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ΠΕΡιληΨη: τα επιθετικά Β λεμφώματα διακρίνονται από ετερογένεια ως προς την κλινική τους πο-
ρεία και την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία. ςτην εποχή μας η επιστήμη της μοριακής βιολογίας κά-
νει αλματώδεις προόδους, αποσαφηνίζοντας σταδιακά τους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται 
στην παθογένεσή τους. το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) αποτελεί ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα λεμφώματος του οποίου η μοριακή χαρτογράφηση έχει αποδώσει πληρο-
φορίες που βρίσκουν ήδη εφαρμογή στην κλινική πράξη. μελέτες γονιδιακής έκφρασης αποκάλυψαν 
ειδικές μοριακές υπογραφές που διακρίνουν τρεις ξεχωριστές υποκατηγορίες με βάση το κύτταρο προ-
έλευσης: 1) DLBCL από κύτταρα του βλαστικού κέντρου (germinal center B-cell, GCB), 2) DLBCL 
από ενεργοποιημένα Β κύτταρα (activated B-cell, ABC), και 3) πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρα-
κίου (primary mediastinal B-cell lymphoma, PMBCL). καθεμιά από αυτές τις κατηγορίες χαρακτηρί-
ζεται από άλλου τύπου γενετικές βλάβες και διαταραχές σηματοδοτικών οδών, γεγονός που εξηγεί τα 
διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, πέρα από τις οντογενετικές και παθογενετικές προ-
εκτάσεις, η μεγαλύτερη ίσως αξία της ταυτοποίησης των μοριακών μηχανισμών που διαταράσσονται σε 
κάθε περίπτωση είναι η ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων. η στόχευση συγκεκριμένων ογκογονι-
κών βλαβών σε υποκατηγορίες ασθενών με DLBCL υπόσχεται μια πιο ειδική θεραπευτική προσέγγιση 
σε σύγκριση με την καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία. Πράγματι, η φαρμακοτεχνική ανάπτυξη μι-
κρομοριακών αναστολέων εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, και τα πρώτα αποτελέσματα από κλινικές 
δοκιμές είναι ενθαρρυντικά. η πρόκληση έγκειται στην αναγνώριση υποσυνόλων ασθενών με κοινούς 
υποκείμενους παθογενετικούς μηχανισμούς και στο σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων 
που θα αποφέρουν τη βέλτιστη ανταπόκριση.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (diffuse 

large B-cell lymphoma, DLBCL) είναι το πιο συχνό λέμ-
φωμα non-Hodgkin (NHL), με συχνότητα που ανέρχεται 
σε 30-35% όλων των Β-NHL. ςτη μετά-rituximab επο-
χή η πλειοψηφία των ασθενών θεραπεύεται ακόμη και 
σε προχωρημένα στάδια1. Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο 
των ασθενών έχει ανθεκτική νόσο ή υποτροπιάζει μετά 
τη θεραπεία2. Θεραπεία εκλογής γι’ αυτούς τους ασθε-
νείς θεωρείται η αυτόλογη μεταμόσχευση με την προϋ-
πόθεση ότι η νόσος είναι χημειοευαίσθητη. Όμως, μόνο 
οι μισοί ασθενείς θα είναι σε θέση να υποβληθούν σε 

μεγαθεραπεία, και από αυτούς μόνο οι μισοί θα έχουν 
χημειοευαίσθητη νόσο. Από τους ασθενείς που θα υπο-
βληθούν τελικά σε αυτόλογη μεταμόσχευση, μόλις το 
40% θα έχει 3ετή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (3-year 
PFS)3. με βάση τα παραπάνω, από 300 ασθενείς με δι-
άγνωση DLBCL, οι 100 θα έχουν ανθεκτική ή υποτρο-
πιάζουσα νόσο, και από αυτούς μόλις 10 θα διασωθούν 
με αυτόλογη μεταμόσχευση, γεγονός που υπογραμμίζει 
την επείγουσα ανάγκη νέων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων ειδικά γι’ αυτή την ομάδα ασθενών.

