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ΠΕΡιληΨη: η τ- προλεμφοκυτταρική λευχαίμία (τ-Πλλ) είναι σπάνια αιματολογική κακοήθεια και 
αποτελεί μόλις το 2% των χρόνιων λευχαιμιών από ώριμα λεμφοκύτταρα. η μορφολογία των προλεμφο-
κυττάρων ποικίλει, με αποτέλεσμα η ανοσοφαινοτυπική και μοριακή ανάλυση να είναι απαραίτητες για 
την τεκμηρίωση της μονοκλωνικότητας και του τ κυτταρικού φαινότυπου. η νόσος χαρακτηρίζεται από 
επιθετική πορεία, εκσεσημασμένη λεμφοκυττάρωση και σπληνομεγαλία, ενώ η λεμφαδενοπάθεια είναι 
συνήθως ήπια. τριάντα έτη μετά την πρώτη περιγραφή της από τους Galton και συνεργάτες και παρά 
τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της παθοβιολογίας της, η τ-Πλλ παραμένει ανίατη. η εισαγωγή 
του αντι-CD52 μονοκλωνικού αντισώματος (alemtuzumab) βελτίωσε το ποσοστό κλινικών αποκρίσε-
ων, οι οποίες όμως παραμένουν βραχυχρόνιες. Επιπλέον, η αλλογενής μεταμόσχευση συνοδεύεται από 
σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ είναι συχνά απαγορευτική λόγω της προχωρημένης ηλικίας 
της πλειοψηφίας των ασθενών. Έτσι, τα πτωχά αποτελέσματα των παραπάνω συμβατικών θεραπευτι-
κών στρατηγικών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης στοχευμένων θεραπειών, βασισμένων 
στη βιολογία της νόσου, καθώς και λιγότερο εντατικών μεταμοσχευτικών προσεγγίσεων.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
οι λευχαιμίες από ώριμα τ κύτταρα είναι ιδιαίτερα 

σπάνιες στον Δυτικό κόσμο. μεταξύ αυτών, η τ-προ-
λεμφοκυτταρική λευχαίμία (τ-Πλλ) αποτελεί πιθανώς 
τον συχνότερο υπότυπο, αν και απαρτίζει μόλις το 2% 
των χρόνιων λεμφοκυτταρικών λευχαιμιών1. η πρώτη 
περιγραφή της από τους Galton και συνεργάτες έγινε το 
1974 σε έναν ασθενή με χαρακτηριστικά κλινικά γνω-
ρίσματα Β χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας (Β-Χλλ), 
του οποίου όμως τα λεμφοκύτταρα εμφάνιζαν φαινότυ-
πο τ κυττάρων2,3.

παθοβιολογία
Όπως και τα λοιπά τ νεοπλάσματα από ώριμα λεμ-

φοκύτταρα, η τ-Πλλ προέρχεται από μεταλλάξεις σε 
υποομάδες του τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) σε μετα-
θυμικά (post-thymic) τ κύτταρα4. Φαίνεται πως, σε αντι-
διαστολή με διάφορες άλλες αιματολογικές κακοήθειες, η 
ακτινοβολία, οι ιοί και τα καρκινογόνα δεν σχετίζονται με 

την παθογένεση της τ-Πλλ5. Ασθενείς με κληρονομική 
αταξία-τηλαγγειεκτασία (Ατ) εμφανίζουν σε μεγαλύτερη 
συχνότητα και σε νεώτερη ηλικία τ-Πλλ6,7. η Ατ κληρο-
νομείται με τον αυτοσωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα 
και οφείλεται σε μεταλλάξεις στην περιοχή 11q22-23 του 
γονιδίου Ατμ, ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου8. Αντί-
στροφα, σε περισσότερο από 50% των ασθενών με τ-Πλλ 
ανευρίσκονται μεταλλάξεις του Ατμ, υποστηρίζοντας πε-
ραιτέρω τη συσχέτιση του Ατμ με την παθογένεση της 
τ-Πλλ9. Δύο ακόμη πρωτο-ογκογονίδια ενέχονται στην 
παθογένεση της τ-Πλλ. Ενεργοποίηση του TCL1 γονι-
δίου (14q32.1) από ρυθμιστικά στοιχεία του τ κυτταρι-
κού υποδοχέα μέσω της µετάθεσης t(14;14)(q11;q32) ή 
της αναστροφής inv(14)(q11;q32) παρατηρείται στο 70-
80% των τ-Πλλ10. η παραγώμενη ογκοπρωτεϊνη TCL1 
επηρεάζει άμεσα την ενεργότητα της πρωτεϊνικής κινά-
σης Ακτ, στόχου της σηματοδότησης μέσω TCR, προ-
άγοντας έτσι τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό και την 
ανθεκτικότητα στην απόπτωση11-13. με παρόμοιο μηχα-
νισμό φαίνεται πως δρα και το ογκογονίδιο p13MTCP1 
(Xq28), ομόλογο του TCL114, ενώ και η απλοανεπάρκεια 
(haploinsufficiency) του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
CDKN1B αναφέρεται πως συμβάλλει στη νεοπλασματική 
εξαλλαγή των τ λεμφοκυττάρων στην τ-Πλλ15. ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον προκαλούν πρόσφατα δεδομένα που κατα-
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δεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής υπομεθυλίωσης του DNA 
στην τ-Πλλ16, καθιστώντας τη μοναδική εξαίρεση μετα-
ξύ των αιματολογικών κακοηθειών, οι οποίες εμφανίζουν 
γενικά υπερμεθυλίωση. Επιπρόσθετα, η υπομεθυλίωση 
στην τ-Πλλ συνοδεύεται από υπερέκφραση σημαντικού 
αριθμού γονιδίων, αρκετά από τα οποία ενέχονται στην 
ογκογένεση, υποδεικνύοντας πιθανή συμμετοχή επιγενε-
τικών μηχανισμών στην παθογένεση της τ-Πλλ16.

