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Οι χρόνιες Β λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις αποτελούν ετερογενή ομάδα νοσημάτων που 

θέτουν ιδιαίτερες βιολογικές, διαγνωστικές και κλινικές προκλήσεις. Την τελευταία δεκαετία, 

η πρόοδος που συντελέστηκε στην κατανόηση της παθογένειας των συγκεκριμένων παθήσεων 

ήταν αλματώδης. Αυτό επέτρεψε την ακριβέστερη διάγνωση, την αναγνώριση νέων προγνω-

στικών δεικτών με κλινική σημασία, αλλά και την εισαγωγή νέων, ορθολογικά σχεδιασμένων 

θεραπειών που στοχεύουν κρίσιμες διεργασίες των νεοπλασματικών κυττάρων π.χ. την επικοι-

νωνία τους με το μικροπεριβάλλον.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στη βιολογία, τη διάγνωση και τη θερα-

πεία σημαντικών χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών παθήσεων.  Βασικός στόχος ήταν η ολοκλη-

ρωμένη και πολύπλευρη διαχείριση των θεμάτων από συναδέλφους, ιατρούς και βιολόγους, με 

μακρά και συστηματική ενασχόληση με τις συγκεκριμένες παθήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους 

συγγραφείς για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη του στόχου και πιστεύω ότι τα κείμενά τους 

θα αποτελέσουν πηγή ουσιαστικής πληροφορίας για τον αναγνώστη. 

Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού καθηγητή κ. Φώ-

τη Μπερή και τους Συνεκδότες του περιοδικού καθηγητές κ. Κώστα Τσαταλά και κα. Ε. Παπα-

δάκη που μου εμπιστεύτηκαν την επιμέλεια της έκδοσης τoυ παρόντος τεύχους. Η προετοιμασία 

του τεύχους βασίστηκε στην άριστη συνεργασία με την κα. Ειρήνη Ρισσάκη, γραμματέα του πε-

ριοδικού, στην οποία είμαι ευγνώμων για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά της.

Κώστας Σταματόπουλος
Διευθυντής

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
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Β-λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας από μικρά λεμφοκύτταρα:
Παθολογοανατομική διάγνωση και διαφορική διάγνωση

Θεοδώρα Παπαδάκη

ΠΕΡιληΨη: η ευρεία ομάδα των Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα, η οποία περιλαμβάνει με-
ρικές από τις συχνότερα απαντώμενες οντότητες στην καθημερινή διαγνωστική πρακτική του αιμοπα-
θολογοανατόμου μπορεί να υποομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες αναλόγως της πρωτοπαθούς 
εντόπισης της νόσου: α) πρωτοπαθή λεμφαδενικά και λευχαιμικά Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτ-
ταρα β) πρωτοπαθή σπληνικά Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα και γ) πρωτοπαθή εξωλεμφαδενι-
κά Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα. η ομάδα των πρωτοπαθών λεμφαδενικών και λευχαιμικών 
Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα είναι ιδιαίτερα ετερογενής και συχνά χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία αλληλοεπικαλυπτόμενων μορφολογικών και ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε 
να δυσχεραίνεται η σαφής οριοθέτηση των ξεχωριστών οντοτήτων. ςτην παρούσα εισήγηση αναλύονται 
οι νέοι διαθέσιμοι ανοσομορφολογικοί και/ή μοριακοί/κυτταρογενετικοί δείκτες, η ορθολογική χρήση 
των οποίων συμβάλλει ουσιαστικά: α) στη διαφορική διάγνωση (δ.δ.) μεταξύ των ποικίλων υποτύπων 
των πρωτοπαθών λεμφαδενικών και λευχαιμικών Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα και β) στην 
ταυτοποίηση των σχετικά πρόσφατα αναγνωρισμένων πρόδρομων (precursor) αλλοιώσεων, οι οποίες δεν 
αφορούν σε έκδηλα (overt) λεμφώματα και χρήζουν διαφορετικής κλινικής προσέγγισης. τα πρωτοπαθή 
σπληνικά Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα αφορούν: α) κυρίως σε διακριτές όσο και προσωρινές 
οντότητες οι οποίες πρωτοπαθώς και αποκλειστικά αναπτύσσονται στο σπλήνα και β) σπανιότερα, σε 
διακριτές. οντότητητες, οι οποίες εν τούτοις συνήθως απαντούν πρωτοπαθώς στους λεμφαδένες, όπως 
το πρωτοπαθές σπληνικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα και το πρωτοπαθές σπληνικό λέμφωμα από το κύτταρο 
του μανδύα. οι νέοι ανοσομορφολογικοί και/ή μοριακοί/κυτταρογενετικοί δείκτες οι οποίοι θεωρούνται 
χαρακτηριστικοί και/ή παθογνωμικοί των παραπάνω οντοτήτων συμβάλλουν στη δ.δ.: α) μεταξύ των ποι-
κίλων υποτύπων των πρωτοπαθών σπληνικών Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα και β) μεταξύ 
πρωτοπαθών σπληνικών Β-λεμφωμάτων από μικρά Β-λεμφοκύτταρα και μη νεοπλασματικών λεμφοϋ-
περπλαστικών εξεργασιών, οι οποίες κλινικά, μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά μιμούνται σπληνικά 
Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα όπως η εμμένουσα πολυκλωνική Β-λεμφοκυττάρωση. τέλος, 
η ευρεία ομάδα των πρωτοπαθών εξωλεμφαδενικών Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα με κύ-
ριο και βασικό εκπρόσωπό της την ομάδα των εξωλεμφαδενικών Β-λεμφωμάτων από το κύτταρο της 
οριακής ζώνης, MALT-τύπου, περιλαμβάνει επίσης δύο σπάνιους υπότυπους, οι οποίοι συνήθως ανα-
πτύσσονται πρωτοπαθώς στους λεμφαδένες: το πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα 
(Primary Extranodal Follicular Lymphoma) και το πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό λέμφωμα από το κύτ-
ταρο του μανδύα (Primary Extranodal Mantle-cell Lymphoma). με δεδομένη τη διαφορετική φυσική 
ιστορία και πρόγνωση των υποτύπων των πρωτοπαθών εξωλεμφαδενικών Β-λεμφωμάτων από μικρά 
λεμφοκύτταρα επισημαίνεται η αναγκαιότητα της πολυπαραμετρικής διαγνωστικής τους προσέγγισης 
στα πλαίσια της δ.δ. μεταξύ α) των βιολογικά και προγνωστικά ετερογενών υποτύπων των πρωτοπαθών 
εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων από μικρά Β-λεμφοκύτταρα και β) της διάκρισης των λεμφωμάτων αυ-
τών από αντιδραστικές εξωλεμφαδενικές λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες που μιμούνται λεμφώματα.
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Θ. Παπαδάκη104

Εισαγωγή
οι ταξινομήσεις των νόσων είναι η γλώσσα επικοι-

νωνίας στην ιατρική πράξη ενώ παράλληλα ορίζουν το 
πλαίσιο για κλινική εφαρμογή όσο και παραγωγή νέας γνώ-
σης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Tαξινόμηση 
του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (ΠοΥ) των Νεο-
πλασμάτων των λεμφικών και Αιμοποιητικών Iστών, η 
οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 20011 και ανα-
θεωρήθηκε το 2008.2

οι βασικές αρχές της αναθεωρημένης WHO 2008 τα-
ξινόμησης είναι ταυτόσημες με τις αντίστοιχες της WHO 
2001 με την έννοια: α) της αναγνώρισης διακριτών (real) 
κλινικοπαθολογοανατομικών οντοτήτων με βάση πολυ-
παραμετρική διαγνωστική προσέγγιση (συνδυασμός μορ-
φολογίας, ανοσοφαινότυπου, γονότυπου, καρυότυπου και 
κλινικών δεδομένων και β) της ταξινόμησης των κακο-
ήθων νόσων του λεμφικού ιστού (κΝλι) στη βάση του 
κυττάρου προέλευσης: ώριμο έναντι άωρο και Β- έναντι 
T- έναντι NK προέλευσης.

μολαταύτα, η WHO 2008 ταξινόμηση διαφοροποιεί-
ται ουσιαστικά από την προηγούμενη, επειδή έχει ενσωμα-
τώσει σημαντικές καινοτομίες για το σύνολο των κΝλι, 
που προέκυψαν από την αναθεώρηση των απόψεων και 
κριτηρίων για τα νοσήματα αυτά την τελευταία δεκαε-
τία. ςυγκεκριμένα, η νέα ταξινόμηση διεύρυνε τη συναί-
νεση στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των κΝλι, 
επαναπροσδιόρισε τα κριτήρια για ορισμένες “καλά κα-
θορισμένες” οντότητες της προηγούμενης ταξινόμησης, 
ενσωμάτωσε νέες οντότητες και ανέπτυξε νέες απόψεις 
και ιδέες σχετιζόμενες με τη βιολογία των λεμφωμάτων.

η ετερογενής ομάδα των Β-λεμφωμάτων χαμηλής κα-
κοήθειας από μικρά Β-λεμφοκύτταρα είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ενσωμάτωσης των και-
νοτομιών της αναθεωρημένης WHO 2008 ταξινόμησης. 
για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους, στη συγκεκρι-
μένη εισήγηση τα Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύττα-
ρα (Β-λμλ) διακρίνονται σε τρεις ευρείες υποομάδες: 
 ι. Πρωτοπαθή λεμφαδενικά και λευχαιμικά Β-λμλ 
 ιι. Πρωτοπαθή σπληνικά Β-λμλ
 ιιι. Πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά Β-λμλ. 

Απώτερος στόχος αυτής της ομαδοποίησης είναι η 
ανάδειξη των ουσιαστικών (φαινότυπος, γονότυπος, κα-
ρυότυπος) βιολογικών όσο και κλινικοπρογνωστικών δι-
αφορών μεταξύ ταυτόσημων ιστολογικά υποτύπων των 
Β-λμλ αναλόγως της πρωτοπαθούς θέσης ανάπτυξής 
τους (λεμφαδένες έναντι εξωλεμφαδενικές περιοχές ένα-
ντι σπλήνας).

Ι.  πρωτοπαθή λεμφαδενικά και λευχαιμικά 
Β-ΛΜΛ

τα λεμφαδενικά και λευχαιμικά Β-λμλ είναι ετερο-
γενής ομάδα κλινικοπαθολογοανατoμικών οντοτήτων, η 

οποία περιλαμβάνει ορισμένες από τις συχνότερες κα-
κοήθεις λεμφοϋπερπλαστικές νόσους στην κλινική και 
παθολογοανατομική πρακτική ρουτίνας. οι βασικότε-
ροι εκπρόσωποι της ομάδας αυτής κατά WHO 2008 εί-
ναι: λεμφοζιδιακό λέμφωμα [λλ (Follicular Lymphoma)], 
λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα [λKμ (Mantle 
Cell Lymphoma)], λεμφαδενικό λέμφωμα από το κύττα-
ρο της οριακής ζώνης [λλκοΖ (Nodal Marginal Zone 
Lymphoma)], λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα [λΠλ 
(Lymphoplasmacytic Lymphoma)] και χρόνια λεμφοκυτ-
ταρική λευχαιμία/λέμφωμα από μικρά κύτταρα [Χλλ/
λμκ (Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lympho-
cytic Lymphoma)]. οι διακριτές αυτές κλινικοπαθολογο-
ανατομικές οντότητες, διακρίνονται ιστοπαθολογογικά 
από τη συνδυασμένη αξιολόγηση «χαρακτηριστικών» 
μορφολογικών, ανοσοϊστοχημικών και κυτταρογενετι-
κών δεικτών σε ιστικό επίπεδο (Πίνακας 1)3.

μια από τις προκλήσεις του αιμοπαθολογοανατόμου 
στη διαγνωστική ρουτίνας των λεμφαδενικών Β-λμλ 
σήμερα, είναι η αναγνώριση των «πρώιμων βλαβών» 
(early lesions), η οποία προϋποθέτει διεξοδική ανοσο-
μορφολογική και in situ μοριακή κυτταρογενετική προ-
σέγγιση (FISH) σε επίπεδο ιστού, επειδή να διαλάθουν 
σε καθαρά μορφολογικό επίπεδο.4

η αναγκαιότητα της αναγνώρισης των «πρώιμων βλα-
βών» και της διαφορικής διάγνωσής τους από τα έκδηλα 
(overt) λεμφαδενικά Β-λμλ ερμηνεύεται στα πλαίσια 
της ισχύουσας άποψης ότι το μόνο που χρειάζονται οι 
συγκεκριμένοι ασθενεις είναι σταδιοποίηση και απλή 
παρακολούθηση4.

πίνακας 1. Ανοσοφαινοτυπικοί και Γονοτυπικοί Δεί-
κτες των Β-Λεμφωμάτων από Μικρά Κύτταρα
Δείκτης ΛΛ ΧΛΛ/ΛΜΛ ΛΜΚ ΛΛΚΟΖ ΛΠΛ
CD5 - + + - -
CD10 + - - - -
Bcl6 + - - - -
CD23 +/- + - -/+ -/+
LMO2 + - - - -

hGAL + - - - -

GCET1 + - - - -

SOX11 - - + - -

LEF-1 -/+ + - - -
Igh/Bcl2 +/- Σπάνια - - -
Igh/CCND1 - - + - -
t(Bcl6) -/+ - - - -
Συντομογραφίες: ΧΛΛ/ΛΜΛ: Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία/

Λέμφωμα από Μικρά Λεμφοκύτταρα, ΛΛ: Λεμφοζιδιακό 
Λέμφωμα, ΛΠΛ: Λεμφοπλασματοκυτταρικό Λέμφωμα, ΛΚΜ: 
Λέμφωμα από το Κύτταρο του Μανδύα, ΛΛΚΟΖ: Λεμφαδενικό 
Λέμφωμα Οριακής Ζώνης

Από Cook Jr, 2013
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1. Λεμφαδενικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα
το λεμφαδενικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα (λλλ) είναι 

κακοήθης Β-λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία από μικρά 
Β-λεμφοκύτταρα με διακριτά χαρακτηριστικά: α) μορ-
φολογία (κεντροκύτταρα και κεντροβλάστες σε άλλοτε 
άλλες αναλογίες), β) αρχιτεκτονική ανάπτυξης (λεμφοζι-
διακό πρότυπο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων του-
λάχιστον, με άλλοτε άλλου βαθμού διήθηση του χώρου 
μεταξύ των νεοπλασματικών όζων (interfollicular) και γ) 
χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο (CD10+ bcl6+ LMO2+ 
GCET1+ HGAL+).

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν τα 
αντίστοιχα ανοσομορφολογικά και ανοσοαρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά των Β-λεμφοκυττάρων του φυσιολογικού 
βλαστικού κέντρου. ςε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως στον 
οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, παρατηρείται αποκλειστικά διά-
χυτο πρότυπο ανάπτυξης (Diffuse Follicular Lymphoma) 
με άλλοτε άλλου βαθμού σκλήρυνση. για την τεκμηρί-
ωση της τελευταίας αυτής διάγνωσης και τη διαφοροδι-
άγνωσή της από άλλες διάχυτες Β-λεμφοϋπερπλαστικές 
εξεργασίες από μικρά λεμφοκύτταρα, απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις είναι: α) παρουσία οπωσδήποτε μικρών κεντρο-
κυττάρων, β) θετικότητα των λεμφωματωδών κυττάρων 
στους δείκτες του βλαστικού κέντρου (CD10, bcl6, LMO2, 
GCET1, HGAL), γ) απουσία υπολειμμάτων του δικτύ-
ου των δεντριτικών δικτυοκυττάρων των βλαστικών 
κέντρων (CD21+, CD23+, CD35+) και δ) μοριακή κυτ-
ταρογενετική (FISH) ανίχνευση της μετάθεσης t(14;18) 
σε ιστικό επίπεδο.5

Ιστολογικός βαθμός κακοήθειας ΛΛΛ
μια από τις ουσιαστικότερες καινοτομίες της αναθε-

ωρημένης WHO 2008 ταξινόμησης των κΝλι είναι η συ-
ναίνεση όσον αφορά στην κλινικοπρογνωστική αξία και 
βιολογική αναπαραγωγιμότητα του ιστολογικού βαθμού 
κακοήθειας (grade) στο λλ. η συναίνεση αυτή αφορά: 
1) στη σύμπτυξη των ιστολογικών βαθμών κακοήθειας 
(Grade) 1 και 2 σε ένα (grade 1-2 FL5) λόγω της απουσί-
ας ουσιαστικών κλινικοπρογνωστικών διαφορών μεταξύ 
τους, 2) στην επισήμανση της αναγκαιότητας ιστολογι-
κής διάκρισης μεταξύ των ιστολογικών βαθμών κακοή-
θειας 3Α και 3Β λόγω των ουσιαστικών μορφολογικών, 
ανοσοϊστοχημικών, μοριακών και κλινικοπρογνωστικών 
διαφορών τους, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται ως διαφο-
ρετικές βιολογικά και προγνωστικά νόσοι, υπό την έν-
νοια της συσχέτισης του λλ Grade 3B περισσότερο προ 
το ΔΒλμκ παρά προς το λλ Grade 3A και, κατά συνέ-
πεια, να χρειάζονται διαφορετική θεραπευτική αντιμετώ-
πιση5-7 και 3) στην αναγνώριση της προγνωστικής αξίας 
του δείκτη του ρυθμού κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
Ki67 στο Grade 1-2, υπό την έννοια της επιθετικότερης 
βιολογικής συμπεριφοράς ασθενών Grade 1-2 με αυξη-

μένο Ki-67 συγκριτικά προς ασθενείς του ίδιου Grade 
αλλά με χαμηλό Ki-67.5

Διαφορική Διάγνωστική ΛΛΛ
η διάγνωση του λλλ στηρίζεται κατά βάση στον ανο-

σοφαινότυπο των Β-κυττάρων του βλαστικού κέντρου, ο 
οποίος χαρακτηρίζει τα νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα: 
CD10, bcl6, LMO2, GCET1, HGAL.8,9 Ωστόσο, με δεδο-
μένα: α) τη θετικότητα στους συγκεκριμένους δείκτες των 
αντιδραστικών όσο και νεοπλασματικών Β-κυττάρων επί 
αντιδραστικής λεμφοζιδιακής υπερπλασίας και λεμφοζι-
ακού λεμφώματος, αντιστοίχως, και β) τη μορφολογική 
«ομοιότητα» μεταξύ αντιδραστικών και νεοπλασματι-
κών βλαστικών κέντρων, η τεκμηρίωση της διάγνωσης 
του λλλ πρέπει να στηρίζεται στη συνδυασμένη αξιο-
λόγηση ανοσομορφολογικών και κυτταρογενετικών δε-
δομένων όπως: α) στην ταυτοποίηση CD10+ και bcl6+ 
νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων στο χώρο του λεμφα-
δένα μεταξύ των νεοπλασματικών λεμφοζιδίων (interfol-
licular),8,9 εύρημα το οποίο απουσιάζει επί αντιδραστικής 
λεμφοζιδιακής υπερπλασίας β) στην ανοσοϊστοχημική ανί-
χνευση κλωνικότητας στους νεοπλασματικούς όζους υπό 
την έννοια περιορισμού ελαφρών ή και βαρειών αλύσεων 
γ) στη μοριακή κυτταρογενετική (FISH) ανίχνευση της 
μετάθεσης t(14;18) σε ιστικό επίπεδο δ)10 στη θετικότη-
τα των λεμφωματωδών κυττάρων στην αντιαποπτωτική 
πρωτεϊνη BCL2, η οποία ταυτοποιείται στο μεγαλύτερο 
αριθμό των Grade 1-2 λλλ, ενώ είναι πάντοτε αρνητι-
κή επί αντιδραστικής λεμφοζιδιακής υπερπλασίας. μο-
λαταύτα, με δεδομένη την ύπαρξη λλλ bcl2 πρωτεϊνη 
αρνητικών, τα οποία συχνότερα αφορούν στο Grade 3 και 
ειδικοτερα στο 3Β, η θετικότητα των συγκεκριμένων δει-
κτών πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με την παρου-
σία της μετάθεσης t(14;18) με FISH η οποία είναι θετική 
και επί αρνητικών στη bcl-2 πρωτεϊνη λλλ.11

Ποικιλίες ΛΛΛ

Παιδιατρικό ΛΛΛ
το Παιδιατρικό λλλ εντάσσεται στη νέα ομάδα των 

σχετιζόμενων με την ηλικία διακριτών τύπων λεμφωμά-
των που αναγνώρισε για πρώτη φορά η WHO 2008 ταξι-
νόμηση.5 οι οντότητες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη 
άγνωστων προς το παρόν βιολογικών παραγόντων σχετι-
ζόμενων με την ηλικία που είναι καθοριστικής σημασίας 
τόσο στην παθογένεση και όσο και στις κλινικές εκδηλώ-
σεις ορισμένων ειδικών τύπων λεμφωμάτων.

οι ουσιαστικές διαφορές του Παιδιατρικού λλλ συ-
γκριτικά με το λλλ των ενηλίκων συνοψίζονται σε: α) 
είναι σπάνιο, με συχνότητα 3% έναντι 29% των λλλ 
των ενηλίκων, β) είναι συνήθως σταδίου ι κατά την αρ-
χική διάγνωση σε αντίθεση με τη γενικευμένη νόσο του 
λλλ των ενηλίκων, γ) είναι ιάσιμο ακόμη και με απλή 
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χειρουργική εξαίρεση και τα συνήθη χημειοθεραπευ-
τικά σχήματα, δ) παρά την ταυτόσημη με το λλλ των 
ενηλίκων ιστολογική εικόνα, διαφέρει ανοσοφαινοτυπι-
κά (αρνητικότητα των λεμφωματωδών κυττάρων στην 
αντιαποπτωτική πρωτεϊνη bcl2) και κυτταρογενετικά 
[απουσία της κλασικής στο λλλ των ενηλίκων μετάθε-
σης t(14;18)]. τα δεδομένα αυτά υπαινίσσονται διαφο-
ρετική μοριακή παθογένεση μεταξύ παιδιατρικού λλλ 
και λλλ των ενηλίκων.12

Πρόδρομες βλάβες – ΛΛΛ in situ
To in situ λλλ αφορά σε ιστοπαθολογική έννοια 

και ορίζεται ως η παρουσία Β κυττάρων έντονα θετικών 
για την πρωτεϊνη bcl-2 μέσα σε ένα βλαστικό κέντρο, το 
οποίο με καθαρά μορφολογικά κριτήρια είναι αντιδρα-
στικού χαρακτήρα. τα τελευταία αυτά κυτταρικά στοιχεία 
ταυτοποιούνται μοριακά ως κλωνικά Β-λεμφοκύτταρα 
και φέρουν τη μετάθεση t(14;18). ςε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ελάχιστα ή ακόμη και ένα μοναδικό νεοπλασματικό 
βλαστικό κέντρο μπορεί να παρατηρείται στον υπό με-
λέτη λεμφαδένα.5,13

οι περιπτώσεις αυτές, εκτός της αρχικά προταθείσας 
ορολογίας «FL in situ», φέρονται σήμερα στη βιβλιογρα-
φία ως “in situ involvement by FL-like cells” ή “FL-like 
B-cells of uncertain significance” και θεωρείται ότι αντι-
προσωπεύουν το ιστικό αντίστοιχο των σπάνιων IgH/bcl2+ 
κυκλοφορούντων Β κυττάρων σε υγιείς δότες.3 ςτη φάση 
τουλάχιστον αυτή και επί απουσίας έκδηλης νόσου, προ-
τείνεται η απλή παρακολούθηση μετά σταδιοποίηση.14

2.  Λεμφαδενικό λέμφωμα από το κύτταρο 
του μανδύα 
ςύμφωνα με την WHO 2008 ταξινόμηση, το λεμφα-

δενικό λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα (λλκμ) 
αφορά στην πλειονότητα των περιπτώσεων (κλασική μορ-
φή), σε μονόμορφο Β λέμφωμα από μικρά και/ή μέσου 
μεγέθους λεμφοκύτταρα με ήπιες ανωμαλίες στο περίγραμ-
μα της πυρηνικής μεμβράνης και χαρακτηρίζεται από τη 
μετάθεση t(11;14) σε ποσοστό >95% των περιπτώσεων.15

ςτη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, κα-
τά την αρχική εκδήλωση το λλκμ είναι γενικευμένο με 
προσβολή λεμφαδένων και/ή σπλήνα καθώς και διήθηση 
του μυελού των οστών και/ή του περιφερικού αίματος. ς’ 
ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων η νόσος αφορά πρωτο-
παθώς σε διήθηση του γαστρεντερικού συστήματος υπό 
μορφή μονήρων πολυπόδων, γεγονός στο οποίο αποδίδε-
ται και ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων περιπτώσε-
ων ως πολλαπλή λεμφωματώδης πολυποδίαση (Multiple 
Lymphomatous Polyposis).15

ιστολογικά το λλκμ, διακρίνεται με βάση τη μορφο-
λογία των κυττάρων: α) στην κλασική μορφή που αφορά 

και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, και β) στις επι-
θετικές ποικιλίες (aggressive variants).15,16

Α. Κλασική μορφή
η κλασική μορφή της νόσου κυτταρολογικά χαρα-

κτηρίζεται από την παρουσία μονόμορφων μικρών και/ή 
μέσου μεγέθους κυττάρων με ήπιες ανωμαλίες στο πε-
ρίγραμμα της πυρηνικής μεμβράνης και απουσία ευδιά-
κριτων πυρηνίων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η 
απουσία μεγάλων ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων 
στο νεοπλασματικό διήθημα σε αντίθεση με το σύνολο 
των Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα.

Παράλληλα διακρίνονται τρία αρχιτεκτονικά πρότυπα 
ανάπτυξης του λεμφωματώδους πληθυσμού στην κλασική 
μορφή του λλκμ: διάχυτο, οζώδες (nodular) και τύπου 
ζώνης μανδύα (mantle zone), τα οποία συχνά δημιουρ-
γούν, σε καθαρά ιστολογικό επίπεδο, θέμα διαφορικής 
διαγνωστικής από άλλα Β-λμλ.15,16 ςυγκεκριμένα, στο 
διάχυτο πρότυπο, το οποίο είναι το συνηθέστερο, παρα-
τηρείται διάχυτη διήθηση από μικρά Β-λεμφοκύτταρα, 
η οποία συχνά δικαιολογεί τον αποκλεισμο Χλλ/λμλ 
όσο και άλλων Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύττα-
ρα. η απουσία εντούτοις αυξητικών κέντρων καθώς και 
μεγάλων ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων αποτελούν 
στοιχεία ενδεικτικά υπέρ λλκμ.

ςτο οζώδες πρότυπο τα λεμφωματώδη κύτταρα σχη-
ματίζουν ευμεγέθεις συρρέοντες όζους, ετσι ώστε να δι-
καιολογείται ο αποκλεισμός κατ’ αρχήν λεμφοζιδιακού 
λεμφώματος καθώς και άλλων Β-λμλ με «οζώδες» ή 
ασαφώς οζώδες πρότυπο ανάπτυξης όπως το λεμφαδενικό 
λέμφωμα από το κύτταρο και οριακής Ζώνης (λλκοΖ) 
και το λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (λΠλ).

τέλος το πρότυπο τύπου ζώνης μανδύα, το οποίο εί-
ναι και το σπανιότερο, χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία υπερπλαστικών αντιδραστικών βλαστικών κέντρων 
τα οποία περιβάλλονται από έντονα εκπτυγμένη ζώνη 
μανδύα λόγω πλήρους διήθησης από το λέμφωμα. το 
συγκεκριμένο πρότυπο ανάπτυξης του λλκμ μιμείται 
μορφολογικά έντονα αντιδραστική λεμφοζιδιακή υπερ-
πλασία και μπορεί να διαλάθει κατά την αδρή μορφολο-
γική αξιολόγηση.

Β. Επιθετικές ποικιλίες
Ι. Βλαστοειδής ποικιλία (blastoid variant): τα λεμ-

φωματώδη κύτταρα είναι μικρού ή μέσου μεγέθους με 
λεπτοκοκκιώδη κατανομή της χρωματίνης έτσι ώστε να 
μιμούνται λεμφοβλάστες και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτε-
ρα αυξημένο ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού.15,16,17

ΙΙ. Αναπλαστική ποικιλία (anaplastic variant): τα 
λεμφωματώδη κύτταρα είναι μέσου ή μεγάλου μεγέθους 
με πλειόμορφους πυρήνες μιμούμενα κεντροβλάστες ή 
αναπλαστικά κεντροκύτταρα.15,16



Β-λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας από μικρά λεμφοκύτταρα 107

τόσο η βλαστοειδής όσο και η αναπλαστική ποικιλία 
του λλμκ χαρακτηρίζονται από επιθετικότερη βιολο-
γική συμπεριφορά συγκριτικά προς τήν κλασική μορφή 
του λλκμ.16,17 ςε καθαρά μορφολογικό επίπεδο, η μεν 
βλαστοειδής ποικιλία δικαιολογεί διαφορική διαγνωστι-
κή από λεμφοβλαστικό λέμφωμα ή δε αναπλαστική από 
διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.

Ανοσοφαινοτυπικά τα λεμφωματώδη κύτταρα των 
λλκμ, ανεξαρτήτως κυτταρολογικής ποικιλίας, χα-
ρακτηρίζονται από: α) έντονη έκφραση των Β-δεικτών 
(CD20, CD79a, PAX5) όσο και ανοσοσφαιρίνης επιφα-
νείας σε αντίθεση με τα αντίστοιχα γνωρίσματα της Χλλ, 
β) θετικότητα στους δείκτες CD5, CD43, FMC7 και κυ-
κλίνη D1 και αρνητικότητα στους δείκτες CD23, bcl6, 
CD10, DΒA44 στην πλειονότητα των περιπτώσεων. ςε 
σπάνιες περιπτώσεις, το λλκμ είναι CD5- (5-10%),18 
CD23+,15 bcl6+19 και κυκλίνη D1-.20 ςτην τελευταία αυ-
τή περίπτωση τα λεμφωματώδη κέντρα δυνατόν να είναι 
κυκλίνη D2+, ή κυκλίνη D3+.

Ένας νέος δείκτης με ενδεχόμενη διαγνωστική και 
προγνωστική αξία στο λλκμ είναι ο μεταγραφικός πα-
ράγοντας SOX11, ο οποίος είναι θετικός σε ποσοστό 
>90% λλκμ, ιδίως σε περιπτώσεις αρνητικές για την 
κυκλίνη D1.21 Ωστόσο, η θετικότητα του SOX11 και σε 
άλλες κακοήθεις λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες, όπως 
το λεμφοβλαστικό λέμφωμα και το Burkitt λέμφωμα, κά-
νει προφανή την αναγκαιότητα αξιολόγησής του πάντοτε 
στα πλαίσια ευρείας ανοσομορφολογικής και μοριακής 
κυτταρογενετικής μελέτης.

κυτταρογενετικά, το λλκμ, επίσης ανεξαρτήτως 
κυτταρολογικών ποικιλιών, χαρακτηρίζεται από τη με-
τάθεση t(11;14) σε ποσοστό >95% των περιπτώσεων. η 
συγκεκριμένη μετάθεση, η οποία αποτελεί τον ειδικό δι-
αγνωστικό κυτταρογενετικό δείκτη του λλκμ κατά την 
αρχική διάγνωση, ανιχνεύεται με FISH και σε επίπεδο 
ιστού. η ανάλυση FISH αποτελεί μεθοδολογία εκλογής 
για την ανίχνευση της συγκεκριμένης μετάθεσης.

τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό και με τις ανοσο-
φαινοτυπικές αποκλίσεις από τον «κλασικό» θεωρούμενο 
ανοσοφαινότυπο του λλκμ όπως αυτές έχουν τεκμηρι-
ωθεί πρόσφατα: 1) υποδηλώνουν τις σημαντικές δυσχέ-
ρειες στη διαφορική διαγνωστική του λλκμ από άλλα 
Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα και 2) κάνουν 
προφανή την αναγκαιότητα της ευρείας ανοσομορφολο-
γικής (ανοσομορφολγία/ανοσοαρχιτεκτονική) όσο και/ή 
μοριακής κυτταρογενετικής μελέτης σε επίπεδο ιστού κα-
τά τη διαγνωστική προσέγγιση των Β-λεμφωμάτων από 
μικρά ή μεγάλα κύτταρα.

3.  Λεμφαδενικό λέμφωμα από το κύτταρο 
της οριακής ζώνης
το λεμφαδενικό λέμφωμα από το κύτταρο της ορια-

κής ζώνης [(λλκοΖ) Nodal Marginal Zone Lymphoma)] 
είναι πρωτοπαθές λεμφαδενικό Β-λέμφωμα από μικρά 
λεμφοκύτταρα, το οποίο με ανοσομορφολογικά κριτήρια 
(ανοσοαρχιτεκτονική/ανοσομορφολογία) μιμείται δευτε-
ροπαθή διήθηση των λεμφαδένων από Β-λέμφωμα από 
το κύτταρο της οριακής ζώνης: εξωλεμφαδενικό, MALT 
τύπου ή σπληνικό λέμφωμα από το κύτταρο της ορια-
κής ζώνης. Εξ ορισμού (WHO 2008), η νόσος δεν προ-
σβάλλει εξωλεμφαδενικούς ιστούς όσο και το σπλήνα.22

το λλκοΖ είναι σπάνια οντότητα (1-2%) του συνο-
λου των λεμφωμάτων, η οποία στερείται χαρακτηριστικών 
μορφολογικών (μορφολογία/αρχιτεκτονική), ανοσοφαι-
νοτυπικών, μοριακών και κυτταρογενετικών γνωρισμά-
των, γεγονός στο οποίο αποδίδεται και το χαμηλό ποσοστό 
αναπαραγωγιμότητας κατά τη διάγνωση (μόλις 63%).23

τα λεμφωματώδη κύτταρα παρουσιάζουν ευρύ φά-
σμα μορφολογικής έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων 
μικρών λεμφοκυττάρων, λεμφοκυττάρων μιμούμενων 
κύτταρα οριακής ζώνης, μονοκυτταροειδούς τύπου λεμ-
φοκυττάρων, κεντροκυτταρικού τύπου (centrocyte-like) 
λεμφοκυττάρων, τα οποία αναμιγνύονται με μικρό συ-
γκριτικά αριθμό μεγάλων ενεργοποιημένων Β-κυττάρων.22 
η πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση είναι συχνό εύρη-
μα στο λλκοΖ (22% έως 36%)22 και, σε συνδυασμό με 
την απουσία παθογνωμικών κριτηρίων για τη διάγνωση 
των λλκοΖ όσο και του λεμφοπλασματοκυτταρικού 
λεμφώματος (λΠλ), ερμηνεύουν την ισχύουσα σήμε-
ρα άποψη ότι μια από τις δυσχερέστερες διαφορικές δι-
αγνώσεις κατά τη διαγνωστική προσέγγιση των Β-λμλ 
είναι εκείνη μεταξύ λλκοΖ με πλασματοκυτταρική δι-
αφοροποίηση και λΠλ.24

τρία αρχιτεκτονικά πρότυπα ανάπτυξης των λεμφω-
ματωδών κυττάρων έχουν περιγραφεί: οζώδες (nodular) 
το οποίο είναι και το συχνότερο, περιλεμφοζιδιακό (peri-
follicular) και διάχυτο.22 ςτο οζώδες πρότυπο τα λεμ-
φωματώδη κύτταρα περιβάλλουν ή πλήρως αποικίζουν 
(colonization) αντιδραστικά βλαστικά κέντρα λεμφοζιδί-
ων, όπως αναδεικνύεται ανοσοϊστοχημικά (στις ασαφείς 
μορφολογικά περιπτώσεις) από την παρουσία υπολειμ-
μάτων του δικτύου των δενδριτικών δικτυοκυττάρων των 
βλαστικών κέντρων (CD21+, CD23+, CD35+) καθώς και 
του άλλοτε άλλου αριθμού Β-κυττάρων των βλαστικών 
κέντρων (bcl6+, CD10+, LMO2+ GCET+) εντός των 
όζων. ςτο περιλεμφοζιδιακό πρότυπο, τα λεμφωματώδη 
κύτταρα περιβάλλουν, χωρίς συνήθως να διηθούν, αντι-
δραστικά (bcl2-, bcl6+, CD10+) βλαστικά κέντρα λεμ-
φοζιδίων, κατά το πρότυπο της φυσιολογικής οριακής 
ζώνης. το διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία ευμεγέθων ομάδων λεμφωματωδών 
κυττάρων, συχνά μονοκυτταροειδούς τύπου, ενώ απου-
σιάζουν αντιδραστικά βλαστικά κέντρα. τα προαναφερ-
θέντα πρότυπα ανάπτυξης των λεμφωματωδών κυττάρων 
μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο λεμφαδένα.
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Ανοσοφαινοτυπικά, τα λεμφωματώδη κύτταρα του 
λλκοΖ στερούνται ειδικού ανοσοφαινοτυπικού δείκτη 
και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εκτός της θετι-
κότητας στους Β-δείκτες (CD20, CD79a), ταυτοποιού-
νται ως: CD5-/CD23-/CD10-/bcl6-/κυκλίνη D1-, Bcl2+, 
DMA44-. Ένα μικρό ποσοστό λλKOZ χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία IgD ανοσοσφαιρίνης (σπληνικός υπό-
τυπος του λλκοΖ).22,24

Έχουν αναφερθεί ποικίλες αποκλίσεις από τον θεω-
ρούμενο ως «κλασικό» φαινότυπο του λλκοΖ, με την 
έννοια της θετικότητας των λεμφωματωδών κυττάρων σε 
άλλοτε άλλο ποσοστό και με ποικίλλουσα ένταση θετι-
κοτητας (σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων) στους δείκτες 
CD524 ή CD23 ή CD43,24 IgD ή CD10 και σπανιότερα bcl6. 
Αυτό δυσχεραίνει τη διαφορική διαγνωστική από άλλες 
«μορφολογικά» όμοιες κακοήθεις Β-λεμφοϋπερπλαστικές 
εξεργασίες από μικρά λεμφοκύτταρα, μεταξύ άλλων και 
εκείνες που χαρακτηρίζονται από πλάσματοκυτταρική 
διαφοροποίηση.

τέλος, ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση στη διαγνωστική 
προσέγγιση των λλκοΖ είναι η εκτίμηση του αριθμού 
των μεγάλων Β λεμφοκυττάρων και η σημασία τους ανα-
φορικά με την πιθανότητα εκτροπής της νόσου σε διάχυ-
το Β-λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα (ΔΒλμλ). το 
γεγονός αυτό αποδίδεται αφενός μεν στην απουσία θεσπι-
σμένου ιστολογικού βαθμού κακοήθειας (grading), όπως 
στο λεμφοζιδιακό λέμφωμα, όσο και στην απουσία σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων για την εκτροπή του λλκοΖ 
προς ΔΒλμλ.24 ςήμερα, ωστόσο, είναι πλέον αποδεκτό, 
ότι κλινικοπρογνωστική αξία έχει μόνο η παρουσία ευ-
μεγέθων ομάδων (sheets) από μεγάλα Β-κύτταρα και όχι 
το απόλυτο ποσοστό τους. Έτσι, περιπτώσεις με ποσοστό 
μεγάλων Β λεμφοκυττάρων >20% όσο και <20%, χωρίς 
εντούτοις παρουσία ευμεγέθων αθροίσεων, στερούνται δι-
αφορών ως προς την πρόγνωση και επιβίωση της νόσου.25

Παιδιατρικό ΛΛΚΟΖ
το παιδιατρικο λλκοΖ αποτελεί ποικιλία (variant) 

του λλκοΖ λόγω των διακριτών ανοσοφαινοτυπικών, 
γονοτυπικών και κλινικών χαρακτηριστικών του, μετα-
ξύ των οποίων και η σαφής υπεροχή του σε αγόρια ένα-
ντι των κοριτσιών (20:1).26

λόγω της αρχιτεκτονικής ανάπτυξής του (πρότυπο 
οριακής ζώνης), το παιδιατρικό λλκοΖ δημιουργεί θέ-
μα διαφοροδιάγνωσης από την άτυπη υπερπλασία της 
οριακής ζώνης (Atypical Marginal Zone Hyperplasia), η 
οποία επίσης παρατηρείται στην παιδική ηλικία και χαρα-
κτηρίζεται ανοσοϊστοχημικά από περιορισμό λ ελαφριών 
αλυσίδων (μονοτυπία).27 Ωστόσο, η PCR ανάλυση τεκμη-
ριώνει συνήθως τον πολυκλωνικό χαρακτήρα της άτυπης 
υπερπλασίας της οριακής ζώνης σε αντιδιαστολή με την 
επιβεβαίωση του μονοκλωνικού χαρακτήρα του παιδια-
τρικού λλκοΖ. το παιδιατρικό λλκοΖ, αντίθετα από 

το λλκοΖ των ενηλίκων, χαρακτηρίζεται από άριστη 
πρόγνωση με συντηρητική θεραπεία.22

4. Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα
το λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα [(λΠλ) Lym-

phoplasmacytic Lymphoma)] είναι Β λέμφωμα από μικρά 
λεμφοκύτταρα, λεμφοπλασμοκυττοειδή λεμφοκύτταρα, 
πλασματοκύτταρα και μικρό αριθμό μεγάλων ενεργοποι-
ημένων Β-λεμφοκυττάρων. η νόσος διηθεί συνήθως το 
μυελό των οστών και σπανιότερα τους λεμφαδένες και/ή 
το σπλήνα, ενώ φείδεται των εξωλεμφαδενικών περιοχών. 
το λΠλ δεν πληρεί κριτήρια άλλων Β-λεμφωμάτων με 
δυνητική πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση όπως το 
λλκοΖ, το λλλ, το λλκμ και η Χλλ/λμλ, έτσι 
ώστε η διάγνωση του λΠλ να τίθεται εξ αποκλεισμού.28

οι περισσότερες περιπτώσεις λΠλ διαγιγνώσκονται 
στην οστεομυελική βιοψία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
άλλοτε άλλης έκτασης Β-λεμφική και πλασματοκυτταρι-
κή διήθηση, με μη ειδικό ωστόσο αρχιτεκτονικό πρότυ-
πο διήθησης υπό την έννοια της παρουσίας ενδιάμεσης 
(interstitial) διήθησης με ή χωρίς παρουσία: α) οζοει-
δών (nodular) αθροίσεων, β) παραδοκιδώδους (paratra-
becular) ανάπτυξης και γ) διάχυτης διήθησης. τα μικρά 
Β-λεμφοκύτταρα αναμιγνύονται με άλλοτε άλλο αριθμό 
λεμφοπλασμοκυττοειδών λεμφοκυττάρων και πλασματο-
κυττάρων, με χαρακτηριστική παρουσία ενδοπυρηνικών 
PAS+ εγκλείστων (Dutcher bodies). ςτην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, παρατηρείται αυξημένος αριθμός σι-
τευτικών κυττάρων (mast cells), στα οποία αποδίδεται η 
επαγωγή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού του λεμφώ-
ματος, χωρίς εντούτοις να θεωρούνται δείκτες ευαίσθη-
τοι ή ειδικοί της νόσου. Παράλληλα το λΠλ δυνατόν να 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία εναποθέσεων ανοσο-
σφαιρίνης, αμυλοειδούς24,28.

η διάγνωση του λΠλ στην οΒ όταν συνυπάρχει 
IgM παραπρωτεΐνη δε δημιουργεί ιδιαίτερους διαφορο-
διαγνωστικούς προβληματισμούς από άλλα Β-λμλ με 
πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση, με εξαίρεση τη δι-
ήθηση του μυελού από λλκοΖ με πλασματοκυτταρική 
διαφοροποίηση.

Αντίθετα, η τεκμηρίωση της διάγνωσης του λΠλ σε 
εξωμυελικές περιοχές (λεμφαδένες/σπλήνας) είναι ιδι-
αίτερα προβληματική, λόγω της απουσίας ειδικών της 
νόσου ανοσομορφολογικών κριτηρίων και της αλληλο-
επικάλυψης με σχετιζόμενες οντότητες, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα το λλκοΖ με πλασματοκυτταρική 
διαφοροποίηση.24

το «κλασικό» και συχνότερο πρότυπο ανάπτυξης του 
λΠλ στους λεμφαδένες αφορά σε μονότονη διάχυτη δι-
ήθηση από μικρά Β-λεμφοκύτταρα, λεμφοπλασμοκυτο-
ειδή λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα με διατήρηση 
της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του λεμφαδένα, υπό την 
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έννοια ανοιχτών λεμφοκόλπων και παρουσίας μικρών 
αντιδραστικών λεμφοζιδίων κατά την παρυφή του λεμφα-
δένα.28,29 τα δεδομένα αυτά διαφοροποιούν το λΠλ από 
το λλκοΖ με πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση. το 
τελευταίο αυτό στερείται ανοιχτών λεμφοκόλπων και 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων, πλήρως σχε-
δόν αποικισθέντων από το λέμφωμα βλαστικών κέντρων 
των λεμφοζιδίων, όπως αποδεικνύεται από την παρου-
σία ευμεγέθων υπολειμμάτων του δικτύου των δενδριτι-
κών δικτυοκυττάρων των βλαστικών κέντρων (CD21+, 
CD23+, CD35+).

ςπανιότερα, παρατηρείται ασαφώς οζώδες πολύ-
μορφο πρότυπο διήθησης του λεμφαδένα με κατάργη-
ση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του με την έννοια 
της παρουσίας ασαφών οζοειδών αθροίσεων από μικρά 
λεμφοκύτταρα, λεμφοπλασμοκυττοειδή λεμφοκύτταρα, 
πλασματοκύτταρα και μικρό αριθμό μεγάλων ενεργο-
ποιημένων Β-λεμφοκυττάρων ή ιστιοκύτταρα. Χαρα-
κτηριστικά σημειώνεται η απουσία υπολειμμάτων του 
DRC αντίστοιχα προς τους πολύμορφους αυτούς όζους.28

κατ’ αναλογία προς το λλκοΖ, δεν υφίσταται, προς 
το παρόν τουλάχιστον, αποδεκτή μέθοδος αξιολόγησης 
του ιστολογικού βαθμού κακοήθειας (grading) του λΠλ. 
ςυνεπώς, η διάγνωση εκτροπής της νόσου σε ΔΒλμλ 
προϋποθέτει την ύπαρξη ευμεγέθων ομάδων (sheets) από 
μεγάλα ενεργοποιημένα Β-κύτταρα, ανεξαρτήτως του 
απόλυτου ποσοστού τους.24,25

Ανοσοφαινοτυπικά, το λΠλ εξ ορισμού χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία κλωνικών Β-λεμφοκυττάρων 
και πλασματοκυττάρων με ταυτόσημο περιορισμό ελα-
φράς αλύσου. τα Β-λεμφοκύτταρα, εκτός των Β-δεικτών 
(CD20, CD79a, PAX-5), συνήθως εκφράζουν ανοσο-
σφαιρίνη επιφανείας/κυτταροπλάσματος IgM, σπανιό-
τερα IgG και σπάνια IgA, ενώ είναι συνήθως αρνητικά 
στους δείκτες CD5, CD10, DBA44, κυκλίνη D1, CD23, 
CD43.27 ςπάνια, τα νεοπλασματικά κύτταρα του λΠλ 
δυνατό να εμφανίζουν ανώμαλη έκφραση ενός και σπα-
νιότερα περισσότερων από τους παραπάνω δείκτες, θέ-
τοντας θέμα διαφορικής διαγνωστικής από άλλα Β-λμλ 
με πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση.29 Έτσι, δεδομέ-
να πρόσφατων μελετών αναφέρονται στη θετικότητα των 
Β-λεμφοκυττάρων του λΠλ σε ποσοστά από 17%-43% 
στο CD5, 16%-43% στο CD10 και 20%-58% στο CD23.30 

Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων λΠλ, οι δείκτες αυτοί είτε παρουσιά-
ζουν ασθενή έκφραση είτε δεν αφορούν στο σύνολο των 
λεμφωματωδων κυττάρων.29 τα πρόσφατα αυτά δεδο-
μένα υποδηλώνουν την αναγκαιότητα της ποιοτικής και 
ποσοτικής συνεκτίμησης των ανοσοφαινοτυπικών δει-
κτών πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ενδελεχούς αξιολό-
γησης της ανοσοαρχιτεκτονικής και ανοσομορφολογίας 
των Β-λμκ σε επίπεδο επαρκούς για αξιολόγηση ιστού. 

Πρόσφατα ταυτοποιήθηκε σε ιδιαίτερα αυξημένο 
αριθμό λΠλ μια επαναλαμβανόμενη μετάλλαξη στο 

γονίδιο μΥD88 (MYD88, L265P). Αν ληφθεί υπόψη 
ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη παρατηρείται με μικρή 
συχνότητα σε περιορισμένο αριθμό άλλων Β-λμλ, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως ειδικός διαγνωστικός δείκτης 
υπέρ του λΠλ.31,32

Διαφορική διαγνωστική πρωτοπαθών 
λεμφαδενικών και λευχαιμικών Β-ΛΜΛ

τα Β-λμλ με πρωτοπαθή διήθηση των λεμφαδένων, 
και/ή του αίματος αφορούν σε μορφολογικά, ανοσοφαι-
νοτυπικά, κυτταρογενετικά, μοριακά και κλινικά ετερο-
γενή ομάδων νόσων. η διαφορική διαγνωστική (ΔΔ) των 
ποικίλων υποτύπων των Β-λμλ είναι επιβεβλημένη λό-
γω των άμεσων κλινικοπρογνωστικών και θεραπευτικών 
προεκτάσεων που συνεπάγεται κάθε διάγνωση και στηρί-
ζεται στο συνδυασμό «χαρακτηριστικών» των υποτύπων 
μορφολογικών, ανοσομορφολογικών, κυτταρογενετικών 
και κλινικών δεδομένων.

Ωστόσο, ενώ η αρχή αυτή ισχύει για την πλειονότη-
τα των λλλ και το λκμ, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
ειδικούς της νόσου ανοσοφαινοτυπικούς και κυτταρογε-
νετικούς δείκτες, δεν βρίσκει εφαρμογή στο λΠλ και το 
λλκοΖ με ή χωρίς πλασματοκυτταρική διαφοροποίη-
ση τα οποία στερούνται ειδικής κυτταρογενετικής ανω-
μαλίας καθώς και ειδικών ανοσοφαινοτυπικών δεικτών.

Παράλληλα, η ευρεία ανοσοφαινοτυπική μελέτη των 
Β-λμλ κατέδειξε: 1) ανώμαλη έκφραση ανοσοφαινοτυ-
πικών δεικτών οι οποίοι παλαιότερα εθεωρούντο «χαρα-
κτηριστικοί» ορισμένων υποτύπων των Β-λμλ και σε 
άλλους υποτύπους και 2) δυνητική απουσία ανοσοφαι-
νοτυπικών δεικτών θεωρούμενων ως «χαρακτηριστικών» 
για συγκεκριμένους υπότυπους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των διαφοροδιαγνω-
στικών προκλήσεων για τον αιματοπαθολογανατόμο στην 
τρέχουσα διαγνωστική προσέγγιση των λεμφαδενικών 
και λευχαιμικών Β-λμλ αποτελούν τα ζητήματα ΔΔ:

• λΠλ από το λλκοΖ με πλασματοκυτταρική διαφο-
ροποίηση λόγω της απουσίας «ειδικών» των νόσων 
μορφολογικών, ανοσομορφολογικών και κυτταρογε-
νετικών κριτηρίων καθώς και της μορφολογικής και 
ανοσοφαινοτυπικής αλληλοεπικάλυψής τους.

• λλκοΖ με ή χωρίς πλασματοκυτταρική διαφοροποίη-
ση από τη μεταστατική διηθηση των λεμφαδένων από 
λανθάνον εξωλεμφαδενικό λέμφωμα από το κύτταρο 
της οριακής ζώνης, MALT-τύπου και πολύ σπανιότε-
ρα σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης.

• λλκοΖ με εκτεταμένη πλασματοκυτταρική διαφο-
ροποίηση από διήθηση του λεμφαδένα από εξωμυε-
λικό πλασμοκύττωμα ή πολλαπλούν μυέλωμα.

• CD10+ λλκοΖ με κατεξοχήν οζώδες πρότυπο ανά-
πτυξης από CD10+ λλλ.

• CD10- λλλ από λλκοΖ με οζώδες πρότυπο ανά-
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πτυξης.
• bcl2- λλλ Grade 3 από Bcl2- αντιδαστική λεμφοζι-

ακή υπερπλασία.
• του συνόλου των λεμφαδενικών Β-λμλ με πλασμα-

τοκυτταρική διαφοροποίηση από τη συνύπαρξή τους 
με διακριτό πλασματοκυτταρικό νεόπλασμα (μεταστα-
τική διήθηση λεμφαδένα από πολλαπλούν μυέλωμα 
ή εξωμυελικό πλασμοκύττωμα).

• στην οστεομυελική βιοψία, πλασματοκυτταρικής δυ-
σκρασίας από την παρουσία της αμιγώς πλασματοκυτ-
ταρικής συνιστώσας λεμφαδενικων Β-λεμφωμάτων 
με πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση μετά τη θε-
ραπεία με Rituximab.

• Χλλ CD5+ CD23- από λλκμ
• CD5+ CD23+ λλκμ από Χλλ
• κυκλίνη D1+ ΔΒλμλ από λκμ

ςυνεπώς, γίνεται προφανής η αναγκαιότητα της συνδυ-
ασμένης αξιολόγησης των μορφολογικών (αρχιτεκτονική/
κυτταρική σύνθεση), ανοσοφαινοτυπικών, κυτταρογενετι-
κών δεδομένων πάντα σε συνδυασμό με τις κλινικές πλη-
ροφορίες και την ενδεχόμενη προηγηθείσα θεραπεία κατά 
τη διαγνωστική προσέγγιση των λεμφαδενικών Β-λμλ. 

ΙΙ.  πρωτοπαθή σπληνικά Β-λεμφώματα από 
μικρά λεμφοκύτταρα
ςτα πλαίσια της αναθεωρημένης WHO 2008 ταξινό-

μησης των κΝλι, ο σπλήνας διηθείται πρωτοπαθώς από 
ομάδα Β-λμλ με διακριτή μακροσκοπική και ιστολο-
γική εικόνα, χωρίς παθογνωμονικό ανοσοφαινότυπο και 
η κυτταρογενετικό ή μοριακό προφίλ στο μεγαλύτερο 
αριθμό των περιπτώσεων. τα λεμφώματα αυτά, τα οποία 
προσβάλλουν αποκλειστικά και μόνο το σπλήνα με πα-
ράλληλη διήθηση του μυελού των οστών και/ή του πε-
ριφερικού αίματος, αφορούν σε δύο ομάδες με διακριτή 
μακροσκοπική όσο και ιστολογική εικόνα.

η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει το σπληνικό λέμφωμα 
της οριακής ζώνης [(Splenic Marginal Zone Lymphoma 
(SMZL)], που χαρακτηρίζεται από κεχροειδή μακροσκο-
πική και οζώδη μικροσκοπική εικόνα, και η δεύτερη ομά-
δα περιλαμβάνει τρεις οντότητες: σπληνικό Β-λέμφωμα 
από μικρά λεμφοκύτταρα με διάχυτη διήθηση του ερυ-
θρού πολφού [(Splenic Diffuse Red Pulp Small B-Cell 
Lymphoma (SDRL)], ποικιλία της λευχαιμίας από τριχω-
τά λεμφοκύτταρα [Hairy-cell Leukemia Variant (HCL-
V)] και λευχαιμία από τριχωτά λεμφοκύτταρα [Hairy Cell 
Leukemia (HCL)], με ομοιογενή μακροσκοπική και διά-
χυτη ιστολογική εικόνα με την έννοια της πλήρους διάχυ-
της διήθησης του ερυθρού πολφού. ςτην αναθεωρημένη 
WHO 2008 ταξινόμηση, το SMZL33 και η HCL34 αφο-
ρούν σε διακριτές κλινικοπαθολογοανατομικές οντότη-
τες, ενώ τα SDRL και η HCL-V αποτελούν προσωρινές 
(provisional) οντότητες και αφορούν στους βασικούς εκ-

προσώπους της ομάδας των σπληνικών Β-λεμφωμάτων/
λευχαιμιών αταξινόμητων (Splenic B-Cell Lymphoma/
Leukemia unclassifiable) της ταξινόμησης αυτής.35

ο μυελός των οστών διηθείται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων από τα πρωτοπαθή σπληνικά Β-λμλ, χωρίς 
όμως, σε αντίθεση με το σπλήνα, ειδικό πρότυπο διήθη-
σης ή ειδική μορφολογία. Έτσι, σε επίπεδο οστεομυελι-
κής βιοψίας είναι αδύνατη η ΔΔ μεταξύ SMZL και SDRL 
και HCL-V. το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον, η οστεομυελική βιοψία δεν είναι δυνα-
τό να υποκαταστήσει την αξία της σπληνεκτομής, όσον 
αφορά στην τεκμηρίωση των ξεχωριστών υποτύπων των 
πρωτοπαθών σπληνικών Β-λμλ με αποκλειστική διή-
θηση του σπλήνα.24

Α.  Πρωτοπαθή Σπλήνικά Β-ΛΜΛ με Οζώδες 
Πρότυπο Ανάπτυξης

1.  Σπληνικό Λέμφωμα της Οριακής Ζώνης 
(ΣΛΟΖ)
το ςλοΖ είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος των πρω-

τοπαθών σπληνικών Β-λμλ. η κεχροειδής μακροσκο-
πική εικόνα αντικατοπτρίζει την ιστολογική έκφραση, με 
την έννοια της αξιόλογης, συνήθως, έκπτυξης του λευκού 
πολφού υπό μορφή ευμεγέθων οζοειδών λεμφωματωδών 
αθροίσεων, οι οποίες μπορεί να συρρέουν και επιγενώς 
διηθούν σε άλλοτε άλλο βαθμό τον ερυθρό πολφό. ςτην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, οι όζοι χαρακτηρίζονται 
από δίμορφη (διφασική) μορφολογία. ςυγκεκριμένα, μια 
εσώτερη ζώνη από μικρά λεμφοκύτταρα, μιμούμενη τα 
κύτταρα της ζώνης του μανδύα, περιβάλλεται από ευρύ-
τερη ζώνη από μέσου μεγέθους κυτταρικά στοιχεία με 
διαυγές πρωτόπλασμα, που μιμούνται τα κύτταρα της 
οριακής ζώνης του σπλήνα. τα κυτταρικά αυτά στοιχεία 
αναμιγνύονται με μικρό αριθμό μεγάλων ενεργοποιημέ-
νων Β-λεμφοκυττάρων.33 Πρόσφατα περιγράφηκαν περι-
πτώσεις ςλοΖ με μονοφασική μορφολογία με την έννοια 
μονόμορφου και όχι δίμορφου πληθυσμού στους λεμφω-
ματώδεις όζους. 36,37 

τα λεμφωματώδη κύτταρα του ςλοΖ είτε περιβάλλουν 
αντιδραστικά (bcl2-) βλαστικά κέντρα είτε διηθούν πλή-
ρως τα βλαστικά κέντρα του λευκού πολφού στα πλαίσια 
αποικισμού τους, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία 
υπολειμμάτων του δικτύου των δενδριτικών δικτυοκυττά-
ρων των βλαστικών κέντρων (CD21+, CD23+, CD35+) 
στις κεντρικές μοίρες των όζων. ςε ποσοστό 21-74%, το 
ςλοΖ χαρακτηρίζεται από πλασματοκυτταρική διαφο-
ροποίηση υπό μορφή μονοκλωνικών πλασματοκυττάρων 
ταυτόσημης κλωνικότητας με τα λεμφωματώδη κύττα-
ρα είτε εντός της περιφερικής ζώνης του ςλοΖ είτε στο 
μεταξύ των λεμφωματωδών όζων χώρο του σπλήνα εί-
τε, τέλος, με τη μορφή αθροίσεων εντός των αποικισθέ-



Β-λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας από μικρά λεμφοκύτταρα 111

ντων από το λέμφωμα βλαστικών κέντρων του λευκού 
πολφού.38 ςτο 1/3 των περιπτώσεων ςλοΖ με πλασμα-
τοκυτταρική διαφοροποίηση συνυπάρχει μονοκλωνική 
IgM παραπρωτεϊνη στον όρο, γεγονός το οποίο, ιδίως 
στο μυελό των οστών δικαιολογεί τον αποκλεισμό λΠλ.