Από τη δεκαετία του ’70 το DLBCL αντιμετωπίζεται 
με συνδυαστικές θεραπείες που βασίζονται στις ανθρακυ-
κλίνες. το χημειοθεραπευτικό σχήμα CHOP (κυκλοφω-
σφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη και πρεδνιζολόνη) 
καθιερώθηκε ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης από το 
1993, όταν συγκρίθηκε με πιο εντατικοποιημένα σχήμα-
τα και αποδείχθηκε εφάμιλλο σε αποτελεσματικότητα και 
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λιγότερο τοξικό4. το πιο πρόσφατο άλμα στη θεραπεία 
του DLBCL ήταν η εισαγωγή του rituximab (χιμαιρικό 
αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα), που αποδείχθηκε 
ότι επιφέρει σημαντικό όφελος στην επιβίωση όλων των 
ομάδων ασθενών5-9. Έκτοτε, δεν υπάρχουν πολλές κλινι-
κές μελέτες με καλύτερα αποτελέσματα. μια τυχαιοποι-
ημένη μελέτη της Groupe d’ Étude des Lymphomes de l’ 
Adulte (GELA), που συμπεριέλαβε 380 νεοδιαγνωσθέ-
ντες ασθενείς 18-59 ετών, έδειξε πλεονέκτημα του συν-
δυασμού rituximab με δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, 
βιντεζίνη, μπλεομυκίνη και πρεδνιζολόνη (R-ACVBP) 
έναντι του R-CHOP τόσο ως προς τα ποσοστά 3ετούς 
επιβίωσης χωρίς συμβάματα (EFS, 81% versus 67%, P 
= 0.0035) όσο και ως προς την ολική επιβίωση (OS, 92% 
versus 84%, P = 0.007). Ωστόσο, η αυξημένη αιματολογι-
κή τοξικότητα του R-ACVBP περιορίζει τη χρήση του σε 
νέες ηλικίες10. με βάση τα παραπάνω, το R-CHOP απο-
τελεί σήμερα την καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμ-
μής για το DLBCL παγκοσμίως.

Παρά τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης, το DLBCL 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια όσο αφορά τα 
μοριακά χαρακτηριστικά του. Έτσι, οι μελέτες γονιδι-
ακής έκφρασης (gene expression profiling, GEP) δια-
κρίνουν όγκους που είναι μορφολογικά απαράλλακτοι 
σε τρεις διακριτές κατηγορίες ως προς το κύτταρο προ-
έλευσης: 1) DLBCL από κύτταρα του βλαστικού κέ-
ντρου (germinal center B-cell, GCB), 2) DLBCL από 
ενεργοποιημένα Β κύτταρα (activated B-cell, ABC), και 
3) πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρακίου (primary 
mediastinal B-cell lymphoma, PMBCL)11-14. Περνάμε 
πλέον στην εποχή της μοριακής ταξινόμησης των λεμ-
φωμάτων, και η ανακάλυψη σηματοδοτικών οδών που 
διαταράσσονται κατά περίπτωση (μέσω μελετών γονι-
διακής έκφρασης, μαζικής αλληλούχησης μεταγράφων, 
πειραμάτων παρεμβολής RNA και άλλων νέων μεθό-
δων που προοδευτικά γίνονται όλο και πιο διαθέσιμες) 
έχει αναδείξει πολλούς πιθανούς θεραπευτικούς στό-
χους. η στόχευση συγκεκριμένων ογκογονικών βλα-
βών σε υποκατηγορίες ασθενών με DLBCL υπόσχεται 
μια πιο ειδική θεραπευτική προσέγγιση σε σύγκριση με 
την καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία. μια τέτοιου 
είδους στοχευμένη θεραπεία προυποθέτει όχι μόνο την 
αναγνώριση των διαταραχών σηματοδότησης που προ-
άγουν την ογκογένεση, αλλά και το χαρακτηρισμό των 
γενετικών βλαβών που επιφέρουν αντίσταση στη φαρ-
μακευτική θεραπεία. Ίσως το επόμενο άλμα στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση του DLBCL να προκύψει από την 
κατανόηση των μηχανισμών που ενοχοποιούνται για την 
αποτυχία στη θεραπεία πρώτης γραμμής. ςτη συνέχεια 
θα παρουσιάσουμε στοιχεία για τους μοριακούς υποτύ-
πους του DLBCL, καθώς και υποσχόμενες στοχευμένες 
θεραπευτικές στρατηγικές για καθέναν από αυτούς με 
βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Οι μοριακοί υπότυποι του DLBCL 
σχετίζονται με διαφορετική πρόγνωση

