωμα των κοιλοτήτων.7

Αρκετές από αυτές τις οντότητες σχετίζονται με δύο 
γ-ερπητοϊούς, τον EBV (HHV4) και τον KSHV (HHV8), 
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ενώ συχνά συνυπάρχει και λοίμωξη από τον ρετροϊό HIV. 
ο HIV, όταν συνυπάρχει, δημιουργεί με πολλαπλούς 
τρόπους ένα ιδιαίτερο περιβάλλον ανοσοκαταστολής, 
το οποίο επιτρέπει στους ως άνω αναφερόμενους ερπη-
τοϊούς την ανοσοδιαφυγή τους και ως συνέπεια τη λεμ-
φωματογένεση.

HHV-8 (KsHV)
ο HHV-8 μεταδίδεται με τον σίελο και πιθανώς αιμα-

τογενώς, με τη σεξουαλική επαφή καθώς και τη μεταμό-
σχευση συμπαγών οργάνων. Ανευρίσκεται σε ενδοθηλιακά, 
επιθηλιακά κύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα8,9. 
ο ιός παρουσιάζει λυτικό και λανθάνοντα κύκλο, με τον 
πρώτο να είναι εξαιρετικά σπάνιος. τα γονίδια που κω-
δικοποιούνται, διαφέρουν ανάλογα με το είδος της λοί-
μωξης (λυτική ή λανθάνουσα) και φαίνονται στον πίνακα 
110-12. κατά την πρωτογενή λοίμωξη, ο ιός εκφράζει τις 
πρωτείνες του «λυτικού» κύκλου, ο οποίος οδηγεί σε κυτ-
ταρική λύση και παραγωγή νέων ιϊκών σωματιδίων10-12. 
μετά την πρωτογενή λοίμωξη, ο ιός εξασφαλίζει «λανθά-
νουσα» λοίμωξη στα Β-λεμφοκύτταρα. κατά την λανθά-
νουσα λοίμωξη δεν παράγονται νέα ιϊκά σωματίδια, αλλά 
εκφράζονται μια σειρά γονιδίων τα οποία ευοδώνουν τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Φυσιολογικά τα κυτταροτο-
ξικά τ-λεμφοκύτταρα περιορίζουν αυτήν τάση για κυτ-
ταρικό πολλαπλασιασμό αναγνωρίζοντας ως ξένες τις 
ιϊκές πρωτείνες. Ωστόσο όταν συνυπάρχει ανοσοκατα-
στολή, όπως στους HIV+ ασθενείς, ο μηχανισμός αυτός 
της ανοσολογικής επαγρύπνισης υπολειτουργεί, γεγονός 
που αυξάνει τις πιθανότητες της κλωνικής εξαλλαγής του 
Β-κυττάρου10-12. τα λεμφωματικά κύτταρα που φέρουν 
τον ιό HHV-8 εκφράζουν τα γονίδια του ιού που είναι χα-

ρακτηριστικά της λανθάνουσας λοίμωξης. οι αντίστοι-
χες πρωτεΐνες έχουν πολλαπλασιαστικές, προμιτωτικές, 
αντιαποπτωτικές, προφλεγμονώδεις και αγγειογενετικές 
ιδιότητες13. οι λειτουργίες των πρωτεϊνών του ιού ενερ-
γοποιούν διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια και παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 1. τα μονοπάτια αυτά έχουν ως 
τελικά προϊόντα την παραγωγή IL-6 και IL-8, VEGF και 
PDGF. οι κυτοκίνες αυτές είναι οι κύριοι μεσολαβητές: 
α) για την ανάπτυξη έντονης Β-λεμφοϋπερπλασίας και 
αγγειογένεσης, που χαρακτηρίζουν τη MCD και β) για 
την ανάπτυξη τριτοχωρικών συλλογών στο PEL. ταυτό-
χρονα με τη λανθάνουσα λοίμωξη μπορεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις να συνυπάρχει και «λυτική» λοίμωξη, όπως 
αυτή τυποποιείται από διάφορα ανθρώπινα ομόλογα του 
ιού που, όπως τα vGPCR και v-IL-6, που έχουν προφλεγ-
μονώδεις και αγγειογενετικές ιδιότητες και συμβάλλουν 
στην επιβίωση του κυττάρου μέσω των οδών PI3K/Akt/
mTOR το πρώτο και Jak2/Stat3 το δεύτερο10-13.

Ιός Epstein-Barr (EBV)
ο άνθρωπος είναι ο μόνος φυσικός ξενιστής του EBV. 

ο ιός μεταδίδεται με το σίελο και μολύνει >50% των ενη-
λίκων. κατά τη διάρκεια της πρωτολοίμωξης (λοιμώδης 
μονοπυρήνωση), ο ιός μολύνει και πολλαπλασιάζεται στα 
επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα, ενώ παράλληλα 
μολύνει και τα γειτνιάζοντα Β-λεμφοκύτταρα. ςτη φά-
ση αυτή, η λοίμωξη είναι λυτική με αποτέλεσμα πολλα-
πλασιασμό του ιού παραγωγή νέων ιϊκών σωματίων και 
μόλυνση όχι μόνο των τοπικών αλλά και των κυκλοφο-
ρούντων Β-λεμφοκυττάρων μνήμης. Φυσιολογικά σαν 
απάντηση στη λυτική λοίμωξη, εκλύεται ειδική έναντι 
του EBV ανοσολογική απάντηση από τα κυτταροτοξι-

πίνακας 1. Προϊόντα του ιού Human Herpes Virus-8 (HHV-8) στη λυτική και λανθάνουσα λοίμωξη

Λυτική λοίμωξη Λανθάνουσα  
λοίμωξη

Λειτουργίες

Πρωτεΐνες v-IL-6 LANA-1 Απενεργοποιεί την p53 και την Rbp→αναστολή απόπτωσης

v-BCL2 LANA-2/vIRF-3 Απενεργοποιεί την p53→αναστολή απόπτωσης
v-MIP v-FLIP Αναστέλλει FAS, TNF→αναστολή κασπασών/απόπτωσης

Ενεργοποιεί την οδό NF-kappaB→επιβίωση του κυττάρου
v-GPCR v-Cyclin Συνδέεται με την CDK6→πρόοδος του κυτταρικού κύκλου
v-IRF-1 Kaposin-B Ενεργοποιεί την οδό PI3K/Akt/m-TOR→Σταθεροποίηση  

των m-RNA των κυτοκινών IL-6, IL-8, VEGF, PDGF
miR-K12-11 Προάγει την πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση

Οντότητες DLBCL-MCD DLBCL-MCD, PEL

v: συμβολίζει το ιικό ομόλογο, IL-6: Interleukin-6, BCL-2: B-cell CLL/lymphoma-2, MIP:Macrophage Inflammatory Protein GPCR: G-Protein-Cou-
pled Receptor, IRF: Interferon Regulatory Factor, CDK: cyclin dependent kinase, LANA: Latency-Associated Nuclear Antigen, IL: interleukin, 
VEGF: vascular endothelial growth factor, PDGF: platelet-derived growth factor, miR:micro-RNA, DLBCL-MCD: HHV-8 Associated Multicentric 
Castleman Disease Diffuse Large B Cell Lymphoma, PEL: Primary Effusion Lymphoma
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κά τ-λεμφοκύτταρα (CTL response), η οποία προκαλεί 
δραματική πτώση των μολυσμένων Β-λεμφοκυττάρων 
μνήμης. Έτσι, στον φυσιολογικό ξενιστή, ο ιός παραμέ-
νει σε ένα μικρό υποσύνολο των Β λεμφοκυττάρων μνή-
μης για όλη τη ζωή του ατόμου με το γενετικό του υλικό 
να παραμένει εντός του κυττάρου ως επίσωμα και ενερ-
γοποιεί το πρόγραμμα λανθάνουσας λοίμωξης. η φυσι-
ολογική CTL-response ελέγχει τη λανθάνουσα λοίμωξη, 
αλλά συνθήκες ανοσοκαταστολής επιτρέπουν τον πολ-
λαπλασιασμό του ιού ή/και την ενεργοποίηση γονιδίων 
του ιού που προκαλούν την εξαλλαγή και τη λεμφωμα-
τογένεση. τα διάφορα προϊόντα του ιού και η σημασία 
τους φαίνονται στον Πίνακα 2.14 Αναγνωρίζονται 3 τύποι 
λανθάνουσας λοίμωξης με διαφορετικό προφίλ έκφρασης 
γονιδίων, κάθε μία από τις οποίες σχετίζεται ισχυρά με 
συγκεκριμένες νεοπλασματικές οντότητες14-16 (Πίνακας 3). 

για λόγους κατανόησης, θα αναλύσουμε τις παραπά-
νω οντότητες με βάση 4 σημεία κλειδιά: την κλινική ει-
κόνα, το ατομικό αναμνηστικό, τα παθολογοανατομικά 
ευρήματα και τους εμπλεκόμενους ιούς. 

Κλινική εικόνα
Όλα τα παραπάνω λεμφώματα χαρακτηρίζονται κατά 

κανόνα από εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις.

το διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σχετιζό-
μενο με χρόνια φλεγμονή προτιμά άνδρες, και ακολουθεί 
χρόνιες φλεγμονές όπως πυοθώρακα ή οστεομυελίτιδα, ει-
δικά στο μηριαίο οστό. ςε έδαφος πυοθώρακα, το λέμφωμα 
αυτό φέρεται ως PAL (pyothorax-associated lymphoma) 
και αποτελεί το πρότυπο της ομάδος αυτής17. Περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά από τους Luchi και συνεργάτες το 
198718. Χαρακτηριστικά οι ασθενείς παρουσιάζονται με 
ογκώδεις μάζες του θωρακικού τοιχώματος, ενώ απου-
σιάζει κατά κανόνα η πλευριτική συλλογή. μπορεί να 
συνυπάρχουν δύσπνοια, βήχας και αιμόπτυση18-19. οι πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στην ιαπωνία, 
ενώ οι Ανδρουλάκη και συνεργάτες έχουν ανασκοπήσει 
25 τέτοιες παρεμφερείς περιπτώσεις από τον Δυτικό κό-
σμο20,21. Αυτή η ομάδα λεμφωμάτων μπορεί να εμφανι-
στεί σε έδαφος οποιασδήποτε πρόθεσης22,23.

ομοίως η LYG προτιμά άνδρες και χαρακτηρίζεται 
από εξωλεμφαδενικό τροπισμό στον πνεύμονα, το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα (κΝς), τους νεφρούς, το ήπαρ 
και το δέρμα24-32. η αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του 
πνεύμονα είναι παρούσα σχεδόν σε όλες τις περιπτώ-
σεις28. ο πυρετός, ο βήχας και η δύσπνοια αποτελούν τα 
συνηθέστερα συμπτώματα23. η προσβολή του δέρματος 
περιλαμβάνει υποδόρια ή δερματικά οζίδια συχνά ερυ-
θροϊώδους εμφάνισης33. 

πίνακας 2. Προϊόντα του ιού Epstein-Barr και η σημασία τους στη λεμφωματογένεση

Προϊόντα του EBV Λειτουργίες
EBNA-1 Απαραίτητη για τον πολλαπλασιασμό και τη διατήρηση του γενώματος του ιού
EBNA-2 ↑ CD23 και c-myc, σηματοδοσία μέσω Notch
EBNA-LP Απενεργοποιεί την p53 και την Rbp, σηματοδοσία μέσω Notch
EBNA-3 Απενεργοποιεί την Rbp, ↑ την παραγωγή LMP-1
LMP-1 Συσχέτιση με τη μετατροπή και λεμφωματογένεση*
LMP2A/2B Οδηγεί τον ιό στη λανθάνουσα λοίμωξη
EBER-1/2 (μη κωδικοποιούντα  

RNAs)
↑ αυτοκρινών αυξητικών παραγόντων, μη απαραίτητα για τη μετατροπή  
του κυττάρου

Προϊόντα του ιού με ομολογία  
με ανθρώπινες πρωτεϊνες

Λειτουργίες

BCRF1 Interleukin-10 (ανοσοκαταστολή)
BDLF2 Cyclin B1 (G2M μετάβαση)
BHRF! Bcl-2 (αντιαποπτωτική δράση)
BARF1 ICAM-1 (ανοσοκαταστολή)

EBNA: Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen, EBNA-LP: Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen Leader Protein, LMP: Latent Membrane Protein, EBER: 
Epstein-Barr Encoded RNA, ICAM-1: Intercellular Adhesion molecule-1.

