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ΠΕΡιληΨη: η λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (Large Granular Lymphocytes, LGLs) 
είναι σχετικά σπάνια νοσολογική οντότητα που εκδηλώνεται συνήθως ως ήπια ασθένεια και σπανιότε-
ρα ως επιθετική μορφή. Αντιπροσωπεύει ένα φάσμα λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, που αφορά σε 
CD3+ T κύτταρα ή σε CD3- ΝK κύτταρα. με βάση την κλινική εικόνα διακρίνεται στην ήπια T-LGL 
λευχαιμία, τη χρόνια NK-LGL λευχαιμία, την επιθετική T-LGL λευχαιμία και την επιθετική NK-LGL 
λευχαιμία. ςυχνότερη μορφή είναι η ήπια T-LGL λευχαιμία με επικρατέστερο εργαστηριακό εύρημα τις 
κυτταροπενίες στο αίμα. ςτα αίτια της νόσου αναφέρεται ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός από ενδογε-
νή αυτοαντιγόνα ή αντιγόνα ιών. για την τεκμηρίωση της νόσου απαιτείται η απόδειξη κλωνικότητας 
των τ ή Νκ κυττάρων και η ανεύρεση χαρακτηριστικού ανοσοφαινοτύπου. η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση στηρίζεται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή με χαμηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, κυκλοφωσφαμίδης, 
ή κυκλοσπορίνης A με ή χωρίς στεροειδή καθώς και στη χορήγηση αυξητικών αιμοποιητικών παρα-
γόντων. για τις ανθεκτικές μορφές της νόσου έχουν δοκιμαστεί το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD52 
(alemtuzumab) και τα ανάλογα πουρινών ενώ για επιλεγμένες περιπτώσεις προτείνεται η σπληνεκτο-
μή. για τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου έχει χρησιμοποιηθεί η συνδυασμένη χημειοθεραπεία που 
περιλαμβάνει σχήματα ανάλογα των χορηγούμενων στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία αλλά και η 
αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
τα μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (Large Granular 

Lymphocytes (LGLs) αντιπροσωπεύουν το 10%-15% του 
συνόλου των λεμφομονοπυρήνων του αίματος στους φυ-
σιολογικούς ενήλικες.1 ςτην πλειονότητα τους (85%) πρό-
κειται για CD3- κύτταρα φυσικούς φονείς (natural killer 
cells, NK) ενώ σπανιότερα (15%) είναι CD3+ τ λεμφο-
κύτταρα. μορφολογικά τα LGL είναι μέσου προς με-
γάλου μεγέθους κύτταρα, με έκκεντρο πυρήνα, άφθονο 
πρωτόπλασμα και αδρά αζουρόφιλα κοκκία. τα T-LGL 
κύτταρα είναι ώριμα μεταθυμικά, ενεργοποιημένα CD8+ 
T λεμφοκύτταρα. τα Νκ LGLs ανήκουν στο σύστημα της 
φυσικής ανοσίας και έχουν κυτταροτοξικές ικανότητες 
που δεν απαιτούν τη συμμετοχή του μείζονος σύμπλεγ-
ματος ιστοσυμβατότητας.2

η LGL λευχαιμία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 
1985 από τον Loughran και το 1993 αναγνωρίστηκαν δύο 
χωριστές οντότητες με βάση την προέλευση των κυττά-
ρων (τ ή Νκ).3,4 οι LGL λευχαιμίες αντιπροσωπεύουν 
ένα ετερογενές φάσμα λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων 
ως προς την κλινική πορεία και την πρόγνωση (Πίνακας 
1).2,5,6 η πρόσφατα αναθεωρημένη ταξινόμηση του Πα-
γκόσμιου οργανισμού Υγείας (World Health Organiza-
tion, WHO) περιλαμβάνει την T-LGL λευχαιμία και την 
επιθετική NK-λευχαιμία ως δυο ξεχωριστές οντότητες που 
εντάσσονται στις T/NK λευχαιμίες/λεμφώματα. Δοθέντος 
ότι η επιθετική μορφή της T-LGL λευχαιμίας είναι σπά-
νια, δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην ταξινόμηση 
κατά WHO για τη νοσολογική αυτή οντότητα. Επιπλέον, 
αναγνωρίζονται δυο καλοήθεις καταστάσεις που εντάσ-
σονται στο φάσμα των LGL διαταραχών: η παροδική (<6 
μήνες) και η χρόνια (>6 μήνες) αύξηση των LGL. Παρο-
δική (<6 μήνες) αντιδραστική αύξηση των LGL παρατη-
ρείται σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων, αυτοάνοσων 
νοσημάτων, κακοηθειών και μετά από μεταμόσχευση συ-
μπαγών οργάνων.7 οι αντιδραστικές αυτές αυξήσεις των 
LGL είναι πολυκλωνικές και αφορούν στα CD3+ T-LGL, 
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αποκαθίστανται δε αυτόματα ή μετά από θεραπεία του 
υποκείμενου νοσήματος. ςε ηλικιωμένα άτομα έχει πα-
ρατηρηθεί με μελέτη του ρεπερτορίου του υποδοχέα του 
τ-λεμφοκυττάρου (T-cell receptor, TCR), η ύπαρξη ολι-
γοκλωνικών ή και κλωνικών πληθυσμών κυτταροτοξικών 
τ-λεμφοκυττάρων που στις περιπτώσεις χωρίς υποκείμε-
νη συμπτωματολογία χαρακτηρίζονται ως «μονοκλωνικές 
κλωνοπάθειες αδιευκρίνιστης αιτιολογίας» (monoclonal 
clonopathy of unclear singnificance (MCUS).8 καθώς είναι 
δύσκολο να αποδειχθεί η κλωνικότητα για τα Νκ κύττα-
ρα, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αν οι χρόνιες Νκ λεμφο-
κυτταρώσεις αντιπροσωπεύουν χρόνια Νκ λευχαιμία. 
η κλινική εικόνα είναι εκείνη που συνήθως κατευθύνει 
προς μια τέτοια διάγνωση2. Έτσι, ασθενείς με συστηματι-
κά συμπτώματα, διήθηση σπληνός, ήπατος ή μυελού των 
οστών ταξινομούνται ως χρόνιες Νκ λευχαιμίες, ενώ οι 
ασυμπτωματικοί ασθενείς κατατάσσονται στις περιπτώ-
σεις των καλοήθων Νκ λεμφοκυτταρώσεων.