ο διεθνής προγνωστικός δείκτης (International 
Prognostic Index, IPI) είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και 
κλινικά χρήσιμο προγνωστικό εργαλείο για το DLBCL, 
ωστόσο δε μπορεί να αποτυπώσει τη γενετική και μο-
ριακή ετερογένεια που χαρακτηρίζει την πάθηση. οι 
τρεις μοριακοί υπότυποι του DLBCL με βάση το κύττα-
ρο προέλευσης (GCB, ABC, PMBCL) έχουν διαφορετι-
κούς ογκογενετικούς μηχανισμούς και πολύ διαφορετική 
πρόγνωση. οι περισσότεροι ασθενείς με PMBCL θερα-
πεύονται με συστηματική ανοσοχημειοθεραπεία, όπως 
το R-DA-EPOCH, και μάλιστα αρκετές φορές χωρίς συ-
μπληρωματική ακτινοβολία15. Αναδρομικές αναλύσεις 
από το Lymphoma/Leukemia Molecular Profiling Project 
(LLMPP) έδειξαν ότι οι ασθενείς με GCB DLBCL έχουν 
καλύτερη πρόγνωση από τους ασθενείς με ABC DLBCL16. 
Φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που δεν 
ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία με R-CHOP ανή-
κουν σε αυτόν τον μοριακό υπότυπο.

Εκτός από τους μοριακούς υποτύπους του DLBCL 
με βάση το κύτταρο προέλευσης, περίπου 10% των νεο-
διαγνωσθέντων ασθενών έχουν σύνθετο καρυότυπο που 
περιλαμβάνει αναδιατάξεις του γονιδίου MYC (MYC+), 
γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε αυξημένο κίνδυνο 
αποτυχίας της θεραπείας με R-CHOP17. Δεν είναι ξεκά-
θαρο αν οι αναδιατάξεις του MYC αποτελούν από μόνες 
τους δυσμενή προγνωστικό παράγοντα, ή αν λειτουργούν 
στο πλαίσιο επιπρόσθετων γενετικών βλαβών, π.χ. ογκο-
γονικών αναδιατάξεων του BCL2, BCL6 ή CCND1. ςε 
κάθε περίπτωση, τα ‘double-hit’ λεμφώματα έχουν δυ-
σμενή πρόγνωση τόσο ως προς την απάντηση στη θερα-
πεία πρώτης γραμμής με R-CHOP, όσο και ως προς την 
ανταπόκριση στη θεραπεία διάσωσης με αυτόλογη με-
ταμόσχευση18.

Στοχευμένες θεραπείες στο GCB DLBCL
EZH2

μολονότι το GCB DLBCL έχει μεν καλύτερη πρόγνω-
ση από το ABC DLBCL, κάποιοι ασθενείς θα υποτροπι-
άσουν μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής19. Πρόσφατες 
μελέτες μαζικής αλληλούχησης έχουν αναδείξει μία ση-
μειακή μετάλλαξη στο γονίδιο EZH2 που φαίνεται να 
αφορά ειδικά αυτόν τον μοριακό υπότυπo20. το γονίδιο 
EZH2 κωδικοποιεί τη Ν-μεθυλοτρανσφεράση ΕΖη2, που 
αποτελεί το καταλυτικό συστατικό του συμπλέγματος με-
θυλίωσης PRC2 (polycomb-repressive complex 2), και η 
συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει ενεργοποιητικό χαρακτή-
ρα (gain-of-function). Πειράματα ex vivo σε κυτταρικές 
σειρές DLBCL και in vivo μελέτες σε ποντίκια έδειξαν 
πράγματι ότι η πρωτεΐνη ΕΖη2 λειτουργεί ως κεντρικός 
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ρυθμιστής στο GCB DLBCL, προάγοντας τη λεμφωμα-
τογένεση μέσω αποσιώπησης της μεταγραφής βασικών 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως το CDKN1A21-22. οι 
κυτταρικές σειρές DLBCL φαίνεται ότι εξαρτώνται για 
τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωσή τους από τη δρά-
ση της ΕΖη2, και εκλεκτικοί αναστολείς αυτής της πρω-
τεΐνης επιφέρουν αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης και 
απόπτωση23. ςήμερα, εκλεκτικός αναστολέας της ΕΖη2 
από του στόματος δοκιμάζεται σε κλινική μελέτη φάσης 
ιι για ασθενείς με DLBCL (http://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01897571).

