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ΠΕΡιληΨη: τα περιφερικά τ-λεμφώματα μη ειδικού τύπου (Πτλ-μηΕτ) ανήκουν στα ώριμα λεμφα-
δενικά τ-λεμφώματα. Αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νεοπλασιών. το κύτταρο προέλευσης 
θεωρείται ότι είναι ένα ώριμο ενεργοποιημένο τ-λεμφοκύτταρο. Πρόσφατα έχει σημειωθεί σημαντι-
κή πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας τους, έτσι ώστε έχουν αναγνωριστεί βιολογικές υποομάδες, 
έχουν προκύψει βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες και έχουν ανευρεθεί πιθανοί νέοι θεραπευτικοί 
στόχοι, όπως ο υποδοχέας PDGFR-α. οι ασθενείς με Πτλ-μηΕτ παρουσιάζονται σε προχωρημένο κλι-
νικό στάδιο και έχουν δυσμενή πρόγνωση. ο Διεθνής προγνωστικός Δείκτης, ο Προγνωστικός Δείκτης 
για τα τ-λεμφώματα καθώς και διάφορες βιολογικές παράμετροι, όπως ο δείκτης πολλαπλασιασμού Ki-
67 έχουν σημαντική προγνωστική αξία. η βέλτιστη θεραπευτική στρατηγική δεν έχει καθοριστεί επί 
του παρόντος. η πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία είναι χημειοθεραπεία περιέχουσα ανθρακυκλίνη, 
όπως το σχήμα CHOP. Δυστυχώς, η τακτική αυτή επιφέρει ίαση μόνο στο 30% των ασθενών. τα σχή-
ματα CHOEP και CHOP-14 είναι πιθανώς προτιμότερες επιλογές για τη θεραπεία 1ης γραμμής. μεγα-
θεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μΘ/ΑμΑΑκ) μπορεί να 
εφαρμοσθεί ως εδραίωση σε νέους υψηλού κινδύνου ασθενείς, που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση. Ασθε-
νείς που υποτροπιάζουν ή είναι ανθεκτικοί στην αρχική θεραπεία μπορούν να διασωθούν σε ποσοστό 
30% περίπου με μΘ/ΑμΑΑκ. για τους υπολοίπους συνιστάται η συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, 
που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων ή νέων συνδυασμών, όπως η γεμσιταμπίνη, η 
πραλατρεξάτη, το δεπσιπεπτίδιο, το αντίσωμα Alemtuzumab και η ανοσοτοξίνη Denileukin Diftitox.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
τα περιφερικά τ-λεμφώματα μη ειδικού τύπου (Πτλ-

μηΕτ) αποτελούν μια από τις 3 κατηγορίες των λεμφα-
δενικών περιφερικών τ-λεμφωμάτων. η ταξινόμηση του 
Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας1 βασίζεται, όσο αφο-
ρά στα τ-λεμφώματα, σε ένα κλινικοπαθολογικό σύστη-
μα, όπου η κλινική εικόνα και η εντόπισή τους κατέχουν 
πρωτεύοντα ρόλο.

Α. Ορισμός – Επιδημιολογία των πΤΛ-μηΕΤ
Είναι μια εξαιρετικά ετερογενής κατηγορία, όπου 

ουσιαστικά εμπίπτουν οι περιπτώσεις εκείνες που δεν 

διαγιγνώσκονται ως αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα ή 
αναπλαστικό λέμφωμα. Θεωρούνται ως ο «κάδος αχρή-
στων» των ωρίμων τ-λεμφωμάτων, υπό την έννοια του 
ότι περιλαμβάνουν όλες τις οντότητες εκείνες που δεν 
πληρούν είτε τα κλινικά, είτε τα ανοσοφαινοτυπικά κρι-
τήρια των υπολοίπων οντοτήτων. Αποτελούν το 34% των 
ώριμων τ-λεμφωμάτων στον Δυτικό κόσμο, προσβάλ-
λουν συνήθως ενήλικες, ενώ η αναλογία ανδρών:γυναι-
κών είναι περίπου 2:12.

B. Κλινική Εικόνα2-9

η διάμεση ηλικία προσβολής είναι τα 60 έτη. η συνη-
θέστερη κλινική παρουσίαση είναι γενικευμένη λεμφαδε-
νοπάθεια. Περισσότεροι από τα 2/3 των ασθενών έχουν 
εξωλεμφαδενική νόσο που αφορά κυρίως στον σπλήνα, 
ήπαρ, μυελό των οστών και το δέρμα. Β συμ πτώματα συ-
ναντώνται στους μισούς ασθενείς, περίπου το 70% αυτών 
παρουσιάζεται με προχωρημένο κλινικό στάδιο, ενώ το 
30% έχει κατάσταση ικανότητας ≥2. ςυχνά εργαστηριακά 



Περιφερικά λεμφώματα μη ειδικού τύπου 43

ευρήματα αποτελούν η αναιμία, η θρομβοπενία και η ηω-
σινοφιλία. Διήθηση μυελού των οστών παρατηρείται στο 
25-30% και αυξημένη γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH) 
στο 50%. Πολλές φορές η διάγνωση των ασθενών αυτών 
καθυστερεί, καθώς μπορεί να εμφανισθούν με γενικά συ-
μπτώματα, παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις, διαταραχή 
της ηπατικής βιολογίας και περίεργες εντοπίσεις νόσου. 
Δεν είναι σπάνια η εμφάνιση σημπτωμάτων και ευρημά-
των συμβατών με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο.

Γ. Μορφολογία, Ανοσοφαινότυπος  
και Διάγνωση10

η ιστολογική διάγνωση των Πτλ-μηΕτ είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη, καθώς το πρότυπο διήθησης, η κυτταρική 
σύνθεση, τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά και οι 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες δεν είναι ειδικά της οντότητας 
αυτής. η ιστολογική διάγνωση είναι ακόμα δυσχερέστε-
ρη, όταν πρόκειται για εξωλεμφαδενικό ιστό. η διάγνω-
ση τίθεται συχνά μετά από αποκλεισμό των υπολοίπων 
τ-περιφερικών λεμφωμάτων, που διαθέτουν πιο χαρα-
κτηριστικό φαινότυπο.