Επιδημιολογία
η LGL λευχαιμία αντιπροσωπεύει το 2%-5% του 

συνόλου των τ/NK κακοηθειών. ςυνολικά, 400 τέτοιες 
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.9 
η ήπια T- LGL λευχαιμία είναι η πιο συνηθισμένη περί-
πτωση, αντιστοιχεί δε περίπου στο 85% των περιπτώσε-
ων που διαγιγνώσκονται στον Δυτικό κόσμο. Απαντάται 
εξίσου και στα δυο φύλα με αναλογία 1:1 και με μέση 

ηλικία εμφάνισης τα 60 έτη. Ωστόσο, έχουν περιγραφεί 
περιπτώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ακόμα και σε 
παιδιά. η επιθετική Νκ-λευχαιμία τυπικά απαντάται σε 
μικρότερες ηλικίες με μέση ηλικία διάγνωσης τα 39 έτη 
και μεγαλύτερο επιπολασμό στην Ασία και τη Νότια Αμε-
ρική.4,10,11 λιγότερες από 100 περιπτώσεις έχουν περιγρα-
φεί στη διεθνή βιβλιογραφία.12

παθογένεια
η παθογένεια της LGL λευχαιμίας δεν έχει πλήρως 

διευκρινισθεί. Έχει προταθεί ως αρχικό γεγονός στη δια-
δικασία εμφάνισης της LGL, ο χρόνιος αντιγονικός ερεθι-
σμός είτε από αυτοαντιγόνα είτε από εξωγενή αντιγόνα, 
όπως εκείνα ιών (π.χ. του ανθρώπινου τ-λεμφοτρόπου ιού, 
human T-cell lymphotrophic virus-HTLV).13 Δεν έχει απο-
σαφηνιστεί αν απαιτείται και δεύτερο μοριακό γεγονός 
προκειμένου να εκδηλωθεί σε πλήρη μορφή η ασθένεια. 
Έχει, επίσης, προταθεί ότι η T-LGL λευχαιμία θα μπο-
ρούσε να αντιπροσωπεύει μια αυτοάνοση διαταραχή που 
προκαλείται από χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό και οδηγεί 
σε ανάπτυξη ενός προέχοντος CD8+ T-κυτταροτοξικού 
κυτταρικού κλώνου. η συνύπαρξη της T-LGL λευχαιμί-
ας με πολλά αυτοάνοσα νοσήματα υποστηρίζει αυτήν τη 
θεωρία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από ανά-
λυση της υπερμεταβλητής περιοχής 3 (complementarity 
determining region 3, CDR3) της β αλύσου του TCR σε 
ασθενείς με T-LGL, έχει αποδειχθεί η μη τυχαία κλωνι-

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά της LGL λευχαιμίας
Ήπια T-LGL 
λευχαιμία

Επιθετική T-LGL 
λευχαιμία

Επιθετική ΝΚ-LGL 
λευχαιμία

Χρόνια NK- LGL 
λευχαιμία

Μέση ηλικία (έτη) 60 41 39 60,5
Άνδρες:Γυναίκες 1:1 2:1 1:1 7:1
Ανοσοφαινότυπος CD3+, TCRαβ+CD8+, 

CD57+, CD16+
CD3+, TCRαβ+CD8+, 

CD16+, CD56+
CD2+,CD3-, CD16+,  

CD56+
CD2+,CD3-, CD16+, 

CD56+

Κλινική εικόνα Το 1/3 χωρις 
συμπτωματα. 
Τα 2/3 με 
συμπτώματα, 
κυτταροπενίες 
σπληνομεγαλία 
ρευματοειδή 
αρθρίτιδα

Β συμπτώματα, 
οργανομεγαλία, 
λεμφαδενοπάθεια, 
κυτταροπενίες.