Σηματοδοτική οδός PI3K/Akt/mTOR
η σηματοδοτική οδός της PI3-κινάσης εμπλέκεται σε 

πολυάριθμες κυτταρικές διεργασίες που είναι κρίσιμες 
στον καρκίνο (κυτταρικός μεταβολισμός, κυτταρική αύ-
ξηση, επιβίωση, μετανάστευση, αγγειογένεση κ.ά.), και 
διαταραχές της παρατηρούνται σε πολλά νεοπλάσματα 
των Β λεμφοκυττάρων. Ένα συστατικό της οδού καθο-
δικά της Ρι3κ είναι η πρωτεΐνη ΡτΕΝ, η έκφραση της 
οποίας λείπει σε μεγάλο ποσοστό των GCB σε σύγκριση 
με τα non-GCB DLBCL (55% έναντι 14%)24. η απου-
σία έκφρασης της ΡτΕΝ έχει ως αποτέλεσμα την ιδιοσυ-
στατική ενεργοποίηση της οδού Ρι3κ-Αkt, και φαίνεται 
ότι αποτελεί ογκογενετικό “εθισμό” γι’ αυτόν το μορια-
κό υπότυπο DLBCL. Πράγματι, η αναστολή της οδού με 
τον μη εκλεκτικό αναστολέα της Ρι3κ LY2940002 είχε 
εκλεκτική τοξική επίδραση στις κυτταρικές σειρές GCB 
DLBCL που ήταν αρνητικές για έκφραση της πρωτεΐνης 
ΡτΕΝ24, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι αυτή 
η υποκατηγορία ασθενών μπορεί να ανταποκρίνεται σε 
μια τέτοιου είδους προσέγγιση.

Αυτή τη στιγμή πολλοί αναστολείς της συγκεκριμέ-
νης σηματοδοτικής οδού βρίσκονται σε φάση κλινικής 
ανάπτυξης. τo idelalisib (προηγούμενα γνωστό ως CAL-
101) αποτελεί έναν ισχυρό μικρομοριακό αναστολέα της 
p110δ ισομορφής της PI3K, που έχει πρόσφατα εγκριθεί 
από τον FDA και τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Φαρμάκων 
για τη θεραπεία λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας (χρό-
νια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και οζώδες λέμφωμα). 
ςε μια μελέτη φάσης ι που συμπεριέλαβε 9 ασθενείς με 
DLBCL, το idelalisib ήταν μεν καλώς ανεκτό, αλλά δεν 
επέφερε κλινική απάντηση25. Θα ήταν ενδιαφέρον να μά-
θουμε αν η ανταπόκριση θα ήταν διαφορετική στη συ-
γκεκριμένη υποκατηγορία ασθενών με PTEN-αρνητικό 
GCB DLBCL. Επιπλέον, αναστολείς του mTOR, όπως 
το everolimus και το temsirolimus, έχουν επιδείξει κλινι-
κή αποτελεσματικότητα σε διάφορα επιθετικά λεμφώμα-
τα (DLBCL, οζώδες λέμφωμα grade 3, λέμφωμα μανδύα 
και λεμφώματα με ιστολογική μεταμόρφωση), ωστόσο 
δεν υπάρχουν δεδομένα για το αν κάποια υποκατηγορία 
των ασθενών θα ωφελούνταν περισσότερο από αυτή την 

προσέγγιση26,27. τέλος, αυτή τη στιγμή διερευνάται στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών φάσης 1/2 η δράση μικρομορι-
ακών αναστολέων της Akt (π.χ. μκ-2206) ως μονοθερα-
πεία σε ασθενείς με υποτροπιάζον DLBCL (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01466868, http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01481129).