ο ανοσοφαινότυπος του ςλοΖ, σε αντίθεση με τους 
«παθογνωμονικούς» φαινότυπους του λλλ όσο και του 
λλκμ, της HCL και της Χλλ, είναι χαρακτηριστικός 
όχι όμως παθογνωμονικός της νόσου, λόγω της απουσί-
ας ειδικών του ςλοΖ δεικτών, προς το παρόν τουλάχι-
στον, κατ’ αναλογία προς τους μη ειδικούς φαινότυπους 
των Β-λμλ από το κύτταρο της οριακής ζώνης (μΑLT, 
λλκοΖ).33 Ετσι τα λεμφωματώδη κύτταρα του ςλοΖ 
είναι CD20+, CD79a+ στο σύνολο των περιπτώσεων, 
DBA44+ και CD27+ σε μεγάλο αριθμό όχι όμως στο σύ-
νολο των περιπτώσεων ςλοΖ, ενώ στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων και σε επίπεδο ιστού είναι αρνητικά στους 
δείκτες: CD5, CD10, CD23, bcl6, CD43, CD10, CD123, 
Annexin A, κυκλίνη D1.33,36

Παράλληλα εκφράζουν συνήθως ανοσφαιρίνη επιφά-
νειας IgM και IgD σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λεμφώματα 
της οριακής ζώνης (MALT και λλκοΖ), με εξαίρεση μι-
κρο αριθμό περιπτώσεων λλκοΖ, σπληνικού υποτύπου.

Διαφορική Διάγνωση του ΣΛΟΖ στο Σπλήνα
η ΔΔ του ςλοΖ στο σπλήνα αποτελεί διαγνωστική 

παγίδα επειδή περιλαμβάνει ευρύ φάσμα Β-λμλ όσο 
και αντιδραστικών λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών 
με «κεχροειδή» μακροσκοπική εικόνα όσο και κατεξο-
χήν οζώδες ιστολογικό πρότυπο ανάπτυξης, έτσι ώστε 
να μιμούνται ςλοΖ.

α. ΔΔ ΣΛΟΖ από Β-ΛΜΛ
Β-λμλ τα οποία σε επίπεδο σπληνεκτομής μιμού-

νται μορφολογικά το ςλοΖ είναι κυρίως το λλ, το λκμ 
και, σε μικρότερη έκταση, η Χλλ, η Β-Πλλ και το με-
ταστατικό στο σπλήνα εξωλεμφαδενικό λέμφωμα MALT 
τύπου. ςτην πλειονότητά τους, αυτά τα λεμφώτατα δι-
ηθούν συνήθως δευτεροπαθώς το σπλήνα στα πλαίσια 
γενικευμένης νόσου. ςπάνια, πρόκειται για πρωτοπαθη 
διήθηση του σπλήνα χωρίς λεμφαδενικές ή άλλες εντο-
πίσεις, εκτός του μυελού των οστών.

Β-λμλ τα οποία διηθούν πρωτοπαθώς το σπλήνα και 
αναγνωρίζονται σήμερα ως διακριτές κλινικοπαθολογο-
ανατομικές οντότητες με απώτερες κλινικοπρογνωστι-
κές προεκτάσεις είναι το λλ και το λκμ. Εκτός από το 
οζώδες ιστολογικό πρότυπο ανάπτυξης στο σπλήνα, τα 
τελευταία αυτά λεμφώματα χαρακτηρίζονται συχνά και 
από διφασική μορφολογία, κατ’ αναλογία προς το ςλοΖ.39 
Ωστόσο, η ευρεία ανοσοϊστοχημική και/ή μοριακή κυττα-
ρογενετική μελέτη με FISH σε ιστολογικές τομές σπλη-
νικού παρεγχύματος, με την έννοια της ανάδειξης στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων του «παθογνωμικού» ανο-

σοφαινοτυπικού και κυτταρογενετικού τους προφίλ, συμ-
βάλλει καθοριστικά στη ΔΔ τους από το ςλοΖ.

μέχρι πρόσφατα, το ενδοκολποειδικό (intrasinusoidal) 
αρχιτεκτονικό πρότυπο διήθησης του μυελού των οστών 
εθεωρείτο παθογνωμικό του ςλοΖ. Πλέον, γνωρίζουμε 
ότι το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να παρατηρηθεί 
τόσο σε άλλες αμιγώς σπληνικές κακοήθεις ή καλοήθεις 
λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες όσο και σε πρωτοπαθή 
και/ή δευτεροπαθή στο σπλήνα B-λμλ όπως το λκμ, 
το μALT λέμφωμα και το λλ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό, αν ληφθεί υπόψη ότι το αμιγώς σπληνομεγαλι-
κό λκμ με λευχαιμική διήθηση αναγνωρίζεται πλέον ως 
διακριτή οντότητα με ιδιαίτερα ήπια βιολογική συμπερι-
φορά,40 συγκριτικά προς την επιθετική συμπεριφορά του 
λεμφαδενικού λκμ.

β.  Διαφορική διάγνωση του ΣΛΟΖ από 
αντιδραστικές Β-λεμφοϋπερπλαστικές 
εξεργασίες με οζώδες πρότυπο ανάπτυξης 
στο σπλήνα
Πρόκειται για: α) την αντιδραστική υπερπλα-

σία της οριακής Ζώνης και β) την εμμένουσα πολυ-
κλωνική Β-λεμφοκυττάρωση (Persistent Polyclonal 
B-Lymphocytosis (PPBL).

1.  Αντιδραστική yπερπλασία της Οριακής Ζώνης 
του Σπλήνα
η ΔΔ της αντιδραστικής υπερπλασίας της οριακής 

ζώνης από το ςλοΖ όσο και άλλα σπληνικά Β-λμκ σε 
υλικό σπληνεκτομής στηρίζεται στην τεκμηρίωση α) του 
πολυκλωνικού χαρακτήρα της νόσου σε ανοσοϊστοχημι-
κό και/ή μοριακό επίπεδο και β) στην απουσία του δείκτη 
DΒΑ44, ο οποίος είναι συνήθως θετικός στο ςλοΖ, πά-
ντοτε βέβαια στα πλαίσια συνεκτίμησης της κλινικoερ-
γαστηριακής εικόνας του ασθενoύς.

2.  Εμμένουσα Πολυκλωνική Β-Λεμφοκυττάρωση 
(ΕΠΒΛ)
η ΕΠΒλ είναι σπάνια λεμφοϋπερπλαστική νόσος, 

άγνωστης αιτιολογίας και ήπιας βιολογικής συμπεριφοράς, 
η οποία προσβάλει νέες γυναίκες, συνήθως καπνίστριες, 
οι περισσότερες με γονότυπο HLA-DR7. Χαρακτηρί-
ζεται κλινικά από αξιόλογη σπληνομεγαλία, λεμφοκυτ-
τάρωση, πολυκλωνική IgM στον ορό και φαινότυπο 
IgM+IgD+CD27+DBA44-.41

η ΕΠΒλ στο σπλήνα μιμείται το ςλοΖ υπό την έν-
νοια οζώδους έκπτυξης του λευκού πολφού με επιγενή 
αξιόλογη διήθηση του ερυθρού πολφού. Πρόκειται ωστό-
σο για πολυκλωνικά Β-λεμφοκύτταρα (IgM+, IgD+) όσο 
και πλασματοκύτταρα με κατεξοχήν IgM πολυκλωνική 
κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη.
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Προβλήματα διαφορικής διαγνωστικής από το ςλοΖ 
μπορεί να προκύψουν κυρίως σε επίπεδο οστεομυε-
λικής βιοψίας λόγω της ενδοκολποειδικής ανάπτυξης 
Β-λεμφοκυττάρων και στις δύο οντότητες.42 Ωστόσο, η 
συνεκτίμηση με τις υπόλοιπες κλινικοεργαστηριακές πα-
ραμέτρους (κλινικό ιστορικό, πολύκλωνική IgM στον ορό, 
«κλασσικός» IgM+, IgD+, CD27+ φαινότυπος πολυκλω-
νικών Β-λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής στο αί-
μα και το μυελό των οστών) συμβάλλει ουσιαστικά στη 
Δ.Δ. της ΕΠΒλ από το ςλοΖ. Παράλληλα, η απουσία 
θετικότητας στο DBA.44 στο σύνολο των Β-λεμφικών 
στοιχείων της ΕΠΒλ, σε αντίθεση με τη θετικότητα του 
συγκεκριμένου δείκτη στην πλειονότητα των πρωτοπα-
θών σπληνικών Β-λμλ σε επίπεδο σπληνεκτομής και/ή 
οστεομυελικής βιοψίας, ενισχύει περαιτέρω τη διάγνω-
ση της ΕΠΒλ. 

Β.  Πρωτοπαθή Σπληνικά Β-ΛΜΛ με διάχυτο 
πρότυπο ανάπτυξης
οι βασικοί εκπρόσωποι της ομάδας αυτής των πρωτο-

παθών σπληνικών Β-λμλ αφορούν: ι) στις προσωρινές 
(provisional) κατά WHO 2008 οντότητες: 1) σπληνικό 
λέμφωμα από μικρά Β-λεμφοκύτταρα με διάχυτη διήθη-
ση του ερυθρού πολφού (SDRL), 2) ποικιλία της λευχαι-
μίας από τριχωτά κύτταρα (HCL-V) και ιι) στη διακριτή 
κατά WHO 2008 οντότητα της λευχαιμίας από τριχωτά 
κύτταρα (HCL).

Προσωρινές Οντότητες

1.  Σπληνικό Λέμφωμα από μικρά 
Β-Λεμφοκύτταρα με διάχυτη διήθηση  
του Ερυθρού πολφού 
το SDRL μακροσκοπικά χαρακτηρίζεται από ομοι-

ογενή επιφάνεια διατομής του σπλήνα, ενώ ιστολογικά 
από διάχυτη διήθηση του ερυθρού πολφού (κολποειδή 
και σπληνικές χορδές) με επιγενή μαζική διήθηση και 
ατροφία των λευκού πολφού έτσι ώστε να απουσιάζουν 
συνήθως ιστολογικά ή ανοσοϊστοχημικά υπολειμματι-
κές Β-περιοχές του λευκού πολφού. η λεμφωματώδης 
διήθηση είναι χαρακτηριστικά μονόμορφη, σε αντίθε-
ση με τη δίμορφη συνήθως μορφολογία του ςλοΖ, ενώ 
τα λεμφωματώδη κύτταρα είναι συνήθως μικρού και/ή 
μέσου μεγέθους. Χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με το 
ςλοΖ απουσιάζουν: α) βλαστικά κέντρα, β) διαφορο-
ποίηση τύπου οριακής ζώνης και γ) πλασματοκυτταρι-
κή διαφοροποίηση.35

Ανοσοϊστοχημικά το SDRL, εκτός των παν-B δει-
κτών (CD20+, CD79a+, PAX5+), είναι στην πλειονότη-
τα των περιπτώσεων θετικό στους δείκτες DBA44 και 
CD27 ενώ αρνητικό στους δείκτες CD5, CD25, CD123, 
CD10, CD23 και Αnnexin Α.35

το πρότυπο διήθησης του μυελού των οστών στην 
οΒ επί SDRL είναι συχνά ενδοκολποειδικό με συνοδό 
ενδιάμεση, συνήθως, και σπάνια οζώδη διήθηση. Παρό-
τι από ορισμένους συγγραφείς υποστηρίζεται ότι το εν-
δοκολποειδικό πρότυπο αυτό είναι χαρακτηριστικό του 
SDRL, τα δεδομένα άλλων μελετών δεν επιβεβαιώνουν 
τη θεση αυτή.24

2.  Ποικιλία της Λευχαιμίας από τριχωτά κύτταρα
Παρά τη μαζική σπληνομεγαλία όσο και τις μακρο-

σκοπικές και μορφολογικές ομοιότητες (αρχιτεκτονική 
ανάπτυξης) που χαρακτηρίζουν το SDRL και τη HCL-V, 
η κυτταρική μορφολογία διαφέρει μεταξύ των δύο οντο-
τήτων, καθώς τα λεμφωματώδη κύτταρα επί HCL-V εί-
ναι συνήθως μέσου ή μεγάλου μεγέθους με ευδιάκριτο 
ηωσινόφιλο πυρήνιο σε αντίθεση με τα κατεξοχήν μικρά 
κύτταρα της SDRL. Παράλληλα, η HCV-L χαρακτηρίζε-
ται σε αυξημένο ποσοστό από αξιόλογη λεμφοκυττάρ-
ρωση με συνοδό θρομβοπενία.43

Ανοσοφαινοτυπικά, τα λεμφωματωδη λεμφοκύτταρα 
της HCL-V παρουσιάζουν επίσης σημαντικές ομοιότητες 
με το SDRL, ενώ ο μυελός των οστών επί HCL-V χαρα-
κτηρίζεται συχνά από ενδοκολποειδικό πρότυπο διήθη-
σης και σπανιότερα ενδιάμεσο ή οζώδες.

Διαφορική Διάγνωση Πρωτοπαθών Σπληνικών 
Β-ΛΜΛ με Διάχυτο πρότυπο διήθησης  
στο Σπλήνα

τόσο το SDRL όσο και η HCL-V παρουσιάζουν 
σημαντικές ομοιότητες μακροσκοπικά, αρχιτεκτονι-
κά, ανοσοφαινοτυπικά όσο και από πλευράς διήθησης 
του μυελού των οστών. Εξάλλου η βιολογική συμπε-
ριφορά τους αντιστοιχεί συνήθως σε ήπιας πρόγνωσης 
Β-λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες χωρίς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά στη θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση, έτσι ώστε από ορισμένους συγγραφείς να 
θεωρούνται ως ένα φάσμα οντοτήτων, διακριτών από το 
ςλοΖ, με αλληλοκαλυπτόμενους μορφολογικούς και 
ανοσοφαινοτυπικούς χαρακτήρες. 

Δεν ισχύει το ίδιο για τη HCL,34 η οποία χαρακτηρί-
ζεται από διακριτή μορφολογία κυρίως όμως από απόλυ-
τα διακριτό ανοσοφαινότυπο συγκριτικά προς το SDLR 
και τη HCL-V με τη έννοια: 1) της θετικότητας των νεο-
πλασματικών της κυττάρων στους δείκτες CD23, CD123, 
CD25, TPAΡ, Annexin A,44 CD10 και, κυκλίνη D1, οι 
οποίοι είναι αρνητικοί στο σύνολο σχεδόν του SDRL και 
της HCL-V, και 2) της αρνητικότητας της HCL στο δεί-
κτη CD27, o οποίος είναι θετικός στην πλειονότητα των 
SDRL και HCL-V όσο και του ςλοΖ.

Πρόσφατα εξάλλου δεδομένα αναφέρονται στην απο-
κλειστική θετικότητα των νεοπλασματικών λεμφικών 
στοιχείων της HCL στο δείκτη BRAF ως έκφραση της 
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ειδικής μετάλλαξης BRAF V600E.45

τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την παγκυτταρο-
πενία και τη μονοκυτταροπενία που χαρακτηρίζουν την 
HCL θεωρούνται αποφασιστικής σημασίας στη ΔΔ της 
από το SDLR και την HCV-L, τα οποία μιμείται μακρο-
σκοπικά και αρχιτεκτονικά στο σπλήνα.

η αναγκαιότητα της διάκρισης της HCL από τις οντό-
τητες αυτές γίνεται προφανής από την εντελώς διαφορε-
τική θεραπευτική αντιμετώπιση.46

III. πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά Β-ΛΜΛ
τα Β-λεμφώματα από μικρά λεμφοκύτταρα (Β-λμλ) 

μπορεί να διηθούν εξωλεμφαδενικές περιοχές είτε δευτερο-
παθώς στα πλαίσια γενικευμένης νόσου είτε πρωτοπαθώς.

τα πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά Β-λμλ αφορούν 
σε: α) διακριτές κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες 
με αποκλειστικά και μόνο εξωλεμφαδενική ανάπτυξη με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εξωλεμφαδενικά λεμφώ-
ματα από το κύτταρο της οριακής ζώνης MALT τύπου, 
τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 
πρωτοπαθών εξωλεμφαδενικών Β-λμλ και β) λεμφώ-
ματα με πρωτοπαθή εξωλεμφαδενική εντόπιση, τα οποία 
ωστόσο συνηθέστερα αναπτύσσονται πρωτοπαθώς στους 
λεμφαδένες, όπως το πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό λεμ-
φοζιδιακό λέμφωμα και το πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό 
λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα.

με δεδομένο ότι βασικό αντικείμενο της παρούσας 
εισήγησης αποτελεί η διαφορική διάγνωση των Β-λμλ, 
δε γίνεται αναλυτική αναφορά στην ιστοπαθολογία των 
MALT λεμφωμάτων. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη σπά-
νια πρωτοπαθή ανάπτυξη σε εξωλεμφαδενικές περιο-
χές άλλων Β-λμλ τα οποία μιμούνται μορφολογικά το 
MALT λέμφωμα, θεωρήθηκαν σκόπιμα: 1) η σύντομη 
αναφορά στο πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό λεμφοζια-
κό λέμφωμα, το οποίο αποτελεί διακριτή οντότητα στα 
πλαίσια της WHO 2008 ταξινόμησης συγκριτικά προς 
το λλλ, και 2) η ανάδειξη των διαγνωστικών παγίδων 
κατά τη διαγνωστική προσέγγιση του εξωλεμφαδενικού 
MALT λεμφώματος. 

Πρωτοπαθές Λεμφοζιδιακό Λέμφωμα  
του Γαστρεντερικού Συστήματος 

το πρωτοπαθές λεμφοζιδιακό λέμφωμα του γαστρε-
ντερικού συστήματος (Πλλγς) ανήκει στη νέα κατηγο-
ρία των σχετιζόμενων με ειδικές τοπογραφικές εντοπίσεις 
διακριτών υποτύπτων των Β-λμλ, οι οποίοι θεωρείται 
ότι αποτελούν την έκφραση αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
του λεμφώματος και του ειδικού μικροπεριβάλλοντος 
ανάπτυξής του, υπό την έννοια εκλεκτικών μηχανισμών 
μετανάστευσης.

το Πλλγς είναι σπανιότατο, προσβάλλει συνήθως 
το 12/λο και σπανιότερα το υπόλοιπο έντερο και ενδο-
σκοπικά αφορά είτε σε πολύποδες (συνήθως με πολυε-
στιακή ανάπτυξη) είτε σε διάχυτη αποφρακτική βλάβη. 
ςε πρόσφατη μελέτη επί 249 περιπτώσεων επιβεβαιώ-
θηκε ότι η νόσος προσβάλλει εξίσου τα δύο φύλα, ενώ 
η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 56 έτη.47,48 ιστολογι-
κά, ανοσοφαινοτυπικά και γονοτυπικά το Πλλγς είναι 
ταυτόσημο με το αντίστοιχο λεμφαδενικό, με εξαίρεση τη 
θετικότητα των λεμφωματωδών κυττάρων του στη α4β7 
ιντεγκρίνη, η οποία επάγει την εκλεκτική μετανάστευση 
στον εντερικό βλεννογόνο μέσω σύνδεσης με το μόριο 
προσκόλλησης Mad-CAM-1 που ταυτοποείται στο αγ-
γειακό ενδοθήλιο του βλεννογόνου.49

το Πλλγς είναι σχεδόν πάντα εντοπισμένο (στάδιο 
ι), σε αντίθεση με το προχωρημένο στάδιο του λεμφαδε-
νικού λλ κατά την αρχική εκδήλωση της νόσου, και χα-
ρακτηρίζεται από ευνοϊκή πρόγνωση (ακόμη και χωρίς 
θεραπεία) σε αντιδιαστολή προς το λλλ, το οποίο, πα-
ρότι συνήθως κλινικά ήπιο ωστόσο είναι μη ιάσιμο.47,48

Πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό λέμφωμα από 
το κύτταρο του μανδύα 

ςυχνότερη θέση ανάπτυξης του ΠΕλκμ αποτελεί το 
έντερο, όπου η νόσος αναπτύσσεται με περίπου ίση συ-
χνότητα με τη συχνότητα ανάπτυξης MALT λεμφώματος 
στο στομάχι. το συγκεκριμένο λέμφωμα αναπτύσσεται 
με μικρότερη συχνότητα στους ενδοκρινείς αδένες και 
τα οφθαλμικά εξαρτήματα.

Ενδοσκοπικά το ΠΕλκμ του εντέρου αφορά συνήθως 
σε πολλαπλούς πολύποδες στο έντερο και/ή το στομάχι 
(πολλαπλή λεμφωματώδης πολυποδίαση). το ιστολογι-
κό, ανοσοϊστοχημικό ή μοριακό κυτταρογενετικό προ-
φίλ καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα της νόσου είναι 
ταυτόσημα με τα αντίστοιχα του λεμφαδενικού λκμ.50

Διαφορική Διάγνωση Πρωτοπαθών 
Εξωλεμφαδενικών Β-ΛΜΛ

η ΔΔ των εξωλεμφαδενικών (πρωτοπαθών και μη) 
Β-λμλ αποτελεί πρόκληση για τον αιμοπαθολογοανα-
τόμο. το γεγονός αυτό συνδέεται με: 1) τις μορφολογικές 
ομοιότητες (αρχιτεκτονική ανάπτυξης/κυτταρική σύνθε-
ση) των προαναφερθέντων υποτύπων των εξωλεμφαδενι-
κών Β-λμλ, ιδίως στις εξωλεμφαδενικές περιοχές, και 
το ποσοτικά περιορισμένο, συνήθως, διαγνωστικά αξιο-
λογήσιμο υλικό, και 2) την εντελώς διαφορετική βιολο-
γική συμπεριφορά μεταξύ των υποτύπων αυτών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των διαγνωστικών 
αυτών προκλήσεων προσφέρει η ΔΔ:

• MALT λεμφώματος από το πρωτοπαθές εξωλεμφα-
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δενικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα (ΠΕλλ) λόγω: α) του 
αποικισμού των συνοδών του MALT λεμφώματος 
αντιδραστικών βλαστικών κέντρων από το λέμφωμα 
και της απότοκης οζώδους διαμόρφωσης και β) της 
κεντροκυτταροειδούς μορφολογίας (centrocyte-like) 
των λεμφωματωδών κυττάρων του MALT λεμφώμα-
τος. Eύρημα ενδεικτικό υπέρ του MALT λεμφώματος, 
αποτελεί η αξιόλογη συνήθως διήθηση του περιλεμ-
φοζιδιακού χώρου από το λέμφωμα, που απουσιάζει 
στο λλ.

• MALT λεμφώματος από το εξωλεμφαδενικό λκμ 
με οζώδη αρχιτεκτονική ανάπτυξης και 

• εξωλεμφαδενικού λλ (Grade 1-2) από το λκμ με 
επίσης οζώδες πρότυπο ανάπτυξης.
Επίσης, η συσσωρευμένη ανοσομορφολογική ιστική 

εμπειρία όσον αφορά τα Β-λμλ, κατέδειξε την απου-
σία διαγνωστικής αξίας της «λεμφοεπιθηλιακής αλλοίω-
σης» υπερ του MALT λεμφώματος στο στομάχι, καθώς 
μπορεί να παρατηρηθεί και επί λκμ στο στομάχι και το 
έντερο καθώς και επί πρωτοπαθών εξωλεμφαδενικών λλ 
του θυρεοειδή αδένα.51

Προβλήματα επίσης απορρέουν από την up- ή down-
regulation ορισμένων ανοσοφαινοτυπικών δεικτών 
αναλόγως του κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος όπου 
αναπτύσσεται το λέμφωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η up-regulation του δείκτη CD10 και/ή bcl6 
από τα λεμφωματώδη κύτταρα του MALT λεμφώματος 
όταν αυτό διηθεί το βλαστικό κέντρο (colonization) και 
βρίσκεται υπό την επήρεια του μικροπεριβάλλοντος του 
βλαστικού κέντρου.

ςήμερα πλέον η ανοσομορφολογία συνεπικουρείται 
και από τη μοριακή κυτταρογενετική (FISH) ανάλυση σε 
επίπεδο τομών παραφίνης με την έννοια της δυνητικότη-
τας ανάδειξης στο μεγαλύτερο αριθμό των λλ και λκμ 
των ειδικών των νόσων κυτταρογενετικών ανωμαλιών 
t(14;18) και t(11;14), αντιστοίχως καθώς και της ιστικής 
ανίχνευσης της μετάθεσης t(11;18) σ’ ένα αριθμό MALT 
λεμφωμάτων. η τελευταία αυτή, εκτός του ότι συμβάλ-
λει στη ΔΔ του MALT από τα υπόλοιπα εξωλεμφαδενικά 
λεμφώματα, είναι αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά 

στην άμεση έναρξη χημειοθεραπείας εφόσον ταυτοποι-
εί τους ανθεκτικούς στην απλή εκρίζωση των ηΡ υποτύ-
πους του MALT λεμφώματος.

Συμπεράσματα – προοπτικές
η αναθεωρημένη WHO 2008 ταξινόμηση των κΝλι, 

αποτελεί την έμπρακτη έκφραση της εξέλιξης των διεθνών 
αντιπαραθέσεων της προηγούμενης 50ετίας στο χώρο των 
κΝλι σε διεθνή συναίνεση και συνεργασία μεταξύ αιμο-
παθολογοανατόμων αφ’ ενός και κλινικών αιματολόγων/
ογκολόγων αφ’ ετέρου. τα Β-λμλ αποτελούν χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα της ενσωμάτωσης των καινοτομιών 
της αναθεωρημένης WHO 2008 ταξινόμησης ως αποτέ-
λεσμα της πολυπαραμετρικής διαγνωστικής τους προσέγ-
γισης την τελευταία 10ετία. Παράλληλα, η ομάδα αυτή 
αποτελεί πεδίο έντονων προκλήσεων για τον αιμοπαθο-
λογοανατόμο λόγω: 1) της πρόσφατης ταυτοποίησης ανο-
σοφαινοτυπικών, μοριακών ή κυτταρογενετικών δεικτών, 
οι οποίοι θεωρούνται «χαρακτηριστικοί» συγκεκριμένων 
υποτύπων των Β-λμλ και δυνητικά συμβάλλουν στη ΔΔ 
τους από άλλους μορφολογικά και/ή ανοσοφαινοτυπικά 
όμοιους υποτύπους Β-λμλ με άμεσες κλινικοπρο-γνω-
στικές και θεραπευτικές προεκτάσεις, 2) της απουσίας 
παθογνωμικού των υποτύπων των Β-λμλ ανοσοφαινο-
τυπικού δείκτη, 3) της απουσίας θεσπισμένων κριτηρίων 
για την τεκμηρίωση της εκτροπής του συνόλου σχεδόν 
των Β-λμλ (με εξαίρεση το λλλ) σε ΔΒλμλ, 4) της 
αναγνώρισης των πρώιμων βλαβών και της αναγκαιότη-
τας διάκρισής τους από τα αντίστοιχα έκδηλα Β-λμλ 
λόγω των άμεσων θεραπευτικών ή κλινικοπρογνωστικών 
προεκτάσεων, 5) του καθοριστικού ρόλου του μικροπερι-
βάλλοντος στην ετερογένεια της ανοσοφαινοτυπικής έκ-
φρασης των Β-λμλ αναλόγως της θέσης ανάπτυξής τους 
και 6) της αξιοποίησης νέων πληροφοριών που προέκυ-
ψαν από τη σύγχρονη βιολογική ανάλυση των Β-λμλ 
όσον αφορά στην ταυτοποίηση μοριακών παθογενετικών 
οδών ως δυνητικών θεραπευτικών στόχων.

Low-grade small B-cell lymphomas: Pathology and differential diagnosis
by Theodora Papadaki

Haematopathology Department Evangelismos Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: The broad group of small B-cell Lymphomas comprises some of the most frequently en-
countered lymphomas in routine surgical pathology practice which can be subdivided into three main 
categories concerning their primary site of involvement: a) primary nodal and leukemic small B-cell lym-
phomas b) primary splenic small B-cell lymphomas and c) primary extranodal small B-cell lymphomas. 
The group of primary nodal and leukemic small B-cell lymphomas is highly heterogeneous with many 
overlapping histological and/or immunohistochemical features. This report analyses the newly available 
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immunohistochemical as well as molecular/cytogenetic markers and thear value: a) in the differential di-
agnosis between the different entities of small B-cell lymphomas group and b) in the identification of the 
recently recognized precursor (early) lesions wich do not appear to represent overt lymphomas. The pri-
mary splenic small B-cell lymphomas comprise mainly distinct or provisional entities primarily involv-
ing the spleen and to a lesser extent other small B-cell lymphomas also involving primarily the lymph 
nodes. In this review we present the newly defined immunohistochemical and molecular/cytogenetic 
characteristics of these entities helping to distinguish between: a) the different primary splenic lympho-
ma subtypes and b) primary splenic B-cell lymphoma from non neoplastic splenic disorders mimicking 
morphogically and/or immunophenotypically lymphoma. Finally the group of primary extranodal small 
B-cell lymphomas, mainly represented by extranodal marginal zone lymphoma, of MALT-type, rare-
ly includes cases of primary extranodal mantle cell lymphoma as well as primary extranodal follicular 
lymphoma. Given the different natural history and prognosis between the above entities a multiparamet-
ric diagnostic approach is recommended in order to differentiate between: a) these biologically different 
lymphoma entities; and b) lymphoma and reactive extranodal lymphoid infiltrates mimicking lymphoma.
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Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση Β-Χρόνιων 
Λεμφοϋπερπλαστικών Συνδρόμων

Γεώργιος Πατεράκης

ΠΕΡιληΨη: ο ανοσοφαινότυπος των Β-Χρόνιων λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων (BCLPD) όπως 
διενεργείται με κυτταρομετρία ροής στο αίμα και το μυελικό αναρρόφημα, μαζί με τη μορφολογία και 
τα κλινικά δεδομένα, αποτελούν την αρχική διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση στις περισσότερες περι-
πτώσεις. η δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της μονοκλωνικότητας των Β λεμφοκυτταρικών πληθυσμών 
με κυτταρομετρία ροής και, στη συνέχεια, η τυποποίηση του μονοκλωνικού πληθυσμού, με επιλεγμέ-
νους συνδυασμούς αντισωμάτων, την καθιστά μέθοδο εκλογής στην διάγνωση των BCLPD. ο ανοσο-
φαινότυπος, ακόμη και όταν δεν είναι απόλυτα ειδικός, βοηθά στη διαχείριση των ασθενών, αλλά πρέπει 
να συνεκτιμάται με τη μορφολογία και τις κλινικές εκδηλώσεις για τη διαφοροδιάγνωση των νοσημά-
των αυτών. οι ίδιες τεχνικές μπορεί να εφαρμοστούν σε κυτταρικά εκχυλίσματα από νωπά δείγματα 
βιοψιών. Oι μονοκλωνικές Β λεμφοκυτταρώσεις (MBL), αφορούν μικρούς επίμονους μονοκλωνικούς 
πληθυσμούς αδιευκρίνιστης σημασίας και πρέπει να διακρίνονται από τα λεμφώματα. η πολυπαραμε-
τρική κυτταρομετρία χρησιμοποιείται σήμερα ολοένα και περισσότερο, ως προγνωστικός δείκτης, για 
την ποσοτικοποίηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας 
και των άλλων BCLPD.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι λεμφοκυτταρικές νεοπλασίες από ώριμα λεμφο-

κύτταρα (χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα, chronic 
lymphoproliferative disorders-LPDs) αναγνωρίζονται με 
την ανεύρεση ανοσοφαινοτύπου ώριμων φυσιολογικών 
λεμφοκυττάρων και την έλλειψη αντιγονικών δεικτών 
αωρότητας, όπως Tdt και CD34. με την αναγνώριση 
των ανάλογων δεικτών κάθε σειράς καθίσταται δυνατή 
η διάκρισή τους σε νεοπλασίες ώριμων κυττάρων Β-, τ- 
και NK- σειράς. τα Β Χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά σύν-
δρομα (BCLPD) συχνά εμφανίζουν λεμφοκυττάρωση και 
προσφέρονται για διαγνωστική μελέτη με τον ανοσοφαι-
νότυπο με κυτταρομετρία ροής. τα τελευταία 15 χρόνια, 
η τεχνική αυτή έχει εξελιχθεί και τυποποιηθεί ώστε να 
χρησιμοποιείται στα περισσότερα αιματολογικά και ανο-
σολογικά εργαστήρια στην καθημερινή διάγνωση1. Είναι 
άμεση, ευχερής και αποτελεσματική προσέγγιση. τo κό-
στος επιβαρύνεται από την υψηλή τιμή των μονοκλωνικών 

αντισωμάτων, αλλά αντισταθμίζεται από την επιτάχυν-
ση της διάγνωσης και την εξοικονόμηση διαγνωστικού 
χρόνου. τα περισσότερα εργαστήρια σήμερα διαθέτουν 
αναλυτές με τέσσερις και πλέον φθορισμούς (χρώματα) 
και έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής διαγνωστικών πρω-
τοκόλλων που αναπτύσσουν τα ίδια ή συνιστώνται από 
έμπειρες συνεργατικές ομάδες. η βασική διαδικασία εί-
ναι επώαση των κυττάρων στη φυσική τους κατάσταση 
(αίμα, μυελός, εκχυλίσματα αδένων κ.λπ.) με μονοκλω-
νικά αντισώματα σε συνδυασμούς. η επεξεργασία δεν 
υπερβαίνει την 1-1 1/2 ώρα, ακόμη και για ενδοκυττά-
ρια αντιγόνα. η δημιουργία πρωτοκόλλων και η ανάλυ-
ση απαιτεί αρκετή εμπειρία, ιδίως για την αξιολόγηση 
της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal residual 
disease, MRD).

Ενδείξεις ανοσοφαινότυπου  
με κυτταρομετρία ροής στα BCLPD

η Διεθνής συνάντηση των ειδικών σε θέματα μελέτης 
ανοσοφαινοτύπου με κυτταρομετρία ροής περιγράφει μια 
σειρά κλινικών ενδείξεων κυτταρομετρίας σε περιπτώσεις 
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πιθανού λεμφικού νεοπλάσματος2. ςτους ασθενείς αυ-
τούς, η κυτταρομετρία μπορεί να διακρίνει αν πρόκειται 
για καλοήθεις (αντιδραστικούς) ή κακοήθεις κυτταρικούς 
πληθυσμούς. ςτην περίπτωση ανίχνευσης νεοπλασματι-
κών κυττάρων, η διενέργεια ανοσοφαινοτύπου συμβάλ-
λει στην ακριβή διάγνωση και την ταξινόμηση της νόσου.

το αμεσότερο δείγμα ανάλυσης είναι το αίμα και, ανά-
λογα με τα ευρήματα στο αίμα, αποφασίζεται αν θα ανα-
λυθεί δείγμα μυελού ή, σπανιότερα, ιστών. η συχνότερη 
ένδειξη είναι η απόλυτη λεμφοκυττάρωση (>5000/κκχ). 
μερικές φορές η αναστροφή του λευκοκυτταρικού τύπου 
υποκαθιστά το προηγούμενο εύρημα. ςτην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διακριθεί η ουδετεροπενία που επιφέρει 
πλασματική αύξηση της αναλογίας των λεμφοκυττάρων. 
η δυνατότητα της κυτταρομετρίας να ανιχνεύει μικρούς 
μονοκλωνικούς Β λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς την 
καθιστά μέθοδο εκλογής στην αρχική διερεύνηση σπλη-
νομεγαλίας αδιευκρίνιστης αιτιολογίας. ςυνδυασμένες 
καταστάσεις, όπως σπληνομεγαλία και παγκυτταροπε-
νία, αποτελούν ένδειξη αναζήτησης μικρών πληθυσμών 
άτυπων κυττάρων με ειδικά ανοσοφαινοτυπικά χαρακτη-
ριστικά π.χ. της λευχαιμίας από τριχωτά κύτταρα3. ςτα 
ευρήματα μιας Β λεμφικής νεοπλασίας περιλαμβάνονται 
επίσης η πλασματοκυττάρωση ή/και μονοκλωνική γαμ-
μαπάθεια. η κυτταρομετρία επίσης ενδείκνυται σε γνω-
στά BCLPD για σταδιοποίηση, πρόγνωση, ανίχνευση 
πιθανού θεραπευτικού στόχου, εκτίμηση ανταπόκρισης 
στη θεραπεία με τον προσδιορισμό της MRD, παρακο-
λούθηση της εξέλιξης της νόσου και πιθανής υποτροπής 
ή εκτροπής σε λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Richter). 

Αρχική κατατοπιστική προσέγγιση  
στη διάγνωση των BCLPD

Πρωταρχικό βήμα στην ανοσοφαινοτυπική μελέτη 
όταν υπάρχει υπόνοια ότι είναι BCLPD είναι η μελέτη 
της κλωνικότητας των Β λεμφοκυττάρων. ο έλεγχος δεν 
είναι απλός και εμφανίζει ιδιαιτερότητες. Όταν υπάρ-
χει λεμφοκυττάρωση, το ενδεχόμενο να πρόκειται για τ 
ή Νκ λεμφοκυττάρωση θα διερευνηθεί με πληρέστερο 
ανοσοφαινότυπο λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών. κα-
τά κανόνα, στην εργαστηριακή πρακτική η κυτταρομε-
τρική μελέτη προηγείται της μορφολογικής εκτίμησης 
στο επίχρισμα. ςε κάθε περίπτωση, τα βασικά ερωτή-
ματα είναι: 1) τεκμηριώνεται μονοκλωνικός Β πληθυ-
σμός; 2) ποιος είναι o απόλυτος αριθμός των κυττάρων 
στο αίμα; 3) ποια είναι τα αρχικά ανοσοφαινοτυπικά ευ-
ρήματα; ςτην περίπτωση που αναλύεται δείγμα μυελού 
προκύπτουν περισσότερα ερωτήματα. Απαιτείται μελέτη 
της κλωνικότητας και των πλασματοκυττάρων και προσ-
διορισμός του ποσοστού των φυσιολογικών Β προβαθ-
μίδων (αιματογονίων). κατά συνέπεια, τα πρωτόκολλα 
που σχεδιάζονται για την ανάλυση μυελού καλό είναι να 

περιέχουν αντισώματα τα οποία να εντοπίζουν τους συ-
γκεκριμένους Β κυτταρικούς υποπληθυσμούς.

ςτη διαφοροδιάγνωση των BCLPD, το σημαντικότε-
ρο αντιγόνο είναι το CD5 και τα περισσότερα εργαστήρια 
το περιλαμβάνουν στα αρχικά κατατοπιστικά πρωτόκολ-
λα μαζί με το CD19 ή/και το CD20. ςυχνά, τα αντιγόνα 
αυτά δεν εκφράζονται με την ίδια ένταση για διαφόρους 
λόγους. μάλιστα οι διαταραχές στην ένταση αποτελούν 
βασικό διαγνωστικό στοιχείο. ςτη Χρόνια λεμφοκυττα-
ρική λευχαιμία (CLL) η ένταση του CD20 είναι κατά κα-
νόνα μειωμένη έως και αρνητική. ςτα υπόλοιπα BCLPD, 
η χορήγηση αντισωμάτων εναντίον του CD20 καθιστά 
ψευδώς αρνητικό τον έλεγχο κατά τη διάρκεια 6 μηνών 
από τη θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, η πολύ αυξημέ-
νη ένταση του CD20 αποτελεί διαγνωστική ένδειξη για 
μια άλλη κατηγορία BCLPD, όπως η λευχαιμία από τρι-
χωτά κύτταρα (Hairy cell leukemia, HCL) και η παραλ-
λαγή της (HCL variant, HCLv) ή το σπληνικό λέμφωμα 
της οριακής ζώνης (splenic Marginal zone lymphomas, 
SMZL). ςτην περίπτωση της τριχωτής λευχαιμίας και 
της παραλλαγής της, τα σκεδαστικά χαρακτηριστικά των 
κυττάρων, έτσι όπως προσδιορίζονται στην κυτταρομε-
τρία με τον πρόσθιο και τον πλάγιο σκεδασμό, είναι κατά 
κανόνα αυξημένα. το λεμφοζιδιακό λέμφωμα (Follicular 
lymphoma, FL) συχνά εμφανίζει μειωμένη ένταση του 
αντιγόνου CD19 με φυσιολογική έκφραση CD20. για 
όλους τους παραπάνω λόγους, στα κατατοπιστικά πρω-
τόκολλα των BCLPD φαίνεται να πλεονεκτεί η συνδυα-
σμένη χρησιμοποίηση των CD19, CD20, CD5. 

με ένα άρτιο αρχικό κατατοπιστικό πρωτόκολλο ενός 
BCLPD πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα 
εξής ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσου-
με την περαιτέρω ανοσοφαινοτυπική μελέτη. Πρώτον, 
πρέπει να είναι σαφές αν στοχεύουμε ικανοποιητικά το 
μονοκλωνικό πληθυσμό τον οποίο θα τυποποιήσουμε. 
η κλωνικότητα των Β λεμφοκυττάρων εκτιμάται με το 
λόγο κ/λ των ελαφρών αλυσίδων. Όταν ο λόγος υπερ-
βαίνει το 6 ή είναι μικρότερος από 0,33, δεν χωρεί αμ-
φιβολία για την κάππα ή λάμβδα μονοκλωνικότητα του 
πληθυσμού. Επιπλέον, τιμές του λόγου κ/λ από 3 έως 6 
και 0,5 έως 0,33 για πολλά εργαστήρια είναι συμβατές 
με κάππα και λάμβδα κλωνικότητα. ςυνήθως, ο λόγος 
κ/λ στα πολυκλωνικά λεμφοκύτταρα είναι 1,5-2. για λό-
γους διαγνωστικής ασφάλειας, ένα ευρύτερο διάστημα 
κ/λ 0,8-2,5 αποδίδεται σε πολυκλωνικούς πληθυσμούς. 
Δεν είναι σπάνιο όμως ένας κλωνικός πληθυσμός να πε-
ριέχεται μέσα σε ένα πολυκλωνικό, οπότε επηρεάζεται 
σε άλλοτε άλλο βαθμό ο λόγος κ/λ και προκύπτει όπως 
λέμε κάππα ή λάμβδα κλωνική περίσσεια (clonal excess) 
(κ/λ 2,5-3 κάππα περίσσεια και κ/λ 0,5-0,8 λάμβδα πε-
ρίσσεια). ςτην περίπτωση αυτή, αν τυποποιήσουμε τον 
Β κυτταρικό πληθυσμό πιθανόν να διαπιστώσουμε μια 
φαινοτυπική ετερογένεια λόγω της συνύπαρξης φυσιολο-
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γικών και παθολογικών κυττάρων με διαφορετικές αντι-
γονικές εκφράσεις. 

η σύγχρονη πολυπαραμετρική κυτταρομετρία πα-
ρέχει τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τον παθολογικό 
πληθυσμό από τους φυσιολογικούς αλλά και να αναλύ-
σουμε συγχρόνως δύο παθολογικούς διαφορετικούς κλώ-
νους στα λεγόμενα δικλωνικά BCLPD. με το CD5 και 
το CD20 διακρίνουμε τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα 
που είναι CD5 αρνητικά, CD20 θετικά και πολυκλωνι-
κά από τα μονοκλωνικά CD5 θετικά με χαμηλή ένταση 
CD20 (ςχήμα 1). Mε το CD38 και την διαφορετική έντα-
ση του φθορισμού του σε συνάρτηση με το CD45 και το 
CD19, μπορούμε να διακρίνουμε τα πλασματοκύτταρα 
όπως επίσης και τα αιματογόνια (ςχήμα 2). Όταν έχου-
με ένα CD5+ μονοκλωνικό κύτταρο με ασθενή έκφραση 
CD20 και επιφανειακής ελαφριάς αλυσίδας, το πιθανό-
τερο είναι ότι πρόκειται για κύτταρο με χαρακτηριστικά 
CLL, στο οποίο περιλαμβάνεται η μονοκλωνική Β λεμ-
φοκυττάρωση με φαινότυπο CLL (CLL-like Monoclonal 
B lymphocytosis) και το λέμφωμα από μικρά λεμφο-
κύτταρα με τον ίδιο φαινότυπο (small lymphocytic cell 
lymphoma, SLL). 

ςτον Πίνακα ι παραθέτουμε τα αρχικά κατατοπι-
στικά πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούνται στο ερ-
γαστήριο του συγγραφέα και στον Πίνακα ιι το αρχικό 
κατατοπιστικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής ομάδας ερ-
γασίας Euroflow4.

πληρέστερη ανοσοφαινοτυπική μελέτη 
ενός BCLPD

ςε καμία περίπτωση η διάγνωση δεν πρέπει να βασί-
ζεται αποκλειστικά και μόνο στα ανοσοφαινοτυπικά χα-
ρακτηριστικά επειδή υπάρχει κίνδυνος σφάλματος, ιδίως 
σε άτυπες περιπτώσεις. η μορφολογία, η ιστολογική ει-
κόνα, η μελέτη με μοριακή κυτταρογενετική (FISH), ο 
καρυότυπος και οι μοριακές τεχνικές συχνά ολοκληρώ-
νουν τη διάγνωση και προσδιορίζουν οντότητες με ιδιαί-
τερα κλινικά, φαινοτυπικά, κυτταρογενετικά και μοριακά 
χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στην WHO ταξι-
νόμηση 2008.

το αρχικό κατατοπιστικό πρωτόκολλο θα έχει διασα-
φηνίσει αν έχουμε CD19 θετικό μονοκλωνικό πληθυσμό. 
Επιπλέον θα είναι σαφές αν τα κλωνικά Β λεμφοκύτταρα 
ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

• CD5 θετικά BCLPD με κυμαινόμενη έκφραση CD20 
(χαμηλή ή κανονική)

• CD5 αρνητικά BCLPD με έκφραση CD20 (κανονική 
ή υψηλή)
ςπανιότερα ενδεχομένως να υπάρχουν: 

 1) δύο μονοκλωνικοί υποπληθυσμοί (δικλωνικά BCLPD)
 2) πληθυσμός CD19 ασθενής με κανονική έκφραση CD20
 3) διάφορες άτυπες σπάνιες περιπτώσεις με ασθενή Β 

αντιγόνα, απουσία ελαφρών αλυσίδων, άτυπα σκε-
δαστικά σήματα (κυρίως σε λεμφώματα από μεγάλα 
κύτταρα στα οποία εκτρέπονται τα B-CLPD).

Σχήμα 1. Αρχικό κατατοπιστι-
κό πρωτόκολλο πενταχρωμί-
ας στο ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς: 
κ-FITC/λ-PE/CD20-ECD/CD5-
PeCy5/CD19-PeCy7. Εφαρμό-
ζεται στο αίμα για την εκτί-
μηση της κλωνικότητας των 
Β λεμφοκυτταρικών υποπλη-
θυσμών (παράθυρο Β). Με το 
CD5 και το CD20 διακρίνουμε 
τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτ-
ταρα που είναι CD5 αρνητικά, 
CD20 θετικά και πολυκλωνι-
κά (παράθυρο Ν) από τα μο-
νοκλωνικά CD5 θετικά με χα-
μηλή ένταση CD20 (παράθυ-
ρο C).
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CD5 θετικά BCLPD 
τη δεκαετία του 1990 φάνηκε ότι ο ανοσοφαινοτύπος 

και κατ’ επέκταση η κυτταρομετρία Ροής χρησιμεύουν 
στη διάγνωση της CLL και τη γενικότερη διαφοροδιά-
γνωσή της από άλλες οντότητες που χαρακτηρίζονται 
από λεμφοκυττάρωση. οι οδηγίες της ομάδας Εργασίας 
της CLL του 1996 που αναθεωρήθηκαν το 20085 συνεχί-
ζουν να θεωρούν πλήρως απαραίτητο τον ανοσοφαινό-
τυπο για τη διάγνωση της CLL. το ερώτημα επομένως 
είναι ποια μονοκλωνικά αντισώματα θεωρούνται επαρκή 
για την τεκμηρίωση της CLL. ςτην πράξη γίνεται χρήση 
ενός κυμαινόμενου αριθμού αντισωμάτων (τα οποία συ-
νήθως είναι περισσότερα από πέντε αλλά πολύ σπάνια ξε-
περνούν τα δεκαπέντε). το score Catovsky ή Matutes (με 

προσθήκη του CD79b)6 βασίστηκε σε 6 κλασικά αντιγό-
να τα CD5, CD22, CD23, CD79b, FMC7 και την ένταση 
της ελαφριάς αλυσίδας (Πίνακας ιιι) και κατά τη γνώμη 
του συγγραφέα παραμένει χρήσιμο ακόμη και σήμερα. με 
βάση αυτό το score διαχωρίζεται η «τυπική» CLL (score 
4-6) από την «άτυπη» CLL και τα υπόλοιπα BCLPD με 
χαμηλό score (<3). Χρήσιμα αντιγόνα που είναι θετικά 
στη CLL και δεν περιλαμβάνονται στο κλασικό score εί-
ναι τα CD43 και CD27. ςημαντική διαφοροδιαγνωστική 
αξία φαίνεται να έχει o δείκτης CD200 (οΧ-2)7. Επειδή 
είναι θετικός στην άτυπη CLL τη διακρίνει από τα υπό-
λοιπα CD5+ BCLPD με χαμηλό score. 

ο στόχος του φαινοτύπου εστιάζεται στη διαφοροδι-
άγνωση μεταξύ CLPD νοσημάτων που μοιάζουν με την 
CLL αλλά έχουν διαφορετική πρόγνωση. το λέμφωμα από 

Σχήμα 2. Αρχικό κατατοπιστι-
κό πρωτόκολλο πενταχρωμί-
ας στο ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς: 
6 μονοκλωνικά αντισώματα, 
κ-FITC/λ-PE/CD45-ECD/CD38-
PeCy5/CD19+CD20-PeCy7. 
Εφαρμόζεται στο μυελό, για 
την παράλληλη εκτίμηση της 
κλωνικότητας των Β λεμφο-
κυττάρων και των πλασματο-
κυττάρων. Mε το CD19 (παρά-
θυρο Β), το CD38 (παράθυρο 
C) και τη διαφορετική ένταση 
φθορισμού σε συνάρτηση με 
το CD45, διακρίνουμε τα πλα-
σματοκύτταρα (παράθυρο Pl), 
τα αιματογόνια (παράθυρο h) 
και τα ώριμα Β λεμφοκύττα-
ρα (παράθυρο Bm). Στη συνέ-
χεια, με τα κ και λ προσδιορίζε-
ται η κλωνικότητα. Εδώ φαίνε-
ται ένα λέμφωμα με υπεροχή 
μονοκλωνικών ωρίμων Β λεμ-
φοκυττάρων και λιγότερα μο-
νοκλωνικά πλασματοκύττα-
ρα (πλασματοκυτταρική δια-
φοροποίηση).
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πίνακας Ι. Αρχικά κατατοπιστικά πρωτόκολλα BCLPD 
στο αίμα και το μυελό (ΠΓΝΑ Γεννηματάς). Χρησιμο-
ποιείται μια από τις 3 επιλογές ανάλογα με το δείγμα 
ή τις ενδείξεις (10 έως 12 αντισώματα).

Αίμα αρχικά γενικά λεμφοκυτταρικά κατατοπιστικά 
πρωτόκολλα (12 αντισώματα)
FITC PE ECD PeCy5 PeCy7
CD3 CD16, CD56 CD45 CD8, CD19 CD4
sIgκ sIgλ CD20 CD5 CD19

Αίμα αρχικά BCLPD ειδικά κατατοπιστικά 
πρωτόκολλα 
FITC PE ECD PeCy5 PeCy7
CD3 CD5 CD45 CD19 CD20
sIgκ sIgλ CD20 CD5 CD19

Μυελός αρχικά B-CLPD ειδικά κατατοπιστικά 
πρωτόκολλα 
FITC PE ECD PeCy5 PeCy7
CD3 CD5 CD45 CD19 CD20
cIgκ cIgλ CD45 CD38 CD19, CD20

s=επιφανειακό, c=κυτταροπλασματικό

πίνακας ΙΙ. Aρχικό γενικό λεμφοκυτταρικό κατατοπιστικό πρωτόκολλο (Euroflow)4 (12 αντισώματα)
Pacific blue Pacific Orange FITC PE PerCP-Cy5.5 PE-Cy7 APC APC-H7
CD20
CD4

CD45 CD8
sIgλ

CD56
sIgκ

CD5 CD19
TCrγδ

CD3 CD38

s=επιφανειακό

το κύτταρο του μανδύα (Mantle cell lymphoma, MCL) 
εκφράζει σε περισσότερο από 90% των ασθενών CD5. 
Από τα υπόλοιπα BCLPD ορισμένα μπορεί να εκφράζουν 
σπανιότερα CD5. το σπληνικό λέμφωμα της οριακής ζώ-
νης (Splenic Marginal zone lymphoma, SMZL) ενώ κατά 
κανόνα είναι CD5 αρνητικό, εμφανίζεται σποραδικά με 
κυκλοφορούντα κύτταρα, με άλλοτε άλλη έκφραση CD5 
και δημιουργεί πρόβλημα στη διαφοροδιάγνωση με τον 
ανοσοφαινότυπο από τη σπληνική μορφή του MCL13. η 
πολυμορφία του MCL σε μορφολογικό αλλά και ανοσο-
φαινοτυπικό επίπεδο αποτελεί πρόκληση στην ανοσο-
φαινοτυπική διάγνωση με κυτταρομετρία ροής. ςπάνια 
εμφανίζεται CD5 αρνητικός MCL14. ο κυτταρομετρικός 
προσδιορισμός της κυκλίνης D1 δεν είναι αξιόπιστος και 
δε χρησιμοποιείται. Ακόμη και όταν η κλινική εικόνα και 
η μορφολογία ενισχύουν τα ανοσοφαινοτυπικά δεδομέ-
να, η διάγνωση MCL δεν τεκμηριώνεται με την ασφά-
λεια που προσφέρει η μοριακή κυτταρογενετική (FISH). 

η βλαστική παραλλαγή του MCL μερικές φορές απο-
τελεί διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα στην τυποποίηση 

πίνακας ΙΙΙ. Υπολογισμός του score Catovsky-
Matutes6 
Aντιγόνα Συνθήκη* βαθμός
CD5 >30% 1
CD22 Ασθενής έκφραση 1
CD23 >30% 1
FMC7 <30% 1
CD79b <30% 1
Ελαφρά αλυσίδα Ασθενής έκφραση 1

*αν δεν εκπληρώνεται η συνθήκη βαθμός=0, score=το ολικό άθροι-
σμα (μέγιστο=6, ελάχιστο=0) άτυπο <4, ενδιάμεσο=4, τυπικό=5-6.

«βλαστικών» κυττάρων. ςτην περίπτωση αυτή, ο ανοσο-
φαινότυπος συμβάλλει στη διάκριση ενός Β λεμφοβλαστι-
κού κυττάρου από ένα «ώριμο» κύτταρο με βλαστόμορφη 
εικόνα. Παρόμοια βλαστόμορφη εικόνα με CD5 θετικότητα 
εμφανίζει το de novo CD5+ Λέμφωμα από μεγάλα Β λεμ-
φοκύτταρα (DLBCL)15, το οποίο κάποιες φορές εμφανίζε-
ται ως ενδαγγειακό λέμφωμα (intravascular lymphoma)16. 
H εκτροπή της CLL σε DLBCL (τύπου Richter) είναι 
CD5+ και διατηρεί τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστι-
κά της CLL17. μια άλλη εξαιρετικά σπάνια οντότητα, η 
Β Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (B-PLL), γίνεται αντιλη-
πτή περισσότερο με τη σπληνομεγαλία, τη χαρακτηριστι-
κή μορφολογία προλεμφοκυττάρων και τον πολύ υψηλό 
αριθμό λευκών. ςε ποσοστό 20-30%, η B-PLL είναι CD5 
θετική. ςυχνά εμφανίζει έλλειψη του TP53.

CD5 αρνητικά BCLPD
η τυποποίηση της ετερογενούς ομάδας των CD5 αρ-

νητικών BCLPD απαιτεί και τον πιο εκτεταμένο αριθμό 
αντισωμάτων, όπως επίσης και πληροφορίες από την κλι-
νική εικόνα. η μορφολογία των κυττάρων αρκετές φορές 
επιβεβαιώνει τις υπόνοιες ενός μη ειδικού φαινοτύπου. 
για το λόγο αυτό συνιστάται να γίνεται προσέγγιση στην 
ανοσοφαινοτυπική μελέτη ανάλογα με την κλινική εικό-
να, τα αντικειμενικά ευρήματα, τον απεικονιστικό έλεγ-
χο και τη μορφολογία. 

ςτην κατηγορία αυτή των BCLPD υπάγεται και η 
οντότητα της Λευχαιμίας από Τριχωτά Λεμφοκύτταρα 
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(Hairy cell leukemia, HCL), η οποία έχει και τα περισ-
σότερο ειδικά ανοσοφαινοτυπικά δεδομένα, που επιτρέ-
πουν τη διάγνωσή της ακόμη και από λίγα κύτταρα στο 
αίμα. τα αυξημένα σκεδαστικά χαρακτηριστικά σε συν-
δυασμό με υψηλές εντάσεις CD11c και CD22, με θετικό-
τητα των τεσσάρων βασικών αντιγόνων CD103, CD25, 
CD123 και CD200 τεκμηριώνουν τη διάγνωση HCL με 
υψηλή ασφάλεια. ο ρόλος του φαινοτύπου επεκτείνεται 
στη διάκριση της παραλλαγής της τριχωτής λευχαιμίας 
(HCL variant) η οποία δεν ανταποκρίνεται στην ειδική 
αγωγή HCL και περιλαμβάνεται στα αταξινόμητα σπληνι-
κά λεμφώματα κατά WHO 2008. το αντιγόνο CD25 είναι 
αρνητικό ενώ τα CD123 και CD200 ασθενή έως αρνητι-
κά. το αντιγόνο CD103 εκφράζεται τόσο στην HCL όσο 
και στην ηCLv αλλά και ορισμένα λεμφώματα από την 
οριακή ζώνη. ςπανιότερα μια καθόλα τυπική HCL είναι 
CD103 αρνητική. ςτις άτυπες και επικαλυπτόμενες περι-
πτώσεις χρησιμεύουν σύγχρονες μοριακές εξετάσεις όπως 
η αναζήτηση μεταλλαγών του γονιδίου BRAF, ανοσοϊ-
στοχημικά ευρήματα, όπως η θετικότητα στην Αννεξίνη 
Α1 και η παλιά κλασική κυτταροχημική τεχνική ανθεκτι-
κής στο τρυγικό όξινης φωσφατάσης (TRAP). 

Mια άλλη οντότητα με σχετικά ειδικά ανοσοφαινοτυπι-
κά ευρήματα, μορφολογία και μοριακά δεδομένα είναι το 
Λεμφοζιδιακό λέμφωμα (follicular cell lymphoma, FL). το 
βασικό αντιγόνο που βάζει την υπόνοια FL είναι το CD10. 
Από τεχνική πλευρά το αντίσωμα πρέπει να χρησιμοποι-
είται συνδεδεμένο με φθοριοχρώματα υψηλής κβάντω-
σης (π.χ. με φυκοερυθρίνη, PE) και όχι με φλουορεσκεϊνη 
(FITC). το CD10 σε καμιά περίπτωση δεν είναι ειδικό για 
το FL και ανευρίσκεται στην αντιδραστική λεμφαδενική 
υπερπλασία, στα λεμφώματα υψηλής κακοήθειας, σπο-
ραδικά στην HCL19 και σπάνια στο MCL20. η διάκριση 
από την υπερπλασία, όταν γίνεται κυτταρομετρική ανά-
λυση λεμφαδενικών κυτταρικών εκχυλισμάτων, κανονι-
κά βασίζεται στην τεκμηρίωση της μονοκλωνικότητας. 
ςε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται μονοκλωνικότητα 
λόγω της ασθενούς έκφρασης των ελαφριών αλυσίδων, 
τότε υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. η ασθενέ-
στερη έκφραση του CD19 αντιγόνου στα CD10 θετικά 
σε σχέση με τα CD10 αρνητικά λεμφοκύτταρα του αδέ-
να, θεωρείται ειδικό εύρημα για το FL σε σχέση με την 
αντιδραστική λεμφαδενική υπερπλασία21.