*  Μιμείται τη δράση του υποδοχέα CD40 και συνδέεται με τους αντίστοιχους υποδοχείς TRAFs (tumor necrosis factor associated factors). ώς 
αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής ενεργοποιούνται τουλάχιστον 4 ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια: του NF-kappaB, της c-Jun NH2 
terminal κινάσης, της p38 mitogen activated πρωτεϊνικής κινάσης και της Janus κινάσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρασης μορί-
ων προσκόλλησης, αντιγόνων ενεργοποίησης και της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης bcl-2 στα Β λεμφοκύτταρα, γεγονότα που συνδέουν την 
LMP-1 με την ογκογένεση.
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PBL
Το PBL εντοπίζεται συχνά στη στοματική κοιλότη-

τα, ιδιαίτερα σε έδαφος HIV λοίμωξης44 καθώς και στα 
παραρρίνια, τον οφθαλμό, το δέρμα, τα οστά/μαλακά 
μόρια, τους πνεύμονες, το κΝς και το γΕς44-46. η λεμ-
φαδενική προσβολή είναι σπάνια. η συχνότερη θέση 
είναι τα ούλα και ακολούθως η υπερώα και η ραχιαία 
επιφάνεια της γλώσσας46. οι HIV (-) περιπτώσεις αφο-
ρούν συνήθως ηλικιωμένους ασθενείς, με μικρή υπερο-
χή του θήλεος φύλου και εντοπίσεις εκτός στοματικής 
κοιλότητας. το 1/3 των HIV(-) ασθενών έχουν ιστορικό 
ιατρογενούς ανοσοκαταστολής, συνηθέστερα δε, μετα-
μόσχευσης οργάνου47. 

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα  
σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης 
πολυκεντρικής νόσου Castleman 

Επίσης συνδυάζεται με τον ιό HIV, με εξαίρεση την 
ενδημική μορφή HHV8-MCD που απαντάται στη λεκά-
νη της μεσογείου και την Αφρική. Χαρακτηρίζεται από 
ογκώδη λεμφαδενοπάθεια και σπληνομεγαλία, ενίοτε με 
συνυπάρχουσες εκδηλώσεις του σαρκώματος Kaposi. ςυ-
χνά οι ασθενείς παρουσιάζουν σύνδρομο προφλεγμονω-
δών κυτοκινών, όπως Β-συμπτώματα, καχεξία, περιφερικά 
οιδήματα, αρθραλγίες-μυαλγίες και νευροπάθεια10,48-49.

PEL
το χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου είναι η συλ-

λογή εντός κοιλότητος. η πιο συχνή είναι η πλευριτι-
κή, ακολουθούμενη από την ασκιτική και περικαρδιακή 

το ενδαγγειακό Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, 
προσβάλλει ηλικιωμένα άτομα (διάμεση ηλικία 67 έτη), 
και λόγω του αγγειακού τροπισμού, μπορεί να προσβλη-
θεί οποιοδήποτε όργανο. ςυχνά εμφανίζεται με μη ειδικά 
συμπτώματα, όπως πυρετός, κόπωση, ανορεξία και επη-
ρεασμένη κατάσταση ικανότητος, γεγονός που καθιστά 
τη διάγνωση ιδιαίτερα δύσκολη34. Από τις δύο μεγαλύ-
τερες δημοσιευμένες σειρές ασθενών, που η 1η αφορά 
106 Ασιατικής προέλευσης ασθενείς35 και η 2η 38 Ευρω-
παϊκής36, προκύπτουν ορισμένες διαφορές. ο Ασιατικός 
χαρακτηρίζεται από ηπατοσπληνομεγαλία, πολυοργανι-
κή ανεπάρκεια και αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο37, ενώ 
ο Ευρωπαϊκός από συχνότατη προσβολή του δέρματος 
(επώδυνο εξάνθημα, ιώδεις πλάκες, κυτταρίτιδα, εξελκω-
μένα οζίδια) και συχνότερη εντόπιση στο κΝς (διαταραχή 
του επιπέδου συνείδησης, αισθητικοκινητικά ελλείμμα-
τα, σπασμοί άνοια κ.α.) από τον Ασιατικό τύπο. ςπάνια, 
η κλινική του εικόνα δύναται να μιμείται θρομβοεμβολι-
κή νόσο38. Άλλα όργανα που μπορούν να προσβληθούν 
είναι ο πνεύμονας, το ήπαρ, ο νεφρός, ο θυρεοειδής και 
τα επινεφρίδια37. 

ALK (+) Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
ςε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα λεμφώματα της ενό-

τητος αυτής, η λεμφαδενική εντόπιση είναι ο κανόνας, ενώ 
αναφέρονται και διηθήσεις στο γαστρεντερικό σύστημα 
(γΕς), τα οστά και μαλακά μόρια39-42. Από το 1997 που 
περιγράφθηκε για πρώτη φορά43, έχουν αναφερθεί περί-
που 60 περιπτώσεις, με διάμεση ηλικία στη διάγνωση τα 
38 έτη (9-72), υπεροχή του άρρενος φύλλου, προχωρη-
μένο κλινικό στάδιο και συχνά επιθετική κλινική πορεία. 

πίνακας 3. Τύποι Λανθάνουσας Λοίμωξης του ιού Epstein-Barr και οι πρωτεΐνες που τις χαρακτηρίζουν

Πρωτεΐνες ΕΒΝΑ LMP EBERs
1 2 3A 3B 3C LP 1 2A 2B

Latency 0 - - - - - - - + + + φυσιολογικός ξενιστής

Latency I + – – – – – – – – + Λέμφωμα. Burkitt, PBL, PEL

Latency II + – – – – + + + + + cHL, EBV+ DLBCL των ηλικιωμένων, 
Λέμφωμα NK/T τύπου ρινός, AITL, 
DLBCL σχετιζόμενο με τη χρόνια 
φλεγμονή, LYG, PBL

Latency III + + + + + + + + + + Πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚΝΣ 
(HIV+), PTLD, DLBCL σχετιζόμενο  
με τη χρόνια φλεγμονή

EBNA: Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen, EBNA-LP: Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen Leader Protein, LMP: Latent Membrane Protein, EBER: 
Epstein-Barr Encoded RNA,PBL: πλασμαβλαστικό λέμφωμα, PEL: πρωτοπαθές λέμφωμα των κοιλοτήτων, cHL: κλασσικό λέμφωμα Hodgkin, 
DLBCL: διάχυτο λέμφωμα από Β-μεγάλα κύτταρα, AITL: αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα, LYG: λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση, ΚΝΣ: κεντρι-
κού νευρικού συστήματος, PTLD: Β-λέμφωμα μετά από μεταμόσχευση
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συλλογή10,50,51. ο αρθρικός υμένας και οι μήνιγγες προ-
σβάλλονται εξαιρετικά σπάνια50. ςυνήθως προσβάλλεται 
μια κοιλότητα. οι κλινικές εκδηλώσεις είναι αντίστοι-
χες με τον ορογόνο που πάσχει. ςυχνά αναφέρονται 
Β-συμπτώματα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί 
η έλλειψη λεμφαδενικών διογκώσεων, οργανομεγαλί-
ας και γενικότερα η απουσία ογκόμορφης νόσου. κατά 
τη φυσική ιστορία της νόσου υφίσταται εξω-κοιλοτική 
διασπορά της νόσου στον μυελό των οστών, λεμφαδέ-
νες και άλλες περιοχές στο 1/3 των ασθενών51. Ωστόσο, 
ακόμα πιο σπάνια περιγράφονται περιπτώσεις HHV-8+ 
λεμφωμάτων με όμοια χαρακτηριστικά με το PEL, αλ-
λά με ογκόμορφη νόσο σε λεμφαδένες, πεπτικό, δέρμα, 
πνεύμονα, κΝς, που παριστούν εξω-κοιλοτικές μορ-
φές του PEL7,52.

Ατομικό αναμνηστικό
Αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 

διάγνωσης. 

Διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
σχετιζόμενο με χρόνια φλεγμονή

Προϋπάρχει ιστορικό χρόνιου πυοθώρακα ή, παλαι-
ότερα, πρόκληση τεχνητού πνευμοθώρακα για τη θερα-
πεία της πνευμονικής φυματίωσης. ο χρόνος εκδήλωσης 
του λεμφώματος μπορεί να είναι >10 έτη από την εγκα-
τάσταση της χρόνιας φλεγμονής16-18. Από την κατηγορία 
αυτή εξαιρείται το DLBCL που εμφανίζεται πλησίον χρο-
νίων φλεγμαινουσών αρθρώσεων ασθενών πασχόντων 
από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

LYG
Προεξέχει το ιστορικό ανοσοανεπάρκειας, όπως 

αλλογενής μεταμόσχευση, σύνδρομο Wiscott-Aldrich, 
X-φυλοσύνδετο λεμφουπερπλαστικό σύνδρομο καθώς 
και HIV λοίμωξη. Επιπλέον περιγραφές περιπτώσεων 
αναφέρουν ιστορικό λεμφώματος, λευχαιμίας, συμπα-
γούς Ca και αυτοάνοσων νοσημάτων24,28. ςε ένα ποσο-
στό ασθενών, ενώ δεν ανευρίσκεται σαφής υποκείμενη 
ανοσοκαταστολή, τα εργαστηριακά ευρήματα (ανοσο-
σφαιρίνες, υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων) συνηγορούν 
υπέρ ανοσοανεπάρκειας24-28. 

PBL
H ανοσοκαταστολή είναι βασικό στοιχείο του ιστο-

ρικού, συνηθέστερα από HIV λοίμωξη ή ιατρογενώς. ο 
διάμεσος χρόνος δε εμφάνισης του λεμφώματος από τη 
διάγνωση οροθετικότητας αναφέρεται >8 ετών44,46,47. ςε 
απουσία των παραπάνω, οι ασθενείς που εκδηλώνουν το 
λέμφωμα αυτό είναι κυρίως ηλικιωμένοι45,47.

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα σε έδαφος 
HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νόσου 
Castleman

η ιδιαίτερη αυτή εξέλιξη της MCD σχετίζεται ισχυρά 
με HIV λοίμωξη, αν και περιπτώσεις με HHV8+ MCD 
που δεν φέρουν τον ιό HIV ενδημούν σε μεσογειακές 
χώρες και την Αφρική. ςυνυπάρχει συχνά με σάρκωμα 
Kaposi10,48,49.

PEL
Προσβάλλει συνήθως HIV+ ασθενείς, κυρίως νέους / 

μεσαίας ηλικίας ομοφυλόφιλους άνδρες, ενώ άλλες ομά-
δες στις οποίες συναντάται, αποτελούν οι ηλικιωμένοι σε 
ενδημικές περιοχές του HHV-8, όπως η μεσόγειος και 
οι ασθενείς μετά από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 
που βρίσκονται υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία50-52. οι 
μισοί περίπου ασθεν είς έχουν εμφανίσει ή εμφανίζουν 
κατά την πορεία σάρκωμα Kaposi53. 

και στις τρεις οντότητες που ανευρίσκονται σε έδα-
φος HIV λοίμωξης (PBL, επιθετικό λέμφωμα σε έδαφος 
MCD σχετιζόμενης με τον ιό HHV8 και PEL), κατά τη δι-
άγνωση το ιϊκό φορτίο είναι υψηλό και ο απόλυτος αριθ-
μός των CD4+ λεμφοκυττάρων <200/μL47,48,51.

