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ΠΕΡιληΨη: η τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων αποτελεί μια διακριτή κλινικοπαθολογική οντό-
τητα που ανήκει κατά WHO στα ώριμα τ-κυτταρικής αρχής νεοπλάσματα. ςυνδέεται αιτολογικά με 
τον ανθρώπινο τ-λεμφοτροπικό ιό HTLV-1. η νόσος ενδημεί στην ιαπωνία, στις χώρες της καραϊβι-
κής, στην Αφρική, ενώ λόγω αυξημένης μετανάστευσης έχουν αναφερθεί περιστατικά και στις ηΠΑ, 
στην κεντρική και νότια Αμερική, καθώς και σε χώρες της Ευρώπης. η χαμηλή επίπτωση και η μακρά 
λανθάνουσα περίοδος δηλώνουν ότι εκτός από τη λοίμωξη από τον ιό και άλλοι γενετικοί παράγοντες 
είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση της νόσου. μετά από πολλές δεκαετίες, μόνο ένα μικρό ποσοστό πε-
ρίπου 5%, θα αναπτύξει νόσο ΑTLL τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου οδήγησαν στην 
ταξινόμησή της σε οξεία, χρόνια και έρπουσα λευχαιμική μορφή και σε λεμφωματική μορφή. τα νεο-
πλασματικά κύτταρα με χαρακτηριστική μορφολογία εκφράζουν τ-κυτταρικούς δείκτες, αλλά χαρακτη-
ρίζονται κυρίως από την έκφραση του CD25 και συχνά την απουσία του CD7. η διαφορική διάγνωση 
συνήθως περιλαμβάνει άλλα ώριμα τ-κυτταρικής σειράς νεοπλάσματα και όλες τις τ-λεμφοκυτταρι-
κές λευχαιμίες. η διάγνωση της νόσου κυρίως σε μη ενδημικές περιοχές αποτελεί πρόκληση και μπο-
ρεί να είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. H θεραπευτική απόφαση εξαρτάται κυρίως από τον υπότυπο της 
νόσου και από το αν ο ασθενής συμμετέχει σε κλινική μελέτη. η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής ζιδο-
βουδίνης σε συνδυασμό με ιντερφερόνη, αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. ςτη χώρα μας, ο έλεγχος 
αιμοδοτών για τους ιούς HTLV-I & II είναι υποχρεωτικός και καταβάλλεται προσπάθεια πρόληψης με 
συστάσεις και εκπαίδευση των φορέων για μείωση της πιθανότητας μετάδοσης της νόσου. η αναζήτη-
ση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I σε κάθε ασθενή με τ-λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα θεωρείται 
πλέον επιβεβλημένη.
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Ανασκόπηση

Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα των ενηλίκων (ATLL: 
Adult T-cell leukemia/lymphoma)

η τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων αποτελεί μια 
διακριτή κλινικοπαθολογική οντότητα και ανήκει σύμ-
φωνα με την κατάταξη κατά WHO στην ομάδα των ωρί-
μων τ-κυτταρικής αρχής νεοπλασμάτων. Περιγράφηκε 
για πρώτη φορά στην ιαπωνία το 1977 και συνδέεται αι-
τολογικά με τον ανθρώπινο τ-λεμφοτροπικό ιό HTLV-1 
(Human T-cell lymphotropic virus type I) ο οποίος ανή-
κει στην ομάδα των ρετροϊών (Deltaretrovirus genera of 
the Orthoretrovirinae subfamily) και αναγνωρίσθηκε το 

1973. O ιός έχει συσχετισθεί και με τη νόσο τροπική σπα-
στική παραπάρεση (TSP/HAM: tropical spastic parapa-
resis/HTLV-associated myelopathy, που εμφανίζεται σε 
ποσοστό 2% περίπου επί των φορέων) καθώς και με άλλα 
φλεγμονώδη νοσήματα όπως ουρηθρίτιδα, θυρεοειδίτιδα, 
αρθρίτιδες, λεμφαδενίτιδες και το σύνδρομο Sjφgren. το 
ποσοστό εμφάνισης των νόσων αυτών παρουσιάζει γεω-
γραφική ετερογένεια.1-4