το βασικό πρότυπο διήθησης του λεμφαδένα είναι δι-
άχυτο ή παραφλοιώδες. ςπανιότερα μπορεί να είναι του 
τύπου τ-ζώνης ή οζώδες.

η κυτταρική σύνθεση είναι εξαιρετικά ποικίλουσα και 
τα παθολογικά κύτταρα είναι συνήθως μεσαίου ή μεγάλου 
μεγέθους με ανώμαλους, πολυμορφικούς πυρήνες, ενώ 
σπανιότερα τα κύτταρα μπορεί να είναι μικρά. τα παθο-
λογικά κύτταρα βρίσκονται σε ένα φλεγμονώδες περι-
βάλλον, αποτελούμενο από αντιδραστικά λεμφοκύτταρα, 
ηωσινόφιλα, πλασματοκύτταρα και μεγάλα Β-κύτταρα. 
μπορεί ακόμα να υπάρχουν κύτταρα τύπου Reed-Sren-
berg, καθώς και επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, ιδιαίτερα στη 
λεμφοεπιθηλιοειδή ποικιλία (λέμφωμα Lennert).

ο ανοσοφαινότυπος των Πτλ-μηΕτ είναι ετερογε-
νής και δεν διακρίνει κλινικά σημαντικές υποκατηγορίες. 
οι οντότητες αυτές εκφράζουν τα συνήθη τ-κυτταρικά 
αντιγόνα (CD2, CD3, CD5, CD7), αλλά συνήθως υπάρ-
χει απώλεια ενός ή περισσοτέρων από αυτά, κυρίως του 
CD7 και λιγότερο συχνά του CD59. ο φαινότυπος CD4 
απαντάται στο 65%, ενώ ο CD8 στο 15% των περιπτώσε-
ων9. τα Πτλ-μηΕτ μπορεί να εκφράζουν CD30, ανεξαρτή-
τως μορφολογίας, κυτταροτοξικά μόρια όπως περφορίνη, 
granzyme B, TIA, καθώς και αντιγόνα ενεργοποίησης, 
όπως HLA-DR, CD25 και CD71.

το 90% των περιπτώσεων έχει αναδιαταγμένα τα γο-
νίδια του τ-κυτταρικού υποδοχέα (TCR). η αναδιάταξη 
του TCR γ γονιδίου είναι συχνότερη και αυτή πρέπει να 
διερευνάται διαγνωστικά.

τα Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζονται από πολλαπλές κα-
ρυοτυπικές ανωμαλίες, τόσο με τη μέθοδο του κλασ-
σικού καρυοτύπου, όσο και με αυτήν του συγκριτικού 

γενομικού υβριδισμού (Comparative Genomic Hybrid-
ization, CGH).

Δ. προγνωστικοί παράγοντες
Δ1. Κλινικοί Προγνωστικοί Παράγοντες

η μελέτη των προγνωστικών παραγόντων στα τ-λεμ-
φώματα παρεμποδίζεται από τη σπανιότητά τους, την 
ανομοιογένεια των θεραπευτικών σχημάτων και από το 
γεγονός, ότι η κατάταξη τους είναι συνεχώς εξελισσόμε-
νη, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται διαφορετι-
κές ιστολογικές υποκατηγορίες, ειδικά στις παλαιότερες 
μελέτες.

ο τ-φαινότυπος γενικά επιφέρει πτωχή πρόγνωση, συ-
γκρινόμενος με τα Β-επιθετικά λεμφώματα, με εξαίρεση 
το αναπλαστικό ALK+ τ/Νκ λέμφωμα, όπως προκύπτει 
από τρεις μεγάλες αναδρομικές μελέτες3,4,11. Αυτό εν μέρει 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς με τ-λεμφώματα 
παρουσιάζονται με περισσότερους δυσμενείς προγνωστι-
κούς παράγοντες2-9, με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό 
των ασθενών να έχει υψηλότερες τιμές Διεθνούς Προ-
γνωστικού Δείκτη (ΔΠΔ/IPI)7,12. Παρόλα αυτά ο τ-φαι-
νότυπος έχει ανεξάρτητη προγνωστική αξία4.

για την κατηγορία των Πτλ-μηΕτ, τα ποσοστά 5-
ετούς επιβίωσης χωρίς εξέλιξη και 5-ετούς συνολικής 
επιβίωσης κυμαίνονται από 18-30% και 25-40% αντί-
στοιχα3-8,11,12.