Ιολογικό status
Αναφερόμαστε στην ταυτοποίηση του ιού εντός των 

νεοπλασματικών κυττάρων. ο συνδυασμός των ευρη-
μάτων αποτελεί παθογνωμονικό κανόνα για την ακρι-
βή διάγνωση.

Διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
σχετιζόμενο με χρόνια φλεγμονή

η πλειοψηφία των περιπτώσεων παρουσιάζει λαν-
θάνουσα λοίμωξη του ιστού (τύπου ιι ή III) από τον ιό 
EBV. Φαίνεται ότι η χρόνια φλεγμονή προκαλεί συνθή-
κες τοπικής ανοσοκαταστολής μέσω κυτοκινών, όπως η 
IL-10, επιτρέποντας τον κλωνικό πολλαπλασιασμό των 
EBV-μολυσμένων Β-κυττάρων54. 

LYG
Είναι χαρακτηριστικό EBV+ λέμφωμα, όπου ο ιός 

παίζει πρωτεύοντα παθογενετικό ρόλο. ο τύπος της λαν-
θάνουσας λοίμωξης είναι τύπου Iι16,24,25,28,55.

PBL
ςτην πλειοψηφία των ασθενών, τα λεμφωματικά κύτ-

ταρα είναι EBV+, ενώ αυτό συμβαίνει στο 100% των πε-
ριπτώσεων με HIV λοίμωξη. μία πρόσφατη όμως μελέτη 
ανέδειξε ότι στις HIV(-) περιπτώσεις, η EBV λοίμωξη 
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νη ανοσοσφαιρίνη, εύρημα συμβατό με ενεργοποιημένο 
Β-κύτταρο. το CD30 μπορεί να εκφράζεται, ενώ έχει ανα-
φερθεί έκτοπη συνέκφραση τ-δεικτών, όπως CD2, CD3, 
CD4 και CD71,17,19. ο in situ υβριδισμός για την ανεύρε-
ση του ιού EBV με EBER είναι θετικός1. 

LYG
O παθολογοανατόμος Liebow A περιέγραψε την οντό-

τητα αυτή για 1η φορά το 1972 από παρασκευάσματα 
πνεύμονος και παρατήρησε τη χαρακτηριστική αγγειακή 
διείσδυση και νέκρωση25. μακροσκοπικά χαρακτηριστι-
κές είναι οι οζώδεις βλάβες με κεντρική νέκρωση. μι-
κροσκοπικά, ο πληθυσμός είναι μικτός, αποτελούμενος 
από μεγάλα ανοσοβλαστικού τύπου Β-κύτταρα με πυρή-
νιο, μικρά CD3+ λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και 
ιστιοκύτταρα. ο ανοσοφαινότυπος των μεγάλων κυττά-
ρων είναι CD20+, ενίοτε CD30+ και CD15 (-)24,25,27,29. 
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα EBV (+) λέμφω-
μα, συχνά η ταυτοποίηση της λανθάνουσας EBV λοίμω-
ξης είναι ανοσοϊστοχημικά αδύνατη λόγω της νέκρωσης. 
Προς τούτο συνιστάται αφαίρεση ικανού βιοπτικού υλι-
κού και ανοσοϊστοχημική χρώση σε πολλαπλές τομές1. 
η βαθμονόμηση της επιθετικότητας ειδικά στο λέμφω-
μα αυτό ποικίλει από grade I (πολύμορφος πληθυσμός, 
EBER+ κύτταρα <5 κοπ, συνήθως χωρίς νέκρωση), grade 
II (EBER+ κύτταρα 5-50 κοπ) έως και III (EBER+ κύττα-
ρα >50 κοπ). Υπάρχει η υπόθεση ότι στο grade I τα κύτ-
ταρα είναι πολυκλωνικά, κατόπιν ολιγοκλωνικά και στο 
grade III μονοκλωνικά, και ως εκ τούτου μη-εξαρτώμενα 
από την ανοσορρύθμιση16. Πρέπει όμως να σημειωθεί 
ότι λόγω της σημαντικής νέκρωσης που συνοδεύει το 
λέμφωμα αυτό, η βαθμοποίηση αυτή δεν είναι πάντο-
τε εφικτή1. ο σπάνιος βαθμός I πρέπει να διαφοροδιαγι-
γνώσκεται (ειδικά στον πνεύμονα) από κοκκιωματώδεις 
νόσους, όπως η κοκκιωμάτωση Wegener και η σαρκοείδω-
ση, ενώ ο βαθμός ιιι από το λέμφωμα Hodgkin (CD15+), 
το τ-αναπλαστικό λέμφωμα (CD20-, EBV-) και το τ/Νκ 
λέμφωμα τύπου ρινός (CD20-, κυτταροτοξικά μόρια+)24. 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, οι ερευνητές προ-
τείνουν ότι, αν η κλινική εικόνα είναι συμβατή, δύναται 
να τεκμηριώνεται η διάγνωση LYG grade II-III ακόμα 
και αν ο EBV απουσιάζει24.

Ενδαγγειακό Β λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα

το ειδικό χαρακτηριστικό της οντότητος είναι ενδο-
κολποειδική/ενδαγγειακή ανάπτυξη του νεοπλασματικού 
πληθυσμού με ελάχιστα εξωκολποειδικά κύτταρα, γεγονός 
που συχνά οδηγεί σε απόφραξη των τριχοειδών με επα-
κόλουθη νέκρωση3,58. Προσβάλλονται κυρίως τα τριχοει-
δή, ενώ εξαιρούνται οι μεγάλες αρτηρίες και φλέβες3. τα 
παθολογικά κύτταρα είναι CD20+, CD79a+ και στο 40% 

ήταν παρούσα στην μειονότητα των ασθενών, γεγονός 
το οποίο καταδεικνύει ότι, τουλάχιστον στους HIV (-) 
ασθενείς ο EBV πιθανώς δεν εμπλέκεται στην παθογέ-
νεση του λεμφώματος56. 

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα σε έδαφος 
HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νόσου 
Castleman

τα κύτταρα του όγκου είναι πάντα HHV8+, ενώ ιδι-
αιτέρως συχνά συνυπάρχει HIV λοίμωξη. ςε μικρό πο-
σοστό HIV(-) ασθενών, οι οποίοι τηρούν τα κριτήρια της 
νόσου, δεν ανιχνεύεται ο HHV8. τέλος, χαρακτηριστι-
κά, τα λεμφωματικά κύτταρα δεν εκφράζουν λανθάνου-
σα EBV λοίμωξη σε αντίθεση με το PBL και το PEL. η 
διαφορά στην έκφραση από τα νεοπλασματικά κύτταρα 
των ιών EBV και HHV-8 ανάμεσα στις οντότητες αυτές, 
αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαφορική τους διάγνω-
ση, καθώς όλες χαρακτηρίζονται από πλασμαβλαστική 
μορφολογία. 

PEL
Απαραίτητο διαγνωστικό κριτήριο του λεμφώματος 

αυτού είναι η παρουσία του HHV8 στα κύτταρα της νό-
σου, που ταυτοποιείται με την ανοσοϊστοχημική ανάδει-
ξη της πρωτεΐνης του ιού LANA-17,10-13. ςτην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων των HIV+ ασθενών συνυπάρχει ταυτό-
χρονη EBV+ λοίμωξη με προφίλ λανθάνουσας λοίμωξης 
τύπου I (EBER+/ΕΒΝΑ-1+/LMP-1-)7. ςτους υπερήλι-
κες ασθενείς με HHV8+ PEL χωρίς ανοσοανεπάρκεια, 
ο ιός EBV συχνά απουσιάζει. ο παθογενετικός ρόλος 
του EBV, αντίθετα με αυτόν του HHV-8, δεν έχει διευ-
κρινισθεί51,53. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί και 
η οντότητα του HHV-8 αρνητικού πρωτοπαθούς λεμφώ-
ματος των κοιλοτήτων που αφορά σε ηλικιωμένους ιά-
πωνες άρρενες, που είναι μη ανοσοκατασταλμένοι, HIV-. 
ςτις περιπτώσεις αυτές το λέμφωμα είναι HHV-8 αρνη-
τικό και EBV θετικό57. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις οντότητες - Διάχυ-
το Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σχετιζόμενο με χρό-
νια φλεγμονή, LYG και PBL - σχετίζονται παθογενετικά 
με τον ιό EBV, ενώ οι DLBCL σε έδαφος MCD και PEL 
με τον ιό HHV-855.

Παθολογοανατομικά ευρήματα

PAL
η μορφολογία δεν διαφέρει από εκείνη του DLBCL-

NOS. μπορεί να συνυπάρχει νέκρωση και αγγειοκεντρική 
ανάπτυξη. η πλειοψηφία των περιπτώσεων αναδεικνύει 
φαινότυπο CD20+, ενώ περιγράφονται και περιπτώσεις με 
πλασματοκυτταροειδή διαφοροποίηση21. η ανάλυση του 
γονιδίου της ανοσοσφαιρίνης καταδεικνύει μεταλλαγμέ-
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των περιπτώσεων συνυπάρχει θετικότητα του CD5, στις 
οποίες το MUM-1 είναι επίσης θετικό. το CD10 και το 
bcl-6 εκφράζονται σε λίγες περιπτώσεις. Άλλα αντιγόνα 
που είναι συχνά θετικά είναι τα BCL2 και MUM-137. η 
πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά κύτταρο διαφορο-
ποιημένο μετά το βλαστικό κέντρο38. η προτίμηση της 
αγγειακής διήθησης έχει εξηγηθεί από την απουσία διαφό-
ρων μορίων προσκόλλησης από τα λεμφωματικά κύτταρα 
(όπως το CD29, το CD54 και το CD18) και υποδοχέων 
CXC χημοκινών, που εμποδίζει την ιστική τους μετανά-
στευση μέσου του αγγειακού ενδοθηλίου3. 

οι οντότητες που ακολουθούν (ALK+ DLBCL, PBL, 
DLBCL σε έδαφος MCD και PEL) χαρακτηρίζονται από 
παρεμφερή μορφολογία και ανοσοφαινότυπο: κεντροβλά-
στες που έχουν πλασμαβλαστική/ ανοσοβλαστική μορφο-
λογία-διαφοροποίηση, απουσία ή χαμηλή έκφραση των 
Β-αντιγόνων και έκφραση δεικτών πλασματοκυτταρικής 
διαφοροποίησης. η κλινική εικόνα, η συνύπαρξη του HIV 
και η έκφραση των ιών HHV-8 και EBV από τα νεοπλα-
σματικά κύτταρα καθορίζουν τη διαφορική διάγνωση με-
ταξύ τους56, όπως φαίνεται στο γράφημα. 

ALK (+) Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
ο νεοπλασματικός πληθυσμός έχει κολποειδικό πρότυ-

πο διήθησης. Β- και τ- δείκτες απουσιάζουν, ενώ εκφρά-
ζεται το EMA (epithelial membrane antigen), αντιγόνα 
πλασματοκυτταρικής διαφοροποίησης (CD138, CD38, 
MUM-1) και κυτταροπλασματική, μονοκλωνική IgA 
(στη συντριπτική πλειοψηφία λ-αλύσων)4,39,41,42. To CD30 
είναι χαρακτηριστικά αρνητικό. το πλέον ειδικό γνώρι-
σμα είναι η θετικότητα στην ALK με κοκκώδη/κυτταρο-
πλασματική εντόπιση ως αποτέλεσμα της διαμετάθεσης 
t (2;17) (p23;q23) που οδηγεί στην έκφραση της υβριδι-
κής πρωτεΐνης ALK-CTLC (CTLC: κλαθρίνη)39,40. Εξαι-
ρετικά σπάνια η θετικότητα για την ALK είναι διάχυτη/
κυτταροπλασματική και πυρηνική, στοιχειοθετώντας την 
γνωστή αντιμετάθεση του αναπλαστικού τ-λεμφώματος 
[t(2;5) (p23;q35)], γειτνιάζοντας την ALK με την NPM4. 
το γονίδιο της ανοσοσφαιρίνης είναι αναδιαταγμένο, 
ταυτοποιώντας την Β-κυτταρική προέλευση. Επιπλέον 
εκφράζεται η πρωτεΐνη MYC, χωρίς όμως αυτή να εί-
ναι αναδιαταγμένη, και η φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη 

Τροποποιημένο από: Hsi ED, et al. Am J Clin Pathol. 2011; 136:183-94.
Επεξηγήσεις: PEL: πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων, PCM: πλασμαβλαστικό μυέλωμα, PBL: πλασμαβλαστικό 
λέμφωμα, DLBCL: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, MCD: πολυκεντρική νόσος Castleman

Γράφημα. Αλγόριθμος διάγνωσης επιθετικών Β- Λεμφωμάτων με πλασμαβλαστική μορφολογία.
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STAT3, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, σχετίζε-
ται πιθανώς με την έκφραση του MYC και την παθογέ-
νεια της νόσου59. 