η νόσος ενδημεί στην ιαπωνία, στις χώρες της καρα-
ϊβικής, στην κεντρική και ανατολική Αφρική, ενώ λόγω 
αυξημένης μετανάστευσης έχουν αναφερθεί περιστατι-
κά και σε πολιτείες των ηΠΑ, στην κεντρική και νότια 
Αμερική, καθώς και σε χώρες της Ευρώπης. H λοίμωξη 
HTLV-I διασπείρεται στην Ευρώπη μέσω της σεξουαλι-
κής επαφής σε άτομα των οποίων οι ερωτικοί σύντροφοι 
προέρχονται από ή έχουν ζήσει σε ενδημικές περιοχές. 
ςποραδικές περιπτώσεις νόσου έχουν αναφερθεί και σε 
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ομάδες πολυμεταγγιζόμενων ασθενών καθώς και χρη-
στών ενδοφλεβίων ναρκωτικών.5-8Αν και ο αριθμός των 
οροθετικών ατόμων δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστός, 
εκτιμάται ότι περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
προσβληθεί παγκοσμίως. ςτις ενδημικές περιοχές του 
ιού όχι μόνο έχει επιβληθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος του 
αίματος, αλλά είναι συστηματικός και ο έλεγχος των γυ-
ναικών στις μαιευτικές κλινικές. η αποφυγή θηλασμού 
από τις οροθετικές μητέρες μειώνει τον κίνδυνο μετάδο-
σης από μητέρα σε παιδί από 25% σε 5%.

η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου ΑTLL είναι πε-
ρίπου τα 60 έτη και η νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια στα 
παιδιά. οι περισσότεροι φορείς του ιού παρά το ότι είναι 
προσβεβλημένοι, παραμένουν δια βίου ασυμπτωματικοί. 
μετά από πολλές δεκαετίες -μέση λανθάνουσα περίοδος 
επώασης περίπου 30 έτη- μόνο ένα μικρό ποσοστό πε-
ρίπου 5% θα αναπτύξει νόσο ΑTLL (περίπου 2.1% των 
γυναικών και 6.6% των ανδρών). H HTLV-1 λοίμωξη 
μπορεί να είναι το πρώτο γεγονός σε μια ογκογόνο δια-
δικασία της οποίας τα επόμενα στάδια είναι ακόμη άγνω-
στα. ςυνεργική δράση ανάμεσα στις πρωτεΐνες του ιού 
ή στον αντιγραφόμενο ιό και σε μεταλλάξεις των κυττα-
ρικών γονιδίων είναι πιθανό να επισυμβαίνει σε δεύτε-
ρο χρόνο και συνεπώς μέσω νέων γενετικών διεργασιών 
να πυροδοτείται η εμφάνιση της νόσου, οπότε και ο προ-
σβεβλημένος από τον ιό τ-κυτταρικός πληθυσμός να με-
ταπίπτει από μια πολυκλωνική φάση σε μονοκλωνική 
έκπτυξη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου. Ανά-
μεσα σε όλες αυτές τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες, η πρωτε-
ΐνη τax και η ηΒΖ (leucine zipper factor) φαίνεται να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραμονή του ιού αρχικά 
και στην αντιγραφή του στη συνέχεια, μέσω επαγωγής 
της έκφρασης της ιντερλευκίνης 2 (IL-2) και του υποδο-
χέα της και συνεπώς της προσβολής των CD4+ τ-λεμφο-
κυττάρων και επαγωγής του πολλαπλασιασμού τους.9-14 
Προσφάτως μελετάται η υπόθεση ότι ο ιός προσβάλλει 
στο μυελό των οστών τα CD34+ αρχέγονα αιμοποιητικά/
προγονικά κύτταρα (ηP/HSCs), συγκεντρώνεται σε αυτά 
(δεξαμενές του ιού) και μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς 
επίπεδα κυτταροκινών και μεταγραφικών παραγόντων 
ζωτικών για τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
τους, με αποτέλεσμα τη διασπορά του παθογόνου ιού σε 
διάφορες ανατομικές θέσεις και συνεπώς την εξάπλωση 
του. Αυτή η πληροφορία ανοίγει νέους δρόμους και για 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.15