ςπάνια εμφανίζονται στο αίμα και το μυελό κύτταρα 
από διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β λεμφοκύτταρα 
(Difuse Large B cell Lymphomas, DLBCL) τα οποία εί-
ναι CD10 θετικά. το υψηλής κακοηθείας λέμφωμα Βurkitt 
είναι CD200 αρνητικό και CD10 θετικό, αλλά η μορφο-
λογία και τα σκεδαστικά δεδομένα της κυτταρομετρίας το 
διακρίνουν από το FL. Πρακτικά δεν ανήκει στην κατηγο-
ρία των BCLPD αλλά υπεισέρχεται στη διαφοροδιάγνω-
ση βλαστόμορφων Β λεμφωμάτων. ο κυτταρομετρικός 
προοσδιορισμός του ενδοκυττάριου αντιγόνου bcl2 εί-
ναι εύκολος και διακρίνει το FL με έντονη θετικότητα 

από το λέμφωμα Burkitt που δεν το εκφράζει. ο κυττα-
ρομετρικός προσδιορισμός του αντιγόνου Ki67, βασικού 
μιτωτικού δείκτη της ανοσοϊστοχημείας, δεν είναι ευχε-
ρής ούτε συγκρίσιμος, επειδή παρέχει χαμηλότερες τιμές, 
εξαιτίας της δύσκολης πρόσβασης των αντισωμάτων στο 
ενδοπυρηνικό αυτό αντιγόνο. Ωστόσο, υπό ειδικές συν-
θήκες μονιμοποίησης και διαπερατότητας βελτιώνεται 
σημαντικά η κυτταρομετρική μέτρηση, η οποία αποδει-
κνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στη διαφοροδιάγνωση των 
BCLPD από λεμφώματα υψηλής κακοήθειας, όπως επί-
σης και ως προγνωστικός δείκτης στο MCL.

H κατηγορία των λεμφωμάτων από την οριακή ζώνη 
(ΜΖL) και των λεμφοπλασματοκυτταρικών λεμφωμάτων 
(LP), συμπεριλαμβανομένης της νόσου Waldenstrom 
(WD), δεν εμφανίζει απόλυτα ειδικά ανοσοφαινοτυπι-
κά ευρήματα που να τα χαρακτηρίζουν και να τα δια-
κρίνουν από τα υπόλοιπα BCLPD. το ίδιο ισχύει και 
για τη μεταξύ τους διάκριση, στο μέτρο που παρατηρεί-
ται εκτεταμένη επικάλυψη στον ανοσοφαινότυπο και τη 
μορφολογία. Πρόσφατα βρέθηκε στην WD η μετάλλαξη 
μΥD88 L265, η οποία παρατηρήθηκε και σε περιπτώ-
σεις IgM μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αδιευκρίνιστης 
σημασίας (IgM MGUS), αφορίζοντας ένα φάσμα εξέλι-
ξης IgM MGUS προς LP/WD ως μια ξεχωριστή οντότητα 
με ειδικά μοριακά χαρακτηριστικά. Έτσι, στα νοσήματα 
αυτά έχει θέση η ταυτόχρονη μελέτη της κλωνικότητας 
των Β λεμφοκυττάρων και των πλασματοκυττάρων. ςτα 
λεμφοπλασματοκυτταρικά λεμφώματα βρίσκονται κατά 
κανόνα μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα μαζί με τα μο-
νοκλωνικά λεμφοκύτταρα22.

ο ανοσοφαινότυπος των λεμφοκυττάρων στα MZL 
εμφανίζει ετερογένεια. ςυχνά η έκφραση του αντιγόνου 
CD1c (BDCA1) (το οποίο χαρακτηρίζει τα σπληνικά IgM 
μνημονικά Β λεμφοκύτταρα) βρίσκεται αυξημένη, αλλά 
δεν είναι ειδική. το αντιγόνο CD200 είναι αρνητικό στα 
περισσότερα σπληνικά MZL, ενώ στα LP/WD είναι συ-
χνότερα θετικό (βλ. Πίνακα IV). Όπως προαναφέρθη-
κε, η συχνή έκφραση του CD5 στο SMZL δυσχεραίνει 
τη διαφοροδιάγνωση από το σπληνικό MCL23. η εικόνα 
περιπλέκεται σε μεμονωμένη παρουσία μονοκλωνικών 
λεμφοκυττάρων στο μυελό χωρίς σπληνομεγαλία ή λεμ-
φαδενοπάθεια. Εδώ υπεισέρχεται πιθανή οντότητα μο-
νοκλωνικής λεμφοκυττάρωσης (MBL) με φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά διαφορετικά από τυπική ή άτυπη BLL, 
η οποία χρειάζεται να διαφοροδιαγνωστεί από πιθανολο-
γούμενα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα της οριακής ζώ-
νης με πρωτοπαθή εντόπιση στο μυελό. 

ςτον Πίνακα IV παρατίθεται μια συγκεντρωμένη ανα-
φορά των οντοτήτων που συζητήθηκαν με τα διακριτικά 
φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά και τα ειδικά μορια-
κά και κυτταρογενετικά ευρήματα. ςτον Πίνακα V πα-
ρατίθενται τα προτεινόμενα πρωτόκολλα τυποποίησης 
ενός B-CLPD από τον συγγραφέα και στον Πίνακα Vι 
τα Πρωτόκολλα της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής 
συνεργατικής ομάδας Euroflow4.
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πίνακας IV . Ανακεφαλαίωση των χαρακτηριστικών των BCLPD

Οντότητα Ανοσοφαινότυπος Συνοδά διαγνωστικά ευρήματα

Χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (CLL)

Τυπικός φαινότυπος: CD5+/-*, CD20 (+d), 
CD22 (d), sIg (d), CD23+, CD79b-/d, FMC7-/d, 
CD43+, CD1c-

CD200+

Kυτταρογενετικές ατυπίες 13q-, p53, 
ATM

Χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (CLL) με άτυπη 
εικόνα

Ποικιλία φαινοτύπου CD5+,CD20 (+b), CD22 
(+b), sIg (+b), CD23-/d, CD79b+, FMC7+, 
CD200+

+12

Λέμφωμα από το κύτταρο 
του μανδύα (MCL)

Ποικιλία φαινοτύπου, CD5+/-*,συχνά CD20 (i), 
sIgM (b), CD23-/+, FMC7+/-CD11c-, CD1c+/-
CD38+/-CD10-/*

CD200-

Ποικιλία μορφολογίας (εντομές, 
βλαστική παραλλαγή)

Cyclin-D1, t(11;14)
bcl1 αναδιάταξη

Προλεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (PLL)

Ποικιλία φαινοτύπου, πιθανή επικάλυψη με 
CLL και MCL, CD5-/+, CD20 (+i), sIg (+i), 
FMC7+/-

CD200+/-

Μεγάλα κύτταρα με ευδιάκριτα 
πυρήνια; δ.δ. με μανδύα t(11;14), p53

B-λέμφωμα οριακής  
ζώνης (MZL)

Ποικιλία φαινοτύπου, μη ειδικός, CD5-
/+ (πιθανή επικάλυψη με MCL), CD23-/+, 
CD1c+/-*, CD11c+/-, CD103-/+, CD200-/+

Λεμφοκύτταρα με λάχνες ή 
προσεκβολές

7q-, +3q (σπληνικό MZL), t(11;18) 
(MALT) 

Λεμφοπλασματοκυτταρικό 
λέμφωμα (LP)

φαινότυπος μη ειδικός, CD5-/+*, CD23(-/d),  
CD1c+/-, μονοκλωνικά IgM+ 
πλασματοκύτταρα

CD200+/-

Μικρά κύτταρα, κυρίως στο μυελό, 
μετάλλαξη MyD88 L265P

Λεμφοζιδιακό λέμφωμα  
(FL)

CD5-/+*, CD10+/-*, CD19(+d), bcl2(+b),  
CD43-, CD200-

Λεμφοκύτταρα με διαμήκεις εντομές, 
t(14;18)

bcl2 αναδιάταξη

Τριχωτή λευχαιμία (hCL) Τυπικός φαινότυπος: CD5-/+*,CD20 (b), CD22 
(b), CD11c (b), CD25+, CD103+, CD1c+/-, sIg 
(i), CD10-/+, CD123(+b), CD200+

 Τριχωτά λεμφοκύτταρα, Αnnexin A1, 
TrAP

μετάλλαξη BrAF V600E στο 79%
μη μεταλλαγμένη BrAF 21%

Παραλλαγή Τριχωτής 
λευχαιμίας (hCL variant)

CD5-, CD20 (+b), CD22 +(b), CD11c (+b),  
CD25-, CD103+, CD123-/d, CD200-/d

Aταξινόμητο σπληνικό λέμφωμα WhO 
2008, απουσία μετάλλαξης BrAF

(+d): dim ή ασθενής έκφραση, (+i): intermediate ή ενδιάμεσης έντασης έκφραση, (+b): bright ή έντονη έκφραση, +/-: συνηθέστερα θετικό, 
-/+: συνηθέστερα αρνητικό,+/-* συνηθέστερα θετικό, πολύ σπάνια αρνητικό, -/+* συνηθέστερα αρνητικό, πολύ σπάνια θετικό,-/d αρνητικό 
έως ασθενής έκφραση

Μονοκλωνικές Β Λεμφοκυτταρώσεις (MBL)
η παρουσία μονοκλωνικών Β λεμφοκυττάρων σε χα-

μηλούς αριθμούς σε φυσιολογικά άτομα αποτέλεσε ση-
μαντική παρατήρηση ήδη από το 1991, αλλά μελετήθηκε 
διεξοδικά την τελευταία πενταετία και άλλαξε το δια-
γνωστικό πλαίσιο για την CLL. το ποσοστό των ατόμων 
με MBL και ο απόλυτος αριθμός των κλωνικών κυττά-
ρων ήταν διαφορετικός μεταξύ των διαφόρων μελετών. 
Αν μάλιστα αναλυθεί ένας αριθμός κυττάρων που υπερ-
βαίνει τις 200.000 θα βρεθούν σε αρκετά υγιή άτομα πο-

λύ χαμηλοί απόλυτοι αριθμοί μονοκλωνικών κυττάρων 
(<100/κκχ) και θα αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων που 
θα χαρακτηριστούν ως MBL24. τα ερωτήματα που αρχί-
ζουν να τίθενται και αφορούν στην κυτταρομετρική διά-
γνωση της MBL είναι κατά σειρά:
 1) Ποιος είναι ο ανοσοφαινότυπος των μονοκλωνικών 

αυτών Β λεμφοκυττάρων; 
 2) Πώς θα γίνει η διάγνωση και διαφοροδιάγνωση της 

MBL από τις άλλες οντότητες και πώς εμπλέκεται η 
MBL στη διάγνωση άλλων λεμφωμάτων. 

 3) Ποια είναι η παθογενετική σημασία της MBL όσον 
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αφορά την εξέλιξη σε CLL ή άλλα λεμφοϋπερπλαστι-
κά νοσήματα και ποιος είναι ο ρόλος των κυτταρομε-
τρικών προσδιορισμών; 

 4) Υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες που να σχετί-
ζονται με την εξέλιξη της MBL σε CLL; Έχει ρόλο ο 
ανοσοαφαινότυπος εδώ;
ο ανοσοφαινότυπος MBL συνήθως είναι πανομοιό-

τυπος με τον αντίστοιχο της τυπικής B-CLL. ςπανιότε-
ρα υπάρχει φαινότυπος άτυπης CLL αλλά και φαινότυπος 
μνημονικών κυττάρων που μοιάζει με MZL ή LP, ακόμη 
και δικλωνική MBL. ςε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η δι-
άγνωση MBL δε θα στηριχτεί μόνο στα κυτταρομετρικά 

ευρήματα αλλά και στον υπόλοιπο κλινικό και παρακλι-
νικό έλεγχο. ο απόλυτος αριθμός του Β κλώνου στο αίμα 
αποτελεί ωστόσο θέμα κυτταρομετρίας. με βάση τη νέα 
κατά WHO 2008 ταξινόμηση25 ο απόλυτος αριθμός των 
μονοκλωνικών Β λεμφοκυττάρων στη MBL πρέπει να εί-
ναι κάτω από 5000/κκχ. η αντικειμενική εξέταση πρέπει 
να είναι αρνητική, χωρίς λεμφαδένες ή οργανομεγαλία 
και ο απεικονιστικός έλεγχος να μην αποκαλύψει παρό-
μοια ευρήματα. το Β λεμφοκυτταρικό λέμφωμα από μικρά 
λεμφοκύτταρα (B-Small Lymphocytic cell Lymphoma, 
B-SLL) μπορεί να έχει εικόνα στο αίμα παρόμοια με MBL. 
Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν Β συμπτώματα (πυρετό, 
απώλεια βάρους) ούτε ενδείξεις αυτοάνοσου νοσήματος 
(λ.χ. αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία) με Β μονοκλωνικό 
πληθυσμό. το ίδιο ισχύει για λοιμώξεις. Εφόσον αποκλει-
στούν οι πιθανότητες υποκείμενου λεμφώματος (MCL, 
MZL, LP κ.α.), αυτοάνοσου νοσήματος ή λοίμωξης, τότε 
πρόκειται για MBL με φαινότυπο είτε τυπικής είτε άτυ-
πης CLL είτε μη-CLL. Έχει θέση στη διάγνωση ο μυε-
λός; με βάση πρόσφατη μελέτη26 φαίνεται oτι η MBL 
έχει σαφώς μικρότερη διήθηση στο μυελό από την CLL. 
Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις το 
ποσοστό του κλώνου μπορεί να είναι σχετικά υψηλό (20-
30% ή και μεγαλύτερο) και να υπάρχει στασιμότητα των 
ευρημάτων χωρίς κλινική εξέλιξη πρός CLL.

η συχνότητα της MBL είναι μερικές δεκάδες έως εκα-
τοντάδες φορές μεγαλύτερη από εκείνη της CLL. κατά συ-
νέπεια είναι προφανές ότι δεν εξελίσσονται όλες οι MBL 
τύπου CLL σε CLL. μόνο ένα 1-2% ετησίως, εξελίσσο-
νται από MBL σε CLL που χρειάζεται θεραπεία. Από την 
άλλη πλευρά, στην αναδρομική μελέτη του Landgren και 
συν27, σε πληθυσμό 77469 ατόμων, επί 46 ατόμων που 
στη μετέπειτα ζωή τους εμφάνισαν CLL, οι 44 (98%) εί-
χαν ήδη MBL πληθυσμό. Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι η 
CLL, κατ’ αναλογία με άλλα νεοπλασματικά νοσήματα, 
δημιουργείται μετά από πολλαπλές γενετικές βλάβες, πά-
νω σε ένα ήδη ανώμαλο υπόστρωμα MBL, ωστόσο το 
θέμα παραμένει ανοιχτό.

Ανέκαθεν υπήρχε το ερώτημα αν ο αριθμός των κυτ-
τάρων έχει σημασία στην περίπτωση της MBL και αν 
το όριο των 5000/κκχ έχει βιολογική διακριτική σημα-

πίνακας VI. Πρωτόκολλα για την ολοκλήρωση της τυποποίησης ενός B-CLPD (Euroflow)4. Το πρώτο χρησιμοπoι-
είται για τη διάκριση CLL και τα υπόλοιπα 3 για την διαφοροδιάγνωση των υπολοίπων B-CLPD (31 αντισώματα).

Pacific blue Pacific Orange FITC PE PerCP-Cy5.5 PE-Cy7 APC APC-H7
CD20* CD45* CD23 CD10 CD79b CD19* CD200 CD43
CD20 CD45 CD31 CD305 CD11c CD19 sIgM CD81
CD20 CD45 CD103 CD95 CD22 CD19 CXCr5 CD49d
CD20 CD45 CD62L CD39 hLA-Dr CD19 CD27

s=επιφανειακό, * συνδετικά αντισώματα

πίνακας V. Πρωτόκολλα για την ολοκληρωμένη τυ-
ποποίηση ενός B-CLPD (ΠΓΝΑ Γεννηματάς). Τα πρώ-
τα 5 πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται για τη διάκριση 
CLL και τα υπόλοιπα 6 για την διαφοροδιάγνωση των 
υπολοίπων B-CLPD (33 αντισώματα).

FITC PE ECD PeCy5 PeCy7
ισοτυπικό  

contrΙol
ισοτυπικό  

control
# # CD19*

CD5 CD20 CD19
CD43 CD79b CD19
FMC7 CD23 CD19

CD22 CD200 CD19
CD38 CD10 CD19
CD11c CD1c CD19
CD103 CD27 CD19
CD25 CD123 CD19

sIgA sIgM CD19
sIgG sIgD CD19

s=επιφανειακό, *συνδετικά αντισώματα, # κενές θέσεις για την κατά 
περίπτωση προσθήκη ενός ή δύο συνδετικών αντισωμάτων (π.χ. 
CD5, CD20, CD38, CD10, CD45), για την τυποποίηση δικλωνικών 
BCLPD ή τη διάκριση από φυσιολογικούς πληθυσμούς (φυσιολο-
γικά Β, αιματογόνια, πλασμαβλάστες) που συνυπάρχουν με το μο-
νοκλωνικό πληθυσμό και επηρεάζουν τον φαινότυπο.
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σία μεταξύ CLL και MBL. η κλασική Βρετανική μελέτη 
Rawstron και συν28 αλλά και η ιταλική Rossi και συν26, 
συνδέουν αναμφίβολα το απόλυτο φορτίο του κλώνου 
με την εξέλιξη από MBL σε CLL. Αριθμός Β κλωνικών 
κυττάρων πάνω από 3700 σαφώς σημαίνει πέντε φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα εξέλιξης σε CLL σε σχέση με 
αριθμό κάτω από 1200/κκχ. Ειδικά πάνω από 3700/κκχ 
CD5+ B μονοκλωνικά λεμφοκύτταρα, σχετίζονται με εξέ-
λιξη προς CLL στο 75% των ατόμων, σε λιγότερο από 
τρία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, το όριο των 5000/
κκχ φαίνεται να έχει βιολογική σημασία και να διαχωρί-
ζει την MBL από τη CLL σε στάδιο Rai 0, δύο οντότη-
τες που διακρίνονται μόνο από τον απόλυτο αριθμό των 
5000/κκχ Β λεμφοκυττάρων, αλλά εμφανίζουν διαφορε-
τική βιολογική συμπεριφορά. 

Ανίχνευση της MRD στα ΒCLPD
τα τελευταία δέκα χρόνια, η κυτταρομετρία ροής εξε-

λίχθηκε σημαντικά στην ποσοτική ανίχνευση της MRD 
στα αιματολογικά νοσήματα. ιδιαίτερα για τη CLL και τα 
Β λεμφώματα, υποκατέστησε σταδιακά τις τεχνικές χαμη-
λής ευαισθησίας της περασμένης δεκαετίας, που εφάρμο-
ζαν συνδυασμούς δύο ή τριών φθοριοχρωμάτων. ςήμερα 
τα περισσότερα εργαστήρια διαθέτουν αναλυτές με δυνα-
τότητα μελέτης πέντε ή περισσοτέρων φθοριοχρωμάτων 
για την ταυτόχρονη μελέτη αντιγόνων στα κύτταρα. με 
βάση τις δυνατότητες αυτές, ο προσδιορισμός της MRD 
πρέπει να εκπληρώνει τρείς βασικούς στόχους: 1) ανάδει-
ξη μονοκλωνικών Β πληθυσμών 2) ανοσοφαινοτυπικός 
προσδιορισμός τους με ειδικούς συνδυασμούς μονοκλω-
νικών αντισωμάτων ικανών να διαχωρίζουν με βεβαιό-
τητα τα νεοπλασματικά από τα φυσιολογικά Β κύτταρα 
στο αίμα και το μυελό και 3) ακριβής ποσοτικός προσ-
διορισμό τους με ανάλυση τουλάχιστον 20 μετρικών γε-
γονότων της νόσου (events).

Mέσα στον όρο Β πληθυσμός περιλαμβάνουμε περιφε-
ρικά Β λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και πρόδρομα 
κύτταρα Β λεμφικής σειράς. τα δύο τελευταία ανιχνεύ-
ονται κατά κανόνα στα δείγματα του μυελού. κατά συ-
νέπεια, η νόσος στη CLL και τα Β λεμφώματα πρέπει να 
διακρίνεται από τα φυσιολογικά περιφερικά Β λεμφο-
κύτταρα, τα φυσιολογικά πλασματοκύτταρα, αλλά και 
τις φυσιολογικές Β προβαθμίδες, γνωστές ως αιματογό-
νια. τα τελευταία χρόνια η αναγνώριση σε χαμηλό επί-
πεδο (10-4) της παρουσίας MBL με ανοσοφαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά CLL, ιδίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας, 

προσθέτει μια νέα παράμετρο διάκρισης μεταξύ MRD 
και MBL. ςε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται MRD τα 
CD5+CD19+ διπλά θετικά λεμφοκύτταρα, χωρίς απόδει-
ξη κλωνικότητας30. 

η κυτταρομετρική ανίχνευση MRD, εμφανίζει πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα, ανάλογα με το Β νεόπλασμα 
στο οποίο εφαρμόζεται, το δείγμα που αναλύεται (αίμα ή 
μυελός) και το είδος της θεραπείας (πρβλ. μονοκλωνικό 
αντίσωμα αντι-CD20). Oι ανοσοφαινοτυπικοί συνδυασμοί 
συνήθως χρησιμοποιούνται στα αρχικά κατατοπιστικά 
πρωτόκολλα για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση. Όταν 
αναφερόμαστε σε CD5 αρνητικά λεμφώματα με ειδικά 
ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, όπως η HCL, είναι 
ευχερής η ανάδειξη της νόσου με ειδικά αντιγόνα, π.χ. 
CD103. Όσον αφορά το FL, ειδικά στο μυελό η ανάδει-
ξη CD10 θετικών κυττάρων δεν είναι επαρκής χωρίς το 
τεκμήριο της κλωνικότητας, επειδή μπορεί να πρόκειται 
για αιματογόνια, ενώ στο λεμφαδένα για αντιδραστικά 
CD10+ λεμφοκύτταρα. τέλος, όταν δεν υπάρχουν ειδι-
κά ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά διάκρισης από τα 
φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα, όπως στα MZL, η κλωνι-
κότητα από μόνη της ή ακόμη και η κλωνική περίσσεια, 
αποτελούν ενδείξεις παρουσίας μRD. ςτο LP και την 
WD μπορεί να εκριζωθεί ο λεμφοκυτταρικός Β κλώνος 
και να απομείνουν CD20 αρνητικά πλασματοκύτταρα, 
ανθεκτικά στο αντι-CD2031. H συνήθης ευαισθησία της 
τεχνικής φτάνει μέχρι τον τέταρτο λογάριθμο, χωρίς να 
αποκλείεται, υπό παρατεταμένες συνθήκες ανάλυσης άνω 
των 106 κυττάρων, η ανίχνευση νόσου στο 10-5 η οποία 
γίνεται με εξαιρετική δυσκολία και θεωρείται ότι βρίσκε-
ται στα όρια της τεχνικής. 

μια δυσκολία της πολυπαραμετρικής κυτταρομετρί-
ας είναι η προτυποποίηση της τεχνικής (standardization). 
Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται συνεργατικές Ευ-
ρωπαϊκές ομάδες, όπως η European Research Initiative 
for CLL (ERIC)32, η Euroflow4 και η Εuropean Leukemia 
Net (ELN)33. οι βασικοί στόχοι των πρωτοκόλλων ποσοτι-
κής ανίχνευσης της MRD αποτελούν μια βάση εκκίνησης 
για την αξιολόγηση και την τυποποίηση των διαφόρων 
τεχνικών. το ερώτημα σε ποια κέντρα πρέπει να γίνεται 
η εφαρμογή τεχνικών MRD στη CLL και τα λεμφώμα-
τα εξαρτάται από τα πλαίσια διενέργειας εθνικών ή διε-
θνών συνεργατικών μελετών. ςτην περίπτωση αυτή, είναι 
επιθυμητός ο εναρμονισμός των πρωτοκόλλων. ςυνήθως 
υπάρχει ένας μικρός αριθμός κέντρων αναφοράς και δι-
απιστεύονται τα ξεχωριστά εθνικά εργαστήρια από την 
κεντρική ομάδα των εργαστηρίων αναφοράς.
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Immunophenotypic analysis of chronic lymphoproliferative syndromes
by George Paterakis

Immunology Department-Flow Cytometry Laboratory,  
“G. Gennimata” General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Flow cytometry immunophenotyping of blood and marrow aspirate fluid specimens is in-
cluded as a rule in the initial diagnostic work-up of B chronic lymphoproliferative disorders (BCLPD). 
Along with morphology and the clinical presentation it forms the basis for differential diagnosis in most 
cases. It appears to be the method of choice for assessing clonality. Following this, selected antibody 
combinations are applied in order to discriminate the various ΒCLPD. Even if the phenotype is not al-
ways specific to formulate a definite diagnosis, it appears to be helpful for the initial diagnostic assess-
ment and patient management. Immunophenotype per se should not be considered without also taking 
into account classic smear morphology and the clinical presentation. Identical protocols to those applied 
in blood and marrow fluid can be used in cell suspensions from lymphoid tissues or fine needle aspirates. 
Recently, small monoclonal populations of B cells of uncertain clinical significance were recognized, 
defined as monoclonal B lymphocytosis (MBL). MBL should be differentiated from lymphomas. Com-
plete treatment response has been recently revisited by minimal residual disease flow cytometry data in 
chronic lymphocytic leukemia and other BCLPD.
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Κλασική και μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση  
χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων

Αναστασία Aθανασιάδου

ΠΕΡιληΨη: τα τελευταία 40 χρόνια η κλασική κυτταρογενετική και η μοριακή κυτταρογενετική με-
λέτη ανέδειξαν μεγάλο αριθμό μη τυχαίων χρωμοσωμικών ανωμαλίων σε ασθενείς με χρόνια Β λεμφο-
ϋπερπλαστικά σύνδρομα. η χρήση νέων μιτογόνων αύξησε τη δυνατότητα επίτευξης μεταφάσεων και 
ανίχνευσης του παθολογικού κλώνου. η ανίχνευση συγκεκριμένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών βοηθά 
στην επιβεβαίωση της διάγνωσης μαζί με τη μορφολογία, τον ανοσοφαινότυπο, τα κλινικά χαρακτη-
ριστικά και τους μοριακούς δείκτες της νόσου. Από την κυτταρογενετική μελέτη των χρόνιων Β λεμ-
φοϋπερπλαστικών νοσημάτων φάνηκε ότι η παρουσία εξελικτικών κλώνων και η πολυπλοκότητα του 
καρυοτύπου συσχετίζονται με επιθετικότερη πορεία νόσου. ςήμερα, η κυτταρογενετική μελέτη ασθε-
νών με Χλλ κατευθύνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση: ιδιαίτερα η ανίχνευση της έλλειψης 17p θεω-
ρείται ανεξάρτητος κακός προγνωστικός παράγοντας που χαρακτηρίζει μια ομάδα ασθενών με φτωχή 
απάντηση στη φλουνταραμπίνη και το Rituximab. ςυμπερασματικά, η κλασική κυτταρογενετική και 
η μοριακή κυτταρογενετική βοηθούν στη διαστρωμάτωση των ασθενών και στην ανάπτυξη νέων στο-
χευμένων θεραπειών.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα χρόνια Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα είναι ετε-

ρογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται συνήθως 
από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και συσσώρευση στο 
μυελό και στο αίμα κυττάρων της λεμφικής σειράς, σχετι-
κά ώριμων. Παρότι ανήκουν στα χαμηλού βαθμού κακο-
ήθειας νοσήματα και η φυσική πορεία της νόσου διαρκεί 
πολλά χρόνια, κάποιοι υπότυποι παρουσιάζουν επιθετική 
κλινική πορεία και συσχετίζονται με κακή πρόγνωση1.

ο αριθμός των χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών νο-
σημάτων που διερευνήθηκε με κυτταρογενετική μελέτη 
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. η δυσκολία 
που υπήρχε στην κυτταρογενετική μελέτη των νοσημά-
των αυτών οφειλόταν κυρίως στο χαμηλό μιτωτικό δεί-
κτη των νεοπλασματικών κυττάρων αλλά και στη μικρή 
απαντητική ικανότητα τους σε μιτογόνα. Αρχικά, το πιο 
διαδεδομένο μιτογόνο ήταν η φυτοαιμοσυγκολλητινίνη 
(PHA) η οποία προάγει κυρίως τον πολλαπλασιασμό των 

T λεμφοκυττάρων. η χρήση νέων μιτογόνων (Epstein-
Barr virus, lipopolysaccharide από E. coli, protein A, 
phorbol ester TPA) που επάγουν τον πολλαπλασιασμό 
των Β λεμφοκυττάρων συνέβαλε καθοριστικά στην ανεύ-
ρεση χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε ασθενείς με χρόνια 
λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα2. η προσθήκη στις καλ-
λιέργειες των Β νεοπλασματικών κυττάρων του συνδυα-
σμού της ιντερλευκίνης-2 με τη φυτοαιμοσυγκολλητίνη 
(ΡηΑ) φάνηκε ότι αυξάνει σημαντικά την πολλαπλασι-
αστική τους ικανότητα και τη δυνατότητα ανίχνευσης 
κλωνικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών3. το 2005 βρέ-
θηκε ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα των περισσοτέρων 
κακοηθειών Β κυτταρικής προέλευσης, με εξαίρεση το 
πλασμοκύττωμα, απαντούν στη διέγερση με CpG ολιγο-
νουκλεοτίδια με αύξηση της έκφρασης συνδιεγερτικών, 
αντιγονοπαρουσιαστικών μορίων και του CD20 και αύ-
ξηση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των κακοήθων 
κυττάρων4,5. η χρήση της ιντερλευκίνης-2 σε συνδυασμό 
με CpG ολιγονουκλεοτίδια DSP30 βελτίωσε περαιτέρω 
τη δυνατότητα επίτευξης μεταφάσεων και κατάδειξης του 
παθολογικού κλώνου.

η ανάπτυξη μεθόδων μοριακής κυτταρογενετικής όπως 
ο in situ υβριδισμός με φθορίζουσες χρωστικές (FISH), 
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ο συγκριτικός υβριδισμός του γονιδιώματος (CGH) και 
ο συγκριτικός υβριδισμός του γονιδιώματος με μικροσυ-
στοιχίες (CGH-microarray) προσέφερε τη δυνατότητα 
περαιτέρω μελέτης των χρόνιων λεμφοϋπερπλαστικών 
νοσημάτων επειδή δεν απαιτούν την ύπαρξη μεταφά-
σεων και έχουν καλύτερη διακριτική ικανότητα για την 
ανίχνευση χρωμοσωμικών μικροαλλαγών (<4Mb). ςε 
ερευνητικό επίπεδο, προσφέρουν πληροφορίες για την 
ύπαρξη έλλειψης ή πολλαπλασιασμού γονιδίων, συμβάλ-
λουν στην αναγνώριση νέων χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
και στη μοριακή ανάλυση της χρωμοσωμικής ανωμαλί-
ας. ςυμβάλουν επίσης στην κατάδειξη με ακρίβεια της 
συχνότητας συγκεκριμένων γενετικών βλαβών. Από τις 
μεθόδους της μοριακής κυτταρογενετικής, πιο διαδεδο-
μένη είναι η μέθοδος FISH. η συνεχής παραγωγή άμεσα 
σημασμένων νέων ανιχνευτών, η βελτίωση του φθορίζο-
ντος σήματος και ο συνδυασμός με ειδικό τεχνολογικό 
εξοπλισμό αύξησαν περαιτέρω την ευαισθησία της μεθό-
δου και μείωσαν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για 
την εφαρμογή της. η μέθοδος FISH εφαρμόζεται κυρίως 
σε περιπτώσεις όπου η κλασική κυτταρογενετική ανάλυ-
ση δεν ήταν δυνατή λόγω απουσίας μεταφάσεων ή όταν η 
ποιότητα των μεταφάσεων δεν επιτρέπει την πλήρη κυτ-
ταρογενετική μελέτη ή ακόμη όταν απαιτείται περαιτέρω 
μελέτη, για διευκρίνιση αναδιατάξεων με συμμετοχή τρι-
ών ή περισσοτέρων χρωμοσωμάτων αλλά και στα πλαί-
σια κλινικών μελετών.

H κλασική κυτταρογενετική και η μοριακή κυτταρο-
γενετική συμβάλλουν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης, 
στην ταξινόμηση και την πρόγνωση των χρόνιων Β λεμ-
φοϋπερπλαστικών νοσημάτων.

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
η κυτταρογενετική μελέτη των ασθενών με Χλλ εί-

ναι δύσκολη και επίπονη λόγω του χαμηλού μιτωτικού 
δείκτη των κυττάρων της νόσου, αλλά και επειδή μόνο 
ένα μέρος του νεοπλασματικού κλώνου εμφανίζει καρυ-
οτυπικές ανωμαλίες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην 
επιλογή των μεταφάσεων που θα αναλυθούν: οι καλής 
ποιότητας μεταφάσεις συνήθως προέρχονται από λεμ-
φοκύτταρα που δεν ανήκουν στον κλώνο και η ανάλυσή 
τους δε βοηθά στην ανεύρεση της χρωμοσωμικής βλάβης. 

οι πρώτες κυτταρογενετικές μελέτες των ασθενών με 
Χλλ ανέφεραν ανεύρεση παθολογικού κλώνου σε ποσο-
στό 30 - 40%.1,2,5 το ποσοστό είναι υψηλότερο σε μελέτες 
που συμπεριλαμβάνουν ασθενείς προχωρημένων σταδίων 
νόσου με ανάγκη έναρξης θεραπείας. ςυχνότερες ανω-
μαλίες είναι: t/del(13q), del(11q), +12, 14q+ και del(6q). 
ςτις περισσότερες μελέτες φάνηκε ότι η μέθοδος FISH 
αυξάνει το ποσοστό των ανιχνεύσιμων χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών επειδή μπορεί να ελέγχει μη διαιρούμενα (με-
σοφασικά) κύτταρα. με τη μέθοδο FISH διαπιστώθηκε 

ότι η συχνότητα εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
στη Χλλ υπερβαίνει το 80%. το 2000, οι Doehner και 
συν. παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κυτταρογενετική με-
λέτη με FISH σε 325 ασθενείς με Χλλ6. Χρησιμοποιώ-
ντας 8 ανιχνευτές για αναζήτηση ελλείψεων στις περιοχές 
6q21, 11q22-23, 13q14, 17p13, τρισωμίας στις περιοχές 
3q26, 8q24, 12q13, καθώς και μεταθέσεων στην περιοχή 
14q32, ανέφεραν χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ποσοστό 
82% των ασθενών. ςε στατιστική ανάλυση συμπεριλή-
φθηκαν 5 ομάδες ασθενών: ασθενείς που παρουσίαζαν 
μόνο έλλειψη 17p13 ή έλλειψη 11q22-23 ή τρισωμία 12 
ή φυσιολογικό καρυότυπο ή έλλειψη 13q14 ως μοναδική 
χρωμοσωμική ανωμαλία. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημα-
ντική διαφορά ως προς την πιθανότητα ολικής επιβίωσης 
σε κάθε ομάδα που ήταν, αντιστοίχως, 32, 79, 114, 111 και 
133 μήνες, καθώς και ως προς την πιθανότητα διάμεσης 
επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου που ήταν, αντιστοίχως, 
9,13, 33, 49 και 92 μήνες. η γερμανική ομάδα μελέτης 
της Χλλ (German CLL Study Group) έδειξε διαφορετι-
κή κατανομή των χρωμοσωμικών ανωμαλιών ανάλογα με 
το στάδιο των ασθενών αλλά και την πορεία της νόσου 
(επιθετική ή σταθερή)7. Έτσι, στην ομάδα CLL1 που πε-
ριλάμβανε ασθενείς σταδίου Α κατά Binet χωρίς ανάγκη 
έναρξης θεραπείας, η συχνότητα της έλλειψης 13q ήταν 
59% και η συχνότητά της ως μεμονωμένη βλάβη 40%. η 
έλλειψη 11q- βρέθηκε σε ποσοστό 10%, η έλλειψη 17p- 
σε ποσοστό 7% και η τρισωμία 12q+ σε ποσοστό 10%. 

η μέθοδος FISH είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διαφο-
ρική διάγνωση της Χλλ από το λέμφωμα από το κύττα-
ρο του μανδύα και άλλα λεμφώματα Β κυτταρικής αρχής. 
ςε περιπτώσεις Χλλ με άτυπη μορφολογία ή ανοσοφαι-
νοτυπικό score κατά Matutes 3/5 ή μικρότερο προτείνε-
ται έλεγχος με break apart ανιχνευτή για το γενετικό τόπο 
της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών IGH (14q32) 
και σε περιπτώσεις αναδιάταξης 14q32 γίνεται περαιτέ-
ρω διερεύνηση για καθορισμό του χρωμοσώματος που 
συμμετέχει στην αναδιάταξη [t(11;14),t(14;18), t(14;19)]. 
η αναδιάταξη 14q32 ανιχνεύεται στο 6-19% των ασθε-
νών με Χλλ στη διάγνωση της νόσου και συσχετίζεται 
με πτωχή πρόγνωση8. 

την τελευταία πενταετία, με τη χρήση των νέων μι-
τογόνων φάνηκε ότι ο αριθμός των ανιχνεύσιμων χρω-
μοσωμικών ανωμαλιών με την κλασική κυτταρογενετική 
είναι μεγαλύτερος έναντι εκείνων που βρέθηκαν με τη 
μέθοδο FISH με τους ευρέως χρησιμοποιούμενους ανι-
χνευτές για την Χλλ5. O σύνθετος καρυότυπος δεν κα-
ταδεικνύεται συνήθως με τη μέθοδο FISH και φαίνεται 
ότι συσχετίζεται με άλλους καθιερωμένους δυσμενείς βι-
ολογικούς προγνωστικούς παράγοντες στη Χλλ. Επίσης, 
επηρεάζει δυσμενώς την επιβίωση και στα δύο άκρα του 
φάσματος της προγνωστικής διαστρωμάτωσης, δηλαδή 
σε ασθενείς με διαταραχή του 17p και ασθενείς με με-
ταλλαγμένες αλληλουχίες IGHV.9,10
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η τρισωμία 12 ανιχνεύεται στο 1/3 των ασθενών με 
παθολογικό καρυότυπο όταν η μελέτη γίνεται με κλασι-
κή κυτταρογενετική. ςε έλεγχο με FISH, τρισωμία 12 
ανιχνεύεται σε ποσοστό 15% των ασθενών με Χλλ. η 
τρισωμία 12 συχνά συσχετίζεται με άτυπη μορφολογία 
λεμφοκυττάρων11,12. με κλασική κυτταρογενετική μελέ-
τη πρόσφατα βρέθηκε ότι η τρισωμία 19 συνυπάρχει με 
τρισωμία 12 σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με μεταλ-
λαγμένα γονίδια IGHV13,14.

η προγνωστική σημασία των χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών εκτός βασικών προγνωστικών κατηγοριών, ιδί-
ως των χρωμοσωμικών μεταθέσεων, απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση17,18. ςτην πορεία της νόσου το 11.5-38% των 
ασθενών παρουσιάζουν κλωνική εξέλιξη12,19. οι ελλείψεις 
11q, 6q, και 17p θεωρούνται οι πιο συχνές δευτεροπαθείς 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. η κλωνική εξέλιξη συσχετίζε-
ται με επιθετικότερη πορεία νόσου και πτωχή πρόγνωση. 

ςύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του iwCLL/
NCI, συνιστάται έλεγχος με FISH πριν την έναρξη θε-
ραπείας για τη διερεύνηση της ύπαρξης ανωμαλίας στις 
περιοχές 11 q22 (Ατμ), 13q14(D13S319), TP53(17p13) 
καθώς και για την κατάδειξη τρισωμίας 12. Επίσης προτεί-
νεται έλεγχος για έλλειψη στο μακρό βραχίονα του χρω-
μοσώματος 6 στις περιοχές 6q21 ή/και 6q2320. το National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) συνιστά έλεγχο 
με FISH ή κυτταρογενετικό έλεγχο με τη χρήση νέων μι-
τογόνων ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη ανωμαλιών όπως 
t(11;14), t(11q;v), +12, del(11q), del(13q) και del(17p13). 

οι ασθενείς που παρουσιάζουν ως μοναδική χρωμο-
σωμική ανωμαλία την έλλειψη στην περιοχή 13q14 εμ-
φανίζουν μακρά επιβίωση. οι ελλείψεις 11q, 6q και 17p 
συσχετίζονται με γρήγορη εξέλιξη νόσου και κακή πρό-
γνωση. η ανίχνευση έλλειψης 11q και 17p κατευθύνει 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση. η θεραπεία με συνδυα-
σμό φλουνταραμπίνης κυκλοφωσφσμίδης και rituximab 
(FCR) βελτίωσε πολύ το ποσοστό επίτευξης πλήρους 
ύφεσης και της ολικής επιβίωσης των ασθενών με έλ-
λειψη 11q. η ανίχνευση της έλλειψης 17p έχει ιδιαίτερη 
σημασία επειδή ταυτοποιεί μια ομάδα ασθενών με φτω-
χή απάντηση στη φλουνταραμπίνη και στο Rituximab. 
ςτους συγκεκριμένους ασθενείς επιβάλλονται εναλλα-
κτικές προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων και μεταμόσχευση 
αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων21.

Β προλεμφοκυτταρική λευχαιμία
η Β προλεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι εξαιρετικά 

σπάνια νόσος1,2. τα κυτταρογενετικά δεδομένα είναι πε-
ριορισμένα λόγω της σπανιότητας του νοσήματος αλλά 
και της δυσκολίας επίτευξης μεταφάσεων από προλεμ-
φοκύτταρα. Πολύ συχνά ανιχνεύεται σύνθετος καρυότυ-
πος. Έλλειψη 17p βρίσκεται στο 50% των περιπτώσεων 
και συνυπάρχει και με μεταλλάξεις του γονιδίου TP531,22, 

προσφέροντας μια βιολογική ερμηνεία για την επιθετική 
κλινική συμπεριφορά της νόσου. με τη μέθοδο FISH ανι-
χνεύθηκαν ανωμαλίες όπως έλλειψη 13q-, έλλειψη 11q 
και 17p-, ενώ η τρισωμία 12 είναι σπάνια. Άλλες χρωμο-
σωμικές ανωμαλίες είναι η έλλειψη 6q-, t(6;12), δομικές 
ανωμαλίες του 1p και του 1q. Χρωμοσωμικές μεταθέσεις 
με συμμετοχή της ζώνης 8q24 συσχετίζονται με επιθε-
τικότερη νόσο23.

Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης
το ςλοΖ είναι διακριτή κατά WHO κλινικοπαθολο-

γοανατομική οντότητα με χαρακτηριστικό (όχι ειδικό) 
ανοσοφαινότυπο ο οποίος συμβάλλει στη διαφορική δι-
άγνωση του ςλοΖ από άλλα λεμφώματα από μικρά Β 
λεμφοκύτταρα που διηθούν δευτερογενώς τον σπλήνα. 
Χωρίς βιοψία του σπλήνα είναι δύσκολη η διαφορική δι-
άγνωση από άλλα χαμηλού βαθμού κακοήθειας Β κυττα-
ρικής αρχής νεοπλάσματα1. 

το ςλοΖ δε συσχετίζεται με κάποια ειδική ή έστω χα-
ρακτηριστική γενετική βλάβη. τα κυτταρογενετικά ευρή-
ματα είναι ετερογενή. Αναφέρεται η ύπαρξη δύο υποτύπων 
ςλοΖ, με έλλειψη 7q και τρισωμία 3q, αντιστοίχως2,24. 
Έλλειψη της περιοχής 7q21-32 έχει αναφερθεί σε ποσο-
στό έως 40% και συσχετίστηκε με κακή πρόγνωση. τρι-
σωμία 3q ανιχνεύεται συχνά (17%) και συσχετίζεται με 
καλή πρόγνωση. μη τυχαία είναι και η μετάθεση t(2;7)
(p12;q21) που βρίσκεται σε μικρό αριθμό ασθενών με 
ςλοΖ και συσχετίζεται με ενεργοποίηση του γονιδίου 
CDK625. η μετάθεση t(11;14)(q13;q32) που αποτελεί 
χαρακτηριστική χρωμοσωμική ανωμαλία του λεμφώμα-
τος από το κύτταρο του μανδύα βρίσκεται και σε ασθε-
νείς με ςλοΖ26,27.

το 2010, σε μελέτη που περιλάμβανε 330 ασθενείς με 
ςλοΖ βρέθηκε ότι 72% παρουσίαζαν παθολογικό καρυό-
τυπο, 53% είχαν πολύπλοκο καρυότυπο και 29% παρουσί-
αζαν μια μόνο χρωμοσωμική ανωμαλία28. οι συχνότερες 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι επιπρόσθετο 3/3q και 12q, 
έλλειψη 6q και 7q καθώς και μεταθέσεις των 8q, 1q και 
14q. Ασθενείς με αμετάλλακτες αλληλουχίες IGHV είχαν 
ελλείψεις του 7q και του TP53. Φάνηκε επίσης ότι ο πο-
λύπλοκος καρυότυπος, οι ανωμαλίες 14q και η έλλειψη 
17p (TP53) συσχετίζονται με κακή πρόγνωση.

Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
τύπου MALT

το 7-8% των λεμφωμάτων από Β λεμφοκύτταρα και 
το 50% των πρωτοπαθών λεμφωμάτων του στομάχου 
είναι εξωλεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης τύ-
που MALT1. η κυτταρογενετική μελέτη των λεμφωμά-
των αυτών είναι δύσκολη επειδή το υλικό της βιοψίας 
συνήθως είναι περιορισμένο. τρεις είναι οι συχνότερες 
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μεταθέσεις σε ασθενείς με λέμφωμα MALT: t(11;18)
(q21;q21), t(14;18)(q32;q21) και t(1;14)(p22;q32). Όλες 
τελικά ενεργοποιούν την οδό του NF-κB2. η αναδιάτα-
ξη t(11;18)(q21;21)/API2;MALT1 έχει αναφερθεί σε 
γαστρικό και πνευμονικό λέμφωμα1,29. οι μέθοδοι FISH 
συμβάλλουν πολύ στην ανίχνευση της t(11;18)(q21;21) 
στους συγκεκριμένους ασθενείς. H αναδιάταξη t(11;18)
(q21;21) δε βρίσκεται ποτέ σε λέμφωμα στομάχου από 
μεγάλα κύτταρα. η αναδιάταξη t(14;18)(q32;q21) έχει 
βρεθεί σε MALT λέμφωμα οφθαλμού και σιελογόνων 
αδένων. τέλος, η αναδιάταξη t(1;14)(p22;q32) παρα-
τηρείται σε ποσοστό <2% των MALT λεμφωμάτων και 
είναι συχνή στο πνευμονικό λέμφωμα (7-9%). Όταν συ-
νυπάρχουν επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συ-
νήθως πρόκειται για τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 3, 
12 και 18. η αναδιάταξη t(3;14)(p14.1;q32) ανιχνεύεται 
στο 10% των MALT λεμφωμάτων θυρεοειδούς, οφθαλ-
μού και δέρματος άλλα έχει βρεθεί και σε άλλα Β κυτ-
ταρικής αρχής νεοπλάσματα1,2.

τα περισσότερα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα ορια-
κής ζώνης τύπου MALT δεν είναι επιθετικά και απαντούν 
στη ακτινοθεραπεία. Ενώ τα λεμφώματα του στομάχου 
με παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού απαντούν 
στη χορήγηση αντιβιοτικών, οι ασθενείς με t(11;18) και 
t(1;14)(p22;q32) συχνά δεν απαντούν στην αντιελικοβα-
κτηριδιακή θεραπεία2,30. η παρουσία αυτών των μεταθέ-
σεων στα νεοπλασματικά κύτταρα φαίνεται να προσδίδει 
πλενονέκτημα πολλαπλασιασμού, ανεξάρτητα από την 
αντιγονική διέγερση. η παρουσία της τρισωμίας 18 φαί-
νεται να σχετίζεται με επιθετικότερη κλινική συμπερι-
φορά της νόσου31.

Λεμφοζιδιακό λέμφωμα
το λεμφοζιδιακό λέμφωμα χαρακτηρίζεται από τη με-

τάθεση t(14;18)(q32;q21) που οδηγεί σε αναδιάταξη του 
γονιδίου BCL2 το οποίο μεταφέρεται κοντά στον ενισχυ-
τή του γενετικού τόπου της βαριάς αλυσίδας των ανοσο-
σφαιρινών, με συνέπεια να προκαλείται υπερέκφρασή 
του. η υπερέκφραση της BCL2 πρωτεΐνης προκαλεί πα-
ράταση της επιβίωσης των κυττάρων με αναστολή της 
απόπτωσης1,2. ςε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί 
οι παραλλαγές της t(14;18) t(2;18)(p11q21) και t(18;22)
(q21;q11), όπου το γονίδιο BCL2 επηρεάζεται από τον 
ενισχυτή του γενετικού τόπου της ελαφριάς αλυσίδας των 
ανοσοσφαιρινών, κ (2p) ή λ (22q). 

η κυτταρογενετική μελέτη αποκάλυψε την παρουσία 
της t(14;18)(q32;q21) σε ποσοστό >90% των low grade 
(1-2) λεμφοζιδιακών λεμφωμάτων. το ποσοστό ανίχνευ-
σης της μετάθεσης εξαρτάται από την τεχνική που χρη-
σιμοποιείται: πιο ευαίσθητη είναι η μέθοδος FISH. τα 
λεμφοζιδιακά λεμφώματα εμφανίζουν επιπρόσθετες χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες σε ποσοστό 90%, με συχνότερες 

τις ακόλουθες: απώλεια 1p, 6q, 10q, 17p καθώς και πα-
ρουσία επιπρόσθετου τμήματος του χρωμοσώματος στις 
περιοχές 1q21-44, 6p, 7, 8, 12q, X, 18q1,2. με την τεχνι-
κή FISH, η συχνότητα των ελλείψεων 6q και 17p13 εί-
ναι 60% και 20%, αντίστοίχως. 

το 5-15% των ασθενών με λεμφοζιδιακό λέμφωμα, 
κυρίως grade 3B, δεν εμφανίζουν τη μετάθεση t(14;18) 
(q32;q21) αλλά μεταθέσεις με συμμετοχή της περιοχής 
3q27 (γονίδιο BCL6)1,32,33. η πολυπλοκότητα του καρυ-
ότυπου αυξάνει ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας του 
λεμφώματος καθώς και κατά την εξέλιξη ή την εκτρο-
πή του1,2,32. ο πολύπλοκος καρυότυπος συσχετίζεται με 
κακή πρόγνωση. Επίσης οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες: 
del6q23-26, del 17p, 1p-, +12,+18p, +Xp συσχετίζονται 
με κακή πρόγνωση και βραχύτερο χρόνο εκτροπής της νό-
σου. ςτις σπάνιες περιπτώσεις που συνυπήρχε η t(14;18) 
με την t(8;14), η πρόγνωση ήταν επίσης δυσμενής.

Λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα 
το λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα έχει τη χει-

ρότερη πρόγνωση από οποιοδήποτε άλλο Β λέμφωμα 
από μικρά λεμφοκύτταρα και η ακριβής διάγνωσή του 
είναι ιδιαίτερα σημαντική1. η t(11;14)(q13;q32) αποτε-
λεί τη χαρακτηριστική χρωμοσωμική ανωμαλία αυτού 
του τύπου λεμφώματος. Αποτέλεσμα της μετάθεσης εί-
ναι η μετατόπιση του ογκογονιδίου BCL1 (11q13) δίπλα 
στο γονίδιο της βαριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης 
(14q32). η αναδιάταξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την υπε-
ρέκφραση της κυκλίνης D1, η οποία παραβλάπτει τους 
μηχανισμούς ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου. η ανί-
χνευση της t(11;14)(q13;q32) με κλασική κυτταρογενε-
τική μελέτη δεν υπερβαίνει το 70-75% των ασθενών. η 
μέθοδος FISH βοηθά στην κατάδειξη της αναδιάταξης σε 
περισσότερους ασθενείς (>96%)34,35. μεταθέσεις του γο-
νιδίου BCL1 στους γενετικούς τόπους της ελαφριάς αλυ-
σίδας της ανοσοσφαιρίνης (t(2;11)(p12q13)/IGK/BCL1 
και t(11;22)(q13:q11)IGL/BCL1) είναι εξαιρετικά σπάνι-
ες σε ασθενείς με λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα. 

Από την κυτταρογενετική μελέτη των λεμφωμά-
των αυτών βρέθηκε ότι εμφανίζουν συχνά επιπρόσθετες 
δευτερογενείς «μη τυχαίες» χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 
ςε αυτές συμπεριλαμβάνονται ελλείψεις στις περιοχές 
1p13-p31 (29-52%), 6q23-27 (23-38%), 9p21 (18-31%), 
11q22-q23 (21-59%), 13q11-q13 (22-55%), 13q14-q34 
(43-51%) και 17p13-pter (21-45%), καθώς και η παρου-
σία επιπρόσθετου τμήματος χρωμοσώματος στις περιοχές 
3q26 (31-50%), 7p21 (16-34%) και 8q24 (16-36%: MYC). 

η τρισωμία 12 βρίσκεται στο 25% των ασθενών ως 
επιπρόσθετη χρωμοσωμική ανωμαλία και συσχετίζεται 
με μικρότερη επιβίωση. τετραπλοειδικοί κλώνοι βρίσκο-
νται κυρίως στον πλειόμορφο (80%) και βλαστικό (36%) 
υποτύπο του λεμφώματος παρά στον υποτύπο με τυπική 
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μορφολογία. η παρουσία τριών ή περισσοτέρων επιπρό-
σθετων χρωμοσωμικών ανωμαλιών, οι ελλείψεις 17p- και 
9q- καθώς και η τρισωμία 3q+ αποτελεί ανεξάρτητο πα-
ράγοντα κακής πρόγνωσης1,2. Πρόσφατα, με τη μέθοδο 
FISH βρέθηκε ότι η έλλειψη 13q14 συσχετίζεται με χει-
ρότερη πρόγνωση36.

οι περιπτώσεις λεμφώματος από το κύτταρο του μαν-
δύα με απουσία έκφρασης κυκλίνης D1 και απουσία της 
μετάθεσης t(11;14) είναι πολύ σπάνιες. ςτις συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις παρατηρείται υψηλή έκφραση κυκλίνης 
D2 ή D3 και σε κάποιες από αυτές ανιχνεύεται η μετάθε-
ση t(2;12)(p12;p13).

Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες χρωμοσωμικές ανω-

μαλίες χαρακτηριστικές του λεμφοπλασματοκυτταρικού 
λεμφώματος. η μετάθεση t(9;14) (p13;q32) PAX5/IGH 
αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι πολύ συχνή (έως και 50%) 
στο συγκεκριμένο νόσημα, αλλά στις μελέτες που επα-
κολούθησαν φάνηκε ότι υπερεκτιμήθηκε η συχνότητά 
της και ότι η συγκεκριμένη μετάθεση παρατηρείται και 
σε άλλα Β λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. με τη 
μέθοδο FISH, έλλειψη 6q ανιχνεύεται σε ποσοστό 42% 
και συσχετίζεται με επιθετικότερη πορεία νόσου2,33,37. οι 
ελλείψεις 13q14 και 17p13 συσχετίζονται με προχωρη-
μένο στάδιο νόσου. Πρόσφατη μελέτη με κλασική κυτ-
ταρογενετική και FISH έδειξε ότι κύριες ανωμαλίες στη 
μακροσφαιριναιμία Waldenstrom είναι οι ελλείψεις 6q- 
(30%) 13q- (13%) 17p- (8%), 11q- (7%) και οι τρισωμίες 
4 (8%) και 18 (15%)38 και ότι οι ελλείψεις 6q- και 11q- 

καθώς η τρισωμία 4 επίσης επιβαρύνουν την πρόγνωση.

Λευχαιμία από τριχωτά λεμφοκύτταρα 
οι κυτταρογενετικές μελέτες ασθενών με λευχαιμία 

από τριχωτά λεμφοκύτταρα είναι λίγες. ςυχνά παρατη-
ρούνται αναδιατάξεις με συμμετοχή του μακρού βρα-
χίονα του χρωμοσώματος 1439. Έχει επίσης αναφερθεί 
μετάθεση t(14q32) με ταυτόχρονη έλλειψη τμήματος του 
μακρού βραχίονα του χρωμοσώματος 11q22-24. Δομικές 
ανωμαλίες του χρωμοσώματος 5, του τύπου του διπλασι-
ασμού τμήματος 5q13-31, βρέθηκαν σε δύο μελέτες με 
CGH στο 20% των ασθενών40,41.

Σχόλια – προοπτικές 
τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ερευνητικό εν-

διαφέρον για την κυτταρογενετική και μοριακή μελέτη 
των χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων που 
χαρακτηρίζονταια από μεγάλη γενετική ετερογένεια. οι 
νεότερες μέθοδοι της μοριακής κυτταρογενετικής και μο-
ριακής βιολογίας βοηθούν επακριβώς στον καθορισμό 
της γενετικής βλάβης του νοσήματος, στην επιβεβαίω-
ση της διάγνωσης και στην κατανόηση της κλινικής συ-
μπεριφοράς. η συσσώρευση των γνώσεων σχετικά με τις 
συγκεκριμένες χρωμομοσωμικές ανωμαλίες βοηθά στον 
καθορισμό της πρόγνωσης και κατευθύνει τη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση. η γνώση της γενετικής βλάβης της 
νόσου βοηθά επίσης στην κατανόηση της βιολογίας και 
αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη πιο εξατομικευμέ-
νων θεραπειών.