Β συμπτωματα, 
οργανομεγαλία, 
λεμφαδενοπάθεια, 
κυτταροπενίες

Το 60% χωρίς 
συμπτώματα. Το 
40% με συμπτώματα, 
κυτταροπενίες, 
αγγειίτιδα, 
νευροπάθεια, 
σπληνομεγαλία

Θεραπεία Παρακολούθηση, 
ανοσοκαταστολή

Χημειοθεραπεία με 
σχήματα ανάλογα των 
χορηγούμενων στην 
οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία

Χημειοθεραπεία με 
σχήματα ανάλογα των 
χορηγούμενων στην 
οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία

Παρακολούθηση, 
ανοσοκαταστολή

Πρόγνωση Καλή Πτωχή Πολύ πτωχή Καλή
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Κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά
οι περισσότερες περιπτώσεις της ήπιας T-LGL λευ-

χαιμίας παρουσιάζουν φυσιολογικό καρυότυπο. λιγότερο 
από 10% των ασθενών εμφανίζουν χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες όπως αναστροφή του 12p, 14q και χρωμοσώματος 
7, έλλειψη του 5q, τρισωμία των χρωμοσωμάτων 3, 8, 14 
και τέλος διαμετάθεση t(11;14).3 ςτην επιθετική Νκ-LGL 
λευχαιμία η συχνότερη καρυοτυπική ανωμαλία είναι η έλ-
λειψη του 6q χρωμοσώματος, ενώ έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις σύνθετων καρυοτυπικών ανωμαλιών.

Ανίχνευση κλωνικότητας
η απόδειξη της κλωνικότητας στις T-LGL διαταραχές 

μπορεί να τεκμηριωθεί με τη μελέτη του TCR που αποτε-
λεί τη μοριακή ταυτότητα του κυττάρου. ο λευχαιμικός 
LGL πληθυσμός προέρχεται από ένα αρχικό παθολογικό 
κύτταρο και, επομένως, έχει ακριβώς το ίδιο ανασυνδυα-
σμό γονιδίων του TCR. για την επιβεβαίωση της κλωνι-
κότητας χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι PCR και Southern 
blotting. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κυτταρο-
μετρία ροής με ένα panel διαθέσιμων μονωκλωνικών αντι-
σωμάτων έναντι της Vβ περιοχής του TCR.20

Αναφορικά με τα NK LGL στα οποία τα γονίδια του 
TCR δεν είναι ανασυνδυασμένα και επομένως δεν εκφρά-
ζεται TCR, η κλωνικότητα αποδεικνύεται με μεθόδους 
που στηρίζονται στην απενεργοποίηση ενός Χ χρωμοσώ-
ματος. Πρόσφατα, έχει βρεθεί μια νέα ομάδα υποδοχέων 
των Νκ κυττάρων που ονομάζονται killer cell immuno-
globulin-like receptors (KIRs) και ανιχνεύονται στην επι-
φάνεια των NK κυττάρων και σε ένα υποπληθυσμό των 
T κυττάρων.21 ςε πληθυσμούς LGL κυττάρων έχει παρα-
τηρηθεί αύξηση της έκφρασης των ενεργοποιημένων και 
μείωση των ανασταλτικών KIR. ο τρόπος έκφρασης των 
KIR χρησιμοποιείται ως δείκτης κλωνικότητας.

Κλινική εικόνα και παθογενετική ερμηνεία 
των κυτταροπενιών

τα 2/3 των ασθενών με ήπια T-LGL λευχαιμία αναπτύσ-
σουν κυτταροπενίες και επαναλαμβανόμενες βακτηριακές 
λοιμώξεις, αυτοάνοσες διαταραχές και/ή σπληνομεγαλία 
κατά τη πορεία της νόσου.1,2 το 80% αναπτύσσουν ουδετε-
ροπενία, ενώ το 45% θα εκδηλώσει βαριά ουδετεροπενία 
με απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων <500/μl. Επαναλαμ-
βανόμενες βακτηριακές λοιμώξεις λόγω της ουδετεροπε-
νίας παρατηρούνται σε ποσοστό 20%-40% των ασθενών, 
ωστόσο, οι ασθενείς μπορεί να παραμένουν για μεγάλο 
διάστημα ελεύθεροι λοιμώξεων ανεξάρτητα από τον από-
λυτο αριθμό των ουδετερόφιλων.2,8

κή επιλογή, σε αντίθεση με τη φυσιολογική πολυκλωνική 
εμφάνιση που αναμένεται υπό φυσιολογικές συνθήκες.14 
το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό ύπαρξης υποκείμενου 
κοινού αντιγονικού ερεθισμού μεταξύ των ασθενών που 
πιθανότατα επάγει τον μονοκλωνικό πολλαπλασιασμό 
αυτό των κυττάρων. ο ακριβής ρόλος των ιών στην πα-
θογένεια της νόσου δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί.

