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ΠΕΡιληΨη: οι τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες αποτελούν σπάνια (10% των μη Hodgkin 
λεμφωμάτων) κλωνικά νεοπλάσματα που προέρχονται από τα τ λεμφοκύτταρα και από τα κύτταρα φυ-
σικοί-φονείς σε διάφορα στάδια της διαφοροποίησής τους. Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα εφόδια για 
τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους είναι πτωχά σε σχέση με τα αντίστοιχα των επιθετικών Β λεμφωμά-
των και τα περισσότερα τ λεμφώματα έχουν πτωχή πρόγνωση. η μοριακή παθογένεια των περισσότε-
ρων τ λεμφωμάτων δεν είναι πλήρως κατανοητή. ςτην τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας οργάνωσης 
Υγείας η ταξινόμηση των οντοτήτων έγινε με βάση κλινικά, μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά κρι-
τήρια. λειτουργικά, τα τ λεμφώματα σχετίζονται με τις δύο τάξεις του ανοσοποιητικού συστήματος: 
την εγγενή (φυσική) και την προσαρμοστική (επίκτητη) ανοσία. τα τ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα 
φυσικοί φονείς (NK) της εγγενούς ανοσίας αναγνωρίζουν αντιγόνα επί απουσίας αντιγόνων του μείζο-
νος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας και σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα των βλεννογόνων. 
τα λεμφώματα που προέρχονται από αυτά τα κύτταρα συχνά προσβάλουν το δέρμα και τους βλεννο-
γόνους. Oι περισσότερες τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες που αναπτύσσονται στα παιδιά 
και τους νέους ενήλικες προέρχονται από τα κύτταρα της εγγενούς (φυσικής) ανοσίας. η έκφραση των 
κυτταροτοξικών μορίων σε αυτά τα λεμφώματα μπορεί να σχετιζεται με την ενίσχυση του μηχανισμού 
της απόπτωσης από τα νεοπλασματικά κύτταρα. το ηπατοσπληνικό τ λέμφωμα είναι ένα συστηματικό 
λέμφωμα αυτής της κατηγορίας, που προέρχεται από λειτουργικά άωρα δραστικά κύτταρα της εγγενούς 
(φυσικής) ανοσίας, συνήθως γδ τ λεμφοκύτταρα. Αντίθετα, τα περισσότερα λεμφαδενικά τ λεμφώματα 
σχετίζονται με το σύστημα της προσαρμοστικής (επίκτητης) ανοσίας. οι τ λεμφοϋπερπλαστικές εξερ-
γασίες που προέρχονται από το σύστημα της προσαρμοστικής (επίκτητης) ανοσίας επίσης αναπτύσσο-
νται κυρίως σε ενήλικες. για παράδειγμα, το αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα προέρχεται κατά πάσα 
πιθανότητα από τα τ βοηθητικά κύτταρα του βλαστικού κέντρου, ένα εύρημα που εξηγεί και αρκετά 
από τα παθολογοανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά του. οι μελέτες των τ λεμφωμάτων φαίνεται 
ότι μπορεί να βοηθήσουν στη διερεύνηση της λειτουργικής ποικιλομορφίας των φυσιολογικών κυττα-
ρικών τους αντίστοιχων. 
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
οι τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες αποτε-

λούν κλωνικά νεοπλάσματα που προέρχονται από τα τ 
λεμφοκύτταρα και από τα κύτταρα φυσικοί-φονείς (Νκ 
κύτταρα) σε διάφορα στάδια της διαφοροποίησής τους1,2. 
οι λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες από Νκ κύτταρα συ-
νήθως εξετάζονται μαζί με τα τ λεμφώματα, λόγω του 
γεγονότος ότι και τα Νκ κύτταρα εμφανίζουν αρκετές 

ανοσοφαινοτυπικές και λειτουργικές ομοιότητες με τα 
τ λεμφοκύτταρα.

