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ΠΕΡιληΨη: ςτην πρόσφατη ταξινόμηση WHO το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Αλμκ) 
διαχωρίζεται βάσει της έκφρασης της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK) σε μια σαφέστατα 
καθορισμένη νοσολογική οντότητα, το ALK+ Αλμκ και σε μια «προσωρινή» (provisional) νοσολογική 
οντότητα, το ALK- Αλμκ. η έκφραση της ALK στο ALK+ Αλμκ είναι αποτέλεσμα κυτταρογενετι-
κών ανωμαλιών, με συχνότερη την t(2;5)(p23;q35), που φέρουν τμήμα του γονιδίου της ALK υπό τον 
έλεγχο επαγωγέων άλλων γονιδίων. Παρά την ομοιότητά τους σε επίπεδο κλινικής και ιστολογικής ει-
κόνας, οι δύο αυτές υποκατηγορίες διαφέρουν όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθε-
νών, τα μοριακά ευρήματα και την πρόγνωση. Χαρακτηριστικό εύρημα στο Αλμκ είναι η έκφραση 
του CD30. Ενώ πρόκειται περί τ-λεμφώματος, σε αρκετές περιπτώσεις δεν εκφράζονται τ-δείκτες σε 
επίπεδο ανοσοϊστοχημείας (null-φαινότυπος). ο συνδυασμός CHOP αποτελεί τη συνήθη θεραπευτική 
επιλογή για τους ενήλικες ασθενείς με Αλμκ. η προσθήκη ετοποσίδης (CHOEP) ή η βράχυνση της 
διάρκειας κάθε κύκλου (CHOP-14) ενδέχεται να ωφελεί τους ασθενείς <60 και >60 ετών αντίστοιχα. 
ςχετικώς νέοι ασθενείς με ALK- νόσο και age-adjusted IPI 2-3 ενδεχομένως ωφελούνται από την εδραί-
ωση της 1ης ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση. Διάφορα νέα φάρμακα είναι δραστι-
κά στα ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα τ-λεμφώματα η εμπειρία όμως στο Αλμκ είναι πολύ περιορισμένη 
(pralatrexate, denileukin diftitox, depsipeptide κα). η στοχευμένη θεραπεία έναντι του CD30 εφαρμό-
ζεται ήδη σε κλινικές μελέτες, ενώ η στόχευση της ALK έπεται. Ενώ συμβατικά η πρόγνωση καθορί-
ζεται από τον IPI και την έκφραση της ALK, βιολογικοί δείκτες (survivin, bcl-2, MUC-1, CD56 κ.λπ.) 
διευκολύνουν την προγνωστική ταξινόμηση και χρήζουν επιβεβαίωσης σε προοπτικές μελέτες.
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Ανασκόπηση

λεμφώματος (ALK; Anaplastic Lymphoma Kinase) δια-
χωρίζει τις περιπτώσεις Αλμκ σε δύο υποκατηγορίες, 
ALK+ και ALK- αντίστοιχα.3 Παρά την ομοιότητά τους 
σε επίπεδο κλινικής και ιστολογικής εικόνας, οι δύο αυτές 
υποκατηγορίες διαφέρουν όσον αφορά τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τα μοριακά ευρήματα και 
την πρόγνωση, όπως αναλύεται στις αντίστοιχες ενότη-
τες που ακολουθούν, έτσι ώστε στην πρόσφατη ταξινό-
μηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας (ΠοΥ, WHO) 
να αναγνωρίζονται πλέον ως ξεχωριστές οντότητες.4

η εμφάνιση της νόσου σε νεαρές κυρίως ηλικίες με 
σαφή υπεροχή των αρένων, η καλύτερή του έκβαση αλ-
λά κυρίως ο κεντρικός παθογενετικός ρόλος της χιμαιρι-
κής ογκοπρωτεϊνης NPM-ALK και των παραλλαγών της 
που προκύπτουν από χρωμοσωμικές μεταθέσεις μεταξύ 
του χρωμοσώματος 2p23 (ALK) και άλλων γενετικών 
τόπων, καθιστούν το ALK+ Αλμκ μια διακριτή οντό-
τητα τόσο σε κλινικοπαθολογοανατομικό όσο και σε πα-
θογενετικό επίπεδο. Αντίθετα, το ALK- Αλμκ ορίζεται 

Εισαγωγή - Ταξινόμηση
το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 

(Αλμκ) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985 από 
τους Stein και συν.1 Ήδη από το 1994 αναγνωρίσθηκε 
ως ξεχωριστή κλινικοπαθολογοανατομική οντότητα στην 
ταξινόμηση REAL2 με βάση τα ιδιαίτερα μορφολογικά, 
ανοσοφαινοτυπικά και κυτταρογενετικά/μοριακά χαρα-
κτηριστικά του, ως μη-Hodgkin λέμφωμα T-κυτταρικής 
προέλευσης. η έκφραση της κινάσης του αναπλαστικού 
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ως νόσος με ιστολογική εικόνα παρόμοια με αυτήν του 
ALK+ Αλμκ και έντονη και ομοιόμορφη έκφραση του 
CD30, χωρίς όμως έκφραση της ALK. Δεδομένου ότι η 
μορφολογική αξιολόγηση εμπεριέχει υποκειμενικό στοι-
χείο και δεν υπάρχει παθογνωμονικός ανοσοϊστοχημικός 
ή μοριακός δείκτης, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι 
το ALK- Αλμκ θα μπορούσε απλώς να αποτελεί έναν 
μορφολογικό υπότυπο των μη περαιτέρω τυποποιουμέ-
νων τ-περιφερικών λεμφωμάτων, ιδίως δε αφού η πρό-
γνωσή τους δεν παρουσιάζει εκσεσημασμένες διαφορές 
και είναι εν γένει δυσμενής. η άποψη αυτή δεν έχει υι-
οθετηθεί στην πρόσφατη ταξινόμηση WHO, λόγω όμως 
των ανωτέρω επιφυλάξεων το ALK- Αλμκ χαρακτη-
ρίζεται ακόμη ως «προσωρινή» (provisional) νοσολογι-
κή οντότητα.

το Αλμκ μπορεί επίσης να αναπτύσσεται πρωτο-
παθώς στο δέρμα χωρίς συστηματική προσβολή. οι πε-
ριπτώσεις αυτές των πρωτοπαθών δερματικών Αλμκ 
αναγνωρίζονται ως τρίτη ξεχωριστή οντότητα στις πρό-
σφατες ταξινομήσεις της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας.3,4 
Παρ’ ότι τα ALK- συστηματικά Αλμκ έχουν δυσμενέ-
στερη πρόγνωση από τα αντίστοιχα ALK+ και τα πρωτο-
παθή δερματικά Αλμκ έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση 
από όλα τα συστηματικά, ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευ-
ταία είναι πάντοτε ALK-. κατά συνέπεια, εν όψει μιας 
διάγνωσης Αλμκ από βιοψία δέρματος, η ανεύρεσης 
θετικής χρώσης για την πρωτεΐνη ALK παραπέμπει στην 
ύπαρξη συστηματικού και όχι πρωτοπαθούς δερματικού 
Αλμκ μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

η μοριακή παθογένεια του Αλμκ και ο ρόλος της ALK 
έχουν μελετηθεί ενδελεχώς, έτσι ώστε το ALK+ Αλμκ 
να αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα μοντέλα λεμ-
φωματογένεσης.5 ςτην ακόλουθη ανασκόπηση επιχειρεί-
ται η ανάπτυξη των επιδημιολογικών, δημογραφικών και 
κλινικών χαρακτηριστικών του Αλμκ, της ιστολογικής 
διάγνωσης, της διαφορικής διάγνωσης και τέλος της βιο-
λογίας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και πρόγνωσης. Θα 
πρέπει εξ’ αρχής να γίνει σαφές ότι τα κλινικά στοιχεία 
και η θεραπευτική αντιμετώπιση αφορούν τους ενήλικες 
ασθενείς με Αλμκ και όχι τα παιδιά.

Επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία
το Αλμκ δεν είναι συχνό στους ενήλικες, όπου απο-

τελεί μόλις το 2-3% του συνόλου των λεμφωμάτων.4 Αντι-
θέτως αποτελεί ένα από τα συχνότερα λεμφώματα της 
παιδικής ηλικίας, όπου ευθύνεται για το 20-30% του συ-
νόλου των περιπτώσεων. η αναλογία ALK+/ALK- περι-
πτώσεων είναι περίπου 9:1 σε άτομα ηλικίας <20 ετών, 
5-6:1 μεταξύ 20 και 40 ετών, ελαττώνεται στο 1.5-2:1 
στις ηλικίες 40-60 ετών και εξισώνεται με τη μονάδα σε 
ηλικίες άνω των 60 ετών. το Αλμκ προσβάλλει συχνό-
τερα τους άνδρες σε αναλογία περίπου 1.5:1, γεγονός που 

οφείλεται στην εκσεσημασμένη υπεροχή των αρένων επί 
ALK+ νόσου, ενώ η αναλογία προσβολής των δύο φύλων 
είναι παρόμοια στην ALK- νόσο. η υπεροχή των αρένων 
είναι πλέον εκσεσημασμένη στις νεαρότερες ηλικίες3, λό-
γω της συσσώρευσης ALK+ περιπτώσεων στα παιδιά και 
τους νεαρούς ενήλικες. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του ALK+ και ALK- Αλμκ σε σειρές ασθενών με δια-
φορετική αναλογία παιδιατρικών περιπτώσεων δίδονται 
συγκριτικά στον πίνακα 1.6-8

Κλινικά ευρήματα
το Αλμκ τυπικά ταξινομείται στα λεμφαδενικά τ-

λεμφώματα.3 ςτις μισές περίπου περιπτώσεις οι ασθενείς 
παρουσιάζονται με λεμφαδενοπάθεια με ή χωρίς γενικά 
συμπτώματα. ςτους υπόλοιπους μισούς ασθενείς μπορεί 
να προέχει η λεμφαδενοπάθεια ή/και τα Β-συμπτώματα, 
ανευρίσκεται όμως και προσβολή μίας ή πολλαπλών εξω-
λεμφαδενικών θέσεων. το Αλμκ χαρακτηρίζεται από την 
ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα εξωλεμφαδενικών εντο-
πίσεων, αφού 30% περίπου των ασθενών έχουν μία και 
20% πολλαπλές τέτοιες εντοπίσεις. Ενίοτε επομένως η 
νόσος εκδηλώνεται μόνο με συμπτώματα που απορρέουν 
από την προσβολή εξωλεμφικού οργάνου, η δε ποικιλία 
τέτοιων κλινικών εκδηλώσεων που έχουν δημοσιευθεί 
στη βιβλιογραφία είναι εντυπωσιακή.

το Αλμκ αποτελεί σπάνιο υπότυπο λεμφώματος 
στους ενήλικες. Ως εκ τούτου σπανίζουν οι ικανού μεγέ-
θους δημοσιευμένες σειρές ασθενών, ιδιαίτερα δε σειρές 
που να διακρίνουν την ALK+ από την ALK- νόσο. η πιο 
ενδιαφέρουσα ίσως αναφορά προέρχεται από μια υποα-
νάλυση του International Peripheral T-Cell Lymphoma 
Project επί 159 ασθενών με συστηματικό Αλμκ.6 ςτη 
συγκεκριμένη σειρά ενηλίκων ασθενών 55% ήταν ALK+ 
και 45% ALK-. Περίπου 40% των ασθενών είχαν στάδιο 
ιι, 25% στάδιο ιιι και 35% στάδιο IV, 60% είχαν γενικά 
συμπτώματα, περίπου 35% κακή φυσική κατάσταση (PS 
2-4), 20% προσβολή πολλαπλών εξωλεμφικών θέσεων και 
15% περίπου ογκώδη νόσο. Παρ’ ό,τι τόσο η συχνότητα 
της εξωλεμφαδενικής νόσου όσο και της ανεύρεσης πολ-
λαπλών εξωλεμφαδενικών εστιών είναι παρόμοια στους 
δύο υποτύπους, οι ALK+ περιπτώσεις φαίνεται ότι έχουν 
πιο συχνά προσβολή των οστών, του μυελού των οστών 
και του υποδορίου, ενώ οι ALK- του δέρματος του ήπα-
τος και του γαστρεντερικού σωλήνα, αν και οι διαφορές 
αυτές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. τα κλινικά χα-
ρακτηριστικά του ALK+ και ALK- Αλμκ σε σχετικά 
μεγάλες σειρές ασθενών με διαφορετική αναλογία παιδι-
ατρικών περιπτώσεων δίδονται συγκριτικά στον πίνακα 
1.6-8 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι 
στη σειρά των ενηλίκων ασθενών καμία από τις κλινικές 
παραμέτρους, ούτε και κάποια βασική εργαστηριακή πα-
ράμετρος διέφερε σε συχνότητα μεταξύ ALK+ και ALK- 
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περιπτώσεων με μόνη εξαίρεση την ηλικία. Αντίθετα, όταν 
περιλαμβάνονται και παιδιατρικές περιπτώσεις, ενδεχο-
μένως προκύπτουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, η γενική αί-
ματος μπορεί να αποκαλύψει αναιμία (επίπεδα αιμοσφαι-
ρίνης <11 g/dL στο 30%) ή -σχετικά σπάνια- θρομβοπενία 
(αιμοπετάλια <150×109/L στο 10%) ή και θρομβοκυτ-
τάρωση. μπορεί επίσης να αποκαλύψει ουδετερόφιλη 
λευκοκυττάρωση, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπο-
ρεί να φθάσει σε επίπεδα λευχαιμοειδούς αντίδρασης, 
με αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων ακόμη και >100×109/L 
και αριστερά στροφή. ςτις περιπτώσεις αυτές έχουν κα-
ταδειχθεί υψηλά επίπεδα G-CSF στον ορό.9 ςε μεμονω-
μένες περιπτώσεις το Αλμκ μπορεί να παρουσιασθεί 
με ηωσινοφιλία.10

ςπάνια η νόσος μπορεί να εμφανισθεί με λευχαιμική 
εικόνα και τυπικά πρόκειται για ALK+ νόσο της «μικρο-
κυτταρικής» ποικιλίας (ιδέ παρακάτω).11 Πολύ πρόσφατα 
περιγράφηκε σειρά 4 ενηλίκων ALK- ασθενών με λευχαι-
μική εικόνα και εκτεταμένη διήθηση μυελού.12

Διήθηση του μυελού των οστών παρατηρείται περίπου 
στο 10% των περιπτώσεων Αλμκ με συμβατική χρώ-
ση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, σστιςτερα στις ALK+ περι-
πτώσεις.6 Δεδομένου ότι η διήθηση μπορεί να είναι πολύ 
περιορισμένη, η εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών μεθόδων 
αναβιβάζει την πιθανότητα διήθησης του μυελού από 10% 
σε 20-30%.11,13 με εφαρμογή μοριακών τεχνικών, το πο-
σοστό ανίχνευσης της NPM-ALK στο μυελό μπορεί να 
φτάσει περίπου στο 50%. τουλάχιστον 40% των ασθενών 

με Αλμκ έχουν αυξημένα επίπεδα γαλακτικής αφυδρο-
γονάσης (LDH) ορού6-8, περίπου το 25% υπολευκωματι-
ναιμία, ενώ η πλειονότητά τους, περίπου 70%, εμφανίζει 
αυξημένα επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης.14

Ιστολογικά ευρήματα
Μορφολογία

το Αλμκ μπορεί να παρουσιαστεί με ποικίλη ιστο-
λογική εικόνα και κυτταρική μορφολογία, όπως φαίνεται 
στον πίνακα 2. Διακρίνονται ο κλασσικός υπότυπος (70-
80% των περιπτώσεων), δύο συχνοί υπότυποι που συνο-
λικά απαρτίζουν το 15% των περιπτώσεων περίπου και 7 
σπάνιοι ιστολογικοί υπότυποι, που συνολικά δεν ξεπερ-
νούν το 5% του συνόλου.