Ένας επιπρόσθετος μηχανισμός που ενέχεται στην 
παθοφυσιολογία της T-LGL λευχαιμίας είναι η αναστολή 
της απόπτωσης. ςυγκεκριμένα, έχει περιγραφεί διαταραχή 
σε διάφορα ενδοκυττάρια μονοπάτια που σχετίζονται με 
απόπτωση συμπεριλαμβανομένου του Fas/FAS-ligand και 
ποικίλων κινασών (phosphatidylinositol-3 kinase, PI3K; 
mitogen-activated proteinkinase/extracellular signal-reg-
ulated kinase, MAPK/ERK), με αποτέλεσμα ενδογενή 
αντίσταση των λευχαιμικών LGL στην απόπτωση.7,15 ο 
ιός Epstein Barr έχει συσχετιστεί με την επιθετική μορφή 
της NK λευχαιμίας που πιθανά αντιπροσωπεύει τη λευ-
χαιμική έκφραση του NK/T λεμφώματος.16

Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά
το φυσιολογικό T-LGL κύτταρο είναι ένα κυτταροτο-

ξικό T λεμφοκύτταρο με ανοσοφαινότυπο CD2+, CD3+, 
CD4–, CD5+, CD7+, CD8+, CD16–, CD56–, TCRαβ+, και 
TCRγδ–.17 η LGL λευχαιμία, όπως περιγράφεται και στον 
Πίνακα 1, έχει ανοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά ώριμου τ 
ή Νκ κυττάρου. το CD57, που βρίσκεται στα Νκ κύττα-
ρα και στα ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά/κατασταλτικά 
CD8+ T-κύτταρα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη της LGL 
λευχαιμίας. Έχουν περιγραφεί πολύ πιο σπάνια, περιπτώ-
σεις με ανοσοφαινότυπο CD3+/TCRαβ+/CD4+CD8+, CD3+/
TCRαβ+/CD4−CD8−, και CD3+/TCRγδ+/CD4−CD8−1,17. 
η παθολογική έκφραση των παν-τ κυτταρικών δεικτών 
όπως το CD5 και/ή το CD7μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη διάκριση των φυσιολογικών από τα λευχαιμικά τ 
λεμφοκύτταρα, καθώς στις LGL λευχαιμίες παρατηρείται 
ασθενής ή απουσία έκφρασης ή ακόμα και παθολογικά 
έντονη έκφραση αυτών των δυο δεικτών.18

ςε περιπτώσεις ασυμπτωματικής χρόνιας (> 6 μήνες) 
ή παροδικής (<6 μήνες) LGL λεμφοκυττάρωσης ο ανο-
σοφαινότυπος που ανιχνεύεται είναι CD3+/CD8+/CD57+ 
ή CD2+/CD3-/CD16+/CD56+ χωρίς ανίχνευση μονοκλω-
νικότητας του TCRγ.

το CD56, δείκτης των Νκ κυττάρων, τυπικά ανι-
χνεύεται στις επιθετικές Νκ-LGL λευχαιμίες.19 ο ανο-
σοφαινότυπος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι παρόμοιος 
με εκείνον που ανιχνεύεται στον ρινικό τύπο του NK/T 
λεμφώματος, δηλαδή CD2+/CD56+/CD3ε+. Επίσης η έκ-
φραση του CD56 στις T-LGL λευχαιμίες σχετίζεται με 
περισσότερο επιθετικές μορφές.
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Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για την ουδετρο-
πενία, όπως πρόωρη απόπτωση των ουδετεροφίλων μέσω 
του μονοπατιού Fas/Fas-ligand, καταστροφή τους μέσω 
αντισωμάτων ή ανοσοσυμπλεγμάτων, υπερσπληνισμός, 
και τέλος καταστολή των προβαθμίδων των ουδετερόφι-
λων στο μυελό.8,2,1 Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις 
επίκτητης κυκλικής ουδετεροπενίας των ενηλίκων σχετι-
ζόμενες με την ύπαρξη LGL λευχαιμίας.

Αναιμία με Hb <11 gr/dl βρίσκεται στο 48% των ασθε-
νών με T-LGL λευχαιμία. ςπάνια οφείλεται σε αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία. η T-LGL λευχαιμία είναι η συχνότε-
ρη αιτία αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς2. η κατα-
στροφή των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά την ωρίμανση τους τα κύτταρα της 
ερυθράς σειράς χάνουν φυσιολογικά τα HLA-ι αντιγόνα 
ενώ οι KIR υποδοχείς των τ ή Νκ LGL κυττάρων ανα-
στέλλουν την κυτταροτοξική τους δράση μόνο επί παρου-
σίας των αντιγόνων αυτών. Έτσι, η απώλεια των HLA-I 
αντιγόνων από τις ωριμάζουσες ερυθροκυτταρικές προ-
βαθμίδες, τις καθιστά ευάλωτες στην καταστροφή από 
LGL κύτταρα.2,22

ςε ποσοστό 20% η T-LGL λευχαιμία μπορεί να εκδη-
λωθεί με θρομβοπενία. Πιθανοί μηχανισμοί ανάπτυξης 
θρομβοπενίας είναι η αναστολή της μεγακαρυοποίησης 
στο μυελό των οστών από τα LGL λευχαιμικά κύτταρα, 
η περιφερική καταστροφή των αιμοπεταλίων μέσω αντι-
σωμάτων, και η παγίδευση στο σπλήνα σε περιπτώσεις 
σπληνομεγαλίας.9

Β-συπτωματολογία με πυρετό, νυκτερινές εφιδρώ-
σεις και απώλεια βάρους παρατηρείται στο 20%-40% 
των ασθενών. μικρή έως μέτρια σπληνομεγαλία βρίσκε-
ται στο 20%-50% ενώ ηπατομεγαλία στο 10%-20% των 
ασθενών.4 λεμφαδενοπάθεια είναι εξαιρετικά σπάνια.