η πιο συχνή τ λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία είναι 
το τ περιφερικό λέμφωμα, μη περαιτέρω ταξινομούμε-
νο (NOS) και στη συνέχεια ακολουθούν το αγγειοανο-
σοβλαστικό λέμφωμα και το τ αναπλαστικό λέμφωμα3. 
Είναι γεγονός ωστόσο ότι η επίπτωση των τ και Νκ λεμ-
φωμάτων παρουσιάζει σημαντική διακύμανση μεταξύ 
διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών1. ςε γενικές γραμ-
μές, τα τ λεμφώματα είναι συχνά στην Ασία. Ένας από 
τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη τ 
λεμφωμάτων στην ιαπωνία, για παράδειγμα είναι ο ιός 
HTLV-1. Άλλο ένα στοιχείο που επηρεάζει την επίπτωση 
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των τ και Νκ λεμφωμάτων είναι η φυλετική προδιάθεση. 
τα EBV σχετιζόμενα λεμφώματα προσβάλλουν κυρίως 
τους Ασιατικούς πληθυσμούς σε σχέση με άλλες φυλές, 
ενώ αντίθετα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αντι-
στοιχούν σε λιγότερο από το 1% των λεμφωμάτων1. τα 
γδ λεμφώματα εμφανίζονται συνήθως στο έδαφος ανο-
σοκαταστολής, ειδικά μετά από μεταμόσχευση οργάνων, 
ένα εύρημα το οποίο δεν είναι πλήρως κατανοητό. ςυ-
νολικά, η επίπτωση των τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικών 
εξεργασιών δεν φαίνεται να μεταβάλλεται, παρά το γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία μακροχρόνια 
επιδημιολογικά δεδομένα3.

Η παθοφυσιολογία των Τ λεμφωμάτων και 
το φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα

η σύγχρονη έρευνα στοχεύει στην απάντηση συγκε-
κριμένων ερωτημάτων που αφορούν στα τ λεμφώματα 
και ειδικά σχετίζονται με τη μοριακή τους παθογένεια, 
την ανεύρεση του φυσιολογικού κυτταρικού αντίστοι-
χου κάθε λεμφώματος και στη μελέτη της θεραπευτικής 
προσέγγισης και θεραπευτικής αντοχής που μπορεί να 
αναπτύσσεται. Ειδικά, σε αντίθεση με τις λεμφοϋπερ-
πλαστικές εξεργασίες από Β λεμφοκύτταρα, οι τ και Νκ 
λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες εμφανίζουν δυσκολί-
ες στην απάντηση των εν λόγω προβληματισμών, κυρί-
ως λόγω της σπανιότητάς τους, καθώς αποτελούν μόλις 
το 12-15% των μη Hodkgin λεμφωμάτων1. Άλλοι παρά-
γοντες που δυσχεραίνουν τη μελέτη των τ λεμφωμάτων 
είναι η ποικιλία των ταξινομήσεων που έχουν προταθεί 
κατά την πάροδο του χρόνου και καθιστούν σχεδόν αδύ-
νατη τη σύγκριση των περιστατικών, η παρουσία μεγάλου 
αριθμού αντιδραστικών κυττάρων (τ λεμφοκύτταρα, ηω-
σινόφιλα, ιστιοκύτταρα) σε σχέση με μικρότερο αριθμό 
νεοπλασματικών τ λεμφοκυττάρων, η απουσία ειδικού 
ανοσοφαινοτυπικού προφίλ, η απουσία σαφούς δείκτη 
κλωνικότητας και η ετερογένεια (μορφολογική, ανοσο-
φαινοτυπική, μοριακή, κυτταρογενετική, κλινική) που 
χαρακτηρίζει αυτά τα λεμφώματα.

τα τ λεμφώματα ακολουθούν τα ανοσοφαινοτυπι-
κά χαρακτηριστικά των μετα-θυμικών τ λεμφοκυττά-
ρων και προέρχονται τόσο από τα αβ όσο και από τα γδ 
τ λεμφοκύτταρα. η διάκριση αυτή γίνεται με βάση τη 
δομή του τ κυτταρικού υποδοχέα. τα τ λεμφοκύτταρα 
και τα κύτταρα Νκ αποτελούν συστατικά του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και κατά συνέπεια δεν χρειάζο-
νται ευαισθητοποίηση προκειμένου να είναι ενεργά. η 
ετερογένεια των τ και Νκ λεμφωμάτων οφείλεται στην 
ετερογένεια και πολυπλοκότητα του τ ανοσοποιητικού 
συστήματος1,3. Υπάρχουν δύο είδη ανοσίας, τα οποία δι-
αφοροποιούνται με βάση το στόχο και το είδος της ανο-
σολογικής απάντησης: η εγγενής (ή φυσική) (αντίδραση 
σε παθογόνα με μη ειδικό τρόπο) και η προσαρμοστική 