Κλινική εικόνα
η τ-Πλλ είναι νόσος ενηλίκων με μέση ηλικία εμ-

φάνισης τα 65 έτη. Προσβάλλει ελαφρά συχνότερα τους 
άνδρες και παρουσιάζει παρόμοια επίπτωση αδιακρίτως 
φυλής και γεωγραφικής κατανομής. οι ασθενείς εμφανί-
ζουν εκτεταμένη νόσο με εκσεσημασμένη ηπατοσπληνο-
μεγαλία, λεμφαδενοπάθεια και, στο 1/3 των περιπτώσεων, 
δερματικές εκδηλώσεις17. η δερματική προσβολή μπορεί 
να είναι γενικευμένη ή τοπική και αφορά συνήθως κηλιδο-
βλατιδώδες εξάνθημα και οζίδια, ενώ, σπάνια εκδηλώνεται 
ως ερυθροδερμία, δυσχεραίνοντας τη διαφοροδιάγνωση 
από άλλα περιφερικά τ λεμφώματα17,18. ορώδεις συλλο-
γές παρατηρούνται στο 15% των ασθενών, τυπικά κατά 
τη διάγνωση, ενώ είναι πολύ συχνότερες κατά την υπο-
τροπή της νόσου. Χαρακτηριστική είναι η υπερλευκο-
κυττάρωση με απόλυτη λεμφοκυττάρωση που μπορεί να 
φτάσει το 1x106 λεμφοκύτταρα/μl και η οποία παρουσι-
άζει εντυπωσιακά ταχύ ρυθμό διπλασιασμού. Περιστα-
σιακά, η τ-Πλλ μπορεί να ακολουθεί ήπια πορεία, ως 
ασυμπτωματική λεμφοκυττάρωση με αργή εξέλιξη19. Πα-
ρά την εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση, σοβαρή αναι-
μία ή/και θρομβοπενία λόγω μυελικής διήθησης εμφανίζει 
μόλις το 1/3 των ασθενών.

Διάγνωση
η εξέταση του περιφερικού αίματος είναι καίριας 

σημασίας στη διάγνωση της τ-Πλλ, αν και η τελευταία 
εμφανίζει ευρύ φάσμα μορφολογικών χαρακτηριστικών. 
Ήδη από την πρώτη λεπτομερή περιγραφή της τ-Πλλ 
έγινε αντιληπτή η μορφολογική ετερογένεια της3. Αν και 
η συμπυκνωμένη χρωματίνη υποδηλώνει πως πρόκειται 
για νόσο ώριμων λεμφοκυττάρων, το περίγραμμα του πυ-
ρήνα και η παρουσία διακριτών πυρηνίσκων ποικίλουν. 
ςτα 2/3 των περιπτώσεων τα προλεμφοκύτταρα είναι 
μέσου μεγέθους με συμπυκνωμένη χρωματίνη, ομαλό ή 
ελαφρά ανώμαλο πυρηνικό περίγραμμα, ευδιάκριτο πυ-
ρηνίσκο και έντονα βασίφιλο κυτταρόπλασμα με προσεκ-
βολές (εικόνα 1Α). ςτις λοιπές περιπτώσεις τα κύτταρα 
εμφανίζουν μικρότερο μέγεθος ή έχουν εγκεφαλοειδή 
πυρήνα δίκην κυττάρων Sezary, ενώ ο πυρηνίσκος είναι 
ορατός μόνο στην ηλεκτρονική μικροσκόπηση. Αυτή η 
μικροκυτταρική παραλλαγή της τ-Πλλ πιθανολογήθη-
κε πως αντιπροσωπεύει διαφορετική νόσο, την τ-Χλλ, 
κατ’ αντιστοιχία της Β- Χλλ20, αλλά καθώς δεν εμφα-
νίζει διαφορές με την τυπική τ-Πλλ στο ανοσοφαινο-
τυπικό και μοριακό προφίλ και στην κλινική πορεία, δεν 
ταξινομείται, προς το παρόν, ως ξεχωριστή οντότητα21. 
η διήθηση του μυελού είναι συνήθως διάχυτη και εκτε-
ταμένη, μολονότι αναφέρονται περιπτώσεις με εστια-
κή διήθηση. η προσβολή του σπλήνα διαφέρει από την 
αντίστοιχη της λευχαιμίας από μεγάλα κοκκιώδη τ-κύτ-
ταρα (T-LGL) εμφανίζοντας επέκταση του λευκού πολ-
φού μέσα στον ερυθρό.