PBL
H οντότητα αυτή περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

199744. τα κύτταρα είναι αρνητικά στο CD20 και το 
PAX5, ενώ 50-85% των περιπτώσεων εκφράζουν το 
CD79a και 50-70% κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρί-
νη IgG. τα EMA και CD30 είναι συχνά θετικά και το 
Ki67 είναι συνήθως >90%, συμβατό με την εικόνα ένα-
στρου ουρανού που μπορεί να είναι παρούσα44-47,60. ο in 
situ υβριδισμός για τον EBV (EBER) αποβαίνει θετικός 
στο 75% των περιπτώσεων (100% στους HIV+), ενώ η 
LMP1 συνήθως δεν εκφράζεται. οι δείκτες πλασματο-
κυτταρικής διαφοροποίησης είναι θετικοί ενώ το CD56 
απουσιάζει. η πρωτεΐνη MYC εκφράζεται και θεωρεί-
ται ότι είτε μέσω διαμετάθεσης ή αναδιπλασιασμού του 
υπεύθυνου της γονιδίου (8q24) συμμετέχει στην παθογέ-
νεια του60. Από τον περιορισμένο αριθμό των περιπτώσε-
ων που έχουν μελετηθεί φαίνεται ότι ιστολογικά, μεταξύ 
των HIV+ και HIV(-) περιπτώσεων δεν υπάρχουν σημα-
ντικές διαφορές60. τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το HIV 
(-) PBL πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από 2 άλλες 
σπάνιες οντότητες, το πλασμαβλαστικό μυέλωμα και το 
EBV+ DLBCL των ηλικιωμένων56.

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα σε έδαφος 
HHV8-σχετιζόμενης πολυκεντρικής νόσου 
Castleman

η οντότητα αυτή πρέπει να διαχωρίζεται από τον 
υπότυπο υαλίνης της νόσου Castleman, ο οποίος δεν 
σχετίζεται με τον HHV8. Χαρακτηριστικό εύρημα είναι 
η άτυπη υπερπλασία IgMλ πολυκλωνικών αρχικά πλα-
σμαβλαστών εντός του μανδύα των βλαστικών κέντρων, 
οι οποίοι κατά την εξέλιξη της MCD καθίστανται μονο-
κλωνικοί, με φαινότυπο LANA-1+ (HHV-8+), CD20±, 
CD79a-, CD38± και EBER (-). Χαρακτηριστικά το επι-
θετικό Β-λέμφωμα επί εδάφους MCD ξεχωρίζει από την 
MCD από την πλήρη κατάργηση της αρχιτεκτονικής του 
λεμφικού ιστού και την κατάληψή του από LANA-1+ 
πλασμαβλάστες6. το CD138 είναι συνήθως αρνητικό σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες 3 οντότητες με πλασμαβλα-
στική μορφολογία6,48-49. ςτη διαφορική διάγνωση από το 
PBL με το οποίο μορφολογικά προσομοιάζει, συμβάλλει 
η αρνητικότητα για τον EBV56.

PEL
το PEL, είναι μια από τις ελάχιστες οντότητες, όπου 

η διάγνωση είναι κατά κύριο λόγο κυτταρολογική και 
όχι ιστολογική. τίθεται δε μετά από παρακέντηση της 
αντίστοιχης συλλογής και μορφολογικής εκτίμησης των 

κυττάρων. η ιστολογική εξέταση του υπεζωκότος/περιτο-
ναίου είναι λίαν βοηθητική, εάν είναι εφικτή. μορφολο-
γικά τα κύτταρα είναι πλασμαβλάστες, ενώ περιστασιακά 
μπορεί να προεξάρχει αναπλαστική μορφολογία, παρα-
πέμπουσα σε κύτταρα Reed-Sternberg. ο ρυθμός πολ-
λαπλασιασμού είναι υψηλός, οδηγώντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις σε εικόνα «έναστρου ουρανού»7. και εδώ, 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι αρνητικά για τους παν-Β 
δείκτες θετικά για τους πλασματοκυτταρικούς δείκτες και 
συνήθως θετικά για τους δείκτες ενεργοποίησης CD30, 
CD71, HLA-DR καθώς και για το επιθηλιακό αντιγόνο 
EMA. τα κύτταρα είναι αρνητικά τόσο για ανοσοσφαιρί-
νη επιφανείας όσο και κυτταροπλασματική. Όπως προα-
ναφέρθηκε, απαραίτητη είναι η απόδειξη της παρουσίας 
του HHV-8 με την ανοσοϊστοχημική θετικότητα για την 
πρωτείνη LANA-1. η ανοσοϊστοχημική θετικότητα για 
την ιϊκή IL-6 (v-IL-6) είναι υποβοηθητική της διάγνω-
σης7,50-51. Παρά την έλλειψη των Β-κυτταρικών αντιγόνων 
και την απουσία επιφανειακής και κυτταροπλασματικής 
ανοσοσφαιρίνης, η βαρειά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης 
είναι αναδιαταγμένη και υπερμεταλλαγμένη. η οντογε-
νετική προέλευση του PEL αφορά ένα ενεργοποιημένο 
Β-κύτταρο που έχει διέλθει από το βλαστικό κέντρο και 
είναι σχεδόν τελικά διαφοροποιημένο, προσομοιάζον 
προς το πλασματοκύτταρο. η διαφορική διάγνωση πε-
ριλαμβάνει το PAL, το πλασμαβλαστικό λέμφωμα, το 
αναπλαστικό λέμφωμα και το πλασμαβλαστικό πολλα-
πλό μυέλωμα. η μορφολογική διαφορική διάγνωση από 
το τελευταίο είναι ιδιαίτερα δύσκολη56. 

τα κλινικά, επιδημιολογικά, ιολογικά, μορφολογι-
κά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά των οντοτή-
των του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον πίνακα 4. 

Παρακλινικά ευρήματα

PAL
ςημείο-κλειδί στο λέμφωμα αυτό είναι η συχνή αύξη-

ση στον ορό της νευρικής ειδικής ενολάσης17. η απεικό-
νιση (με CT, MRI και PET-Scan) συνήθως αποκαλύπτει 
μάζα μαλακών μορίων που περιβάλλεται από εμπύημα17.

LYG
η απεικόνιση των εντοπίσεων στον πνεύμονα είναι 

χαρακτηριστική, με ανάδειξη όχι σαφώς αφοριζόμενων 
οζιδίων/μαζών, τα οποία κατανέμονται κατά μήκος του 
βρογχο-αγγειακού δέντρου και των μεσολοβιδιακών δι-
αφραγμάτων24,33. ςτο κΝς αναδεικνύονται στικτές και 
επιμήκεις εστίες στη λευκή ουσία του εγκεφάλου και της 
παρεγκεφαλίδας, είτε στα βασικά γάγγλια και το στέλε-
χος, διαμέτρου λίγων χιλιοστών, ή στο νωτιαίο μυελό 
με διάχυτο τρόπο, κατά μήκος των αγγείων. τα ευρήμα-
τα αυτά ενισχύονται στην τ2-ακολουθία στην MRI24,33. 
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Ενδαγγειακό Β λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα

ςτον Ασιατικό τύπο, που συνοδεύεται τυπικά από κα-
ταστροφικό αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, παρατηρεί-
ται σημαντική αύξηση των διαλυτού υποδοχέα της IL-2 
(SIL2R), γεγονός που ίσως εμπλέκεται με την καταστρο-
φική φλεγμονώδη απάντηση35. Επίσης υπάρχει ένδειξη 
ότι η νόσος συνοδεύεται από παρουσία στον ορό προστα-
τικού ισοενζύμου αλκαλικής φωσφατάσης, ανεξαρτήτως 
φύλου34. Όσο αφορά τη διήθηση του κΝς, οι εντοπίσεις 
δύνανται να περιγράφονται ως ισχαιμικές αλλοιώσεις34.

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα  
σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης 
πολυκεντρικής νόσου Castleman

Ένα χαρακτηριστικό εύρημα είναι η ανίχνευση στον 
ορό της v-IL-6, ουσία που ευθύνεται για την ογκώδη νόσο 
αλλά και για το «σύνδρομο φλεγμονωδών κυττοκινών». 
Άλλα ευρήματα είναι η διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμία, 
η υποαλβουμιναιμία και η αυξημένη CRP10.

PEL
ςε ένα ποσοστό ασθενών (10-60%) μπορεί να ανι-

χνευθεί στον ορό το ιϊκό φορτίο του HHV-8. Άλλοι βι-
οδείκτες που αντανακλούν το φορτίο της νόσου είναι οι 
IL-6, IL-10 και το διαλυτό CD30. Επιπλέον υψηλά επί-
πεδα VEGF ανευρίσκονται εντός των συλλογών και μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της διάγνωσης50-51.

Θεραπεία

PAL
οι θεραπευτικές επιλογές προκύπτουν από ανασκό-

πηση μεμονωμένων περιστατικών. Πρόσφατα έχει ανα-
φερθεί πλήρης ύφεση 4-ετούς διάρκειας σε ασθενή 81 
ετών μετά από χορήγηση 4 κύκλων R-CHOP61, ενώ άλ-
λες επιλογές είναι η τοπική ΑκΘ προσβεβλημένου πεδί-
ου και η τοπική χειρουργική θεραπεία62.

LYG
ςε περιπτώσεις ιατρογενούς ανοσοκαταστολής, πρέ-

πει να επιχειρείται διακοπή ή μείωση/αλλαγή της φαρμα-
κευτικής αγωγής. οι ασθενείς με νόσο grade ι μπορούν 
να παρακολουθούνται, εφόσον ένα ποσοστό αυτών αυτο-
ϊώνται ή παραμένουν με σταθερή νόσο για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα28. τα κορτικοειδή πρέπει να αποφεύγονται 
διότι επιδεινώνουν την υποκείμενη ανοσοανεπάρκεια. η 
ριτουξιμάμπη έχει εφαρμοστεί σε μεμονωμένα περιστα-
τικά33. μία άλλη επιλογή για τα grade I και II είναι η χο-
ρήγηση ινετρφερόνης-α (IFNα), για 1-2 έτη. τα ποσοστά 
πλήρους ύφεσης ανέρχονται στο 60%, με 5-ετή επιβίωση 

ελεύθερη εξέλιξης νόσου (PFS) 56%. μάλιστα, η πλει-
οψηφία των ασθενών αυτών με διήθηση κΝς πέτυχαν 
πλήρη ύφεση, χωρίς να λάβουν επιπλέον ενδορραχιαία 
θεραπεία, υψηλές δόσεις κυτταροστατικών ή ακτινοθε-
ραπεία. οι ασθενείς με νόσο grade III αντιμετωπίζονται 
με ανοσοχημειοθεραπεία (R-CHOP), επιτυγχάνοντας πο-
σοστά πλήρους ύφεσης 66% αλλά με ταχεία υποτροπή σε 
διάμεσο χρόνο <1.5 έτους. Αν η νόσος υποτροπιάσει με 
grade I-II, η χορήγηση IFNa μπορεί να επιφέρει ικανοποι-
ητική έκβαση με 4-ετή συνολική επιβίωση (OS) 68%63. 
Άλλη θεραπευτική επιλογή πρώτης γραμμής μπορεί να 
είναι το σχήμα R-DA-EPOCH, με σχετικά ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα64. για την εφαρμογή μεγαθεραπείας 
και αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων (ΑμΑΑκ) δεν υπάρχει ακόμη επαρκής 
τεκμηρίωση33.