ςτον κλασσικό τύπο αναγνωρίζονται μεγάλου μεγέ-
θους κύττταρα με άφθονο βασεόφιλο, ηωσινόφιλο ή και 
διαυγές κυτταρόπλασμα και άτυπους ευμεγέθεις πυρή-
νες, οι οποίοι ενίοτε προσλαμβάνουν χαρακτηριστικό νε-
φροειδές ή πεταλοειδές σχήμα (αναφέρονται ως κύτταρα 
hallmark, δηλ. χαρακτηριστικά κύτταρα της νόσου). τα 
χαρακτηριστικά αυτά κύτταρα ανευρίσκονται σε όλους 
τους ιστολογικούς υποτύπους. ςτον λεμφοϊστιοκυτταρι-
κό τύπο, τα κύτταρα του λεμφώματος αναμειγνύονται με 
μεγάλο αριθμό αντιδραστικών ιστιοκυττάρων ενώ στον 
«μικροκυτταρικό» τύπο τα λεμφωματώδη κύτταρα είναι 
κυρίως μέσου ή ακόμα μικρότερου μεγέθους με ακανόνι-
στους πυρήνες. η μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων 

Πίνακας 1. Σύγκριση σχετικής αναλογίας και κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών ασθενών με ALK+ και 
ALK- αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα σε 3 ικανού μεγέθους σειρές ασθενών με διαφορετική σύνθε-
ση όσον αφορά το ποσοστό παιδιατρικών περιπτώσεων.

Savage et al6 Suzuki et al7 Falini et al8

Παράμετρος
ALK+

(n=87)
ALK-

(n=72)
ALK+

(n=83)
ALK-

(n=60)
ALK+

(n=53)
ALK-

(n=25)
Ασθενείς <20 ετών (%) ~ 0 ~ 30 ≥ 33
Διάμεση Ηλικία 34 έτη* 58 έτη* 21 έτη* 57 έτη* 22 έτη* 43 έτη*
Άρρενες (%) 63 60 63 75 75* 48*
Στάδιο III/IV (%) 65 58 67 68 72* 44*
Β-Συμπτώματα 60 57 56 57 75 60
Εξωλεμφαδενική νόσος (%) 46 51 53* 73* 60* 32*
Εξωλεμφαδενικές Θέσεις ≥2 (%) 20 21 27 24 ΔΔ ΔΔ
PS ≥2 (%) 35 30 20* 34* 46 30
Ογκώδης Νόσος (%) 21 11 25 40
LDH αυξημένη (%) 37 46 42* 63* 43 43
IPI 2-5 (%) 51 59 50* 72* 50** 29**
* Στατιστικώς σημαντικές διαφορές, **Αge-adjucted IPI ≥2 
ΔΔ: Δεν δίδεται
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που παλαιότερα αναγνωρίζονταν ως Hodgkin-like Αλμκ 
σήμερα κατατάσσεται στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin, 
πλην όμως, σύμφωνα με την ταξινόμηση WHO 2008, πα-
ραμένει ένας μορφολογικός υπότυπος ALK+ Αλμκ που 
προσομοιάζει με την οζώδη σκλήρυνση του λεμφώματος 
Hodgkin (Hodgkin-like).4 ςτο ΑΛΜΚ πλούσιο σε γιγαντο-
κύτταρα τα κύτταρα της νόσου εμφανίζουν γιγάντιο μέ-
γεθος, με παρουσία πολυπύρηνων κυττάρων που ενίοτε 
μπορεί να ομοιάζουν με κύτταρα τύπου Reed-Sternberg. 
Άλλοι σπάνιοι ιστολογικοί τύποι επίσης έχουν περιγραφεί 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με κύτταρα δίκην σφραγι-
στήρος δακτυλίου (signet-ring), του σαρκωματοειδούς, του 
υποκυτταρικού καθώς και του ΑΛΜΚ πλούσιου σε ηωσι-
νόφιλα ή ουδετερόφιλα. Ενώ όλοι οι υπότυποι μπορεί να 
αφορούν είτε ALK+ είτε ALK- περιπτώσεις, ο «μικρο-
κυτταρικός» είναι χαρακτηριστικά ALK+. ςημειώνεται 
ότι περισσότεροι του ενός ιστολογικοί υπότυποι μπορεί 
να συνυπάρχουν στην ίδια βιοψία στο 15% των περιπτώ-
σεων, ενώ ο ιστολογικός υπότυπος μπορεί να μεταβλη-
θεί στις υποτροπές.

Ανοσοϊστοχημεία
Εξ’ ορισμού όλα τα Αλμκ εκφράζουν τον δείκτη 

ενεργοποίησης CD30. μπορεί επίσης να εκφράζουν κά-
ποιον από τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες τ-κυτταρικής 
προέλευσης ή κανένα τέτοιο δείκτη (“null” περιπτώσεις), 
συχνά δε παρατηρείται απώλεια της έκφρασης του CD3, 
πρωτεϊνών του τ-υποδοχέα και της πρωτεϊνης ZAP70. η 
έκφραση των παν-τ δεικτών CD2 και CD3 είναι συχνότε-
ρη στις ALK- περιπτώσεις, ενώ η έκφραση των CD4 και 
CD8 δε διαφέρει μεταξύ ALK+ και ALK- περιπτώσεων. 

Επίσης οι ALK- περιπτώσεις μπορεί να είναι CD15+, ενώ 
οι ALK+ δεν εκφράζουν το CD15. Αντίθετα, στις ALK+ 
περιπτώσεις παρατηρείται συχνότερα έκφραση των κυτ-
ταροτοξικών μορίων TIA-1, granzyme B και περφορίνης 
και του EMA ή MUC-1. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις, 
αυτές δηλ. με “null” φαινότυπο, τα νεοπλασματικά κύτ-
ταρα δεν μπορούν ανοσοϊστοχημικά να ταυτοποιηθούν ως 
τ-προέλευσης, σε μοριακό επίπεδο ανευρίσκεται αναδι-
άταξη του τ-υποδοχέα στη συντριπτική πλειοψηφία των 
Αλμκ. ιδιαίτερα χρήσιμη διαγνωστικά είναι η έκφρα-
ση του κοινού λεμφοκυτταρικού αντιγόνου (LCA) και η 
απουσία έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα PAX5, 
ο οποίος αποτελεί παν-Β δείκτη. οι δείκτες αυτοί διευκο-
λύνουν τη διάκριση του Αλμκ από το κλασσικό λέμφω-
μα Hodgkin αλλά και τα CD30+ επιθετικά Β-λεμφώματα 
(ιδέ παρακάτω “Διαφορική διάγνωση”).

Μοριακά Δεδομένα
η έκφραση της ALK στο ALK+ Αλμκ είναι απο-

τέλεσμα κυτταρογενετικών ανωμαλιών, συχνότερα χρω-
μοσωμικών μεταθέσεων, οι οποίες φέρουν τμήμα του 
γονιδίου της ALK υπό τον έλεγχο επαγωγέων άλλων γο-
νιδίων με συνέπεια την ανώμαλη έκφραση της ALK και 
μάλιστα εκείνου του κυτταροπλασματικού της τμήμα-
τος που προσδίδει τη δραστικότητα της τυροσινικής κι-
νάσης. οι μοριακές βλάβες υπό μορφή μεταθέσεων, οι 
οποίες οδηγούν στην υπερέκφραση της ALK στις περι-
πτώσεις ALK+ Αλμκ και η συχνότητά τους δίδεται 
στον πίνακα 3.