ο ανοφαινότυπος της τ-Πλλ είναι συμβατός με την 
παρουσία μετα-θυμικού νεοπλάσματος, καθώς δεν εκφρά-
ζονται άωροι (TdT, CD34) και θυμικοί (CD1a) δεικτες. η 
τ-Πλλ είναι κυρίως CD4+CD8-, με 20% των περιπτώ-
σεων CD4+CD8+ και περίπου 10-15% CD4-CD8+, και 
συνήθως δεν εμφανίζει έκτοπη έκφραση ή απουσία τ αντι-
γόνων. Έτσι εκφράζει ισχυρά το CD7, ενώ είναι CD25-, 
σε αντίθεση με το σύνδρομο Sezary και το τ-λέμφωμα/
λευχαιμία των ενηλίκων, αντίστοιχα22. η πλέον όμως ση-
μαντική πρόοδος στη διαγνωστική ισχύ του ανοσοφαινό-
τυπου είναι η ικανότητα ανάδειξης τ μονοκλωνικότητας 

Εικόνα 1. (Α) Τυπική μορφολογία προλεμφοκυττάρων σε ασθενή με Τ-ΠΛΛ. Διακρίνεται ο εμφανής πυρηνίσκος και το ελαφρά 
ανώμαλο πυρηνικό περίγραμμα. (Β) Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος με κυτταρομετρία ροής στην ίδια ασθενή. Τα μικρά 
βέλη δείχνουν τα φυσιολογικά CD4+ λεμφοκύτταρα και το παχύ βέλος τον νεοπλασματικό πληθυσμό, oποίος είναι CD4+, CD7bright 
και εμφανίζει περιορισμό στην Vb9 άλυσο του Τ κυτταρικού υποδοχέα, επιβεβαιώνοντας έτσι την μονοκλωνική φύση του.
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μελέτη φάσεως ιι, όπου οι ασθενείς έλαβαν συνδυασμό 
φλουνταραμπίνης, μιτοξανθρόνης και κυκλοφωσφαμί-
δης (FCM) και ακολούθησε εμπέδωση με alemtuzumab. 
η ολική απάντηση βελτιώθηκε με το alemtuzumab (από 
66% σε 86%), αλλά η ολική επιβίωση ήταν 19,2 μήνες29. 
Επιπλέον, αναφέρεται πως και η οδός χορήγησης του 
alemtuzumab πιθανώς επηρεάζει τη δραστικότητά του, 
καθώς η υποδόρια χορήγηση φάνηκε κατώτερη της εν-
δοφλέβιας, αν και η σύγκριση ήταν ιστορική και σε μι-
κρούς αριθμούς ασθενών.

τα δεδομένα της αυτόλογης και αλλογενούς μεταμό-
σχευσης στην τ-Πλλ είναι, όπως αναμένεται λόγω σπα-
νιότητας της νόσου, λιγοστά. η αυτόλογη μεταμόσχευση 
ως θεραπεία εμπέδωσης ίσως βελτιώνει ελαφρά την επι-
βίωση χωρίς νόσο, αλλά συνοδεύεται από υψηλότατα 
ποσοστά υποτροπής και δε φαίνεται ικανή να επιφέρει 
ίαση30. Ακόμα λιγότερες είναι η αναφορές μακράς επιβί-
ωσης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. μία πρόσφατη 
ανασκόπηση της διεθνούς βάσης δεδομένων αλλογενούς 
μεταμόσχευσης, έδειξε υψηλό ποσοστό υποτροπής (49%) 
και σχετικά χαμηλό μονοετές διάστημα επιβίωσης χω-
ρίς νόσο (33%), ενώ η θνητότητα λόγω μεταμόσχευσης 
(TRM) ήταν 28% στο ένα έτος31.