το πιο εύχρηστο και αναπαραγώγιμο προγνωστικό σύ-
στημα στα Πτλ είναι ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης. 
Πέντε αναδρομικές μελέτες με ικανό αριθμό ασθενών τεκ-
μηρίωσαν την προγνωστική αξία του ΔΠΔ αποκλειστικά 
στα τ-λεμφώματα2,3,5,7,12. ο ΔΠΔ ανιχνεύει τους ασθενείς 
με εξαιρετικά πτωχή πρόγνωση, αλλά μειονέκτημά του 
αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών 
κατατάσσεται στην ενδιάμεση κατηγορία κινδύνου. Πρό-
σφατη μελέτη εξέτασε την προγνωστική αξία του ΔΠΔ ει-
δικά στην κατηγορία των Πτλ-μηΕτ σε 385 ασθενείς, εκ 
των οποίων η πλειονότητα (78%) είχε λάβει θεραπεία με 
τον συνδυασμό CHOP7. η 5-ετής συνολική επιβίωση για 
ασθενείς με 0, 1, 2, ≥3 παράγοντες κινδύνου ήταν 58.9%, 
45.6%, 39.7% και 18.3% αντίστοιχα. με βάση τα δεδο-
μένα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, προτάθηκε από 
τους συγγραφείς αυτούς ένα διαφορετικό προγνωστικό 
σύστημα για τα Πτλ-μηΕτ (PIT: Prognostic Index for PT-
CL-u), βασιζόμενο στην ηλικία, κατάσταση ικανότητας, 
LDH και τη διήθηση μυελού που επιτυγχάνει καλύτερη 
διαστρωμάτωση των προγνωστικών κατηγοριών και δια-
χωρίζει τους ασθενείς σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου 
με καλύτερη ισχύ από τον κλασσικό ΔΠΔ. Έτσι η συνο-
λική 5-ετής επιβίωση για τους ασθενείς με 0, 1, 2 και 3-4 
παράγοντες ήταν 62%, 53%, 33% και 18% αντίστοιχα7. 
οι Went και συνεργάτες δημιούργησαν ένα σύστημα που 
συνδυάζει χαρακτηριστικά του ασθενούς αλλά και βιο-
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στο 7q17, το ογκογονίδιο MYC στο 8q18, οι αναστολείς κι-
νασών CDKN2A και CDKN2B στο 9p19 και το REL στο 
2p15-1620. Εκτός από τις προαναφερθείσες δομικές ανω-
μαλίες, πρόσφατα δυο αναδιατάξεις έχουν συσχετισθεί 
με υποκατηγορίες των Πτλ-μηΕτ. Έτσι η αναδιάταξη 
t(6;14)(p25;q11.2) (IRF4/TCRA) χαρακτηρίζει Πτλ-
μηΕτ με κυτταροτοξικό φαινότυπο και διήθηση μυελού 
και δέρματος21, ενώ η αναδιάταξη t(5;9)(q33;q22) (ITK/
SYK) παρατηρείται στην ιστολογική «οζώδη» ποικιλία 
των Πτλ-μηΕτ, που βιολογικά προσομοιάζει στο αγγει-
οανοσοβλαστικό λέμφωμα22.

Δ2β. Μελέτη έκφρασης γονιδίων
τα γονίδια, η έκφραση των οποίων φαίνεται να διαχω-

ρίζει βιολογικές υποκατηγορίες των Πτλ-μηΕτ αφορούν 
την απόπτωση, τον πολλαπλασιασμό και την κυτταρική 
προσκόλληση14. τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα συ-
νοψίζονται στην ευνοϊκή πρόγνωση των περιπτώσεων 
που υπερεκφράζουν γονίδια σχετιζόμενα με το μονοπά-
τι NF-kappaB23, τη δυσμενή πρόγνωση της υπoκατηγο-
ρίας που υπερεκφράζει γονίδια πολλαπλασιασμού24, τη 
συστηματική υπερέκφραση του PDGFRα από την πλειο-
νότητα των Πτλ-μηΕτ25 και της κινάσης SYK26 από ένα 
ποσοστό εξ’ αυτών. τα ευρήματα αυτά εκτός των άλλων 
αναδεικνύουν πιθανούς θεραπευτικούς στόχους, είτε με 
αναστολείς κινασών, είτε με φάρμακα που στοχεύουν το 
μονοπάτι του NF-kappaB.

οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί στα 
Πτλ-μηΕτ καθώς και η πιθανή προγνωστική τους αξία 
παρουσιάζονται στον πίνακα 19,23,24,27-32.

Ε. Θεραπεία
ςε αντίθεση με άλλες ομάδες αιματολογικών κακο-

ηθειών, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη θεραπεία 
των Πτλ-μηΕτ. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να καθο-
ρίζουν τη βέλτιστη αρχική θεραπεία, με αποτέλεσμα να 
έχει υιοθετηθεί η θεραπευτική στρατηγική των επιθετι-
κών Β-λεμφωμάτων3-8,12,13,33,34.

Ε1. Συμβατική Χημειοθεραπεία
η συνηθέστερα εφαρμοζόμενη θεραπεία πρώτης 

γραμμής περιλαμβάνει ανθρακυκλίνη και κυρίως τον χη-
μειοθεραπευτικό συνδυασμό CHOP και τις παραλλαγές 
του3-8,12,13,33, που οδηγούν σε μακροχρόνια ύφεση μόνο το 
30% των ασθενών. Εντυπωσιακή είναι και η παρατήρηση 
από τη μεγάλη αναδρομική ανάλυση 1320 ασθενών με τ-
λεμφώματα από το International T-cell Lymphoma Proj-
ect, ότι η τελική έκβαση των ασθενών με τ-λεμφώματα 
δεν διέφερε σε ασθενείς που έλαβαν ή όχι ανθρακυκλί-
νη2. τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα οδήγησαν την 

λογικά χαρακτηριστικά της νόσου, όπως την ηλικία, την 
κατάσταση ικανότητας, την LDH και τον δείκτη πολλα-
πλασιασμού Ki-679. Ένα άλλο πιο πολύπλοκο σύστημα 
από τους Sung και συνεργάτες, περιλαμβάνει συνδυασμό 
του ΔΠΔ και του “B-score”, που βασίζεται στην ύπαρξη 
Β-συμπτωμάτων, ογκώδους (bulky) νόσου και τη διήθηση 
του μυελού των οστών (bone marrow). Αυτό το σύστημα 
αναγνωρίζει τους πολύ καλής πρόγνωσης ασθενείς, ενώ 
δεν διαχωρίζει τους υπόλοιπους13. Όπως προκύπτει από 
τα προαναφερόμενα, παρά το γεγονός ότι η πρόγνωση 
των Πτλ-μηΕτ είναι δυσμενής, οι ασθενείς με εντοπι-
σμένη νόσο και χαμηλή βαθμολόγηση (score) μπορούν 
να επιτύχουν ίαση σε σημαντικό ποσοστό.