(ή επίκτητη) ανοσία (αντίδραση σε παθογόνα με ειδικό 
τρόπο)3,4. τα κύτταρα της εγγενούς (φυσικής) ανοσίας, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν την πρώτη γραμμή άμυνας 
του οργανισμού, είναι τα κύτταρα Νκ, τα CD3+CD56+ 
τ λεμφοκύτταρα, τα τ λεμφοκύτταρα που ενθυμίζουν τα 
Νκ κύτταρα (NK- like T cells) καθώς και τα γδ T λεμ-
φοκύτταρα2. τα κύτταρα αυτά συνιστούν το ανοσοποιη-
τικό σύστημα των βλεννογόνων και του δέρματος, ενώ 
το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δε χρειάζονται τη 
μεσολάβηση αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων προκει-
μένου να επιτευχθεί η ανοσολογική απάντηση. Αντίθε-
τα, η προσαρμοστική (επίκτητη) ανοσία απoτελεί μία πιο 
εξελιγμένη μορφή ανοσίας καθώς χαρακτηρίζεται από ει-
δικότητα για το αντιγόνο και σχετίζεται με τη δημιουρ-
γία ανοσολογικής «μνήμης»3,4. τα περισσότερα κύτταρα 
του περιφερικού αίματος και των περιφερικών λεμφοει-
δών οργάνων ανήκουν στο σύστημα της προσαρμοστι-
κής (επίκτητης) ανοσίας.

Τ-λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες:  
η διαφοροποίηση και η λειτουργία  
των Τ λεμφοκυττάρων

τα τ λεμφοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα κύττα-
ρα του μυελού των οστών, τα οποία ωριμάζουν και απο-
κτούν λειτουργικές ικανότητας στο θύμο αδένα (Εικόνα 
1)1. τα ειδικά για το αντιγόνο τ λεμφοκύτταρα ωριμάζουν 
στο θύμο αδένα. τα τ λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν 
αυτό-πεπτίδια εξουδετερώνονται μέσω του μηχανισμού 
απόπτωσης, σε μία διαδικασία που διαμεσολαβείται από 
τα επιθηλιακά κύτταρα του φλοιού του θύμου αδένα.

τα φλοιϊκά τ λεμφοκύτταρα έχουν ανώμαλο τ φαι-
νότυπο και εκφράζουν CD1α, CD3, CD5, CD7 και τε-
λική δεοξυριβονουκλεοτιδική τρανσφεράση (Tdt)1,3. το 
CD3 στην αρχή εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα μέχρι 
να πραγματοποιηθεί αναδιάταξη του τ κυτταρικού υπο-
δοχέα, οπότε μεταφέρεται στην κυτταρική μεμβράνη. τα 
φλοιϊκά θυμοκύτταρα είναι στην αρχή διπλά αρνητικά για 
τα αντιγόνα CD4 και CD8 (Εικόνα 1). τα μυελικά θυμο-
κύτταρα εκφράζουν και τα δύο αντιγόνα (CD4+CD8+) 
(Εικόνα 1) και στη συνέχεια τα πιο ώριμα κύτταρα εκ-
φράζουν είτε το ένα ή το άλλο αντιγόνο (CD4+CD8- ή 
CD4-CD8+) (Εικόνα 1)1. τα ποικίλα αυτά στάδια ωρίμαν-
σης των τ λεμφοκυττάρων αντανακλώνται σαφώς στον 
τυπικό ανοσοφαινότυπο της τ λεμφοβλαστικής λευχαι-
μίας/λεμφοβλαστικού λεμφώματος.

τα μυελικά θυμοκύτταρα έχουν παρόμοιο φαινότυπο 
με αυτό των ωρίμων τ λεμφοκυττάρων που εντοπίζονται 
στα περιφερικά όργανα. Υπάρχουν δύο τάξεις τ λεμφο-
κυττάρων: τα κύτταρα αβ και τα κύτταρα γδ6. η διάκριση 
γίνεται με βάση τη δομή του τ κυτταρικού υποδοχέα. οι 
αβ και γδ αλυσίδες αποτελούνται η κάθε μία από μία με-
ταβλητή (V) και μία σταθερή (C) περιοχή και συνδέονται 
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με το σύμπλεγμα CD3 το οποίο περιέχει τις αλυσίδες γ, 
δ και ε (Εικόνα 2α)1,3,5. τα Νκ κύτταρα δεν έχουν πλήρη 
τ κυτταρικό υποδοχέα και τα ενεργοποιημένα Νκ κύτ-
ταρα εκφράζουν τις αλυσίδες ε και ζ στο κυτταρόπλασμά 
τους (Εικόνα 2β)1. Από τους τ κυτταρικούς δείκτες εκ-
φράζουν τα CD2, CD7 και μερικές φορές CD8 αλλά δεν 
υπάρχει επιφανειακη έκφραση του CD3. Αντίθετα, λόγω 
της παρουσίας της αλυσίδας ε, μπορεί να παρατηρηθεί 
κυτταροπλασματική ανοσοέκφραση του CD3 (Εικόνα 
2β). Επίσης, εμφανίζουν έκφραση των CD16, CD56 και 
CD57 (σε μερικές περιπτώσεις) και περιέχουν τις πρωτε-
ΐνες των κυτταροπλασματικών κοκκίων. τα Νκ κύτταρα 
επιτίθενται σε κύτταρα στόχους μέσω της αντιγονο-εξαρ-