Διαφορική διάγνωση
το Αλμκ, λόγω της ιδιάζουσας μορφολογίας των νε-

οπλασματικών κυττάρων, θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στεί όχι μόνο σε σχέση με άλλα λεμφώματα από μεγάλα 
ή γιγάντια αναπλαστικά κύτταρα (π.χ. διάχυτο Β-λέμφω-
μα από μεγάλα κύτταρα, λέμφωμα Hodgkin κ.α.) αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και από άλλης προέλευσης 
όγκους όπως αδιαφοροποίητα καρκινώματα, κακοήθες 
μελάνωμα ή επιθηλιόμορφα σαρκώματα. ςτις περισσό-
τερες περιπτώσεις, η κυτταρομορφολογία με παρουσία 
των χαρακτηριστικών κυττάρων (hallmark), το πρότυ-
πο διήθησης του λεμφαδένα και τα συνοδά κλινικοεργα-
στηριακά δεδομένα οδηγούν στην υποψία του Αλμκ.4 
η έκφραση του CD30 είναι καθοριστικής σημασίας για 
τη διάγνωσή του, ωστόσο συχνά δεν είναι αρκετή για να 
τεθεί η ακριβής διάγνωση, αν δηλ. πρόκειται για Αλμκ 
(ALK+, ALK- ή πρωτοπαθές δερματικό), κλασσικό λέμ-
φωμα Hodgkin ή CD30+ επιθετικό Β-λέμφωμα. Ενας 
χρήσιμος αλγόριθμος για τη διάγνωση αυτών των λεμ-
φωμάτων φαίνεται στην εικόνα 1. η έκφραση του παν-Β 
δείκτη PAX-5 και ακολούθως η ανοσοϊστοχημική ανί-

πίνακας 2. Ιστολογικοί υπότυποι αναπλαστικού λεμ-
φώματος από μεγάλα κύτταρα
Ιστολογικός Υπότυπος Συχνότητα 
Κλασσικός [ή Συνήθης (Common) 70-80%
Λεμφοϊστιοκυτταρικός 

(Lymphohistiocytic) Συνολικά <15%
Μικροκυτταρικός (Small Cell)
Σπάνιοι Υπότυποι Συνολικά <5%

Τύπου Hodgkin (Hodgkin-like)
Με αυξημένα γιγαντοκύτταρα
Σαρκωματώδης
Με αυξημένα ουδετερόφιλα
Με αυξημένα ηωσινόφιλα
Υποκυτταρικός 
Με κύτταρα δίκην «σφραγιστήρος 

δακτυλίου»
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χνευση της ALK θα οδηγήσουν στην τελική διάγνωση 
και κατάταξη του Αλμκ.

Βιολογία του ΑΛΜΚ
Η Ογκοπρωτεΐνη NPM-ALK

η συχνότερη (70-80%) κυτταρογενετική ανωμαλία 
ALK+ Αλμκ είναι η μετάθεση t(2;5)(p23;q35) που οδη-

γεί στη δημιουργία μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης, η οποία 
αποτελείται από το κυτταροπλασματικό τμήμα της ALK 
και το αμινοτελικό τμήμα της νουκλεοφωσμίνης (NPM, 
επίσης γνωστής ως B23).15 ςημειώνεται ότι η πλήρης πρω-
τεϊνη ALK, η οποία είναι ένας υποδοχέας με λειτουργία 
τυροσινικής κινάσης, εκφράζεται φυσιολογικά μόνο στο 
νευρικό σύστημα και θεωρείται ότι συμβάλλει στη δια-
φοροποίηση και αναγέννηση των νευρικών κυττάρων, 
τον σχηματισμό συνάψεων και τη μετανάστευση των 
μυϊκών κυττάρων. η NPM φυσιολογικά έχει πολλαπλή 
λειτουργία, καθώς συμβάλλει στη μεταφορά των προ-ρι-
βοσωμιακών σωματίων από τον πυρηνίσκο, στη βιογέ-
νεση του RNA, στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης, 
στην επιδιόρθωση του DNA, στη μεταγραφή και στη γε-
νωμική σταθερότητα. καθώς η NPM έχει την ικανότητα 
ολιγομερισμού, φέρει σε γειτνίαση μόρια της χιμαιρι-
κής NPM-ALK με αποτέλεσμα την αυτοφωσφορυλίωση 
και ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης της ALK. η 
NPM-ALK έχει ογκογόνους ιδιότητες και ικανότητα με-
τασχηματισμού κυττάρων καθώς η ενεργοποιημένη ALK 
με τη σειρά της πυροδοτεί πολλαπλούς ογκογόνους μη-
χανισμούς μεταγωγής σήματος.5

η παρουσία χρωμοσωμικών μεταθέσεων του γονι-
δίου alk στο Αλμκ σε συνδυασμό με την απουσία έκ-

Πίνακας 3. Χρωμοσωμικές μεταθέσεις, στις οποίες εμπλέκεται το γονίδιο alk και ενέχονται στην παθογένεια λεμ-
φωμάτων
Χρωμοσωμική 
Μετάθεση

Συνοδός πρωτεΐνη Συχνότητα 
(%)

Χιμαιρική πρωτεΐνη 
(KDa)

Υποκυττάρια 
εντόπιση

Τύπος όγκου

t(2;5)(p23;q35) Nucleophosmin (NPM) 75–80 NPM–ALK (80) Πυρήνας, πυρήνιο, 
κυτταρόπλασμα

ALK+ ΑΛΜΚ και 
ΑΛΚ+ ΔΛΜΒΚ* 

t(1;2)(q25;p23) Tropomyosin 3 (TPM3) 12–18 TPM3–ALK (104) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;3)(p23;q21) TRK-fused gene (TGF) 2 TFG–ALK (113, 97, 85) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
inv(2)(p23;q35) ATIC 2 ATIC–ALK (96) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;17)(p23;q23) Clathrin heavy chain- 

like 1 (CLTC1)
2 CLTC1–ALK (250) Κυτταρόπλασμα 

(κοκκώδες)
ALK+ ΑΛΜΚ, 

ALK+ ΔΛΜΒΚ* 
t(2;X)(p23;q11–12) Moesin (MSN) <1 MSN–ALK (125) Κυτταρική 

μεμβράνη
ALK+ ΑΛΜΚ 

t(2;19)(p23;p13) Tropomyosin 4 (TPM4) <1 TPM4–ALK (95–105) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 
t(2;17)(p23;q25) ALO17 <1 ALO17–ALK (ND) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ 

t(2;22)(p23;q11.2) Non-muscle myosin 
heavy chain (MYH9)

<1 MYH9–ALK (220) κυτταρόπλασμα ALK+ ΑΛΜΚ

ins(3’ALK)(4q22–24) άγνωστη <1 άγνωστη Κυτταρόπλασμα 
(κοκκώδες)

ALK+ ΔΛΜΒΚ* 

ALK+ ΑΛΜΚ: αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ALK+, ALK+ ΔΛΜΒΚ: ALK+ διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
* Αφορά σε εξαιρετικά σπάνια πλασμαβλαστικά CD30- ΔΛΜΒΚ
1Τροποποιημένος πίνακας από Chiarle et al.5 Το γονίδιο alk εμπλέκεται στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος με τη βλάβη inv(2)(p21;p23) 

[Echinoderm microtubule-associated protein-like4 (EML4)] καθώς και στο φλεγμονώδη ψευδοόγκο με τις ακόλουθες μεταθέσεις εκ των ανωτέρω: 
t(1;2)(q25;p23), inv(2)(p23;q35), t(2;17)(p23;q23), t(2;19)(p23;p13) αλλά και t(2;2)(p23;q13) ή inv(2)(p23;q11–13) [RAN binding protein 2 (RANBP2)], 
t(2;11;2)(p23;p15;q31) [Cysteinyl-tRNA synthetase (CARS)] και t(2;4)(p23;q21) [SEC31 homologue A (S. cerevisiae) (SEC31L1)].

