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

Ιστορική αναδρομή
το αγγειοανοσοβλαστικό τ-λέμφωμα [(angioimmuno-

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

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

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

Εισαγωγή
το κύριο πρόβλημα του AILT αποτελεί, όπως για τα 

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

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά

Κλινικά Χαρακτηριστικά  
(Πίνακας 1)

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

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

Αιματολογικά και Βιοχημικά Ευρήματα 
(Πίνακας 1)

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

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

νικοεργαστηριακών ευρημάτων και της ιστολογικής ει-
κόνας του λεμφαδένος.

Συνήθης Διαγνωστική Εικόνα Βιοψίας 
Λεμφαδένος

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

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

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

πίνακας 1. Κλινικοεργαστηριακά Χαρακτηριστικά 
Ασθενών με AILT

Χαρακτηριστικά Συχνότητα (%)

Κλινικά Χαρακτηριστικά
Γενικά συμπτώματα 50-80 

(πυρετός, νυκτερινές εφιδρώσεις,  
απώλεια βάρους, κνησμός)

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

Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά
Αναιμία 45-90
Θετική Άμεση Aντίδραση Coombs 30-75
Λεμφοκυτταροπενία 20-50
Ηωσινοφιλία 30-50
Θρομβοπενία 10-20
Υπεργαμμασφαιριναιμία 50-85
Παθολογικά λεμφικά κύτταρα στο αίμα 10-30
Αυξημένη LDH 50-80



Αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 23

Παραλλαγές Βιοψίας Λεμφαδένος
Εκτός από τον ιστολογικό τύπο ιιι υπάρχουν και οι 

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

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

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

Ανοσοφαινοτυπικά –Ανοσοϊστοχημικά 
Χαρακτηριστικά

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

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

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

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

Μοριακά και Γενετικά Ευρήματα
Αναδιάταξη των γονιδίων του TCR ανευρίσκεται στο 

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

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

παθογένεση
τα νοεπλασματικά κύτταρα της AITL προέρχονται 

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

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

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

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

Θεραπεία
το AILT είναι εξαιρετικώς κορτιζονοευαίσθητο νόση-

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

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

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

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

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

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

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

Νεώτερα Θεραπευτικά Δεδομένα
η χορήγηση σχημάτων που περιέχουν γεμσιταβίνη 

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

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

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

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

πΡΟΓΝΩΣΗ
η πρόγνωση είναι δυσμενής με 5ετή επιβίωση περί-

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

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

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

Συμπέρασμα
To AιLT είναι σπάνια κλινική οντότητα με ιδιαίτερα 

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

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

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

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

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

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

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

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