BCL2
η λειτουργία του γονιδίου BCL2 διαταράσσεται με 

διαφορετικούς μηχανισμούς στους μοριακούς υποτύπους 
του DLBCL. ςτο GCB DLBCL το BCL2 αποτελεί το πιο 
μεταλλαγμένο γονίδιο, οι δε μεταθέσεις του t(14;18) ανευ-
ρίσκονται στο 34% των περιπτώσεων28,29. ο αναστολέας 
της πρωτεΐνης BCL2 ΑΒτ-199 δοκιμάζεται σήμερα σε 
μελέτη φάσης ιι για ασθενείς με DLBCL σε υποτροπή σε 
συνδυασμό με bendamustine και rituximab (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01594229).

BCL6
η πρωτεΐνη BCL6 είναι κεντρικός ρυθμιστής της 

αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και μετα-
γραφικός καταστολέας πολλών γονιδίων που εμπλέκο-
νται στον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την αύξηση 
και το μεταβολισμό των Β λεμφοκυττάρων. η ανάπτυξη 
άμεσων αναστολέων της πρωτεΐνης BCL6 είναι δύσκο-
λη, καθότι πρόκειται για μεταγραφικό ρυθμιστή. Παρ’ 
όλα αυτά, έχει αναπτυχθεί ένας μικρομοριακός αναστο-
λέας που συνδέεται σε ειδική θέση της BCL6 και εμπο-
δίζει την αλληλεπίδρασή της με πρωτεΐνες που δρουν ως 
co-repressors. Tα ex vivo αποτελέσματα από κυτταρικές 
σειρές DLBCL και τα in vivo δεδομένα από ποντίκια εί-
ναι ενθαρρυντικά30.

Στοχευμένες θεραπείες στο ABC DLBCL
η μοριακή υπογραφή του ΑBC DLBCL είναι η ιδιο-

συστατική ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού NF-κΒ 
που λειτουργεί καθοδικά του Β κυτταρικού υποδοχέα αλλά 
και των υποδοχέων έμφυτης ανοσίας (Toll-like receptors, 
TLRs) μέσω διαφόρων μηχανισμών, με τελικό αποτέλε-
σμα την αυξημένη έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα 
IRF4. ο IRF4 προωθεί την πλασματοκυτταρική διαφορο-
ποίηση των Β λεμφοκυττάρων, φαίνεται ότι είναι απαραί-
τητος για τον κλωνικό πληθυσμό του ΑBC DLBCL31,32.

η πιο αποτελεσματική στόχευση της οδού NF-κΒ 
εξαρτάται από το είδος της βλάβης σε κάθε περίπτω-
ση. Περίπου 10% των ασθενών με ABC DLBCL έχουν 
μεταλλάξεις της πρωτεΐνης CARD11, η οποία λειτουρ-
γεί ως προσαρμογέας (adaptor protein) καθοδικά του Β 
κυτταρικού υποδοχέα και της κινάσης BTK. ςυνεπώς, 
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Στόχευση καθοδικά της οδού NF-κΒ 
η λεναλιδομίδη είναι ένας ανοσοτροποποιητικός πα-

ράγοντας που ασκεί την αντινεοπλασματική του δράση 
μέσω πολλαπλών μηχανισμών (αναστολή της αγγειο-
γένεσης, ενεργοποίηση των Νκ κυττάρων, καταστολή 
των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ρύθμιση της αλ-
ληλεπίδρασης των νεοπλασματικών κυττάρων με το μι-
κροπεριβάλλον τους). Όσον αφορά το ABC DLBCL, η 
λενελιδομίδη στοχεύει απευθείας το μεταγραφικό παρά-
γοντα IRF4 καθοδικά του NF-κΒ. ςε μια μελέτη ασθενών 
με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL (n=40), μονοθερα-
πεία με λεναλιδομίδη πέτυχε 52.9% ORR σε ασθενείς 
με non-GCB DLBCL, ενώ μόλις 8.7% σε ασθενείς με 
GCB DLBCL38.