ΕΙΚΟΝΑ 1. Αδρή διαφορική διάγνωση λεμφωμάτων με ανα-
πλαστική μορφολογία.
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στις οποίες το δεύτερο συστατικό του υβριδικού προ-
ϊόντος είναι άλλοτε άλλη πρωτεΐνη και είναι αυτή που 
καθορίζει την ανοσοϊστοχημική έκφραση της ALK σε 
υποκυττάριες δομές. Όλα τα προϊόντα των μεταθέσεων 
οδηγούν σε ανώμαλη έκφραση και ενεργοποίηση της 
ALK, οι ακριβείς μηχανισμοί όμως που ενεργοποιού-
νται από τα πρωτεϊνικά αυτά μόρια δεν έχουν μελετηθεί 
επαρκώς. ςύγχρονες τεχνικές υψηλής τεχνολογίας όπως 
η γενωμική και πρωτεωμική ανάλυση μπορούν να συμ-
βάλουν στη συστηματικότερη μελέτη των μηχανισμών 
σηματοδότησης που εμπλέκονται στην ογκογένεση του 
ALK+ Αλμκ.39

Θεραπεία
Θεραπεία Πρώτης Γραμμής

το συστηματικό Αλμκ των ενηλίκων αντιμετωπίζε-
ται με χημειοθεραπεία. τυπικά χορηγούνται 6-8 κύκλοι 
του συνδυασμού CHOP (κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβι-
κίνη, βινκριστίνη, πρεδνιζόνη). Αν και έχουν χορηγηθεί 
συνδυασμοί 2ης και 3ης γενεάς (MACOP-B, ProMACE-
CytaBOM, m-BACOD κλπ), δε θεωρείται ότι υπερέχουν 
του CHOP βάσει της κλασσικής μελέτης των Fisher et 
al40. το συμπέρασμα αυτό φυσικά δεν αφορά ειδικά το 
Αλμκ αλλά το σύνολο των επιθετικών λεμφωμάτων Β- 
και τ-προέλευσης.

κατά την τελευταία δεκαετία, δύο μεγάλες μελέτες 
της γερμανικής ομάδος μελέτης των λεμφωμάτων Υψη-
λής κακοηθείας που διενεργήθηκαν προ της εισαγωγής 
του Rituximab στη θεραπευτική των Β-λεμφωμάτων, 
κατέδειξαν ότι τόσο η προσθήκη ετοποσίδης στο CHOP 
(συνδυασμός CHOEP) σε ασθενείς <60 ετών με φυσιο-
λογική LDH, όσο και η βράχυνση των μεσοδιαστημάτων 
χορήγησης του CHOP (συνδυασμός CHOP-14) σε ασθε-
νείς 60-80 ετών πλεονεκτούν του κλασσικού CHOP.41,42 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν σε περίληψη τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα της ανάλυσης της υποομάδος των 
ασθενών των μελετών αυτών αλλά και άλλων της ίδιας 
ομάδος, οι οποίοι είχαν επιθετικά τ-λεμφώματα. ςύμ-
φωνα με τη μη προσχεδιασμένη αυτή ανάλυση φαίνε-
ται ότι η προσθήκη ετοποσίδης είτε ως CHOEP-21 είτε 
ως CHOEP-14 πλεονεκτεί του CHOP στους ασθενείς με 
επιθετικά τ-λεμφώματα ηλικίας <60 ετών και φυσιολο-
γική LDH, ενώ και το CHOP-14 πλεονεκτεί οριακά του 
CHOP στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς.43 Θα πρέπει να 
τονισθεί ιδιαιτέρως ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών της 
ανωτέρω μελέτης έπασχαν από Αλμκ. λαμβάνοντας 
σοβαρά υπ’ όψιν ως επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται ευθέ-
ως για αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ανάλυσης κάποιας 
μελέτης επί του Αλμκ, η χορήγηση των συνδυασμών 
CHOEP-21 και CHOP-14 φαίνεται να αποτελεί εύλογη 
και ενδεχομένως πιο αποτελεσματική εναλλακτική επι-
λογή έναντι του CHOP στους ασθενείς < και >60 ετών 
αντίστοιχα.

φρασης της ALK σε φυσιολογικά λεμφοκύτταρα είναι 
στοιχεία ενδεικτικά του ρόλου της ALK στην ογκογένε-
ση του Αλμκ. ςειρά μελετών έχει καταδείξει τις ογκο-
γόνους ιδιότητες της ALK. για παράδειγμα, η έκφραση 
της ALK σε κύτταρα BaF3 επιτρέπει την ανάπτυξή τους 
εν τη απουσία της IL-3.16 Επίσης η ALK μετασχηματίζει 
κύτταρα NIH3T3, Fr3T3, και RAT-117-19. Διαγονιδιακά 
ποντίκια για NPM-ALK αναπτύσσουν CD-30+ T-λεμφώ-
ματα και πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα20, ενώ επιπρό-
σθετα, όγκοι αναπτύσσονται σε μικρό χρονικό διάστημα 
2-4 εβδομάδων μετά από διαμόλυνση με ρετροϊούς που 
υπερεκφράζουν NPM-ALK, αναπτύσσονται όγκοι. Πα-
ρόμοιες πειραματικές μελέτες σε άλλα συστήματα έχουν 
δείξει ανάπτυξη λεμφωμάτων μετά από υπερέκφραση με 
ΝPM-ALK.18,20-22 η NPM-ALK καθίσταται ογκογόνος μέ-
σω ενεργοποίησης πολλαπλών σηματοδοτικών οδών που 
τελικά οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό, κυτταρι-
κό μετασχηματισμό, αναστολή της απόπτωσης, αντίστα-
ση σε φάρμακα ή γ-ακτινοβολία και αυξημένη επιβίωση. 
Πληρέστερα μελετημένες είναι οι οδοί PLC-γ, RAS/ERK, 
JAK-STAT, PI3K/AKT/mTOR και JNK/Jun, οι οποίες 
ελέγχουν τη λειτουργία πολλαπλών μορίων-στόχων. ςυ-
νοπτικά οι καλύτερα μελετημένοι μηχανισμοί κυτταρικής 
σηματοδότησης που σχετίζονται με την NPM-ALK φαί-
νονται στην εικόνα 2.16,23-33

Η συμβολή του υποδοχέα CD30
ο πιθανός ρόλος του υποδοχέα CD30 στην παθογέ-

νεια του Αλμκ βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση. ςή-
μερα πιστεύεται ότι το CD30 υπερεκφράζεται, τόσο στο 
Αλμκ όσο και στο λέμφωμα Hodgkin, διότι τουλάχι-
στον ένας μεταγραφικός παράγοντας της ομάδας AP-
1, το JunB, αλληλεπιδρά με τον επαγωγέα του γονιδίου 
CD30.34 μάλιστα έχει δειχθεί ότι στο σύνολο σχεδόν των 
CD30+ λεμφωμάτων πράγματι υπερεκφράζεται το JunB 
ενώ είναι χαρακτηριστική η απουσία της ανοσοϊστοχημι-
κής του έκφρασης στα CD30- λεμφώματα ανεξαρτήτως 
κυτταρικής προέλευσης.35 Πιστεύεται ότι η υπερέκφραση 
της πρωτείνης CD30 μπορεί να ενεργοποιεί βιοχημικές 
οδούς μεταγωγής σήματος που συμβάλλουν στην επιβί-
ωση και πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττά-
ρων του Αλμκ36, οι ακριβείς όμως μηχανισμοί είναι υπό 
έρευνα. η δραστικότητα των μεταγραφικών παραγόντων 
της οικογένειας AP-1 είναι ιδιαίτερα υψηλή στα CD30+ 
λεμφώματα,22,37,38 όμως οι μηχανισμοί μέσω των οποίων 
συμβάλλουν στην παθογένεση των όγκων αυτών είναι 
ακόμα υπό διερεύνηση.