η διάγνωση της νόσου κυρίως σε μη ενδημικές πε-
ριοχές αποτελεί πρόκληση και μπορεί να είναι δύσκολο 
να τεκμηριωθεί. η διαφορική διάγνωση συνήθως περι-
λαμβάνει άλλα ώριμα τ-κυτταρικής σειράς νεοπλάσματα 
και όλες τις τ-λεμφοκυτταρικές λευχαιμίες, όπως η τ-λευ-
χαιμία-λέμφωμα από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα 
(T-LGL), η τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (T-PLL), 
το σύνδρομο Sézary και τα περιφερικά τ-λεμφώματα. 
Επίσης σπανίως τίθεται θέμα διαφορικής διάγνωσης και 

από το λέμφωμα Hodgkin και από το αγγειοανοσοβλα-
στικό τ-λέμφωμα.16,17

Κλινική περιγραφή
οι κύριες θέσεις προσβολής της ΑTLL, ανάλογα και με 

τον κλινικό υπότυπο, είναι το αίμα, ο μυελός των οστών 
και το δέρμα. ο αριθμός των κυκλοφορούντων στο αίμα 
παθολογικών κυττάρων δεν συσχετίζεται με το βαθμό συμ-
μετοχής του μυελού των οστών, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι τα κυκλοφορούντα κύτταρα μπορεί να εναποτίθενται 
σε άλλα όργανα, όπως το δέρμα. το δέρμα αποτελεί την 
πιο κοινή εξωλεμφαδενική θέση συμμετοχής (>50%) (ως 
διάχυτο αποφωλιδοτικό εξάνθημα, βλατίδες ή οζίδια). Oι 
άλλες θέσεις προσβολής είναι οι λεμφαδένες, ο σπλήνας, 
το ήπαρ (ως διήθηση πυλαίων διαστημάτων ή κολποει-
δών), οι πνεύμονες, το γαστρεντερικό σύστημα (ως δια-
βρώσεις, έλκη ή ογκόμορφη βλάβη), οι οφθαλμοί και το 
κεντρικό Νευρικό ςύστημα (κΝς).18-21

Κλινικοί υπότυποι της νόσου
τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου 

οδήγησαν στην ταξινόμησή της (σύμφωνα με τον Shi-
moyama και τους συν.) σε τέσσερις υποκατηγορίες: οξεία, 
χρόνια και έρπουσα λευχαιμική μορφή και σε λεμφωμα-
τική μορφή.22,23

η οξεία (acute) ΑτLL αφορά το 60% των περιπτώ-
σεων και χαρακτηρίζεται από λευχαιμική εικόνα στο αί-
μα με την παρουσία μεγάλου αριθμού κυκλοφορούντων 
παθογνωμονικών για τη νόσο κυττάρων (flower cells), 
λεμφαδενοπάθεια, δερματικές βλάβες, σπλαχνική και 
λεπτομηνιγγική συμμετοχή, αύξηση της LDH, χαρακτη-
ριστικά υπερασβεστιαιμία με ή χωρίς λυτικές οστικές 
βλάβες και ευκαιριακές λοιμώξεις. Αποτελεί συστηματικό 
νόσημα με θορυβώδη κλινική εικόνα και μέση επιβίωση 
6 μήνες. η έρπουσα (smoldering) μορφή αφορά το 5% 
των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
φυσιολογικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων, με παρου-
σία 1-5% κυκλοφορούντων παθολογικών λεμφοκυττάρων 
και περιορισμένες δερματικές βλάβες. οι ασθενείς είναι 
ασυμπτωματικοί με απούσα ή μικρού βαθμού λεμφαδε-
νοπάθεια, χωρίς τα υπόλοιπα κλινικά ευρήματα.