Classic and molecular cytogenetic analysis  
of B chronic lymphoproliferative disorders

by Anastasia Athanasiadou
Hematology Department and Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) Unit,  

“G Papanicolaou” General Hospital, Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Chronic lymphoproliferative disorders represent a heterogeneous group of diseases char-
acterized by uncontrolled proliferation and accumulation of malignant mature lymphoid cells. Although 
usually classified as low-grade malignancies with relatively prolonged survival, certain histotypes are 
aggressive and associated with inferior outcome. Recent developments in molecular biology, classical 
and molecular cytogenetics (FISH) and comparative genomic hybridization (CGH) techniques, along 
with an in-depth analysis of the cell phenotype, have contributed significantly to our understanding of 
these entities. In particular, it is now established that cytogenetic investigation is of great diagnostic val-
ue and also provides important prognostic information, which may be used for patient stratification in 
risk groups and design of the therapeutic strategy: for instance, deletion of chromosome 17p in chronic 
lymphocytic leukemia is now considered as an independent adverse prognostic factor associated with re-
fractoriness to purine analogs. Furthermore, molecular analysis of cytogenetic aberrations has proven of 
critical importance in elucidating important disease pathways and identifying possible therapeutic targets.
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Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία:  
Βιολογία και προγνωστικοί παράγοντες

Νίκος Παπακωνσταντίνου1,2, Χρυσούλα Μπέλεση3

ΠΕΡιληΨη: η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Χλλ) είναι η πιο κοινή λευχαιμία στο Δυτικό ημι-
σφαίριο και χαρακτηρίζεται από in vivo συσσώρευση μονοκλωνικών B λεμφοκυττάρων στο αίμα, το 
μυελό των οστών, τους λεμφικούς ιστούς και το σπλήνα. η κλινική πορεία της νόσου εμφανίζει μεγά-
λη ετερογένεια: ορισμένοι ασθενείς επιβιώνουν για πολλά χρόνια χωρίς θεραπεία και τελικά πεθαίνουν 
από άλλα αίτια, ενώ άλλοι έχουν επιθετική νόσο και μικρή επιβίωση. η μεγάλη κλινική ετερογένεια σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα κλινικής σταδιοποίησης της νόσου έχουν 
περιορισμένη προβλεπτική αξία σε ασθενείς αρχικών σταδίων, οδήγησε στην αναζήτηση επιπρόσθετων 
βιολογικών δεικτών. οι σχετικές μελέτες έδειξαν ότι η κλινική ετερογένεια της νόσου είναι συνυφασμέ-
νη με ετερογένεια σε βιολογικό επίπεδο και οδήγησαν στην εισαγωγή μιας σειράς ανοσοφαινοτυπικών, 
κυτταρογενετικών και μοριακών δεικτών οι οποίοι επιτρέπουν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
η έκβαση των ασθενών. ςημαντικότεροι ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες με προγνωστική αξία έχουν ανα-
δειχθεί οι CD38 και ZAP-70. η αυξημένη έκφραση και των δύο έχει συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνω-
ση. Από τους κυτταρογενετικούς δείκτες, η έλλειψη στο χρωμόσωμα 13, θεωρείται ως δείκτης καλής 
πρόγνωσης, ενώ ελλείψεις στις χρωμοσωμικές ζώνες 11q22-q23 και, ιδίως, 17p καθορίζουν μια ομάδα 
ασθενών με νόσο ανθεκτική στη θεραπεία και μικρή επιβίωση. η ανάλυση των μοριακών χαρακτηρι-
στικών του Β κυτταρικού υποδοχέα (BcR) αποδείχθηκε μέγιστης προγνωστικής σημασίας ενώ αποκά-
λυψε και τον κρίσιμο ρόλο της αλληλεπίδρασης των κυττάρων της Χλλ με το μικροπεριβάλλον τους, 
κυρίως μέσω του BcR. η ανάλυση των μεταλλάξεων των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών αποκάλυψε δυο 
κατηγορίες Χλλ, με ή χωρίς σωματικές μεταλλάξεις, που παρουσιάζουν διαφορετική κλινική πορεία: 
περιπτώσεις που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία έχουν πιο ήπια εξέλιξη και μεγαλύτερη ολική επιβίω-
ση, ενώ όσες δε φέρουν σωματικές μεταλλάξεις ή φέρουν λίγες έχουν πιο δυσμενή εξέλιξη. Επιπρόσθε-
τα, αναγνωρίσθηκαν υποσύνολα ασθενών με σχεδόν ταυτόσημους ή πολύ όμοιους BcRs (στερεότυποι 
υποδοχείς) περίπου στο 30% των περιπτώσεων της Χλλ. οι περιπτώσεις Χλλ που ανήκουν σε στερε-
ότυπα υποσύνολα φαίνεται ότι αναγνωρίζουν παρόμοια αντιγόνα, μοιράζονται κοινά κλινικά χαρακτη-
ριστικά και σχετίζονται με ιδιαίτερη πρόγνωση. τέλος, πρόσφατες μελέτες στον τομέα της επιγενετικής 
επιβεβαίωσαν την ετερογένεια της νόσου αναδεικνύοντας διακριτά πρότυπα έκφρασης των microRNA 
και μεθυλίωσης του DNA μεταξύ διαφορετικών υποομάδων ασθενών. Επιπλέον, προσέφεραν νέα δε-
δομένα για τη βιολογία της νόσου, αναφέροντας απορύθμιση της έκφρασης πληθώρας γονιδίων που 
έχουν συσχετιστεί με τη νεοπλασματική εκτροπή. ςυμπερασματικά, οι μελέτες της τελευταίας 20ετίας 
συνέβαλαν καθοριστικά στην καλύτερη κατανόηση της παθογένειας της Χλλ και έδειξαν ότι, ανεξάρ-
τητα από την ετερογένεια σε ανοσοφαινοτυπικό, κυτταρογενετικό ή μοριακό επίπεδο, όλες οι περιπτώ-
σεις Χλλ προέρχονται από λεμφοκύτταρα με εμπειρία αντιγόνου. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το 
κύτταρο προέλευσης είναι ένα ή περισσότερα, σε ποιο στάδιο(α) της διαφοροποίησης των Β λεμφοκυτ-
τάρων συνέβη η λευχαιμική εξαλλαγή και ποια είναι τα εμπλεκόμενα παθογόνα.
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Εισαγωγή
η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Χλλ) είναι 

η πιο κοινή λευχαιμία στο Δυτικό ημισφαίριο και προ-
σβάλλει κυρίως ηλικιωμένους και περισσότερο άνδρες 
(αναλογία Α:γ = 2:1)1. η επιδημιολογία της Χλλ υπο-
δηλώνει γενετική προδιάθεση καθώς 10% των ασθενών 
με Χλλ να έχουν έναν τουλάχιστον συγγενή πρώτου 
ή δευτέρου βαθμού με Χλλ2. η Χλλ είναι πιο κοινή 
στους καυκάσιους και μειώνεται σε συχνότητα με κα-
τιούσα σειρά μεταξύ των μαύρων, ισπανών, ινδών και 
Ασιατών. Χαρακτηρίζεται από in vivo συσσώρευση μο-
νοκλωνικών B λεμφοκυττάρων στο αίμα, το μυελό των 
οστών, τους λεμφικούς ιστούς και τον σπλήνα. η έναρ-
ξη της νόσου είναι αθόρυβη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
η διάγνωσή της τεκμηριώνεται μετά από γενική εξέταση 
αίματος ρουτίνας, που αναδεικνύει λεμφοκυττάρωση με 
πάνω από 5×109/L λεμφοκύτταρα. 

η Χλλ είναι μονοκλωνική εξαλλαγή Β λεμφοκυτ-
τάρων που εκφράζουν CD5 στην κυτταρική επιφάνεια. 
τα κύτταρα αυτά επίσης εκφράζουν CD19 και CD23 με 
μειωμένα επίπεδα IgM, IgD και CD79b εμφανίζοντας 
φαινότυπο ενεργοποιημένων B λεμφοκυττάρων3. Αρχι-
κά επικρατούσε η άποψη ότι η κλωνική εξαλλαγή σχε-
τίζεται με αυξημένη κυτταρική επιβίωση εξαιτίας της 
απορύθμισης των μηχανισμών απόπτωσης. Πλέον όμως 
υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο φαινότυπος των κυττά-
ρων της Χλλ είναι συνεργατικό αποτέλεσμα μηχανισμών 
πολλαπλασιασμού, αυξημένης επιβίωσης και μειωμένου 
κυτταρικού θανάτου εξαιτίας της απορύθμισης πληθώρας 
σχετικών γονιδίων καθώς και λήψης σημάτων από το μι-
κροπεριβάλλον4-6. 

η κλινική πορεία της Χλλ εμφανίζει μεγάλη ετερογέ-
νεια: μερικοί ασθενείς επιβιώνουν για πολλά χρόνια χω-
ρίς θεραπεία και τελικά πεθαίνουν από άλλα αίτια, ενώ 
άλλοι έχουν επιθετική νόσο και μικρή επιβίωση. με σκο-
πό την εκτίμηση της κλινικής πορείας των ασθενών με 
Χλλ, αναπτύχθηκαν αρχικά δύο συστήματα σταδιοποίη-
σης της νόσου, κατά Rai και Binet. και τα δυο συστήματα 
βασίζονται στην ύπαρξη ή μη λεμφοκυττάρωσης, αναιμί-
ας, θρομβοπενίας, λεμφαδενοπάθειας, ηπατομεγαλίας ή 
σπληνομεγαλίας. τα συστήματα κλινικής σταδιοποίησης 
χρησιμοποιούνται για την προγνωστική διαστρωμάτωση 
των ασθενών, στερούνται ωστόσο προβλεπτικής αξίας σε 
ασθενείς αρχικών σταδίων7,8. 

η μεγάλη κλινική ετερογένεια οδήγησε στην αναζή-
τηση επιπρόσθετων βιολογικών δεικτών με προγνωστική 
αξία. οι σχετικές μελέτες έδειξαν ότι η κλινική ετερο-
γένεια της νόσου είναι συνυφασμένη με ετερογένεια σε 
γενετικό, βιολογικό και ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο1. η 
καλύτερη κατανόηση της παθογένειας της νόσου οδήγη-
σε στην εισαγωγή μιας σειράς «βιολογικών» δεικτών οι 
οποίοι επιτρέπουν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρί-
βεια η έκβαση των ασθενών.

«Βιολογικοί» προγνωστικοί δείκτες  
στη ΧΛΛ
i) Ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες

Έκφραση του CD38
ο δείκτης CD38 είναι διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐ-

νη τύπου II. η έκφραση του CD38 στην επιφάνεια των Β 
λεμφοκυττάρων αποτελεί ανεξάρτητο αρνητικό προγνω-
στικό παράγοντα, ενώ συνήθως συνδυάζεται με μη μεταλ-
λαγμένο τύπο Χλλ και υψηλές τιμές ΖΑΡ-70. Υπάρχουν 
πολλές διαφωνίες σχετικά με την ανεύρεση του καταλ-
ληλότερου ορίου για τη θετικότητα ως προς τον δείκτη 
CD38. Επιπλέον, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η 
έκφραση του CD38 μπορεί να μεταβάλλεται με την πά-
ροδο του χρόνου9-12.

Έκφραση της ZAP-70
η ZAP-70 (zeta-associated protein of 70 kDa) είναι 

ενδοκυττάρια κινάση της τυροσίνης που κανονικά εκφρά-
ζεται στα τ λεμφοκύτταρα και τα Νκ κύτταρα (Natural 
killers) διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην έναρξη 
της σηματοδότησης. Είναι ομόλογη της πρωτεΐνης Syk, 
κινάσης που ελέγχει τη μεταβίβαση του σήματος μέσω 
του υποδοχέα BcR στα Β λεμφοκύτταρα. Αρχικά θεω-
ρήθηκε ότι η ZAP-70 δεν εκφράζεται στα φυσιολογικά 
Β λεμφοκύτταρα, νεότερες μελέτες ωστόσο έδειξαν ότι 
εκφράζεται ιδιαίτερα στα ενεργοποιημένα Β λεμφοκύτ-
ταρα. η ZAP-70 εκφράζεται στα κύτταρα της Χλλ και 
η έκφρασή της έχει συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνωση. 
Επίσης, η έκφρασή της έχει συσχετιστεί με το φορτίο 
των μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV: οι περισσότερες 
περιπτώσεις με μεταλλαγμένες αλληλουχίες IGHV είναι 
αρνητικές στην ZAP-70, ενώ οι περιπτώσεις με αμετάλ-
λακτες αλληλουχίες συχνά είναι θετικές. ςήμερα επικρα-
τεί η άποψη ότι η έκφραση της ΖΑΡ-70 στα κύτταρα της 
Χλλ προκαλεί αυξημένη μεταβίβαση του σήματος του 
Β κυτταρικού υποδοχέα, γεγονός που πιθανόν συσχετί-
ζεται με την κακή πρόγνωση της νόσου σε περιπτώσεις 
Χλλ που εκφράζουν ZAP-7013-16. 

ii) Κυτταρογενετικoί δείκτες
η συχνότητα ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών 

στα κλωνογενή κύτταρα της Χλλ κυμαίνεται από 30-50% 
με μεθόδους κλασσικής κυτταρογενετικής έως περίπου 
80% με τη μέθοδο του φθορίζοντος in situ υβριδισμού 
(FISH)17. Παρότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κυττα-
ρογενετική βλάβη που να θεωρείται ειδική για τη Χλλ, 
κάποιες ανωμαλίες παρατηρούνται συχνότερα. Από τις 
πιο συχνές κυτταρογενετικές ανωμαλίες είναι η έλλειψη 
στο χρωμόσωμα 13, που θεωρείται ως δείκτης καλής πρό-
γνωσης, και η τρισωμία του χρωμοσώματος 12, η οποία 
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έχει συσχετιστεί μ’ ενδιάμεση πρόγνωση18,19. Επιπλέον, 
ελλείψεις στις χρωμοσωμικές ζώνες 11q22-q23, όπου 
εντοπίζονται τα γονίδια RDX (radixin) και ATM (ataxia 
telangiectasia mutated) και, ιδίως, 17p (TP53) καθορί-
ζουν μια ομάδα ασθενών με ταχεία εξέλιξη της νόσου και 
μικρή επιβίωση. Εξίσου δυσμενής είναι η πρόγνωση για 
ασθενείς με μεταλλάξεις του γονιδίου TP53 χωρίς δομι-
κή ανωμαλία του χρωμοσώματος 17p18. 

iii) Φορτίο μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV
ςτη Χλλ, η ανάλυση των μεταλλάξεων των γονιδί-

ων των ανοσοσφαιρινών αποκάλυψε δυο κατηγορίες, με 
ή χωρίς σωματικές μεταλλάξεις που παρουσιάζουν δια-
φορετική κλινική πορεία. τα γονίδια IGHV με διαφορές 
>2% από το αντίστοιχο μη αναδιαταγμένο γονίδιο θεω-
ρούνται μεταλλαγμένα (το όριο του 2% αρχικά επιλέ-
χθηκε ώστε ν’ αποφευχθεί το ενδεχόμενο κάποιες από τις 
διαφορές ν’ αντιστοιχούν σε άγνωστους πολυμορφισμούς 
του γενετικού τόπου IGH). οι αλληλουχίες των γονιδίων 
IGHV που έχουν διαφορές ≤2% σε σχέση με το αντίστοι-
χο μη αναδιαταγμένο γονίδιο θεωρούνται ως αμετάλλα-
κτες21,22. οι περιπτώσεις στις οποίες τα γονίδια IGHV των 
νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων φέρουν σωματικές με-
ταλλάξεις έχουν πιο ήπια εξέλιξη και μεγαλύτερη ολική 
επιβίωση, ενώ όσες δε φέρουν σωματικές μεταλλάξεις ή 
φέρουν λίγες έχουν πιο δυσμενή εξέλιξη. 

Παλαιότερα, επικράτησε η άποψη ότι οι κλώνοι που 
φέρουν αμετάλλακτες αλληλουχίες IGHV προέρχονται 
από ένα κύτταρο που δεν έχει έρθει σ’ επαφή με αντιγό-
νο, ενώ οι κλώνοι που φέρουν μεταλλαγμένες αλληλου-
χίες IGHV από ένα κύτταρο με εμπειρία αντιγόνου που 
έχει περάσει από το βλαστικό κέντρο. Ωστόσο, η ύπαρξη 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην περιοχή πρόσδεσης του 
αντιγόνου (VH CDR3) σε αναδιατάξεις με αμετάλλακτα 
γονίδια IGHV υποδεικνύει ότι τουλάχιστον σε ορισμένες 
από αυτές τις περιπτώσεις τα κύτταρα έχουν ενεργοποι-
ηθεί από συγκεκριμένα αυτοαντιγόνα ή εξωγενή παθο-
γόνα, πιθανόν εκτός βλαστικών κέντρων23. 

iv)  Μοριακή στερεοτυπία του Β κυτταρικού 
υποδοχέα
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του ρεπερτορίου των 

ανοσοσφαιρινών στη Χλλ είναι η ύπαρξη υποσυνόλων 
ασθενών με σχεδόν ταυτόσημους ή πολύ όμοιους Β κυττα-
ρικούς υποδοχείς (B-cell receptors, BcRs)24-28. Αυτό είναι 
αξιοσημείωτο καθώς, κανονικά, η πιθανότητα δύο δια-
φορετικά Β λεμφοκύτταρα να εκφράζουν στερεότυπους 
υποδοχείς είναι μηδαμινή (10-12) λόγω των μηχανισμών 
δημιουργίας ποικιλότητας των ανοσοσφαιρινών29. το φαι-
νόμενο περιγράφεται με τον όρο στερεοτυπία του BcR. 

η στερεοτυπία είναι πολύ συχνή στη Χλλ. μια πρό-
σφατη μελέτη σε σειρά σχεδόν 7500 ασθενών με Χλλ 
αποκάλυψε ότι περίπου το 30% των περιπτώσεων φέρουν 
στερεότυπους BcR30. η έκφραση στερεότυπων BcR εί-
ναι πολύ συχνότερη σε ασθενείς με αμετάλλακτα γονίδια 
(>40%) σε σύγκριση προς τους ασθενείς με μεταλλαγμένα 
γονίδια IGHV (~15%)27,28. Επίσης, η συχνότητα της στε-
ρεοτυπίας διαφέρει ανάλογα με το ρεπερτόριο των γονι-
δίων IGHV. Ειδικότερα, γονίδια των υποομάδων IGHV1 
και IGHV4 χρησιμοποιούνται συχνότερα σε στερεότυ-
πους υποδοχείς σε σύγκριση με τα γονίδια της υποομά-
δας IGHV3 (με σημαντική εξαίρεση τα γονίδια IGHV3-21 
και IGHV3-48)27,28. 

οι περιπτώσεις Χλλ που ανήκουν σε στερεότυπα 
υποσύνολα φαίνεται ότι μοιράζονται κοινά κλινικά χα-
ρακτηριστικά και συγκεκριμένα στερεότυπα υποσύνολα 
σχετίζονται πλέον με ιδιαίτερη πρόγνωση28,31. Χαρακτη-
ριστικά, οι ασθενείς που ανήκουν στο στερεότυπο υπο-
σύνολο #2 (IGHV3-21/IGLV3-21) παρότι συχνά φέρουν 
μεταλλαγμένες αλληλουχίες IGHV παρουσιάζουν κακή 
κλινική πορεία32. Διαφορές παρατηρούνται ακόμα και με-
ταξύ υποσυνόλων ασθενών με παρόμοιο φορτίο μεταλ-
λάξεων. Χαρακτηριστικά, ενώ οι ανοσοσφαιρίνες των 
στερεότυπων υποσυνόλων #6 και #8 είναι αμετάλλακτες, 
ωστόσο η κλινική συμπεριφορά τους είναι διαφορετική, 
καθώς το στερεότυπο υποσύνολο #8 είναι σαφώς πιο επι-
θετικό και συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης συνδρόμου Richter33.

η στερεοτυπία σε επίπεδο Β κυτταρικού υποδοχέα κα-
ταργεί τη λογική του τυχαίου στην οντογένεση της Χλλ 
και μπορεί να θεωρηθεί ως ισχυρότατη ένδειξη για την 
αναγνώριση κοινού επιτόπου. 

νεότερα δεδομένα για την παθογένεια  
της νόσου
i) Δεδομένα από ανοσοφαινοτυπικές μελέτες 

τα ανοσοφαινοτυπικά πρότυπα υποδεικνύουν ότι τα 
λευχαιμικά κύτταρα όλων των περιπτώσεων Χλλ, ανε-
ξάρτητα από την παρουσία μεταλλάξεων στα γονίδια 
IGHV, έχουν έρθει σε επαφή με αντιγόνο. Χαρακτηρι-
στικός φαινότυπος της Χλλ είναι ένας μονοκλωνικός 
Β-λεμφοκυτταρικός πληθυσμός (CD19+) με μονοτυπική 
ελαφριά αλυσίδα (κ ή λ), χαμηλή ένταση (dim) έκφρα-
σης των ανοσοσφαιρινών επιφάνειας, CD20+ (ασθενές) 
και CD5+. Επίσης, τα κύτταρα εκφράζουν τους επιφα-
νειακούς δείκτες ενεργοποίησης CD23, CD25, CD69 και 
CD71, ενώ, αντίθετα, εμφανίζουν χαμηλή έκφραση δει-
κτών που κανονικά καταστέλλονται μετά από κυτταρική 
διέγερση κι ενεργοποίηση, π.χ. CD22, FcγRIIb, CD79b 
και IgD34-37. καθολική είναι η έκφραση του CD27 (δεί-
κτης για τα κύτταρα μνήμης). Ωστόσο, διαφορές, στην 
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έκφραση των ανοσοφαινοτυπικών δεικτών παρατηρού-
νται μεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων Χλλ, κυρίως 
όσον αφορά στην έκφραση των μορίων CD38, CD69, 
CD40, ΖΑΡ-70 και HLA-DR, και έχουν συσχετιστεί με 
τη πρόγνωση των ασθενών.

ii) Ο ρόλος του BcR στη ΧΛΛ
τα τελευταία χρόνια ποικίλα δεδομένα που προήλ-

θαν από τη μοριακή και λειτουργική ανάλυση του BcR 
αποκάλυψαν τον κρίσιμο ρόλο της αλληλεπίδρασης των 
κυττάρων της Χλλ με το μικροπεριβάλλον τους, κυρί-
ως μέσω του BcR38. τα μοριακά δεδομένα που υποστη-
ρίζουν αυτή την άποψη είναι i) η επιλεκτικότητα του 
ρεπερτορίου των γονιδίων IGHV στη Χλλ,21,27,28,30,39-41 
ii) η διαφορετική πρόγνωση γι’ ασθενείς που φέρουν γο-
νίδια IGHV με διαφορετικό φορτίο μεταλλάξεων,2,22,42 
iii) η ύπαρξη υποσυνόλων ασθενών με σχεδόν πανομοι-
ότυπους “στερεότυπους” BcR,27,28,39,41 iv) το διαφορετικό 
status σηματοδότησης μέσω του BcR43,44 και (iv) η κλι-
νική αποτελεσματικότητα των αναστολέων της σηματο-
δότησης μέσω BcR.45-47

ςυγκεκριμένα, το ρεπερτόριο των γονιδίων IGHV στη 
Χλλ διαφέρει από το αντίστοιχο ρεπερτόριο των φυσιολο-
γικών CD5+ Β λεμφοκύτταρων του αίματος, όπου επικρα-
τούν μερικά γονίδια IGHV χωρίς ενδείξεις για επιλεκτικό 
συνδυασμό συγκεκριμένων γονιδίων ή υποομάδων βα-
ριών και ελαφριών αλυσίδων. ςτη Χλλ χρησιμοποιού-
νται κυρίως γονίδια των υποομάδων IGHV1, IGHV3 και 
IGHV4. ςυχνότερα γονίδια είναι τα IGHV1-69, IGHV3-7, 
IGHV3-23 και IGHV4-34, μολονότι η σχετική συχνότη-
τά τους ποικίλει στις διάφορες σειρές21,27,28,48. το γεγονός 
αυτό υποδεικνύει ότι στην ανάπτυξη της νόσου εμπλέκο-
νται αντιγόνα ή υπεραντιγόνα, διεγείροντας για πολλα-
πλασιασμό κύτταρα τα οποία εκφράζουν υποδοχείς που 
κωδικοποιούνται από συγκεκριμένα γονίδια. 

η ανάλυση των αλληλουχιών IGHV-IGHD-IGHJ 
των κλωνοτυπικών BcR δε μπορεί να προσφέρει οριστι-
κή απάντηση στο ερώτημα σχετικά με τη φύση του αντι-
γόνου που διεγείρει τα κύτταρα της Χλλ. Έτσι, για την 
επιβεβαίωση των προβλεπόμενων αντιγονικών στόχων 
χρησιμοποιήθηκαν in vitro πειραματικές προσεγγίσεις. 
Βρέθηκε ότι τα κύτταρα της Χλλ εκφράζουν BcRs που 
αλληλεπιδρούν πολυαντιδραστικά με αυτοαντιγόνα49, 
π.χ. συστατικά του κυτταροσκελετού τα οποία εκτίθενται 
στην επιφάνεια του κυττάρου κατά την απόπτωση, ανο-
σοσφαιρίνες καθώς και μονόκλωνα μόρια DNA26,41,50-53. 
Επίσης, τα κύτταρα της Χλλ αλληλεπιδρούν με νεο-
αντιγόνα, δηλαδή μόρια που γίνονται ανοσογόνα μετά 
από χημικές τροποποιήσεις (π.χ. οξείδωση), καθώς και 
ξένα παθογόνα, π.χ. συστατικά του κυτταρικού τοιχώμα-
τος των βακτηρίων50,54. Περίπου 80% των αμετάλλακτων 
BcR Χλλ και 15% των μεταλλαγμένων BcR αλληλεπι-

δρούν πολυαντιδραστικά in vitro με σειρά αυτοαντιγό-
νων και ξένων αντιγόνων. γενικά, οι αμετάλλακτοι BcR 
αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερο εύρος παθογόνων55. Ανα-
συνδυασμένα μονοκλωνικά αντισώματα που προερχόταν 
από μεταλλαγμένες περιπτώσεις Χλλ δεν παρουσίαζαν 
πολυαντιδραστικότητα, παρά μόνο όταν απομακρύνο-
νταν οι μεταλλάξεις50.

ςυνοψίζοντας, φαίνεται ότι τα κύτταρα της Χλλ πιθα-
νόν προέρχονται από έναν πληθυσμό αυτό/πολύ-αντιδρα-
στικών κυττάρων τα οποία είτε διατηρούν (αμετάλλακτη 
Χλλ) είτε χάνουν (μεταλλαγμένη Χλλ) την πολυαντι-
δραστικότητά τους εξαιτίας της σωματικής υπερμεταλ-
λαξιγένεσης.

iii)  Δεδομένα από μελέτες γονιδιακής 
έκφρασης 
μελέτες γονιδιακής έκφρασης έδειξαν ότι όλες οι 

περιπτώσεις Χλλ εμφανίζουν κοινό πρότυπο γονιδια-
κής έκφρασης ανεξάρτητα από status μεταλλάξεων των 
γονιδίων IGHV. η σύγκριση του προτύπου γονιδιακής 
έκφρασης των κυττάρων της Χλλ με υποπληθυσμούς 
φυσιολογικών Β λεμφοκυττάρων ανέδειξε ομοιότητες με 
το πρότυπο των Β λεμφοκυττάρων μνήμης56,57. Περαιτέρω 
έρευνες γονιδιακής έκφρασης ανέφεραν διακριτά πρότυ-
πα έκφρασης σε υποομάδες Χλλ που καθορίζονται με 
βάση τα μοριακά χαρακτηριστικά των ανοσοσφαιρινών 
τους. για παράδειγμα, μεταξύ των περιπτώσεων Χλλ με 
μεταλλαγμένους υποδοχείς που χρησιμοποιούν το γονίδιο 
IGHV4-34 ταυτοποιήθηκαν διαφορετικά πρότυπα γονι-
διακής έκφρασης μεταξύ δύο στερεότυπων υποσυνόλων 
(υποσύνολα #4 και #16) που διαφέρουν κυρίως ως προς 
τις θέσεις πρόσδεσης του αντιγόνου (δηλαδή φέρουν δι-
αφορετικές περιοχές VH CDR3)58. τα διαφορικά εκφρα-
ζόμενα γονίδια μεταξύ των δυο υποσυνόλων εμπλέκονταν 
κυρίως σε διεργασίες όπως ο κυτταρικός κύκλος, ο πολ-
λαπλασιασμός και η άνοση απάντηση και είχαν μειω-
μένη έκφραση στο στερεότυπο υποσύνολο #4, γεγονός 
που συνάδει με τη χαμηλή ικανότητα πολλαπλασιασμού 
των κυττάρων του συγκεκριμένου στερεότυπου υποσυ-
νόλου58. ςτο ίδιο πλαίσιο, διαφορικά πρότυπα έκφρασης 
γονιδίων που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι 
των υποδοχέων τύπου Toll (Toll-like Receptors, TLRs) 
αναφέρθηκαν μεταξύ ασθενών που ανήκουν σε διακριτά 
στερεότυπα υποσύνολα ανεξάρτητα από την κατάσταση 
μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV59.

με βάση τα δεδομένα που προέρχονται από τα πρότυ-
πα γονιδιακής έκφρασης καθώς και τον ανοσοφαινότυπο 
των κυττάρων, πλέον είναι κοινώς αποδεκτό ότι ανεξάρ-
τητα από το status μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV, τα 
κύτταρα της Χλλ έχουν έρθει σε επαφή με αντιγόνο. 
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το κύτταρο προέλευσης 
είναι ένα ή περισσότερα, σε ποιο στάδιο(α) της διαφο-
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ροποίησης των Β λεμφοκυττάρων συνέβη η λευχαιμι-
κή εξαλλαγή και ποια είναι τα εμπλεκόμενα παθογόνα. 

iv) Δεδομένα από μελέτες microRNA 
τα microRNA (miRNA) είναι μεγάλη ομάδα μικρών 

μορίων RNA (μήκους 19-25 νουκλεοτιδίων), τα οποία 
ρυθμίζουν αρνητικά την έκφραση των γονιδίων στα με-
τάζωα και τα φυτά, οδηγώντας είτε σε αποδόμηση του 
mRNA είτε σε καταστολή της μετάφρασης. λειτουργι-
κές μελέτες υποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των miR-
NA σε όλες σχεδόν τις κυτταρικές διεργασίες που έχουν 
μελετηθεί, ενώ αλλαγές στην έκφρασή τους εμπλέκονται 
στην παθογένεια του καρκίνου60,61. 

Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι τα miRNA έχουν 
αιτιατό ρόλο στην ογκογένεση δρώντας ως ογκογονίδια 
ή ογκοκατασταλτικά γονίδια, ανάλογα με τους στόχους 
που ρυθμίζουν. Mελέτες σε ασθενείς με Χλλ προσέφε-
ραν τις πρώτες ενδείξεις για τη σχέση miRNA και καρκί-
νου. το προφίλ έκφρασης των miRNA είναι διαφορετικό 
μεταξύ των φυσιολογικών Β λεμφοκυττάρων και κυττά-
ρων Χλλ62, ενώ διακριτές υπογραφές miRNA σχετίζο-
νται με προγνωστικούς δείκτες και την πρόοδο της νόσου. 
μελετώντας το προφίλ των miRNA σε σύνολο 94 ασθε-
νών, ταυτοποιήθηκε μια ομάδα 13 miRNA που σχετί-
ζονται με την έκφραση του ZAP-70 και την κατάσταση 
μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV. μεταξύ των διαφορικά 
εκφραζόμενων miRNA περιλαμβάνονταν και ορισμένα 
(π.χ. miR-15/miR-16, miR-155, miR-221 και η οικογέ-
νεια miR-29) που βρίσκονται απορυθμισμένα σε διάφο-
ρους τύπους αιματολογικών κακοηθειών63. 

οι Visone και συν. ανέλυσαν την έκφραση των miRNA 
σε σύνολο 61 ασθενών με Χλλ και διάφορες κυτταρο-
γενετικές βλάβες, π.χ. τρισωμία 12, έλλειψη 13q, έλλει-
ψη 11q, έλλειψη 17p, αλλά και φυσιολογικό καρυότυπο. 
ταυτοποίησαν miRNA που διέκριναν όλες τις καρυοτυ-
πικές ομάδες κι ένα miRNA που διέκρινε τις ήπιες από 
τις επιθετικές περιπτώσεις με έλλειψη 17p. Επίσης, η έκ-
φραση του miR-181a συσχετίστηκε με μικρότερο χρόνο 
έως την πρώτη θεραπεία64. 

Εκτός από τα miR-15a/16-1 (ο αντίστοιχος γενετικός 
τόπος βρίσκεται στο χρωμόσωμα 13q), που όπως προανα-
φέρθηκε λειτουργούν ως ογκοκατασταλτικά γονίδια στη 
Χλλ στοχεύοντας το αντι-αποπτωτικό γονίδιο BCL2, έχει 
μελετηθεί η λειτουργική σημασία πολλών άλλων miR-
NA που είναι απορυθμισμένα στη Χλλ. μεταξύ αυτών, 
τα miR-29a, miR-29b, miR-181a και miR-181b βρέθηκε 
ότι στοχεύουν απευθείας το ογκογονίδιο TCL1 που ενερ-
γοποιεί την Ακτ και ρυθμίζει διάφορα μονοπάτια (π.χ. 
τα μονοπάτια των NF-κB και κυκλίνης D1) που εμπλέ-
κονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την επιβίωση 
και την απόπτωση65.

το ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 που εντοπίζε-

ται στο χρωμόσωμα 17p, στην περιοχή όπου παρατηρεί-
ται έλλειψη σε ασθενείς με Χλλ, ρυθμίζει θετικά την 
έκφραση του miR-34a. Περίπου 5-8% των ασθενών με 
Χλλ παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο γονίδιο TP53 και, 
όπως και οι ασθενείς με έλλειψη 17p, παρουσιάζουν αν-
θεκτικότητα στη θεραπεία με φλουνταραμπίνη, ανάλογο 
πουρινών που αποτελεί βασικό φάρμακο για τη θεραπεία 
της Χλλ. Χαμηλή έκφραση του miR-34a συσχετίστηκε 
ισχυρά με μεταλλάξεις του TP53 και ανθεκτικότητα στη 
φλουνταραμπίνη με ή χωρίς έλλειψη 17p66-68.

v)  Δεδομένα από μελέτες μεθυλίωσης  
του DNA 
η καλύτερα μελετημένη επιγενετική τροποποίηση στον 

άνθρωπο είναι η μεθυλίωση της κυτοσίνης του DNA, δη-
λαδή η ομοιοπολική προσθήκη μιας μεθυλομάδας στην 
5’ θέση της κυτοσίνης69. τα καρκινικά κύτταρα χαρακτη-
ρίζονται από μαζική απώλεια της μεθυλίωσης του DNA 
(20-60% λιγότερες 5-μεθυλοκυτοσίνες). μαζική απο-
μεθυλίωση συμβαίνει κυρίως σ’ επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες, προκαλώντας χρωμοσωμική αστάθεια, με-
ταθέσεις, αποδιοργάνωση γονιδίων κι επανενεργοποίηση 
ενδοπαρασιτκών αλληλουχιών. η υπομεθυλίωση σε συ-
γκεκριμένους υποκινητές μπορεί να ενεργοποιήσει ογκο-
γονίδια και να επαγάγει απώλεια της αποτύπωσης (loss 
of imprinting) σε ορισμένους γενετικούς τόπους. Παράλ-
ληλα, συχνά παρατηρείται και το αντίθετο φαινόμενο, 
δηλαδή υπερμεθυλίωση σε νησίδες CpG διαφόρων γονι-
δίων. Αντίθετα από τη μαζική απομεθυλίωση του DNA, 
υπερμεθυλίωση παρατηρείται κυρίως σε νησίδες CpG. η 
υπερμεθυλίωση υποκινητών προκαλεί μεταγραφική απε-
νεργοποίηση γονιδίων που εμπλέκονται στις κυριότερες 
κυτταρικές διεργασίες.

οι πρώτες ενδείξεις που συσχέτισαν τις αλλαγές στη 
μεθυλίωση του DNA με τη Χλλ προήλθαν από ευρή-
ματα μαζικής απώλειας της μεθυλίωσης στα λευχαιμικά 
σε σύγκριση με τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα70. Αυ-
τό κυρίως παρατηρήθηκε σε μεγάλες επαναλαμβανόμε-
νες αλληλουχίες (δορυφορικό DNA, κεντρομεριδιακές 
επαναλήψεις, rDNA)71. ςτη συνέχεια, διάφορες μελέ-
τες ανέφεραν υπομεθυλίωση σε σημαντικά γονίδια, η 
οποία συσχετίστηκε με αύξηση στην έκφρασή τους, π.χ. 
το ογκογονίδιο MYC, το αντιαποπτωτικό γονίδιο BCL2, 
το γονίδιο MDR1 (multiple drug resistance gene) αλλά 
και το γονίδιο TCL1A, το οποίο κωδικοποιεί έναν ενερ-
γοποιητή του NF-κΒ.

Εκτός όμως από φαινόμενα υπομεθυλίωσης στη Χλλ, 
παρατηρήθηκε επίσης και υπερμεθυλίωση σε νησίδες 
CpG σε υποκινητές διαφόρων γονιδίων που είχε ως απο-
τέλεσμα την αποσιώπηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων, 
π.χ. γονιδίων που εμπλέκονται στην απόπτωση (DAPK1, 
WIF1, ID4, και SFRPs), ρυθμιστές του κυτταρικού κύ-
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κλου [CDKN2A (p16INK4) και CDKN2B (p15INK4)] 
και το γονίδιο επιδιόρθωσης MLH1 του οποίου η απο-
σιώπηση σχετίζεται με την εξέλιξη της Χλλ σε σύνδρο-
μο Richter72.

ςε άλλες μελέτες, η μεθυλίωση των υποκινητών συ-
σχετίστηκε με την κλινική πορεία των ασθενών, υπογραμ-
μίζοντας τον αντίκτυπο των επιγενετικών τροποποιήσεων 
στη βιολογική και κλινική συμπεριφορά των λευχαιμικών 
κλώνων. το γονίδιο ZAP70 βρέθηκε διαφορικά μεθυλιωμέ-
νο στη Χλλ. μετέπειτα, διάφορες μελέτες έδειξαν ότι τα 
χαμηλά επίπεδα ΖΑP-70 στις καλής πρόγνωσης περιπτώ-
σεις μ-Χλλ σχετίζονται με αποσιώπησή του αντίστοιχου 
γονιδίου μέσω μεθυλίωσης του DNA, ενώ, αντίστροφα, 
η αυξημένη έκφραση της ZAP-70 στην Α-Χλλ με λιγό-
τερο μεθυλιωμένους υποκινητές73. 

H χρησιμοποίηση τεχνικών που επιτρέπουν τη μελέ-
τη του γονιδιώματος σε ευρεία κλίμακα (π.χ. μικροσυ-
στοιχίες DNA) ανέδειξαν διακριτά πρότυπα μεθυλίωσης 
μεταξύ συγκεκριμένων προγνωστικών ομάδων Χλλ το-
νίζοντας ακόμη περισσότερο την ετερογένεια της νόσου 
και σε επιγενετικό επίπεδο. 

Πρόσφατη μελέτη αντιπαρέβαλλε τα πρότυπα μεθυλί-
ωσης του DNA κατά μήκος του γονιδιώματος της μ-Χλλ 
με την Α-Χλλ, αναδεικνύοντας διαφορικά μεθυλιωμένα 
γονίδια με προγνωστική αξία π.χ. CLLU1, LPL, ZAP70 
και NOTCH1, επιγενετικοί ρυθμιστές (π.χ. HDAC4, 
HDAC9), μόρια της σηματοδότησης του Β κυτταρικού 
υποδοχέα, όπως το γονίδιο ιBTK, και πολλά άλλα μόρια 
των σηματοδοτικών μονοπατιών TGF-β και NF-κB/TNF. 

η μελέτη της μεθυλίωσης του DNA σε υποομάδες 
ασθενών με βάση τη στερεοτυπία του BcR επίσης ανέ-
δειξε διακριτά πρότυπα μεθυλίωσης που επέτρεψαν τον 

διαχωρισμό των υποομάδων αυτών. η ανάλυση γονιδι-
ακής οντολογίας των διαφορικά μεθυλιωμένων γονιδίων 
ανέδειξε σημαντικό αριθμό γονιδίων που συμμετέχουν 
στην άνοση απάντηση (π.χ. CD80, CD86 και IL10)74.

ςυμπερασματικά, οι μελέτες της τελευταίας 20ετίας 
συνέβαλαν σημαντικά στη καλύτερη κατανόηση της πα-
θογένειας της Χλλ. Είναι πλέον αποδεκτό ότι η ανάπτυξη 
και εξέλιξη της Χλλ αντικατοπτρίζει μια αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ γενετικής, επιγενετικής και μικροπεριβάλ-
λοντος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ετερογένεια σε 
ανοσοφαινοτυπικό, κυτταρογενετικό ή μοριακό επίπεδο 
όλες οι περιπτώσεις Χλλ προέρχονται από λεμφοκύτ-
ταρα με εμπειρία αντιγόνου. Ωστόσο, παραμένει άγνω-
στο αν το κύτταρο προέλευσης είναι ένα ή περισσότερα, 
σε ποιο στάδιο(α) της διαφοροποίησης των Β λεμφοκυτ-
τάρων συνέβη η λευχαιμική εξαλλαγή και ποια είναι τα 
εμπλεκόμενα παθογόνα.

η βαθύτερη κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών 
που χαρακτηρίζουν την παθογένεια της νόσου έχει βο-
ηθήσει στη ταυτοποίηση αποτελεσματικών προγνωστι-
κών δεικτών με την προοπτική αναγνώρισης νέων, ακόμα 
πιο ισχυρών. ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η κατάταξη 
των ασθενών σε υποσύνολα με βάση τη στερεοτυπία του 
BcR εφόσον προδιαγράφει παρόμοια κλινική πορεία. η 
μεγαλύτερη ομοιογένεια που χαρακτηρίζει τις περιπτώ-
σεις που ανήκουν σε στερεότυπα υποσύνολα, σε σχέση 
με την ετερογένεια που παρατηρείται ακόμα και μεταξύ 
περιπτώσεων που έχουν παρόμοιο μεταλλακτικό φορτίο 
των BcR, ενισχύει την ιδέα της εφαρμογής στοχευμένης 
θεραπείας σε ασθενείς που ανήκουν στα συγκεκριμένα 
υποσύνολα.
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ABSTRACT: Chronic Lympocytic Leukemia (CLL) is the most frequent adult leukemia in the West. It 
is characterized by the in vivo accumulation of monoclonal B cell lymphocytes in the blood, bone mar-
row, lymphoid tissues and spleen. There is a great heterogeneity in the clinical outcome of CLL with a 
proportion of patients following an aggressive course with short survival, contrasting others who expe-
rience a relatively indolent disease with no need for treatment and finally die due to other reasons. The 
high degree of clinical heterogeneity between individual patients combined with the fact that the sys-
tems used for clinical staging of the disease lack predictive value in early stage patients, have prompted 
research for identifying new biological markers with prognostic value. Recent studies have shown that 
clinical heterogeneity is related with heterogeneity observed at the biological level and new immunophe-
notypic, cytogenetic and molecular markers have been found to show higher accuracy in the prediction 
of the final outcome. Εxamples of biomarkers in CLL are the CD38 and ZAP-70 immunophenotypic 
markers, whose expression is associated with bad prognosis. Additionally, genomic aberrations have al-
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so been correlated with prognosis. The chromosome 13q deletion is considered to be a marker of a rela-
tively indolent disease, while the deletion of chromosomes 11q22-23 and, especially, 17p13 have been 
correlated with resistance to chemotherapy and poor outcome. The analysis of B-cell receptor (BcR) 
molecular features had a great impact on prognostication, and also revealed the critical role of the inter-
action of CLL cells with their microenvironment, mainly through their BcR. This analysis revealed two 
categories of CLL, with or without somatic mutations in their BcRs: cases belonging to the first catego-
ry have more indolent disease with longer overall survival, while cases belonging to the latter catego-
ry have more aggressive disease. Additionally, subsets of patients with nearly identical or very similar 
BcRs (stereotyped receptors) were identified in approximately 30% of cases of CLL. Cases belonging to 
stereotyped subsets recognize similar antigens, share similar clinical characteristics and exhibit distinct 
prognosis. Finally, recent studies in the field of epigenetics confirmed the heterogeneity of the disease, 
reporting distinct microRNA expression and DNA methylation profiles in distinct subgroups of CLL 
patients with different prognosis and outcome, linked to dysregulation of a plethora of genes involved 
in cancer. In conclusion, studies of the last 20 years have contributed significantly to the understanding 
of the pathogenesis of CLL and showed that, regardless of the heterogeneity at the immunophenotypic, 
cytogenetic or molecular level, all CLL cells are antigen-experienced. However, it is still unclear which 
is the normal counterpart of CLL cells, whether a single or multiple normal precursors were stimulated 
to evolve into CLL, at what stage(s) this occurred and which are the implicated antigens.
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Θεραπεία Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Νίκη Σταυρογιάννη

ΠΕΡιληΨη: η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Χλλ) παρουσιάζει μεγάλη κλινική ετερογένεια. 
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βιολογική ετερογένεια της νόσου. Ενώ για 40 και πλέον χρόνια 
η χλωραμβουκίλη ήταν συνώνυμη της θεραπείας της Χλλ, πρόσφατα οι διαθέσιμες θεραπευτικές επι-
λογές αυξήθηκαν πολύ. ο συνδυασμός fludarabine, cyclophosphamide και rituximab (FCR) αποτελεί 
πλέον το νέο gold standard για ασθενείς σχετικά νέας ηλικίας χωρίς σημαντική συνοσηρότητα. ο συν-
δυασμός bendamustin με rituximab (BR) συγκρίνεται με το FCR σε κλινικές μελέτες, ενώ η χλωραμ-
βουκίλη διατηρεί τη θέση της στην αντιμετώπιση ηλικιωμένων ασθενών με σημαντική συνοσηρότητα. 
το Alemtuzumab έχει θέση στην αντιμετώπιση της νόσου “υψηλού κινδύνου”, δηλαδή σε νόσο ανθεκτι-
κή σε ανοσο-χημειοθεραπεία, έλλειψη του 17p ή ύπαρξη μεταλλάξεων του p53. η αλλογενής μεταμό-
σχευση παραμένει η μοναδική επιλογή που προσφέρει πιθανότητα ίασης, αλλά η σχετιζόμενη με αυτή 
θνητότητα δεν είναι αμελητέα και επιπλέον οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι κατάλληλοι για μετα-
μόσχευση λόγω ηλικίας, συνοσηρότητας κτλ. για το λόγο αυτό, η αλλογενής μεταμόσχευση βασίζεται 
πλέον σε σχήματα προετοιμασίας μειωμένης έντασης και επαναξιολογείται σε κλινικές μελέτες.  οι νέ-
οι παράγοντες που βρίσκονται σε φάση κλινικής ανάπτυξης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
στοχεύουν συγκεκριμένες ανωμαλίες στη σηματοδότηση, στερώντας τα κύτταρα της Χλλ από σήματα 
ζωτικά για την επιβίωση, ή “επαναπρογραμματίζουν” το ανοποιητικό σύστημα στρέφοντάς το εναντίον 
την κυττάρων της Χλλ. Έτσι τα νέα φάρμακα, τα οποία ήδη αποδεικνύονται δραστικά ακόμη και στην 
υποτροπιάζουσα – ανθεκτική νόσο, και μάλιστα με αποδεκτή τοξικότητα, αναμένεται ότι θα εγκαινιά-
σουν μια νέα εποχή στη θεραπεία της Χλλ.
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Aνασκόπηση

τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος 
στη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας 
(Χλλ). ςτόχος της θεραπείας δεν είναι πλέον ο έλεγχος 
των συμπτωμάτων της νόσου αλλά η πλήρης ύφεση, η 
εξάλειψη της ελάχιστης υπολλειμματικής νόσου και τε-
λικά η αύξηση της επιβίωσης. η πρόοδος που συντελέ-
στηκε στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου, 
ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών και η καλύτερη επι-
λογή των ασθενών σε συνδυασμό με τις νέες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις (ανοσο-χημειοθεραπεία) οδήγησαν σε 
αύξηση της επιβίωσης. 

το κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει είναι η σωστή επι-
λογή των ασθενών οι οποίοι είναι κατάλληλοι για μετα-
μόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς η 
νόσος παραμένει ανίατη με τη συμβατική θεραπεία, ιδί-

ως επειδή οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικιωμένοι ή 
δεν έχουν νόσο «υψηλού κινδύνου», όπως αυτή ορίζεται 
με τους νέους προγνωστικούς δείκτες, ώστε να είναι κα-
τάλληλοι για τη συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση. 
Διάφοροι νέοι παράγοντες βρίσκονται σε φάση κλινικών 
μελετών ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα τους 
στη θεραπεία πρώτης γραμμής αλλά και η θέση τους στη 
θεραπεία της υποτροπής.

η Χλλ είναι συχνότερη σε ηλικιωμένους, καθώς η 
διάμεση ηλικία διάγνωσης είναι τα 72 έτη.1 ςτη διάγνω-
ση της νόσου 70% των ασθενών είναι άνω των 65 ετών, 
ενώ 2% είναι νεώτεροι των 45 ετών, 9% 45-54 ετών και 
19% 55-64 ετών. η κλινική εικόνα της Χλλ είναι ετε-
ρογενής καθώς κάποιοι ασθενείς ζουν επί δεκαετίες χω-
ρίς ανάγκη θεραπείας, ενώ άλλοι σύντομα εμφανίζουν 
πρόοδο νόσου και χρειάζονται θεραπεία. Είναι πλέον δι-
εθνώς αποδεκτό ότι θεραπεία πρέπει να χορηγείται μόνο 
όταν η νόσος είναι «ενεργός» σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του iwCLL/NCI2. 
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Κριτήρια για έναρξη θεραπείας  
(ενεργός νόσος)

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
 1. ςτάδιο III ή IV κατά Rai ή C κατά Binet
 2. Προοδευτική μυελική ανεπάρκεια (εγκατάσταση ή 

επιδείνωση προϋπάρχουσας αναιμίας ή θρομβοπενί-
ας)

 3. Εκσεσημασμένη ή προοδευτική ή συμπτωματική 
σπληνομεγαλία (>6 εκ.)

 4. Εκσεσημασμένη ή προοδευτική ή συμπτωματική δι-
όγκωση λεμφαδένων (>10 εκ.)

 5. Προοδευτική λεμφοκυττάρωση με αύξηση >50% σε 
2 μήνες ή υπολογιζόμενος χρόνος διπλασιασμού λεμ-
φοκυττάρων (LDT) <6 μήνες. Όταν ο αρχικός αριθ-
μός των λεμφοκυττάρων είναι <30.000 το LDT δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικός δείκτης ενερ-
γού νόσου.

 6. Αυτοάνοση αναιμία ή/και θρομβοπενία, μη ανταπο-
κρινόμενη σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή, ή άλλη 
καθιερωμένη θεραπεία

 7. Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Β-συμπτώματα:
• Απώλεια βάρους ≥10% τους τελευταίους 6 μήνες
• μεγάλη καταβολή δυνάμεων (κατάσταση ικανότη-

τας κατά ECOG ≥2)
• Πυρετός >38°C για ≥2 εβδομάδες χωρίς παρουσία 

λοίμωξης
• Νυχτερινές εφιδρώσεις για διάστημα >1 μήνα, χω-

ρίς παρουσία λοίμωξης.
ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει την μοναδική έν-
δειξη θεραπείας.

η υπόθεση ότι η άμεση έναρξη θεραπείας, πριν την 
πρόοδο της νόσου, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα απασχό-
λησε την επιστημονική κοινότητα από τη δεκαετία του 
1990 και έγιναν αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες με το 
συγκεκριμένο καταληκτικό ερώτημα3-5. η μετα-ανάλυ-
ση αυτών των μελετών δεν έδειξε διαφορά ως προς την 
επιβίωση των ασθενών που έλαβαν πρώιμα θεραπεία σε 
σχέση με όσους έλαβαν θεραπεία όταν εμφάνισαν ενερ-
γό νόσο.6 ςτις συγκεκριμένες μελέτες εντάχθηκαν ασθε-
νείς για τους οποίους δεν ήταν γνωστοί οι προγνωστικοί 
παράγοντες, ενώ χορηγήθηκαν κατά κύριο λόγο αλκυλι-
ούντες παράγοντες. ουσιαστικά, το ερώτημα παραμένει 
αναπάντητο, καθώς από τη μια πλευρά τα αποτελέσματα 
της σύγχρονης ανοσο-χημειοθεραπείας υπερτερούν σα-
φώς σε σχέση με τους αλκυλιούντες παράγοντες, ενώ, 
από την άλλη, με τη χρήση των νέων προγνωστικών δει-
κτών μπορεί να καθοριστεί μια ομάδα ασθενών με νόσο 
υψηλού κινδύνου οι οποίοι ενδέχεται να ωφεληθούν από 
την πρώιμη θεραπεία. τυχαιοποιημένες μελέτες με αυτό 
το σκοπό βρίσκονται σε εξέλιξη. η πρώτη μελέτη προϊόν 
συνεργασίας τεσσάρων μεγάλων ομάδων, των CALGB 
(Cancer and Leukemia Group B), ECOG (Eastern Coop-

erative Oncology Group), SWOG (Southwest Oncology 
Group) και NCIC (National Cancer Institute of Cancer), 
διαστρωμάτωνε τους ασθενείς ανάλογα με τις μεταλλά-
ξεις των γονιδίων IGHV και τερματίσθηκε πρώιμα λόγω 
χαμηλού ρυθμού ένταξης ασθενών.

η δεύτερη μελέτη σχεδιάστηκε από τη γερμανική 
συνεργατική ομάδα (German CLL Study Group - CLL1 
trial). Εντάχθηκαν 877 ασθενείς με νόσο σταδίου Α κα-
τά Binet από το 1997 έως το 2004. η διαστρωμάτωση 
των ασθενών σε “χαμηλού” ή “υψηλού” κινδύνου έγινε 
ανάλογα με τα επίπεδα της κινάσης της θυμιδίνης, της β2 
μικροσφαιρίνης, το χρόνο διπλασιασμού των λεμφοκυτ-
τάρων και το πρότυπο διήθησης του μυελού των οστών. 
οι 114 ασθενείς που κατατάχθηκαν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν προς παρακολούθηση ή άμεση 
έναρξη θεραπείας με φλουνταραμπίνη. τα προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το 2007 δεν έδει-
ξαν καμία διαφορά στην επιβίωση των δύο ομάδων με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 45.3 μήνες7.

η τρίτη μελέτη προέρχεται επίσης από τη γερμανική 
συνεργατική ομάδα αλλά συμμετέχουν διάφορες ευρω-
παικές χώρες (German CLL Study Group – CLL7 trial). 
ςτη μελέτη αυτή αφορά σε ασθενείς με νόσο σταδίου Α 
κατά Binet με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου 
τυχαιοποιούνται να λάβουν 6 κύκλους θεραπείας με FCR 
ή σε παρακολούθηση. Δυσμενείς προγνωστικοί παράγο-
ντες ήταν: del 17p, del 11q, trisomy 12 με iFISH, επίπε-
δα κινάσης της θυμιδίνης >10 U/L, χρόνος διπλασιασμού 
λεμφοκυττάρων <12 μήνες και αμετάλλακτες IGHV αλλη-
λουχίες. η ένταξη ασθενών στην μελέτη ολοκληρώθηκε 
τον ιανουάριο 2010 και αναμένονται τα αποτελέσματα. 

η θεωρητική βάση υπέρ της πρώιμης έναρξης θερα-
πείας είναι ότι το φορτίο της νόσου είναι μικρότερο και 
έτσι μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα βαθύτερη ύφεση και 
να μη δοθεί χρόνος στα νεοπλασματικά κύτταρα να απο-
κτήσουν πρόσθετες γενετικές βλάβες που θα τα κάνουν 
ανθεκτικά στη θεραπεία. ο αντίλογος είναι ότι οι πρό-
σθετες γενετικές βλάβες είναι αποτέλεσμα της θεραπεί-
ας και επομένως η καθυστερημένη έναρξή της μπορεί να 
μεταφράζεται σε πλεονέκτημα επιβίωσης. 

Έτσι, ακόμη και σε νέους, ασυμπτωματικούς ασθενείς 
με νόσο κακής πρόγνωσης, η πρώιμη παρέμβαση μπορεί 
να φαίνεται δελεαστική, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει 
να θεωρείται καθιερωμένη πρακτική.

Όπως προαναφέρθηκε, την τελευταία δεκαετία συ-
ντελέστηκε σημαντική πρόοδος στη θεραπεία της νόσου. 
ςτον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τ’ αποτελέσμα-
τα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών που αποτυπώνουν 
αυτή την πρόοδο στη θεραπεία πρώτης γραμμής.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, διαπιστώθηκε η 
υπεροχή της μονοθεραπείας με φλουνταραμπίνη σε σχέση 
με τη χλωραμβουκίλη τόσο ως προς την πλήρη ύφεση, την 
ολική ανταπόκριση αλλά και την επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου8. Όταν δημοσιεύθηκε αυτή η μελέτη, δε βρέθηκε 
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διαφορά στην ολική επιβίωση των ασθενών. ςτο ASH-
2009 παρουσιάστηκε η δεκαετής ενημέρωση της μελέ-
της όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
ολική επιβίωση των ασθενών που έλαβαν φλουνταρα-
μπίνη (F) σε σχέση με όσους έλαβαν χλωραμβουκίλη16. 

οι κλινικές μελέτες που ακολούθησαν συνδύασαν τη 
φλουνταραμπίνη με αρκετά διαφορετικά φάρμακα και ο 
συνδυασμός που έδειξε τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν 
με την κυκλοφωσφαμίδη (FC)17. ςε τρεις τυχαιοποιημένες 
μελέτες12-14 βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
επίτευξη πλήρους ύφεσης, την ολική ανταπόκριση και την 
επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου υπέρ του συνδυασμού FC.

το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα έως τώρα επι-
τεύχθηκε με τη χορήγηση ανοσο-χημειοθεραπείας. ο 
συνδυασμός φλουνταραμπίνης και κυκλοφωσφαμίδης 
με Rituximab (FCR) αποδείχθηκε ιδιαίτερα δραστικός 
τόσο στη θεραπεία πρώτης γραμμής18,19 όσο και σε αν-
θεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο20, σε μελέτες φάσης ιι. 
ςτο MD Anderson Cancer Center 300 ασθενείς έλαβαν 
θεραπεία πρώτης γραμμής με FCR. η ολική ανταπόκρι-
ση ήταν 95%. 79% των ασθενών πέτυχαν πλήρη ύφεση 
και η ολική επιβίωση ήταν 77% ενώ η επιβίωση χωρίς 
πρόοδο νόσου 51% στα 6 χρόνια. 

τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα αποτέλεσαν τη 
βάση για το σχεδιασμό μελετών φάσης ιιι. η μεγαλύ-
τερη δημοσιευμένη μελέτη15 από τη γερμανική ομάδα 
(GCLLSG -CLL8) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές δια-
φορές ως προς την πλήρη ύφεση, τη διάρκεια της ύφεσης 

αλλά και την ολική επιβίωση υπέρ του FCR σε σχέση με 
το FC. ςτη μελέτη αυτή 817 ασθενείς με διάμεση ηλικία 
61 έτη, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 6 κύκλους θεραπεί-
ας με FC (409 ασθενείς) ή FCR (408 ασθενείς). το στά-
διο της νόσου ήταν Binet A 5%, Binet B 63% και Binet 
C 32%. η ολική ανταπόκριση ήταν υψηλότερη στο σκέ-
λος του FCR (92.8 έναντι 85.4%) αλλά το ίδιο και η πλή-
ρης ανταπόκριση (44.5 έναντι 22.9%, P<0.001), καθώς 
και η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (76.6 έναντι 62.3%, 
P<0.01). ουδετεροπενία βαθμού 3 και 4 ήταν συχνότερη 
στο σκέλος του FCR (FCR 34%, FC21%) αλλά δεν δια-
πιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε άλλες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. η σχετιζόμενη με την θεραπεία θνητότητα 
ήταν 2% στο σκέλος του FCR και 1.5% στο σκέλος του 
FC. Επιπλέον η υπεροχή του FCR αναδείχθηκε σε όλες 
τις ομάδες ασθενών με βάση τα κυτταρογενετικά χαρα-
κτηριστικά, εκτός από τους ασθενείς με del(17p).

Επιπλέον, στην παραπάνω μελέτη διαπιστώθηκε ότι 
περισσότεροι ασθενείς αρνητικοποιούνται για ελάχιστη 
υπολλειμματική νόσο όταν θεραπεύονται με FCR και 
αυτό είναι σημαντικό, επειδή η εξάλειψη της ελάχιστης 
υπολλειμματικής νόσου συνδέεται με αύξηση της διάρ-
κειας της ύφεσης. η εκτιμώμενη 3ετής ολική επιβίωση 
ήταν σημαντικά βελτιωμένη στο σκέλος του FCR (87% 
έναντι 83%, p=.012, HR 0.76, 95% CI 0.48–0.92). με 
βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο συνδυασμός FCR απο-
τελεί το «gold standard» στη θεραπεία πρώτης γραμμής 
των νέων ασθενών με Χλλ. 