η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι το πιο συχνό αυτοά-
νοσο νόσημα που συνοδεύει την T-LGL λευχαιμία (30%). 
το σύνδρομο Felty που χαρακτηρίζεται από ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, ουδετεροπενία και σπληνομεγαλία, δύσκολα 
μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί από την T-cell LGL λευ-
χαιμία με συνοδό ρευματοειδή αρθρίτιδα.1,4 και οι δυο 
περιπτώσεις σχετίζονται με το HLA-DR4, προφανώς λό-
γω κοινού ανοσολογικού μηχανισμού.15 Πρόσφατα έχει 
αναφερθεί αυξημένη συχνότητα εμφάνισης συνδρόμου 
Sjogren σε ασθενείς με T-LGL λευχαιμία. Έχει αναφερ-
θεί συνύπαρξη με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως συ-
στηματικό ερυθυματώδη λύκο, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 
σύνδρομο Evans, σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρι-
νοπάθειας, νόσο Graves, σύνδρομο Cushing, υπερπαρα-
θυρεοειδισμό, πολλαπλή σκλήρυνση, ελκώδη κολίτιδα, 
υποτροπιάζουσα ιριδοκυκλίτιδα και ψωρίαση. ςτο 40%-
60% των ασθενών ανιχνεύονται στον ορό αντιπυρηνικά 
αντισώματα, ρευματοειδής παράγοντας και κυκλοφορού-
ντα ανοσοσυμπλέγματα (Πίνακας 2).7,17,23

η T-LGL λευχαιμία μπορεί να συνοδεύει αιματολογικά 

νοσήματα όπως μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστι-
κή αναιμία και παρυξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινου-
ρία. ςτον Πίνακα 3 φαίνονται τα αιματολογικά νοσήματα 
που σχετίζονται με LGL λευχαιμία2

η επιθετική μορφή της T-LGL και Νκ λευχαιμίας χα-
ρακτηρίζονται από οξεία νόσο με Β συμπτώματα, λεμ-
φοκυττάρωση, ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, 
βαριά αναιμία ή/και θρομβοπενία, και αιμοφαγοκυττα-
ρικό συνδρομο.2

η καλοήθης αντιδραστική LGL λεμφοκυττάρωση 
σχετίζεται με ποικίλες καταστάσεις όπως σπληνεκτο-
μή, HIV λοίμωξη, άλλες ιογενείς λοιμώξεις, αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών, και μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων. τέλος, η χρόνια Νκ λεμφοκυττά-
ρωση συνήθως έχει ήπια κλινική εικόνα, με καλή πρό-
γνωση. ςπάνιες εκδηλώσεις αποτελούν οι κυτταροπενίες, 
η δερματική αγγειίτιδα, η περιφερική νευροπάθεια και η 
σπληνομεγαλία.2

Πίνακας 2. Παθολογικά ευρήματα στον ορό στην LGL 
λευχαιμία.

Παθολογικά ευρήματα στον ορό
Συχνότητα 

εμφάνισης %
Αύξηση της β2 μικροσφαιρίνης 70
Ρευματοειδής παράγων 61
Αντιπυρηνικά αντισώματα 44
Αύξηση της LDH 33
Αντιαιμοπεταλικά αντισώματα 25
Αντιπολυμορφοπυρηνικά αντισώματα 20
Θετική άμεση Coombs 14
Μονοκλωνική γαμμοπαθεια 8
Υπερ-γαμμασφαιριναιμία 5

Πίνακας 3. Αιματολογικές διαταραχές/νόσοι που σχε-
τίζονται με LGL λευχαιμία
Συνήθεις αιματολογικές διαταραχές/νόσοι 
Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
Αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς
Απλαστική αναιμία
Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων
Β- λεμφουπερπλαστικά συνδρομα
Πολλαπλούν Μυέλωμα
Κλασσική νόσος Hodgkin 
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Αιματολογικά χαρακτηριστικά - Διάγνωση
η μελέτη του επιχρίσματος του αίματος είναι απα-