Ενδαγγειακό Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
H προσθήκη της ανοσοθεραπείας στη συστηματι-

κή χημειοθεραπεία (ΧμΘ) επέφερε σημαντική βελτίω-
ση στην έκβαση. Έτσι, στον Ασιατικό κόσμο, οι 3-ετείς 
PFS και OS μετά από χορήγηση R-CHOP για 49 ασθε-
νείς ήταν 53% και 60% αντίστοιχα35. Αντίστοιχες αντα-
ποκρίσεις αναφέρονται από Ευρωπαϊκές σειρές, όπου 
επί 33 ασθενών που έλαβαν R-CHOP, η 3-ετής OS ήταν 
81%65. η εφαρμογή ΑμΑΑκ είτε ως εδραίωση της ύφε-
σης είτε στην υποτροπή, φαίνεται να προσδίδει όφελος35. 

ALK (+) Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
Έχει ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση. λόγω της σπανιότη-

τας του λεμφώματος, τα δεδομένα είναι πτωχά και προ-
έρχονται κυρίως από μία αναδρομική μελέτη 38 ασθενών 
που αντιμετωπίσθηκαν σε διαφορετικά κέντρα. η πλει-
οψηφία αυτών διεγνώσθησαν σε προχωρημένο κλινικό 
στάδιο, με συχνή την προσβολή μυελού των οστών. τα 
αποτελέσματα, κατόπιν θεραπείας με CHOP/CHOEP 
ήταν απογοητευτικά, με OS <2 έτη66.

Πλασμαβλαστικό επιθετικό Β-λέμφωμα
Ως πρώτη γραμμή θεραπείας έχουν χρησιμοποιη-

θεί εντατικά σχήματα περιέχοντα υψηλές δόσεις μεθο-
τρεξάτης/κυταραβίνης, ιφοσφαμίδη, ετοποσίδη όπως τα 
CODOX-M/IVAC, Hyper-CVAD/HDMTX-ARAC και 
DA-EPOCH, συνήθως με προφύλαξη του κΝς60. η τά-
ση είναι η εδραίωση της ύφεσης με μεγαθεραπεία και 
ΑμΑΑκ67-68. ςτους οροθετικούς ασθενείς συστήνεται η 
κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
με χημειοθεραπεία και G-CSF, ειδικά δε με κυκλοφωσφα-
μίδη69, σε δόση τουλάχιστον 3gr/m2. οι αναφορές για τη 
χρήση της μπορτεζομίμπης ως μονοθεραπεία ή σε συν-
δυασμό με ΧμΘ είναι ενθαρρυντικές, σε μικρές σειρές 
ασθενών70. το ίδιο δε ισχύει για την λεναλιδομίδη71. ςε 
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γενικές γραμμές, ανεξάρτητα με την οροθετικότητα, τα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη διάμεση ολική επι-
βίωση των ασθενών είναι απογοητευτικά, εφόσον αυτή 
δεν ξεπερνά τα 1.5 έτη72.

Λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα  
σε έδαφος HHV8-σχετιζόμενης 
πολυκεντρικής νόσου Castleman

οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί είναι η βινβλαστίνη, τα σχήματα CHOP και 
ABV (αδριαμυκίνη, μπλεομυκίνη και βινκριστίνη), η ετο-
ποσίδη και η κυκλοφωσφαμίδη, με μη ικανοποιητική απο-
τελεσματικότητα49. Υπάρχουν σποραδικές αναφορές για 
τη χρήση της IFNa, είτε ως μονοθεραπεία73 ή σε συνδυ-
ασμό με βινπλαστίνη και σπληνεκτομή, με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα74. Επειδή η οντότητα αυτή χαρακτηρίζε-
ται από ενεργό λυτική λοίμωξη με πολλαπλασιασμό του 
ιού και συνοδό ιαιμία, η αντι-ιϊκή θεραπεία θεωρητικά 
θα έπρεπε να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο στην κλινι-
κή πράξη τα ανάλογα δεδομένα είναι ελλιπή. ςε μία με-
λέτη, 86% 14 HIV+ ασθενών ανταποκρίθηκε σε υψηλές 
δόσεις ζιδοβουδίνης με βαλγκανσικλοβίρη75.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στο λέμφωμα αυτό έχει 
η χορήγηση της ριτουξιμάμπης, είτε ως μονοθεραπεία ή 
σε συνδυασμό με ΧμΘ (CHOP), προσδίδοντας μάλιστα 
πλεονέκτημα επιβίωσης συγκρινόμενη με τη χημειοθε-
ραπεία ή την αντιική αγωγή μόνο76,77. Από δύο προοπτι-
κές μελέτες στις οποίες η ριτουξιμάμπη χορηγήθηκε σε 
4 εβδομαδιαίες δόσεις, >90% των ασθενών ανταποκρί-
θηκε, ενώ η 2-ετής DFS και OS ήταν 79% και 95% αντί-
στοιχα10. για το λόγο αυτό η ριτουξιμάμπη θεωρείται η 
καταλληλότερη θεραπεία πρώτης γραμμής, έχοντας όμως 
υπόψη ότι η χορήγησή της μπορεί να προκαλέσει σημα-
ντική πρόοδο τυχόν συνυπάρχοντος σαρκώματος Kaposi. 

PEL
λόγω της σπανιότητος δεν υφίσταται βέλτιστη θερα-

πεία. η πρόγνωση είναι εξαιρετικά πτωχή με αναφερόμε-
νη διάμεση συνολική επιβίωση < 6 μηνών. οι ασθενείς με 
ταυτόχρονη προσβολή πέραν της μιας κοιλότητος έχουν 
δυσμενέστερη πρόγνωση (διάμεση επιβίωση <4 μηνών 
έναντι 18 μηνών για εκείνους με προσβολή μιας μόνο κοι-
λότητος79. ςυνήθως εφαρμόζεται θεραπεία τύπου CHOP. 
Εντατικοποίηση της θεραπείας με DA-EPOCH αποτελεί 

εναλλακτική επιλογή, ενώ δεν συνιστώνται σχήματα πε-
ριέχοντα υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, λόγω υψηλού κιν-
δύνου παρατεταμένης τοξικότητας από την συσσώρευση 
του φαρμάκου στον τρίτο χώρο50,51,53. Αναφέρονται περι-
πτώσεις εφαρμογής μπορτεζομίμπης είτε ως μονοθερα-
πεία είτε σε συνδυασμό με την ΧμΘ και λεναλιδομίδης 
ως μονοθεραπεία χωρίς όμως σημαντική κλινική αποτε-
λεσματικότητα. το PEL είναι ιδιαίτερα ακτινευαίσθητο. 
ςτα χημειοανθεκτικά εντοπισμένα PEL η ακτινοθεραπεία 
αποτελεί θεραπεία εκλογής και μπορεί να προσφέρει επι-
βίωση πλέον του έτους53. με βάση τους παθογενετικούς 
μηχανισμούς της λεμφωματογένεσης των HHV-8 σχετι-
ζομένων λεμφωμάτων και τις σηματοδοτικές οδούς που 
ενεργοποιούνται, υπάρχουν ορισμένα προκλινικά (in 
vitro/in vivo σε πειραματόζωα) δεδομένα για ορισμέ-
νες στοχευμένες θεραπείες που στο μέλλον μπορεί να 
εφαρμοσθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία λεμφωμά-
των. οι αναστολείς του πρωτεασώματος, του NF-kappa 
B, της PI3K, της Akt, του m-TOR και της JAK-2 απο-
τελούν τέτοιες στοχευμένες θεραπείες που στο μέλλον 
ενδεχομένως να αποδειχθούν αποτελεσματικές. ο συν-
δυασμός της ζιδοβουδίνης που ευαισθητοποιεί τα κύττα-
ρα στο προαποπτωτικό μόριο TRAIL με την IFN-α που 
αυξάνει την έκφραση του TRAIL στα κύτταρα του PEL 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επιπλέον τα μονοκλωνι-
κά αντισώματα Brentuximab Vedotin έναντι του CD30 
και το Bevacizumab έναντι του VEGF αναμένονται να 
ενταχθούν στη θεραπευτική φαρέτρα της σπάνιας αυτής 
οντότητας50,51,53.

ςε όλα τα λεμφώματα τα σχετιζόμενα με HIV, σημα-
ντικότατο ρόλο για την έκβαση έχει η εφαρμογή αντι-
ρετροϊικής θεραπείας (cAART), η οποία αποκαθιστά τη 
ανοσοκαταστολή και συστήνεται εν παραλλήλω με τους 
χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς68,78. ςυστήνεται η στε-
νή συνεργασία με τους λοιμωξιολόγους προκειμένου να 
επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασμός αντιρετροιϊκής θερα-
πείας. Ειδικά οι αναστολείς πρωτεάσης που αναστέλλουν 
το κυτόχρωμα CYP3A4, οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα 
χημειοθεραπευτικών και υπέρμετρη μυελοτοξικότητα. οι 
ειδικοί συστήνουν τη χρήση των INSTIs (integrase strand 
transfer inhibitors) raltegravir και dolutegravir ως την κα-
τάλληλη αντιρετροϊική αωγή σε συνδυασμό με τη χημει-
οθεραπεία. ςημειώνεται επιπλέον ότι οι συχνές διακοπές 
και επαναχορηγήσεις της αντιρετροικής θεραπείας πρέπει 
να αποφεύγονται διότι δημιουργούν φαρμακο-αντοχή.
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Rare aggressive B-cell lymphomas
by Maria K. Angelopoulou, Pantelis Tsirkinidis, Theodoros Vasilakopoulos
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Transplantation, Athens, Greece

ABSTRACT: Within the aggressive B-cell lymphomas, some extremely rare entities have been described, 
including DLBCL associated with chronic inflammation, lymphomatoid granulomatosis, intravascular 
large B cell lymphoma, ALK-positive large B cell lymphoma, plasmablastic lymphoma, large cell lym-
phoma arising in HHV8-associated multicentric Castleman disease and primary effusion lymphoma. The 
vast majority of these lymphomas present with extranodal disease. At least four of these entities (ALK-
positive large B cell lymphoma, plasmablastic lymphoma, large cell lymphoma arising in HHV8-associ-
ated multicentric Castleman disease and primary effusion lymphoma) are characterized by plasmablastic 
morphology and immunophenotype of the neoplastic cells. A common feature of these distinct entities is 
the presence of acquired immunodeficiency (e.g. HIV infection) with the exception of intravascular and 
ALK+ large B cell lymphomas. The immunodeficiency status leads to loss of immunosurveillance and 
allows two gamma herpes virus, namely EBV and HHV-8 to promote lymphomagenesis. More specifi-
cally, EBV relates pathogenetically with DLBCL associated with chronic inflammation, lymphomatoid 
granulomatosis and plasmablastic lymphoma, whereas HHV-8 is linked to large cell lymphoma arising 
in HHV8-associated multicentric Castleman disease and primary effusion lymphoma. These aggressive 
rare B cell lymphomas are characterized by poor prognosis.
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Επιθετικά Β-λεμφώματα:  
Προοπτικές στην εποχή των στοχευμένων θεραπειών