Στόχευση της σηματοδοτικής οδού του ΒcR
τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα χρειάζονται συνεχή 

(τονική) σηματοδότηση μέσω του ΒcR για να επιβιώσουν. 
Αυτή η σηματοδότηση δεν εξαρτάται από αντιγόνα και 
μεταβιβάζεται μέσω της PI3K39. H διέγερση από αντιγό-
να (chronic active signaling) ενεργοποιεί έναν καταρρά-
κτη σηματοδότησης που εμπλέκει αρκετές τυροσινικές 
κινάσες και πρωτεΐνες-προσαρμογείς (Syk, Lyn, Bruton 
tyrosine kinase (BTK), PI3K, PKC-β και mTOR) και με-
ταβιβάζει σήματα πολλαπλασιασμού και επιβίωσης40. ςτο 
ABC DLBCL έχουν παρατηρηθεί διάφορες μεταλλάξεις 
της “chronic active” οδού σηματοδότησης, που αποτε-
λούν υποσχόμενους θεραπευτικούς στόχους.

το ibrutinib είναι εκλεκτικός αναστολέας της BTK που 
δρα μέσω ομοιοπολικής, μη αναστρέψιμης πρόσδεσης στην 
κυστεΐνη-481. Ex vivo πειράματα έδειξαν ότι η αναστολή 
της Βτκ είναι εξαιρετικά τοξική για κυτταρικές σειρές 
ABC DLBCL με αμετάλλακτη CARD11, ενώ δεν έχει κα-
μία επίδραση σε σειρές όπου η CARD11 είναι μεταλλαγ-
μένη33. Από μελέτη φάσης ιι φάνηκε ότι το ibrutinib έχει 
εκλεκτική δράση στα ABC DLBCL, ανεξάρτητα από την 
παρουσία ή όχι μετάλλαξης του CD79B. Ασθενείς με με-
τάλλαξη μόνο του MYD88 δεν ανταποκρίθηκαν, υπήρχε 
όμως ανταπόκριση αν μαζί με τη μετάλλαξη του MYD88 
συνυπήρχε μετάλλαξη του CD79B41. Mε βάση τα παρα-
πάνω, φαίνεται ότι η Βτκ αποτελεί υποσχόμενο στόχο 
για τα ABC DLBCL, ανάλογα με το μεταλλακτικό προ-
φίλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα μεγά-
λης πολυκεντρικής μελέτης φάσης ιιι που συγκρίνει την 
αποτελεσματικότητα του R-CHOP με ή χωρίς ibrutinib 
σε ασθενείς με νέα διάγνωση ABC DLBCL( http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01855750).

η PKC-β είναι μια κινάση σερίνης-θρεονίνης που λει-
τουργεί καθοδικά του BcR και είναι απαραίτητη για την 
ενεργοποίηση του NF-κΒ. Αναστολείς αυτής της κινάσης 
(enzastaurin, sotrastaurin) έχουν δοκιμαστεί σε μελέτες φά-

γι’ αυτούς τους ασθενείς απαιτείται στόχευση της οδού 
χαμηλά, στις πρωτεΐνες-στόχους του ίδιου του NF-κΒ33. 
Αντίθετα, οι ασθενείς με αμετάλλακτη CARD11 αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στην αναστολή στόχων ανοδικά 
του NF-κΒ, όπως οι κινάσες που λειτουργούν κάτω από 
το Β κυτταρικό υποδοχέα34. Περίπου 20% των ασθε-
νών με ABC DLBCL έχουν σημειακές μεταλλάξεις στα 
τυροσινικά κατάλοιπα του CD79b (συνυποδοχέας του 
ΒcR), γεγονός που οδηγεί σε “χρόνια ενεργή” (chronic 
active) σηματοδότηση μέσω του ΒcR34. Περίπου 30% 
των ασθενών με ABD DLBCL φέρουν μια συγκεκριμέ-
νη μετάλλαξη του MYD88, η οποία καταλήγει σε αμι-
νοξική αλλαγή (L265P) στην αντίστοιχη πρωτεΐνη που 
λειτουργεί στη σηματοδοτική οδό των TLRs, με τελι-
κό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των σηματοδοτικών 
οδών του NF-κΒ και των μΑΡ κινασών. τέλος, περίπου 
30% των ασθενών με ΑΒC DLBCL έχουν αδρανοποιη-
μένο (μέσω συνδυασμού μεταλλάξεων και απαλοιφών 
και στα δύο αλληλόμορφα) το γονίδιο TNFΑιΡ3 (A20), 
που κωδικοποιεί έναν αρνητικό ρυθμιστή της οδού NF-
κΒ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνυπάρχει με μεταλ-
λάξεις του CD79B και του MYD88, και πιθανόν ενισχύει 
τη σηματοδοτική δραστηριότητα τόσο μέσω του ΒcR 
όσο και μέσω των TLRs32.