ραίτητη για τη διάγνωση της LGL λευχαιμίας. η τεκμη-
ρίωση της νόσου παλαιότερα απαιτούσε > 2000/μl LGL 
κύτταρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών4, κάτι 
το οποίο έχει τροποποιηθεί. η κυτταρομετρία και οι μο-
ριακές μέθοδοι επιτρέπουν πλέον την ανίχνευση μικρών 
κλωνικών LGL πληθυσμών. με την κυτταρομετρία, μάλι-
στα, μπορούν να ανιχνευθούν πληθυσμοί που έχουν ανο-
σοφαινότυπο τυπικό για LGL, αλλά χωρίς να έχουν την 
τυπική μορφολογία στο επίχρισμα του αίματος.24 Επίσης 
η ανίχνευση μικρότερων LGL πληθυσμών, σε ασθενείς 
με συστηματικά συμπτώματα ή κυτταροπενίες δεν απαι-
τεί την αναμονή των 6 μηνών για να τεθεί η διάγνωση 
της LGL λευχαιμίας.9 η αναρρόφηση μυελού των οστών 
δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της LGL λευχαι-
μίας, αλλά ίσως να φανεί χρήσιμη στην ανίχνευση μι-
κρών LGL πληθυσμών.4 Διήθηση του μυελού από LGL 
κύτταρα με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας ανευρίσκεται σε 
ποσοστό 85% των ασθενών αυτών. Δεν φαίνεται ωστό-
σο να σχετίζεται ο βαθμός διήθησης του μυελού με τον 
βαθμό των κυτταροπενιών ή τη βαρυτητα των συστημα-
τικών εκδηλώσεων.

η διάγνωση της T- LGL στηρίζεται στα παρακάτω 
κριτήρια:2

 α) ςτον εμμένοντα αυξημένο αριθμό T-LGL στο αίμα. 
ςυνήθως υπάρχει απόλυτη ή σχετική λεμφοκυττάρω-
ση αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις λευκοπενίας. ο 
λόγος CD4/CD8 είναι ανεστραμμένος στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις. ςτο επίχρισμα του αίματος αναγνω-
ρίζονται LGL κύτταρα. η λεμφοκυττάρωση συνήθως 
κυμαίνεται από 2-20Χ109/l, ωστόσο, 25%-30% των 
ασθενών παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό κυκλοφο-
ρούντων LGL κυττάρων (<0.5 x 109/l).1

 β) ςτην ανεύρεση του συγκεκριμένου ανοσοφαινότυπου 
που περιγράφηκε παραπάνω (Πίνακας 1).

 γ) ςτην τεκμηρίωση της κλωνικότητας του τ-κυτταρικού 
πληθυσμού μετά από μελέτη του ανασυνδυασμού των 
γονιδίων του TCR με χρήση PCR ή Southern blotting 
ή με μελέτη του Vβ ρεπερτορίου του TCR με κυττα-
ρομετρία ροής.4 η τεκμηρίωση της κλωνικότητας στα 
Νκ κύτταρα είναι πιο δύσκολη όπως προαναφέρθη-
κε.

 δ) ςτην κλινική εικόνα. η κλινική εικόνα είναι σημα-
ντική στην όλη διαγνωστική διαδικασία καθώς όπως 
περιγράφηκε, κύτταρα ίδιας μορφολογίας με εκείνα 
της T/NK LGL λευχαιμίας, μπορεί να βρεθούν και σε 
άλλες καταστάσεις. οι κυτταροπενίες, η σπληνομεγα-
λία και η ρευματοειδής αρθρίτιδα ενισχύουν τη διά-
γνωση της LGL λευχαιμίας. Αντίθετα, η οξεία έναρξη 
της νόσου με Β συμπτώματα και οργανομεγαλία δια-
φοροδιαγιγνώσκει την επιθετική NK-LGL λευχαιμία 
από τη χρόνια μορφή.2

και τα τρία πρώτα διαγνωστικά κριτήρια απαιτούνται 
για τη διάγνωση της T-LGL λευχαιμίας. η μελέτη του μυ-
ελού των οστών δίνει περισσότερες πληροφορίες μόνο 
σε περιπτώσεις που ο κλωνικός πληθυσμός είναι μικρός 
(<0.5x109/l), καθώς η διήθηση του μυελού από κλωνικά 
LGL κύτταρα τεκμηριώνει τη διάγνωση.2 Από την άλλη, 
ένας μικρός κλωνικός πληθυσμός T-LGL, σε συμπτωμα-
τικό ασθενή, είναι αρκετός για να θέσει τη διάγνωση.

Θεραπεία
η θεραπεία της T-LGL λευχαιμίας δεν είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη, καθώς βασίζεται σε αναδρομικές μελέτες 
που περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό ασθενών.2 Ασθε-
νείς με ασυμπτωματικές, ήπιες κυτταροπενίες δεν χρήζουν 
θεραπείας. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών κατά τη δι-
άγνωση εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και χρήζουν μόνο 
στενής παρακολούθησης. οι πιο συχνές ενδείξεις έναρ-
ξης θεραπείας είναι οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις λόγω 
σοβαρής ουδετεροπενίας, η εξαρτώμενη από μεταγγίσεις 
αναιμία, η συμπτωματική θρομβοπενία, η επιδεινούμενη 
λεμφοκυττάρωση και/ή σπληνομεγαλία.25,26

οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν αυξητικούς 
παράγοντες, κυτταροτοξικές θεραπείες (αλκυλιούντες πα-
ράγοντες, ανάλογα πουρινών, μεθοτρεξάτη), ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα (κυκλοσπορίνη Α, στεροειδή, σπάνια 
αντιθυμοκυτταρικό ορό) και, τέλος, τη σπληνεκτομή.8 τα 
πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με τη 
χορήγηση χαμηλών δόσεων από του στόματος μεθοτρε-
ξάτης, όπως επίσης με κυκλοσπορίνη και κυκλοφωσφα-
μίδη. οι παράγοντες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη. με 
τις θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις δεν επιτυγχάνονται 
συχνά πλήρεις υφέσεις, αλλά στόχος τους είναι κυρίως η 
βελτίωση των κυτταροπενιών και η ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων της νόσου. για το σκοπό αυτό συνήθως απαι-
τείται μακροχρόνια θεραπεία σε χαμηλές δόσεις καθώς το 
νόσημα έχει την τάση να υποτροπιάζει μετά τη διακοπή 
της. Παρακάτω γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε καθεμία 
από τις προαναφερθείσες θεραπευτικές επιλογές.

Μεθοτρεξάτη: ςυνήθως χορηγείται σε χαμηλή δόση 
(10 mg/m2 από του στόματος μια φορά την εβδομάδα). 
οι ανταποκρίσεις κυμαίνονται από 50-100% στις διάφο-
ρες μελέτες.27 οι πλήρεις υφέσεις είναι σπάνιες (αντοχή 
του κλώνου) και η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται εφό-
ρου ζωής. η μεθοτρεξάτη φαίνεται να δρα μέσω από-
πτωσης του LGL κλώνου. Απαιτείται παρακολούθηση 
της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας σε όλη τη διάρ-
κεια της θεραπείας, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
μπορεί να παρατηρηθεί αρχικά παροδική επιδείνωση των 
κυτταροπενιών.

Κυκλοφωσφαμίδη: η κυκλοφωσφαμίδη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της μεθοτρεξάτης σε δόσεις 
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50 - 100 mg από του στόματος καθημερινά ή 250–500 mg 
ενδοφλεβίως εβδομαδιαίως, με αιματολογικές ανταποκρί-
σεις στο 70% περίπου των ασθενών. Επιπλέον, σε συνδυ-
ασμό με πρεδνιζόνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις 
περιπτώσεις αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς που 
σχετίζεται με τ-LGL λευχαιμία.6,25 η θεραπεία συνεχίζε-
ται μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ανταπόκριση.

Κυκλοσπορίνη: η συνιστώμενη δόση χορήγησης εί-
ναι 5 - 10 mg/kg ημερησίως από του στόματος διαιρε-
μένη σε δύο δόσεις για τουλάχιστον 3 μήνες, με στόχο 
την επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων αίματος της τάξης 
των 200-400 ng/mL. οι ανταποκρίσεις κυμαίνονται από 
50-100%.28,29 η παρουσία του HLA-DR4 συσχετίζεται 
σημαντικά με την ανταπόκριση στην κυκλοσπορίνη.30 
Ωστόσο καθώς ο LGL κλώνος δεν εκριζώνεται με τη θε-
ραπεία αυτή, η ουδετεροπενία επανεμφανίζεται μετά τη 
διακοπή της κυκλοσπορίνης. η μακροχρόνια χορήγηση 
κυκλοσπορίνης σε μικρές σειρές ασθενών έχει δείξει ότι 
ελέγχει επί μακρό την ουδετεροπενία. Επειδή ωστόσο η 
τοξικότητα εκ της θεραπείας δεν είναι αμελητέα, συστή-
νεται η γρήγορη μείωση της δόσης μετά την επίτευξη της 
μέγιστης ανταπόκρισης, ώστε να χορηγείται η μικρότε-
ρη δυνατή δόση συντήρησης που μπορεί να διατηρήσει 
το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

η ανταπόκριση στις παραπάνω θεραπείες (μεθο-
τρεξάτη, κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη) μπορεί να 
καθυστερήσει μερικούς μήνες. για το λόγο αυτό πριν 
χαρακτηρίσουμε μια θεραπεία ως αναποτελεσματική, 
θα πρέπει να την έχουμε χορηγήσει για τουλάχιστον 2-
3 μήνες.