Άλλες Διαμεταθέσεις
Όπως προαναφέρθηκε, μέχρι σήμερα έχουν αναφερ-

θεί πολλές άλλες χρωμοσωμικές μεταθέσεις (πίνακας 3), 
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ΕΙΚΟΝΑ 2. Κυτταρικές οδοί σηματοδότησης και NPM-ALK.
Η ογκοπρωτεΐνη ALK πυροδοτεί πολλαπλούς ογκογόνους σηματοδοτικούς μηχανισμούς του κυττάρου. Πιο συγκεκριμένα, η ALK 
αλληλεπιδρά πρωτεΐνες που περιέχουν τη δομή SH-2 όπως οι πρωτεΐνες PLC-γ, SHC, Grb2, IRS-1 και Src, οι οποίες λειτουργούν 
ως μεσολαβητές για την ενεργοποίηση βασικών κυτταρικών σηματοδοτικών οδών, ανάμεσά τους και η οδός RAS/ERK που ρυθ-
μίζει την έκφραση και λειτουργία αντι-αποπτωτικών μορίων (π.χ. BCL-XL) καθώς και ρυθμιστικών παραγόντων του κυτταρικού 
κύκλου (CDK4, Rb κ.α.) συμβάλλοντας αντίστοιχα στην επιβίωση και κυτταρικό πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττά-
ρων. Η ALK μπορεί να φωσφορυλιώνει την κινάση JAK3 η οποία ενεργοποιείται και με τη σειρά της φωσφορυλιώνει τον μετα-
γραφικό παράγοντα STAT3 με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενεργών διμερών STAT3/STAT3 τα οποία εισέρχονται στον πυρήνα 
και προσδένονται σε ειδικές θέσεις του DNA επάγοντας την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν θετικά (π.χ. κυκλίνες D) ή αρνη-
τικά (π.χ. p27) τον κυτταρικό κύκλο με τελικό αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό. Η NPM-ALK έχει την ικανότητα να 
ενεργοποιεί την σηματοδοτική οδό PI3K/AKT/mTOR η οποία ρυθμίζει την κυτταρική επιβίωση μέσω αναστολής των αποπτω-
τικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα η ALK μπορεί να φωσφορυλιώνει την κινάση PI3K που ακολούθως ενεργοποιεί την πρωτεΐνη 
AKT (ή PKB) η οποία φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη BAD. Η τελευταία, όταν φωσφορυλιώνεται, αποδεσμεύει την ισχυρή αντια-
ποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 που με τον τρόπο αυτό είναι ελεύθερη να αναστείλει το μιτοχονδριακό ή ενδογενές σύστημα από-
πτωσης με τελικό αποτέλεσμα την παρατεταμένη επιβίωση του νεοπλασματικού πληθυσμού. Όμως μεταξύ των μορίων-στόχων 
της AKT είναι και ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου όπως η p27 και FOXO3a στα NPM-ALK+ κύτταρα. Σημαντική θέση έχει και 
η οδός σηματοδότησης mTOR η οποία λειτουργεί υπό την επίδραση των PI3K/AKT αλλά και ανεξάρτητα αυτών. Ενεργοποίηση 
της mTOR οδηγεί σε φωσφορυλίωση κυρίως δύο κινασών, της p70S6K και της 4EBP1. Η ενεργοποίηση της p70S6K οδηγεί σε 
ενεργοποίηση της ριβοσωμιακής πρωτεΐνης S6 η οποία εμπλέκεται στη βιοσύνθεση του RNA. Η κινάση 4EBP1 όταν φωσφορυ-
λιωθεί από την mTOR απελευθερώνει την πρωτεΐνη eIF4E (με την οποία συνδέεται σε κατάσταση ηρεμίας του κυττάρου) και η 
ελεύθερη eIF4E δύναται πλέον να εξασκεί τη δράση της στην έναρξη του μηχανισμού πρωτεϊνοσύνθεσης. Μεταξύ των πρωτε-
ϊνών που συντίθενται είναι και μόρια που ευοδώνουν τον κυτταρικό κύκλο και άλλα που αναστέλλουν την απόπτωση. Επιπρό-
σθετα η NPM-ALK μπορεί να συνδέεται με άλλες κινάσες όπως η JNK την οποία ενεργοποιεί μέσω φωσφορυλίωσης που με τη 
σειρά της ρυθμίζει θετικά τη δράση ογκογονιδίων-ισχυρών μεταγραφικών παραγόντων όπως το cJun. Aποτέλεσμα του ενερ-
γοποιημένου μηχανισμού JNK/Jun είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη πρόοδος του κυτταρικού κύκλου μέσω αρνητικής ρύθμισης του 
αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21 γεγονός που συμβάλλει τελικά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
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οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 60-65 ετών με ALK- 
Αλμκ και age-adjusted IPI 2-3, οι οποίοι ανταποκρί-
νονται στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με CHOP 
ή συναφείς συνδυασμούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων ως εδραίωση της 1ης ύφεσης.44 
η πρακτική αυτή επίσης δεν αποτελεί προϊόν τυχαιοποιη-
μένων μελετών, βασίζεται δε στην πτωχή πρόγνωση των 
ασθενών με ALK- Αλμκ και στην παρατήρηση ότι η 
εδραίωση της ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη με-
ταμόσχευση ωφελεί τη συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών 
με επιθετικά λεμφώματα γενικότερα.

η παραπάνω στρατηγική της ενσωμάτωσης της αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης στην 1η ύφεση δεν ακολουθείται 
ούτε στους ασθενείς με ALK- Αλμκ και age-adjusted 
IPI 1-2, ούτε και στο σύνολο των ασθενών με ALK+ νό-

σο, λόγω της γενικά καλής τους πρόγνωσης.44 Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, παρά 
την κρατούσα άποψη περί γενικώς επιτυχούς έκβασης 
των ALK+ περιπτώσεων, οι ασθενείς με ALK+ Αλμκ 
και υψηλό IPI έχουν μάλλον πτωχή πρόγνωση. ςτην πε-
ρίπτωση αυτή, η σύσταση να μη γίνεται αυτόλογη μετα-
μόσχευση στην 1η ύφεση πιθανώς πηγάζει από τα καλά 
αποτελέσματα της μεθόδου όταν εφαρμόζεται κατά το 
χρόνο της υποτροπής, αφού η πλειονότητα των ασθενών 
είναι διασώσιμοι και τότε.45

Θεραπεία Διάσωσης
Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία πρώ-

της γραμμής ή παρουσιάζουν ταχεία πρόοδο νόσου ή υπο-

Πίνακας 4. Προγνωστική σημασία του Διεθνούς Προγνωστικού Δείκτη για τα Επιθετικά Λεμφώματα (IPI; 
Inernational Prognostic Index) καθώς και σημαντικών βιολογικών δεικτών σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας στο 
ΑΛΜΚ ανάλογα με την έκφραση της ALK.