Συμπεράσματα
Παρά την πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολο-

γίας της, η τ-Πλλ παραμένει νόσος χημειοανθεκτική με 
κακή πρόγνωση. τα πτωχά αποτελέσματα της συμβατικής 
χημειοθεραπείας, οι βραχυχρόνιες απαντήσεις στο alem-
tuzumab και οι δυσχέρειες στην εφαρμογή της αλλογε-
νούς μεταμόσχευσης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
πολυσχιδούς προσέγγισης στο σχεδιασμό της θεραπεί-
ας της τ-Πλλ, με τη συμμετοχή ακτινοθεραπευτών και 
μεταμοσχευτών. Επιπλέον, η φαρμακευτική έρευνα ίσως 
θα πρέπει να εστιασθεί στη διερεύνηση νέων μοριακών 
στόχων μέσω της διελεύκανσης της παθοβιολογίας της 
τ-Πλλ, εκμεταλλευόμενη τα συνεχώς εξελισσόμενα ερ-
γαλεία της μοριακής βιολογίας.

στο 70-80% των περιπτώσεων, μέσω χρήσης αντισωμά-
των κατά της μεταβλητής περιοχής της β αλύσου του τ 
κυτταρικού υποδοχέα23 (εικόνα 1Β).

η κυτταρογενετική μελέτη στην τ-Πλλ αποκαλύπτει 
τις διαταραχές inv(14)(q11;q32) και t(14;14)(q11;q32) σε 
πάνω από το 80% των ασθενών, με πολύ συχνότερη και 
χαρακτηριστικότερη την πρώτη. Ανωμαλίες του χρωμοσώ-
ματος 8 είναι επίσης συχνές, κυρίως στον Δυτικό κόσμο, 
ενώ στη μοριακή μελέτη ανιχνεύονται σε μεγάλο ποσοστό 
μεταλλάξεις του γονιδίου Ατμ χωρίς εμφανείς διαταρα-
χές του 11q23 στην κυτταρογενετική ανάλυση5,6.

τέλος, η ιστοχημική έκφραση της πρωτεΐνης TCL-1 
έχει διαγνωστική αξία μόνο μετά την επιβεβαίωση του τ 
κυτταρικού φαινότυπου, καθώς εκφράζεται σε πληθώρα 
Β λεμφωμάτων και ιδίως στην Β-Χλλ24.

Θεραπεία
η τ-Πλλ είναι νόσος επιθετική και χημειοανθεκτική 

με πολύ πτωχή πρόγνωση. οι συνδυασμοί αλκυλιούντων 
παραγόντων επιτυγχάνουν εξαιρετικά μικρό ποσοστό απα-
ντήσεων και μέση επιβίωση 7-7,5 μήνες17. Όσον αφορά 
τα ανάλογα πουρινών, 25 από τους 55 (45%) ασθενείς 
ανταποκρίθηκαν στη μονοθεραπεία με πεντοστατίνη σε 
παλαιότερη μελέτη25, ενώ επιπλέον προτάθηκε πως η θετι-
κότητα στα αντιγόνα CD25, CD38 και CD103 μπορεί να 
προβλέψει την απόκριση στην πεντοστατίνη26. η εισαγωγή 
του μονοκλωνικού αντισώματος κατά του CD52 (alemtu-
zumab), ενός αντιγόνου με ευρεία έκφραση σε κακοήθη 
και φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, βελτίωσε εντυπωσια-
κά τις ολικές αποκρίσεις, οι οποίες ξεπερνούν το 70%27, 
ενώ σε ανθεκτική και υποτροπιάζουσα νόσο αναφέρεται 
ποσοστό πλήρους ύφεσης 60%, ακόμα και σε ασθενείς 
ανθεκτικούς στην πεντοστατίνη28. Ωστόσο, η διάρκεια 
των υφέσεων ήταν σύντομη και η μέση ολική επιβίω-
ση με τη χορήγηση του alemtuzumab κυμάνθηκε από 10 
εως 16 μήνες, αν και παρατηρήθηκαν υφέσεις διάρκει-
ας εως και 45 μηνών28. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέ-
σματα της γερμανικής ομάδας (GCLLSG) σε προοπτική 

Τ-cell prolymphocytic leukemia
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ABSTRACT: T prolymphocytic leukemia (T-PLL) is a rare hematological disorder of the elderly, 
comprising only 2% of all small lymphocytic leukemias. Prolymphocyte morphology can be variable and 
thus immunophenotypic and molecular analyses are needed to confirm the T cell phenotype and the clonal 
nature of the disease. T-PLL follows an aggressive course and is characterized by marked lymphocytocis 
and organomegally, whereas lymphadenopathy is usually not prominent. More than 30 years after its 
first characterization by Galton et al, T-PLL remains an incurable disease, despite the advances in the 
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