Κορτικοειδή: ο ρόλος τους είναι συνήθως επικου-
ρικός. η πρεδνιζόνη σε δόση 1 mg/m2 ημερησίως μπο-
ρεί να βελτιώσει τις κυτταροπενίες και να ανακουφίσει 
τους ασθενείς από τα συμπτώματα της νόσου. Ωστόσο, οι 
ανταποκρίσεις είναι συνήθως παροδικές. η συνδυασμένη 
χορήγηση των κορτικοστεροειδών με χαμηλές δόσεις με-
θοτρεξάτης ή κυκλοφωσφαμίδης οδηγεί σε γρηγορότερη 
επίτευξη της επιθυμητής ανταπόκρισης και τα κορτικοειδή 
μπορεί να διακόπτονται τον 2ο μήνα θεραπείας.2,8,25

Αυξητικοί παράγοντες: οι αιμοποιητικοί παράγο-
ντες GM-CSF και G-CSF προκαλούν συνήθως μερική και 
παροδική αποκατάσταση της ουδετεροπενίας και συνή-
θως χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτική αγωγή σε συν-
δυασμό με ανοσοκατασταλτική θεραπεία καθώς και για 
τη γρήγορη αποκατάσταση των ουδετεροφίλων σε περί-
πτωση λοίμωξης.31

ςυνοψίζοντας, η μεθοτρεξάτη και η κυκλοφωσφαμί-
δη με ή χωρίς πρεδνιζόνη αποτελούν τις μέχρι στιγμής 
θεραπείες εκλογής. Επί μη ανταπόκρισης στον ένα από 
τους δύο παράγοντες μετά από περίοδο τουλάχιστον 3 
μηνών, θα πρέπει να γίνεται αλλαγή στον άλλο. η κυ-
κλοσπορίνη με ή χωρίς πρεδνιζόνη συστήνεται σε ασθε-
νείς που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω θεραπείες. 
ςτις περιπτώσεις ανθεκτικών κυτταροπενιών οι θεραπεί-
ες που προτείνονται περιλαμβάνουν:

Alemtuzumab: το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι- CD52 
(Alemtuzumab, Campath) έχει δοκιμασθεί σε περιορισμέ-
νο αριθμό ασθενών με καλά αποτελέσματα, καθώς στο 
50% διαπιστώθηκε αποκατάσταση των κυτταροπενιών, 
οι οποίες ήταν ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες. η συνι-
στώμενη δόση είναι μικρότερη από αυτή που δίνεται στην 
Β-χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (10mg υποδορίως 2 
φορές την εβδομάδα για 3-4 εβδομάδες).32

Ανάλογα πουρινών: ςυνήθως χορηγούνται επί απο-
τυχίας της θεραπείας 1ης γραμμής. το πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενο φάρμακο της κατηγορίας αυτής είναι η 
πεντοστατίνη σε δόση 4 mg/m2 ενδοφλεβίως κάθε 1-2 
εβδομάδες μέχρι την επίτευξη της μέγιστης ανταπόκρι-
σης.33,34

Σπληνεκτομή: Διενεργείται σπάνια σε περιπτώσεις 
ανθεκτικής αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ή αυτοά-
νοσης θρομβοπενίας. γενικά η αποτελεσματικότητα της 
προσέγγισης αυτής είναι μέτρια καθώς προσφέρει συνή-
θως παροδική αποκατάσταση της θρομβοπενίας, χωρίς 
βελτίωση της ουδετεροπενίας, ενώ επιδεινώνεται η λεμ-
φοκυττάρωση.35

Νέοι παράγοντες υπό μελέτη είναι ο αναστολέας της 
farnesyl transferase tipifarnib (Zarnestra) και το αντι-CD2 
μονοκλωνικό αντίσωμα (Siplizumab).36

για την αντιμετώπιση της επιθετικής μορφής της LGL 
λευχαιμίας συνιστάται χορήγηση συνδυασμένης χημειο-
θεραπεία με σχήματα εμπεριέχοντα ανθρακυκλίνη (π.χ. 
CHOP, hyper-CVAD). Εναλλακτικές θεραπείες είναι η 
μεθοτρεξάτη και τα ανάλογα πουρινών (φλουνταραμπίνη 
και πεντοστατίνη). Ωστόσο οι ανταποκρίσεις είναι πτωχές 
και οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν εντός έτους από 
τη διάγνωση.12 Πιο εντατικά θεραπευτικά σχήματα όπως 
αυτά που χρησιμοποιούνται στις οξείες λεμφοβλαστικές 
λευχαιμίες ακολουθούμενα από αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρό 
αριθμό ασθενών με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.37
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ABSTRACT: Clonal disorders of large granular lymphocytes (LGL) comprise a relatively rare spec-
trum of lymphoproliferative diseases originating from mature T- or natular killer (NK) cells. According 
to their clinical presentation, four clinical subtypes have been recognized: indolent LGL leukemias of 
T-cell or NK-cell origin and the aggressive respective ones. The most common form is the indolent T-
cell LGL leukemia which is usually characterized by the presence of one or more cytopenias. The eti-
ology remains unclear. Chronic antigenic stimulation (autoantigens or viral) leading to activation of T 
cells have been implicated in disease pathogenesis. Diagnosis is mainly based on the identification of 
clonality along with expression of characteristic immunophenotype and on specific clinical findings, if 
present. Immunosuppressive therapy with low dose methotrexate, cyclophosphamide or cyclosporine A 
with or without steroids is effective for the management of cytopenias. Haemopoetic growth factors are 
also used in this setting. The refractory forms can be managed with alemtuzumab, purine analogues or 
splenectomy in selected cases. The aggressive variant is usually refractory to conventional chemother-
apy and more intensive, acute lymphoblastic leukaemia-like regimens have been used as well as allo-
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