Προγνωστικός Δείκτης

5-ετής Επιβίωση Ελεύθερη 
Εξέλιξης Νόσου

5-ετής Συνολική
Επιβίωση 

Σύνολον
Ασθενών

ALK+
%

ALK-
%

Σύνολον
Ασθενών

ALK+
%

ALK-
%

Έκφραση ALK6 (n=159) 60 36 70 49
Διεθνής προγνωστικός Δείκτης IPI6 (n=148)
 0-1: Χαμηλού Κινδύνου ΔΔ 80 62 ΔΔ 90 74
 2: Χαμηλού-Ενδιαμέσου Κινδύνου ΔΔ 61 44 ΔΔ 68 62
 3: Ενδιαμέσου-Υψηλού Κινδύνου ΔΔ 23 16 ΔΔ 23 31
 4-5: Υψηλού Κινδύνου ΔΔ 25 13 ΔΔ 33 13

Survivin14 (n=56)
 Αρνητική 90 100 89 95 100* 92

 Θετική 43 34 46 62 56* 60
MUC-166 (n=48)
 Αρνητικό (<10%) 75 100 71 94 100 93
 Θετικό (>10%) 40 52** 26 71 89** 56

CD567 (n=143)
 Αρνητικό ΔΔ ΔΔ ΔΔ 69 77 47
 Θετικό ΔΔ ΔΔ ΔΔ 29 43 14

Bcl-267 (n=64)
 <50% ΔΔ ΔΔ ΔΔ 75 *** 58*
 ≥50% ΔΔ ΔΔ ΔΔ 33 *** 28*

- ΔΔ: Δεν Δίδεται
- Όλοι οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες έχουν επιβεβαιωθεί σε πολυπαραγοντική ανάλυση. Ειδικά για την ALK διατηρούνται οι επιφυλάξεις 

που αναφέρονται στο κείμενο για το κατά πόσον είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
- Η μελέτη του IPTCLP6 αναφέρεται αποκλειστικά σε ενήλικες ασθενείς. Οι υπόλοιπες μελέτες περιλαμβάνουν και παιδιά σε αναλογία όμως 

που δεν υπερβαίνει το 15%
- Όλες οι διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο
- *0.05<p<0.10, **p>0.10, ***Η έκφραση του bcl-2 είναι εξαιρετικά σπάνια στο ALK+ ΑΛΜΚ
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τροπή μετά από θεραπεία τύπου CHOP και συναφών, θα 
πρέπει να λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης (τυπικά 
ESHAP, ICE ή άλλους συνδυασμούς) και, εφ’όσον είναι 
χημειοευαίσθητοι και πληρούν τα κριτήρια ηλικίας και 
φυσικής κατάστασης, να προωθούνται για μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση.46-50 ο ρόλος της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης συζητείται σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Πειραματική Θεραπεία

Θεραπεία Πρώτης Γραμμής
η δυσμενής έκβαση των τ-λεμφωμάτων γενικότερα 

με χημειοθεραπεία τύπου CHOP έδωσε το έναυσμα για 
την ενσωμάτωση νέων φαρμάκων στην πρώτη γραμμή θε-
ραπείας. η μέχρι στιγμής εμπειρία βασίζεται σε μικρούς 
αριθμούς ασθενών με τ-λεμφώματα και εξαιρετικά μικρές 
ως εκ τούτου υποομάδες ασθενών με Αλμκ.

το Denileukin Diftitox, μια γενετικά ανασυνδυασμένη 
χιμαιρική πρωτεϊνη αποτελούμενη από τις αλληλουχίες 
αμινοξέων για τα κλάσματα Α και Β της διφθεριτιδικής 
τοξίνης και της ανθρώπινης ιντερλευκίνης-2, έχει συνδυα-
σθεί επιτυχώς με το CHOP σε 47 ασθενείς με τ-λεμφώμα-
τα (μόνον 6 με Αλμκ): το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 
89%, με 78% πλήρεις υφέσεις, διάμεση επιβίωση ελεύθε-
ρη εξέλιξης της νόσου 17 μηνών και πολύ μικρή επιπλέον 
τοξικότητα σε σχέση μόνο με τη χημειοθεραπεία.51

ο συνδυασμός του αντι-CD52 μονοκλωνικού αντι-
σώματος Campath με το CHOP, πέραν της μεγάλης του 
τοξικότητος, δε φαίνεται να έχει θέση στο Αλμκ, διό-
τι τα κύτταρα της νόσου δεν εκφράζουν το μόριο-στόχο 
CD52.52 η ενσωμάτωση ετοποσίδης και γκεμσιταβίνης 
στο CHOP (CHOP-EG: 26 ασθενείς αλλά μόνο 2 ALK- 
Αλμκ) δεν απέδωσε θεαματικά προκαταρκτικά απο-
τελέσματα.53

Θεραπεία Διάσωσης
Αρκετές φαρμακευτικές ουσίες που πρόσφατα έχουν 

εισαχθεί στη θεραπευτική των νεοπλασιών για άλλες εν-
δείξεις, δοκιμάζονται σε ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτρο-
πιάζοντα τ-λεμφώματα, όπως η pralatrexate (προσφάτως 
έλαβε ένδειξη για τα περιφερικά τ-λεμφώματα, βλ. πα-
ρακάτω), το Depsipeptide (Romidepsin), το Denileukin 
Diftitox αλλά και η μπορτεζομίμπη, η Nelarabine, η 
Clofarabine, η λεναλιδομίδη, οι αναστολείς της κινάσης 
mTOR, όπως το Everolimus κ.λπ. Όλες οι σχετικές με-
λέτες αφορούν ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
τ-λεμφώματα και περιλαμβάνουν ελάχιστους ασθενείς με 
Αλμκ, όπως προκύπτει από την παράγραφο που ακο-
λουθεί, όπου επιλεκτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες 
μέχρι στιγμής μελέτες.49

η Pralatrexate αποτελεί δομικό ανάλογο της μεθο-
τρεξάτης με διαφορετικό όμως μηχανισμό δράσης που 

επιτρέπει την εκλεκτική ενδοκυττάριο συσσώρευσή της. 
Πιθανώς δεν παρουσιάζει διασταυρούμενη αντοχή προς 
τη μεθοτρεξάτη και έχει αποδώσει ποσοστό ανταπόκρι-
σης 54% σε 26 αξιολογήσιμους ασθενείς με ανθεκτικό 
ή υποτροπιάζον τ-λέμφωμα: 14 ασθενείς ανταποκρίθη-
καν μεταξύ δε αυτών ένας με ALK- και ένας με ALK+ 
Αλμκ, οι οποίοι εισήλθαν σε πλήρη ύφεση.54 ςτη μελέ-
τη PROPEL που ακολούθησε, 109 ασθενείς με υποτροπι-
άζοντα/ανθεκτικά περιφερικά τ-λεμφώματα και διάμεσο 
αριθμό 3 προηγουμένων θεραπευτικών σχημάτων έλαβαν 
Pralatrexate και το ποσοστό ανταπόκρισης αξιολογήθη-
κε κεντρικά από ανεξάρτητους παρατηρητές: 29% των 
ασθενών ανταποκρίθηκαν με διάμεση διάρκεια ύφεσης 
10 μηνών και 11% πλήρεις υφέσεις, ακόμη και σε εκδή-
λως χημειοανθεκτικούς ασθενείς. Δυστυχώς δεν είναι δι-
αθέσιμα ξεχωριστά δεδομένα για το Αλμκ55. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτών, η Pralatrexate έλαβε πρόσφατα 
ένδειξη από το FDA για την αντιμετώπιση των υποτροπι-
αζόντων/ανθεκτικών περιφερικών τ-λεμφωμάτων.