η χρόνια (chronic) μορφή αφορά το 15% των περι-
πτώσεων και χαρακτηρίζεται από λεμφοκυττάρωση (από-
λυτος αριθμός λεμφοκυττάρων >4000/mm3) που μπορεί 
να μείνει σταθερή για μήνες ή και χρόνια, ενώ μπορεί 
να έχουν προσβληθεί δέρμα (αποφολιδωτικό εξάνθη-
μα), ήπαρ, πνεύμονας, λεμφαδένες, αλλά απουσιάζει η 
προσβολή κΝς ή άλλων σπλάγχνων, απουσιάζει η υπε-
ρασβεστιαιμία και η LDH μπορεί να είναι φυσιολογική 
ή ελαφρά αυξημένη. η λεμφωματική (lymphomatous) 
μορφή αφορά το 20% των περιπτώσεων και εμφανίζε-
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μεγάλου μονοκυττάρου και ο πυρήνας μπορεί να είναι 
ενδιπλωμένος ή τριφυλλοειδής ή πολυλοβωτός, με χρω-
ματίνη συμπυκνωμένη που δίνει τη χαρακτηριστική εικό-
να στο κύτταρο (flower cell). Tα πυρήνια συνήθως είναι 
μικρά και το πρωτόπλασμα βασεόφιλο (εικόνα 1). η ει-
κόνα δεν είναι πάντοτε τυπική και η διάγνωση μπορεί να 
διαλάθει. ο βαθμός αναιμίας και θρομβοπενίας ποικίλλει, 
ενώ μπορεί να συναντάται και ηωσινοφιλία.28

ο μυελός των οστών μπορεί να είναι φυσιολογικός ή 
ελαφρά διηθημένος (ο βαθμός διήθησης δεν συσχετίζεται 
με τον αριθμό των παθολογικών κυττάρων στο αίμα). το 
πρότυπο διήθησης στην οστεομυελική βιοψία ποικίλλει 
από διάμεσο σε διάχυτο. το λεμφικό στοιχείο παρουσι-
άζει έντονη πολυμορφία. ςε ασθενείς με υπερασβεστι-
αιμία μπορεί έχουμε οστική απορρόφηση με αυξημένη 
παρουσία οστεοκλαστών.

Δεν υπάρχει σαφές ιστολογικό πρότυπο διήθησης 
λεμφαδένα για την ΑτLL αλλά προσομοιάζει με αυτό 
άλλων περιφερικών τ-λεμφωμάτων. ο λεμφαδένας χά-
νει την αρχιτεκτονική του λόγω διήθησης από μικρά και 
μεγάλα λεμφοκύτταρα με πλειομορφικά κυτταρολογικά 
χαρακτηριστικά (mixed cell type). μπορεί να ανευρίσκο-
νται μερικά κύτταρα ομοιάζοντα με ανοσοβλάστες ή κύτ-
ταρα Reed-Sternberg. Περιστατικά με ιστολογική εικόνα 
ομοιάζουσα με αυτή λεμφώματος Hodgkin ή αγγειοανο-
σοβλαστικού λεμφώματος έχουν περιγραφεί.29,30 Επίσης 
η βιοψία του δέρματος καταδεικνύει διήθηση από πλειό-
μορφα κύτταρα και συχνά επιδερμοτροπισμό και παρου-
σία μικροαποστημάτων Pautrier. η δερματική διήθηση 
είναι κυρίως περιαγγειακή, αλλά ανευρίσκονται και με-
γαλύτερα οζίδια με επέκταση στο υποδόριο λίπος, οπότε 
καθίσταται και δύσκολη η διαφορική διάγνωση από τη 
σπογγοειδή μυκητίαση και το σύνδρομο Sézary.

Ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα: τα νεοπλασματικά 
κύτταρα εκφράζουν τ-κυτταρικούς δείκτες, αλλά χα-
ρακτηρίζονται κυρίως από την έκφραση του CD25 και 
συχνά την απουσία του CD7. ο ανοσοφαινότυπος αίμα-
τος είναι CD2+, CD3+, CD5+, CD7-, CD25+ και συνή-
θως CD4+, CD8- (σπανιότερα CD4-,CD8+ ή υπότυπος 
CD4+,CD8+, που φαίνεται να συσχετίζεται με χειρότε-
ρη πρόγνωση). η έντονη έκφραση του CD25 που αφορά 
την α-αλυσίδα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2 (IL-2), 
είναι το πιο χαρακτηριστικό ανοσοφαινοτυπικό εύρημα 
της νόσου. λίγες περιπτώσεις ΑτLL εμφανίζουν στη βι-
οψία λεμφαδένα ιστολογικό πρότυπο που προσομοιάζει 
με του λεμφώματος Hodgkin. τα μεγάλα ιστικά νεοπλα-
σματικά κύτταρα μπορεί να εκφράζουν CD30, αλλά εί-
ναι αρνητικά στο CD15, στο ΕμΑ (epithelial membrane 
antigen) και στην κινάση ALK (anaplastic lymphoma ki-
nase). Αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουν την ΑτLL από 
το λέμφωμα Hodgkin και το αναπλαστικό λέμφωμα από 
μεγάλα κύτταρα. οι καρυοτυπικές ανωμαλίες που ανα-
γνωρίζονται δεν είναι χαρακτηριστικές για τη νόσο και 
μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια και πολυ-

ται με εικόνα non-ηοdgkin λεμφώματος, με κυρίαρχη 
λεμφαδενοπάθεια και με συχνή συμμετοχή του αίμα-
τος και του δέρματος (ως ερυθηματώδεις βλάβες, βλα-
τίδες, ή οζίδια), αλλά χωρίς συμμετοχή του μυελού των 
οστών και λιγότερο συχνά με υπερασβεστιαμία και λυ-
τικές οστικές βλάβες. H οξεία και η λεμφωματική μορ-
φή έχουν γρήγορα εξελισσόμενη κλινική πορεία με μέσο 
χρόνο επιβίωσης 5-6 μήνες και μόνο ένα ποσοστό 5% να 
επιβιώνει στην τετραετία. η έρπουσα και η χρόνια μορ-
φή έχουν πιο ήπια πορεία, αλλά μπορεί να μεταπέσουν 
σε πιο επιθετικές μορφές νόσου, με το αιμοφαγοκυττα-
ρικό σύνδρομο να αποτελεί πρώτη εκδήλωση της μετα-
τροπής. Έχουν εκτιμώμενη τετραετή επιβίωση 67% και 
27% αντίστοιχα.

η παρουσία μερικών προγνωστικών παραγόντων, 
όπως η βεβαρημένη κατάσταση του ασθενούς, η ηλικία 
>40 έτη, η υψηλή τιμή LDH, η υπερασβεστιαμία, η προ-
σβολή >3 θέσεων, επηρεάζει δυσμενώς την πορεία της 
νόσου. η διάγνωση τίθεται μετά από σύνθεση και ανά-
λυση των μορφολογικών, ανοσοφαινοτυπικών, ορολογι-
κών, εργαστηριακών και κλινικών χαρακτηριστικών της 
νόσου και ανάλογα διακρίνεται στους υποτύπους της. η 
αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I γίνεται 
με την ανοσοενζυμική τεχνική ELISA για τον πρωτογενή 
έλεγχο και η επιβεβαίωση επί θετικού δείγματος γίνεται 
με την τεχνική Western Βlot. μετά την πρωτολοίμωξη 
από τον ιό, η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού επι-
συμβαίνει τους πρώτους δυο μήνες για τα IgM και τους 
τρεις-τέσσερις περίπου μήνες για τα IgG αντισώματα. ςε 
περίπτωση αμφίβολης Western blot διενεργείται στο αίμα 
PCR. η μοριακή μελέτη με την τεχνική της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) αναδεικνύει την παρου-
σία του γενετικού υλικού του ιού τόσο στο αίμα όσο και 
σε άλλους ιστούς. με την τεχνική PCR διενεργείται αν 
χρειαστεί στη διαφορική διάγνωση και η αναδιάταξη του 
τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) συμβατή με μονοκλωνι-
κό πληθυσμό τ λεμφοκυττάρων.24-26