τώμενης κυτταροτοξικότητας ή μέσω ενός δεύτερου μη-
χανισμού που περιλαμβάνει τους ενεργοποιητικούς και 
τους ανασταλτικούς υποδοχείς (KIR)2. καθώς τα Νκ 
κύτταρα δεν εμφανίζουν αναδιάταξη του τ κυτταρικού 
υποδοχέα, η ανίχνευση κλωνικότητας στις τ και Νκ λεμ-
φοϋπερπλαστικές εξεργασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να χρησιμοποιήσει τους υποδοχεις KIR1.

τα λεμφώματα που προέρχονται από τα κύτταρα της 
εγγενούς (φυσικής) ανοσίας είναι συνήθως λεμφαδενικά, 
αντανακλώντας την κατανομή των λειτουργικών συστα-
τικών αυτού του συστήματος3. Είναι ενδιαφέρον το γεγο-
νός ότι οι περισσότερες τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικές 
εξεργασίες που αναπτύσσονται στα παιδιά και τους νέ-
ους ενήλικες προέρχονται από τα κύτταρα της εγγενούς 
ανοσίας και είναι οι εξής: επιθετική λευχαιμία από Νκ 
κύτταρα, συστηματική EBV+ λεμφοϋπερπλαστική νό-
σος, τα περισσότερα ηπατοσπληνικά λεμφώματα και τα 
γδ λεμφώματα του δέρματος και των βλεννογόνων. το 
αναπλαστικό τ λέμφωμα είναι το πιο συχνό λέμφωμα της 
παιδικής ηλικίας και έχει κυτταροτοξική προέλευση. Πα-
ρόλα αυτά το φυσιολογικό κυτταρικό αντίστοιχο του δεν 
έχει ακόμη ανευρεθεί1,3.

τα γδ τ λεμφοκύτταρα δεν εκφράζουν CD4 ή CD8 
και CD5 (σημειώνεται ότι μόνο ένας υποπληθυσμός τους 
εκφράζει CD8) και αποτελούν μόλις το 5% των φυσιο-
λογικών τ λεμφοκυττάρων5. Εντοπίζονται κυρίως στον 
σπληνικό ερυθρό πολφό, το εντερικό επιθήλιο και σε άλλα 
επιθήλια και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περιοχές 
αυτές προσβάλλονται συχνά από γδ λεμφοϋπερπλαστι-
κές εξεργασίες, οι οποίες σε άλλες θέσεις είναι ιδιαίτερα 
σπάνιες7. τα γδ λεμφώματα αναγνωρίζουν περιορισμέ-
νο αριθμό αντιγόνων και αποτελούν την πρώτη γραμμή 
άμυνας ενάντια σε βακτηριακά πεπτίδια, όπως είναι οι 
πρωτεΐνες θερμικού shock1.

Πρόσφατα, μελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των 
κυτταροτοξικών μορίων σε σχέση με την κυτταρική 
προέλευση και λειτουργία. για παράδειγμα, μέχρι σή-
μερα έχουν ανευρεθή 5 τύποι ενζύμων που ονομάζονται 
θρυμματίνες (granzymes) στον άνθρωπο, τα οποία έχουν 
παρόμοια δομή αλλά διαφέρουν στην ειδικότητα του υπο-
στρώματος τους (substrate) και στη χρωμοσωμική εντόπι-
σή τους1. το granzyme M, είναι ένα νέο μέλος αυτής της 
οικογένειας φαίνεται να παίζει ρόλο στη δραστική φά-
ση της εγγενούς ανοσολογικής απάντησης. η έκφραση 
του περιορίζεται στα Νκ κύτταρα, στα CD3+CD56+ T 
λεμφοκύτταρα και στα γδ τ λεμφοκύτταρα και απουσι-
άζει σε άλλα κυτταροτοξικά τ λεμφοκύτταρα. κατά συ-
νέπεια, το granzyme M εκφράζεται στο ηπατοσπληνικό 
τ λέμφωμα, στο δερματικό γδ τ λέμφωμα και στα περισ-
σότερα εντερικά τ λεμφοκύτταρα, συνδέοντας τα με το 
σύστημα της εγγενούς ανοσίας8.

τα τ λεμφοκύτταρα της προσαρμοστικής (επίκτητης) 
ανοσίας αποτελούν ένα ετερογενές λειτουργικά σύστη-

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση (α) του Τ κυτταρικού υπο-
δοχέα στα αβ Τ λεμφοκύτταρα (β) του ατελούς Τ κυτταρικού 
υποδοχέα στα ΝΚ κύτταρα.