Μελέτη Θεραπεία Αρ. ασθ. CR 
(%)

OR 
(%)

Βιβλιογραφική 
αναφορά

CALGB 9011 Chlorambucil 181 4 37 rai et al8

Fludarabine 170 20 63

CAM 307 Chlorambucil 148 2 55 hilmen et al9

Alemtuzumab 149 24 83

Multicenter phase III Chlorambucil 157 <1 39 Knauf et al10

Bendamustine 162 29 68

CALGB 9712 Fludarabine 44 28 77 Byrd et al11

Fludarabine/rituximab 51 47 90

GCLLSG CLL4 Fludarabine 180 7 83 Eichhorst et al12

Fludarabine/Cyclophosphamide 182 24 94

ECOG E2997 Fludarabine 137 5 59 Finn et al13

Fludarabine/Cyclophosphamide 141 23 74

LrF CLL4 Chlorambucil 366 7 72 Catovsky et al14

Fludarabine 181 15 80
Fludarabine/Cyclophosphamide 182 38 92

GCLLSG CLL8 Fludarabine/Cyclophosphamide 408 27 88 hallek et al15

rituximab/Fludarabine/Cyclophosphamide 409 52 95
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ςτη μελέτη REACH, 552 ασθενείς με υποτροπιάζου-
σα/ανθεκτική νόσο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν FCR ή 
FC. η ολική ανταπόκριση ήταν σημαντικά βελτιωμένη 
στο σκέλος του FCR, 69.9% έναντι 58% στο σκέλος του 
FC (P = .0034). η διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο νό-
σου ήταν σημαντικά βελτιωμένη με το FCR, 30.6 μήνες 
έναντι 20.6 μηνών με το FC (P<.001; HR 0.65; 95% CI 
0.51–0.82).21

οι τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες στοχεύουν 
στην ανεύρεση εξίσου αποτελεσματικών συνδυασμών 
με μικρότερη τοξικότητα, αποτελεσματικότερων συνδυ-
ασμών καθώς και στην καλύτερη επιλογή των ασθενών 
με βάση τα προγνωστικά χαρακτηριστικά ώστε να χορη-
γείται κατά περίπτωση η αποτελεσματικότερη θεραπεία 
με τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα. Προς την πρώτη 
κατεύθυνση δοκιμάστηκαν οι συνδυασμοί FR22 ή PCR 
(pentostatin, cyclophosphamide, rituximab). η αιματολο-
γική τοξικότητα των συγκεκριμένων συνδυασμών φαίνε-
ται μικρότερη από του FCR, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες 
που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση 
με το FCR. η μελέτη του US Intergroup που τυχαιοποι-
εί τους ασθενείς σε τρία σκέλη θεραπείας με FR, FCR ή 
FR και στη συνέχεια λεναλιδομίδη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

μολαταύτα, οι περισσότεροι ασθενείς με Χλλ είναι 
προχωρημένης ηλικίας με σημαντική πολλές φορές συνο-
σηρότητα και επομένως ακατάλληλοι για θεραπεία με FCR.

Διαφορετικοί συνδυασμοί βρίσκονται σε μελέτες φά-
σης ιι. Από την Αγγλική ομάδα μελετήθηκε ο συνδυα-
σμός Rituximab και Chlorambucil σε 100 ασθενείς με 
διάμεση ηλικία 70 ετών, που δεν είχαν λάβει άλλη θε-
ραπεία. τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ιστορικά δε-
δομένα από την μελέτη LRF CLL4 (μονοθεραπεία με 
Chlorambucil)14,23. η ολική ανταπόκριση ήταν 82%, 16% 
υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα που έλαβε μονοθε-
ραπεία με Chlorambucil και η διάμεση επιβίωση χωρίς 
πρόοδο νόσου ήταν 23.5 μήνες. 

ςε ανάλογη ιταλική μελέτη (ML21445) στην οποία 
εντάχθηκαν 97 ασθενείς μεταξύ των οποίων και ασθενείς 
<65 ετών οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για θεραπεία με 
FCR, η ολική ανταπόκριση ήταν 81.2%24.

η μπενταμουστίνη (Bendamustine) έδειξε δραστικό-
τητα όταν χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία25. Πρόσφατα δε-
δομένα από τη γερμανική ομάδα (GCLLSG) έδειξαν ότι 
ο συνδυασμός της με Rituximab (BR)26 είναι δραστικός 
(πλήρης ύφεση 33%, και ολική απάντηση 91%). Επιπλέον 
επιτεύχθηκε κυτταρομετρική ύφεση σε ποσοστό 58%. το 
ποσοστό πλήρους ύφεσης με το συνδυασμό BR υπολεί-
πεται σαφώς έναντι του FCR αλλά η ολική ανταπόκριση 
είναι συγκρίσιμη. Από την ίδια ομάδα βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μελέτη φάσης ιιι που συγκρίνει το FCR με το BR 
στη θεραπεία πρώτης γραμμής. ςτη μελέτη MaBLE συ-
γκρίθηκε ο συνδυασμός Bendamustine – Rituximab με 
τον συνδυασμό Chlorambucil – Rituximab σε θεραπεία 
πρώτης ή δεύτερης γραμμής σε ασθενείς ακατάλληλους 

για θεραπεία με FCR. Από την ενδιάμεση ανάλυση προ-
κύπτει ότι η ολική ανταπόκριση και η πλήρης ύφεση ήταν 
υψηλότερα με το συνδυασμό BR, ενώ η τοξικότητα ήταν 
συγκρίσιμη στα δύο σκέλη27.

το Obinutuzumab (GA101) είχε εντυπωσιακά απο-
τελέσματα in vitro συγκριτικά με το Rituximab28. ςε 
μελέτη φάσης I με Obinutuzumab τα αποτελέσμα-
τα ήταν ενθαρρυντικά29 και αποτέλεσαν τη βάση για 
το σχεδιασμό της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης 
ιιι, CLL11 στην οποία εντάχθηκαν ασθενείς με ση-
μαντική συνοσηρότητα30. ςτη μελέτη αυτή οι ασθε-
νείς τυχαιοποιήθηκαν σε 3 σκέλη: Chlorambucil vs 
Rituximab+Chlorambucil vs Obinutuzumab+Chlorambucil. 
η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου ήταν 84% στο σκέλος 
του Obinutuzumab+Chlorambucil έναντι 27% στο σκέ-
λος του Chlorambucil (P <0.0001)31. τα αποτελέσματα 
αυτά οδήγησαν σε γρήγορη έγκριση του συνδυασμού 
από το FDA.

το anti-CD52 μονοκλωνικό αντίσωμα (Alemtuzumab) 
αποδείχθηκε επίσης αποτελεσματικό ως μονοθεραπεία 
(σε σύγκριση με τη χλωραμβουκίλη)32 και φαίνεται ότι 
έχει θέση μόνο του ή σε συνδυασμούς για τους ασθενείς 
με έλλειψη του χρωμοσώματος 17p ή μεταλλάξεις του 
ογκογονιδίου p5333.

η θέση της θεραπείας συντήρησης στη Χλλ δεν εί-
ναι ακόμη σαφής και, προς το παρόν, δεν αποτελεί καθι-
ερωμένη πρακτική. Χορηγήθηκε Alemtuzumab το οποίο 
έδειξε μεν αποτελεσματικότητα34, αλλά η τοξικότητα δεν 
ήταν αποδεκτή. Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες που δοκι-
μάζουν Alemtuzumab (με διαφορετικό δοσολογικό σχή-
μα), Rituximab και λεναλιδομίδη. 

τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες προσπαθούν να 
συσχετίσουν τους νέους προγνωστικούς παράγοντες με 
την ανταπόκριση στην θεραπεία14,35,36. Είναι πλέον σαφές 
ότι η έλλειψη του χρωμοσώματος 17p σχετίζεται με κα-
κή πρόγνωση, καθώς η διάρκεια της ανταπόκρισης στο 
FCR είναι μικρή37, και οι ασθενείς αυτοί πρέπει να αντι-
μετωπίζονται στα πλαίσια κλινικών μελετών, ενώ η αλ-
λογενής μεταμόσχευση σε πρώτη πλήρη ύφεση αποτελεί 
δόκιμη θεραπευτική επιλογή38.

η θεαματική πρόοδος που σημειώθηκε την τελευταία 
δεκαετία οδήγησε μεν σε αύξηση της ανταπόκρισης, της 
επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου αλλά και της ολικής επι-
βίωσης, δεν οδήγησε όμως σε ίαση. Έτσι παραμένει υπό 
διερεύνηση ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης στους 
νέους ασθενείς με Χλλ. η αυτόλογη μεταμόσχευση δε 
φαίνεται να έχει θέση39. Παραμένουν αρκετά ερωτήμα-
τα για τις ενδείξεις της αλλογενούς μεταμόσχευσης κα-
θώς δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από μεγάλες σειρές 
ασθενών ή αποτελέσματα κλινικών μελετών. οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες του EBMT συστήνουν την αλλογενή 
μεταμόσχευση (συνήθως με προπαρασκευαστικό σχήμα 
μειωμένης έντασης40) σε ασθενείς με έλλειψη του χρω-
μοσώματος 17p, σε νέους ασθενείς που δεν ανταποκρίνο-
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νται σε ανοσο-χημειοθεραπεία ή υποτροπιάζουν σύντομα 
(<2 χρόνια) μετά από ανοσο-χημειοθεραπεία38.

τα τελευταία χρόνια, καθώς αναγνωρίστηκαν οι πρω-
τεΐνες που διαμεσολαβούν στη μεταβίβαση του σήματος 
από το μικροπεριβάλλον στο εσωτερικό του Β λεμφοκυτ-
τάρου, διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις σχετικές διεργα-
σίες ρυθμίζονται αυστηρά στα φυσιολογικά κύτταρα ενώ 
απορυθμίζονται σε διάφορα νεοπλάσματα των Β λεμφο-
κυττάρων, μεταξύ άλλων και η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (Χλλ). οι γνώσεις που αποκτήθηκαν επέτρε-
ψαν την ανάπτυξη φαρμάκων, τα οποία:

• αναστέλλουν τη σηματοδότηση μέσω του Β κυτταρι-
κού υποδοχέα (B cell receptor, BCR)

• παρεμβαίνουν στην εγκατάσταση (homing) των νεο-

πλασματικών λεμφοκυττάρων στους ιστούς και απο-
καθιστούν τη διαταραγμένη επικοινωνία μεταξύ των 
νεοπλασματικών Β λεμφοκυττάρων και των κυττά-
ρων του μικροπεριβάλλοντος.
οι αναστολείς της σηματοδότησης από τον BCR πα-

ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η πολυπλοκότη-
τα της οδού σηματοδότησης υποδηλώνει ότι μπορεί να 
υπάρχουν πολλές επιλογές για στοχευμένη αναστολή και 
αρκετοί αναστολείς κινασών βρίσκονται σε μελέτες φάσης 
ιιι. τα πρώτα αποτελέσματα41-46 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά καθώς τα μικρά αυτά μόρια είναι αποτελεσματικά 
ενώ η τοξικότητα είναι αποδεκτή και μάλλον εγκαινιά-
ζουν μια νέα εποχή στη θεραπεία της Χρόνιας λεμφο-
κυτταρικής λευχαιμίας. 

Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia
by Niki Stavroyianni

Hematology Department and HCT Unit, G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is characterized by a highly variable clinical course. 
Among the biological features underlying this heterogeneity, genetic lesions and the mutational status of 
the immunoglobulin heavy chain variable genes (IGHV) are of importance. Therapeutic options in CLL 
have been considerably expanded during recent years. The combination of fludarabine, cyclophospha-
mide and rituximab (FCR) has become gold standard in the first-line treatment of physically fit patients. 
Bendamustine plus rituximab (BR) is currently being compared to FCR in studies and chlorambucil is 
still of relevance for elderly patients with comorbidities. Alemtuzumab is an alternative for high-risk 
patients (refractory CLL, 17p deletion, TP53 mutation). Allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT) 
offers the only chance of cure but not without substantial mortality. Novel forms of reduced intensity 
conditioning have resulted in dramatic reduction of early morbidity and mortality of allogeneic stem 
cell transplantation (alloSCT), making this procedure now suitable for comorbid and elderly patients. 
This “new” alloSCT is working particularly well in CLL based on strong graft-versus-leukemia efficacy. 
New alloSCT is effective also in poor-risk CLL and can provide long-term disease-free survival. Inno-
vative approaches focus on individualized, targeted therapies. A number of novel agents are in clinical 
trials and show marked efficacy combined with good tolerability. 
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Μη-MALT λεμφώματα οριακής ζώνης:  
διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις
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ΠΕΡιληΨη: τα σπληνικά και τα λεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης (ςλοΖ και λλοΖ) αποτε-
λούν σπάνια λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας τα οποία μολονότι παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες 
σε ανοσοφαινοτυπικό, ιστολογικό και μορφολογικό επίπεδο, εντούτοις έχουν επίσης και σημαντικές δι-
αφορές σε μοριακό και κυτταρογενετικό επίπεδο. Επιπλέον οι 2 αυτές κατηγορίες λεμφωμάτων παρου-
σιάζουν διαφορετική κλινική πορεία, ανταπόκριση στη θεραπεία και πρόγνωση. ςημαντική πρόοδος 
έχει επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση της παθογένεσής τους αλλά και στην αντιμετώ-
πισή τους. Πρόσφατες μελέτες προσφέρουν νέα δεδομένα για την παθογένεση των ςλοΖ, καθώς φαί-
νεται ότι η επιλογή από αντιγόνο παίζει σημαντικό ρόλο στη λεμφωματογένεση. ςημαντική πρόοδος 
σημειώθηκε επίσης και στον τομέα της αντιμετώπισης καθώς η εφαρμογή του rituximab στη θεραπεία 
των ςλοΖ φάνηκε ότι είναι πολύ αποτελεσματική με μικρή τοξικότητα και μπορεί να αντικαταστήσει 
τη σπληνεκτομή. η διάγνωση των λλοΖ αποτελεί σημαντική πρόκληση καθώς, παρά την εξέλιξη των 
διαγνωστικών τεχνικών, η διαφορική διάγνωση από άλλα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας μπορεί να 
είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη στενή συνεργασία του αιματο-
λόγου με τον παθολογοανατόμο. η θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται κυρίως στην εμπειρία από 
άλλα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας, κυρίως το λεμφοζιδιακό λέμφωμα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα λεμφώματα της οριακής ζώνης (λοΖ) αποτελούν 

ξεχωριστή ομάδα λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας1. 
με βάση την ταξινόμηση του Παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας, τα λοΖ διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: ςπληνι-
κά (ςλοΖ), λεμφαδενικά (λλοΖ) και εξωλεμφαδενικά 
(ΕλοΖ) τύπου MALT. Αποτελούν περίπου το 5-17% των 
μη-Hodgkin λεμφωμάτων. μεταξύ των λοΖ, τα λεμφώ-
ματα MALT αποτελούν τη συχνότερη κατηγορία. τα λοΖ 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους αλλά 
και σημαντικές διαφορές σε κυτταρογενετικό και μοριακό 
επίπεδο όπως και διαφορές στη θεραπευτική προσέγγιση 

και την έκβαση. η παρούσα ανασκόπηση θα περιοριστεί 
στα σπληνικά και λεμφαδενικά λοΖ.

Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
Επιδημιολογία - Κλινική εικόνα1-3

τo ςλοΖ αποτελεί μάλλον σπάνιο υπότυπο που αφο-
ρά <2% του συνόλου των λεμφωμάτων και κλινικά κατα-
τάσσεται στα λεμφώματα χαμηλής κακοηθείας. ςυνήθως 
εμφανίζεται σε άτομα μέσης προς μεγάλης ηλικίας, με δι-
άμεση ηλικία κατά τη διάγνωση περίπου 65 έτη. κλινι-
κά εκδηλώνεται με σπληνομεγαλία, διήθηση μυελού των 
οστών και συχνά λευχαιμική εικόνα ή κυκλοφορούντα 
λεμφωματικά κύτταρα χωρίς διόγκωση λεμφαδένων (πλην 
της πύλης του ήπατος και σπληνός). ςπάνια εντοπίζονται 
σε άλλες εξωλεμφαδενικές θέσεις εκτός του ήπατος και 
του μυελού των οστών. τα Β-συμπτώματα είναι σπάνια. 
ςυχνά (>50%) υπάρχει λεμφοκυττάρωση, ενώ αναιμία και 
θρομβοπενία παρατηρούνται περίπου στο 30% και 20% 
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των ασθενών, αντιστοίχως, και συνήθως οφείλονται σε 
υπερσπληνισμό. ςτο 1/3 περίπου των ασθενών παρατη-
ρείται παραπρωτεϊναιμία, χαρακτηριστικά τάξης IgM, η 
οποία συνήθως είναι χαμηλής συγκέντρωσης. Αυτοάνοσες 
εκδηλώσεις παρατηρούνται στο 10% των περιπτώσεων.

Διάγνωση 
η διάγνωση τίθεται με τη συνδυασμένη αξιολόγη-

ση της κλινικής εικόνας, των ανοσοφαινοτυπικών, ιστο-
λογικών και κυτταρογενετικών /μοριακών ευρημάτων4. 

Μορφολογικά (Κυτταρολογικά)  
και Ανοσοφαινοτυπικά Χαρακτηριστικά

μορφολογικά ο λεμφωματικός πληθυσμός είναι ετε-
ρογενής, αποτελούμενος από μικρά λεμφοκύτταρα, μονο-
κυτταροειδή λεμφοκύτταρα, λεμφοκύτταρα που μοιάζουν 
με κεντροκύτταρα, λεμφοπλασματοκύτταρα και κύτταρα 
τύπου οριακής ζώνης. Χαρακτηριστικά -όχι όμως και πα-
θογνωμονικά- κύτταρα είναι τα λαχνωτά λεμφοκύτταρα. 
Ανοσοφαινοτυπικά, τα λεμφωματικά κύτταρα παρουσιά-
ζουν μέτρια ή έντονη έκφραση των παν Β-δεικτών CD19, 
CD20, CD22, CD79a και επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης, 
συνήθως IgM±IgD. Επίσης, είναι θετικά στους δείκτες 
FMC-7, CD79b, CD24, CD27 ενώ είναι αρνητικά για 
το CD10. οι δείκτες CD5 και CD23 βρίσκονται θετικοί 
στο 15% και 30%, αντιστοίχως, σπάνια όμως υπάρχει 
συνέκφραση. οι δείκτες CD11c, CD25 και CD103 βρί-
σκονται θετικοί στο 50%, 25% και <10%, αντιστοίχως. 
Ανοσοϊστοχημικά, ο δείκτης DBA.44 είναι θετικός στο 
75% των ςλοΖ, ενώ όταν υπάρχει πλασματοκυτταρική 
διαφοροποίηση οι δείκτες CD38 και CD138 είναι επίσης 
θετικοί. ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 
συνήθως είναι χαμηλός.

Ιστολογικά Χαρακτηριστικά 
Διήθηση του μυελού των οστών (μο) παρατηρείται 

σχεδόν πάντα και αναδεικνύεται καλύτερα με ανοσοϊστο-
χημεία. το πρότυπο διήθησης του μυελού συνήθως είναι 
μικτό. η ενδοκολποειδική διήθηση θεωρείται χαρακτη-
ριστική, όχι όμως παθογνωμονική των ςλοΖ5,6. ο σπλή-
νας παρουσιάζει μικροοζώδη διήθηση του λευκού πολφού 
με ή χωρίς διήθηση του ερυθρού. ςυνήθως παρατηρείται 
διφασικό πρότυπο διήθησης7. η σπληνεκτομή θεωρείται 
απαραίτητη για την τεκμηρίωση της διάγνωσης από την 
WHO όχι όμως και από άλλες συνεργατικές ομάδες4.

Κυττταρογενετικά και Μοριακά 
Χαρακτηριστικά

τα ςλοΖ παρουσιάζουν συχνά παθολογικό καρυό-
τυπο (70-80%). μάλιστα οι μισές και πλέον περιπτώ-

σεις εμφανίζουν σύνθετο καρυότυπο, δηλαδή παρουσία 
≥3 ανωμαλιών. οι πιο συχνές ανωμαλίες είναι οι +3/3q 
(30-50%) και οι τρισωμίες 18 και 12 (15-20%), οι οποίες 
ωστόσο δεν είναι ειδικές για τα ςλοΖ καθώς ανιχνεύο-
νται σε όλα τα λοΖ. η έλλειψη του μακρύ σκέλους του 
χρωμοσώματος 7 είναι συχνότερη στο ςλοΖ και ανιχνεύ-
εται στο 40% περίπου των ασθενών. η έλλειψη αφορά 
συνηθέστερα στις περιοχές 7q22 και 7q32. ςε ορισμένες 
περιπτώσεις αποτελεί τη μοναδική κυτταρογενετική δι-
αταραχή, γεγονός που ενισχύει τον πρωτογενή παθογε-
νετικό της ρόλο. ςτη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη 
330 ασθενών με ςλοΖ, στο 72% των περιπτώσεων δια-
πιστώθηκε παθολογικός καρυότυπος: σχεδόν στις μισές 
από αυτές τις περιπτώσεις βρέθηκε σύνθετος καρυότυπος. 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη, πιο συχνές ανωμαλίες ήταν οι 
del(7q), +3/3q, +12q, del(6q) και οι μεταθέσεις που αφο-
ρούν στα χρωμοσώματα 8q/1q/14q8.

Πρόσφατα ανοσογενετικά δεδομένα συνέβαλαν πολύ 
στην κατανόηση της παθογένεσης του ςλοΖ. η ανάλυση 
της αλληλουχίας των αναδιατάξεων IGHV-IGHD-IGHJ σε 
336 ασθενείς με ςλοΖ ανέδειξε μεγάλη επιλεκτικότητα 
ρεπερτορίου των γονιδίων IGHV, καθώς στο 46% των πε-
ριπτώσεων διαπιστώθηκε χρήση 3 μόνο IGHV γονιδίων: 
IGHV1-2, IGHV4-34 και IGHV3-23. Ειδικότερα, παρα-
τηρήθηκε σαφής υπεροχή του γονιδίου IGHV1-2 (συχνό-
τητα 32%). τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν το ρόλο της 
επιλογής από αντιγόνο στην ανάπτυξη του ςλοΖ14-16. Πε-
ραιτέρω ένδειξη για το ρόλο του αντιγονικού ερεθισμού 
στην λεμφωματογένεση είναι η συνύπαρξη ηπατίτιδος C 
στο 20% περίπου των ασθενών με ςλοΖ, σε ορισμένες 
περιοχές όπως η βόρεια ιταλία17. 

Διαφορική διάγνωση 
η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως λεμ-

φώματα που εκδηλώνονται με σπληνομεγαλία, όπως το 
λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα/μακροσφαιριναιμία 
Waldenstrom (λΠλ/MW), το σπληνικό λέμφωμα από 
μικρά λεμφοκύτταρα με διάχυτη διήθηση του ερυθρού 
πολφού (ςλΔΔΕΠ), τη λευχαιμία από τριχωτά λεμφο-
κύτταρα και την ποικιλία της (variant), το λέμφωμα από 
το κύτταρο του μανδύα, τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευ-
χαιμία και το λεμφοζιδιακό λέμφωμα24. η ανάλυση των 
μορφολογικών, ιστολογικών, ανοσοφαινοτυπικών και 
κυτταρογενετικών διαταραχών συνήθως βοηθά στη δι-
αφορική διάγνωση. 

ιδιαίτερη δυσκολία υπάρχει στη διαφορική διάγνωση 
από το λΠλ/MW καθώς συχνά τα ςλοΖ παρουσιάζουν 
πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση και παραπρωτεϊ-
ναιμία. 

το ςλΔΔΕΠ αποτελεί προσωρινή κατηγορία στην τα-
ξινόμηση του Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας (WHO) 
και χαρακτηρίζεται από διάχυτη διήθηση του ερυθρού 
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πολφού με ατροφία του λευκού, ενώ παρουσιάζει κοινά 
κλινικά, μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτη-
ριστικά με το ςλοΖ, όπως επίσης και παρόμοιο πρότυπο 
διήθησης του μυελού των οστών. ςτο αίμα τα λαχνωτά 
λεμφοκύτταρα συνήθως έχουν βασεόφιλο πρωτόπλασμα. 
η διαφορική διάγνωση από το ςλοΖ δε μπορεί να τε-
θεί χωρίς τη διενέργεια σπληνεκτομής25,26. Ωστόσο, επει-
δή η πορεία των ασθενών αυτών είναι παρόμοια με αυτή 
του ςλοΖ (μολονότι υπάρχουν ορισμένες αναφορές για 
ηπιότερη συγκριτικά με το ςλοΖ), δεν είναι ξεκάθαρο 
αν ένας ασθενής πρέπει να υποβάλλεται σε σπληνεκτο-
μή μόνο για διαγνωστικούς λόγους, ιδίως καθώς η θερα-
πευτική προσέγγιση δε διαφέρει. Απαιτούνται περαιτέρω 
μελέτες για να καθοριστεί καλύτερα η φύση του λεμφώ-
ματος αυτού και να βρεθούν ειδικοί διαγνωστικοί δείκτες. 

Κλινική πορεία - Έκβαση 
τα ςλοΖ γενικά χαρακτηρίζονται από ήπια κλινική 

πορεία και καλή πρόγνωση. ςτις περισσότερες μελέτες η 
διάμεση επιβίωση είναι >10 έτη18-22. Ωστόσο, ένα ποσοστό 
ασθενών (~20%) παρουσιάζει πιο επιθετική κλινική πο-
ρεία, εξέλιξη σε λέμφωμα υψηλής κακοήθειας και σαφώς 
βραχύτερη επιβίωση (<4 ετών). Διάφοροι προγνωστικοί 
παράγοντες έχουν προταθεί, αλλά η αναπαραγωγιμότητά 
τους δεν έχει επιβεβαιωθεί επαρκώς8,12,18-22. Πρόσφατα, η 
ομάδα μελέτης του ςλοΖ έχει προτείνει ένα προγνωστι-
κό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση 4 πα-
ραγόντων: Αιμοσφαιρίνη ≤10 g/l, αιμοπετάλια ≤100.000/
μl, αυξημένη LDH> φυσιολογική και παρουσία λεμφα-
δενοπάθειας πέραν της πύλης του σπληνός23. με βάση 
το σύστημα αυτό αναγνωρίστηκαν 3 ομάδες κινδύνου 
με σημαντικές διαφορές στην ειδική για την νόσο επιβί-
ωση (ΕΝΕ): χαμηλού κινδύνου (170 ασθενείς), ενδιάμε-
σου κινδύνου (143 ασθενείς) και υψηλού κινδύνου (19 
ασθενείς) στους οποίους η 5-ετής ΕΝΕ ήταν 94%, 78% 
και 69%, αντιστοίχως. Ωστόσο, το σύστημα αυτό δεν εί-
ναι πολύ εύχρηστο στην κλινική πράξη. 

Θεραπεία
Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα λεμφώματα χα-

μηλής κακοήθειας, κατά τη διάγνωση δε χρειάζονται 
θεραπεία θεραπεία όλοι οι ασθενείς. Έτσι, ασθενείς ασυ-
μπτωματικοί, χωρίς σοβαρές κυτταροπενίες ή σημαντι-
κή σπληνομεγαλία, μπορεί απλώς να παρακολουθούνται 
τακτικά, χωρίς η αναβολή της θεραπείας να επηρεάζει 
την πρόγνωση τους4. με βάση τα παραπάνω κριτήρια, 
περίπου το ένα τρίτο των ασθενών δε χρειάζονται θερα-
πεία κατά τη διάγνωση. λόγω της σπανιότητας του λεμ-
φώματος αυτού δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες 
προοπτικές μελέτες, έτσι ώστε η επιλογή της θεραπεί-
ας στηρίζεται κυρίως στην εμπειρία από άλλα λεμφώ-

ματα χαμηλής κακοήθειας και σε αναδρομικές μελέτες 
σε μικρό σχετικά αριθμό ασθενών. οι θεραπευτικές επι-
λογές περιλαμβάνουν: σπληνεκτομή, χημειοθεραπεία, 
Rituximab, ανοσοχημειοθεραπεία. για τη μικρή ομάδα 
ασθενών με συνυπάρχουσα ηπατίτιδα C προτείνεται η 
χορήγηση ιντερφερόνης με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, καθώς 
σύμφωνα με ορισμένες μελέτες η θεραπεία της ηπατίτι-
δας C μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση του λεμφώματος27.

Σπληνεκτομή
η σπληνεκτομή είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη 

θεραπευτική προσέγγιση. με τη σπληνεκτομή επιτυγ-
χάνεται γρήγορη ανακούφιση του ασθενούς από τα συμ-
πτώματα από τη σπληνομεγαλία καθώς και βελτίωση της 
κατάστασης φυσικής ικανότητας και των κυτταροπενι-
ών. οι ανταποκρίσεις δεν είναι πλήρεις, καθώς παραμέ-
νει η λεμφοκυττάρωση και η διήθηση του μο. μάλιστα 
η λεμφοκυττάρωση μπορεί να επιδεινώνεται προοδευτι-
κά. η επίδραση της σπληνεκτομής στη διήθηση του μυ-
ελού είναι αμφιλεγόμενη. ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 
μετά τη σπληνεκτομή το ποσοστό διήθησης του μυελού 
μειώνεται, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από άλλες σει-
ρές28,29. Επιπλέον παρατηρείται και αλλαγή στο πρότυ-
πο διήθησης του μυελού. Ωστόσο, η σπληνεκτομή είναι 
μείζων χειρουργική επέμβαση με υψηλή νοσηρότητα ή 
και θνητότητα, ιδίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας ή με 
συνυπάρχοντα νοσήματα. η συνολική ανταπόκριση στη 
σπληνεκτομή είναι >90% στις περισσότερες μελέτες και 
η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (ΕΕΕΝ) πε-
ρίπου 50%18-21,30. 

ςε Ελληνική σειρά 85 ασθενών με ςλοΖ, 27 ασθενείς 
υποβλήθηκαν αρχικά σε σπληνεκτομή, ενώ 2 από αυτούς 
έλαβαν επιπλέον και rituximab για 6 εβδομάδες ως θερα-
πεία εδραίωσης31. η συνολική ανταπόκριση ήταν 85%: 
από αυτούς 78% πέτυχαν πλήρη κλινική και αιματολογική 
ανταπόκριση, ενώ οι 2 ασθενείς που έλαβαν και rituximab 
πέτυχαν πλήρη ύφεση, την οποία και διατηρούν για διά-
στημα >100 μηνών. Ένας τοξικός θάνατος σημειώθηκε 1 
μήνα μετά τη σπληνεκτομή, ενώ 43% των ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή υποτροπίασαν σε διάμεσο 
διάστημα 27 μηνών. η θεραπεία 2ης γραμμής περιλάμβα-
νε μονοθεραπεία με rituximab ή χημειοθεραπεία. Όλοι οι 
ασθενείς που έλαβαν rituximab ανταποκρίθηκαν, ενώ οι 
ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία δεν ανταποκρίθη-
καν. η 5-ετής συνολική επιβίωση (ςΕ) και ΕΕΕΝ ήταν 
77% και 58%, αντιστοίχως. κατά την παρακολούθηση, 
4 ασθενείς παρουσίασαν ιστολογική μετατροπή σε λέμ-
φωμα υψηλής κακοήθειας.

Χημειοθεραπεία 
την περίοδο που η σπληνεκτομή αποτελούσε θερα-

πεία εκλογής, εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς που δε 
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μπορούσαν να υποβληθούν σε σπληνεκτομή λόγω υψηλού 
χειρουργικού κινδύνου καθώς και σε ασθενείς με πιο επι-
θετική κλινική εικόνα, θεραπεία εκλογής ήταν οι αλκυλι-
ούντες παράγοντες και, αργότερα, τα ανάλογα πουρινών. 
οι αλκυλιούντες παράγοντες, κυρίως η χλωραμβουκίλη, 
έχουν μικρή αποτελεσματικότητα και δεν προτείνονται 
πλέον ως μονοθεραπεία21. μάλιστα, σε μια μελέτη η χο-
ρήγηση χλωραμβουκίλης συσχετίστηκε με χειρότερη πρό-
γνωση21. Από τα ανάλογα πουρινών, η φλουνταραμπίνη 
φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική32,33. Ωστόσο, η 
χορήγηση των παραγόντων αυτών έχει σχετισθεί με ση-
μαντική αιματολογική τοξικότητα32-36. Διάφοροι συνδυα-
σμοί χημειοθεραπείας όπως CVP, CHOP, FC έχουν επίσης 
χορηγηθεί σε ασθενείς με ςλοΖ. η προσθήκη ανθρακυ-
κλίνης δε φαίνεται να βελτιώνει την επιβίωση18.

Μονοθεραπεία με Rituximab 
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το μονοκλωνικό αντί-

σωμα rituximab είναι πολύ αποτελεσματικό με μικρή το-
ξικότητα29,31,37-42. οι ανταποκρίσεις είναι >90%, οι μισές 
περίπου από τις οποίες είναι πλήρεις. η διάρκεια αντα-
πόκρισης είναι συνήθως μακρά. Πρόσφατα δεδομένα από 
την ομάδα μας επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα αυτά σε 
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με μακρότερο χρόνο παρα-
κολούθησης31. Από τους 85 ασθενείς με ςλοΖ που μελε-
τήθηκαν, 58 έλαβαν rituximab ως θεραπεία 1ης γραμμής. 
Tο θεραπευτικό πρωτόκολο περιλάμβανε 2 φάσεις. ςτην 
1η φάση το rituximab χορηγήθηκε στην κλασσική δόση 
των 375mg/m2 ανά εβδομάδα για 6 συνεχείς εβδομάδες 
ως θεραπεία εφόδου, ενώ στη 2η ως θεραπεία συντήρη-
σης στην ίδια δόση ανά δίμηνο για 1-2 έτη. το συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 95%: 45% πέτυχαν πλήρη 
ύφεση, 26% πλήρη ύφεση, η οποία όμως δεν τεκμηριώ-
θηκε με ιστοπαθολογική ανάλυση οστεομυελικής βιοψίας, 
και 24% μερική ύφεση. ο διάμεσος χρόνος αιματολογι-
κής και κλινικής ανταπόκρισης ήταν 2 και 3 εβδομάδες, 
αντιστοίχως. η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή: μόνο ένας 
ασθενής δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θεραπεία εφό-
δου λόγω σοβαρής δυσανεξίας κατά την έγχυση, ενώ σε 
έναν ακόμη παρατηρήθηκε θρομβοπενία βαθμού 3, με 
διακοπή της θεραπείας κατά την 4η συνεδρία, αφού είχε 
επιτευχθεί πλήρης ύφεση. η θεραπεία συντήρησης έχει 
ολοκληρωθεί σε 43 ασθενείς. η επανεκτίμηση του νοσή-
ματος 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας συ-
ντήρησης κατέδειξε ότι 63% των ασθενών διατήρησαν 
την αρχική ανταπόκριση (ΠΥ), ενώ το 35% βελτίωσε πε-
ραιτέρω την ανταπόκριση, επιτυγχάνοντας πλήρη ύφεση 
με τη θεραπεία συντήρησης. Ένας μόνο ασθενής που ήταν 
σε πλήρη ύφεση μετά την έφοδο υποτροπίασε κατά τη δι-
άρκεια της συντήρησης. Υποτροπή του νοσήματος διαπι-
στώθηκε στο 15% των περιπτώσεων. Ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι οι υποτροπές ήταν περισσότερες και εμφα-
νίστηκαν νωρίτερα στους ασθενείς που δεν είχαν λάβει 

συντήρηση. η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν 84% για τους ασθενείς 
που έλαβαν συντήρηση έναντι 36% για τους ασθενείς 
που δεν έλαβαν (p<.0001). η 5-ετής ςΕ και ΕΕΕΝ για 
όλους τους ασθενείς που έλαβαν rituximab ήταν 92% και 
73%, αντιστοίχως. Επιπλέον, και σε συμφωνία με άλλες 
μελέτες, το rituximab φαίνεται να είναι αποτελεσματικό 
και στην υποτροπή της νόσου, καθώς η επαναχορήγησή 
του στην υποτροπή ήταν αποτελεσματική στο 67% των 
ασθενών. ςτον Πίνακα 1 δίνονται συνοπτικά τα αποτε-
λέσματα των κυριοτέρων μελετών χορήγησης rituximab 
ως μονοθεραπεία. 

πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση της αποτελεσμα-
τικότητας του Rituximab σε ασθενείς με ΣΛΟΖ 

Αναφορά N ΣΑ
%

ΠΟΥ
%

ΕΕΕΝ %
(σε n έτη)

ΣΕ %
(σε n έτη)

Bennett 11 91 Nr 80 (6) 60 (4)

Tsimberidou 25 88 31 86 (3) 95 (3)

Kalpadakis 16 100 69 92 (2.4) 100 (2.1)

Else 10 100 90 89 (3) 98 (3)

Kalpadakis 58 95 45 73 (5) 92 (5)

Ανοσοχημειοθεραπεία 
Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσμα-

τικότητα, το rituximab συνδυάστηκε με χημειοθεραπεία, 
κυρίως αλκυλιούντες παράγοντες και ανάλογα πουρινών. 
οι σειρές των ασθενών είναι μικρές και δε μπορεί να εξα-
χθούν ασφαλή συμπεράσματα29,42. με βάση τα υπάρχοντα 
δεδομένα, η ανοσοχημειοθεραπεία δε φαίνεται να προ-
σφέρει πλεονέκτημα ανταπόκρισης ή επιβίωσης σε σχέ-
ση με τη μονοθεραπεία με rituximab, όπως συγκριτικά 
φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Συμπεράσματα σχετικά με τη θεραπεία
ςυνοψίζοντας τα δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία 

των ασθενών με ςλοΖ προκύπτουν τα ακόλουθα συ-
μπεράσματα:

• η σπληνεκτομή, παρότι πολύ λιγότερο δημοφιλής σε 
σχέση με το παρελθόν, μολαταύτα έχει θέση στη θε-
ραπεία. ο ρόλος της πρέπει να αποσαφηνιστεί στην 
εποχή του rituximab. με βάση τα τρέχοντα δεδομέ-
να φαίνεται ότι η σπληνεκτομή έχει θέση σε περι-
πτώσεις με δυσκολίες στη διάγνωση και σε ασθενείς 
που δεν ανταποκρίνονται σε σχήματα που περιέχουν 
rituximab.

• η χημειοθεραπεία χωρίς το rituximab δεν είναι απο-
τελεσματική. 
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• το rituximab είναι πολύ αποτελεσματικό ως μονοθε-
ραπεία με σημαντικά λιγότερη τοξικότητα απ’ ότι σε 
συνδυασμό με χημειοθεραπεία: συνεπώς, πρέπει να 
είναι θεραπεία εκλογής.

• η θεραπεία συντήρησης με rituximab φαίνεται να βελ-
τιώνει περαιτέρω τις ανταποκρίσεις και να αυξάνει τη 
διάρκεια της ανταπόκρισης, ωστόσο δεν είναι σαφές 
εάν υπερέχει από την επαναχορήγηση του rituximab 
στην υποτροπή και η χρήση του δεν υποστηρίζεται 
από τυχαιοποιημένες μελέτες.

• το rituximab είναι αποτελεσματικό και στην υποτρο-
πή της νόσου.

Λεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης
Ορισμός-Επιδημιολογία 

Ως λλοΖ ορίζονται τα λεμφώματα οριακής ζώνης 
με πρωτοπαθή εντόπιση στους λεμφαδένες χωρίς προ-
ηγούμενη ή ταυτόχρονη συμμετοχή εξωλεμφαδενικών 
θέσεων (πλην του μυελού των οστών) ή του σπληνός43. 
Είναι σπάνια λεμφώματα που αντιπροσωπεύουν 1.5-1.8% 
των λεμφωμάτων. τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι πε-
ριορισμένα44-50. 

Κλινική εικόνα 
η διάμεση ηλικία εμφάνισης είναι τα 50-67 έτη και 

συχνότερα πάσχουν γυναίκες. ςτους μισούς και πλέον 
ασθενείς η νόσος εκδηλώνεται με προχωρημένο στά-
διο λόγω γενικευμένης λεμφαδενοπάθειας, η οποία συ-

νήθως δεν είναι ογκώδης, και διήθησης του μυελού των 
οστών (20-60% των περιπτώσεων). οι πιο συχνές θέσεις 
εντόπισης της νόσου είναι ο τράχηλος, ενώ ενδοκοιλιακή 
λεμφαδενοπάθεια βρίσκεται σε >50% των ασθενών. τα 
Β-συμπτώματα είναι σχετικά σπάνια (<15%), ενώ ακόμα 
πιο σπάνια είναι η παρουσία κυτταροπενιών, όπως και η 
παρουσία στο αίμα λεμφωματικών κυττάρων. Παραπρω-
τεϊναιμία παρουσιάζει το 10% των ασθενών. η LDH εί-
ναι αυξημένη σε ποικίλη συχνότητα (7-48%).

Παθογένεια 
Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για την παθογένεια 

των λλοΖ. μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι το γο-
νιδιακό πρότυπο των λλοΖ είναι παρόμοιο με το αντί-
στοιχο των φυσιολογικών κυττάρων της οριακής ζώνης 
και των μνημονικών Β-λεμφοκυττάρων και επιπλέον δι-
απιστώθηκε ότι σημαντικό ρόλο στην παθογένεση δια-
δραματίζουν τα μονοπάτια MAPK, TNF, TGFβ, NF-κB, 
η διέγερση του BCR καθώς και διάφορες ιντερλευκίνες 
(IL2, IL6, IL10) και ιντεγκρίνες (CD40)51. η ηπατίτιδα C 
έχει συσχετιστεί με την παθογένεια των λλοΖ. Υπάρ-
χει ωστόσο σημαντική γεωγραφική διακύμανση, καθώς 
σε περιοχές όπως η ιταλία και η ισπανία συνυπάρχει λοί-
μωξη στο 20-25% των λλοΖ, ενώ σε άλλες περιοχές δεν 
είναι τόσο συχνή17. 

Διάγνωση

Ιστολογικά Χαρακτηριστικά 
τα λλοΖ παρουσιάζουν έντονη ετερογένεια σε μορ-

φολογικό και ιστολογικό επίπεδο50,52-56. Έχουν περιγρα-
φεί διάφορα πρότυπα διήθησης των λεμφαδένων: τύπου 
οριακής ζώνης, διαλεμφοζιδιακό, ενδολεμφοζιδιακό-οζώ-
δες (εποικισμός βλαστικών κέντρων) και διάχυτο. ςυχνά 
συνυπάρχει συνδυασμός προτύπων διήθησης. το πρότυ-
πο διήθησης του λεμφαδένα ενδεχομένως αντανακλά την 
εξέλιξη της νόσου. τα λεμφωματικά κύτταρα παρουσιά-
ζουν σημαντική μορφολογική ετερογένεια, καθώς μπο-
ρεί να είναι μικρά λεμφοκύτταρα, κύτταρα τύπου οριακής 
ζώνης, κεντροκύτταρα, μονοκυτταροειδή κύτταρα, πλα-
σματοκύτταρα και διάσπαρτα μεγάλα κύτταρα. Πλα-
σματοκυτταρική διαφοροποίηση παρατηρείται περίπου 
στο 1/3 των περιπτώσεων57. ςτην οστεομυελική βιοψία 
η διήθηση συνήθως είναι οζώδης και διάμεση. η ενδο-
κολποειδική διήθηση που είναι πιο τυπική στο ςλοΖ πε-
ριγράφεται επίσης συχνά και στα λλοΖ52,58. 

Ανοσοφαινοτυπικά Χαρακτηριστικά 
τα λεμφωματικά κύτταρα εκφράζουν παν Β-δείκτες 

CD19, CD20, CD79a και επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη 
συνήθως IgM. ςυνήθως είναι αρνητικά για τους δείκτες 

πίνακας 2. Συγκριτική παρουσίαση της αποτελεσμα-
τικότητας της ανοσοχημειοθεραπείας έναντι της μο-
νοθεραπείας με rituximab έναντι της χημειοθεραπεί-
ας σε 2 σειρές ασθενών με ΣΛΟΖ

Αναφορά Rituximab R-ΧΜΘ ΧΜΘ
Αριθμός
Ασθενών 

Tsimberidou
Else

25
10

6
33

11
10*

ΠΥ Tsimberidou
Else

31%
90%

17%
79%

18%
30%

ΣΑ Tsimberidou
Else

88%
100%

83%
100%

55%
>30%

ΕΕΕΝ
(3 έτη)

Tsimberidou
Else

86%
89%

100%
71%

45%
25%

ΣΕ
(3 έτη)

Tsimberidou
Else

95%
98%

100%
98%

55%
-

*10 ασθενείς έλαβαν αρχικά μόνο χημειοθεραπεία και στην υπο-
τροπή rituximab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χημειο-
θεραπεία.
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CD5 και CD23, δεν εκφράζουν κυκλίνη D1, όπως επί-
σης και τους δείκτες των βλαστικών κέντρων CD10 και 
Bcl-6. το CD43 είναι θετικό στο 50% των περιπτώσε-
ων. η πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση σχετίζεται με 
την έκφραση των δεικτών CD38, CD138, και MUM158. 

Μοριακά/Κυτταρογενετικά Ευρήματα 
τα περισσότερα λλοΖ (≥75%) εκφράζουν μεταλλαγ-

μένα γονίδια IGHV. Επικρατεί το γονίδιο IGHV4-34, ενώ 
το γονίδιο IGHV1-69 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 
που σχετίζονται με ηπατίτιδα C59-63. η παρουσία σωμα-
τικών υπερμεταλλάξεων δε φαίνεται να επηρεάζει την 
πρόγνωση61. 

τα λλοΖ δεν εμφανίζουν κάποια ειδική κυτταρογενε-
τική βλάβη. κλωνικές βλάβες ανιχνεύονται στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων, με σύνθετο συνήθως καρυότυπο. 
Πιο συχνές κυτταρογενετικές βλάβες είναι οι τρισωμίες 
3, 18, 7, 12, η del(6q) καθώς και αναδιατάξεις του 1p/
q65. οι χαρακτηριστικές για τα λεμφώματα MALT με-
ταθέσεις όπως και η del(7q) που είναι συχνή στα ςλοΖ 
δεν έχουν παρατηρηθεί στα λλοΖ66,67. τα λλοΖ παρου-
σιάζουν κοινές κυτταρογενετικές βλάβες με την MW/
LPL, με εξαίρεση τις +4q και +8q οι οποίες ανιχνεύο-
νται στην MW αλλά δεν έχουν ανιχνευτεί στα λλοΖ68. 
Επίσης είναι αρνητικά για τη μετάλλαξη P265L του γο-
νιδίου MYD88 η οποία χαρακτηρίζει μοριακά την MW/
LPL. ςπάνια (<10%) ανιχνεύονται ετερόζυγες ελλείψεις 
του γονιδίου p53. Αδρανοποίηση του γονιδίου TNFAIP3 
(A20) έχει περιγραφεί στα λλοΖ, όπως και στα υπόλοι-
πα λοΖ, και πιθανώς συμμετέχει στη λεμφωματογένεση 
μέσω ενεργοποίησης του NF-κB69.

Διαφορική διάγνωση 
τα λλοΖ παρουσιάζουν πολλές διαγνωστικές προ-

κλήσεις λόγω της απουσίας ειδικών ανοσοφαινοτυπικών 
δεικτών και μοριακών/κυτταρογενετικών διαταραχών. ςε 
μορφολογικό/ιστολογικό επίπεδο υπάρχει πρόβλημα δι-
αφορικής διάγνωσης από άλλα λεμφώματα χαμηλής κα-
κοηθείας, ιδίως μW/LPL, λεμφοζιδιακό λέμφωμα και οι 
άλλοι δύο τύποι λοΖ. 

η διάκριση των λλοΖ από το MW/LPL είναι δυ-
σχερής57. ςτις περιπτώσεις αυτές απαιτείται λεπτομερής 
εκτίμηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και της 
ιστολογικής εικόνας από έμπειρο αιμοπαθολογοανατό-
μο καθώς επίσης και των ανοσοφαινοτυπικών ευρημά-
των σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εικόνα, γεγονός 
που υποδηλώνει τη μεγάλη σημασία της στενής συνερ-
γασίας του αιματολόγου κυρίως με τον παθολογονατόμο 
προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση. 

η διαφορική διάγνωση των λλοΖ από τις άλλες δύο 
κατηγορίες λοΖ στηρίζεται κυρίως στα κλινικά χαρακτη-
ριστικά, καθώς είναι αδύνατο να τεθεί η διάγνωση μόνο 

από την ιστολογική εικόνα του λεμφαδένα. Απαιτείται 
λεπτομερής σταδιοποίηση του ασθενούς, ώστε να απο-
κλειστεί εντόπιση της νόσου σε εξωλεμφαδενικές θέσεις 
ή διήθηση του σπληνός. Ωστόσο, κατά την παρακολού-
θηση, μερικές περιπτώσεις λλοΖ μπορεί να παρουσι-
άσουν προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων. ςύμφωνα 
με τους Nathwani και συνεργάτες, οι περιπτώσεις αυτές 
αποτελούν MALT λεμφώματα με δευτεροπαθή εντόπι-
ση στους λεμφαδένες54. Δύσκολη επίσης είναι η διάκριση 
των λλοΖ από το λεμφοζιδιακό λέμφωμα. η διαφορι-
κή διάγνωση στηρίζεται κυρίως στην έκφραση δεικτών 
των βλαστικών κέντρων, οι οποίοι τυπικά απουσιάζουν 
από τα λλοΖ. 

Κλινική πορεία-Έκβαση
ςτις περισσότερες μελέτες η 5-ετής ςΕ κυμαίνεται 

από 55-75% με καλύτερα αποτελέσματα στις πιο πρό-
σφατες, πιθανότατα λόγω της εφαρμογής του rituximab. 
ςτη σειρά των Nathwani και συνεργατών η 5-ετής ΕΕ-
ΕΝ και η ςΕ ήταν μόνο 28% και 56%, αντιστοίχως50. 
Ωστόσο, πρόσφατη μετα-ανάλυση σε 15.908 ασθενείς με 
λοΖ, από τους οποίους 4.188 έπασχαν από λλοΖ, δια-
πιστώθηκε ότι η διάμεση ςΕ των λλοΖ και των ςλοΖ 
ήταν παρόμοια, 8.6 και 8.3 έτη, αντιστοίχως, σε σχέση 
με 12.6 έτη για τα MALT λεμφώματα72. Επίσης, σε άλλη 
αναδρομική ανάλυση σε 1714 ασθενείς με λοΖ αρχικών 
σταδίων (ι/ιι), μεταξύ 209 ασθενών με διάγνωση λλοΖ, 
διαπιστώθηκε ότι τα εντοπισμένα ΛΛΟΖ έχουν εξίσου καλή 
πρόγνωση με τα εντοπισμένα MALT λεμφώματα73. Πα-
ράγοντες που έχουν συσχετιστεί με την πρόγνωση είναι 
η κακή φυσική ικανότητα, η επίτευξη πλήρους ύφεσης, 
ο προγνωστικός δείκτης του λεμφοζιδιακού λεμφώμα-
τος (FLIPI score) και ο διεθνής προγνωστικός δείκτης. η 
εκτροπή σε λέμφωμα υψηλής κακοηθείας είναι σχετικά 
σπάνια (~15%) και συνήθως παρατηρείται σε διάστημα 
4-5 ετών από τη διάγνωση49,75. 

Θεραπεία 
οι τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές βασίζονται σε 

δεδομένα από μικρές σειρές ασθενών και στην εμπει-
ρία από άλλα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας, κυρίως 
το λεμφοζιδιακό.

Ασθενείς αρχικών σταδίων μπορεί να αντιμετωπι-
στούν με ακτινοθεραπεία. ςτα προχωρημένα στάδια, οι 
ασυμπτωματικοί ασθενείς με χαμηλό φορτίο νόσου μπο-
ρεί να τεθούν σε στενή παρακολούθηση, ενώ για τους 
συμπτωματικούς ασθενείς η εφαρμογή ανοσοχημειοθε-
ραπείας είναι η βέλτιστη επιλογή. Ωστόσο, δεν έχει απο-
σαφηνιστεί ο καλύτερος συνδυασμός χημειοθεραπείας. 
ςυνήθως χρησιμοποιούνται οι αλκυλιούντες παράγοντες 
με ή χωρίς ανθρακυκλίνες και τα ανάλογα πουρινών. η 
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προσθήκη ανθρακυκλίνης δε φαίνεται να βελτιώνει την 
έκβαση, αν και τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα49. 
τα ανάλογα πουρινών, μολονότι αποτελεσματικά, σε ορι-
σμένες μελέτες έχουν συσχετιστεί με δυσανάλογα μεγά-
λη τοξικότητα76. μια μελέτη ανέφερε ότι ο συνδυασμός 
φλουνταραμπίνης με κυκλοφωσφαμίδη είναι αποτελε-
σματικός, με συνολική ανταπόκριση 83 και 41% πλήρεις 
υφέσεις (ΠΥ). η 3-ετής ΕΕΕΝ και ςΕ ήταν 60% και 78%, 
αντιστοίχως, λόγω όμως της σημαντικής αιματολογικής 
και μη τοξικότητας οι συγγραφείς συνιστούν σωστή επι-
λογή των ασθενών77. η προσθήκη του rituximab στη χη-
μειοθεραπεία βελτίωσε σημαντικά τα αποτελέσματα76,78-80. 
τα πιο διαδεδομένα σχήματα φαίνονται στον Πίνακα 3. 
ςτις μελέτες αυτές δεν περιλαμβάνονται μόνο ασθενείς 
με λλοΖ, αλλά και άλλα λεμφώματα χαμηλής κακοή-
θειας εκτός του λεμφοζιδιακού. Από τα νέα φάρμακα η 
μπενταμουστίνη φαίνεται αρκετά υποσχόμενη ιδιαίτε-
ρα σε συνδυασμό με το rituximab81. το Rituximab μπο-
ρεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί και ως μονοθεραπεία σε 
υπερήλικες ασθενείς ή με συνυπάρχοντα νοσήματα που 
δεν ανέχονται καλά τη χημειοθεραπεία. ςε ασθενείς με 
λλοΖ και ηπατίτιδα C που δεν έχουν ανάγκη άμεσης 
έναρξης θεραπείας για το λέμφωμά τους, συνιστάται η 
χορήγηση θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και 
ριμπαβιρίνη82.

η επιλογή της θεραπείας 2ης γραμμής πρέπει να εξα-
τομικεύεται. η παρακολούθηση σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς και η ακτινοθεραπεία σε εντοπισμένη νόσο 
εξακολουθούν να αποτελούν θεραπευτικές επιλογές και 
στην υποτροπή. η ραδιοανοσοθεραπεία φαίνεται να εί-
ναι αποτελεσματική σε χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα 

ανθεκτικά ή σε υποτροπή83. ςε νέους ασθενείς, η μεγαθε-
ραπεία με μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων έχει δοκιμαστεί σε περιορισμένο αριθμό ασθενών 
με σχετικά καλά αποτελέσματα, καθώς περίπου το ένα 
τρίτο επιτυγχάνει έλεγχο της νόσου για μακρό χρονικό 
διάστημα (διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 108 μήνες)84. 
Νέοι παράγοντες όπως το bortezomib και μονοκλωνικά 
αντισώματα είναι υπό διερεύνηση85,86.

πίνακας 3. Συνοπτικά αποτελέσματα της ανοσοχη-
μειοθεραπείας σε ασθενείς με ΛΛΟΖ και άλλα λεμφώ-
ματα χαμηλής κακοήθειας εκτός του λεμφοζιδιακού. 

Σχήμα ΣΑ ΠΟΥ ΕΕΕΝ ΣΕ
rF*77 85% 54% 79%  

(3 έτη)
FCr75 89% 67% 90%  

(41μήνες)
97% 

(41 μήνες)
r-CVP79 83% 67% 59%  

(3 έτη)
95% 

(3 έτη)
r + 2-CdA80 97% 60% +35 μήνες 
rChOP81 94% 30% 35 μήνες  

(διάμεση)
r-Bendamustine81 94% 40% 55μήνες  

(διάμεση)
r-Bendamustine
(Υποτροπή)82

84% 39% 30 μήνες 
(διάμεση)

*μόνο 58% ολοκλήρωσαν τη θεραπεία λόγω σοβαρής τοξικότη-
τας. 15% τοξικοί θάνατοι.

Non-MALT marginal zone lymphomas: Diagnostic and therapeutic challenges
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ABSTRACT: Splenic and nodal marginal zone lymphomas (SMZL and NMZL) represent low-grade 
lymphomas which are considered as distinct entities in the WHO classification. Despite similarities in 
morphology and immunophenotype of lymphomatous cells, they differ in many aspects e.g. clinical pres-
entation, clinical course, genomic aberrations, immunogenetic signatures and response to therapy. Im-
portant advances have been recorded recently in both understanding the pathogenesis of these diseases 
and also in improving their treatment. Immunogenetic analysis of SMZL provided strong evidence for 
antigen involvement in lymphomagenesis. Significant progress has also been made in the management 
of SMZL. Recent studies showed that the monoclonal antibody rituximab is very effective in SMZL with 
minimal toxicity, rephaps rendering splenectomy no longer necessary. The diagnosis of NMZL presents 
many difficulties and is a challenge for pathologists. Differential diagnosis from other low-grade lym-
phomas can be cumbersome and collaboration between haematologists and pathologists is mandatory 
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Ευστάθιος Καστρίτης, Ευάγγελος Τέρπος, Μελέτιος Α. Δημόπουλος

ΠΕΡιληΨη: H μακροσφαιριναιμία του Waldenström (μW) είναι σπάνια νεοπλασματική διαταρα-
χή που χαρακτηρίζεται από διήθηση του μυελού των οστών από έναν κλώνο λεμφοπλασματοκυτταρων 
που παράγουν μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη, η οποία είναι πάντα του τύπου IgM. ςημαντικό ρόλο στη 
βιολογία της νόσου φαίνεται να διαδραματίζει η σωματική μετάλλαξη στο γονίδιο MΥD88 (L265P), η 
οποία ανιχνεύεται σε >90% των ασθενών με συμπτωματική μW. οι εκδηλώσεις της μW είναι αποτέ-
λεσμα τόσο της άμεσης διήθησης του μυελού των οστών ή των άλλων λεμφικών οργάνων από το νεο-
πλασματικό κλώνο όσο και της ποσότητας της παραγόμενης μονοκλωνικής IgM και των φυσικοχημικών 
και ανοσολογικών ιδιοτήτων της. το πιο σημαντικό βήμα για τη διαχείριση της μW είναι η αναγνώριση 
των ασθενών με συμπτωματική νόσο. τα άτομα με IgM-MGUS δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία θερα-
πεία, αλλά να παρακολουθούνται διαβίου, ενώ οι ασθενείς με ασυμπτωματική μW δεν πρέπει να λαμ-
βάνουν θεραπεία καθώς η νόσος μπορεί να παραμείνει σταθερή για πολλά χρόνια. η απόφαση για την 
έναρξη της θεραπείας σε ασθενή με μW πρέπει να βασίζεται στην εμφάνιση ή παρουσία συγκεκριμέ-
νων σημείων ή συμπτωμάτων, όπως συστηματικά συμπτώματα, παρουσία IgM-σχετιζόμενων επιπλοκών, 
ογκώδης λεμφαδενοπάθεια ή σπληνομεγαλία, παρουσία κυτταροπενιών ή στοιχείων μετασχηματισμού 
της νόσου. Υπογραμμίζεται ότι από μόνα τους τα επίπεδα της μονοκλωνικής IgM στον ορό δεν είναι 
κριτήριο για την έναρξη θεραπείας. η θεραπευτική στρατηγική πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες κάθε αρρώστου. η έναρξη πλασμαφαίρεσης ενδείκνυται σε ασθενείς με σύνδρομο 
υπεργλοιότητας. ςυνδυασμοί Rituximab με χημειοθεραπεία (π.χ. R-CHOP ή RCD) είναι η προτιμώμε-
νη αρχική θεραπεία για τους περισσότερους ασθενείς με μW. ςε ασθενείς με υψηλά επίπεδα IgM, η 
χορήγηση Rituximab μπορεί να σχετίζεται με απότομη παροδική αύξηση της IgM («IgM flare»), οδη-
γώντας σε ανάγκη πλασμαφαίρεσης αν προκύψουν συμπτώματα υπεργλοιότητας. ςχήματα βασισμένα 
στο bortezomib είναι αποτελεσματικά και δρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι μια κα-
λή επιλογή για τους ασθενείς με υψηλά επίπεδα IgM αλλά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο νευροπά-
θειας. ςυνδυασμοί με βάση τα νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι πολύ δραστικοί, ωστόσο λόγω τοξικότητας 
αποτελούν επιλογή για επιλεγμένους ασθενείς. ο συνδυασμός της μπενταμουστίνης με Rituximab είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία, με διαχειρίσιμη τοξικότητα και πιθανόν πλεονεκτεί έναντι σχημά-
των όπως το R-CHOP. ςτην περίπτωση υποτροπής, η επιλογή της θεραπείας διάσωσης εξαρτάται από 
τη θεραπεία πρώτης γραμμής που χρησιμοποιήθηκε, την ανοχή, την ποιότητα και τη διάρκεια της αντα-
πόκρισης σε αυτή, την ηλικία του ασθενούς και, ασφαλώς, την προτίμηση του ασθενούς. ςυνδυασμοί 
βασισμένοι στην μπενταμουστίνη, τo bortezomib, νουκλεοσιδικά ανάλογα ή/και νεώτερα φάρμακα απο-
τελούν θεραπευτικές επιλογές, ενώ σε νεότερους ασθενείς η μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών 
κυττάρων ως θεραπεία διάσωσης μπορεί να έχει ρόλο σε χημειοευαίσθητη νόσο.
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Θεραπευτική κλινική, ιατρική ςχολή, Εθνικό και καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ε. καστρίτης, Θεραπευτική κλινική ΕκΠΑ, 
Νοσ. Αλεξάνδρα, Βασ. ςοφίας 80 & λούρου, τηλ. 210 3381549, Fax: 
213 2162511, e-mail: ekastritis@gmail.com

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
H μακροσφαιριναιμία του Waldenström (μW) εί-

ναι νεοπλασματική διαταραχή των Β λεμφοκυττάρων 
που χαρακτηρίζεται από διήθηση του μυελού των οστών 
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από έναν κλώνο λεμφοπλασματοκυτταρων που παρά-
γουν μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη η οποία είναι πάντα 
του τύπου IgM. 