Yπολογίσιμα ποσοστά ανταπόκρισης (38%) έχει απο-
δώσει ο αναστολέας της απακετυλάσης των ιστονών 
Depsipeptide (Romidepsin) σε 47 ασθενείς με περιφερι-
κά τ-λεμφώματα, η εμπειρία όμως για το Αλμκ είναι 
εξαιρετικά μικρή.56 το Belinostat, ένας άλλος αναστολέ-
ας της απακετυλάσης των ιστονών, είναι επίσης δραστικό 
στα περιφερικά τ-λεμφώματα. ςτη σχετική μελέτη φά-
σης II ένας εκ των 3 ασθενών με Αλμκ πέτυχε μερική 
ύφεση.57 ςε μελέτη φάσης ιι το Denileukin Diftitox χο-
ρηγήθηκε σε 27 ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον 
τ-λέμφωμα (των δερματικών εξαιρουμένων): 2/2 ασθε-
νείς με ALK- Αλμκ εισήλθαν σε πλήρη ύφεση, ενώ ο 
μόνος ALK+ δεν ανταποκρίθηκε.58 Επίσης ανταποκρί-
σεις της τάξεως του 25% στα τ-λεμφώματα έχουν πα-
ρατηρηθεί με τη χορήγηση του αντι-CD4 μονοκλωνικού 
αντισώματος Zanolimumab (μερική ύφεση σε ¼ ασθε-
νών με Αλμκ).59 τέλος, σε επίπεδο αναφορών περιπτώ-
σεων, έχουν αναφερθεί υφέσεις ανθεκτικών Αλμκ με 
τη χορήγηση του αντι-CD25 μονοκλωνικού αντισώμα-
τος Daclizumab.60,61

η έκφραση του CD30 στο σύνολο των περιπτώσεων 
καθώς και της πρωτεϊνης ALK σε μια μεγάλη υποομάδα 
ασθενών προσφέρουν τη δυνατότητα στοχευμένης θερα-
πείας στο Αλμκ. η στόχευση έναντι του CD30 έχει ήδη 
περάσει στο επίπεδο των κλινικών μελετών σε αντίθεση 
με τα μόρια που στοχεύουν την ALK.62

το MDX-060, ένα πλήρως ανθρώπειο μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του CD30 χορηγήθηκε σε 7 ασθενείς με 
Αλμκ: 2 πολυθεραπευμένοι ασθενείς (28%), οι οποίοι 
είχαν καθ’ υπεροχήν δερματική προσβολή, πέτυχαν πλήρη 
ύφεση της νόσου.63 το SGN-30, ένα χιμαιρικό μονοκλω-
νικό αντίσωμα έναντι του CD30, χορηγήθηκε σε 41 ασθε-
νείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον συστηματικό Αλμκ με 
ποσοστό ανταπόκρισης 17% (5% πλήρεις υφέσεις). κα-
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τά συνέπεια τόσο το MDX-060 όσο και το SGN-30 είναι 
καλά ανεκτά και έχουν κλινική αποτελεσματικότητα σε 
κάποιους ασθενείς με Αλμκ.64 η μικρή τους τοξικότη-
τα καθώς και in vitro δεδομένα συνηγορούν για τη δο-
κιμή των μονοκλωνκών αντισωμάτων σε συνδυασμό με 
άλλες μορφές θεραπείας.

η στόχευση της ALK μπορεί να γίνει με μικρομορι-
ακούς αναστολείς, οι οποίοι είτε ανταγωνίζονται το ATP 
για τη δέσμευση στη θέση κινάσης της ALK είτε αυξά-
νουν την αποδόμηση της ALK μέσω του πρωτεασώματος. 
τέτοια μόρια είναι η Geldanamycin, η 17-allylamino-17-
demethoxy-Geldanamycin και η Herbimycin A.65 Επι-
πλέον, η Flavopiridol στοχεύει οδούς μεταβίβασης του 
σήματος που έπονται της δράσης της ALK. Όπως προα-
ναφέρθηκε, τα μόρια αυτά δεν βρίσκονται ακόμα σε κλι-
νική χρήση για το Αλμκ.65

πρόγνωση
Παραδοσιακά, η έκφραση της πρωτεϊνης ALK έχει 

θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας που καθο-
ρίζει την έκβαση του Αλμκ.8 ςτην πρόσφατη ανάλυ-
ση από το IPTCLP η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης 
της νόσου για τους ALK+ και ALK- ενήλικες ασθενείς 
ήταν αντίστοιχα 60% έναντι 36%, ενώ η 5-ετής συνολι-
κή επιβίωση 70% έναντι 49%. Δεδομένου ότι η κατανο-
μή των τιμών του Διεθνούς Προγνωστικού Δείκτη για τα 
επιθετικά λεμφώματα (IPI) ήταν παρόμοια μεταξύ ALK+ 
και ALK- ασθενών, θα ανεμένετο η απουσία της ALK 
να αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγο-
ντα. Φαίνεται όμως ότι εάν η ανάλυση γίνει ξεχωριστά 
για τους ασθενείς κάτω ή άνω των 40 ετών, η σημασία 
της έκφρασης της ALK περιορίζεται και χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης.6

ο IPI διαχωρίζει ικανοποιητικά τους ασθενείς με 
συστηματικό Αλμκ σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
(IPI=0-1), χαμηλού-ενδιαμέσου (IPI=2) και ενδιαμέ-
σου-υψηλού/υψηλού κινδύνου (IPI=3-5). η προγνωστι-
κή αυτή ταξινόμηση παραμένει ικανοποιητική και όταν 
οι ALK+ και ALK- περιπτώσεις εξετάζονται ξεχωριστά 
(πίνακας 4).6

τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι διάφοροι βιολο-
γικοί δείκτες μπορεί να επηρεάζουν την πρόγνωση του 
Αλμκ. ςημαντικότεροι μεταξύ αυτών είναι η έκφραση 
της survivin14, του MUC-166 και του CD567, οι οποίοι φαί-
νεται ότι διαθέτουν ικανοποιητική διακριτική ικανότητα 

όχι μόνο στο σύνολο των ασθενών με Αλμκ αλλά και 
στις ALK+ και ALK- υποκατηγορίες ξεχωριστά (πίνακας 
4). Δυσμενής προγνωστική σημασία έχει επίσης αποδο-
θεί στην υπερέκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεϊνης 
bcl-267. Ενώ η έκφραση της survivin και του CD56 είναι 
παρόμοια στις ALK+ και ALK- περιπτώσεις, το MUC-1 
εκφράζεται συχνότερα στις ALK+ περιπτώσεις. Ακόμη 
πιο χαρακτηριστικά, η αντι-αποπτωτική πρωτεϊνη bcl-2 
εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ALK- περιπτώσεις 
με συνέπεια η προγνωστική του σημασία εύλογα να πε-
ριορίζεται σε αυτές.67,68 τα δεδομένα για άλλους δυνη-
τικούς βιολογικούς προγνωστικούς παράγοντες, όπως η 
έκφραση της ενεργού κασπάσης 367, άλλων μορίων που 
εμπλέκονται στην απόπτωση67,68 και του p2769 είναι λι-
γότερο ισχυρά.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και την αμεσό-
τερη σχέση τους με την παθογένεια της νόσου, η αξία των 
προαναφερθέντων βιολογικών δεικτών δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί προοπτικά. κατά συνέπεια οι θεραπευτικές 
αποφάσεις προς το παρόν επηρεάζονται μόνο από την έκ-
φραση ή μη της πρωτεϊνης ALK και τον IPI, όπως αναλύ-
θηκε στην ενότητα περί θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Επίλογος
οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει το 

ALK+ Αλμκ μια ξεχωριστή οντότητα, η οποία διαφέρει 
από το ALK- Αλμκ όχι μόνο ως προς την έκφραση της 
ALK αλλά και όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά και την πρόγνωση. το ALK- Αλμκ φαίνεται ότι 
επίσης αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα, η οποία όμως ακό-
μη χαρακτηρίζεται ως «προσωρινή» (provisional), διότι 
τα όριά της σε σχέση με κάποιες περιπτώσεις μη περαι-
τέρω τυποποιουμένων τ-περιφερικών λεμφωμάτων δεν 
είναι απολύτως σαφή. η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ALK+ και ALK- Αλμκ στους ενήλικες είναι παρόμοια 
αν εξαιρέσει κανείς τον πιθανό ρόλο της αυτόλογης με-
ταμόσχευσης στην εδραίωση της ύφεσης των υψηλότε-
ρου κινδύνου ALK- περιπτώσεων. η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί ιδίως την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την 
μοριακή παθογένεια του ALK+ Αλμκ διευκολύνει τον 
σχεδιασμό νέων στοχευμένων θεραπειών για την απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, οι 
οποίοι πολύ συχνά είναι νεαρής ηλικίας. Αντίθετα, η πα-
θογένεια των ALK- Αλμκ παραμένει γενικά άγνωστη 
και χρήζει εντατικής έρευνας.
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