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της διαφοροποίησης των Τ 
λεμφοκυττάρων.
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μα που περιλαμβάνει παρθένα κύτταρα (naive), δραστικά 
κύτταρα (ρυθμιστικά και κυτταροτοξικά) και μνημονικά 
τ κύτταρα. οι τ λεμφοϋπερπλαστικές εξεργασίες που 
προέρχονται από το σύστημα της προσαρμοστικής (επί-
κτητης) ανοσίας αναπτύσσονται κυρίως σε ενήλικες και 
είναι συνήθως λεμφαδενικές. τα CD4 θετικά κύτταρα εί-
ναι ρυθμιστικά και δρουν μέσω των κυτταροκινών,. με 
βάση τις κυτταροκίνες που εκκρίνουν χωρίζονται σε τh1 
και Th2. τα Th1 κύτταρα εκκρίνουν ιντερλευκίνη (IL)-2 
και ιντερφερόνη γ, ενώ τα Th2 κύτταρα εκκρίνουν IL-4, 
5, 6 και 10. τα Th1 κύτταρα παρέχουν βοήθεια σε άλλα 
τ λεμφοκύτταρα και στα μακροφάγα, ενώ τα Th2 κύτ-
ταρα στα Β λεμφοκύτταρα, ευνοώντας την παραγωγή 
αντισωμάτων9.

Πρόσφατα βρέθηκε ένας υποπληθυσμός CD4+ τ λεμ-
φοκυττάρων ο οποίος βρίσκεται στο βλαστικό κέντρο και 
ονομάζονται τ βοηθητικά κύτταρα του βλαστικού κέ-
ντρου (TFH). τα κύτταρα αυτά παρέχουν βοήθεια στα Β 
λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου προκειμένου να 
επιτευχθεί η ανοσολογική απάντηση10,11. Έχουν μοναδικό 
φαινότυπο και εκφράζουν δείκτες που σχετίζονται με το 
βλαστικό κέντρο, δηλαδή το BCL-6 και το CD10, που υπο 
φυσιολογικές συνθήκες εκφράζονται στα Β λεμφοκύττα-
ρα. Επίσης εκφράζουν CD4., CD57, PD-1 και παράγουν 
τη χημειοκίνη CXCL13 και τον υποδοχέα της CXCR5. 
η χημειοκίνη αυτή επάγει τον πολλαπλασιασμό των δεν-
δριτικών κυττάρων του βλαστικού κέντρου (FDC) και δι-
ευκολύνει τη μετανάστευση των Β και τ λεμφοκυττάρων 
που εκφράζουν CXCR5 στο βλαστικό κέντρο. Πρόσφα-
τες μελέτες έχουν αναδείξει αυξημένη έφραση του CX-
CL13 στο αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα, γεγονός που 
εξηγεί αρκετά από τα κλινικά και παθολογοανατομικά 
χαρακτηριστικά του τελευταίου10-11 (πολυκλωνική υπερ-
γαμμασφαιρινιμαία, έκπτυξη και πολλαπλασιασμός των 
Β κυττάρων και των FDC κυττάρων).

μία υποομάδα των CD4+ τ λεμφοκυττάρων, τα ρυθ-
μιστικά τ λεμφοκύτταρα (Treg) έχουν διαφορετικές ιδιό-
τητες και λειτουργούν καταστέλλοντας την ανοσολογική 
απάντηση12. τα κύτταρα αυτά φαίνεται να παίζουν κάποιο 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αυτοανοσίας. τα Treg 
κύτταρα εκφράζουν έντονα το CD25 και τον μεταγραφικό 
παράγοντα FOXP3 (forkhead box P3), σε συνδυασμό με 
την έκφραση του CD4. η λευχαιμία/λέμφωμα των ενη-
λίκων έχει συνδεθεί με τα κύτταρα Treg, ακριβώς λόγω 
του γεγονότος ότι εκφράζει τους ίδιους δείκτες. το εύ-
ρημα αυτό εξηγεί επιπλεόν και την εκσεσημασμένη ανο-
σοκαταστολή που παρατηρείται στη λευχαιμία/λέμφωμα 
των ενηλίκων.