Δ2. Βιολογικοί Προγνωστικοί Παράγοντες
ο διαχωρισμός των Πτλ-μηΕτ ανάλογα με τη μορ-

φολογία και το μέγεθος των κυττάρων δεν είναι αναπαρα-
γώγιμος και δεν διακρίνει κλινικά σημαντικές υποομάδες 
ασθενών6. η εισαγωγή νέων μεθόδων μελέτης των σπά-
νιων αυτών οντοτήτων, όπως ο in situ υβριδισμός (ISH), 
ο συγκριτικός γενομικός υβριδισμός (CGH), οι μικροσυ-
στοιχίες έκφρασης γονιδίων και οι ιστικές μικροσυστοι-
χίες έχουν επιφέρει πρόοδο αναφορικά με την ανεύρεση 
του κυττάρου προέλευσης, τον διαχωρισμό βιολογικών 
υποομάδων, την ανάδειξη βιολογικών προγνωστικών 
παραγόντων και την ανεύρεση πιθανών θεραπευτικών 
στόχων. τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα στην κα-
τηγορία των Πτλ-μηΕτ, αντανακλώντας προφανώς την 
ετερογένειά τους14. το κύτταρο προέλευσης θεωρείται 
ότι είναι ένα ώριμο ενεργοποιημένο τ-λεμφοκύτταρο. 
η έκφραση υποδοχέων χημοκινών τύπου Th1 και Th2, 
ή η έκφραση κυτταροτοξικών μορίων κατατάσσουν κά-
ποιες περιπτώσεις στις αντίστοιχες λειτουργικές ομάδες 
(T-helper1, T-helper2, T-cytotoxic), αλλά τα ευρήμα-
τα είναι συχνά αντικρουόμενα, με αποτέλεσμα οι διαπι-
στώσεις αυτές να απέχουν πολύ από την εφαρμογή τους 
στην κλινική πράξη15.

Δ2α. Γενετικές ανωμαλίες
η πλειονότητα των Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζονται από 

διαταραχές του αριθμού ή της δομής των χρωμοσωμάτων. 
με τις πιο ευαίσθητες μεθοδολογίες του FISH /CGH σχε-
δόν όλες οι περιπτώσεις έχουν γενετικές ανωμαλίες14. οι 
πιο συχνές είναι προσθήκες και αφορούν τα χρωμοσώμα-
τα 7q, 8q, 17q και 22q, και λιγότερο συχνά ελλείψεις στα 
4q, 5q, 6q, 9p, 10q, 12q, 13q14. μια υποκατηγορία CD5+ 
κυτταροτοξικών Πτλ-μηΕτ χαρακτηρίζεται από ελλεί-
ψεις στα 5q, 10q και 12q και έχει καλύτερη πρόγνωση16. 
ορισμένες από αυτές τις ανωμαλίες έχουν σχετισθεί με 
διαταραχή στην έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στη 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή την ενεργοποίηση του 
NF-kappa B, όπως η CDK-6 (cyclin-dependent kinase-6) 
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κλινική έρευνα σε 3 άξονες: α. στην εντατικοποίηση της 
αρχικής συμβατικής θεραπείας, β. στην εφαρμογή μεγα-
θεραπείας ακολουθούμενης από αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων αίματος στην 
1η ύφεση και γ. στην εισαγωγή νέων βιολογικών θερα-
πειών ή ήδη γνωστών φαρμακευτικών ουσιών με διαφο-
ρετικό μηχανισμό δράσης.

η χρήση πιο εντατικοποιημένων χημειοθεραπευτι-
κών συνδυασμών, όπως το ACVBP της GELA που χρη-
σιμοποιεί αυξημένες δόσεις ανθρακυκλίνης, σχήματα με 
πολλαπλά χημειοθεραπευτικά συμπεριλαμβανομένων 
της μεθοτρεξάτης, ετοποσίδης και ιφωσφαμίδης, όπως 
τα mBACOD34, MACOP-B, HyperCVAD, ASHOP, μι-
ΝΕ35, ESHAP36 δεν φαίνεται να υπερτερούν. η μοναδική 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη απευθυνόμενη ειδικά 
στα Πτλ-μηΕτ προέρχεται από το μεξικό και συγκρί-
νει τον συνδυασμό CHOP με ένα εντατικοποιημένο σχή-
μα (CMED), που περιέχει μεθοτρεξάτη, υψηλές δόσεις 
κυκλοφωσφαμίδης, ετοποσίδη και δεξαμεθαζόνη σε 227 
ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέν Πτλ-μηΕτ37. ο συνδυα-
σμός CMED απεδείχθη να υπερτερεί έναντι του κλασσι-
κού CHOP σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

οι δύο γνωστές προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
της γερμανικής ομάδας λεμφωμάτων σε ασθενείς με επι-

θετικό λέμφωμα κατέδειξαν την υπεροχή του συνδυασμού 
CHOP κάθε 14 ημέρες (CHOP-14) έναντι του κλασσι-
κού CHOP (CHOP-21) για ασθενείς ηλικίας >60 ετών38, 
καθώς και την υπεροχή του συνδυασμού CHOEP έναντι 
του CHOP σε ασθενείς <60 ετών χαμηλού κινδύνου39. οι 
μελέτες αυτές απευθύνονταν κυρίως σε ασθενείς με επι-
θετικό Β-λέμφωμα, αλλά περιελάμβαναν ασθενείς με τ-
λέμφωμα σε ποσοστό 5.8% (1.8% Πτλ-μηΕτ) και 13.7% 
(2.5% Πτλ-μηΕτ) αντίστοιχα. η υπεροχή του CHOEP 
τεκμηριώθηκε πρόσφατα και στην υποομάδα των τ-λεμ-
φωμάτων40. Έτσι οι συνδυασμοί CHOP-14 και CHOEP 
αποτελούν εναλλακτικές επιλογές έναντι του CHOP.

