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Ανασκόπηση

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

Αυτόλογη μεταμόσχευση
η εντατικοποίηση της θεραπείας με μεγαθεραπεία και 

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

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

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

Εισαγωγή
τα περιφερικά τ κυτταρικά λεμφώματα (PTCL) απο-

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

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

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

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

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

Μελέτη n ALCL Σχήμα εφόδου
% ασθενών που 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50% (3 έτη)
100% (3 έτη)
0% (3 έτη)

43% (6 έτη)
100% (3 έτη)
50% (3 έτη)

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

23% (3 έτη)
67% (3 έτη)

35% (3 έτη)
78% (3 έτη)

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

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

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

48% (3 έτη)
NA
NA

58% (3 έτη)
44% (3 έτη)
79% (3 έτη)

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

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

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

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

Η θέση της allo-SCT στα περιφερικά  
Τ λεμφώματα

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

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

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

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

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

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

ALCL ALK- (4)
64% (3 έτη) 81% (3 έτη)

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

PTCL (15)
NK/T (3)

57% (3 έτη)
46% (3 έτη)
33% (3 έτη)

60% (3 έτη)

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

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

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

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

Συμπεράσματα
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι εμφα-

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

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

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

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