Εργαστηριακά ευρήματα27

η υπερασβεστιαιμία είναι το πιο χαρακτηριστικό εύ-
ρημα της ΑτLL και συσχετίζεται με τη απελευθέρωση 
κυτταροκινών από τα παθολογικά κύτταρα, κυρίως της 
IL-1, του TNF-β, του VEGF (vascular endothelial growth 
factor) και της PTH-rP (parathyroid-hormone-related 
protein), η οποία έμμεσα αυξάνει τον αριθμό των οστεο-
κλαστών και τους ενεργοποιεί. Ανευρίσκονται επίσης αυ-
ξημένα επίπεδα LDH και β2-μικροσφαιρίνης.

Αιματολογική εικόνα: ο αριθμός των λευκών αιμο-
σφαιρίων μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως με τη μορφή 
της νόσου από 4-200x109/l με παρουσία σε ποσοστό 10-
80% άτυπων λεμφοκυττάρων. το μέγεθος αυτών των 
κυττάρων ποικίλλει από μικρού λεμφοκυττάρου μέχρι 
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Εικόνα 1. Παρουσία ποικιλόμορφων λεμφοκυττάρων στο 
αίμα Έλληνα ασθενή με ATLL, που περιγράφηκε τον Απρίλιο 
2001.51

πλοκότητα.31 ςτους πάσχοντες, η κυτταρική ανοσοανε-
πάρκεια επιτρέπει την ανάπτυξη ευκαιριακών λοιμώξεων 
κυρίως βακτηριακών (75%), μυκητιασικών [Cryptococ-
cus neoformans, Aspergillus, Candida (10%)] αλλά και 
ιογενών [όπως HSV, CMV (10%)], που μπορεί να απο-
βούν μοιραίες. Απαιτείται χημειοπροφύλαξη έναντι της 
Pneumocystis jiroveci με τριμεθοπρίμη/ σουλφομεθοξα-
ζόλη αλλά και χορήγηση αντιμυκητιασικών σε ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία, ενώ η χορήγηση ganciclovir δε 
συνιστάται ως προφύλαξη ρουτίνας. ςτους ασθενείς αυ-
τούς είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την παρουσία του 
παρασίτου Strongyloides stercoralis με την ανίχνευση 
προνυμφών στα κόπρανα, οπότε και απαιτείται θεραπεία 
με θειαβενδαζόλη (Mintezol) ή αλμπενδαζόλη. η παρου-
σία στρογγυλλοειδούς σε φυσιολογικούς φορείς μπορεί 
να συμμετέχει στο μηχανισμό πυροδότησης εμφάνισης 
της ATLL και γι’ αυτό συζητείται η χορήγηση και σε αυ-
τή την ομάδα χημειοπροφύλαξης.32-34

Θεραπευτική προσέγγιση
H θεραπευτική απόφαση εξαρτάται κυρίως από τον 

υπότυπο της νόσου και από το αν ο ασθενής συμμετέχει 
σε κλινική μελέτη. Παρά το μικρό αριθμό ασθενών με 
τεκμηριωμένη ATLL, διάφορες κλινικές μελέτες διεξά-
γονται κυρίως στις ενδημικές χώρες. οι ασθενείς με έρ-
πουσα ή χρόνια νόσο, αν είναι ασυμπτωματικοί, μπορεί 
να τεθούν σε παρακολούθηση για ένα διάστημα (watch 
and wait), ενώ αν είναι συμπτωματικοί και δε συμμετέ-
χουν σε κάποια προοπτική κλινική μελέτη, προτείνεται η 
χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής με ΑΖτ (ζιδοβουδίνης) 
και IFN-α (ιντερφερόνης-α). ςε ασθενείς με οξεία ATLL 
ή με δυσμενείς δείκτες χρονίας ATLL, προτείνεται η χο-
ρήγηση συνδυαστικής χημειοθεραπείας ή συνδυασμού 
ΑΖτ/IFN-α. ςε ασθενείς με λεμφωματική ATLL προτεί-
νεται συνδυαστική χημειοθεραπεία. ςε νέους ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο, θέση έχει και η αλλογενής μεταμό-
σχευση μυελού των οστών.35-37

