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

Aνοσοφαινοτυπική Μελέτη  
των Τ-λεμφωμάτων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διαφορική διάγνωση αντιδραστικής 
Τ λεμφοκυττάρωσης και Τ κλωνικού 
πληθυσμού

τα τ-ΧλΝ έχουν φαινότυπο μεταθυμικού λεμφοκυτ-

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

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

λεμφοκυττάρωση και η διάρκεια της για 6 μήνες ή 
περισσότερο

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+
+

+/-
+

-/+
-/+
+

+
-
-
+

+/-
+/-

-
Κυτταροπλασματικό 

CD3ε + -/+

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

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

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

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

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

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

Τ Λευχαιμία/Λέμφωμα των Ενηλίκων  
(Τ-ΛΛΕ)

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

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

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

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

Εξωλεμφαδενικό ΦΚ/Τ Λέμφωμα Ρινικού 
Τύπου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

πρωτοπαθή Δερματικά CD30+  
Τ-Λεμφοϋπερπλαστικά Σύνδρομα

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

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

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

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

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

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

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

λούνται από ώριμα τ κύτταρα και συνήθως είναι ένα 

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

Αναπλαστικό Λέμφωμα από Μεγάλα 
Κύτταρα (ΑΛΜΚ)

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

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

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

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

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

φραση CD25, σπάνια CD15+
συχνά ΕΜΑ+
καλύτερη πρόγνωση

ALK – αρνητικό ΑΛΜΚ
αμφισβητούμενη κλινικοπαθολογοανατομική οντό-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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