Ε2. Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη 
Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων

η θέση της αυτόλογης μεταμόσχευσης στην 1η πλήρη 
ύφεση για τα τ-περιφερικά λεμφώματα δεν έχει διευκρι-
νιστεί πλήρως. τα αρχικά δεδομένα προήλθαν από ανα-
δρομικές μελέτες, οι οποίες εξ’ ορισμού περιέχουν θετικά 
επιλεγμένους ασθενείς, μικρό αριθμό περιστατικών και 
ποικίλες ιστολογικές υποκατηγορίες41-51 (πίνακας 2). Από 

Πίνακας 1. Βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες στα ΠΤΛ-ΕΤ

Παράγων Βιολογική Σημασία Μέθοδος
Προγνωστική 

Σημασία Βιβλιογραφία
P53 Ογκοκατασταλτικό Γονίδιο ΑΙΧ Δυσμενής 27
Υπερέκφραση γονιδίων NF-κB Ενδοκυττάριο μονοπάτι ΜΕΓ Eυμενής 23
Κατηγορία U1: Υπερέκφραση cyclin D2 Κυτταρικός κύκλος ΜΕΓ Δυσμενής 28
Κατηγορία U2: Υπερέκφραση Bcl-2, 

NFκB1
Απόπτωση ΜΕΓ - 28

Κατηγορία U3: Υπερέκφραση γονιδίων 
μονοπατιού Interferon/JAK/STAT

Σηματοδοτικό μονοπάτι ΜΕΓ - 28

Υπερέκφραση CCNA, CCNB, ΤOP2A, PCNA Γονίδια  
πολλαπλασιασμού

ΜΕΓ Δυσμενής 24

Ki-67≥80% Μόριο πολλαπλασιασμού AIX Δυσμενής 9
EBERs ιός EBV In situ  

υβριδισμός
Δυσμενής 9

ΤΙΑ-1, granzyme B Κυτταροτοξικά μόρια AIX Δυσμενής 29
Γενετική Υπογραφή Κυτταροτοξικού  

Τ-λεμφοκυττάρου
ΜΕΓ Δυσμενής 30

CD15 ΑΙΧ Δυσμενής 9
CCR4 Υποδοχέας χημειοκίνης 

ΤΗ2
ΑΙΧ Δυσμενής 31

CXCR3 / CCR5 Υποδοχείς χημειοκινών 
ΤΗ1

ΑΙΧ Καλή/ 
Ενδιάμεση

31, 32

ΑΙΧ: Ανοσοίστοχημεία, ΜΕΓ: Μικροσυστοιχίες έκφρασης γονιδίων
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τις μελέτες αυτές προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών επιτύγχα-
νε μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. Από τις αναδρομικές 
μελέτες της ισπανικής ομάδας GEL-TAMO προκύπτουν 
δυο σημαντικές παρατηρήσεις: η έκβαση των ασθενών 
που μεταμοσχεύονται όντας χημειοανθεκτικοί είναι εξαι-
ρετικά πτωχή, χωρίς μακροχρόνιους επιζώντες52. Επιπρό-
σθετα όλοι οι ασθενείς με 2-3 παράγοντες του aaIPI και 
αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη απεβίωσαν από το νόση-
μά τους, σε αντίθεση με αυτούς προ της μεταμόσχευσης 
που δεν είχαν κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες, 
οι οποίοι επέτυχαν 5-ετή συνολική επιβίωση 60%48. Πιο 
πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα προοπτικών φά-
σεως ιι μελετών, που περιέχουν πιο ομοιογενή πληθυσμό 
και αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αποτελεσματικότητα 
της μεγαθεραπείας στο σύνολο των ασθενών53-57 (πίνακας 
3). ο σχεδιασμός των μελετών αυτών περιλαμβάνει εντα-
τικοποιημένη θεραπεία εφόδου και προβλέπει τη μεγα-
θεραπεία μόνο στους χημειοευαίσθητους ασθενείς. Από 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι η επί-
τευξη πλήρους ύφεσης προ της αυτόλογης μεταμόσχευ-

σης είναι ο πλέον σημαντικός προγνωστικός παράγων για 
την επιτυχή έκβαση57. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το πο-
σοστό των ασθενών που δεν καταφέρνουν να φθάσουν 
στη μεταμόσχευση (23%-59%) λόγω πρώιμης εξέλιξης 
της νόσου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ίαση μόνο 
στο 30-40% του συνόλου των ασθενών. Βέβαια, η έκβα-
ση είναι ικανοποιητική για αυτούς που ολοκληρώνουν το 
πρόγραμμα, καθώς >60% ασθενών αυτών επιτυγχάνουν 
μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου.

ορισμένα επίσης συμπεράσματα μπορούν να εξα-
χθούν από τις τυχαιοποιημένες μελέτες της γαλλικής 
ομάδας GELA LNH-87 και LNH-93 που εξέτασαν το ρό-
λο της μεγαθεραπείας ως εδραίωση στην 1η ύφεση. Από 
την ανάλυση υποομάδων δεν προέκυψε ουδεμία υπερο-
χή της μεγαθεραπείας σε ασθενείς με τ-μη αναπλαστι-
κό λέμφωμα58.

ςυμπερασματικά, η αυτόλογη μεταμόσχευση στην 1η 
ύφεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εντός συνεργατικών 
κλινικών μελετών. Παρ’ όλα αυτά, η μεγαθεραπεία, ως 
θεραπεία εδραίωσης σε νέους ασθενείς με υψηλό ΔΠΔ, 
ή PIT, που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση με τη χημειοθε-
ραπεία 1ης γραμμής, είναι μια λογική επιλογή.

Πίνακας 2. Μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με ΠΤΛ-μηΕΤ, αναδρομικές μελέτες

Συγγραφέας n
%

ΠΤΛ-μηΕΤ
Δ.Π.