Επιδημιολογία
η μW είναι σπάνια νόσος, (αποτελεί περίπου 2% του 

συνόλου των αιματολογικών κακοηθειών). η συχνότη-
τά της είναι υψηλότερη σε άνδρες και, σε αντίθεση προς 
το μυέλωμα, σε καυκάσιους παρά στους Αφροαμερικα-
νούς1. Είναι νόσος της τρίτης ηλικίας: η διάμεση ηλικία 
κατά τη διάγνωση είναι 63 έως 70 έτη, ενώ η διάγνωση 
της μW στις ηλικίες κάτω από τα 50 έτη είναι σπάνια2.

Αιτιολογία
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση για την αιτιολογία 

της νόσου, ωστόσο, τόσο γενετικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως λοιμώξεις μπορεί να διαδραματίζουν 
ρόλο. οι περισσότερες περιπτώσεις μW είναι σποραδι-
κές, αλλά υπάρχουν αρκετές αναφορές που υποδηλώνουν 
γενετική προδιάθεση, όπως και συνύπαρξη στην ίδια οικο-
γένεια MW με άλλες κακοήθειες των Β λεμφοκυττάρων 
(π.χ. Χλλ)3,4. ο ρόλος ιογενών λοιμώξεων, όπως ηπατί-
τιδα C (HCV) ή λοίμωξη από τον ανθρώπινο ερπητοϊό-8 
(HHV-8), είναι αμφιλεγόμενος5,6. Δεν έχουν αναγνωρι-
στεί συγκεκριμένα γονίδια που προδιαθέτουν σε MW7,8. 
ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη 
της μW είναι προϋπάρχουσα IgM-μονοκλωνική γαμμα-
πάθεια απροσδιόριστης σημασίας (IgM-MGUS). η IgM 
MGUS σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για μW κα-
τά 46 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. ιστορικό 
IgM-MGUS σχετίζεται με 1-1.5% κατά μέσο όρο ετήσιο 
κίνδυνο ανάπτυξης συμπτωματικής μW9.

η σημαντικότερη εξέλιξη στην κατανόηση της βιολο-
γίας της νόσου ήταν η περιγραφή της σωματικής μετάλ-
λαξης L265P στο γονίδιο MYD88 η οποία ανιχνεύεται σε 
>90% των αρρώστων με συμπτωματική μW10. η MyD88 
είναι σημαντική ρυθμιστική πρωτεΐνη στα σηματοδοτι-
κά μονοπάτια των Toll-like υποδοχέων (TLR- Toll-like 
Receptors) και του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-
1R). In vitro πειράματα έχουν δείξει ότι παίζει σημαντικό 
ρόλο στην επιβίωση των κυττάρων MW10,11. Επιπλέον, η 
αναστολή της MyD88 σε L265P-κύτταρα WM συνοδεύ-
εται από μειωμένη ενεργοποίηση της κινάσης τυροσίνης 
του Bruton (BTK-Bruton tyrosine kinase), ενώ η υπερέκ-
φραση MyD88 L265P ενισχύει την φωσφορυλίωση και 
ενεργοποίηση της BTK11.

Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
η παθογένεια των εκδηλώσεων της WM σχετίζεται 

με τις εξής παραμέτρους: α) άμεση διήθηση του μυελού 
των οστών ή των άλλων λεμφικών οργάνων από το λεμ-
φοπλασματοκυτταρικό κλώνο και β) ποσότητα και φυσι-
κοχημικές και ανοσολογικές ιδιότητες της μονοκλωνικής 
IgM. τα συμπτώματα της νόσου κατά την αρχική διά-
γνωση μπορεί να είναι ασαφή και μη ειδικά (αδυναμία, 
ανορεξία, κόπωση και ίσως απώλεια βάρους). Φαινόμε-
νο Raynaud ή συμπτώματα που σχετίζονται με περιφερι-
κή νευροπάθεια, όπως παραισθησίες ή αταξικό βάδισμα 
μπορεί να προηγούνται της διάγνωσης της μW για αρ-
κετά χρόνια. κλινικά σημεία και συμπτώματα που οφεί-
λονται σε υπεργλοιότητα (θάμβος όρασης, κεφαλαλγίες, 
ή στοματορινική αιμορραγία) είναι μάλλον ασυνήθιστα 
κατά την αρχική παρουσίαση του αρρώστου, παρότι με 
προσεκτική και στοχευμένη λήψη ιστορικού μπορεί να 
αναφέρονται σε 20-25% των ασθενών1,12. η αναιμία είναι 
το συχνότερο εύρημα, ενώ η θρομβοπενία είναι λιγότερο 
συχνή, τουλάχιστον κατά την αρχική διάγνωση1,13. Περί-
που σε 20-40% των ασθενών βρίσκεται κάποιου βαθμού 
λεμφαδενοπάθεια ή σπληνομεγαλία, ή, λιγότερο συχνά, 
ηπατομεγαλία14,15, ωστόσο, κλινικώς σημαντική λεμφα-
δενοπάθεια ή σπληνομεγαλία δεν είναι συχνή. Άμεση δι-
ήθηση από λΠλ κύτταρα έχει αναφερθεί για σχεδόν κάθε 
όργανο (πνεύμονας, έντερο, δέρμα, οφθαλμικός βολβός) 
αλλά είναι σπάνια1. κακοήθης διήθηση του κΝς είναι πο-
λύ σπάνια. το σύνδρομο Bing-Neel χαρακτηρίζεται από 
σύγχυση, απώλεια μνήμης, αποπροσανατολισμό, κινητι-
κή δυσλειτουργία, και τελικά κώμα και είναι αποτέλεσμα 
της μακροχρόνιας υπεργλοιότητας που μεταβάλλει την 
αγγειακή διαπερατότητα και επιτρέπει την περιαγγειακή 
διήθηση από λΠλ κύτταρα16. 

Εκδηλώσεις που σχετίζονται  
με την κυκλοφορούσα μονοκλωνική IgM

η IgM είναι μεγάλο μόριο με υψηλή περιεκτικότητα 
σε υδατάνθρακες που κυκλοφορεί κυρίως ενδοαγγειακά. 
η αυξημένη συγκέντρωση αυτής της πρωτεΐνης υψηλού 
μοριακού βάρους μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στη 
ροή του αίματος (υπεργλοιότητα) και να βλάψει τη μι-
κροκυκλοφορία. τα τυπικά συμπτώματα του συνδρόμου 
υπεργλοιότητας περιλαμβάνουν αιμορραγία από το δέρ-
μα και τους βλεννογόνους (συνήθως στοματορινικούς), 
θάμβος όρασης λόγω της αμφιβληστροειδοπάθειας, κε-
φαλαλγία, σύγχυση και άλλες νευρολογικές διαταραχές. 
η βυθοσκόπηση δείχνει διόγκωση των φλεβών, αιμορ-
ραγίες του αμφιβληστροειδούς και μικροανευρύσματα17. 
κλινικά εμφανής κρυοσφαιριναιμία τύπου ι, που εκδη-
λώνεται με φαινόμενο Raynaud, δερματικά έλκη/νέκρω-
ση και κνίδωση εκ ψύχους εμφανίζονται σε λιγότερο από 
το 5% των ασθενών1,18. η μονοκλωνική IgM μπορεί να 
αλληλεπιδράσει με κυκλοφορούσες πρωτεΐνες, όπως το 
ινωδογόνο, ή να «επικαλύψει» τα αιμοπετάλια και να επη-
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ρεάσει τη συγκολλητική τους ικανότητα19.
η μονοκλωνική IgM μπορεί να έχει δραστικότητα 

αντισώματος έναντι αυτόλογων αντιγόνων. οι πιο κοινοί 
στόχοι-αντιγόνα βρίσκονται στα περιφερικά νεύρα: έως 
20% των ασθενών με μW εμφανίζονται με ή αναπτύσ-
σουν IgM-σχετιζόμενη περιφερική νευροπάθεια, ετερο-
γενής ομάδα νευροπαθειών στις οποίες η μονοκλωνική 
IgM δρα ως αντίσωμα έναντι διαφόρων γλυκοπρωτεϊνών 
ή γλυκολιπιδίων του περιφερικού νεύρου20. η πιο κοι-
νή οντότητα είναι άπω, συμμετρική, χρόνια περιφερική 
απομυελινωτική νευροπάθεια στην οποία η IgM στρέφε-
ται κατά της συνδεδεμένης με μυελίνη γλυκοπρωτεΐνης 
(Myelin-Associated Glycoprotein-MAG). Αν η δραστη-
ριότητα αντισώματος της μονοκλωνικής IgM στοχεύ-
ει πολυκλωνική IgG αυτό οδηγεί σε κρυοσφαιριναιμία 
τύπου II21. η μονοκλωνική IgM μπορεί επίσης να δρα 
ως ψυχροσυγκολλητίνη22 ή να συμπεριφέρεται ως αντί-
σωμα έναντι της βασικής μεμβράνης των σπειραμάτων, 
του δέρματος και του αμφιβληστροειδούς ή ως αντιπη-
κτικό λύκου21. η IgM μπορεί να εναποτεθεί στη μικροκυ-
κλοφορία ιστών, π.χ. στο νεφρικό σπείραμα23, στο χόριο 
(macroglobulinemia cutis)24 ή στη βασική στοιβάδα και 
τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του εντέρου25. Θραύσματα 
των μονοκλωνικών ελαφριών αλυσίδων που παράγονται 
από τον λΠλ κλώνο μπορεί να έχουν αμυλοειδογενείς 
ιδιότητες, σχηματίζοντας ινίδια αμυλοειδούς (AL αμυ-
λοείδωση)26. η IgM-σχετιζόμενη AL αμυλοείδωση απο-
τελεί ένδειξη για άμεση έναρξη θεραπείας. το σύνδρομο 
Schnitzler είναι ξεχωριστή οντότητα που χαρακτηρίζεται 
από IgM παραπρωτεϊναιμία, χρόνια κνίδωση, μαζί με άλ-
λα χαρακτηριστικά, όπως διαλείπων πυρετός, και/ή οστι-
κά άλγη με ακτινολογικές ενδείξεις οστεοσκλήρυνσης, 
λεμφαδενοπάθεια, διόγκωση του ήπατος ή/και σπληνός, 
λευκοκυττάρωση και αυξημένη τκΕ27.

Εργαστηριακή διερεύνηση
η αναιμία είναι το πιο συχνό εύρημα και η πιο κοινή 

αιτία για την έναρξη θεραπείας σε ασθενείς με μW1,12,28. 
τα αιμοπετάλια μπορεί να είναι χαμηλά σε ορισμένους 
ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του μυελού ή στα πλαίσια 
άνοσης θρομβοπενίας29. μονοκλωνικά λεμφοπλασματο-
κυτταρα μπορεί να ανιχνευθούν στο αίμα με κυτταρομε-
τρία ροής. Υψηλή τκΕ βρίσκεται σχεδόν πάντα. Υψηλής 
ανάλυσης ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού σε συνδυα-
σμό με ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων προσδιορίζει 
και τυποποιεί τη μονοκλωνική IgM, ενώ σπάνια μπορεί 
να ανιχνεύονται περισσοτερες από μια μ-παραπρωτεΐνες. 
η συγκέντρωση της μονοκλωνικής πρωτεΐνης του ορού 
ποικίλει, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι >1.5 g/dL, 
ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν χαμηλά επί-
πεδα IgM (IgM <400 mg/dl). Περίπου οι μισοί ασθενείς 
έχουν ανοσοπάρεση των μη κλωνικών ανοσοσφαιρινών30. 

για τον ποσοτικό προσδιορισμό των IgM, η πυκνομε-
τρία μπορεί να είναι προτιμότερη, ιδίως σε περιπτώσεις 
με πολύ υψηλή μονοκλωνική IgM ή όταν υπάρχει κρυο-
σφαιρίνη31. ςε κάθε περίπτωση, για να προσδιοριστεί η 
συγκέντρωση της μονοκλωνικής πρωτεΐνης μετά θερα-
πεία πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος. Εάν υπάρ-
χει υποψία κρυοσφαιριναιμίας, επιβάλλεται έλεγχος κατά 
τη διάγνωση. η Bence Jones πρωτεϊνουρία είναι κοινή, 
αλλά σπάνια υπερβαίνει το 1 g/24 ώρες. τα επίπεδα της 
β2-μικροσφαιρίνης μπορεί να είναι αυξημένα και έχουν 
προγνωστική σημασία32. η LDH του ορού μπορεί επίσης 
να είναι αυξημένη και συνδέεται επίσης με λιγότερο ευνο-
ϊκή πρόγνωση33. το ιξώδες του ορού πρέπει να μετράται 
εάν ο ασθενής έχει σημεία ή συμπτώματα του συνδρόμου 
υπεργλοιότητας. η βυθοσκόπηση παραμένει άριστος δεί-
κτης της κλινικά σημαντικής υπεργλοιότητας34. Ανεύρε-
ση ρευματοειδούς παράγοντα και χαμηλά επίπεδα του C4 
είναι συνήθη ευρήματα σε τύπου ιι κρυοσφαιριναιμία35.

Εκτίμηση του Μυελού των Οστών
ο μυελός των οστών (μο) είναι σχεδόν πάντα διηθη-

μένος στην μW και όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβλη-
θούν σε βιοψία μο ώστε να τεκμηριωθεί η διάγνωση. 
η διάγνωση της μW μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 
τα επίπεδα της μονοκλωνικής IgM εάν υπάρχουν ενδεί-
ξεις διήθησης μο από λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμ-
φωμα36,37. τυπικά, ο μυελός των οστών είναι διηθημένος 
από ένα λεμφοπλασματοκυτταρικό πληθυσμό κυττάρων 
που αποτελείται από μικρά λεμφοκύτταρα με ενδείξεις 
πλασματοκυτταροειδους/πλασματοκυτταρικής διαφορο-
ποίησης38,39. για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση απαιτείται 
ανοσοφαινοτυπική μελέτη40,41. ςυνήθως τα λΠλ κύττα-
ρα της μW εκφράζουν δείκτες επιφάνειας τυπικούς των 
Β-κυττάρων (CD19, CD20, CD22, CD24, CD79α και 
FMC7) μαζί με επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη μ (sIgμ). 
ςημαντικό ποσοστό μπορεί να είναι θετικό για CD25 και 
FMC7, αλλά σε αντίθεση με τη λευχαιμία από τριχωτά 
λεμφοκύτταρα, αυτά τα λεμφοκύτταρα είναι πάντα αρ-
νητικά για CD103 και CD11c. το CD38 είναι συνήθως 
θετικό και το CD52 εκφράζεται στις περισσότερες περι-
πτώσεις42. τυπικά, τα νεοπλασματικά κύτταρα του λΠλ/
μW είναι αρνητικά για CD5, CD10, και CD23, ωστό-
σο, οι συγκεκριμένοι δείκτες μπορεί να ανιχνεύονται στο 
5-20% των περιπτώσεων και δεν αποκλείουν τη διάγνω-
ση της μW43,44.

Κυτταρογενετικές διαταραχές
μεταθέσεις στις οποίες συμμετέχει ο γενετικός τόπος 

της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών (IGH) στο χρω-
μόσωμα 14 απουσιάζουν στην μW, εύρημα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη διάκρισή της από το IgM μυέ-
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λωμα, όπου οι συγκεκριμένες μεταθέσεις είναι κοινές45. 
η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία στην μW 
είναι η απαλοιφή του μακρού βραχίονα του χρωμοσώ-
ματος 6 (del6q). η συχνότητά της ποικίλει από 21% έως 
38%, ενώ η προγνωστική σημασία της δεν είναι σαφής45-47. 
ςτη μεγαλύτερη δημοσιευμένη μελέτη, del6q ανιχνεύθη-
κε σε 30% των περιπτώσεων, del13q14 σε 13%, τρισω-
μία των χρωμοσωμάτων 18, 4 ή 12 σε 15%, 8% και 4% 
αντίστοιχα, del11q σε 7%, del17p σε 8% και μετάθεση 
με συμμετοχή του 14q32 (IGH) μόνο σε 2%48.

Διαφορική διάγνωση
οι κύριες νοσολογικές οντότητες που πρέπει να απο-

κλείονται για να τεκμηριωθεί η διάγνωση της μW είναι 
άλλα λεμφώματα χαμηλού βαθμού κακοήθειας από μικρά 
Β λεμφοκύτταρα, όπως Χλλ/SLL ή λέμφωμα της ορι-
ακής ζώνης του σπληνός (SMZL). τα ανοσοφαινοτυπι-
κά ευρήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις τα ευρήματα 
από την κυτταρογενετικη μελέτη, μπορούν να βοηθήσουν 
στην τεκμηρίωση της ιστολογικής διάγνωσης του λΠλ/
μW. τέλος η μετάλλαξη L265P στο γονίδιο MYD88 ανι-
χνεύεται σε >90% των αρρώστων με MW ενώ μόνο σε 
3%-9% των αρρώστων με SMZL ή άλλα λεμφώματα χα-
μηλής κακοήθειας. η διάκριση της μW από το IgM μυ-
έλωμα συνήθως δεν είναι δύσκολη, με βάση την κλινική 
εικόνα, ανοσοφαινότυπικά/ιστολογικά κριτήρια και την 
παρουσία IGH μεταθέσεων που είναι χαρακτηριστικές 
του IgM-Πμ45,49. μια σημαντική κλινική διάκριση πρέ-
πει επίσης να γίνει για τη συμπτωματική WM, ασυμπτω-
ματική WM και IgM MGUS. Ασυμπτωματικοί ασθενείς 
με μονοκλωνική IgM και χωρίς ενδείξεις διήθησης μο 
(δηλαδή λιγότερο από 10% κλωνικά κυττάρα στην ομΒ) 
ταξινομούνται ως IgM-MGUS. Ασθενείς που μπορεί να 
έχουν ανιχνεύσιμα κλωνικά Β κύτταρα στο μο με κυτ-
ταρομετρία ροής, αλλά χωρίς μορφολογικές ενδείξεις διή-
θησης του μυελού των οστών στην οστεομυελική βιοψία 
πρέπει να ταξινομούνται ως IgM-MGUS. 

Αντιμετώπιση 
το πιο σημαντικό βήμα για τη διαχείριση των ασθε-

νών με μW είναι η απόφαση για την έναρξη θεραπείας. 
τα άτομα με IgM-MGUS δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία 
θεραπεία, αλλά να παρακολουθούνται διαβίου, παρότι η 
βέλτιστη στρατηγική δεν έχει καθοριστεί13,28. οι ασθενείς 
με ασυμπτωματική μW δεν πρέπει να λαμβάνουν θερα-
πεία καθώς η νόσος μπορεί να παραμείνει σταθερή για 
πολλά χρόνια. η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας 
σε ασθενή με προηγουμένως ασυμπτωματική WM ή ασθε-
νή που παρουσιάζει de novo συμπτωματική μW πρέπει 
να βασίζεται στην εμφάνιση ή παρουσία οποιουδήποτε 
από τα ακόλουθα (1) συστηματικά συμπτώματα (πυρε-

τός, εφίδρωση, απώλεια βάρους), (2) IgM-σχετιζόμενη 
επιπλοκή (υπεργλοιότητα, σοβαρή νευροπάθεια, αμυλο-
είδωση, συμπτωματική κρυοσφαιριναιμία, αναιμία από 
ψυχροσυγκολλητίνες) (3) ογκώδης λεμφαδενοπάθεια ή 
σπληνομεγαλία, (4) αναιμία (αιμοσφαιρίνη <10 g/dL) ή 
θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <100 × 103/dL) ή 
(5) ενδείξεις μετασχηματισμού της νόσου12. Υπογραμ-
μίζεται ότι από μόνα τους τα επίπεδα της μονοκλωνικής 
IgM στον ορό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κρι-
τήριο για την έναρξη θεραπείας. Ωστόσο, μονοκλωνική 
πρωτεΐνη >5 g/dL συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης υπεργλοιότητας και επιβάλλει συχνή παρα-
κολούθηση. μερικοί ασθενείς που δεν πληρούν τα κρι-
τήρια της μW, π.χ. με διήθηση μο μικρότερη από 10% 
και IgM μικρότερη από 3 g/dL, αλλά παρουσιάζουν μια 
IgM-σχετιζόμενη διαταραχή (π.χ. νευροπάθεια) συνήθως 
απαιτούν θεραπεία προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφο-
ρούσα ή/και εναποτιθέμενη IgM και να κατασταλεί ο κλώ-
νος που παράγει τη μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη12,50. η 
επιλογή της θεραπείας πρέπει να βασίζεται στα διαθέσι-
μα δεδομένα συνυπολογίζοντας τις ειδικές ανάγκες και 
τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. τα δεδομένα από με-
γάλες τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ιιι είναι περιορι-
σμένα, λόγω της σπανιότητας της νόσου. Ωστόσο, έχουν 
δημοσιευτεί συστάσεις που βασίζονται κυρίως σε στοι-
χεία από μελέτες φάσης II28.

Πλασμαφαίρεση
η συνηθέστερη ένδειξη για διενέργεια πλασμαφαίρεσης 

είναι η αντιμετώπιση του συνδρόμου υπεργλοιότητας1,13,17. 
η πλασμαφαίρεση μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά 
και γρήγορα την ποσότητα της IgM στην κυκλοφορία 
ασθενών με σύνδρομο υπεργλοιότητας, ωστόσο, η μει-
ώση είναι παροδική, ώστε η ταυτόχρονη χορήγηση συ-
στηματικής θεραπείας να είναι απαραίτητη σε όλους τους 
ασθενείς με συμπτωματική υπεργλοιότητα. η πλασμα-
φαίρεση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ορι-
σμένους ασθενείς με IgM-σχετιζόμενη διαταραχή, όπως 
περιφερική νευροπάθεια, κρυοσφαιριναιμία και νόσο από 
ψυχροσυγκολλητίνες51.

Συστηματική Θεραπεία
Αλκυκιωτικοί παράγοντες

Αλκυλιωτικοί παράγοντες όπως η χλωραμβουκίλη, 
η μελφαλάνη και η κυκλοφωσφαμίδη ήταν η τυπική θε-
ραπεία πρώτης γραμμής επί αρκετές δεκαετίες. μονοθε-
ραπεία με χλωραμβουκίλη επιτυγχάνει μερική απάντηση 
σε περίπου 50% των ασθενών, αλλά πλήρεις απαντήσεις 
είναι σπάνιες52. η χλωραμβουκίλη έχει χαμηλό κόστος, 
χορηγείται από το στόμα και είναι σχετικά ασφαλής, με 
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μικρή πιθανότητα σημαντικών επιπλοκών. ςυνδυασμοί 
των αλκυλιούντων παραγόντων με ή χωρίς ένα αλκαλο-
ειδές της vinca, νιτροζουρία ή ανθρακυκλίνη (όπως στο 
CHOP) μπορεί να βελτιώσουν τα ποσοστά ανταπόκρισης. 

Νουκλεοσιδικά ανάλογα
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι από τα πιο δραστι-

κά φάρμακα για την αντιμετώπιση της μW. ςε γενικές 
γραμμές επάγουν απόκριση σε περίπου 30% των ασθε-
νών στους οποίους η αρχική θεραπεία με ένα αλκυλιω-
τικό παράγοντα έχει αποτύχει53-56. Ως μονοθεραπεία, η 
φλουνταραμπίνη από το στόμα πλεονεκτεί έναντι της 
χλωραμβουκίλης σε ασθενείς με μη προθεραπευμένη συ-
μπτωματική μW, επάγοντας μακρύτερη επιβίωση ελεύ-
θερη επιδείνωσης και συνολική επιβίωση, αν και δεν 
υπήρχε σημαντική διαφορά ως προς το ποσοστό μερικών 
υφέσεων της νόσου57. η κλαντριμπίνη έχει επίσης δείξει 
αποτελεσματικότητα58. Ωστόσο, η τοξικότητα των νου-
κλεοσιδικών αναλόγων είναι σημαντική και οι ασθενείς 
με μW είναι συνήθως ηλικιωμένοι, με συνοσηρότητες. 
Επίσης, τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι τοξικά για τα 
στελεχιαία κύτταρα και καλό είναι να αποφεύγονται σε 
ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είναι υποψήφιοι για αυτό-
λογη μεταμόσχευση.

Rituximab
Ως μονοθεραπεία, σε συνήθη δόση (δηλαδή 4 εβδο-

μαδιαίες εγχύσεις σε δόση 375 mg/m2), το Rituximab έχει 
μέτρια αποτελεσματικότητα59, ενώ σε εκτεταμένη χορή-
γηση (επί 4 εβδομάδες και κατόπιν κατά την εβδομάδα 
12, επιπλέον 4 εβδομαδιαίες εγχύσεις Rituximab) τα πο-
σοστά ανταπόκρισης ήταν υψηλότερα60,61. η ανταπόκρι-
ση της νόσου μετά από μονοθεραπεία με Rituximab είναι 
αργή, ενώ υψηλά επίπεδα IgM (πάνω από 4 gr/dl) μπορεί 
να σχετίζονται με κατώτερη απάντηση60,61. Παροδικές αυ-
ξήσεις στα επίπεδα IgM του ορού (IgM flare) είναι συνή-
θη (σε ποσοστό έως 50% των ασθενών) 3-4 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της θεραπείας με Rituximab. ςυνδυα-
σμοί του Rituximab με χημειοθεραπεία είναι πολύ απο-
τελεσματικοί62. ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι συνδυασμοί 
με χημειοθεραπεία που δεν περιλαμβάνει νουκλεοσιδικά 
ανάλογα, όπως στο σχήμα DRC (Rituximab με δεξαμε-
θαζόνη και κυκλοφωσφαμίδη από το στόμα), με το οποίο 
επιτυγχάνεται μερική απάντηση σε ποσοστό 74%, με δι-
άμεσο χρόνο έως επιδείνωση της νόσου περίπου 3 έτη 
και 5-ετη συνολική επιβίωση 62%63. ο συνδυασμός του 
Rituximab με CHOP (R-CHOP) είναι επίσης εξαιρετικά 
δραστικός64 και σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη είχε ση-
μαντικά καλύτερα αποτελέσματα έναντι του CHOP χω-
ρίς σημαντική πρόσθετη τοξικότητα65. ο συνδυασμός του 

Rituximab με την μπενταμουστίνη είναι ιδιαίτερα δραστι-
κός τόσο σε προθεραπευμένους όσο και σε μη προθερα-
πευμένους αρρώστους με MW, με πολύ υψηλά ποσοστά 
ανταποκρίσεων και ευνοϊκό προφίλ τοξικότητας ενώ φαί-
νεται να πλεονεκτεί του R-CHOP (παρόμοια ποσοστά με-
ρικών και πλήρων υφέσεων, αλλά μεγαλύτερο χρόνο έως 
επιδείνωση της νόσου όσο και υπέρτερη συνολική επιβί-
ωση έναντι του R-CHOP66). ο ρόλος της συντήρησης με 
Rituximab σε ασθενείς με μW δεν έχει διευκρινιστεί και 
δεν αποτελεί καθιερωμένη αγωγή. Αναδρομικές αναλύ-
σεις υποδεικνύουν ότι ορισμένοι ασθενείς θα μπορούσε 
να ωφελούνται από αγωγή συντήρησης67 αλλά πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος της θεραπείας και οι πιθα-
νές τοξικότητες καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
δεδομένα μακρόχρονης επιβίωσης στην MW. 

Bortezomib
το Bortezomib αναστέλλει την οδό αποδόμησης των 

πρωτεϊνών μέσω αντιστρεπτής αναστολής του 26S πρω-
τεασώματος, αυξάνει το ενδοπλασματικό στρες και τελι-
κά οδηγεί σε απόπτωση. Ως μονοθεραπεία, οδήγησε σε 
ανταπόκριση σε 44-85% ασθενών οι οποίοι είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία, αρκετοί από τους οποίους ήταν 
ανθεκτικοί σε νουκλεοσιδικά ανάλογα ή Rituximab68-70 
ενώ έχει ταχεία δράση η οποία είναι σημαντική, ιδίως σε 
ασθενείς με υπεργλοιότητα. το Bortezomib μπορεί να δρα 
συνεργικά με άλλους παράγοντες, όπως το Rituximab και 
η δεξαμεθαζόνη. ςε μελέτες φάσης ιι, σε ασθενείς με ή χω-
ρίς προηγούμενη θεραπεία, οι συνδυασμοί με Rituximab 
με ή χωρίς δεξαμεθαζόνη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κοί, με υψηλά ποσοστά μερικών υφέσεων (ανταπόκριση 
>80%) και ταχεία εγκατάσταση ύφεσης (2-3 μήνες)71,72. 
η σημαντικότερη τοξικότητα είναι η περιφερική νευρο-
πάθεια που οφείλεται στο Bortezomib, ιδίως σε χορήγηση 
δυο φορές την εβδομάδα. ςε μελέτη φάσης II από το Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο μυελώματος (ΕμΝ-European myeloma 
Network) που περιέλαβε 59 ασθενείς με νεοδιαγνωσμέ-
νη MW, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν υψηλά (μερική 
ύφεση 68%, τουλάχιστον ελάχιστη ύφεση 85%), η δι-
άρκεια της ανταπόκρισης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
(διάμεση χρόνος έως επιδείνωση της νόσου 42 μήνες, δι-
άρκεια ύφεσης για ασθενείς σε μερική ύφεση 70% στα 3 
έτη) και η συνολική επιβίωση στα 3 έτη ήταν 81%, πα-
ρότι στη μελέτη εντάχτηκαν ασθενείς υψηλού και ενδι-
άμεσου κινδύνου. Επιπλέον, η χορήγηση «εισαγωγικής» 
θεραπείας με Bortezomib είχε ως αποτέλεσμα πτώση των 
επιπέδων της IgM, ελάττωση της παροδικής αύξησης της 
ιgM μετά τη χορήγηση Rituximab και αντιμετώπιση του 
συνδρόμου υπεργλοιότητας χωρίς να χρειαστεί πλασμα-
φαίρεση. Επιπλέον, η εβδομαδιαία χορήγηση Bortezomib 
ελάττωσε τη συχνότητα της περιφερικής νευροπάθειας 
που όμως παραμένει συχνό πρόβλημα (in press). 
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IMiDs (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη)
Πρώιμες μελέτες73 έδειξαν ότι η θαλιδομίδη είναι 

αποτελεσματική. με βάση προκλινικά δεδομένα που 
δείχνουν ότι τα IMiDs μπορεί να ενισχύσουν τη δραστι-
κότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων, η θαλιδομίδη 
συνδυάστηκε με Rituximab74. ο συνδυασμός ήταν δρα-
στικός, ωστόσο, η θαλιδομίδη έχει σημαντική τοξικότη-
τα από το κΝς και το ΠΝς και οι περισσότεροι ασθενείς 
δεν ανέχονται αυτό το φάρμακο για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. η λεναλιδομίδη έχει ισχυρότερη ανοσορυθμιστι-
κή δράση από τη θαλιδομίδη και δεν προκαλεί σημαντική 
νευροπάθεια. Ωστόσο, σε μια μικρή μελέτη75, ο συνδυα-
σμός με Rituximab συσχετίστηκε με σημαντική μυελο-
τοξικότητα (κυρίως αναιμία).

Άλλα μονοκλωνικά αντισώματα
το Alemtuzumab (Campath-1η) είναι ανθρωποποι-

ημένο μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον της γλυκοπρω-
τεΐνης CD52, που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα 
λεμφοπλασματοκύτταρα της μW42 και στα μαστοκύτ-
ταρα του μυελού των οστών, που παρέχουν υποστήριξη 
στα κύτταρα της μW. ςε μελέτη φάσης ιι σε 28 ασθε-
νείς προθεραπευμένους κυρίως με Rituximab, το συνολι-
κό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 76% (μερική ύφεση στο 
32%). η αιματολογική τοξικότητα όμως, καθώς και λοι-
μώδεις επιπλοκές (επανενεργοποίηση κυτταρομεγαλοϊ-
ού και άλλες λοιμώξεις) ήταν κοινές και συχνά σοβαρές. 
το Ofatumumab (στοχεύει το CD20 αντιγόνο σε διαφο-
ρετικό επίτοπο από το Rituximab) έχει δείξει δραστικό-
τητα σε μια μελέτη φάσης II σε 37 ασθενείς (28 βαριά 
προθεραπευμένους) και σε δυο διαφορετικά δοσολογι-
κά σχήματα (1000 mg & 2000 mg για 4 κύκλους), όπου 
47% των ασθενών στη δόση των 1000 mg και 68% στη 
δόση των 2000 mg πέτυχαν τουλάχιστον ελάχιστη μερι-
κή ύφεση. Επιπλέον, 52% των ασθενών που είχαν λάβει 
στο παρελθόν Rituximab πέτυχαν τουλάχιστον ελάχιστη 
μερική ύφεση126.

Άλλα Φάρμακα
η οδός της κινάσης της 3’ φωσφατιδυλο-ινοσιτολης 

(Ρι3κ), της Akt (στόχος της Ρι3κ) και του μονοπατιού 
mTOR (στόχος της Akt) (PI3K/Akt/mTOR) έχει αποτελέ-
σει θεραπευτικό στόχο. το everolimus (ανάλογο της ρα-
παμυκίνης) έδειξε δραστικότητα σε μια πρόσφατη μελέτη 
φάσης ιι76 (42% μερική ύφεση σε 50 προθεραπευμένους 
ασθενείς) με ταχείες απαντήσεις αλλά και πνευμονική το-
ξικότητα, τυπική των rapalogs. η perifosine είναι ανα-
στολέας της Akt: σε μελέτη φάσης ιι77 χορηγούμενη από 
το στόμα σε 37 ασθενείς (από τους οποίους το 84% είχαν 
λάβει Rituximab) είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ελά-

χιστη μερική ύφεση σε 35% των ασθενών. οι πιο συχνές 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικά συμπτώμα-
τα, κόπωση, κυτταροπενίες και αρθρίτιδα. Πρόσφατα δε-
δομένα δείχνουν ότι το ibrutinib, ένας αναστολέας της 
Βτκ, η οποία ενεργοποιείται σε παρουσία της μετάλλα-
ξης L265P MYD8811, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με ανθεκτική/σε υποτροπή MW.

Αυτόλογη και αλλογενής μεταμόσχευση
η μεταμόσχευση αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητι-

κών κυττάρων (ΑμΑΑκ) έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως 
ως θεραπεία σε νεότερους ασθενείς σε υποτροπή και λι-
γότερο συχνά ως θεραπεία σε πρώιμα στάδια της νόσου. 
ςε αναδρομική ανάλυση από το EBMT που περιλάμβα-
νε 187 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ΑμΑΑκ το 
ποσοστό υποτροπής ήταν 52% στα 5 έτη, ενώ η επιβί-
ωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και η ολική επιβίωση στα 
5 έτη ήταν 40% και 68.5%, αντιστοίχως. η μη οφειλό-
μενη σε υποτροπή θνητότητα ήταν 4% στο 1ο έτος, ενώ 
στα 5 έτη 8.4% των ασθενών εμφάνισαν δευτεροπαθή 
κακοήθεια. Ασθενείς με περισσότερες από 3 προηγούμε-
νες γραμμές θεραπείας είχαν κακή έκβαση78. η αλλογε-
νής μεταμόσχευση έχει χρησιμοποιηθεί σε μικρό αριθμό 
νεότερων ασθενών. Αντίδραση του μοσχεύματος έναντι 
των λεμφοπλασματοκυττάρων της μW έχει παρατηρηθεί 
με αποτέλεσμα μακροχρόνια ύφεση σε ορισμένες περι-
πτώσεις, αλλά η τοξικότητα της διαδικασίας είναι μεγά-
λη. Προπαρασκευαστικά σχήματα ελαττωμένης έντασης 
(RIC) μπορεί να μειώσουν τη θνητότητα από τοξικότητα, 
ωστόσο, μόνο περιορισμένος αριθμός ασθενών με μW 
έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με αλλο-RIC79.

Πρόγνωση
η διάμεση επιβίωση για ασθενείς με συμπτωματική 

μW είναι 5-10 έτη, ανάλογα με τον πληθυσμό που με-
λετήθηκε. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα 
στην έκβαση και η επιβίωση ορισμένων ασθενών υπερ-
βαίνει τα 10 ή 15 έτη, ενώ άλλοι υποκύπτουν στη νόσο 
τους μετά από 2-3 έτη. Περίπου το 30% των ασθενών με 
MW πεθαίνουν από άλλες μορφές καρκίνου, λόγω καρδι-
αγγειακής νόσου ή άλλα άσχετα με την MW νοσήματα33. 
η ανάπτυξη του Διεθνούς Προγνωστικού ςύστηματος 
Βαθμολόγησης (IPSSWM) για την μW ήταν αποτέλεσμα 
διεθνούς συνεργασίας που συνέλεξε στοιχεία από >500 
ασθενείς80. το προγνωστικό αυτό σύστημα βασίζεται σε 5 
εύκολα διαθέσιμες μεταβλητές (ηλικία, θρομβοπενία, αυ-
ξημένη β2 μικροσφαιρίνη και υψηλή μονοκλωνική IgM)  
και διακρίνει τρεις ομάδες κινδύνου με πολύ διαφορετική 
επιβίωση. Επιπλέον η προγνωστική αξία του IPSSWM 
έχει επιβεβαιωθεί σε ανεξάρτητες σειρές ασθενών, όπως 
της Ελληνικής ομάδας μυελώματος33.



Μακροσφαιριναιμία Waldenström 167

Waldenström’s macroglobulinemia
by Efstathios Kastritis, Evangelos Terpos, Meletios A. Dimopoulos

Therapeutic Clinic, University Medical School of Athens, Greece

ABSTRACT: Waldenström’s macroglobulinemia (WM) is a rare B-cell malignancy characterized by 
the infiltration of the bone marrow by a lymphoplasmacytic clone producing IgM monoclonal immuno-
globulin. An important advance in the elucidation of the biology of the disease is the recently recognized 
somatic mutation in the MYD88 gene (L265P), which is present in >90% of patients with symptomat-
ic MW. The clinical signs and symptoms of the disease are related to the direct infiltration of the bone 
marrow or other lymphoid organs by the tumor clone and the quantity and the physicochemical and im-
munological properties of the monoclonal IgM. The most frequent clinical and laboratory findings of 
symptomatic disease include cytopenias (mostly anemia), B-symptoms, neuropathy, hyperviscosity syn-
drome and, less frequently, significant lymphadenopathy or splenomegaly. The most important decision 
in the management of patients with WM is the identification of patients with symptomatic disease. Indi-
viduals with IgM-MGUS should be monitored lifelong, while patients with asymptomatic MW should 
not be treated as the disease can remain stable for many years. The decision to start therapy should be 
based on the presence of certain signs or symptoms, such as B-symptoms, IgM-related complications, 
bulky lymphadenopathy or splenomegaly, cytopenias or evidence of transformation of the disease. It 
should be noted that serum levels of monoclonal IgM alone should not be used as a criterion to initiate 
treatment. The treatment strategy should be individualized. Initiation of plasmapheresis is indicated for 
patients with hyperviscosity syndrome. Combinations of rituximab with chemotherapy are the preferred 
initial regimens for most patients with WM. In patients with high levels of IgM, rituximab may be as-
sociated with a transient increase in IgM («IgM flare»), and plasmapheresis may be required for symp-
tomatic hyperviscosity. Bortezomib-based regimens are effective, act rapidly and may be an option for 
patients with high IgM levels, but are associated with increased risk of neurotoxicty. Combinations based 
on nucleoside analogs are very active, but their toxicity makes them a choice for selected patients only. 
The combination of rituximab with bendamustine is a particularly effective therapy, with manageable 
toxicity and may be associated with better outcomes than regimens such as R-CHOP. Younger patients 
may also be candidates for ASCT, although this procedure is not recommended as first-line therapy in 
WM. In case of relapse, the choice of salvage therapy depends on the type of prior treatment, tolerance, 
quality and duration of response to first-line therapy, age of the patient, the candidacy for ASCT and, 
of course, patient preferences. Treatment options include combinations based on bendamustine, borte-
zomib, nucleoside analogs and/or newer drugs, while in younger patients ASCT may have a role as sal-
vage therapy in chemosensitive disease.
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Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα:  
Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

Γεράσιμος Πάγκαλης1, Σαχανάς Σωτήριος1,  
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος2, Μαρία Κ. Αγγελοπούλου2

ΠΕΡιληΨη: το λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα (λκμ) συνδυάζει τα στοιχεία λεμφωμάτων τόσο 
χαμηλής όσο και υψηλής κακοήθειας. η αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση δεν είναι πρoτυπoποιημένη 
επειδή σε τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποιο χημειοθεραπευτικό σχήμα υπερτερεί 
όσον αφορά τη συνολική επιβίωση των ασθενών. μόνη εξαίρεση αποτελεί πρόσφατη τυχαιοποιημένη 
μελέτη σε νέους ασθενείς που καταδεικνύει πλεονέκτημα επιβίωσης με την ενσωμάτωση υψηλών δό-
σεων κυταραβίνης τόσο στην αρχική θεραπεία όσο και στο προπαρασκευαστικό σχήμα της αυτόλογης 
μεταμόσχευσης. τα τελευταία χρόνια, η προσθήκη ανοσοθεραπείας με Rituximab στη χημειοθεραπεία 
πρώτης γραμμής καθώς και η θεραπεία συντήρησης με Rituximab φαίνεται ότι βελτιώνει σημαντικά 
τη συνολική επιβίωση. η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας της νόσου με την ανάδειξη της σημασίας 
της οδού NF-κB και mTOR στην παθογένεια της νόσου, καθώς και άλλων μορίων - κλειδιών που συμ-
μετέχουν στη ρύθμιση τόσο του κυτταρικού κύκλου όσο και της απόπτωσης, οδήγησε στην εφαρμογή 
στην κλινική πράξη στοχευμένων θεραπειών (Temsirolimus, Bortezomib, λεναλιδομίδη) με ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λκμ, ενώ κατατάσσεται στα χαμηλής κακοηθεί-

ας Β μη-Hodgkin λεμφώματα, συνδυάζει στοιχεία λεμ-
φωμάτων τόσο χαμηλής όσο και υψηλής κακοηθείας. η 
διάμεση επιβίωση των ασθενών είναι 5-7 έτη. η νόσος 
κατά τη διάγνωση κατά κανόνα είναι γενικευμένη (στάδια 
ιιι, ιV >80%). η υπερέκφραση της κυκλίνης D1, εξαιτίας 
της μετάθεσης t(11;14)(q13;q32), είναι καθοριστικός πα-
ράγοντας για την παθογένεια και τη διάγνωση του λκμ, 
ενώ μοριακές βλάβες που αφορούν είτε τον κυτταρικό 
κύκλο είτε τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA 
(ανωμαλίες γονιδίων Ατμ, TP53) φαίνεται ότι συμβά-
λουν επίσης στην παθογένεια της νόσου και η παρουσία 
τους συσχετίζεται κυρίως με επιθετικότερη κλινική πο-
ρεία1,2. Επιπλέον, ο μεταγραφικός παράγοντας SOX11 
που εκφράζεται χαρακτηριστικά στα κύτταρα του λκμ, 

απουσιάζοντας από άλλα Β-λεμφουπερπλαστικά νοσήμα-
τα, μπορεί να αξιοποιηθεί στη διαφορική διάγνωση των 
σπάνιων περιπτώσεων λκμ με αρνητική έκφραση κυ-
κλίνης D1, ενώ η αυξημένη έκφρασή του σχετίζεται πι-
θανώς με δυσμενή πρόγνωση, μολονότι αυτό είναι ακόμα 
αμφιλεγόμενο3. Άλλοι βιολογικοί και κλινικοί δυσμενείς 
προγνωστικοί παράγοντες είναι ο αυξημένος δείκτης κυτ-
ταρικού πολλαπλασιασμού, η βλαστική μορφή της νό-
σου, η κακή γενική κατάσταση του ασθενούς, η μεγάλη 
ηλικία (>65-70), τα υψηλά επίπεδα γαλακτικής δεϋδρο-
γονάσης και β2-μικροσφαιρίνης, το προχωρημένο στάδιο 
και η παρουσία περισσότερων από δύο εξωλεμφαδενι-
κών εντοπίσεων της νόσου. ο προγνωστικός δείκτης που 
εφαρμόζεται σήμερα στο λκμ είναι ο MIPI, ο οποίος, 
αξιολογώντας κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους 
που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή κλινική 
πράξη, συνεισφέρει στη διαστρωμάτωση των ασθενών 
κατατάσσοντάς τους σε ομάδες κινδύνου και συμβάλλει 
στη χάραξη της θεραπευτικής στρατηγικής, κυρίως για 
τους ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσου4,5.

η θεραπευτική αντιμετώπιση του λκμ δεν είναι 
προτυποποιημένη, ενώ δεν υπάρχουν επαρκείς τυχαιο-
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ποιημένες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι ένα 
χημειοθεραπευτικό σχήμα είναι υπέρτερο άλλων, κυρί-
ως αναφορικά με την ολική επιβίωση.

Θεραπεία
Θεραπεία Αρχικών Σταδίων νόσου

η εμπειρία της αντιμετώπισης των ασθενών σε αρχι-
κό στάδιο νόσου είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω του μι-
κρού αριθμού ασθενών που διαγιγνώσκονται σε αυτό το 
στάδιο. ςτην περίπτωση αυτή, η ακτινοβόληση προσβε-
βλημένου πεδίου αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική 
επιλογή με επίτευξη συνήθως πλήρους ύφεσης. Έτσι, οι 
Leitch και συν αντιμετώπισαν 17 από τους 26 ασθενείς 
της μελέτης τους κλινικού σταδίου ι-ιιΑ μη ογκώδες, με 
θεραπευτικό πρωτόκολλο που περιλάμβανε ακτινοβό-
ληση (11 ασθενείς ακτινοβόληση μόνο, 6 ακτινοβόληση 
και ΧμΘ) και παρατήρησαν σημαντικό πλεονέκτημα στο 
5ετές διάστημα ελεύθερο υποτροπής στους ασθενείς που 
έλαβαν ακτινοβόληση έναντι εκείνων των οποίων το θε-
ραπευτικό πρωτόκολλο δεν περιλάμβανε ακτινοβόληση 
(4 ΧμΘ, 5 παρακολούθηση μόνο) (68% έναντι 11% αντι-
στοίχως)6. Επίσης, στη μελέτη των Vandenberghe και συν. 
σε 65 ασθενείς με λκμ από τους οποίους οι 15 παρου-
σίαζαν αρχικά στάδια νόσου χορηγήθηκε τοπική ακτινο-
θεραπεία με επίτευξη πλήρους ύφεσης σε ποσοστό 80% 
που διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα.7

Θεραπεία Προχωρημένων Σταδίων νόσου
οι ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσου (ιιι-ιV) 

ανταποκρίνονται αρχικώς στην θεραπεία, αλλά η διάρ-
κεια της ύφεσης είναι περιορισμένη και η συνολική επι-
βίωση σχετικώς βραχεία. Παρόλ’ αυτά, υπάρχει μια μικρή 
υποομάδα ασθενών με προχωρημένο στάδιο νόσου που 
χαρακτηρίζονται από ήπια βιολογική και κλινική συμπε-
ριφορά και αρχικά μπορεί να τεθούν μόνο σε παρακολού-
θηση χωρίς άμεση ανάγκη για έναρξη θεραπείας8.

Επιπλέον, έχει περιγραφεί ειδική κατηγορία ασθενών 
στους οποίους η σπληνομεγαλία αποτελεί το μοναδικό 
κλινικό εύρημα. ςτους ασθενείς αυτούς η σπληνεκτομή 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή.9

Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν άμεση ανά-
γκη έναρξης θεραπείας κατά τη διάγνωση. η επιλογή του 
κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος εξαρτάται από δι-
άφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων η ηλικία του ασθε-
νούς, καθώς και η προσπάθεια επίτευξης πλήρους ύφεσης. 
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με λκμ 
έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
σε συνδυασμό ή ως μονοθεραπεία καθώς και μονοκλω-
νικά αντισώματα, κυρίως το Rituximab σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία. 

ςτη συνέχεια θα γίνει αναλυτική αναφορά στις θερα-
πευτικές αυτές επιλογές.

Ρόλος των Μονοκλωνικών Αντισωμάτων
το μονοκλωνικό αντίσωμα Rituximab ως μονοθερα-

πεία στο λκμ φαίνεται να έχει μέτρια δραστικότητα, 
επάγοντας συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης έως 27% 
ως θεραπεία α΄ γραμμής και έως 35% στο υποτροπιά-
ζον/ανθεκτικό λκμ10,11. ςυνεπώς, η μονοθεραπεία με 
Rituximab αποτελεί θεραπευτική επιλογή μόνο για τους 
ασθενείς εκείνους που δεν είναι δυνατό να λάβουν συ-
στηματική χημειοθεραπεία.

Εκτός από μονοθεραπεία, το μονοκλωνικό αντίσωμα 
Rituximab χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κυτταροτο-
ξικούς παράγοντες συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλό-
τερων ποσοστών συνολικής ανταπόκρισης και επιβίωσης 
ελεύθερης επιδείνωσης νόσου12-16. 

Επιπλέον, σημαντική είναι η χορήγηση του Rituximab 
ως θεραπεία συντήρησης. ςε μελέτες στις οποίες το 
Rituximab χορηγήθηκε ως θεραπεία συντήρησης μετά 
από συστηματική ανοσοχημειοθεραπεία επιτεύχθηκε 
αύξηση της διάρκειας ανταπόκρισης, χωρίς όμως σημα-
ντική αύξηση της ολικής επιβίωσης, αν και σε πρόσφα-
τη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η χορήγηση συντήρησης 
με Rituximab μετά από R-CηOP βελτιώνει τα ποσοστά 
της συνολικής επιβίωσης17-19.

Όσον αφορά στη χρήση άλλων μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή σε με-
λέτη φάσης ι/ιι του συνδυασμού anti-CD19/anti-CD3 
(Blinatumomab) σε ασθενείς με πολυθεραπευμένο Β μη-
Hodgkin λέμφωμα, μεταξύ άλλων και λκμ, σε δόσεις 
από 0,015 έως 0,030 mg/m2, που οδήγησε σε ικανοποιη-
τικές ανταποκρίσεις20.

Aνοσοχημειοθεραπεία
ο συνδυασμός του Rituximab με συστηματική χη-

μειοθεραπεία είναι πλέον καθιερωμένος στην κλινική 
πράξη. οι σημαντικότερες κλινικές μελέτες εφαρμογής 
ανοσοχημειοθεραπείας σε ασθενείς με λκμ στη θερα-
πεία α΄γραμμής αναφέρονται στον Πίνακα 1. ςε τυχαιο-
ποιημένη μελέτη σύγκρισης των συνδυασμών R-CHOP 
έναντι CHOP, φάνηκε η υπεροχή του συνδυασμού με 
Rituximab όσον αφορά στα ποσοστά συνολικής ανταπό-
κρισης (94% έναντι 75%, p: 0.0054), στην επίτευξη πλή-
ρους ύφεσης (34% έναντι 7%, p: 0,002) καθώς και στο 
διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νόσου (διάμεσος χρόνος 28 
έναντι 14 μηνών, p: 0,003)21.

Επίσης, ο συνδυασμός του Rituximab με χημειοθερα-
πευτικά σχήματα που περιέχουν φλουνταραμπίνη, όπως 
ο συνδυασμός φλουνταραμπίνης - κυκλοφωσφαμίδης και 
μιτοξαντρόνης, επάγει υψηλότερα ποσοστά και καλύτε-
ρη ποιότητα υφέσεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο σχή-
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πίνακας 1. Κλινικές μελέτες ΧΜΘ 1ης γραμμής στο ΛΚΜ.
Xημειοθεραπεία Μελέτη n Συνολική 

ανταπόκριση
(CR/CRu)

Διάμεση PFS 
(μήνες)

Διάμεση ΟS 
(μήνες)

Συμβατική
FC Cohen et al, 200158 30 63% (30%) 4,8 17,5
ChOP Lenz et al, 200521 60 75% (7%) 19 Not reached
COP Meusers et al, 198959 37 84% (41%) 10 32
FC rule et al, 201112 184 80% (47%) 16,1 NA
φλουνταραμπίνη Zinzani et al, 200060 11 72% (27%) NA NA
φλουνταραμπίνη/ 

Ινταρουμπικίνη
Zinzani et al, 200061 18 61% (33%) NA NA

MCP herold et al, 200862 46 63% (15%) 18 50
Ανοσοχημειοθεραπεία
r-Χλωραμβουκίλη Bauwens et al, 200514 14 64% (36%) 26 NΑ
r-Χλωραμβουκίλη Sachanas et al, 201115 20 95% (90%) 3-ετής, 89% 3-ετής, 95%
r-ChOP howard et al, 200263 40 96% (48%) 17 NA
r-ChOP Lenz et al, 200521 62 94% (34%) 20 Not reached
r-FC rule et al, 201112 186 91% (65%) 30,6 NA
r-Κλαντριμπίνη Spurgeon et al, 201113 31 87% (61%) 37,5 85,2
r-MCP herold et al, 200862 44 71% (32%) 20 56
Eντατικοποιημένη
Maxi-ChOP-κυταραβίνη, 

ASCT
Geisler et al, 200825 160 90% (90%) 6-ετής, 56% 4-ετής, 75%

r-hyper-CVAD/υψηλή δόση 
MTX και κυταραβίνη

romaquera et al, 201064 97 97% (87%) 4,6 έτη Not reached

hyper-CVAD/υψηλή δόση 
MTX και κυταραβίνης

Khouri et al, 199865 45 93% (38%) Στους 36 μήνες 
72%

Στους 36 μήνες 
92%

Cr(u): πλήρης ύφεση (μη επιβεβαιωμένη), PFS: επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου, OS: ολική επιβίωση, FC: fludarabine, cyclophosphamide, 
ChOP: cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, prednisone, COP: cyclophosphamide, vincristine, prednisone, MCP: melphalan, chlorambucil, 
prednisone, r: rituximab, hyperCVAD: hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine,doxorubicin,dexamethazone, MTX: methotrexate, 
ASCT: μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων, NA: μη διαθέσιμη.

μα χωρίς Rituximab (συνολική ανταπόκριση 58% έναντι 
46%, πλήρεις υφέσεις 29% έναντι 0%) με θετικό αντί-
κτυπο στην ολική επιβίωση των ασθενών22 (p: 0,0042) 

ηπιότεροι συνδυασμοί, όπως Rituximab με χλωραμ-
βουκίλη ή μπενταμουστίνη, έχουν αποδειχθεί επίσης πο-
λύ δραστικοί14-16. ςύμφωνα με μελέτη της ομάδας μας, 
η χρήση του συνδυασμού Rituximab-χλωραμβουκίλης 
επάγει υψηλά ποσοστά ανταποκρίσεων (95% συνολική 
ανταπόκριση, 90% πλήρεις υφέσεις), με επίτευξη ακόμα 
και μοριακών υφέσεων και άριστη ανοχή της θεραπείας. 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη, οι ασθενείς έλαβαν Rituximab 
στη συμβατική δόση (375mg/m2) την πρώτη ημέρα κάθε 
κύκλου και χλωραμβουκίλη από την επόμενη ημέρα σε 
δόση 10 mg επί 10 ημέρες για οκτώ κύκλους. Ακολούθως 
χορηγήθηκε μόνο χλωραμβουκίλη για άλλους τέσσερις 

μήνες, οι δε ανταποκρινόμενοι ασθενείς ελάμβαναν θε-
ραπεία συντήρησης με Rituximab (375mg/m2) ανά δύο 
μήνες για ένα έτος.15

O συνδυασμός του Rituximab με μπενταμουστίνη φαί-
νεται επίσης να επάγει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης τό-
σο στη θεραπεία α΄ γραμμής όσο και κατά την υποτροπή 
της νόσου, ενώ ο παραπάνω συνδυασμός συγκρινόμενος 
με τον κλασικό συνδυασμό R-CHOP φαίνεται να υστερεί 
ελάχιστα ως προς τα ποσοστά συνολικών ανταποκρίσε-
ων (R-Bendamustine vs R-CHOP 89% v 95%, αντιστοί-
χως). Επιπλέον, ο συνδυασμός R-Bendamustine είναι 
καλύτερα ανεκτός και συνεπώς προτιμητέος για ασθε-
νείς με συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις ή επηρεα-
σμένη γενική κατάσταση16,23.