οι θεραπείες που χορηγούνται σε επιθετικά λεμφώματα 
φαίνεται να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα στην 

ATLL. η χρήση αναλόγων πουρινών όπως η πεντοστατίνη 
(2-δεοξυκοφορμυκίνη), αναστολέων της τοποϊσομεράσης 
ι και ιι και προσφάτως του τριοξειδίου του αρσενικού το 
οποίο χρησιμοποιείται στη θεραπεία της προμυελοκυττα-
ρικής λευχαιμίας, δεν φαίνεται να βελτιώνουν τελικά τη 
συνολική επιβίωση των ασθενών με ATLL.38 το κλασσικό 
σχήμα CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
prednisone) αντικαταστάθηκε από άλλες συνδυαστικές χη-
μειοθεραπείες όπως GND (gemcitabine, vinorelbine και 
doxorubicin), ICE (ifosfamide, carboplatin και etoposide), 
DHAP (dexamethasone, cytarabine και cisplatin) και 
CEPP (cyclophosphamide, etoposide, procarbazine και 
prednisone). η μελέτη LSG15 από την ιαπωνική ογκο-
λογική ομάδα εξετάζει την υπεροχή -όσον αφορά τη συ-
νολική επιβίωση και την επίτευξη πλήρους ύφεσης- της 
χρήσης στην οξεία, υποβόσκουσα και λεμφωματική μορ-
φή ATLL του συνδυασμού των VCAP + AMP+ VECP 
(VCAP: vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, 
prednisone, AMP: doxorubicin, ranimustine, prednisone 
και VECP: vindesine, etoposide, carboplatin, prednisone) 
συγκριτικά με τη χορήγηση δυο φορές το μήνα του CHOP 
και με τη συγχορήγηση και στις δυο ομάδες ενδορραχι-
αίας προφύλαξης του κΝς.39

Πολλές μελέτες έχουν επίσης διεξαχθεί για τη χρήση 
ΑΖτ (ζιδοβουδίνης) σε υψηλές δόσεις συνδυαστικά με 
τη χορήγηση υψηλών δόσεων IFN-α (ιντερφερόνης-α) 
με σχετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις διάφορες 
μορφές της νόσου. ο μηχανισμός της δραστικότητας της 
συγχορήγησης δεν είναι σαφής. κυριότερη μελέτη αυτή 
που δημοσιευθηκε προσφάτως στο 13ο Διεθνές ςυνέδριο 
Ρετροϊολογίας: HTLV και στο 49ο Ετήσιο ςυνέδριο της 
Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρίας όπου αναφέρε-
ται η αύξηση της μέσης επιβίωσης των ασθενών (σε 24 
μήνες) και του ποσοστού πλήρους ύφεσης στην ομάδα 
έρπουσας, χρονίας και οξείας ATLL. η χορήγηση συνδυ-
αστικά και άλλων αντιρετροϊκών φαρμάκων είναι υπό με-
λέτη.40-45 η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
σε νέους ασθενείς με επιθετική ATLL, φαίνεται να είναι 
μια ενθαρρυντική προσέγγιση παρά τη σχετιζόμενη και 
με τη θεραπεία μεγάλη θνητότητα.46