(μήνες) ΣΕ (%) ΕΕΕ/ΕΕΝ (%) Σχόλια

Vose 1990 17 - 28 2-ετής: 35 28 Όλοι οι ασθενείς σε υποτροπή

Blystad 2001 40 50 36 3ετής: 58 48 28%: 1η ΠΥ, 100% ΧΕ, aaIPI >1: 72% 

Song 2003 36 55 42 3ετής: 48 37
ΠΤΛ-μηΕΤ: 23

100%: υποτροπή/πρωτοπαθώς  
ανθεκτικοί, 100% XE

35 69 5-ετής: 33 26 14% ασθ: 1η ΠΥ, IPI 3-5: 45% 

Rodriguez 2003 
GEL-TAMO 

115 63 37 5-ετής: 56
1η ΠΥ: 80%

51
1η ΠΥ: 79%

32% 1η ΠΥ, 62% XE, aIPI>1: 60%, ΠΠ: LDH, 
aaIPI, 1η ΠΥ >2η ΠΥ, ΠΥ>ΜΥ>Ανθεκτική 

νόσος

Jantunen 2004 37 38 24 5-ετής: 54 44 1η ΠΥ/1η ΜΥ: 49%, IPI 3-4: 30%

Feyler S 2007 
BSBMT/
ABMTR

64 47 48 3-ετής: 53
ΠΤΛ-μηΕΤ: 36

1η ΠΥ: 62

50
ΠΤΛ-μηΕΤ: 36

1η ΠΥ: 59

48%: 1η ΠΥ, IPI 3-4: 22%, ΧΕ: ΠΠ

Rodriguez 2007 
GEL-TAMO

123 63 61 5-ετής: 45 35 100%: υποτροπή/πρωτοπαθώς ανθεκτι-
κοί, aIPI>1: 16%, PIT>1: 9%, ΠΠ: β2m, 

aaIPI

Rodriguez 2007 
GEL-TAMO

74 50 67 5-ετής: 68 63 100%: 1η πλήρης ύφεση, aIPI>1: 65%, PIT 
3-4: 14%, ΠΠ: PIT

Chen 2008 53 32 60 5-ετής: 48 25 ΧΕ: ΠΠ, Χημειοανθεκτικοί: 0% 5-ετής ΕΕΕ

Yang 2009 64 100 30 3-ετής: 53 3-ετής: 44 1η ΠΥ: 25%, 1η ΜΥ: 18.8%, PIT 2-3: 27%,  
ΠΠ: PIT, ΠΥ προ ΜΘ 

ΠΤΛ-μηΕΤ: Περιφερικό Τ-λέμφωμα μη ειδικού τύπου, ΔΠ: Διάμεση Παρακολούθηση, ΣΕ: Συνολική Επιβίωση, ΕΕΕ: Επιβίωση Ελεύθερη Επιδείνωσης, ΕΕΝ: 
Επιβίωση Ελεύθερη Νόσου, ΠΠ: Προγνωστικοί Παράγοντες, ΧΕ: χημειοευαισθησία, ΠΥ: Πλήρης Ύφεση, ΜΥ: Μερική Ύφεση, β2m: β2 μικροσφαιρίνη, 
IPI: International Prognostic Index, aaIPI: age-adjusted International Prognostic Index, PIT: Prognostic Index for T-cell lymphoma
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Ε3. Νέοι συνδυασμοί και Φάρμακα
οι παράγοντες αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κα-

νόνα σε υποτροπιάσαντες ή ανθεκτικούς ασθενείς, οι πιο 
δραστικοί εξ΄ αυτών δε, μετακινούνται στην πρώτη γραμ-
μή, κυρίως σε συνδυασμούς.

Ε3α. Ανάλογα νουκλεοσιδίων
η γεμσιταμπίνη (gemcitabine), ένα ανάλογο της κυτα-

ραβίνης, η οποία έχει δραστικότητα στα τ-λεμφώματα ως 
μονοθεραπεία59, εφαρμόζεται τώρα σε συνδυασμούς με 
άλλα χημειοθεραπευτικά, όπως στον συνδυασμό GEMP 
(gemcitabine/cisplatin/methylprednisolone)60 με ανταπο-
κρίσεις της τάξεως του 70% στο σύνολο των ασθενών με 
τ-λέμφωμα. τα δεδομένα αυτά προέρχονται βέβαια από 
μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών σε υποτροπή και με 
ποικίλους ιστολογικούς υπότυπους. τρέχουσα μελέτη της 
ομάδας Southwestern Oncolcy (SWOG) εξετάζει την απο-
τελεσματικότητα του συνδυασμού PEGS (cisplatin/etopo-
side/gemcitabine/solumedrol) στην1η γραμμή θεραπείας. 
Από τα υπόλοιπα ανάλογα νουκλεοσιδίων, η μεγαλύτε-
ρη εμπειρία υπάρχει με την πεντοστατίνη (pentostatin), 
η οποία έχει δοκιμαστεί στην υποτροπή με περιορισμέ-

νη αποτελεσματικότητα. Άλλοι νεώτεροι παράγοντες της 
κατηγορίας αυτής, των οποίων η δραστικότητα εξετάζε-
ται σε τρέχουσες μελέτες είναι η nelarabine (πρόδρομή 
δραστική ουσία της Ara-G) και η forodesine (αναστολέ-
ας της φωσφορυλάσης των πουρινών).

Ε3β. Αντιμεταβολίτες
η πιο ελπιδοφόρα νέα ουσία είναι η pralatrexate (PDX), 

που ομοιάζει στη δομή και τον μηχανισμό δράσης με τη 
μεθοτρεξάτη, αλλά με πολύ υψηλότερη συγγένεια για 
τον μεταφορέα του αναχθέντος φυλλικού οξέος (RFC-1, 
reduced folate carrier), με συνέπεια την αυξημένη δυνα-
τότητα διείσδυσης και συγκέντρωσης ενδοκυτταρίως. τα 
αποτελέσματα από μελέτη επί 24 ασθενών με ανθεκτικά/
σε υποτροπή περιφερικά τ-λεμφώματα είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά με 50% ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένων 
πλήρων υφέσεων61. τρέχουσες μελέτες εξετάζουν περαι-
τέρω τη δραστικότητα της πραλατρεξάτης, μόνη της ή σε 
συνδυασμό με τη γεμσιταμπίνη.