ςε νέους ασθενείς ο συνδυασμός Rituximab με εντα-
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τικοποιημένα σχήματα αποτελεί την πρώτη θεραπευτική 
επιλογή. Έτσι, στη μελέτη από το M.D. Anderson ο συν-
δυασμός κλασματοποιημένων δόσεων κυκλοφωσφαμίδης/
βινκριστίνης/ανθρακυκλίνης/κορτικοειδών εναλλασσό-
μενων με υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης και κυτταραβίνης 
μαζί με Rituximab ως θεραπεία α΄ γραμμής,  αποδείχθηκε 
εξαιρετικά αποτελεσματικός με επίτευξη υψηλών ποσο-
στών υφέσεων (συνολική ανταπόκριση 97% και πλήρεις 
υφέσεις 87%), αλλά με σημαντική τοξικότητα (8% θάνα-
τοι σχετιζόμενοι με τη θεραπεία).24

Εξαιρετικά αποτελέσματα με το συνδυασμό Rituximab 
και σχημάτων με υψηλές δόσεις κυταραβίνης έχουν δη-
μοσιεύσει επίσης η νορβηγική και η γαλλική ομάδα.25,26

O ρόλος της κυταραβίνης στη θεραπεία εφόδου αποσα-
φηνίστηκε περαιτέρω από τα αποτελέσματα της μελέτης 
φάσης ιιι της Ευρωπαϊκής ομάδας μελέτης του λκμ από 
την οποία διαφαίνεται ότι η ενσωμάτωση υψηλών δόσε-
ων κυταραβίνης τόσο στην αρχική θεραπεία όσο και στο 
προπαρασκευαστικό σχήμα της αυτόλογης μεταμόσχευ-
σης βελτιώνει την ολική επιβίωση έναντι του R-CHOP 
και αυτόλογης μεταμόσχευσης με προπαρασκευαστικό 
σχήμα χωρίς υψηλές δόσεις κυτταραβίνης.27,28

Ραδιοανοσοθεραπεία
η ραδιοανοσοθεραπεία είναι σχετικώς νέα θεραπευτική 

προσέγγιση κατά την οποία τα μονοκλωνικά αντισώματα 

συνδέονται με ραδιοϊσότοπα. η ραδιοανοσοθεραπεία με 
90Υ-Ibritumonab tiuxetan (Zevalin®) έχει χρησιμοποιηθεί 
σε κλινική μελέτη φάσης ιι σε ασθενείς με υποτροπιά-
ζον/ανθεκτικό λκμ επάγοντας συνολικές ανταποκρίσεις 
σε ποσοστό περίπου 30%29. H ραδιοανοσοθεραπεία ίσως 
είναι αποτελεσματικότερη όταν συνδυάζεται με συστη-
ματική ΧμΘ κατά την έφοδο ή όταν αποτελεί μέρος της 
μεγαθεραπείας πριν από Αμμο είτε, τέλος, όταν χρη-
σιμοποιείται ως θεραπεία συντήρησης.30,31

Στοχευμένες θεραπείες
η καλύτερη κατανόηση της παθογένειας της νόσου με 

την ανάδειξη της σημασίας των οδών NF-κB και mTOR, 
καθώς και άλλων μορίων - κλειδιών που συμμετέχουν 
στη ρύθμιση τόσο του κυτταρικού κύκλου όσο και της 
απόπτωσης, όπως οι πρωτεΐνες p53, p27, p21, καθώς 
και οι κινάσες που εξαρτώνται από τις κυκλίνες (cyclin-
dependent kinases, CDK), κατέστησε δυνατή την εισα-
γωγή στοχευμένων θεραπειών στην αντιμετώπιση του 
λκμ (Πίνακας 2). μερικές από τις θεραπευτικές αυτές 
επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

1. Bortezomib
To Bortezomib είναι εκλεκτικός αναστολέας του 26S 

πίνακας 2. Κλινικές μελέτες με στοχευμένες θεραπείες στο ανθεκτικό/υποτροπιάζον ΛΚΜ
Μελέτη n Παράγοντας Συνολική  

αναπόκριση
(CR/CRu)

Διάμεση
PFS 

(μήνες)

Διάμεση OS
(μήνες)

Wang et al,  
200929

34 Ibritumomab,  
rituximab

31% 6 21

O’Connor et al,  
200966

40 Bortezomib  
1,5mg d1, 4, 8, 11

47% (13%) 5,3 NA

Goy et al,  
200933

141 Bortezomib  
1,3 mg d1, 4, 8, 11

33% (8%) 6,5 23,5

Kaufmann et al, 
200444

16 Thalidomide  
200mg-rituximab

81% (31%) 20,4 75%(3-ετής)

habermann et al,  
200940

15 Lenalidomide  
25mg d1-21

53% (20%) 5,6 NA

Zinzani et al,  
200867

39 Lenalidomide  
25 mg d1-21

43% (8%) 7,2 NA

Witzig et al,  
200537

35 Temsirolimus  
250mg/εβδομάδα

38% (3%) 6,5 12

hess et al,  
200839

54 Temsirolimus  
175mg/75 mg εβδομάδα

175 mg/25 mg εβδομάδα

 22%
6%

4,8
3,4

13,6
10

PFS: επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου, OS: ολική επιβίωση, Cr(u): πλήρης ύφεση (μη επιβεβαιωμένη), NA: μη διαθέσιμη, d: ημέρα.
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πρωτεασώματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα στο 
υποτροπιάζον/ανθεκτικό λκμ. ςτη μελέτη Pinnacle 
141 ασθενείς έλαβαν Bortezomib 2 φορές/εβδομάδα για 
2 εβδομάδες σε δόση 1,3 mg/m2 με συνολικό ποσοστό 
ανταπόκρισης 33% (πλήρεις υφέσεις 8%) και διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης 9,2 μήνες.32,33 το Βortezomib σε 
μεγαλύτερη δόση (1,5mg/m2) είναι δραστικότερο αλλά το-
ξικότερο.34,64 ςήμερα, το Bortezomib δοκιμάζεται σε κλι-
νικές μελέτες με διάφορους συνδυασμούς, π.χ. R-CηOP 
HYPER/CVAD. ςτην πρώτη μελέτη, 36 ασθενείς με 
λκμ αντιμετωπίστηκαν με το συνδυασμό Bortezomib-
RCHOP με επίτευξη συνολικής ανταπόκρισης 81% (πλή-
ρης ύφεση 64%), 2-ετές διάστημα ελεύθερο επιδείνωσης 
νόσου 44% και 2-ετή ολική επιβίωση 86%.35 ςτη δεύτε-
ρη μελέτη φάσης ιι, 74 ασθενείς έλαβαν Bortezomib με 
hyperCVAD και υψηλές δόσεις κυταραβίνης/μεθοτρεξά-
της και το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 97% 
(πλήρης ύφεση 68%)36.

2. Temsirolimus
το temsirolimus είναι αναστολέας της οδού mTOR 

και έχει λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό 
Φαρμάκων στη θεραπεία του ανθεκτικού / υποτροπιάζο-
ντος λκμ. ςτη μελέτη των Witzig και συνεργατών, το 
temsirolimus χορηγήθηκε σε δόση 250 mg ανά εβδομάδα 
για 6-12 κύκλους σε 35 ασθενείς με υποτροπιάζον / ανθε-
κτικό λκμ, επάγοντας συνολικό ποσοστό ανταποκρίσε-
ων 38% και διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 6,9 μήνες37.

Ωστόσο, όπως φάνηκε από άλλη κλινική μελέτη, το 
temsirolimus επάγει ισοδύναμα αποτελέσματα χορηγού-
μενο και σε μικρότερη δόση38. Έτσι, σχεδιάστηκε τυχαι-
οποιημένη μελέτη στην οποία 162 ασθενείς έλαβαν είτε 
temsirolimus (175 mg/εβδομάδα για 3 εβδομάδες και κα-
τόπιν 75 mg ή 25 mg/ εβδομάδα) είτε οποιαδήποτε άλ-
λη θεραπεία39. Oι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν υψηλότερη 
δόση temsirolimus παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο 
διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου και μεγαλύτερο ποσο-
στό ανταποκρίσεων (22% έναντι 2%) συγκριτικά με τους 
ασθενείς που έλαβαν άλλες θεραπείες. Χαρακτηριστικά, 
ο θεραπευτικός προγραμματισμός του temsirolimus προ-
βλέπει συνεχή χορήγησή του, μέχρι να εμφανιστεί πρόο-
δος νόσου ή σημαντική τοξικότητα.

3.  Aνοσοτροποποιητικοί παράγοντες: 
Λεναλιδομίδη-Θαλιδομίδη
οι παράγοντες αυτοί δρουν είτε μέσω αναστολής της 

αγγειογένεσης είτε μέσω επίδρασης στο μικροπεριβάλ-
λον. ςτην κλινική μελέτη NHL-002, 15 ασθενείς με υπο-
τροπιάζον/ανθεκτικό λκμ, έλαβαν λεναλιδομίδη (25 mg/ 
ημέρα για 21 ημέρες) με ποσοστό ανταπόκρισης 53% 
(20% πλήρεις υφέσεις) και διάμεση διάρκεια ανταπόκρι-
σης 13,7 μήνες40. ςε άλλη κλινική μελέτη 57 ασθενών, 

το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 42% (21% πλήρης υφέ-
σεις)41. Επιπλέον, στα πλαίσια κλινικής μελέτης φάσης ιι 
33 ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λκμ έλαβαν το 
συνδυασμό λεναλιδομίδης-δεξαμεθαζόνης για διάστημα 
12 μηνών και το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 
52%, ενώ το διάστημα ελεύθερο επιδείνωσης νόσου και 
συνολικής επιβίωσης ήταν 12 και 20 μήνες, αντιστοίχως42. 
Επίσης, 52 ασθενείς έλαβαν το συνδυασμό Revlimid (20 
mg) – Rituximab (375 mg/m2 για 4 εβδομάδες στον πρώτο 
μόνο κύκλο) με επίτευξη συνολικής ανταπόκρισης 57%, 
διάρκεια ανταπόκρισης 18,9 μήνες και διάστημα ελεύ-
θερο επιδείνωσης νόσου και συνολικής επιβίωσης 11,1 
και 24,3 μήνες, αντιστοίχως43.

η θαλιδομίδη φαίνεται ότι είναι λιγότερο δραστική 
συγκριτικά με τη λεναλιδομίδη. Παρόλ’ αυτά, όταν συν-
δυάστηκε με Rituximab στα πλαίσια κλινικής μελέτης 16 
ασθενών, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 81% 
και το ποσοστό πλήρους ύφεσης 31% με διάστημα ελεύ-
θερο εξέλιξης νόσου 20,4 μήνες44.

4. φλαβοπυριδόλη
η φλαβοπυριδόλη αναστέλλει άμεσα τις CDK4 και 

6 κι έτσι περιορίζει τον αντίκτυπο που έχει η αυξημένη 
έκφραση κυκλίνης D1. η εφαρμογή της στη θεραπεία 
ασθενών με λκμ ως μονοθεραπεία είχε πενιχρά αποτε-
λέσματα. ςυγκεκριμένα, από τους 30 ασθενείς με υπο-
τροπιάζον / ανθεκτικό λκμ στους οποίους χορηγήθηκε 
φλαβοπυριδόλη, 3 μόνο παρουσίασαν μερική ύφεση με 
διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 3,3 μήνες45. ο συνδυα-
σμός της με φλουνταραμπίνη και Rituximab φαίνεται να 
έχει καλύτερα αποτελέσματα46.

5. Ιbrutinib
το ibrutinib είναι εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης 

της τυροσίνης btk (Bruton’s tyrosine kinase) η οποία έχει 
σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση σήματος από τον υποδο-
χέα των Β-λεμφοκυττάρων. τα διαθέσιμα δεδομένα στη-
ρίζουν την άποψη ότι το ibrutinib πρόκειται να αποκτήσει 
σημαντική θέση στη θεραπευτική φαρέτρα του λκμ. ςτα 
πλαίσια κλινικής μελέτης φάσης ιι, 111 ασθενείς που εί-
χαν προηγουμένως λάβει ή όχι αναστολέα πρωτεασώμα-
τος, υπoβλήθηκαν σε αγωγή με Ibrutinib σε καθημερινή 
δόση 560 mg και το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης και 
στις δύο ομάδες ήταν 68% με εξαιρετικά καλή ανοχή47.

Άλλοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
ςτην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται η κλαντριμπίνη, 

η γκεμσιταμπίνη και η πλατίνα. η κλαντριμπίνη, επάγει 
ανταποκρίσεις έως 46% (πλήρεις υφέσεις 21%) με διάμε-
σο χρόνο ελεύθερο εξέλιξης νόσου 5,4 μήνες. Επίσης η 
γκεμσιταμπίνη σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη με ή χω-
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ρίς πλατίνα αποδίδει σημαντικά ποσοστά ανταπόκρισης 
με μικρό, όμως, διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νόσου48-49.

O Ρόλος της Μεταμόσχευσης Αυτόλογων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων

ο ρόλος της μεταμόσχευσης αυτόλογων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (μΑΑκ) στο λκμ δεν είναι πλήρως 
αποσαφηνισμένος με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο μια τυ-
χαιοποιημένη μελέτη κατά την οποία ασθενείς με λκμ 
που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία α΄ γραμμής μετά από 
ΧμΘ με ανθρακυκλίνη (CHOP-like) έλαβαν είτε ιντερ-
φερόνη ως συντήρηση είτε έναν επιπλέον κύκλο ΧμΘ με 
Dexa-BEAM και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μΑΑκ 
αφού προηγουμένως έλαβαν ολοσωματική ακτινοβόληση 
και κυκλοφωσφαμίδη50. Από την ανάλυση των αποτελε-
σμάτων της μελέτης προέκυψε σημαντική διαφορά στο 
διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νόσου υπέρ της ομάδας των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε μΑΑκ (39 μήνες έναντι 
17, p = 0,01), χωρίς όμως διαφορά στην ολική επιβίωση 
των ασθενών, και επιπλέον προέκυψε σαφώς ότι το με-
γαλύτερο πλεονέκτημα στο διάστημα ελεύθερο εξέλιξης 
νόσου αφορούσε κυρίως στους ασθενείς στους οποίους 
μετά την θεραπεία α΄ γραμμής επιτεύχθηκε πλήρης ύφε-
ση. η μελέτη της Ευρωπαϊκής ομάδας μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών (ΕΒμτ) αναφέρει ότι μετά από δι-
άμεσο χρόνο παρακολούθησης 3,9 ετών 195 ασθενών με 
λκμ που υποβλήθηκαν σε μΑΑκ, η 5-ετής συνολική 
επιβίωση και το 5-ετές διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νό-
σου ήταν 50% και 33%, αντιστοίχως. ςύμφωνα με την 
προαναφερθείσα μελέτη, οι ασθενείς που ωφελούνταν 
περισσότερο από την μΑΑκ ήταν εκείνοι που βρίσκο-
νταν σε πρώτη πλήρη ύφεση και ο πιο σημαντικός προ-
γνωστικός παράγοντας για την έκβαση της μΑΑκ ήταν 
η κατάσταση της νόσου πριν τη μεταμόσχευση. Έχουν γί-
νει προσπάθειες για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της 
μΑΑκ με διάφορους τρόπους που περιλαμβάνουν in vivo 
«καθαρισμό» του μοσχεύματος με χορήγηση Rituximab, 
χορήγηση Rituximab ως θεραπεία συντήρησης μετά τη 
μΑΑκ ή με ενσωμάτωση της ραδιοανοσοθεραπείας στο 
σχήμα προετοιμασίας της μΑΑκ. ςυγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τη μελέτη των Mangel και συνεργατών, στην 
οποία Rituximab χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της κι-
νητοποίησης των στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων 
με σκοπό τον in vivo «καθαρισμό» και κατόπιν ως θερα-
πεία συντήρησης, τα ποσοστά του διαστήματος ελεύθε-
ρου εξέλιξης νόσου και της ολικής επιβίωσης ήταν 89% 
και 88%, αντιστοίχως, δηλαδή καλύτερα συγκρινόμενα 
με τους ιστορικούς μάρτυρες51. η πρώτη προσπάθεια εν-
σωμάτωσης της ραδιοανοσοθεραπείας στο σχήμα προε-
τοιμασίας της μΑΑκ με το συνδυασμό 131I-tositumomab, 
ετοποσίδης και κυκλοφωσφαμίδης έγινε από την ομάδα 
των Gobal και συνεργατών σε 16 ασθενείς με επίτευξη 

πλήρους ύφεσης σε ποσοστό 91% και συνολικής επιβίω-
σης στα 3 έτη 93%30. τέλος, ο ρόλος της ελάχιστης υπο-
λειμματικής νόσου μετά τη μΑΑκ φαίνεται σημαντικός, 
αφού η επίτευξη μοριακής ύφεσης μετά τη μΑΑκ συν-
δέεται με επιμήκυνση τόσο του διαστήματος εξέλιξης νό-
σου όσο και της ολικής επιβίωσης52.

Ο Ρόλος της Αλλογενούς Μεταμόσχευσης
η αλλογενής μεταμόσχευση είναι η μοναδική θερα-

πευτική επιλογή με προοπτική ίασης για τους ασθενείς 
που υποτροπιάζουν μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση. 
η συμβατική μυελοαφανιστική αλλογενής μεταμόσχευ-
ση συνδυάζεται με αυξημένη θνητότητα που φτάνει έως 
40% και δεν αποτελεί άμεση θεραπευτική επιλογή, οπό-
τε προτιμάται η αλλογενής μεταμόσχευση με σχήματα 
προετοιμασίας μειωμένης έντασης. Προϋπόθεση απο-
τελεί ο έλεγχος του νοσήματος με χημειοθεραπεία πριν 
από την αλλογενή μεταμόσχευση. τα αποτελέσματα από 
την αναδρομική μελέτη της Ευρωπαϊκής ομάδας μετα-
μόσχευσης μυελού των οστών σε 22 ασθενείς με λκμ 
που υποβλήθηκαν σε μειωμένης έντασης αλλογενή με-
ταμόσχευση ήταν απογοητευτικά (διετές διάστημα ελεύ-
θερο εξέλιξης νόσου και τριετής συνολική επιβίωση 0% 
και 12,8%, αντιστοίχως). Ωστόσο, τα αποτελέσματα από 
τις επόμενες μελέτες ήταν πιο ενθαρρυντικά53. ςυγκεκρι-
μένα, στη μελέτη των Maris και συνεργατών στην οποία 
33 ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λκμ υποβλή-
θηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση με μειωμένης έντασης 
σχήμα προετοιμασίας παρατηρήθηκε μόνο μια υποτροπή 
σε ασθενείς που παρουσίαζαν χημειοευαίσθητο νόσημα 
πριν από την αλλογενή μεταμόσχευση54.

Τρέχουσες κλινικές μελέτες55

Ο ρόλος της ολοσωματικής αντινοβόλησης
ςε κλινική μελέτη του ΕΒμτ σε ασθενείς με λκμ 

διερευνάται ο ρόλος της ολοσωματικής αντινοβόλησης 
στο σχήμα προετοιμασίας της μΑΑκ. ςτη μελέτη αυ-
τή συμπεριλήφθηκαν 418 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε μΑΑκ κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως 
το 2007, το 85% των οποίων είχε λάβει τουλάχιστον μια 
γραμμή θεραπείας. 152 ασθενείς έλαβαν ολοσωματική 
αντινοβόληση ως σχήμα προετοιμασίας. μετά από διά-
μεσο χρόνο παρακολούθησης 29 μηνών, η διάμεση ολική 
επιβίωση και το διάστημα ελεύθερο εξέλιξης νόσου για 
όλους τους ασθενείς ήταν 99 και 55 μήνες, αντιστοίχως. 
Από τη συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε ότι η ολοσωμα-
τική ακτινοβόληση ωφέλησε τους ασθενείς ο οποίοι πριν 
τη μΑΑκ είχαν επιτύχει μερική ύφεση, ενώ δεν υπήρξε 
διαφορά στους ασθενείς που βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση. 
ςυγκεκριμένα, οι ασθενείς σε μερική ύφεση που έλαβαν 
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ολοσωματική ακτινοβόληση παρουσίασαν σε στατιστικώς 
σημαντικό βαθμό μείωση του ποσοστού των υποτροπών 
και τάση αύξησης του διαστήματος ελευθέρου εξέλιξης 
νόσου, χωρίς ωστόσο παράταση της ολικής επιβίωσης.

Ο ρόλος της λεναλιδομίδης ως θεραπεία 
συντήρησης μετά τη ΜΑΑΚ (MCL 0208)

η μελέτη MCL 0208 σχεδιάστηκε από την ιταλική 
ομάδα για να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια της λεναλιδομίδης ως θεραπεία συντήρη-
σης μετά τη μΑΑκ σε ασθενείς με λκμ. το πρωτεύ-
ον καταληκτικό σημείο ήταν η αξιολόγηση του διετούς 
διαστήματος ελεύθερου εξέλιξης νόσου από την έναρξη 
της τυχαιοποίησης. ο σχεδιασμός προβλέπει τη μελέτη 
250 ασθενών, οι οποίοι αρχικώς θα λάβουν 3 κύκλους R–
CηOP ακολουθούμενους από έναν κύκλο με υψηλές δό-
σεις κυκλοφωσφαμίδης και 2 κύκλους υψηλών δόσεων 
κυτταραβίνης και στη συνέχεια κινητοποίηση και συλ-
λογή στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων. Ακολούθως, 
οι ασθενείς λαμβάνουν μεγαθεραπεία με ΒΕΑμ και υπο-
βάλλονται σε μΑΑκ. οι ασθενείς που ανταποκρίνονται 
τυχαιοποιούνται σε δύο ομάδες που είτε λαμβάνουν θερα-
πεία συντήρησης με λεναλιδομίδη σε δόση 15 mg/ημέρα 
για 21 ημέρες είτε τίθενται σε παρακολούθηση. τα απο-
τελέσματα της μελέτης αναμένονται.

Κλινικές Μελέτες σε Υπερήλικες Ασθενείς  
με ΛΚΜ

Συνδυασμός μπενταμουστίνης - rituximab 
με τον αναστολέα mTOr temsirolimus (BerT)

ςτα πλαίσια μελέτης φάσης ι/ιι, ασθενείς με λεμφοζι-
διακό λέμφωμα ή λκμ, οι οποίοι είχαν λάβει από 1 έως 
3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας, υποβλήθηκαν σε 
ΧμΘ με μπενταμουστίνη (90mg/m2 d1 και d2), Rituximab 
(375 mg/m2, d1) και temsirolimus (d2, d8, d15) / 28 ημέ-
ρες. οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ομάδες με δόση 
temsirolimus 25, 50 και 75 mg, αντιστοίχως.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σε 9 αξιολογή-
σιμους ασθενείς (8 με λκμ) έχει παρατηρηθεί μερική 
ύφεση μετά από 2 κύκλους θεραπείας. η πιο σημαντική 
ανεπιθύμητη εκδήλωση αφορά σε εμφάνιση αιματολο-
γικής τοξικότητας, κυρίως υπό μορφή ουδετεροπενίας 
και θρομβοπενίας.

Συνδυασμός Rituximab - μπενταμουστίνης - 
κυταραβίνης ως θεραπεία εφόδου (R-BAC)

ο συνδυασμός Rituximab, μπενταμουστίνης και κυτ-
ταραβίνης (375 mg/m2 - 70 mg/m2 - 800mg/m2, αντι-
στοίχως), στα πλαίσια μελέτης φάσης ιι, έχει εξαιρετικά 

αποτελέσματα με μεγάλη ωστόσο αιματολογική τοξικό-
τητα. για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε μελέτη με μείωση 
της δόσης της κυτταραβίνης (500 mg/m2), τα αποτελέ-
σματα της οποίας αναμένονται.

προτεινόμενες Θεραπευτικές προσεγγίσεις 
- Συμπεράσματα56,57 (Πίνακας 3)

Επιλογές Θεραπείας Πρώτης Γραμμής

1.  Χημειοθεραπεία σε συνδυασμό  
με Rituximab
ο συνδυασμός του Rituximab με χημειοθεραπεία 

καταδεικνύει σημαντικό πλεονέκτημα ως προς την ολι-
κή επιβίωση των ασθενών. το χημειοθεραπευτικό σχή-
μα επιλέγεται με βάση τα συνοδά νοσήματα, την ηλικία 
και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς, τη στρατηγική 
του θεράποντος ιατρού και το ενδεχόμενο αυτόλογης με-
ταμόσχευσης.

ςυνήθη χημειοθεραπευτικά σχήματα για θεραπεία 
πρώτης γραμμής σε ασθενείς με λκμ είναι:
 α) Rituximab-CHOP
 β) Εναλλασσόμενο Rituximab-CHOP / Rituximab-DHAP
 γ) Rituximab-HyperCVAD/υψηλές δόσεις μεθοτρεξά-

της-κυταραβίνης
 δ) Rituximab-maxi-CHOP/Rituximab-υψηλές δόσεις 

κυταραβίνης
 ε) Rituximab-CVP
 στ) Rituximab-Χλωραμβουκίλη.

2. Μονοθεραπεία με rituximab: 
ςυνιστάται όταν ο ασθενής αδυνατεί να λάβει χημει-

οθεραπεία.

3. Συνδυασμός Rituximab-Μπενταμουστίνη 
ο συνδυασμός αυτός συγκρίθηκε πρόσφατα με το 

συνδυασμό R-CHOP και διαπιστώθηκε ότι επιτυγχάνει 
ισοδύναμο έλεγχο της νόσου με παρόμοια ολική επιβίω-
ση αλλά μικρότερη τοξικότητα21. 

4.  Χορήγηση θεραπείας συντήρησης  
με Rituximab
ςυνήθης δοσολογία: 375 mg/m2 i.v. ανά 2 μήνες επί 

1-2 έτη ή έως την εξέλιξη της νόσου. Παρατείνει σε ση-
μαντικό βαθμό τη διάρκεια των υφέσεων αλλά και την 
ολική επιβίωση των ασθενών μετά από ανοσοχημειοθε-
ραπεία με R-CHOP και R-χλωραμβουκίλη12,14-16. ςκόπιμη 
κρίνεται η χορήγησή της και μετά από ανοσοχημειοθερα-
πεία με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες 
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5.  Εδραίωση της πρώτης ύφεσης  
με μεγαθεραπεία και ΜΑΑΚ
η συμπληρωματική αυτή θεραπευτική επιλογή που 

αφορά σε ασθενείς <65 ετών με καλή κατάσταση φυσι-
κής ικανότητας και χωρίς απαγορευτική συνοσηρότητα, 
στους οποίους έχει επιτευχθεί πλήρης ύφεση με ανοσο-
χημειοθεραπεία, παρατείνει την επιβίωση ελεύθερης εξέ-
λιξης νόσου με οριακά αποτελέσματα ως προς την ολική 
επιβίωση σε σχέση με τη χημειοθεραπεία και συντήρηση 
με ιντερφερόνη. Όπως προαναφέρθηκε, η ενσωμάτωση 
υψηλών δόσεων κυταραβίνης τόσο στην αρχική θεραπεία 
όσο και στο προπαρασκευαστικό σχήμα της μΑΑκ βελ-
τιώνει τη συνολική επιβίωση έναντι R-CHOP και μΑ-
Ακ με προπαρασκευαστικό σχήμα χωρίς υψηλές δόσεις 
κυτταραβίνης28. Παρόλ’ αυτά, δεν είναι γνωστό κατά πό-
σον οι προσεγγίσεις αυτές υπερτερούν της συμβατικής 
χημειοθεραπείας στην οποία περιλαμβάνεται και θερα-
πεία συντήρησης με Rituximab. 

Επιλογές Θεραπείας Διάσωσης  
(Δεύτερης και περαιτέρω Γραμμής) 
 1) τα σχήματα που αναφέρονται ως θεραπεία πρώτης 

γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως θεραπεία 
διάσωσης (συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
FCR και R-FCM). Επίσης μπορεί να χορηγηθούν συν-
δυασμοί τύπου Rituximab-ESHAP, Rituximab-ICE 
κ.λπ.).

 2) Aλλογενής μεταμόσχευση σε επιλεγμένους ασθενείς.
 3) Νεότεροι παράγοντες
  α)  Temsirolimus (μπορεί να συνδυασtεί αποτελεσμα-

τικά και με ασφάλεια και με το Rituximab).
  β)  Bortezomib: έχει λάβει ένδειξη στις ηΠΑ αλλά όχι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τα αποτελέσματά του εί-
ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

 4) Περαιτέρω χημειοθεραπεία με τα σχήματα που προα-
ναφέρθηκαν ανάλογα με την προηγούμενη θεραπεία, 
την κατάσταση φυσικής ικανότητας και την ηλικία 

πίνακας 3. Θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενών με ΛΚΜ
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του ασθενούς. Επιπλέον, μπορεί να χορηγηθούν και 
άλλοι συνδυασμοί, όπως Rituximab-γκεμσιταμπίνη-
βινορελμπίνη.

 5) Νεότεροι παράγοντες που ακόμη βρίσκονται σε στάδιο 
έρευνας για τη συγκεκριμένη ένδειξη αλλά υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, 
όπως οι ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες λεναλιδο-
μίδη και θαλιδομίδη.

Επίκριση
το λκμ είναι κλινικά και βιολογικά ετερογενές. λό-

γω της ετερογένειας αυτής, η οριστική κατάταξή του σε 
προγνωστική υποκατηγορία Β-λεμφώματος παραμένει 
δυσχερής. η δυσκολία αυτή έχει προκαλέσει και ανάλογη 
δυσχέρεια στην επιλογή της θεραπείας πρώτης γραμμής, 
που μεταφράζεται σε ποικιλία θεραπευτικών επιλογών. 
Επίσης, η σχετική σπανιότητα του λκμ δυσχεραίνει την 
πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, 
ενώ έχει καθυστερήσει σημαντικά η λογική της χορήγη-

σης θεραπείας συντήρησης με το Rituximab, καθιερωμέ-
νη πρακτική σε άλλα Β-λεμφώματα.

ςτην κλινική πράξη, οι ασθενείς με λκμ έχουν αντι-
μετωπιστεί με απλά, μη τοξικά θεραπευτικά σχήματα 
(χλωραμβουκίλη, Rituximab-χλωραμβουκίλη) έως πο-
λύ σύνθετα και τοξικά σχήματα, όπως το πρωτόκολλο 
R-HYPER C-VAD/HDMTX-ARAC, ενώ ως ενδιάμεση 
πρόταση έχει υιοθετηθεί το σχήμα R-CHOP. η χορήγη-
ση συντήρησης με Rituximab παρατείνει σε σημαντικό 
βαθμό τη διάρκεια των υφέσεων αλλά και την ολική επι-
βίωση των ασθενών μετά από ανοσοχημειοθεραπεία. ςε 
νέους ασθενείς, η πλήρης ύφεση που επιτυγχάνουν τα 
εντατικοποιημένα σχήματα εδραιώνεται με μΑΑκ. Από 
τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, ωστόσο, προκύπτει ότι 
η εντατική αυτή θεραπευτική στρατηγική δεν προσφέρει 
πλεονέκτημα αναφορικά με την ολική επιβίωση. ςυνεπώς, 
είναι επιβεβλημένη η συνεχιζόμενη αναζήτηση της βέλ-
τιστης θεραπευτικής μεθόδου πρώτης γραμμής για τους 
ασθενείς αυτούς, βασικό αίτιο των επάλληλων δημοσι-
εύσεων-οδηγιών από διάφορες ομάδες ερευνητών.56,57

Current treatment strategy for mantle cell lymphoma
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ABSTRACT: Mantle cell lymphoma (MCL) represents approximately 3–10% of all non-Hodgkin lym-
phomas. MCL combines the “downside” of both high and low grade NHL; an aggressive clinical course, 
but with a pattern of resistant and relapsing disease rendering it incurable to standard therapy. Recent 
improvement has been achieved by the successful introduction of monoclonal antibodies and dose-in-
tensified approaches including autologous stem cell transplantation (ASCT) strategies. With the excep-
tion of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, current treatment approaches are non-curative 
and the corresponding survival curves are characterized by a delayed, but continuous decline and a me-
dian survival of 4 to 6 years. However, recently, a subset of long-term survivors have been identified 
with a rather indolent clinical course even after conventional treatment strategies only. Emerging strat-
egies such as proteasome inhibitors, IMIDs, mTOR inhibitors and others show comparable efficacy to 
conventional chemotherapy in relapsed MCL.
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Λεμφοζιδιακό λέμφωμα: Βιολογία, πρόγνωση και θεραπεία 

Ιωάννης Αποστολίδης

ΠΕΡιληΨη: το λεμφοζιδιακό λέμφωμα (λλ) θεωρείται υπόδειγμα ενός χαμηλής κακοήθειας B λεμ-
φώματος με ισχυρή εξάρτηση από το μικροπεριβάλλον. ςε γενετικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από τη 
μετάθεση t(14;18) η οποία έχει ως αποτέλεσμα υπερέκφραση της πρωτεΐνης ΒCL2 που προσδίδει πλε-
ονέκτημα επιβίωσης στα νεοπλασματικά κύτταρα, επιτρέποντας τους να παραβιάσουν το προεπιλεγμένο 
πρόγραμμα απόπτωσης του βλαστικού κέντρου. H στιχομυθία μεταξύ των νεοπλασματικών Β λεμφοκυτ-
τάρων και του μη νεοπλασματικού μικροπεριβάλλοντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των νεοπλασματικών κυττάρων, την εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος ανοσοδιαφυγής και την προα-
γωγή της ιστολογικής μεταμόρφωσης. Θεραπευτικά, για ασθενείς με πρώιμου σταδίου νόσο η ακτινο-
βολία αποτελεί θεραπεία εκλογής, ενώ για ασθενείς με ασυμπτωματική προχωρημένου σταδίου νόσο 
η παρακολούθηση παραμένει η ενδεδειγμένη επιλογή. Ασθενείς με συμπτωματική προχωρημένου στα-
δίου νόσο ωφελούνται από το συνδυασμό rituximab + χημειοθεραπεία και τη θεραπεία συντήρησης με 
rituximab. η μεταμόσχευση αυτόλογων ή αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων αποτελούν εναλλακτι-
κές θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με υποτροπή της νόσου. οι νεότεροι παράγοντες που στοχεύ-
ουν το μικροπεριβάλλον και τα ενδοκυττάρια μονοπάτια σηματοδότησης αναμένεται ότι θα αλλάξουν 
το θεραπευτικό τοπίο στο προσεχές μέλλον. τρέχουσες μελέτες φάσης ιιι πλέον θέτουν υπό αμφισβή-
τηση το ρόλο της χημειοθεραπείας ως πρώτης γραμμής θεραπεία στο λλ.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λεμφοζιδιακό λέμφωμα (λλ) είναι ο δεύτερος συ-

χνότερος ιστολογικός υπότυπος των μη Hodgkin λεμφω-
μάτων, αντιπροσωπεύοντας το 20-25% του συνόλου των 
περιπτώσεων.1 Χαρακτηρίζεται από την παρουσία της 
μετάθεσης t(14;18) που προσδίδει πλεονέκτημα επιβίω-
σης στα λεμφωματικά κύτταρα μέσω υπερέκφρασης της 
αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης BCL-2.2 το λλ γενικά θεω-
ρείται ανίατο νόσημα, η διάμεση επιβίωση των ασθενών 
με τις τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές ξεπερνά πλέον 
τα 10 έτη, αλλά έχει ετερογενή κλινική πορεία, αντικατο-
πτρίζοντας και τη βιολογική ετερογένεια του νοσήματος.3

οι περισσότεροι ασθενείς έχουν καλοήθη κλινική πο-
ρεία με 3-4 επεισόδια νόσου ανταποκρινόμενα στη θερα-
πεία, αλλά φθίνοντα διαστήματα επιβίωσης χωρίς πρόοδο 
νόσου (progression-free survival, PFS) με κάθε επεισόδιο 
νόσου.3 ο θάνατος επέρχεται λόγω ανάπτυξης αντίστα-
σης στη θεραπεία, με ή χωρίς ιστολογική μεταμόρφωση 

σε επιθετικό λέμφωμα. μια μικρότερη ομάδα ασθενών 
εμφανίζει ταχεία εξέλιξη, συχνά με ιστολογικό μετασχη-
ματισμό σε επιθετικό λέμφωμα, με πρώιμο θάνατο μέσα 
σε 1-2 έτη από τη διάγνωση.

ςτην παρούσα ανασκόπηση θα εξετάσουμε τη βιο-
λογία, τους προγνωστικούς παράγοντες και τη θεραπεία 
του λλ με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που έχει επι-
τευχθεί τα τελευταία έτη.

Ιστοπαθολογία 
μορφολογικά, το λλ ορίζεται ως υπερπλασία νεοπλα-

σματικών Β-κυττάρων του βλαστικού κέντρου (germinal 
center B cells, GCBs), δηλαδή κεντροκυττάρων και κε-
ντροβλαστών, σε ένα μικροπεριβάλλον μη νεοπλασμα-
τικών κυττάρων, όπως τ λεμφοκύτταρα, λεμφοζιδιακά 
δενδριτικά κύτταρα (follicular dendritic cells, FDCs) και 
μακροφάγα. η σχετική αναλογία των κεντροκυττάρων και 
κεντροβλαστών αντικατοπτρίζει και την τρέχουσα ιστολο-
γική διαβάθμιση του λλ, στο ένα άκρο του οποίου υπάρ-
χει το λλ βαθμού 1 (0-5 κεντροβλάστες ανά πεδίο) ενώ 
στο άλλο άκρο το λλ βαθμού 3Β που χαρακτηρίζεται 
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από στιβάδες (sheets) κεντροβλαστών.1 Ωστόσο, η ιστο-
λογική διαβάθμιση του λλ δεν έχει σαφή προγνωστική 
αξία, ούτε υπάρχει ομοφωνία για τη φύση του λλ βαθ-
μού 3Β, καθώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μοιάζουν 
με de novo διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β λεμφοκύτ-
ταρα (DLBCL) και συχνά εμφανίζουν διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά από το λλ βαθμού 1-3Α (συχνά απουσιάζει 
η t(14;18) και ποικίλει η έκφραση του CD10). η τυπική 
λεμφοζιδιακή μορφολογική ανάπτυξη του λλ αναδει-
κνύεται σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας με χρώση για δεί-
κτες των FDC π.χ. CD21 και CD23. H μετάθεση t(14;18) 
ανιχνεύεται με φθορίζοντα in situ υβριδισμό (FISH) στο 
85% των περιστατικών, αλλά δεν είναι απαραίτητη ού-
τε επαρκής για τη διάγνωση, καθώς απουσιάζει στο 15% 
των περιστατικών με λλ και είναι παρούσα στο 20-30% 
των τύπου-GCB DLBCL.1

Κυτταρική προέλευση
οι παρατηρήσεις ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι 

οργανωμένα σε λεμφοζίδια, εκφράζουν δείκτες του βλα-
στικού κέντρου, όπως CD10 και BCL-6, σε συνδυασμό 
με τη χαρακτηριστική γονιδιακή υπογραφή κεντροκυτ-
τάρου/κεντροβλάστη υποδηλώνουν ότι τα Β κύτταρα του 
λλ προέρχονται από GCB κύτταρα. το πρώτο συμβάν 
στον καταρράκτη των ογκογόνων μεταβολών που οδη-
γούν στο λλ αποδίδεται στην t(14;18) λόγω της συχνό-
τητας εμφάνισής της και του υποκείμενου μηχανισμού.4,5 
με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, φαίνεται ότι η t(14;18) 
συμβαίνει σε αναπτισσόμενα Β λεμφοκύτταρα στο μυε-
λό των οστών. η t(14;18) ανιχνεύεται με χαμηλή συχνό-
τητα στο περιφερικό αίμα του 50% των υγιών ατόμων.6 
οι Roulland και συν. παρατήρησαν ότι τα t(14;18)+ κύτ-
ταρα στα υγιή άτομα δεν είναι παρθένα, ώριμα και ήρε-
μα Β λεμφοκύτταρα αλλά εμφανίζουν χαρακτηριστικά 
κυττάρων μνήμης, δηλαδή κυττάρων που έχουν συμμε-
τάσχει στην αντίδραση του βλαστικού κέντρου.7-9 τα κα-
λοήθη t(14;18)+ κύτταρα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά 
που αποτελούν γνώρισμα του λλ, δηλαδή έκφραση του 
CD10 και ενεργότητα ΑιD (activation-induced cytosine 
deaminase). καθώς ο επιπολασμός του λλ στο γενικό πλη-
θυσμό είναι περίπου 0.03%, είναι σαφές ότι απαιτούνται 
πρόσθετες γενετικές βλάβες και μεταβολές στη σύσταση 
και οργάνωση του μικροπεριβάλλοντος για να αποκτή-
σουν τα καλοήθη t(14;18)+ κύτταρα φαινότυπο του λλ. 

Γενετικό τοπίο στο ΛΛ
η μετάθεση t(14;18) και η υπερέκφραση της πρωτεΐ-

νης BCL-2 δεν είναι επαρκείς για την κακοήθη μεταμόρ-
φωση σε λλ. μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια Eμ-Bcl-2 
που υπερεκφράζουν Bcl-2 υπό τον έλεγχο του επαγωγέα 
του γενετικού τόπου της βαριάς αλυσίδας των ανοσο-

σφαιρινών αναπτύσσουν λεμφοζιδιακή υπερπλασία και 
μετά από λανθάνοντα χρόνο εμφανίζουν κακοήθη μετα-
μόρφωση, υποδηλώνοντας ότι πρόσθετες γενετικές βλά-
βες είναι απαραίτητες για τη μεταμόρφωση σε λλ. Εκτός 
από την t(14;18), οι πιο συχνές χρωμοσωμικές βλάβες στο 
λλ είναι μη τυχαία απώλεια των χρωμοσωμάτων 1p36 
και 6q, καθώς και προσθήκη των 7, 18, και Χ. Από μελέ-
τες αναζήτησης υποψήφιων γονιδίων στα χρωμοσώματα 
αυτά βρέθηκε ότι το γονίδιο TNFRSF14 στον τόπο 1p36 
συχνά εμφανίζει μεταλλάξεις.10

τεχνικές αλληλούχησης νέας γενιάς (next generation 
sequencing) αποκάλυψαν ότι τα GCB λεμφώματα χαρακτη-
ρίζονται από συχνές μεταλλάξεις των γονιδίων τροποποιη-
τών των ιστονών. ιδιαίτερα στο λλ, επαναλαμβανόμενες 
μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί στις μεθυλοτρανσφεράσες 
των ιστονών μLL2 (89%) και EZH2 (7%) και στις ακε-
τυλάσες των ιστονών CREBBP (32%), EP300 (9%) και 
EZH2 (7%).11,12 η παρατήρηση ότι η EZH2 υπερεκφρά-
ζεται στα Β κύτταρα κατά την αντίδραση του βλαστικού 
κέντρου, υποδηλώνει ότι οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις 
του αντίστοιχου γονιδίου «κλειδώνουν» σ’ ένα μεταγρα-
φικό προφίλ που ευνοεί την υπερπλασία των Β κυττάρων. 

Μικροπεριβάλλον
ςε ιστολογικό επίπεδο το λλ χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία κυττάρων που σχετίζονται με την ανοσία. 
ο σημαντικός ρόλος του μικροπεριβάλλοντος στο λλ 
ήταν εμφανής από δύο παρατηρήσεις: (1) τα λεμφωμα-
τικά κύτταρα στο λλ είναι αδύνατο να καλλιεργηθούν in 
vitro χωρίς την παρουσία κυττάρων του στρώματος ή δι-
έγερση από τον υποδοχέα CD40, μια από τις κύριες δια-
βιβαστικές οδούς των αλληλεπιδράσεων μεταξύ Β και τ 
λεμφοκυττάρων στο βλαστικό κέντρο,14 (2) συμβαίνουν 
αυτόματες υποστροφές της νόσου, ένδειξη για το ρόλο 
των μηχανισμών ανοσοεπιτήρησης στο λλ.15

το μικροπεριβάλλον του λλ χαρακτηρίζεται κυρίως 
από την παρουσία μεγάλου αριθμού τ λεμφοκυττάρων 
(CD4+ και CD8+) και μικρότερου αριθμού TIA-1+ κυτ-
ταροτοξικών κυττάρων, CD68+ μακροφάγων, CD123+ 
πλασματοκυτταροειδών κυττάρων και FOXP3+ ρυθμι-
στικών τ λεμφοκυττάρων. ςημαντική ώθηση στην μελέ-
τη του μικροπεριβάλλοντος στο λλ δόθηκε από μελέτες 
γονιδιακής έκφρασης (gene expression profiling) που 
οδήγησαν στον εντοπισμό γονιδιακών υπογραφών με προ-
γνωστική αξία για την έκβαση των ασθενών. Από μελέ-
τη της ομάδας Leukemia/Lymphoma Molecular Profiling 
Project (LLMPP) διαπιστώθηκε ότι προγνωστική αξία εί-
χαν οι γονιδιακές υπογραφές που σχετίζονταν με το μη 
νεοπλασματικό μικροπεριβάλλον και όχι με τα λεμφω-
ματικά κύτταρα.16 ςυγκεκριμένα, η γονιδιακή υπογραφή 
«ανοσοαπάντηση 1» (IR-1), παρούσα στο 75% των ασθε-
νών, σχετιζόταν με ευνοϊκή επιβίωση (διάμεση επιβίωση 
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11 έτη) και χαρακτηριζόταν από υπερέκφραση γονιδίων 
αντιδραστικών τ λεμφοκυττάρων. Αντίθετα, η «γονιδια-
κή υπογραφή 2» (IR-2), παρούσα στο 25% των ασθενών, 
σχετιζόταν με δυσμενή πρόγνωση (διάμεση επιβίωση 3.9 
έτη) και αφορούσε σε έκφραση γονιδίων μακροφάγων και 
δενδριτικών κυττάρων. ςυνεπώς, τα λεμφωματικά κύττα-
ρα στο λλ διατηρούν τα κύρια χαρακτηριστικά των φυ-
σιολογικών Β λεμφοκυττάρων του βλαστικού κέντρου, 
μεταξύ άλλων εξάρτηση από την έκφραση και ενεργο-
ποίηση του Β κυτταρικού υποδοχχέα (B-cell receptor, 
BCR), καθώς και αλληλεπιδράσεις με τα τ λεμφοκύττα-
ρα και τα FDC του μικροπεριβάλλοντος.

ςτηριζόμενοι στα αποτελέσματα της ομάδας LLMPP 
που ανακάλυψε τις γονιδιακές υπογραφές IR-1 και IR-2, 
οι Gascoyne και συν. διαπίστωσαν ότι η παρουσία αυξη-
μένου αριθμού σχετιζόμενων με το λέμφωμα μακροφάγων 
(lymphoma-associated macrophages, LAM) σε διαγνω-
στικό βιοπτικό υλικό σχετιζόταν με δυσμενή έκβαση.17 ςε 
κλινικό επίπεδο, η γαλλική ομάδα GELA-GEOELAMS 
διαπίστωσε ότι η προσθήκη του rituximab στη χημειο-
θεραπεία έχει ευεργετική δράση σε ασθενείς με υψηλό 
αριθμό LAM, καθώς αναιρεί τη δυσμενή προγνωστι-
κή του αξία.18 η παρουσία σε επίπεδο ανοσοϊστοχημεί-
ας αυξημένου αριθμού CD4+CD25+FOXP-3+ Tregs σε 
λεμφαδενικά παρασκευάσματα έχει συσχετιστεί με πα-
ρατεταμένη επιβίωση σε ασθενείς με λλ.19 μάλιστα, η 
μείωση του αριθμού των Tregs έχει συσχετιστεί με ιστο-
λογική μεταμόρφωση σε επιθετικό λέμφωμα.20

τα κύτταρα του λλ εκφράζουν υψηλά επίπεδα CXCR4 
και CXCR5 και προσελκύονται στα λεμφοζίδια από κυτ-
ταροκίνες όπως η CXCL13, που απελευθερώνεται από 
τα βοηθητικά τ λεμφοκύτταρα των λεμφοζιδίων (FTH) 
ή τα FDCs. τα FTH εκκρίνουν κυτταροκίνες όπως την 
IL-4, που προσδένεται στον IL-4 υποδοχέα των λεμφω-
ματικών κυττάρων, πυροδοτώντας τη σηματοδότηση 
μέσω φωσφορυλίωσης των ERK και STAT6.21 τα λεμ-
φωματικά Β λεμφοκύτταρα έχουν την ικανότητα να κα-
θοδηγούν τη διαφοροποίηση και λειτουργικότητα των 
ενδονεοπλασματικών τ κυττάρων.22 Επίσης εκκρίνουν 
χημειοκίνες (CCL22 και CXCL10) και κυτταροκίνες (IL-
12) που συνολικά στρεβλώνουν την τ κυτταρική ισορ-
ροπία στο μικροπεριβάλλον επάγοντας τα τreg κύτταρα 
και αναστέλλοντας τα ανοσοδραστικά CD8+ και CD4+ 
τ κύτταρα και τ-βοηθητικά (TH17) κύτταρα, με απώτερο 
αποτέλεσμα τη μεταβολή του φαινοτύπου του μικροπερι-
βάλλοντος από «ανοσοεπιτήρησης» σε «ανοσοδιαφυγής 
– ανοσοεξάντλησης».23 μάλιστα από πρόσφατη μελέτη 
φάνηκε ότι τα λεμφωματικά κύτταρα επάγουν μεταβο-
λές στη γονιδιακή έκφραση των ενδονεοπλασματικών τ 
λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα μεταβολή της λειτουργι-
κότητάς τους. οι γονιδιακές υπογραφές των ενδονεοπλα-
σματικών CD8+ και CD4+ T-κυττάρων διέφεραν από τις 
αντίστοιχες των CD8+ και CD4+ T-κυττάρων αντιδρα-
στικών λεμφαδένων και είχαν σημαντική προγνωστική 

αξία για την έκβαση και τον κίνδυνο ιστολογικής μετα-
μόρφωσης της νόσου.24 

προγνωστικοί παράγοντες 
το κυριότερο προγνωστικό εργαλείο για να προβλέ-

ψουμε την έκβαση των ασθενών με λλ είναι το Follicular 
Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) που 
προσδιορίζεται από ευχερώς διαθέσιμα κλινικά δεδομένα 
της νόσου και αντιπροσωπεύει ένα υποκατάστατο δείκτη 
της βιολογικής συμπεριφοράς του νοσήματος. Από την 
αναδρομική μελέτη 919 ασθενών που διαγνώστηκαν την 
περίοδο 1985-1992 (εποχή προ-rituximab) βρέθηκαν 5 πα-
ράγοντες κινδύνου (ηλικία > 60 έτη, LDH > φ.τ., στάδιο 
νόσου ιιι-ιV κατά Ann Arbor, αιμοσφαιρίνη <12 g/dl και 
αριθμός προσβεβλημένων λεμφαδενικών εστιών >4) με 
προγνωστική αξία στην ολική επιβίωση (overall survival, 
OS).26 Αναδείχθηκαν τρεις ομάδες κινδύνου: το 36% των 
ασθενών ήταν χαμηλού κινδύνου (0-1 παράγοντες κιν-
δύνου), το 37% των ασθενών ήταν ενδιάμεσου κινδύνου 
(2 παράγοντες κινδύνου), ενώ το 27% των ασθενών εί-
χαν υψηλού κινδύνου νόσο (≥3 παράγοντες κινδύνου). 
Ασθενείς με ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου νόσο εί-
χαν αναλογία κινδύνου (hazard ratio, HR) θανάτου 2.3 
και 4.3, αντιστοίχως, συγκριτικά με ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου. μια προοπτική μελέτη που ακολούθησε έδει-
ξε ότι το FLIPI score ήταν ικανό να προβλέψει την OS 
και το χρόνο αστοχίας της θεραπείας (time to treatment 
failure, TTF) και στην εποχή του rituximab.27

το FLIPI228 είναι επικαιροποιημένο score που ανα-
πτύχθηκε μετά την εισαγωγή του rituximab στη θεραπεία 
του λλ. Βασίστηκε στη χρήση προοπτικών δεδομένων 
από 1093 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν το διάστημα 
2003-2005, με πρωτεύον καταληκτικό σημείο (primary end 
point) την επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου (progression-
free survival, PFS), αφενός επειδή το PFS χρησιμοποιείται 
πλέον ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο στις περισσότε-
ρες μελέτες νέων θεραπευτικών παραγόντων, αφετέρου 
επειδή η διάμεση παρακολούθηση των ασθενών ήταν μό-
νο 38 μήνες, χρόνος ανεπαρκής για την ασφαλή εκτίμηση 
της προγνωστικής αξίας του FLIPI2 στην OS. οι παρά-
γοντες που προσδιορίστηκαν ως ανεξάρτητης προγνωστι-
κής αξίας για την PFS ήταν οι εξής: β2-μικροσφαιρίνη > 
φ.τ, μέγιστη επιμήκης διάμετρος του μεγαλύτερου προ-
σβεβλημένου λεμφαδένα >6 cm, διήθηση του μυελού, Hb 
<12 g/dl, ηλικία >60 έτη. Αναγνωρίστηκαν τρείς ομάδες 
– χαμηλού (20% του συνόλου), ενδιάμεσου (53%), και 
υψηλού (27%) κινδύνου – με 3-ετή PFS 90.9%, 69.3%, 
και 51.3%, αντιστοίχως (P <.00001).28 η 3-ετής οS για 
κάθε ομάδα κινδύνου ήταν 99%, 96%, και 84%, αντιστοί-
χως (P <.0001). τo FLIPI2 πρέπει να επιβεβαιωθεί και 
σε προοπτικές κλινικές μελέτες πριν υιοθετηθεί ευρέως 
ως προγνωστικό μοντέλο στο λλ.
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Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι το μικροπεριβάλ-
λον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κλινική συμπε-
ριφορά και ανταπόκριση του λλ στη θεραπεία.16,17,19,29,30 
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει μελετηθεί η χορήγηση 
της λεναλιδομίδης, ανοσοτροποιητικός και αντιαγγειο-
γενετικός παράγοντας (IMiD) με ποικίλους μηχανισμούς 
δράσης στα λεμφοϋπερλαστικά νοσήματα. ςτο λλ η λε-
ναλιδομίδη φαίνεται ότι συμβάλλει στην αποκατάσταση 
της ελαττωματικής τ-κυτταρικής δραστηριότητας και το 
σχηματισμό της άνοσης σύναψης.31 ςε κλινικό επίπεδο 
φαίνεται ότι η λεναλιδομίδη έχει σημαντική δραστικότητα 
στο λλ, διεκδικώντας θέση στη θεραπεία 1ης γραμμής. η 
απουσία βιολογικών δεικτών από τα προγνωστικά μοντέ-
λα που διαθέτουμε στο λλ (FLIPI/FLIPI2) είναι εμφανής: 
επιβάλλεται η ανάπτυξη κλινικο-βιολογικών προγνωστι-
κών μοντέλων που θα ενσωματώνουν βιολογικούς δείκτες 
των νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών κυττάρων 
του μικροπεριβάλλοντος, καθώς νέοι θεραπευτικοί πα-
ράγοντες που στοχεύουν το μη νεοπλασματικό μικροπε-
ριβάλλον εισέρχονται στο πεδίο των κλινικών δοκιμών.

Θεραπεία
Θεραπεία πρώιμου σταδίου Ι-ΙΙ νόσου

οι ασθενείς με πρώιμου σταδίου ι-ιι νόσο αντιπρο-
σωπεύουν το 20% των ασθενών με λλ και η θεραπεία 
εκλογής είναι η ακτινοβολία προσβεβλημένου πεδίου 
(involved field radiotherapy, IF-IR) με στόχο την ίαση. 
Από την αναδρομή στη βιβλιογραφία είναι σαφές ότι με 
την ακτινοβολία, χορηγούμενη είτε ως IF-IR είτε ως εκτε-
ταμένου πεδίου (extended-field, EF-IR), επιτυγχάνεται 
50% PFS και 66% OS στα 10 έτη.32 οι υποτροπές με IF-
IR μετά τη δεκαετία είναι σπάνιες (6% στα 10-15 έτη και 
2% >15 έτη), υποδεικνύοντας ότι ~ 50% των ασθενών 
θεωρούνται θεραπευμένοι.33 με την εφαρμογή μεγαλύ-
τερων πεδίων ακτινοβόλησης βελτιώνεται το PFS χωρίς 
όμως να μεταφράζεται σε βελτίωση της OS σε σύγκρι-
ση με την IF-IR, λόγω αυξημένης τοξικότητας/θνητότη-
τας και δεύτερων κακοηθειών. μολονότι δεν υπάρχουν 
προοπτικές μελέτες που να εξετάζουν την ιδανική δόση 
ακτινοβολίας για τον τοπικό έλεγχο της νόσου στο λλ, η 
διεθνής εμπειρία συνιστά 36-40 Gy σε προσβεβλημένες 
εστίες και 25-30 Gy σε υποκλινικές εστίες (π.χ. ι0). Δεν εί-
ναι σαφές αν η ανίχνευση της t(14;18) με PCR στο μυελό 
ή στο περιφερικό αίμα αποτελεί κριτήριο για την τροπο-
ποίηση της θεραπείας, καθώς η ανίχνευση του χιμαιρικού 
γονιδίου δεν είναι ασυνήθης σε ασθενείς με περιορισμέ-
νου σταδίου νόσο σε μακρά ύφεση μετά από αντιμετώπι-
ση με τοπική ακτινοβολία.34 Tυχαιοποιημένες μελέτες σε 
μικρό αριθμό ασθενών δείχνουν ότι η προσθήκη χημειο-
θεραπείας στην ακτινοβολία (combined modality therapy, 
CMT) δεν βελτιώνει την OS.35,36 η θέση του rituximab 
στο περιορισμένου σταδίου λλ παραμένει άγνωστη. η 

τρέχουσα μελέτη φάσης ιιι MIR της γερμανικής ομάδας 
(ΝCT00509184) εξετάζει το όφελος της προσθήκης του 
rituximab στην IF-IR, ενώ η τρέχουσα τυχαιοποιημένη 
μελέτη φάσης ιιι TROG 99.03 της αυστραλιανής ομάδας 
(ΝCT00115700) εξετάζει το όφελος της προσθήκης της 
ανοσοχημειοθεραπείας με R-CVP στην IF-IR. 

τι γίνεται στην κλινική πράξη; ςε ανάλυση της βάσης 
δεδομένων Surveillance, Epidemiology, and End Results 
(SEER) στις ηΠΑ για την περίοδο 1973-2004, συλλέχθη-
καν δεδομένα για 6.500 ασθενείς με πρώιμου σταδίου ι-ιι 
λλ.37 μόνο το 34% των ασθενών αντιμετωπίστηκαν στη 
διάγνωση με ακτινοθεραπεία. η ειδική για τη νόσο επι-
βίωση (disease-specific survival, DSS) στα 10, 15 και 20 
έτη στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν ακτινοθερα-
πεία ήταν 79%, 68%, και 63% έναντι 66%, 57% και 51% 
στην ομάδα που δεν έλαβε ακτινοθεραπεία (P < .0001). 
H OS στα 10, 15, και 20 έτη στην ομάδα των ασθενών 
που έλαβαν ακτινοθεραπεία ήταν 62%, 45% και 35% ένα-
ντι 48%, 34%, και 23% στην ομάδα που δεν έλαβε ακτι-
νοθεραπεία (P <.0001). οι συγγραφείς συμπέραναν ότι 
παρότι θεραπεία εκλογής για ασθενείς με πρώιμου στα-
δίου λλ, η ακτινοθεραπεία υποτιμάται στις ηΠΑ, ενώ 
με την επιλογή της ως θεραπεία 1ης γραμμής θα μπορού-
σε να προληφθεί ο θάνατος χιλιάδων ασθενών.37 μια άλ-
λη μελέτη που εξέτασε τις θεραπευτικές πρακτικές για 
το λλ στις ηΠΑ την περίοδο 2004-2007 έδειξε ότι μό-
νο το 23% των ασθενών με σταδίου ι νόσο αντιμετωπί-
στηκε με 1ης γραμμής ακτινοθεραπεία, ενώ το 43% των 
ασθενών αντιμετωπίστηκε με rituximab μονοθεραπεία ή 
ανοσοχημειοθεραπεία.38 μόνο το 8% των ασθενών που 
έλαβαν χημειοθεραπεία ολοκλήρωσαν στη συνέχεια την 
ακτινοθεραπεία. οι συγγραφείς συμπέραναν ότι σε αντί-
θεση με τις κατευθυντήριες οδηγίες η ακτινοθεραπεία 
παραλείπεται στην πλειονότητα των ασθενών με πρώι-
μου σταδίου ι νόσο.

Θεραπεία προχωρημένου σταδίου ΙΙΙ-ΙV νόσου
ςτη διάγνωση, οι περισσότεροι ασθενείς με λλ έχουν 

προχωρημένου σταδίου (ιιι-ιV) νόσο, το δε 55%-60% 
από αυτούς είναι σταδίου ιV με συνήθη εξωμυελική εντό-
πιση το μυελό των οστών. ςτην προ-rituximab εποχή η 
νόσος διακρινόταν σε συμπτωματική και ασυμπτωματι-
κή και δεν υπήρχε ομοφωνία για τα κριτήρια διάκρισης 
των δύο ομάδων. ςτην εποχή του rituximab, υιοθετήθη-
καν τα κριτήρια της GELF (απουσία Β συμπωματολογί-
ας, διάμετρος σπληνός <16 cm, απουσία κυτταροπενιών 
απότοκων διήθησης του μυελού, απουσία λευχαιμικής 
νόσου, λεμφαδενοπάθεια με διάμετρο <7 cm, λιγότερες 
από 3 εστίες με διάμετρο >3 cm, φυσιολογική λειτουρ-
γία ζωτικών οργάνων) για τον ορισμό του προχωρημένου 
σταδίου με χαμηλό φορτίο νόσου (advanced stage – low 
tumor burden),39 δηλαδή της ασυμπτωματικής νόσου. η 
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παρουσία τουλάχιστον ενός από τα παραπάνω κριτήρια 
της GELF εντάσσει πλέον τους ασθενείς στην κατηγο-
ρία των ασθενών με υψηλό φορτίο νόσου (high tumor 
burden), δηλαδή της συμπτωματικής νόσου.