τον τελευταίο χρόνο αναγνωρίστηκε μία τρίτη υποο-
μάδα τ βοηθητικών κυττάρων, τα Tβ17 κύτταρα (Th17), 
τα οποία αναφέρεται ότι είναι CD4+ λεμφοκύτταρα που 
παράγουν ιντερλευκίνη 17 (IL-17). τα λεμφοκύτταρα 
αυτά συμμετέχουν στη ρύθμιση αυτοάνοσων αντιδράσε-

ων, όπως το χρόνιο άσθμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και η σκλήρυνση κατά 
πλάκας. ςε μία μελέτη ανευρέθηκε ότι τα τβ17 κύτταρα 
στα ποντίκια επάγονται από πολλαπλές κυτοκίνες μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι TGFβ, IL-6, IL-21 και 
IL-23, ενώ οι IL-2, IL-4, ιNFγ και IL-27 αναστέλλουν τη 
διαφοροποίησή τους. Ακόμη τα λεμφοκύταρα αυτά ρυθμί-
ζονται από ποικίλους μεταγραφικούς παράγοντες όπως οι 
RORgammat, IRF4, BATF, FoxP3, T-bet, PPARgamma, 
E-FABP και SOCSs13. Έχει παρατηρηθεί έκφραση των 
Tβ17-σχετιζόμενων μορίων στα ALK(+) αναπλαστικά 
τ λεμφώματα, γεγονός που θα μπορούσε να αντανακλά 
υπέρμετρη ενεργοποίηση της διαφοροποίησης των τβ17 
λεμφοκυττάρων λόγω παθολογικής υπερέκφρασης κυτ-
ταροκινών στη συγκεκριμένη περίπτωση14.

Αρχές ταξινόμησης και τυποποίησης  
των T λεμφωμάτων

η ταξινόμηση των τ λεμφοϋπερπλαστικών εξεργα-
σιών βασίζεται στη χρήση όλων των δεδομένων (κλινι-
κά, μορφολογικά, ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά) που 
υπάρχουν σε κάθε οντότητα. για τη διάγνωση των περισ-
σοτέρων εξεργασιών συνήθως χρησιμοποιείται η μορ-
φολογία και ο ανοσοφαινότυπος. η μοριακή βιολογία 
παίζει έναν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην τυποποίη-
ση και ταξινόμηση των λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασι-
ών. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η μοριακή παθογένεια των 
περισσότερων τ και Νκ λεμφωμάτων παραμένει αδιευ-
κρίνιστη, με αποτέλεσμα το μόνο μοριακό διαγνωστικό 
εργαλείο που υπάρχει να είναι η ανίχνευση της αναδιάτα-
ξης του τ κυτταρικού υποδοχέα, η οποία ωστόσο βοηθά 
μόνο εν μέρει στη διαφορική διάγνωση από την αντιδρα-
στική υπερπλασία.

Υπάρχουν ορισμένα ειδικά ευρήματα (τόσο κλινικά 
όσο και εργαστηριακά) τα οποία εγείρουν την υπόνοια τ 
λεμφώματος. τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον πί-
νακα 1. Ειδικά από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά σημα-
ντικό ρόλο έχει η παρουσία έκπτυξης του παραφλοιού με 
συχνά φυσιολογικά λεμφοζίδια, η παρουσία προέχοντων 
αγγείων, η παρουσία άφθονου αντιδραστικού πληθυσμού 
με συμμετοχή αρκετών ηωσινοφίλων και η παρουσία νε-
οπλασματικών κυττάρων με ακανόνιστο πυρήνα ή/και 
αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα. Ειδικά, η ανέυρεση 
ανώμαλου τ ανοσοφαινότυπου (π.χ. CD4+CD8+, ή CD2-
CD7-) είναι συνηγορητική παρουσίας τ λεμφοϋπερπλα-
στικής εξεργασίας.

η ταξινόμηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας 
του 2008 προτείνει τις κατηγορίες λεμφοϋπερπλαστικών 
εξεργασιών από τ και Νκ λεμφοκύτταρα που παρουσι-
άζονται στον πίνακα 21. τα τ λεμφώματα εμφανίζουν 
σημαντική μορφολογική ποικιλία και ένα μεγάλο εύρος 
ιστολογικής εικόνας που μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη 
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και στο φάσμα της ίδιας οντότητας. η κυτταρική σύνθε-
ση μπορεί να ποικίλει από μικρά κύτταρα με ελάχιστη 
ατυπία μέχρι μεγάλα κύτταρα με αναπλαστική μορφο-
λογία. Ένα τέτοιο μορφολογικό φάσμα μπορεί να παρα-
τηρηθεί τόσο στο αναπλαστικό τ λέμφωμα, όσο και στο 
αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα ή τα εξωλεμφαδενικά τ/
Νκ λεμφώματα, για παράδειγμα. κατά συνέπεια, σε γε-
νικές γραμμές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν μόνο 
κυτταρολογικά κριτήρια για την ταξινόμηση των τ λεμ-
φωμάτων. κατά παρόμοιο τρόπο οι ανοσοϊστοχημικοί 
δείκτες είναι λιγότερο χρήσιμοι για την ταξινόμηση των 
τ λεμφωμάτων, σε σχέση με τα Β λεμφώματα. για πα-
ράδειγμα, ο δείκτης CD30 που είναι χαρακτηριστικό εύ-
ρημα στο αναπλαστικό τ λέμφωμα, ανευρίσκεται συχνά 
και σε άλλα τ και Β λεμφώματα. για το λόγο αυτό, στην 
ταξινόμηση που πρότεινε η ΠοΥ το 2008 για τα τ λεμ-
φώματα, η κλινική εικόνα φαίνεται να παίζει σημαντικό 
ρόλο3. ο ανοσοφαινότυπος των συχνότερων τ και Νκ 
νεοπλασμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 31.

ςυμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς 

περιορισμούς που υπάρχουν στη μελέτη της παθογένειας 
των τ και Νκ λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών, η σύγ-
χρονη βιβλιογραφία περιλαμβάνει σημαντικά δεδομένα 
τα οποία σχετίζουν τα νεοπλασματικά κύτταρα σε κά-
ποιες περιπτώσεις λεμφωμάτων (όπως ειδικά το αγγειο-
ανοσοβλαστικό λέμφωμα) με συγκεκριμένα φυσιολογικά 
κυτταρικά αντίστοιχα αλλά και με ειδικές λειτουργίες 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι 
τα μοριακά δεδομένα που υπάρχουν για τα τ λεμφώμα-
τα, σε σχέση πάντα με τα Β λεμφώματα, η προσπάθεια 
που έχει καταδειχθεί στο σημείο αυτό είναι αξιόλογη και 
έχει συμβάλει στην καθιέρωση ενός συστήματος ταξινό-
μησης το οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από υψηλό 
δείκτη επαναληψιμότητας με βάση διεθνείς μελέτες της 
σύγχρονης βιβλιογραφίας1.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά που εγείρουν την υπό-
νοια Τ-λεμφώματος
Κλινική εικόνα Προσβολή δέρματος ή πνεύμονα

Υπερκαλιαιμία

Ιστολογικά 
χαρακτηριστικά

Διήθηση του παραφλοιού ενώ 
τα λεμφοζίδια παραμένουν 
ανέπαφα

Παρουσία προέχοντων αγγείων
Διαμερισματοποιός ίνωση

Κυτταρολογικά 
χαρακτηριστικά

Ακανόνιστο σχήμα πυρήνα 
(εγκεφαλοειδής, πολυλοβωτός ή 
εντμημένος)

Άφθονο αραιοχρωματικό 
κυτταρόπλασμα

Παρουσία 
αντδραστικών 
κυττάρων

Διαπλεκόμενα δικτυωτά κύτταρα
Ηωσινόφιλα
Επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα
Ώριμα πλασματοκύτταρα

Ανοσοφαινότυπος Ανώμαλος Τ-ανοσοφαινότυπος 
(π.χ CD4+CD8+, ή CD2-CD7-)

Πίνακας 2. Η ταξινόμηση της ΠΟΥ 2008 για τα ώρι-
μα Τ και ΝΚ λεμφοκύτταρα.

•	Λευχαιμικά/διάχυτα
– Τ προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (T-PLL)
– Τ λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη κύτταρα (T-LGL)
– Επιθετική λευχαιμία από ΝΚ κύτταρα
– EBV+ λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή της παιδικής 

ηλικίας
– Τ λευχαιμία/ λέμφωμα των ενηλίκων (ATLL)

•	Λεμφαδενικά
– Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα
– Περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου
– Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό Τ λέμφωμα CD30+
– Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό Τ λέμφωμα CD30-

•	Δερματικά
– Σπογγοειδής μυκητίαση
– Σύνδρομο Sezary
– Πρωτοπαθής CD30+ Τ-λεμφοϋπερπλαστική αλλοί-

ωση του δέρματος
– Πρωτοπαθές δερματικό γδ-Τ λέμφωμα

•	Άλλα Εξωλεμφαδενικά
– Ρινικού τύπου Τ/ΝΚ εξωλεμφαδενικό λέμφωμα
– Τ λέμφωμα σχετιζόμενο με εντεροπάθεια
– Ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα
– Τ λέμφωμα του τύπου της υποδοριΐτιδος
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Πίνακας 3. Ανοσοφαινότυπος των συχνότερων Τ και ΝΚ λεμφωμάτων.