Ε3γ. Βιολογικοί Παράγοντες
Από τη μεγάλη φαρέτρα των νέων βιολογικών θερα-

πίνακας 3. Μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με ΠΤΛ-μηΕΤ στην πρώτη ύφεση, προοπτι-
κές μελέτες

Corradini  
2006

Reimer  
2009

D’Amore 
2006

Rodriguez 
2007

Mercadal 
2008

Αριθμός Ασθενών 62 83 99 26 41 

% ΠΤΛ-μηΕΤ 45 39 41 42 49

% ALK+ ΑΛΜΚ 30 0 0 0 0

Διάμεση Ηλικία (έτη) 43 47 55 44 47

IPI/PIT aIPI: 2-3: 71% aIPI 2-3: 51%
PIT 2-4: 29%

IPI 3-4: 54% aIPI 2-3: 72%
PIT 3-4: 19%

IPI 3-5: 46%
PIT 2-4: 49%

Χημειοθεραπέια  
Εφόδου

 APO DHAP MACOP-B
 ↓ ↓
 HDS HDAraC/Mito
 ↓ ↓

CHOP,
Dexa-BEAM/ESHAP

CHOEP MegaCHOP, 
IFE

MegaCHOP, 
ESHAP

Μεγαθεραπεία  HDMTX/Mel BEAM TBI/Cy BEAM BEAM BEAM (C)

% Ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε ΜΘ

74 66 73 77 41

ΣE 34% @ 12έτη 48% @ 3 έτη 67% @ 3έτη 73% @ 3έτη 39% @ 4έτη

EEE 30% @ 12 έτη ~35% - 53% 30% @ 4έτη

ΣΕ/ΕΕΕ επί ΜΘ* -/60% 71% 84%/56% -

Διάμεση Παρακολούθηση 76 μήνες 33 μήνες 24 μήνες 35 μήνες 3.2 έτη

ΠΤΛ-μηΕΤ: Περιφερικό Τ-λέμφωμα μη ειδικού ταύπου, ΑΛΜΚ: Αναπλαστικό Λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ΣΕ: Συνολίκή Επιβίωση, ΕΕΕ: 
Επιβίωση Ελεύθερη Επιδείνωσης, IPI: International Prognostic Index, aaIPI: age-adjusted International Prognostic Index, PIT: Prognostic In-
dex for T-cell lymphoma

*: Συνολική επιβίωση/Επιβίωση ελεύθερη επιδείνωσης για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεγαθεραπεία
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πειών, όπως οι αναστολείς του πρωτεασώματος, οι ανα-
στολείς του μονοπατιού m-TOR, οι αντιαγγειογενετικοί 
παράγοντες, ξεχωρίζει η ομάδα των αναστολέων της 
ακετυλίωσης των ιστονών και ειδικά το δεπσιπεπτίδιο 
(romidepsin). η αποτελεσματικότητά του έγινε αρχικά 
αντιληπτή στα δερματικά τ-λεμφώματα, και στον τρέχο-
ντα χρόνο εξετάζεται σε άλλες ιστολογικές κατηγορίες, 
μεταξύ των οποίων και τα Πτλ-μηΕτ, όπου ως μονοθε-
ραπεία απέδωσε 28% ανταπόκριση σε ασθενείς με ανθε-
κτικό/σε υποτροπή τ-λέμφωμα62.

Ε3δ. Μονοκλωνικά Αντισώματα

Ε3δi. Alemtuzumab (MabCampath®)
το μονοκλωνικό αυτό ανθρωποποιημένο IgG1kappa 

αντίσωμα κατευθύνεται έναντι του αντιγόνου CD52, που 
εκφράζεται στην επιφάνεια των Β-, τ-λεμφοκυττάρων 
και των μονοκυττάρων, όντας έτσι εξαιρετικά ανοσοκα-
τασταλτικό. Ως μονοθεραπεία επιφέρει βραχυπρόθεσμες 
ανταποκρίσεις της τάξεως του 50% στην κατηγορία των 
Πτλ-μηΕτ63. η κλινική έρευνα προσπάθησε να αναπα-
ραγάγει τα αποτελέσματα του συνδυασμού Rituximab/
χημειοθεραπείας για τα Β-λεμφώματα, με την προσθήκη 
του Alemtuzumab στο σχήμα CHOP για τα τ-λεμφώμα-
τα. το Αlemtuzumab έχει δοκιμασθεί σε συνδυασμό με 
το σχήμα CHOP63, τους συνδυασμούς Fludarabine/cyclo-
phosphamide/doxorubicin64 και EPOCH. Παρά τα υψηλά 
ποσοστά πλήρους ύφεσης, η μακροχρόνια αποτελεσμα-
τικότητα όχι μόνο δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το CHOP, 
αλλά επιπλέον παρουσιάσθηκε σημαντική αιματολογική 
τοξικότητα καθώς και σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις. 
τρέχουσες μελέτες στην Ευρώπη εξετάζουν την ενσωμά-
τωσή του σε στρατηγικές μεγαθεραπείας και αυτόλογης 
μεταμόσχευσης. καθώς η ανταπόκριση στο Alemtuzum-
ab φαίνεται να εξαρτάται από την έκφραση του CD52, 
ένα επιπλέον ζήτημα προκύπτει από την ετερογενή του 
έκφραση στον νεοπλασματικό ιστό, τουλάχιστον με την 
ανοσοϊστοχημεία. Από τα Πτλ-μηΕτ περίπου το 30-
40% εκφράζουν το CD5266. Πιθανώς η τυποποίηση της 
μεθόδου εκτίμησης της έκφρασης του CD52, καθώς και 
η υιοθέτηση διαφορετικού προγράμματος ή δόσεων χο-
ρήγησης του MabCampath, επιτρέψουν τη βέλτιστη εν-
σωμάτωση του στη θεραπεία των Πτλ-μηΕτ.