Θεραπεία προχωρημένου σταδίου ΙΙΙ-ΙV  
με χαμηλό φορτίο νόσου  
(ασυμπτωματική νόσος)

για τους ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο υπάρχουν 
δύο εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης: παρακο-
λούθηση (“watch and wait” ή “benign neglect”) ή θερα-
πεία. τη δεκαετία του 1970, η ομάδα του Rosenberg στο 
Stanford υιοθέτησε τη στρατηγική της παρακολούθησης 
για ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο, πρακτικά περιγρά-
φοντας τη φυσική ιστορία (natural history) της ασυμπτω-
ματικής νόσου. Διαπίστωσαν ότι το 35%-40% των ασθενών 
με προχωρημένου σταδίου νόσο ήταν ασυμπτωματικοί 
και παρακολουθήθηκαν έως την εμφάνιση συμπτωματι-
κής νόσου. μια σημαντική παρατήρηση ήταν ότι σχεδόν 
το 30% των ασθενών αυτών εμφάνισαν αυτόματη υπο-
στροφή (spontaneous regression), που σε μερικούς ασθε-
νείς ήταν παρατεταμένης διάρκειας.40 ο διάμεσος χρόνος 
για την έναρξη θεραπείας ήταν 3 έτη. μάλιστα, μετά από 
διάμεση παρακολούθηση 50 μηνών, το 40% των ασθε-
νών δεν είχε λάβει θεραπεία για τη νόσο. η πρακτική της 
παρακολούθησης εκτιμήθηκε σε τυχαιοποιημένες κλινι-
κές μελέτες που έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην OS 
μεταξύ των ασθενών που έλαβαν άμεσα θεραπεία κατά 
τη διάγνωση έναντι εκείνων που έλαβαν θεραπεία μόνο 
όταν εκδηλώθηκε συμπτωματική νόσος.39,41,42

το rituximab δοκιμάστηκε ως μονοθεραπεία σε νεο-
διαγνωσμένους ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο. ςτο 
ASH 2010 ανακοινώθηκαν τα πρόδρομα αποτελέσματα 
μιας τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ιιι που σύγκρινε την 
παρακολούθηση έναντι της μονοθεραπείας με rituximab 
σε ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο (κριτήρια GELF).43 
ςυνολικά 463 ασθενείς (διάμεση ηλικία 60 έτη) τυχαιο-
ποιήθηκαν σε ένα από τα εξής 3 σκέλη: παρακολούθηση, 
4 εβδομαδιαίες δόσεις rituximab, ή 4 εβδομαδιαίες δόσεις 
rituximab + θεραπεία συντήρησης με μια δόση rituximab 
ανά δίμηνο επί 2 συνολικά έτη. το πρωτεύον καταληκτι-
κό σημείο της μελέτης ήταν ο διάμεσος χρόνος για την 
έναρξη νέας θεραπείας (time to new therapy, TNT), είτε 
χημειοθεραπείας είτε ακτινοθεραπείας. ο διάμεσος TNT 
ήταν 33 μήνες για τους ασθενείς υπό παρακολούθηση 
vs μη επιτευχθείς και στα δύο σκέλη του rituximab (P < 
.0001). ςτα 3 έτη το ποσοστό των ασθενών που δεν είχαν 
λάβει νέα θεραπεία ήταν 91% στο σκέλος του rituximab 
- συντήρηση, 80% στο σκέλος rituximab χωρίς συντή-
ρηση, και 48% στο σκέλος παρακολούθηση. Δεν υπήρ-
χε διαφορά στην OS ανάμεσα στα 3 ομάδες ασθενών. οι 
συγγραφείς συμπέραναν ότι η θεραπεία 1ης γραμμής με 

rituximab παρατείνει το διάστημα για την έναρξη νέας 
θεραπείας και πρότειναν τη χρήση του rituximab έναντι 
της παρακολούθησης σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με 
προχωρημένου σταδίου ασυμπτωματική νόσο. Παρότι ο 
χρόνος παρακολούθησης είναι μικρός και δεν επιτρέπει 
την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων, επισημαίνεται 
ότι στους μισούς ασθενείς υπό παρακολούθηση δεν απαι-
τήθηκε θεραπεία μετά από 3 έτη. 

ςαφέστερη απάντηση για το ρόλο της μονοθεραπείας 
με rituximab στο προχωρημένου σταδίου λλ με ασυμπτω-
ματική νόσο δόθηκε από τη μελέτη φάσης ιιι RESORT 
του ECOG στην οποία 384 ασθενείς έλαβαν 4 εβδομαδιαί-
ες δόσεις rituximab και κατόπιν τυχαιοποιήθηκαν είτε σε 
παρακολούθηση-επαναχορήγηση (rituximab retreatment, 
RR) είτε σε θεραπεία συντήρησης με rituximab ανά 12 
εβδομάδες (rituximab maintenance, RM).44 οι ασθενείς 
στο σκέλος της RR ελάμβαναν 4 εβδομαδιαίες δόσεις 
rituximab όταν εμφάνιζαν εξέλιξη της νόσου. Πρωτεύ-
ον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η σύγκριση της 
εξέλιξης της νόσου και του χρόνου για την έναρξη χη-
μειοθεραπείας. με διάμεση παρακολούθηση 3.8 έτη δεν 
παρατηρήθηκε διαφορά στον χρόνο αστοχίας της θερα-
πείας (time to treatment failure, TTF) ανάμεσα στις δύο 
ομάδες. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά στο χρόνο για την έναρξη κυτταροτοξικής θεραπείας 
στα 3 έτη (ελεύθεροι κυτταροτοξικής θεραπείας 95% στο 
RM vs 86% στο RR, P=0.3) ούτε στην OS. 

ςυμπερασματικά, η παρακολούθηση παραμένει η εν-
δεδειγμένη αντιμετώπιση για νεοδιαγνωσμένους ασθε-
νείς με προχωρημένου σταδίου ασυμπτωματική νόσο.45 
Αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ασθενής με rituximab, η 
στρατηγική RR είναι προτιμότερη από την RM.

Θεραπεία προχωρημένου σταδίου ΙΙΙ-ΙV με 
υψηλό φορτίο νόσου (συμπτωματική νόσος)

οι ασθενείς με συμπτωματική νόσο έχουν ένδειξη 
θεραπείας στη διάγνωση. Από τυχαιοποιημένες μελέτες 
είναι σαφές ότι η προσθήκη του rituximab στη χημειο-
θεραπεία υπερέχει έναντι της χημειοθεραπείας τόσο ως 
προς την PFS όσο και και ως προς την OS.46-49 Επομένως, 
όλοι οι ασθενείς με προχωρημένου σταδίου νόσο πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με συνδυασμό χημειοθεραπείας + 
rituximab. Βέβαια, ασθενείς με παράγοντες συνοσηρότη-
τας και κακή κατάσταση ικανότητας μπορεί να αντιμετω-
πιστούν με rituximab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό 
με αλκυλιούντες παράγοντες από το στόμα.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μιας 
τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ιιι που σύγκρινε τους 
συνδυασμούς R-CVP έναντι R-CHOP έναντι R-FM ως 
αρχική θεραπεία σε ασθενείς με λλ.50 το πρωτεύον κα-
ταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το ττF. ςτα 3 έτη οι 
συνδυασμοί R-CHOP και R-FM υπερείχαν του R-CVP ως 
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προς την PFS και το TTF, ενώ το R-CHOP υπερείχε του 
R-FM ως προς την αναλογία κινδύνου-οφέλους. Ωστόσο, 
οι καμπύλες PFS και OS παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία 
με το χρόνο, χωρίς plateau, υποδεικνύοντας ότι το νόση-
μα παραμένει ανίατο και στην εποχή της ανοσοθεραπεί-
ας, ανεξάρτητα από το συνδυασμό που θα επιλέξουμε. 

ο συνδυασμός R-bendamustine (R-B) είναι μια νέα 
υποσχόμενη θεραπεία στο λλ. η τυχαιοποιημένη μελέ-
τη StiL σύγκρινε το R-B με το R-CHOP ως 1ης γραμμής 
θεραπεία σε ασθενείς με λλ και λέμφωμα από το κύτ-
ταρο του μανδύα.51 ςτο λλ ο συνδυασμός R-B υπερείχε 
του R-CHOP ως προς την PFS (59.9 μήνες έναντι 34.8 
μηνών, P =.00012) και το διάμεσο χρόνο για την έναρ-
ξη νέας θεραπείας (μη επιτευχθείς έναντι 37.5 μηνών, P 
=.001). μολαταύτα, στους ασθενείς με αυξημένη LDH 
και υψηλού κινδύνου FLIPI score δεν υπήρχε στατιστι-
κά σημαντική διαφορά ως προς την PFS. O συνδυασμός 
R-B είχε πιο ασφαλές προφίλ τοξικότητας με λιγότερα 
επεισόδια ουδετεροπενίας από το R-CHOP (10.7% ένα-
ντι P <.0001). ςτην τελευταία επικαιροποίηση της με-
λέτης με διάμεση παρακολούθηση 45 μήνες δεν υπήρχε 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην OS52. Απαιτείται 
μεγαλύτερος χρόνος παρακολούθησης για να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότη-
τα του συνδυασμού R-B. 

Ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας εδραίωσης με ρα-
διοανοσοθεραπεία (RIT) στην 1η ύφεση; η μοναδική τυ-
χαιοποιημένη μελέτη φάσης ιιι είναι η μελέτη FIT, που 
σύγκρινε την RIT με την παρακολούθηση σε 414 ασθε-
νείς με CR/CRu/PR μετά από 1ης γραμμής χημειοθερα-
πεία ± rituximab (μόνον το 14% των ασθενών είχαν λάβει 
χημειοθεραπεία + rituximab).53 μετά από διάμεση πα-
ρακολούθηση 66 μηνών, με τη θεραπεία εδραίωσης με 
RIT επιτεύχθηκε σημαντική παράταση της PFS (49 μήνες 
έναντι 14 μηνών, P <.0001), αλλά δεν υπήρχε στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην OS. μολονότι ο αριθμός των 
ασθενών ήταν μικρός για να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα, η 5-ετής PFS των ασθενών που έλαβαν έφοδο με 
χημειοθεραπεία + rituximab δε διέφερε σημαντικά από 
την αντίστοιχη ασθενών που έλαβαν εδραίωση με RIT. 
ςε μια επικαιροποιημένη ανάλυση δεν διαπιστώθηκε δι-
αφορά στην OS στα 8 έτη.54 ςαφής απάντηση για τη θέ-
ση της RIT δόθηκε από τη μελέτη φάσης ιιι της SWOG/
CALGB που σύγκρινε το rituximab-CHOP x 6 με το 
CHOP x 6 + RIT (131ι-tositumumab) ως 1ης γραμμής θε-
ραπεία στο λλ.55 μετά από διάμεση παρακολούθηση 4.9 
έτη η διετής PFS και οS δεν διέφεραν ανάμεσα στις δύο 
ομάδες ασθενών. ςυμπερασματικά, η RIT δεν έχει θέση 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία ή ως θεραπεία συντήρη-
σης στο λλ όταν πρόκειται να δοθεί ως αρχική θεραπεία 
συνδυασμός rituximab + χημειοθεραπεία. 

Ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας συντήρησης με 

rituximab μετά από 1ης γραμμής ανοσοχημειοθεραπεία 
σε ασθενείς με λλ; η μελέτη PRIMA σύγκρινε την πα-
ρακολούθηση με τη θεραπεία συντήρησης με rituximab 
σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν σε 1ης γραμμής ανοσο-
χημειοθεραπεία (R-CHOP, R-CVP, R-FCM).56 ςυνολι-
κά, 1019 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 έτη θεραπείας 
συντήρησης με rituximab (ανά 8 εβδομάδες) ή παρακο-
λούθηση. μετά από διάμεση παρακολούθηση 36 μηνών 
υπήρχε στατιστικά σημαντική παράταση της PFS στο 
σκέλος της συντήρησης με rituximab (79.4% vs 57.6%, 
P <.0001), ενώ η OS δε διέφερε ανάμεσα στα δύο σκέ-
λη. οι ασθενείς στο σκέλος της συντήρησης εμφάνισαν 
μεγαλύτερη συχνότητα παρενεργειών βαθμού 3/4 έναντι 
του σκέλους της παρακολούθησης (24% έναντι 17%, P= 
.0026). Παραμένει προβληματισμός για το αν η συντή-
ρηση υπερέχει έναντι της επαναχορήγησης του rituximab 
στην υποτροπή στους συγκεκριμένους ασθενείς. ο αντί-
κτυπος της θεραπείας συντήρησης στις μετέπειτα θερα-
πείες διάσωσης είναι επίσης ασαφής. 

Ποιος είναι ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
(αυτο-μΑκ) ως θεραπεία εδραίωσης της 1ης ύφεσης στο 
λλ; ςτην προ-rituximab εποχή, από μελέτες φάσης ιι 
εφαρμογής της αυτο-μΑκ σε ασθενείς στην 1η υποτρο-
πή της νόσου,57,58 αλλά και από μια μελέτη φάσης ιιι, φά-
νηκε ότι η αυτόλογη μεταμόσχευση παρατείνει την PFS 
και την OS,59 με διαφαινόμενο plateau στο 50% στην κα-
μπύλη OS μετά τα 10 έτη παρακολούθησης.60 Από επα-
κόλουθες μελέτες φάσης ιιι εφαρμογής της αυτο-μΑκ 
στην 1η ύφεση φάνηκε ότι παρατείνει την PFS έναντι της 
συμβατικής θεραπείας, με 5-ετή PFS από 38% έως 65% 
σε rituximab-naive ασθενείς, αλλά χωρίς διαφορά στην 
OS μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών.61-63 ςε μελέτη φά-
σης ιιι που ακολούθησε στην εποχή του rituximab, η ιτα-
λική ομάδα GITMO/IIL σύγκρινε 6 xCHOP + rituximab 
με διαδοχική εντατικοποιημένη rituximab-μεγαθεραπεία 
+ αυτόλογη μεταμόσχευση.64 με διάμεση παρακολούθη-
ση 51 μήνες, η 4-ετής επιβίωση χωρίς συμβάματα (event-
free survival, EFS) ήταν 28% έναντι 61%, αντιστοίχως (P 
<.0001), αλλά χωρίς διαφορά στην OS. ςυνεπώς, τα δι-
αθέσιμα δεδομένα δεν τεκμηριώνουν την εφαρμογή της 
αυτόλογης μεταμόσχευσης στην 1η ύφεση. η αυτόλο-
γη μεταμόσχευση παραμένει εναλλακτική θεραπεία για 
ασθενείς μετά την πρώτη ύφεση και διαφαίνεται ότι ση-
μαντικός αριθμός αυτών των ασθενών επιτυγχάνουν πα-
ρατεταμένες υφέσεις ή και ίαση.60,65 

H μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττά-
ρων με μυελοαφανιστικά ή μειωμένης έντασης σχήμα-
τα προετοιμασίας είναι ελκυστική θεραπευτική επιλογή 
για ασθενείς με προχωρημένης φάσης νόσο χωρίς σημα-
ντικούς παράγοντες συννοσηρότητας, καθώς σε μεγάλο 
αριθμό ασθενών επιτυγχάνεται εκρίζωση της νόσου με 
αποδεκτή μη σχετιζόμενη με τη νόσο θνητότητα.66
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νεώτεροι θεραπευτικοί παράγοντες
τα νεώτερης γενιάς αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώ-

ματα ofatumumab και obinutuzumab (GA-101) εκτιμού-
νται σε κλινικές μελέτες φάσης ιι-ιιι. το obinutuzumab 
είναι σε πιο προχωρημένης φάσης μελέτες και έχει επι-
δείξει σημαντική αποτελεσματικότητα ως μονοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, με ασφαλές προφίλ 
τοξικότητας.67 Πλέον συγκρίνεται με το rituximab σε 
μελέτη φάσης ιιι σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς προ-
χωρημένου σταδίου λλ με ένδειξη θεραπείας, με τυχαιο-
ποίηση σε χημειοθεραπεία (CHOP, CVP, ή Bendamustine) 
+rituximab σης ιιι έναντι χημειοθεραπείας + obinutuzumab 
(ClinicalTrials.gov NCT01332968). 

ο ρόλος του bortezomib στο λλ εκτιμήθηκε σε μελέ-
τη φάσης ιιι στην οποία ασθενείς με λλ σε φάση υποτρο-
πής/ανθεκτικής νόσου τυχαιοποιήθηκαν σε μονοθεραπεία 
με rituximab ή στο συνδυασμό bortezomib + rituximab.68 
τα αποτελέσματα δεν ήταν τα προσδοκώμενα, καθώς πα-
ρότι το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν μεγαλύτε-
ρο στο σκέλος του συνδυασμού (63% vs 49%), ωστόσο 
δεν υπήρχε διαφορά στη διάμεση PFS (12.8 vs 11 μήνες). 

H λεναλιδομίδη παρουσιάζει υποσχόμενη δραστικό-
τητα στο λλ, ιδίως όταν συνδυάζεται με rituximab. ςε 
μελέτη φάσης ιιι της CALGB, ασθενείς με λλ σε φά-
ση υποτροπής τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία με λεναλι-
δομίδη (R) ή λεναλιδομίδη + rituximab (RR ή R2).69 η 
συνολική ανταπόκριση ήταν 75% (32% CR) στο σκέλος 
R2 έναντι 49% (13% CR) στο σκέλος του R, ενώ η ΕFS 
ήταν 24 μήνες έναντι 14 μηνών, αντιστοίχως. ςε επακό-
λουθη μελέτη φάσης ιι, χορηγήθηκε ο συνδυασμός R2 

ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με προχωρη-
μένου σταδίου νόσο με ένδειξη θεραπείας και επιτεύχθη-
κε συνολική ανταπόκριση 98% με 87% CR, ενώ η PFS 
ήταν 89% στα 2 έτη.70 με τα εντυπωσιακά αυτά αποτε-
λέσματα εισάγεται πλέον η λογική της αντιμετώπισης του 

συμπτωματικού λλ με μη χημειοθεραπευτικούς παράγο-
ντες. ςήμερα, μια μελέτη φάσης ιιι συγκρίνει το συνδυα-
σμό R2 με το R-CHOP σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με 
λλ (ClincialTrials.gov NTC01650701). τα αποτελέσμα-
τά της ίσως αποτελέσουν σταθμό στη θεραπεία του λλ.

τα μόρια που στοχεύουν τα μονοπάτια σηματοδότησης 
έχουν επιδείξει σημαντική δραστικότητα στα λεμφοϋπερ-
πλαστικά νοσήματα και πλειάδα τέτοιων μορίων βρίσκο-
νται πλέον σε κλινικές μελέτες φάσης ι-ιιι. Αναστολείς 
της PI3K/AKT/mTOR οδού (idelalisib, IPI-145),71 του 
BTK (ibrutinib),72,73 και της BCL-2 οικογένειας (ΑΒτ-
199)74 βρίσκονται πλέον σε προχωρημένες μελέτες είτε 
ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία 
ή άλλα μόρια στόχευσης, με υποσχόμενη δραστηριότη-
τα και στο λλ. 

Συμπεράσματα
Αναμφίβολα, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην 

αποκωδικοποίηση της βιολογίας του λλ με την αξιοποί-
ηση των μοριακών τεχνικών ανάλυσης του γονιδιώματος, 
αλλά παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Έχει 
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη θεραπεία, κυρίως με 
την εισαγωγή του rituximab στο θεραπευτικό αλγόριθμο, 
αλλά το νόσημα παραμένει ανίατο με τις τρέχουσες θε-
ραπείες, με εξαίρεση τους ασθενείς με πρώιμου σταδίου 
νόσο. Απαιτούνται πιο αποτελεσματικές θεραπείες, στο-
χεύοντας στην εκρίζωση του νοσήματος κατά την έφοδο. 
η ανάπτυξη μορίων που στοχεύουν τις οδούς μεταβίβασης 
σήματος στα λεμφωματικά κύτταρα αλλά και το μικρο-
περιβάλλον φαίνεται ότι σύντομα θα αλλάξουν το τοπίο 
της θεραπευτικής. η εποχή που ασθενείς με συμπτωμα-
τική προχωρημένου σταδίου νόσο θα λαμβάνουν πρώτης 
γραμμής θεραπεία χωρίς χημειοθεραπευτικούς παράγο-
ντες ίσως βρίσκεται προ των πυλών.

Follicular lymphoma: Biology, prognosis and treatment
by Ioannis Apostolidis

Department of Hematology and Lymphomas and BMT Unit, “Evagnelismos” General Hospital, 
Athens, Greece

ABSTRACT: Follicular lymphoma (FL) is regarded as a prototypic model of low grade B cell lympho-
mas with strong dependence on the tumor microenvironment. At the genetic level the hallmark t(14;18) 
results in the constitutive overexpression of intact BCL2 protein that provides a survival advantage to the 
neoplastic cells, allowing them to revoke the default germinal center apoptotic program. The crosstalk 
between the FL B cells and the non-neoplastic microenvironment plays a fundamental role in maintain-
ing tumor cell growth, promoting immune evasion, and supporting histologic evolution. Therapeutically, 
involved field radiation is the treatment of choice for localized stage I-II disease, while “watch and wait” 
remains the preferred strategy for patients with advanced stage asymptomatic disease. Patients with ad-
vanced stage symptomatic disease should be treated with chemotherapy + rituximab and the addition of 
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Βιολογικές θεραπείες στα Β λεμφώματα  
χαμηλής κακοήθειας

Μαρία Δήμου, Βασιλική Μπάρτζη, Παναγιώτης Παναγιωτίδης

ΠΕΡιληΨη: τα Β μη ηodgkin λεμφώματα (B-NHL) χαμηλής κακοήθειας είναι ομάδα λεμφωμάτων με 
σημαντική επιβίωση των ασθενών αλλά μικρές πιθανότητες ίασης. η χρήση χημειοθεραπευτικών σχη-
μάτων και ακτινοβολίας δεν είχε δώσει ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα και μόνο με την προ-
σθήκη νέων βιολογικών παραγόντων σημειώθηκε πρόοδος στη θεραπεία. το rituximab ήταν το πρώτο 
αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα που βελτίωσε τις θεραπευτικές ανταποκρίσεις στους συγκεκριμέ-
νους ασθενείς. Νέα αντι-CD20 αντισώματα όπως τα obinutuzumab και ofatumumab, αντισώματα ενα-
ντίον άλλων αντιγόνων των Β λεμφοκυττάρων και αντισώματα με διπλή ειδικότητα (bispecific, BITEs ) 
είναι τώρα υπό αξιολόγηση. Παράλληλα, κλινικές μελέτες με αναστολείς κινασών (ibrutinib, Idelasilib), 
IMIDs (λεναλινομίδη), anti-bcl-2 ολιγονουκλεοτιδίων (ΑΒτ-199) και αναστολείς πρωτεασώματος βρί-
σκονται σε εξέλιξη. Από αυτές τις κλινικές μελέτες αναμένονται καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσμα-
τα και αλλαγή του υποδείγματος της θεραπείας, έτσι ώστε να φαίνεται πλέον ρεαλιστική η μελλοντική 
αντιμετώπιση των ασθενών χωρίς χημειοθεραπευτικά σκευάσματα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η πρώτη αποτελεσματική βιολογική θεραπεία των 

Β-μη Hodgkin (B-cell non-Hodgkin’s lymphomas, Β-ΝHL) 
λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας ήταν η χορήγηση του 
μονοκλωνικού αντι-CD20 αντισώματος rituximab. το 
αντίσωμα αυτό, μόνο του ή σε συνδυασμό με χημειο-
θεραπευτικά σκευάσματα, έχει αλλάξει πλήρως τις θε-
ραπευτικές στρατηγικές στα B-NHL, τόσο χαμηλής όσο 
και υψηλής κακοήθειας, και έχει οδηγήσει σε αύξηση του 
ελεύθερου νόσου διαστήματος (PFS) αλλά και της ολι-
κής επιβίωσης (οS) των ασθενών.

Εκτός από το CD20, άλλα μεμβρανικά αντιγόνα των 
B λεμφοκυττάρων αποτελούν σήμερα πιθανούς θεραπευ-
τικούς στόχους μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα οποία 
χορηγούνται είτε μόνα, τους είτε συνδεδεμένα με ραδιο-
ϊσότοπα, ή κυτταρικές τοξίνες (Πίνακας 1).

Επιπλέον σε διαδικασία κλινικών ερευνών βρίσκο-
νται σήμερα πάρα πολλά μικρά μόρια, ιδίως αναστολείς 
κινασών, τα οποία στοχεύουν ενδοκυττάριες οδούς που 

χρησιμοποιούνται για την επιβίωση και τον πολλαπλασι-
ασμό των λεμφωματικών κυττάρων (Πίνακας 2). 

ςτην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστούν τα 
δεδομένα της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των 
νεότερων βιολογικών θεραπειών για τα B-NHL χαμη-
λής κακοήθειας.

1.  Μονοκλωνικα αντισώματα εναντίον  
του CD20
Παρά τη μεγάλη επιτυχία του Rituximab στη θεραπεία 

των λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας, υπάρχει ακόμα 
περιθώριο για βελτίωση των αποτελεσμάτων. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι τόσο το λεμφοζιδιακό λέμφωμα, όσο 
και η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/μικρό λεμφο-
κυτταρικό λέμφωμα (Χλλ/SLL), παραμένουν ανίατες 
νόσοι. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 μόρια τα οποία σχεδι-
άστηκαν ώστε να στοχεύουν το CD20, με τροποποιήσεις 
που αποσκοπούν στη βελτίωση των θεραπευτικών απο-
τελεσμάτων του Rituximab. 

Πιο συγκεκριμένα:
το ofatumumab είναι πλήρως ανθρώπινο μονοκλω-

νικό IgG1κ αντίσωμα, το οποίο έχει ως στόχο ένα μικρό 
επίτοπο του CD20, διαφορετικό από τον αντιγονικό στό-
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χο του rituximab. Έχει αυξημένη συγγένεια για το CD20 
και εμφανίζει παρατεταμένο ρυθμό αποδέσμευσης από 
τον επίτοπο και αυξημένη ικανότητα να ενεργοποιεί το 
συμπλήρωμα (C1q) στην επιφάνεια του κυττάρου. Αυτό 
οδηγεί σε καλύτερη λύση των νεοπλασματικών κυττάρων 
με το μηχανισμό της κυτταροτοξικότητας που εξαρτάται 
από το συμπλήρωμα (complement dependent cytotoxicity, 
CDC). Επίσης, το ofatumumab υπερτερεί του Rituximab 
στην κυτταροτοξικότητα που εξαρτάται από αντισώμα-
τα (antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC)2.

To ofatumumab πήρε έγκριση από τον FDA και τον 
ΕμΕΑ για ασθενείς με Χλλ ανθεκτική στην fludarabine 
και το alemtuzumab με βάση μελέτη φάσης ιι των Wierda 
και συνεργατών, στην οποία ανέδειξε 58% συνολική αντα-
πόκριση (ORR) και 13,7 μήνες οS ως μονοθεραπεία3.

ςε διεθνή πολυκεντρική μελέτη με 61 μη προθεραπευ-
μένους ασθενείς με Χλλ, οι οποίοι πήραν τις καθιερω-
μένες δόσεις της fludarabine και της cyclophosphamide 

με 500 ή 1000 mg ofatumumab, οι ανταποκρίσεις ήταν 
μικρότερες από τις ιστορικά γνωστές με ανάλογα σχή-
ματα που εμπεριέχουν rituximab (οRR=77% και 73%, 
αντιστοίχως, και πλήρη ύφεση, CR=32% και 50%, αντι-
στοίχως). η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ου-
δετεροπενία (48% βαθμού 3 και 4)4. 

Αναμένονται τα αποτελέσματα πολλών μελετών φά-
σης ιι και ιιι, στις οποίες το Ofatumumab συνδυάζε-
ται με χημειοθεραπεία (chlorambucil, fludarabine & 
cyclophosphamide, bendamustine) είτε σε μη προθερα-
πευμένους ασθενείς, είτε σε ασθενείς με ανθεκτική ή σε 
υποτροπή νόσο. Ειδικά για το συνδυασμό του ofatumumab 
με chlorambucil, σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με 
Χλλ (μελέτη φάσης ιιι GSK OMB110911), σε πρόσφα-
τη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρθηκε ότι οδηγεί σε 
αύξηση του PFS κατά 9.3 μήνες έναντι της μονοθεραπεί-
ας με chlorambucil.

H χρησιμότητα του ofatumumab στα άλλα Β-Νon-
Hodgkin λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας δεν έχει μελε-
τηθεί τόσο εκτενώς όσο στη Χλλ. ςε μελέτη φάσης ι/ιι 
για ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λεμφοζιδια-
κό λέμφωμα που έλαβαν ofatumumab σε 4 διαφορετικά 
δοσολογικά επίπεδα, η ORR ήταν 20-63% και η διάμε-
ση διάρκεια ανταπόκρισης 29,9 μήνες5. ςτη συνέχεια, σε 
πολυκεντρική μελέτη φάσης ιι σε ασθενείς με λεμφοζιδι-
ακό λέμφωμα ανθεκτικό στο Rituximab, το ofatumumab 
παρουσίασε ORR=10% (για τη δόση των 1000 mg/εβδο-
μάδα) και 13% (για τη δόση των 500 mg/εβδομάδα), ενώ 
το PFS ήταν 5,6 μήνες. ςτη μελέτη αυτή, το 50% περίπου 
των ασθενών εμφάνισαν μια ανεπιθύμητη ενέργεια που 
σχετιζόταν με την έγχυση του φαρμάκου και σε 3 ασθε-
νείς ο βαθμός αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας ήταν 36. 

Όταν χορηγείται μαζί με χημειοθεραπεία, το ofatu-
mumab φαίνεται ότι έχει παρόμοια δραστικότητα με το 
rituximab. ςυγκεκριμένα, οι Fowler και συνεργάτες ανέ-
φεραν ORR=98% (CR=60%) σε ασθενείς με μη προθε-
ραπευμένο B-NHL χαμηλής κακοήθειας προχωρημένου 
σταδίου7, ενώ oι Czuczman και συνεργάτες οRR=90% 
(CR=55% και 69% για τις δύο δόσεις του ofatumumab), 
όταν το ofatumumab συνδυάστηκε με CHOP σε μη προ-
θεραπευμένους ασθενείς με λεμφοζιδιακό λέμφωμα προ-
χωρημένου σταδίου8. ςτην τελευταία αυτή μελέτη, τα 
ποσοστά ουδετεροπενίας βαθμού 3 και 4 ανήλθαν στο 90%.

Έτσι, ενώ δίνεται η εντύπωση ότι το rituximab και το 
ofatumumab έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, με ίσως 
μεγαλύτερη τοξικότητα για το τελευταίο, προκειμένου 
να γίνουν σαφείς δηλώσεις για τις διαφορές ως προς την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια απαιτούνται μελέ-
τες που θα συγκρίνουν απευθείας τα δύο αυτά μονοκλω-
νικά αντισώματα ως θεραπεία 1ης ή περαιτέρω γραμμής. 
οι ενεργείς μελέτες του ofatumumab αφορούν θεραπεία 
1ης γραμμής είτε θεραπεία 2ης γραμμής σε ασθενείς που 
έχουν λάβει Rituximab (κλινικές μελέτες OMB 110913, 

πίνακας 1. Θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα1

Είδος θεραπείας Στόχος
Μονοκλωνικό αντίσωμα 

Ofatumumab CD20
Obinutuzumab (GA-101) CD20
Medi-551 CD19
CT-011 CD22

Ραδιοανοσοθεραπεία
90Υ-ibritumomab tiuxetan CD20
131I-tositumomab CD20

Αντίσωμα συνδεδεμένο με φάρμακο

Brentuximab Vendotin CD30
Inotuzumab ozogamycin CD22
SAr3419 CD19
SGN-75 CD70
DCDS4501A CD79b
DCDT2980S CD22

Μόρια διπλής ειδικότητας (bispesific single chain Ig)

Blinatumomab anti-CD3-anti CD19

πίνακας 2. Μικρομοριακοί αναστολείς κινασών1

Αναστολέας Στόχος
Fostamatinib Syk
Ibrutinib BTK
Idelasilib PI3K-δ
Temsirolimus, everolimus mTOr
Alisertib Aurora A Kinase
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OMB 112517, OMB 115991, OMB 112518).
το obinutuzumab (GA-101) είναι πλήρως ανθρώπινο, 

τρίτης γενιάς τύπου ιι anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα 
της υποτάξης IgG1, στο οποίο το Fc τμήμα του αντισώ-
ματος έχει υποστεί μη φουκωζυλιωμένη γλυκοζυλίωση. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη συνάφεια 
με τους υποδοχείς FcγRIII, αυξημένη αυξημένη ADCC  
(antibody-dependent cellular cytotoxicity: κυτταροτοξι-
κότητα που εξαρτάται από αντισώματα) και να επάγει 
και να επάγει απόπτωση ανεξάρτητη από τις κασπάσες. 
Αντίθετα από τα αντισώματα τύπου ι, όπως το Rituximab, 
το obinutuzumab έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη χρησι-
μοποιεί την CDC (complement dependent cytotoxicity, 
κυτταροτοξικότητα που εξαρτάται από το συμπλήρωμα) 
αλλά να έχει καλύτερη δράση μέσω ADCC και επαγω-
γής της απόπτωσης.

ςτη μελέτη GAUSS, η οποία σύγκρινε το obinutuzumab 
με το rituximab σε ασθενείς με ανθεκτικό ή σε υποτροπή 
B-NHL, με βάση την εκτίμηση ανεξάρτητου παρατηρητή 
η ORR ήταν 42 έναντι 24.1%, ενώ με βάση την εκτίμηση 
του ερευνητή ήταν 43 έναντι 36 %. Περισσότερες ανεπι-
θύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της έγχυσης πα-
ρατηρήθηκαν με το obinutuzumab παρά με το rituximab, 
ενώ το PFS ήταν παρεμφερές9.

ςτη μελέτη GAUDI για ανθεκτικό ή σε υποτροπή 
λεμφοζιδιακό λέμφωμα, το obinutuzumab μαζί με FC 
ή CHOP παρουσίασε οRR=93% (CR=26%) και 96,4% 
(CR=27%), αντιστοίχως. ουδετεροπενία βαθμού 3 και 
4 παρατηρήθηκε στο 50% και 39% των ασθενών, αντι-
στοίχως10.

ςτο τελευταίο ASCO (2013) παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ιιι 
Βο21004 η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του 
chlorambucil (Α) έναντι του συνδυασμού chlorambucil 
με οbinutuzumab (Β) chlorambucil με rituximab (C) σε 
ασθενείς με Χλλ που δεν είναι κατάλληλοι για εντατι-
κοποιημένα σχήματα λόγω συννοσηρότητας. ςτα σκέλη 
A, B και C, η ORR ήταν 30,2%, 75,5% και 65,9%, αντι-
στοίχως, ενώ η PFS 10,9, 23 και 15,7 μήνες, αντιστοί-
χως. τα ποσοστά ουδετεροπενίας και λοίμωξης ήταν 
παρεμφερή, ενώ αλλεργική αντίδραση κατά την έγχυση 
του obinutuzumab παρουσιάστηκε μόνο στην 1η έγχυση 
και οι ερευνητές συστήνουν η 1η χορήγηση να μοιράζε-
ται σε 2 ημέρες. τέλος, εκκρεμούν τα αποτελέσματα του 
σταδίου 2 της συγκεκριμένης μελέτης που συγκρίνει το 
συνδυασμό obinutuzumab-chlorambucil έναντι του συν-
δυασμού rituximab-chlorambucil11.

Επί του παρόντος υπάρχει ανοιχτή για ένταξη ασθενών 
μια μελέτη φάσης ιιι (registrational) της Genetech (CA, 
USA), στην οποία συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα 
της bendamustine έναντι του συνδυασμού bendamustine 
και obinutuzumab σε ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας 
B-NηL ανθεκτικό στο Rituximab.

2.  Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 
στόχων εκτός του CD20
το Epratuzumab είναι ανθρωποποιημένο μονοκλω-

νικό αντίσωμα κατά του μορίου CD22, διαμεμβρανική 
σιαλογλυκοπρωτεϊνη που εκφράζεται στα Β λεμφοκύτ-
ταρα. το CD22 εκφράζεται σε χαμηλά επίπεδα στο κυτ-
ταρόπλασμα των pre-B- κυττάρων, ενώ στα ωριμότερα 
κύτταρα εκφράζεται στην επιφάνειά τους, ιδίως στα ώρι-
μα IgM+ IgD+ B λεμφοκύτταρα, όπου υπάρχει σε υψηλά 
επίπεδα12. το CD22 δεν εκφράζεται στα πλασματοκύτ-
ταρα και τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης13. Διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των Β λεμφοκυττάρων, 
τόσο ως υποδοχέας τύπου λεκτίνης, όσο και ως επικου-
ρικό μόριο του υποδοχέα των Β λεμφοκυττάρων (B-cell 
receptor, BCR)14.

Ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με λεμφοζιδιακό λέμ-
φωμα σε υποτροπή, το Epratuzumab είχε ORR 45%15, ενώ 
ο συνδυασμός του με το Rituximab είχε ακόμα καλύτερα 
αποτελέσματα: 54% CR στο FL και 57% στα SLL, αντι-
στοίχως, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 29,1 μήνες16. 
ςε μη προθεραπευμένους ασθενείς με FL, ο συνδυασμός 
του epratuzumab με rituximab απέδωσε 84% ORR και 
διάμεση PFS 3,5 έτη17. 

Πολλά μέλη της ομάδας των υποδοχέων Fcγ διαφορο-
ποιούνται ανάλογα με τη συγγένειά τους με διαφορετικές 
μοριακές δομές. οι πολυμορφισμοί του FcγRIIIa μπορεί 
να επηρεάσουν τη συγγένεια σύνδεσης του rituximab, άρα 
και την αποτελεσματικότητά του. η αποφουκοζυλίωση 
επαυξάνει τη συγγένεια για τον FcγRIII, οδηγώντας σε 
καλύτερη δραστικότητα1. To MEDI-551 είναι αποφουκο-
ζυλιωμένο αντίσωμα για το CD19, ρυθμιστική πρωτεΐνη 
για την οδό του BCR η οποία εκφράζεται σε όλα σχε-
δόν τα Β λεμφοκύτταρα και Β-λεμφώματα. Ειδικότερα, 
το CD19 εκφράζεται ήδη από τα πρώτα στάδια ωρίμαν-
σης των Β λεμφοκυττάρων, αλλά εξαφανίζεται κατά την 
ωρίμανσή τους σε πλασματοκύτταρα. το μόριο κυρίως 
λειτουργεί ως συνυποδοχέας με το CD21 και το CD81. 
Mε την ενεργοποίηση, η κυτταροπλασματική ουρά του 
CD19 φωσφορυλιώνεται, με αποτέλεσμα να προσελκύ-
ονται κινάσες της οικογένειας Src και η Ρι3 κινάση. ςε 
μελέτη φάσης ι/ιι με 63 ασθενείς που έπασχαν από διά-
φορα λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, μεταξύ άλλων 
και FL, το MEDI-551 ως μονοθεραπεία οδήγησε τόσο σε 
μερικές όσο και σε πλήρεις υφέσεις. οι ενεργείς μελέτες 
που ερευνούν συνδυασμούς του μορίου με άλλα φάρμακα 
αφορούν σε ασθενείς με υψηλής κακοήθειας λεμφώματα18.

To CT-011 είναι ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό 
αντίσωμα με στόχο το μόριο PD-1, ανασταλτική πρωτε-
ΐνη, η οποία εμπλέκεται στη λειτουργία των τ και των 
NK λεμφοκυττάρων. το CT-011 λειτουργεί κυρίως επά-
γοντας απόπτωση και μελετάται σε πολλούς καρκίνους. 
Ειδικά στο FL σε υποτροπή, έχει χρησιμοποιηθεί σε με-
λέτη φάσης ιι και απέδωσε ORR 66% (CR=52%) με δι-
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άμεση PFS 21 μήνες19. μελετάται ο συνδυασμός του 
CT-011 με το rituximab σε ασθενείς με FL σε υποτροπή 
(NCT00904722).

3. Ραδιοανοσοθεραπεία
η ραδιοανοσοθεραπεία είναι ίσως η πιο αποτελεσμα-

τική αλλά λιγότερο διαδεδομένη μορφή θεραπείας για τα 
Β-ΝηL. η ραδιοανοσοθεραπεία βασίζεται στη χρήση 
αντισώματος που συνδέεται μ’ ένα ραδιοϊσότοπο παρέ-
χοντας έτσι διττό όφελος, της ακτινοβολίας και της στο-
χευμένης ανοσοθεραπείας.

τα μόρια 90Y-ibritumomab tiuxetan και 131I-tositumomab 
έχουν λάβει έγκριση για τη θεραπεία του ανθεκτικού 
ή σε υποτροπή FL και χαμηλής κακοήθειας λεμφώμα-
τος, με πολύ καλά όμως αποτελέσματα και ως θεραπεία 
1ης γραμμής σε ασθενείς με FL προχωρημένου σταδίου 
(ORRs≥95% -CR: 64–75%)22-24. ςτη μελέτη FIT, μεγάλη 
τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ιιι για προχωρημένο FL, οι 
Morschauser και συνεργάτες έδειξαν ότι οι ασθενείς που 
έλαβαν 90Y-ibritumomab tiuxetan, έχοντας επιτύχει του-
λάχιστον PR με ποικιλία σχημάτων εφόδου (κατά βάση 
χωρίς rituximab), εμφάνισαν μακρύτερη PFS (36.5 μήνες) 
έναντι εκείνων που δεν το έλαβαν (13.3 μήνες)25. Ωστό-
σο, σε ανάλογη μελέτη της ομάδας Southwest Oncology 
(SWOG), η προσθήκη του 131I-tositumomab μετά από 
CHOP, δεν έδειξε πλεονεκτήματα σε σχέση με το συνδυ-
ασμό R-CHOP26. ςυνεπώς, η ραδιοανοσοθεραπεία ίσως 
δεν προσθέτει κάτι ως θεραπεία ενίσχυσης στα χαμηλής 
κακοήθειας Β-ΝηL, μπορεί όμως να προσφέρει τη δυνα-
τότητα σε αρκετούς ασθενείς για θεραπεία επανεφόδου1. 
Oι πιο συχνές τοξικότητες βαθμού 3 και 4 με τη ραδιοθε-
ραπεία είναι η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία, χωρίς 
όμως να αναφέρονται λοιμώξεις, ουδετεροπενικός πυρετός 
ή αιμορραγία27. ςε μελέτη για ανθεκτικά ή σε υποτροπή 
B-NHL, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με 90Y-ibritumomab 
tiuxetan, παρατηρήθηκε 5% πιθανότητα για δευτεροπαθή 
οξεία μυελογενή λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικό σύν-
δρομο, με διάμεσο χρονικό διάστημα για την εμφάνιση 
τα 2 έτη28. Αυτές οι δευτεροπαθείς νεοπλασίες έχουν ανα-
φερθεί μόνο σε ασθενείς που έλαβαν ανοσοθεραπεία με-
τά από χημειοθεραπεία και όχι σε μη προθεραπευμένους 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ανοσοθεραπεία28. μο-
λαταύτα, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται σε κάθε πε-
ρίπτωση που χρησιμοποιείται ραδιοανοσοθεραπεία, ιδίως 
σε ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα. 

ςυμπερασματικά, η ραδιοανοσοθεραπεία είναι επιλο-
γή για ασθενείς που δε μπορεί να λάβουν πιο εντατικοποι-
ημένα σχήματα ή αυτόλογη μεταμόσχευση29. Προφανώς 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες οι τυχαιοποιημένες μελέτες 
που θα συγκρίνουν τη ραδιοανοσοθεραπεία με την αυ-
τόλογη μεταμόσχευση ως θεραπείες ενίσχυσης μετά από 
διάφορα σχήματα εφόδου1. 

4. Αντισώματα διττής ειδικότητας 
Tα BiTEs® (Bispecific T-cell-engager molecules-

ΒiτΕS, Amgen, CA, USA) είναι αντισώματα μονής αλυ-
σίδας με διττή ειδικότητα, τα οποία έχουν ως στόχο τόσο 
το CD3 στην επιφάνεια των τ λεμφοκυττάρων όσο και 
ένα μόριο της επιφάνειας των κακόηθων κυττάρων. τα 
ΒiTEs μπορεί να συνδέσουν παροδικά τα τ λεμφοκύτταρα 
με τα κακοήθη κύτταρα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίη-
ση των πρώτων, η οποία οδηγεί σε σύντηξη κυτταροτο-
ξικών κοκκίων, παροδική απελευθέρωση κυτταροκινών 
και πολλαπλασιασμό τους. η κυτταρική μεμβράνη του 
κακόηθους κυττάρου διαπερνάται από την περφορίνη 
που απελευθερώνεται από το τ λεμφοκύτταρο και τελι-
κά προκαλείται προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 
μέσω των granzymes30.

To Blinatumomab (MEDI-538) είναι ΒiTE με ειδικό-
τητα κατά του CD19. ςε μελέτη 18 ασθενών με FL και 
λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα (MCL) σε υπο-
τροπή, παρουσίασε 14 ανταποκρίσεις με διάμεση διάρ-
κεια ανταπόκρισης τους 26 μήνες31. Προς το παρόν, το 
blinatumomab μελετάται κυρίως σε ασθενείς με Β οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία.

5. Ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 
H λεναλιδομίδη είναι ανοσορυθμιστικός παράγοντας 

(immunomodulatory drug, IMID) με πολλούς μηχανισμούς 
δράσης, μεταξύ άλλων αναστολή του NF-κB, αναστολή 
της αγγειογένεσης και τροποποίηση του μικροπεριβάλλο-
ντος του όγκου. Εκτός από το πολλαπλούν μυέλωμα, για 
το οποίο έχει λάβει έγκριση, η λεναλιδομίδη δοκιμάζεται 
πλέον και σε άλλα λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. 

ςε υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά χαμηλής κακοήθειας 
NHL, η λεναλιδομίδη οδήγησε σε 23% ORR με διάμε-
ση διάρκεια ανταπόκρισης τους 16.5 μήνες32. ςε μελέτη 
φάσης ιι της GALGB η λεναλιδομίδη χορηγήθηκε μόνη 
ή σε συνδυασμό με rituximab σε ασθενείς με FL σε υπο-
τροπή. η ORR ήταν 75% έναντι 49% και το PFS 2 έναντι 
1,2 έτών, αντιστοίχως33. τα αποτελέσματα φαίνεται πως 
είναι καλύτερα σε μη προθεραπευμένους ασθενείς34. ςε 
ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα, η λεναλιδο-
μίδη ως θεραπεία 1ης γραμμής εμφάνισε 90% ORR (64% 
CR, 84% για τους ασθενείς με FL) και PFS 83%34. η πιο 
συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια βαθμού 3 και 4 ήταν η ου-
δετεροπενία, αλλά μόνο 3 ασθενείς παρουσίασαν εμπύ-
ρετη ουδετεροπενία.

η μελέτη RELEVANCE (NCT01476787) που συ-
γκρίνει το συνδυασμό του Rituximab με κλασσική χη-
μειοθεραπεία (CHOP ή CVP ή Bendamustine) έναντι του 
συνδυασμού Rituximab+ lenalidomide, ίσως αλλάξει τις 
αντιλήψεις μας για τη θεραπεία εκλογής στο λεμφοζιδια-
κό λέμφωμα. ςήμερα, η συγκεκριμένη μελέτη είναι ανοι-
χτή προς ένταξη ασθενών.
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6. Μικρομοριακοί αναστολείς κινασών
Ενώ τα μονοκλωνικά αντισώματα στρέφονται εναντί-

ον υποδοχέων στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων, μια 
πλειάδα μικρών μορίων στοχεύουν κρίσιμα μόρια των 
σηματοδοτικών οδών μετά τον BCR (πίνακας 2). οι συ-
γκεκριμένες οδοί επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό, την 
επιβίωση, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση των 
Β λεμφοκυττάρων. 

το πρώτο από αυτά τα μικρά μόρια που χρησιμοποιή-
θηκαν στην κλινική πράξη είναι το fostamatinib, αναστο-
λέας της κινάσης Syk, που συμμετέχει στην έναρξη και 
επαύξηση του μηνύματος που προέρχεται από το BCR.

ςε μελέτη φάσης ι/ιι με ασθενείς με διάφορα Β λεμ-
φοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, τα αποτελέσματα ήταν 
αρκετά ενθαρρυντικά: ORR 55% για SLL/CLL, 22% για 
DLBCL, 10% για FL και 11% για MCL. Ωστόσο, η διά-
μεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν μόνο 4,2 μήνες35 και 
γι’αυτό το Fostamatinib δεν αποτελεί θεραπευτική επιλογή.

το Ibrutinib είναι αναστολέας της κινάσης Βτκ. ςε 
μελέτη φάσης ι σε ασθενείς με ανθεκτικές ή σε υποτροπή 
Β λεμφοϋπερπλαστικές νεοπλασίες, το Ibrutinib εμφάνισε 
54% οRR (CR:14%) και διάμεση PFS: 13.6 μήνες. Αντα-
ποκρίσεις παρατηρήθηκαν σε όλους τους ιστολογικούς 
υπότυπους (MCL, FL, CLL, DLBCL και σε λεμφώματα 
οριακής ζώνης)36. ςε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθε-
κτικό λεμφοζιδιακό λέμφωμα, το Ibrutinib παρουσίασε 
ORR: 55% και διάμεση PFS: 13.4 μήνες37. το Ibrutinib 
παρουσίασε αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα στη χρό-
νια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, με ORR 71% σε ηλικιωμέ-
νους μη προθεραπευμένους ασθενείς, 67% σε ασθενείς σε 
υποτροπή ή ανθεκτικούς στη θεραπεία και 50% σε ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται από την ύπαρ-
ξη έλλειψης στο 17p, ή την υποτροπή μέσα σε 2 έτη από 
τη θεραπεία με ανοσοχημειοθεραπευτικό συνδυασμό38. 
Όταν συνδυάστηκε με το ofatumumab σε 24 ασθενείς με 
ανθεκτική ή σε υποτροπή Χλλ, η ORR ήταν 100% (0% 
CR)39. Oι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 
και 4 ήταν η αναιμία και η πνευμονία (11%). 

το μόριο AVL-292 είναι ένας άλλος Βτκ αναστολέ-
ας, που όμως δε φαίνεται να έχει δραστικότητα στη Χλλ 
και τα B-NHL40.

Oι κινάσες των φωσφολιπιδίων ινοσιτόλης (PI3K) εί-
ναι ενεργοποιημένες στον καρκίνο και συμβάλλουν στον 
πολλαπλασιασμό του όγκου, τη μετανάστευση και την επι-
βίωσή του. οι ισομορφές δ και γ εκφράζονται κατά βάση 
στα αιμοποιητικά κύτταρα. το Idelasilib (GS-1101 ή CAL-
101) είναι αναστολέας της δ ισομορφής του PI3K p110 
(PI3K-δ). η αναστολή της συγκεκριμένης ισομορφής επι-
τρέπει τη στόχευση των λεμφωματικών κυττάρων, χωρίς 
να επηρεάζει τα μη νεοπλασματικά κύτταρα. ςε μελέτη 
φάσης ι στην οποία ασθενείς με ανθεκτικό ή σε υποτρο-
πή NHL αντιμετωπίσθηκαν με Idelasilib, παρατηρήθη-
καν ORR 62% στα χαμηλής κακοήθειας NHL, 62% στα 

MCL και 0% στα DLBCL41. H διάρκεια της ανταπόκρισης 
ήταν μεγαλύτερη για τα NHL (>16 μήνες) σε σχέση με τα 
MCL. Όταν το Idelasilib χορηγήθηκε σε ασθενείς με προ-
θεραπευμένο NHL μαζί με Rituximab και/ή bendamustine, 
η ORR ήταν 75% (13-30% CR)42. Oι συνδυασμοί αυτοί 
σε ανθεκτική ή σε υποτροπή Χλλ απέδωσαν ORR 78-
87%43. Aνοιχτές προς ένταξη ασθενών είναι μελέτες για 
ασθενείς με Χλλ σε υποτροπή ακατάλληλους για κυτ-
ταροτοξικές θεραπείες, οι οποίοι θα λάβουν Rituximab 
με ή χωρίς Idelasilib (NCT01732913) και συνδυασμό 
του Ofatumumab + Rituximab με Idelasilib σε προθερα-
πευμένους ασθενείς με Xλλ (NCT01569295). Aνάλογη 
ανοιχτή προς ένταξη μελέτη είναι και για προθεραπευ-
μένους ασθενείς με NHL (NCT01732926). μελλοντικές 
μελέτες θα αποτελέσουν ο συνδυασμός του Idelalisib με 
λεναλιδομίδη και rituximab σε ασθενείς με λεμφοζιδιακό 
λέμφωμα και MCL. Επιπλέον, το μόριο ιΡι-145, το οποίο 
στοχεύει τόσο τη γ όσο και τη δ ισομορφή του Ρι3κ και 
το μόριο GDC-0980 που στοχεύει το PI3K και το mTOR, 
ερευνώνται σε κλινικές μελέτες φάσης ι.

η οδός mTOR είναι υπερδραστηριοποιημένη σε συ-
μπαγείς όγκους και στα NHL και αναστέλλει την απόπτω-
ση, ενώ προάγει την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων. 
το Temsirolimus και το Everolimus είναι αναστολείς του 
mTOR, και έχουν λάβει έγκριση για τον καρκίνο του 
νεφρού. ςε υποτροπιάζον και ανθεκτικό NHL (όχι από 
το κύτταρο του μανδύα), το temsirolimus παρουσίασε 
ORR: 54% (CR:25%) και διάμεση PFS: 12.7 μήνες44. το 
Temsirolimus έχει επίσης λάβει έγκριση για τη θεραπεία 
ανθεκτικού ή σε υποτροπή λεμφώματος από το κύτταρο 
του μανδύα, στην Ευρώπη αλλά όχι και από τον FDA, με 
βάση τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ιιι των Hess 
και συνεργατών (ORR: 22%, διάμεση OS: 12.8 μήνες)45. 
Πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η μυελοκαταστο-
λή. το Temsirolimus και το Εverolimus δοκιμάζονται με 
διάφορους χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς για τη θε-
ραπεία των Β και τ ΝηL.

To Alisertib είναι αναστολέας της Aurora A κινά-
σης, πρωτεΐνης που ρυθμίζει τη μίτωση, η οποία υπερεκ-
φράζεται στον καρκίνο. ςε μελέτη φάσης ιι το Alisertib 
δοκιμάστηκε σε ασθενείς με Β ή T NHL, ανθεκτικά ή επι-
θετικά. η ORR ήταν 32%. ςήμερα, το Alisertib μελετάται 
σε κλινική μελέτη φάσης ιι σε συνδυασμό με Rituximab 
για ανθεκτικά ή σε υποτροπή Β-ΝHL (μεταξύ άλλων και 
και χαμηλής κακοήθειας) (NCT01812005) και σε συνδυ-
ασμό με bortezomib και rituximab πάλι για ασθενείς σε 
υποτροπή (NCT01695941).

η οικογένεια των Bcl-2 πρωτεϊνών περιλαμβάνει 
αντιαποπτωτικές πρωτεϊνες που υπερεκφράζονται στα Β 
λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. το μόριο ΑΒτ-263 ανα-
στέλλει τις πρωτεΐνες Bcl-XL, Bcl-2 και Bcl-w, οι οποίες 
είναι μέλη της παραπάνω οικογένειας46. Πρώιμες μελέτες 
έδειξαν αποτελεσματικότητα του μορίου σε λεμφοϋπερ-
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πλαστικά νεοπλάσματα47. η θρομβοπενία ήταν σοβαρή 
αιματολογική τοξικότητα (λόγω αναστολής της Bcl-XL), 
εξαιτίας της οποίας το μόριο ΑΒτ-263 δε μελετάται πλέ-
ον. το μόριο ΑΒτ-199 είναι νεότερος Bcl-2 αναστολέας, 
με 500 φορές μικρότερη δραστικότητα κατά του Bcl-XL. 
ςε μελέτη φάσης ι με ασθενείς με Χλλ και NHL, πολλα-
πλώς σε υποτροπή ή ανθεκτικούς, το ΑΒτ-199 παρουσί-
ασε ORR 43%49,50. ςτη Χλλ, PR παρατηρήθηκε σε 5/7 
ασθενείς με del(17p) και 9/10 ασθενείς ανθεκτικούς στη 
fludarabine51. οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αφο-
ρούσαν στο γαστρεντερικό και μόνο 10% των ασθενών 
παρουσίασαν ουδετεροπενία βαθμού 3 και 4. Δεν παρατη-
ρήθηκε θρομβοπενία που να περιόριζε τη δόση και, έτσι, 
με βάση αυτό το πολύ καλό προφίλ ασφάλειας, το μόριο 
μελετάται περαιτέρω στη Χλλ και τα NHL.

ςυμπερασματικά, πολλές νέες θεραπείες με αποτελε-
σματικότητα και αποδεκτή τοξικότητα δοκιμάζονται σε 
κλινικές μελέτες με σκοπό τη βελτίωση της θεραπείας 
των ασθενών με χαμηλής κακοήθειας NHL. Oι θεραπεί-

ες αυτές δεν έχουν απλώς στόχο τη βελτίωση των κλι-
νικών αποτελεσμάτων αλλά και την αντικατάσταση της 
χημειοθεραπείας που αποτελεί τη βάση της θεραπείας των 
λεμφωμάτων σήμερα. Αντί να χρησιμοποιούν μη ειδική 
κυτταροτοξικότητα, οι νέες αυτές θεραπείες οδηγούν σε 
κυτταρικό θάνατο μέσω διαφορετικών μηχανισμών, προ-
σφέροντας μεγαλύτερη ειδικότητα κατά του νεοπλάσμα-
τος και λιγότερη μη ειδική τοξικότητα. οι προσπάθειες 
επικεντρώνονται πλέον στο πώς πρέπει να συνδυαστούν 
καλύτερα μεταξύ τους οι νέοι παράγοντες, ώστε οι συν-
δυασμοί που θα προκύψουν να ενταχθούν στις θεραπευ-
τικές στρατηγικές του μέλλοντος. Όλα αυτά τα πρόσφατα 
επιτεύγματα οφείλονται στην άριστη μεταφορά των γνώ-
σεων από την κατανόηση της βιολογίας του λεμφωματι-
κού κυττάρου στην κλινική πραγματικότητα. ςε αρκετές 
από τις τρέχουσες κλινικές μελέτες που προαναφέρθηκαν 
συμμετέχουν Αιματολογικά κέντρα από την Ελλάδα συμ-
βάλλοντας έτσι στην αναγνώριση καλύτερων θεραπειών 
για τα Β λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας.

Biological therapies in low-grade B lymphomas
by Maria Dimou, Vassiliki Bartzi, Panayiotis Panayiotidis

Hematology Research Laboratory, 1st Department of Propaedeutic Medicine, School of Medicine, 
National and Kapodistrian University of Athens, “Laiko” General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Low-grade B-cell non-Hodgkin’s lymphomas (B-NHL) represent a heterogeneous group 
of diseases with long-term survival but very low cure rates. The use of chemotherapy/radiation failed 
to produce optimal results; the first successful use of biological therapies in B-NHL was the anti-CD20 
monoclonal rituximab. Today, new anti-CD20 monoclonals like obinutuzumab and ofatumumab, mon-
oclonals against other B-cell markers and bispesific antibodies are tested in clinical trials in low-grade 
B-NHLs. Orally administered kinase inhibitors (ibrutinib, idelasilib), IMIDs (lenalidomide), new anti-
sense bcl-2 oligonucleotides (ΑΒτ-199) and proteasome inhibitors are clinically tested in various drug 
combinations in B-NHLs. The model of therapy for these diseases may change dramatically, with the 
new biological therapies gaining a pivotal role; thus, the possibility of treating B-NHL with non-chem-
otherapy-based regimens emerges as a viable and fascinating option.
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