Άννα Βαρδή, Μιχαήλ Ισκάς, Νίκη Σταυρογιάννη

ΠΕΡιληΨη: τα επιθετικά Β λεμφώματα διακρίνονται από ετερογένεια ως προς την κλινική τους πο-
ρεία και την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία. ςτην εποχή μας η επιστήμη της μοριακής βιολογίας κά-
νει αλματώδεις προόδους, αποσαφηνίζοντας σταδιακά τους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται 
στην παθογένεσή τους. το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) αποτελεί ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα λεμφώματος του οποίου η μοριακή χαρτογράφηση έχει αποδώσει πληρο-
φορίες που βρίσκουν ήδη εφαρμογή στην κλινική πράξη. μελέτες γονιδιακής έκφρασης αποκάλυψαν 
ειδικές μοριακές υπογραφές που διακρίνουν τρεις ξεχωριστές υποκατηγορίες με βάση το κύτταρο προ-
έλευσης: 1) DLBCL από κύτταρα του βλαστικού κέντρου (germinal center B-cell, GCB), 2) DLBCL 
από ενεργοποιημένα Β κύτταρα (activated B-cell, ABC), και 3) πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρα-
κίου (primary mediastinal B-cell lymphoma, PMBCL). καθεμιά από αυτές τις κατηγορίες χαρακτηρί-
ζεται από άλλου τύπου γενετικές βλάβες και διαταραχές σηματοδοτικών οδών, γεγονός που εξηγεί τα 
διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, πέρα από τις οντογενετικές και παθογενετικές προ-
εκτάσεις, η μεγαλύτερη ίσως αξία της ταυτοποίησης των μοριακών μηχανισμών που διαταράσσονται σε 
κάθε περίπτωση είναι η ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων. η στόχευση συγκεκριμένων ογκογονι-
κών βλαβών σε υποκατηγορίες ασθενών με DLBCL υπόσχεται μια πιο ειδική θεραπευτική προσέγγιση 
σε σύγκριση με την καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία. Πράγματι, η φαρμακοτεχνική ανάπτυξη μι-
κρομοριακών αναστολέων εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, και τα πρώτα αποτελέσματα από κλινικές 
δοκιμές είναι ενθαρρυντικά. η πρόκληση έγκειται στην αναγνώριση υποσυνόλων ασθενών με κοινούς 
υποκείμενους παθογενετικούς μηχανισμούς και στο σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων 
που θα αποφέρουν τη βέλτιστη ανταπόκριση.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (diffuse 

large B-cell lymphoma, DLBCL) είναι το πιο συχνό λέμ-
φωμα non-Hodgkin (NHL), με συχνότητα που ανέρχεται 
σε 30-35% όλων των Β-NHL. ςτη μετά-rituximab επο-
χή η πλειοψηφία των ασθενών θεραπεύεται ακόμη και 
σε προχωρημένα στάδια1. Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο 
των ασθενών έχει ανθεκτική νόσο ή υποτροπιάζει μετά 
τη θεραπεία2. Θεραπεία εκλογής γι’ αυτούς τους ασθε-
νείς θεωρείται η αυτόλογη μεταμόσχευση με την προϋ-
πόθεση ότι η νόσος είναι χημειοευαίσθητη. Όμως, μόνο 
οι μισοί ασθενείς θα είναι σε θέση να υποβληθούν σε 

μεγαθεραπεία, και από αυτούς μόνο οι μισοί θα έχουν 
χημειοευαίσθητη νόσο. Από τους ασθενείς που θα υπο-
βληθούν τελικά σε αυτόλογη μεταμόσχευση, μόλις το 
40% θα έχει 3ετή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (3-year 
PFS)3. με βάση τα παραπάνω, από 300 ασθενείς με δι-
άγνωση DLBCL, οι 100 θα έχουν ανθεκτική ή υποτρο-
πιάζουσα νόσο, και από αυτούς μόλις 10 θα διασωθούν 
με αυτόλογη μεταμόσχευση, γεγονός που υπογραμμίζει 
την επείγουσα ανάγκη νέων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων ειδικά γι’ αυτή την ομάδα ασθενών.

Από τη δεκαετία του ’70 το DLBCL αντιμετωπίζεται 
με συνδυαστικές θεραπείες που βασίζονται στις ανθρακυ-
κλίνες. το χημειοθεραπευτικό σχήμα CHOP (κυκλοφω-
σφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη και πρεδνιζολόνη) 
καθιερώθηκε ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης από το 
1993, όταν συγκρίθηκε με πιο εντατικοποιημένα σχήμα-
τα και αποδείχθηκε εφάμιλλο σε αποτελεσματικότητα και 



Α. Βαρδή et al110

λιγότερο τοξικό4. το πιο πρόσφατο άλμα στη θεραπεία 
του DLBCL ήταν η εισαγωγή του rituximab (χιμαιρικό 
αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα), που αποδείχθηκε 
ότι επιφέρει σημαντικό όφελος στην επιβίωση όλων των 
ομάδων ασθενών5-9. Έκτοτε, δεν υπάρχουν πολλές κλινι-
κές μελέτες με καλύτερα αποτελέσματα. μια τυχαιοποι-
ημένη μελέτη της Groupe d’ Étude des Lymphomes de l’ 
Adulte (GELA), που συμπεριέλαβε 380 νεοδιαγνωσθέ-
ντες ασθενείς 18-59 ετών, έδειξε πλεονέκτημα του συν-
δυασμού rituximab με δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, 
βιντεζίνη, μπλεομυκίνη και πρεδνιζολόνη (R-ACVBP) 
έναντι του R-CHOP τόσο ως προς τα ποσοστά 3ετούς 
επιβίωσης χωρίς συμβάματα (EFS, 81% versus 67%, P 
= 0.0035) όσο και ως προς την ολική επιβίωση (OS, 92% 
versus 84%, P = 0.007). Ωστόσο, η αυξημένη αιματολογι-
κή τοξικότητα του R-ACVBP περιορίζει τη χρήση του σε 
νέες ηλικίες10. με βάση τα παραπάνω, το R-CHOP απο-
τελεί σήμερα την καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμ-
μής για το DLBCL παγκοσμίως.

Παρά τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης, το DLBCL 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια όσο αφορά τα 
μοριακά χαρακτηριστικά του. Έτσι, οι μελέτες γονιδι-
ακής έκφρασης (gene expression profiling, GEP) δια-
κρίνουν όγκους που είναι μορφολογικά απαράλλακτοι 
σε τρεις διακριτές κατηγορίες ως προς το κύτταρο προ-
έλευσης: 1) DLBCL από κύτταρα του βλαστικού κέ-
ντρου (germinal center B-cell, GCB), 2) DLBCL από 
ενεργοποιημένα Β κύτταρα (activated B-cell, ABC), και 
3) πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρακίου (primary 
mediastinal B-cell lymphoma, PMBCL)11-14. Περνάμε 
πλέον στην εποχή της μοριακής ταξινόμησης των λεμ-
φωμάτων, και η ανακάλυψη σηματοδοτικών οδών που 
διαταράσσονται κατά περίπτωση (μέσω μελετών γονι-
διακής έκφρασης, μαζικής αλληλούχησης μεταγράφων, 
πειραμάτων παρεμβολής RNA και άλλων νέων μεθό-
δων που προοδευτικά γίνονται όλο και πιο διαθέσιμες) 
έχει αναδείξει πολλούς πιθανούς θεραπευτικούς στό-
χους. η στόχευση συγκεκριμένων ογκογονικών βλα-
βών σε υποκατηγορίες ασθενών με DLBCL υπόσχεται 
μια πιο ειδική θεραπευτική προσέγγιση σε σύγκριση με 
την καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία. μια τέτοιου 
είδους στοχευμένη θεραπεία προυποθέτει όχι μόνο την 
αναγνώριση των διαταραχών σηματοδότησης που προ-
άγουν την ογκογένεση, αλλά και το χαρακτηρισμό των 
γενετικών βλαβών που επιφέρουν αντίσταση στη φαρ-
μακευτική θεραπεία. Ίσως το επόμενο άλμα στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση του DLBCL να προκύψει από την 
κατανόηση των μηχανισμών που ενοχοποιούνται για την 
αποτυχία στη θεραπεία πρώτης γραμμής. ςτη συνέχεια 
θα παρουσιάσουμε στοιχεία για τους μοριακούς υποτύ-
πους του DLBCL, καθώς και υποσχόμενες στοχευμένες 
θεραπευτικές στρατηγικές για καθέναν από αυτούς με 
βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Οι μοριακοί υπότυποι του DLBCL 
σχετίζονται με διαφορετική πρόγνωση

ο διεθνής προγνωστικός δείκτης (International 
Prognostic Index, IPI) είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και 
κλινικά χρήσιμο προγνωστικό εργαλείο για το DLBCL, 
ωστόσο δε μπορεί να αποτυπώσει τη γενετική και μο-
ριακή ετερογένεια που χαρακτηρίζει την πάθηση. οι 
τρεις μοριακοί υπότυποι του DLBCL με βάση το κύττα-
ρο προέλευσης (GCB, ABC, PMBCL) έχουν διαφορετι-
κούς ογκογενετικούς μηχανισμούς και πολύ διαφορετική 
πρόγνωση. οι περισσότεροι ασθενείς με PMBCL θερα-
πεύονται με συστηματική ανοσοχημειοθεραπεία, όπως 
το R-DA-EPOCH, και μάλιστα αρκετές φορές χωρίς συ-
μπληρωματική ακτινοβολία15. Αναδρομικές αναλύσεις 
από το Lymphoma/Leukemia Molecular Profiling Project 
(LLMPP) έδειξαν ότι οι ασθενείς με GCB DLBCL έχουν 
καλύτερη πρόγνωση από τους ασθενείς με ABC DLBCL16. 
Φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που δεν 
ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία με R-CHOP ανή-
κουν σε αυτόν τον μοριακό υπότυπο.

Εκτός από τους μοριακούς υποτύπους του DLBCL 
με βάση το κύτταρο προέλευσης, περίπου 10% των νεο-
διαγνωσθέντων ασθενών έχουν σύνθετο καρυότυπο που 
περιλαμβάνει αναδιατάξεις του γονιδίου MYC (MYC+), 
γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε αυξημένο κίνδυνο 
αποτυχίας της θεραπείας με R-CHOP17. Δεν είναι ξεκά-
θαρο αν οι αναδιατάξεις του MYC αποτελούν από μόνες 
τους δυσμενή προγνωστικό παράγοντα, ή αν λειτουργούν 
στο πλαίσιο επιπρόσθετων γενετικών βλαβών, π.χ. ογκο-
γονικών αναδιατάξεων του BCL2, BCL6 ή CCND1. ςε 
κάθε περίπτωση, τα ‘double-hit’ λεμφώματα έχουν δυ-
σμενή πρόγνωση τόσο ως προς την απάντηση στη θερα-
πεία πρώτης γραμμής με R-CHOP, όσο και ως προς την 
ανταπόκριση στη θεραπεία διάσωσης με αυτόλογη με-
ταμόσχευση18.

Στοχευμένες θεραπείες στο GCB DLBCL
EZH2

μολονότι το GCB DLBCL έχει μεν καλύτερη πρόγνω-
ση από το ABC DLBCL, κάποιοι ασθενείς θα υποτροπι-
άσουν μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής19. Πρόσφατες 
μελέτες μαζικής αλληλούχησης έχουν αναδείξει μία ση-
μειακή μετάλλαξη στο γονίδιο EZH2 που φαίνεται να 
αφορά ειδικά αυτόν τον μοριακό υπότυπo20. το γονίδιο 
EZH2 κωδικοποιεί τη Ν-μεθυλοτρανσφεράση ΕΖη2, που 
αποτελεί το καταλυτικό συστατικό του συμπλέγματος με-
θυλίωσης PRC2 (polycomb-repressive complex 2), και η 
συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει ενεργοποιητικό χαρακτή-
ρα (gain-of-function). Πειράματα ex vivo σε κυτταρικές 
σειρές DLBCL και in vivo μελέτες σε ποντίκια έδειξαν 
πράγματι ότι η πρωτεΐνη ΕΖη2 λειτουργεί ως κεντρικός 
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ρυθμιστής στο GCB DLBCL, προάγοντας τη λεμφωμα-
τογένεση μέσω αποσιώπησης της μεταγραφής βασικών 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως το CDKN1A21-22. οι 
κυτταρικές σειρές DLBCL φαίνεται ότι εξαρτώνται για 
τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωσή τους από τη δρά-
ση της ΕΖη2, και εκλεκτικοί αναστολείς αυτής της πρω-
τεΐνης επιφέρουν αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης και 
απόπτωση23. ςήμερα, εκλεκτικός αναστολέας της ΕΖη2 
από του στόματος δοκιμάζεται σε κλινική μελέτη φάσης 
ιι για ασθενείς με DLBCL (http://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01897571).