Ε3δii. Άλλα μονοκλωνικά αντισώματα/
ανοσοθεραπείες

η ανοσοτοξίνη denileukin diftitox (Ontak®) είναι μια 
γενετικά ανασυνδυασμένη χιμαιρική πρωτεΐνη αποτελού-
μενη από τις αλληλουχίες αμινοξέων για τα κλάσματα Α 
και Β της διφθεριτιδικής τοξίνης με τις αλληλουχίες της 
ανθρώπινης ιντερλευκίνης-2. η δραστικότητα της είναι 
γνωστή στα δερματικά τ-λεμφώματα και επιπλέον δεν είναι 
μυελοκατασταλτική. Έτσι μπορεί εύκολα να συνδυαστεί 

με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. η αποτελεσματικότη-
τά της δεν φαίνεται να εξαρτάται από την έκφραση του 
CD25, που αποτελεί τμήμα του υποδοχέα της ιντερλευκί-
νης-2. Από φάσης ιι μελέτες η συνολική ανταπόκριση ως 
μονοθεραπεία ήταν 48%67. Αναμένεται παρακολούθηση 
και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτών.

Άλλα υπό μελέτη μονοκλωνικά αντισώματα είναι 
το Zanolimumab (anti-CD4)68 και το Siplizumab (anti-
CD2)89.

Ε4. Θεραπεία στην Υποτροπή
Όπως είναι φανερό, από όσα προαναφέρθηκαν, η πλει-

ονότητα των ασθενών υποτροπιάζει, ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό εμφανίζει πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο. η έκ-
βαση των ασθενών αυτών είναι εξαιρετικά πτωχή, χωρίς 
ουσιαστική πιθανότητα ίασης, τουλάχιστον με συμβατική 
χημειοθεραπεία. η θεραπευτική στρατηγική περιλαμβά-
νει θεραπεία διάσωσης με εναλλακτικά σχήματα περιέ-
χοντα πλατίνα ή ιφωσφαμίδη, κινητοποίηση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων και στη συνέχεια μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση στους ανταποκριθέντες. η 
χημειοευαισθησία και μάλιστα η επίτευξη πλήρους ύφε-
σης είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγων για την 
επιτυχή έκβαση, ενώ οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς δεν 
διασώζονται με την τακτική αυτή44-46,48,50. για τους ασθε-
νείς εκείνους που είναι νεώτεροι των 65 ετών, με καλή 
κατάσταση ικανότητας και ανταποκρίνονται στη θεραπεία 
2ης γραμμής, η μεγαθεραπεία μπορεί να επιφέρει μακρο-
χρόνιο έλεγχο της νόσου περίπου στο 30%. οι καμπύλες 
επιβίωσης επιπεδώνονται στα 3 έτη, με σπάνιες καθυστε-
ρημένες υποτροπές. για την πλειονότητα όμως των ασθε-
νών με Πτλ-μηΕτ, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
αυτή, οι εναλλακτικές θεραπείες είναι περιορισμένες. η 
πιο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι η συμμετοχή τους σε 
κλινικές μελέτες που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες 
νέες φαρμακευτικές ουσίες ή νέους συνδυασμούς. Δια-
φορετικά, εκτός κλινικών μελετών, η γεμσιταμπίνη και 
συνδυασμοί της, σχήματα περιέχοντα πλατίνα, ετοποσί-
δη ή μεθοτρεξάτη, η πεντοστατίνη και το Alemtuzumab 
είναι λογικές επιλογές. η θέση της αλλογενούς μετα-
μόσχευσης αναπτύσσεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του 
τεύχους αυτού.

Έως σήμερα, τα διαθέσιμα θεραπευτικά όπλα δεν έχουν 
καταφέρει να αλλάξουν τη φυσική ιστορία των Πτλ-μηΕτ. 
οι προσπάθειες των ερευνητών με τις διαθέσιμες νέες τε-
χνολογίες πιθανώς να βοηθήσει στην αναγνώριση υποο-
μάδων με ξεχωριστό βιολογικό και προγνωστικό προφίλ 
και στη σωστή επιλογή των ασθενών για τις κατάλληλες 
θεραπείες. Είναι τέλος προφανής η αναγκαιότητα έντα-
ξης των ασθενών με Πτλ-μηΕτ σε πολυκεντρικές μελέ-
τες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
για την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπευ-
τικών στρατηγικών.
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Peripheral nodal T-cell lymphomas not otherwise specified (NOS)
by M.κ. Angelopoulou and O. Tsopra
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ABSTRACT: Peripheral T-cell lymphomas not otherwise specified (PTCL-NOS) belong to the mature 
nodal T-cell neoplasias. They represent an extremely heterogenous group, considered as the “waste bas-
ket” of T-cell lymphomas. Their normal counterpart is a mature activated T-cell. Recently, progress has 
been made in regard to their biology resulting in the identification of different biologic subgroups and 
biologic prognostic factors and possible therapeutic targets, such as PDGFR-α. Patients with PTCL-NOS 
usually present with advanced disease and carry a poor prognosis. The International Prognostic Index 
(IPI), the Prognostic Index for T-cell lymphomas (PIT), as well as various biologic parameters, such as 
Ki-67 have prognostic significance. The optimal treatment strategy remains to be defined. The most fre-
quently applied treatment is anthracycline-containing chemotherapy like CHOP. However, this approach 
can cure 30% of the patients approximately. CHOEP or CHOP-14 might be better candidates for first-
line treatment. Young high-risk patients who achieve a complete remission can be consolidated with high 
dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation (HDT/ASCT). One third of relapsed/refrac-
tory patients can be salvaged with HDT/ASCT, if they are chemosensitive to second line chemotherapy. 
The remaining ones should be preferentially treated within clinical trials, testing new drugs or combina-
tions, such as gemcitabine, Alemtuzumab, pralatrexate, depsipeptide or denileukin diftitox.
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