Νεώτερες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα 
μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της νόσου. 
Αντισώματα έναντι πολλών μορίων που εκφράζονται 
στην επιφάνεια των ATLL κυττάρων όπως κυρίως το an-
ti-CD25/dacluzimab, και άλλα όπως τα anti-CD52/alem-
tuzumab (Campath), anti-CD2, και αντιαγγειογενετικοί 
παράγοντες όπως ο anti-VEGF, και ο anti-Transferrin Re-
ceptor 1, έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα ή ανθεντική νόσο. οι αναστολείς της 
ενεργοποίησης της οδού του ΝFkB, καθώς και ο ανα-
στολέας πρωτεοσώματος (bortezomib, Velcade) φαίνεται 
ότι δρουν μέσω προαγωγής της απόπτωσης ή της νέκρω-
σης των προσβεβλημένων κυττάρων.47,48 Αναστολείς της 
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δεακετυλάσης των ιστονών (ηDAC), όπως οι vorinostat 
(suberoylanilide hydroxamic acid-Zolinza), romidepsin, 
και panobinostat (LBH589) έχουν επίσης προταθεί σε προ-
κλινικές και κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της ATLL. 
η Pralatrexate ένας νέος ανταγωνιστής φολικού οξέος και 
η forodesine, αναστολέας φωσφορυλάσης νουκλεοτιδίων 
πουρινών αποτελούν δυναμικές προοπτικές.

Συμπέρασμα
η συνεχώς αυξανόμενη μεταβολή της σύνθεσης του 

πληθυσμού, επιβάλλει προσεκτική επιδημιολογική αξι-
ολόγηση. ςτον αιμοδοτικό πληθυσμό η συχνότητα των 

αντισωμάτων έναντι του HTLV-I είναι σχετικά μικρή, αλ-
λά και στη χώρα μας, ο έλεγχος αιμοδοτών για τους ιούς 
HTLV-I & II είναι υποχρεωτικός και γίνεται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου 
HTLV (HERN). Διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια πρό-
ληψης της μετάδοσης του ιού με έλεγχο των αιμοδοτών 
στις τράπεζες Αίματος και με συστάσεις και εκπαίδευ-
ση των φορέων για μείωση της πιθανότητας μετάδοσης 
της νόσου.49,50

η αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV-I σε 
κάθε ασθενή με τ-λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα θεωρείται 
πλέον επιβεβλημένη. μόνη η ανίχνευση των αντισωμάτων 
δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση διάγνωσης ATLL.

Adult T-cell leukemia/lymphoma
S. Kokoris

Haematology Clinic, National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT: ATLL is etiologically associated with HTLV-I retrovirus. It is estimated that 15–20 million 
people live with HTLV-I infection worldwide, but only 1-4% develop ATLL during a 70-year lifespan. 
High prevalence rates are found in Japan, parts of West Africa, Caribbean Islands, and South America. 
The low incidence and long latency of ATLL (more than 30 years) suggest that, in addition to viral 
infection, the accumulation of other genetic mutations may be needed for the development of ATLL. The 
diagnosis requires detection of ATLL cells (so-called flower cells) in blood, in patients with acute, chronic, 
or smoldering type with leukemic manifestations. ATLL is characterized by the rapid and uncontrolled 
clonal proliferation of mature transformed CD25+CD4+CD7- lymphocytes. Stools from all individuals, 
carriers and patients, should be screened for Strongyloides parasite even in the absence of symptoms. τhe 
prevention of the disease by preventing HTLV-I infection is mandatory. Screening of blood donors for 
HTLV-I and II has become recently obligatory in our country even if the seroprevalence is expected to 
be low. It is obvious that a search for new therapies to confront this disease is needed. Ζidovudine should 
be officially indicated and available for all ATLL patients around the world until novel treatments are 
generated. The role of other agents such as bortezomib, arsenic trioxide, and alemtuzumab remains to be 
further defined. No specific therapeutic recommendations can be made for smoldering ATLL or chronic 
ATLL at this time. The leukemic and lymphomatous forms of ATLL are best treated with interferon-α 
and zidovudine with or without conditioning with chemotherapy. Investigation for HTLV-I antibodies 
should be mandatory in all patients with T-cell lymphoproliferative disorders.
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