Σηματοδοτική οδός PI3K/Akt/mTOR
η σηματοδοτική οδός της PI3-κινάσης εμπλέκεται σε 

πολυάριθμες κυτταρικές διεργασίες που είναι κρίσιμες 
στον καρκίνο (κυτταρικός μεταβολισμός, κυτταρική αύ-
ξηση, επιβίωση, μετανάστευση, αγγειογένεση κ.ά.), και 
διαταραχές της παρατηρούνται σε πολλά νεοπλάσματα 
των Β λεμφοκυττάρων. Ένα συστατικό της οδού καθο-
δικά της Ρι3κ είναι η πρωτεΐνη ΡτΕΝ, η έκφραση της 
οποίας λείπει σε μεγάλο ποσοστό των GCB σε σύγκριση 
με τα non-GCB DLBCL (55% έναντι 14%)24. η απου-
σία έκφρασης της ΡτΕΝ έχει ως αποτέλεσμα την ιδιοσυ-
στατική ενεργοποίηση της οδού Ρι3κ-Αkt, και φαίνεται 
ότι αποτελεί ογκογενετικό “εθισμό” γι’ αυτόν το μορια-
κό υπότυπο DLBCL. Πράγματι, η αναστολή της οδού με 
τον μη εκλεκτικό αναστολέα της Ρι3κ LY2940002 είχε 
εκλεκτική τοξική επίδραση στις κυτταρικές σειρές GCB 
DLBCL που ήταν αρνητικές για έκφραση της πρωτεΐνης 
ΡτΕΝ24, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι αυτή 
η υποκατηγορία ασθενών μπορεί να ανταποκρίνεται σε 
μια τέτοιου είδους προσέγγιση.

Αυτή τη στιγμή πολλοί αναστολείς της συγκεκριμέ-
νης σηματοδοτικής οδού βρίσκονται σε φάση κλινικής 
ανάπτυξης. τo idelalisib (προηγούμενα γνωστό ως CAL-
101) αποτελεί έναν ισχυρό μικρομοριακό αναστολέα της 
p110δ ισομορφής της PI3K, που έχει πρόσφατα εγκριθεί 
από τον FDA και τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Φαρμάκων 
για τη θεραπεία λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας (χρό-
νια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και οζώδες λέμφωμα). 
ςε μια μελέτη φάσης ι που συμπεριέλαβε 9 ασθενείς με 
DLBCL, το idelalisib ήταν μεν καλώς ανεκτό, αλλά δεν 
επέφερε κλινική απάντηση25. Θα ήταν ενδιαφέρον να μά-
θουμε αν η ανταπόκριση θα ήταν διαφορετική στη συ-
γκεκριμένη υποκατηγορία ασθενών με PTEN-αρνητικό 
GCB DLBCL. Επιπλέον, αναστολείς του mTOR, όπως 
το everolimus και το temsirolimus, έχουν επιδείξει κλινι-
κή αποτελεσματικότητα σε διάφορα επιθετικά λεμφώμα-
τα (DLBCL, οζώδες λέμφωμα grade 3, λέμφωμα μανδύα 
και λεμφώματα με ιστολογική μεταμόρφωση), ωστόσο 
δεν υπάρχουν δεδομένα για το αν κάποια υποκατηγορία 
των ασθενών θα ωφελούνταν περισσότερο από αυτή την 

προσέγγιση26,27. τέλος, αυτή τη στιγμή διερευνάται στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών φάσης 1/2 η δράση μικρομορι-
ακών αναστολέων της Akt (π.χ. μκ-2206) ως μονοθερα-
πεία σε ασθενείς με υποτροπιάζον DLBCL (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01466868, http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01481129).

BCL2
η λειτουργία του γονιδίου BCL2 διαταράσσεται με 

διαφορετικούς μηχανισμούς στους μοριακούς υποτύπους 
του DLBCL. ςτο GCB DLBCL το BCL2 αποτελεί το πιο 
μεταλλαγμένο γονίδιο, οι δε μεταθέσεις του t(14;18) ανευ-
ρίσκονται στο 34% των περιπτώσεων28,29. ο αναστολέας 
της πρωτεΐνης BCL2 ΑΒτ-199 δοκιμάζεται σήμερα σε 
μελέτη φάσης ιι για ασθενείς με DLBCL σε υποτροπή σε 
συνδυασμό με bendamustine και rituximab (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01594229).

BCL6
η πρωτεΐνη BCL6 είναι κεντρικός ρυθμιστής της 

αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και μετα-
γραφικός καταστολέας πολλών γονιδίων που εμπλέκο-
νται στον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την αύξηση 
και το μεταβολισμό των Β λεμφοκυττάρων. η ανάπτυξη 
άμεσων αναστολέων της πρωτεΐνης BCL6 είναι δύσκο-
λη, καθότι πρόκειται για μεταγραφικό ρυθμιστή. Παρ’ 
όλα αυτά, έχει αναπτυχθεί ένας μικρομοριακός αναστο-
λέας που συνδέεται σε ειδική θέση της BCL6 και εμπο-
δίζει την αλληλεπίδρασή της με πρωτεΐνες που δρουν ως 
co-repressors. Tα ex vivo αποτελέσματα από κυτταρικές 
σειρές DLBCL και τα in vivo δεδομένα από ποντίκια εί-
ναι ενθαρρυντικά30.

Στοχευμένες θεραπείες στο ABC DLBCL
η μοριακή υπογραφή του ΑBC DLBCL είναι η ιδιο-

συστατική ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού NF-κΒ 
που λειτουργεί καθοδικά του Β κυτταρικού υποδοχέα αλλά 
και των υποδοχέων έμφυτης ανοσίας (Toll-like receptors, 
TLRs) μέσω διαφόρων μηχανισμών, με τελικό αποτέλε-
σμα την αυξημένη έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα 
IRF4. ο IRF4 προωθεί την πλασματοκυτταρική διαφορο-
ποίηση των Β λεμφοκυττάρων, φαίνεται ότι είναι απαραί-
τητος για τον κλωνικό πληθυσμό του ΑBC DLBCL31,32.

η πιο αποτελεσματική στόχευση της οδού NF-κΒ 
εξαρτάται από το είδος της βλάβης σε κάθε περίπτω-
ση. Περίπου 10% των ασθενών με ABC DLBCL έχουν 
μεταλλάξεις της πρωτεΐνης CARD11, η οποία λειτουρ-
γεί ως προσαρμογέας (adaptor protein) καθοδικά του Β 
κυτταρικού υποδοχέα και της κινάσης BTK. ςυνεπώς, 
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Στόχευση καθοδικά της οδού NF-κΒ 
η λεναλιδομίδη είναι ένας ανοσοτροποποιητικός πα-

ράγοντας που ασκεί την αντινεοπλασματική του δράση 
μέσω πολλαπλών μηχανισμών (αναστολή της αγγειο-
γένεσης, ενεργοποίηση των Νκ κυττάρων, καταστολή 
των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ρύθμιση της αλ-
ληλεπίδρασης των νεοπλασματικών κυττάρων με το μι-
κροπεριβάλλον τους). Όσον αφορά το ABC DLBCL, η 
λενελιδομίδη στοχεύει απευθείας το μεταγραφικό παρά-
γοντα IRF4 καθοδικά του NF-κΒ. ςε μια μελέτη ασθενών 
με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL (n=40), μονοθερα-
πεία με λεναλιδομίδη πέτυχε 52.9% ORR σε ασθενείς 
με non-GCB DLBCL, ενώ μόλις 8.7% σε ασθενείς με 
GCB DLBCL38.

Στόχευση της σηματοδοτικής οδού του ΒcR
τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα χρειάζονται συνεχή 

(τονική) σηματοδότηση μέσω του ΒcR για να επιβιώσουν. 
Αυτή η σηματοδότηση δεν εξαρτάται από αντιγόνα και 
μεταβιβάζεται μέσω της PI3K39. H διέγερση από αντιγό-
να (chronic active signaling) ενεργοποιεί έναν καταρρά-
κτη σηματοδότησης που εμπλέκει αρκετές τυροσινικές 
κινάσες και πρωτεΐνες-προσαρμογείς (Syk, Lyn, Bruton 
tyrosine kinase (BTK), PI3K, PKC-β και mTOR) και με-
ταβιβάζει σήματα πολλαπλασιασμού και επιβίωσης40. ςτο 
ABC DLBCL έχουν παρατηρηθεί διάφορες μεταλλάξεις 
της “chronic active” οδού σηματοδότησης, που αποτε-
λούν υποσχόμενους θεραπευτικούς στόχους.

το ibrutinib είναι εκλεκτικός αναστολέας της BTK που 
δρα μέσω ομοιοπολικής, μη αναστρέψιμης πρόσδεσης στην 
κυστεΐνη-481. Ex vivo πειράματα έδειξαν ότι η αναστολή 
της Βτκ είναι εξαιρετικά τοξική για κυτταρικές σειρές 
ABC DLBCL με αμετάλλακτη CARD11, ενώ δεν έχει κα-
μία επίδραση σε σειρές όπου η CARD11 είναι μεταλλαγ-
μένη33. Από μελέτη φάσης ιι φάνηκε ότι το ibrutinib έχει 
εκλεκτική δράση στα ABC DLBCL, ανεξάρτητα από την 
παρουσία ή όχι μετάλλαξης του CD79B. Ασθενείς με με-
τάλλαξη μόνο του MYD88 δεν ανταποκρίθηκαν, υπήρχε 
όμως ανταπόκριση αν μαζί με τη μετάλλαξη του MYD88 
συνυπήρχε μετάλλαξη του CD79B41. Mε βάση τα παρα-
πάνω, φαίνεται ότι η Βτκ αποτελεί υποσχόμενο στόχο 
για τα ABC DLBCL, ανάλογα με το μεταλλακτικό προ-
φίλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα μεγά-
λης πολυκεντρικής μελέτης φάσης ιιι που συγκρίνει την 
αποτελεσματικότητα του R-CHOP με ή χωρίς ibrutinib 
σε ασθενείς με νέα διάγνωση ABC DLBCL( http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01855750).

η PKC-β είναι μια κινάση σερίνης-θρεονίνης που λει-
τουργεί καθοδικά του BcR και είναι απαραίτητη για την 
ενεργοποίηση του NF-κΒ. Αναστολείς αυτής της κινάσης 
(enzastaurin, sotrastaurin) έχουν δοκιμαστεί σε μελέτες φά-

γι’ αυτούς τους ασθενείς απαιτείται στόχευση της οδού 
χαμηλά, στις πρωτεΐνες-στόχους του ίδιου του NF-κΒ33. 
Αντίθετα, οι ασθενείς με αμετάλλακτη CARD11 αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στην αναστολή στόχων ανοδικά 
του NF-κΒ, όπως οι κινάσες που λειτουργούν κάτω από 
το Β κυτταρικό υποδοχέα34. Περίπου 20% των ασθε-
νών με ABC DLBCL έχουν σημειακές μεταλλάξεις στα 
τυροσινικά κατάλοιπα του CD79b (συνυποδοχέας του 
ΒcR), γεγονός που οδηγεί σε “χρόνια ενεργή” (chronic 
active) σηματοδότηση μέσω του ΒcR34. Περίπου 30% 
των ασθενών με ABD DLBCL φέρουν μια συγκεκριμέ-
νη μετάλλαξη του MYD88, η οποία καταλήγει σε αμι-
νοξική αλλαγή (L265P) στην αντίστοιχη πρωτεΐνη που 
λειτουργεί στη σηματοδοτική οδό των TLRs, με τελι-
κό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των σηματοδοτικών 
οδών του NF-κΒ και των μΑΡ κινασών. τέλος, περίπου 
30% των ασθενών με ΑΒC DLBCL έχουν αδρανοποιη-
μένο (μέσω συνδυασμού μεταλλάξεων και απαλοιφών 
και στα δύο αλληλόμορφα) το γονίδιο TNFΑιΡ3 (A20), 
που κωδικοποιεί έναν αρνητικό ρυθμιστή της οδού NF-
κΒ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνυπάρχει με μεταλ-
λάξεις του CD79B και του MYD88, και πιθανόν ενισχύει 
τη σηματοδοτική δραστηριότητα τόσο μέσω του ΒcR 
όσο και μέσω των TLRs32.