CD3 CD4 CD8 CD7 CD5 CD2 TIA1
GrB
Per CD30 CD25 CD56 CD16 CD57 BCL6 CD10 EBV EMA

Τ προλεμφοκυτταρική 
λευχαιμία

+ + +/- + + + - - - - - - - - - - -

Τ λευχαιμία από 
μεγάλα κοκκιώδη 
κύτταρα

+ - + -/+ -/+ + + + - - - + + - - - -

Τ λευχαιμία/λέμφωμα 
των ενηλίκων

+ + - - + + - - -/+ ++ - - - - - - -

Επιθετική λευχαιμία 
από ΝΚ κύτταρα

+c - -/+ - - + + + - - + - - - - + -

Εξωλεμφαδενικο Τ/ΝΚ 
λέμφωμα, ρινικού 
τύπου

+c - -/+ - - + + + - - + - - - - + -

Τ λέμφωμα που 
σχετίζεται με 
εντεροπάθεια

+ - -/+ + - + + + -/+ -/+ -/+# - - - - - -/+

Ηπατοσπληνικό Τ 
λέμφωμα

+* - +/- + - + + - - - + - - - - - -

Υποδερματικό 
λέμφωμα του τύπου 
της υποδοριΐτιδος

+ - + + -/+ + + + - - + - - - - - -

Σπογγοειδής 
μυκητίαση

+ + -/+ -/+ +/- + - - - - - - - - - - -

Πρωτοπαθές 
δερματικό γδ 
λέμφωμα

+* - -/+ -/+ - + + + - - + - - - - - -

Πρωτοπαθές 
δερματικό CD30+ 
λέμφωμα

+ + - - +/- + + -+ + + - - - - - - +/-

Αγγειοανοσοβλαστικό 
λέμφωμα

+ + - + + + - - - - - - - +/- +/- -** -

Περιφερικό Τ λέμφωμα 
(NOS)

+ +/- -/+ -/+ -/+  + - - -/+ - - - - -^ -^ - -

Αναπλαστικό λέμφωμα, 
ALK+

-/+ +/- -/+ -/+ -/+ + + + ++ ++ +/- - - + - - ++

Αναπλαστικό λέμφωμα, 
ALK-

+/- +/- -/+ -/+ +/- +/- +/- +/- ++ ++ -/+ - - - - - +

c κυτταροπλασματική έκφραση του CD3ε
* T κυτταρικός υποδοχέας γδ
% μία μειοψηφία περιπτώσεων εκφράζει τον T κυτταρικό υποδοχέα αβ
# το CD56 εκφράζεται στο μονόμορφο τύπο
** αρνητικό στα νεοπλασματικά κύτταρα, θετικό στα Β κύτταρα του περιβάλλοντος
^ μία μειοψηφία περιπτώασεων προέρχεται από τα TFH κύτταρα
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Classification of T cell lymphomas
by G. Levidou, P. Korkolopoulou and Ε. Patsouris

1st Department of Pathology National and Kapodistrian University of Athens, “Laikon”, General 
Hospital, Athens

ABSTRACT: T/Νκ cell neoplasms are uncommon (accounting less than 10% of all non-Hodgkin lym-
phomas) tumours of mature and immature T or natural killer (NK) cells at various stages of differentia-
tion. Therapy of the T lymphomas has not been so far as successful as of aggressive B-cell lymphomas, 
and most peripheral T lymphomas (PTLs) have a poor prognosis. The molecular pathogenesis of most 
PTLs is poorly understood. In the recent WHO classification, clinical features, in conjunction with mor-
phological and immunophenotypic criteria, are used to define most disease entities. Functionally, T-cell 
lymphomas are related to the two major arms of the immune system, the innate and adaptive immuni-
ty. NK cells and T cells of the innate immunity recognize antigen in the absence of MHC and are in-
volved in mucosal immunity. The lymphomas derived from these cells often involve cutaneous and 
mucosal sites. Many T- and NK-cell lymphomas observed commonly in the paediatric and young adult 
age group are derived from cells of the innate immune system. The expression of cytotoxic molecules 
in these lymphomas may strengthen apoptosis of tumor and normal bystander cells. Hepatosplenic T-
cell lymphoma, belongs to this category and is a systemic disease derived from functionally immature 
innate effector cells, most often of γδ T cell origin. In contrast, most nodal T-cell lymphomas belong to 
the adaptive immune system. Moreover, T cell lymphomas of the adaptive immune system occur prima-
rily in adults. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AILT), a nodal T cell lymphoma, is mostly likely 
derived from follicular helper T-cells (TFH), a finding that explains many of its pathological and clini-
cal features. Further studies of these neoplasms are needed to elucidate the functional diversity of their 
normal counterparts. 
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