Στόχευση της οδού NF-κΒ μέσω  
αναστολής του πρωτεασώματος

η αναστολή του πρωτεασώματος εμποδίζει την απο-
δόμηση της πρωτεΐνης ικΒα που λειτουργεί ως αναστο-
λέας του ΝF-κΒ. μια πρωτοποριακή μελέτη 49 ασθενών 
με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL αποκάλυψε ότι ο 
εκλεκτικός αναστολέας του πρωτεασώματος bortezomib 
βελτίωνε τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας (DA-
EPOCH) για τους ασθενείς με ABC DLBCL, αλλά όχι 
για τους ασθενείς με GCB DLBCL. To συνολικό ποσο-
στό ανταπόκρισης (overall response rate, ORR) στο DA-
EPOCH+bortezomib ήταν 83% έναντι 13% (Ρ<0.001) και 
η ολική επιβίωση (OS) 10.8 έναντι 3.5 μήνες (Ρ=0.003) 
για το ΑΒC και το GCB DLBCL, αντίστοιχα34. με βά-
ση αυτά τα αποτελέσματα, το bortezomib αξιολογείται 
σε συνδυασμό με R-CHOP σε μελέτη φάσης ιι για ασθε-
νείς με νέα διάγνωση non-GCB DLBCL35.

To carfilzomib είναι ένας νεότερος αναστολέας του 
πρωτεασώματος, με πιο ειδική δράση και καλύτερη ανοχή. 
Έχει δοκιμαστεί σε ex vivo και in vivo πειράματα, μόνο 
του αλλά και σε συνδυασμό με αναστολείς αποακετυλα-
σών των ιστονών (histone deacetylase inhibitors, HDACs) 
όπως το vorinostat, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα35,36. ο 
συνδυασμός carfilzomib και vorinostat δοκιμάζεται σή-
μερα σε μελέτη φάσης ι για ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα 
λεμφώματα, συμπεριλαμβανομένου και του DLBCL37.
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σης ι/ιι για DLBCL με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (http://
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01402440)42,43. η 
πρωτεΐνη MALT1 είναι άλλο ένα κρίσιμο συστατικό της 
“chronic active” σηματοδοτικής οδού καθοδικά του BcR. 
μικρομοριακοί αναστολείς αυτής της πρωτεΐνης φάνη-
καν αποτελεσματικοί και χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα σε 
ex vivo και in vivo πειράματα44.

Στόχευση της σηματοδοτικής οδού JAK-STAT 
 οι πρωτεΐνες JAK είναι κινάσες τυροσίνης που δέ-

χονται σήματα από κυτταροκίνες και ενεργοποιούν τους 
μεταγραφικούς παράγοντες STAT, οι οποίοι στη συνέχεια 
μεταναστεύουν στον πυρήνα του κυττάρου και προάγουν 
τη μεταγραφή γονιδίων επιβίωσης και πολλαπλασιασμού. 
ορισμένες ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του MYD88 
οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή IL-6, IL-10 και ιFN-β. 
Πράγματι, η έκφραση της STAT3 που επηρεάζεται από τα 
επίπεδα ιL-6/IL-10 είναι σημαντικά αυξημένη στο ABC 
DLBCL45. καταστολή της STAT3 με παρεμβολή RNA εί-
χε τοξική επίδραση σε κυτταρικές σειρές ABC DLBCL, 
υποδεικνύοντάς την ως πιθανό θεραπευτικό στόχο46. το 
ruxolitinib, αναστολέας των JAK-1 και JAK-2 κινασών 
που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς με-
λοΐνωσης, αξιολογείται σήμερα σε μελέτη φάσης ιι για 
ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01431209). To pacritinib, 
εκλεκτικός αναστολέας της JAK-2 κινάσης, αξιολογείται 
προς το παρόν στα πλαίσια μελέτης φάσης ι47.

πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
(PMBCL)

το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου αποτελεί 
έναν μοριακό υπότυπο DLBCL με κλινικά και βιολογι-
κά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με το λέμφωμα 
Hodgkin oζώδους σκλήρυνσης. Επτά στις 10 περιπτώ-
σεις PMBCL φέρουν επιπρόσθετα αντίγραφα μιας συ-
γκεκριμένης περιοχής του χρωμοσώματος 9. η περιοχή 
αυτή περιέχει τα γονίδια PD-L1, PD-L2 και JAK248. τα 
πρώτα δύο κωδικοποιούν συνδέτες του υποδοχέα PD-1, 
ο οποίος φυσιολογικά παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη λει-
τουργία των τ λεμφοκυττάρων. το γονίδιο JAK2 -μετα-
ξύ άλλων- οδηγεί στην αυξημένη μεταγραφή των PD-L1 
και PD-L2. Επιπλέον, σε περίπου 40% των περιπτώσεων 
PMBCL ανευρίσκονται αναδιατάξεις του γονιδίου CIITA, 
που καταλήγουν και αυτές σε αυξημένη έκφραση των 
συνδετών του PD149. τα παραπάνω αναδεικνύουν το PD-
1 ως κεντρικό μόριο στην παθογένεση του PMBCL. Αν 
και η πρόγνωση του PMBCL είναι πολύ καλή με τις κα-
θιερωμένες θεραπείες, αναστολείς της οδού JAK-STAT 
ή αντισώματα κατά του PD-1 μπορεί να βρουν θέση στις 
περιπτώσεις όπου η 1η γραμμή θεραπείας αποτυγχάνει.

DLBCL με αναδιατάξεις του MYC
οι πρωτεΐνες που προκύπτουν μέσω αναδιατάξεων 

του MYC είναι δύσκολοι στόχοι για την ανάπτυξη φαρ-
μακευτικών αναστολέων. Ωστόσο, συγκεκριμένες πρωτεΐ-
νες που λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες του Myc 
μέσω περιοχών που ονομάζονται bromodomains μπορεί 
να αποτελέσουν έναν έμμεσο τρόπο στόχευσης. Πράγ-
ματι, η φαρμακευτική ουσία (JQ1) που χρησιμοποιήθηκε 
για την επιγενετική τροποποίηση μιας bromodomain της 
πρωτεΐνης BRD4 είχε αξιόλογη ανασταλτική επίδραση 
στην έκφραση του Myc σε πειραματικά μοντέλα πολλα-
πλού μυελώματος51.

Ένας άλλος έμμεσος τρόπος στόχευσης του Myc αφο-
ρά την τριστετραπρολίνη, μια ογκοκατασταλτική πρω-
τεΐνη η έκφραση της οποίας αναστέλλεται σε όγκους 
που εκφράζουν το μyc. ςτρατηγικές που στοχεύουν 
στην αποκατάσταση της έκφρασης αυτής της πρωτεΐνης 
αποτελούν σήμερα πρωτοποριακές προσεγγίσεις για τα 
MYC(+) λεμφώματα52.

Λειτουργικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
σηματοδοτικών οδών: συνδυασμοί 
φαρμάκων;

λαμβάνοντας υπόψη τη μοριακή περιπλοκότητα και 
ετερογένεια που παρατηρείται στα DLBCL, θα ήταν μάλ-
λον ουτοπικό να φανταζόμαστε υποσύνολα ασθενών για 
τα οποία η λεμφωματογένεση κατευθύνεται από μία με-
τάλλαξη, ή έστω διαταραχή σε μία σηματοδοτική οδό. 
το πιο πιθανό σενάριο είναι η ύπαρξη αλληλεπιδράσε-
ων μεταξύ σηματοδοτικών μονοπατιών, που απαιτούν το 
σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων κατά 
περίπτωση, ικανών να υπερκεράσουν τους μηχανισμούς 
ανάπτυξης αντοχής που διαθέτει ο κακοήθης κλώνος. ςτα 
ABC DLBCL έχει πλέον στοιχειοθετηθεί με σαφή τρό-
πο η αλληλεπίδραση μεταξύ οδών επίκτητης και έμφυτης 
ανοσίας (BcR και TLR). ςε ex vivo πειράματα, η ταυτό-
χρονη αδρανοποίηση του CD79Α και του MYD88 είναι 
πιο αποτελεσματική από την αδρανοποίηση καθενός από 
αυτά τα γονίδια χωριστά, η δε προσθήκη και αναστολέα 
της ΒτK οδηγεί σε πλήρη καταστολή της σηματοδοτι-
κής οδού του NF-κΒ. Άλλo παράδειγμα αποδεδειγμένης 
ex vivo συνέργειας αποτελούν η λεναλιδομίδη και το 
ibrutinib. Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός αναστο-
λέων του NF-κΒ, της STAT3 και της PI3K είχε συνερ-
γική δράση σε μοντέλα ποντικών με MYC(+) DLBCL.

Συμπεράσματα
το DLBCL είναι μία νόσος που διακρίνεται από με-

γάλη μοριακή ετερογένεια. η πλειοψηφία των ασθενών 
θεραπεύεται με κλασικές χημειοθεραπευτικές προσεγγί-
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ανάπτυξη μικρομοριακών αναστολέων υπόσχεται ση-
μαντικά αποτελέσματα στην κλινική πράξη. η πρόκλη-
ση έγκειται στην αναγνώριση υποσυνόλων ασθενών με 
κοινούς υποκείμενους παθογενετικούς μηχανισμούς και 
στο σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων που 
θα αποφέρουν τη βέλτιστη ανταπόκριση.

σεις, ωστόσο υπάρχουν ομάδες ασθενών με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με αυξημένη πιθα-
νότητα αποτυχίας της θεραπείας 1ης γραμμής. η ταυ-
τοποίηση ογκογόνων μεταλλάξεων και σηματοδοτικών 
οδών που μεταφέρουν σήματα επιβίωσης και πολλαπλα-
σιασμού στα λεμφωματικά κύτταρα έχουν αποκαλύψει 
πλειάδα θεραπευτικών στόχων, και η φαρμακοτεχνική 
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Aggressive B-cell lymphomas: Prospects in the era of targeted therapy
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ABSTRACT: Aggressive B-cell lymphomas comprise a heterogeneous group of diseases in terms of 
clinical course and response to treatment. Nowadays, molecular biology has made tremendous progress 
in deciphering the molecular mechanisms underlying their pathogenesis. Diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) is perhaps the most paradigmatic case in this respect, where molecular profiling provided in-
formation that has already found place in clinical practice. Morphologically indistinguishable DLBCLs 
can be subdivided by gene-expression profiling into three distinct molecular cell-of-origin subtypes: 
germinal centre Bcell (GCB), activated Bcell (ABC) and primary mediastinal Bcell lymphoma (PMB-
CL). Each of these categories comprises distinct somatic mutations and aberrant intracellular signaling 
pathways, which may explain their different clinical characteristics. However, on top of the ontogenetic/
pathogenetic implications, the outmost importance of defining the underlying molecular aberrations is 
the identification of novel therapeutic targets. Targeting the oncogenic drivers in subsets of DLBCL pa-
tients may represent a more precise medical intervention than standard chemoimmunotherapy. Indeed, 
numerous small molecules and pathway inhibitors are currently at various stages of investigation and 
results from clinical trials are promising. The challenge is to identify subsets of patients with common 
underlying pathogenetic mechanisms and design mechanism-based synergistic drug combinations that 
can be translated to the clinic and achieve maximal response.
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