Στόχευση της οδού NF-κΒ μέσω  
αναστολής του πρωτεασώματος

η αναστολή του πρωτεασώματος εμποδίζει την απο-
δόμηση της πρωτεΐνης ικΒα που λειτουργεί ως αναστο-
λέας του ΝF-κΒ. μια πρωτοποριακή μελέτη 49 ασθενών 
με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL αποκάλυψε ότι ο 
εκλεκτικός αναστολέας του πρωτεασώματος bortezomib 
βελτίωνε τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας (DA-
EPOCH) για τους ασθενείς με ABC DLBCL, αλλά όχι 
για τους ασθενείς με GCB DLBCL. To συνολικό ποσο-
στό ανταπόκρισης (overall response rate, ORR) στο DA-
EPOCH+bortezomib ήταν 83% έναντι 13% (Ρ<0.001) και 
η ολική επιβίωση (OS) 10.8 έναντι 3.5 μήνες (Ρ=0.003) 
για το ΑΒC και το GCB DLBCL, αντίστοιχα34. με βά-
ση αυτά τα αποτελέσματα, το bortezomib αξιολογείται 
σε συνδυασμό με R-CHOP σε μελέτη φάσης ιι για ασθε-
νείς με νέα διάγνωση non-GCB DLBCL35.

To carfilzomib είναι ένας νεότερος αναστολέας του 
πρωτεασώματος, με πιο ειδική δράση και καλύτερη ανοχή. 
Έχει δοκιμαστεί σε ex vivo και in vivo πειράματα, μόνο 
του αλλά και σε συνδυασμό με αναστολείς αποακετυλα-
σών των ιστονών (histone deacetylase inhibitors, HDACs) 
όπως το vorinostat, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα35,36. ο 
συνδυασμός carfilzomib και vorinostat δοκιμάζεται σή-
μερα σε μελέτη φάσης ι για ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα 
λεμφώματα, συμπεριλαμβανομένου και του DLBCL37.
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σης ι/ιι για DLBCL με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (http://
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01402440)42,43. η 
πρωτεΐνη MALT1 είναι άλλο ένα κρίσιμο συστατικό της 
“chronic active” σηματοδοτικής οδού καθοδικά του BcR. 
μικρομοριακοί αναστολείς αυτής της πρωτεΐνης φάνη-
καν αποτελεσματικοί και χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα σε 
ex vivo και in vivo πειράματα44.

Στόχευση της σηματοδοτικής οδού JAK-STAT 
 οι πρωτεΐνες JAK είναι κινάσες τυροσίνης που δέ-

χονται σήματα από κυτταροκίνες και ενεργοποιούν τους 
μεταγραφικούς παράγοντες STAT, οι οποίοι στη συνέχεια 
μεταναστεύουν στον πυρήνα του κυττάρου και προάγουν 
τη μεταγραφή γονιδίων επιβίωσης και πολλαπλασιασμού. 
ορισμένες ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του MYD88 
οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή IL-6, IL-10 και ιFN-β. 
Πράγματι, η έκφραση της STAT3 που επηρεάζεται από τα 
επίπεδα ιL-6/IL-10 είναι σημαντικά αυξημένη στο ABC 
DLBCL45. καταστολή της STAT3 με παρεμβολή RNA εί-
χε τοξική επίδραση σε κυτταρικές σειρές ABC DLBCL, 
υποδεικνύοντάς την ως πιθανό θεραπευτικό στόχο46. το 
ruxolitinib, αναστολέας των JAK-1 και JAK-2 κινασών 
που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς με-
λοΐνωσης, αξιολογείται σήμερα σε μελέτη φάσης ιι για 
ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL (http://www.
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01431209). To pacritinib, 
εκλεκτικός αναστολέας της JAK-2 κινάσης, αξιολογείται 
προς το παρόν στα πλαίσια μελέτης φάσης ι47.

πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
(PMBCL)

το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου αποτελεί 
έναν μοριακό υπότυπο DLBCL με κλινικά και βιολογι-
κά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με το λέμφωμα 
Hodgkin oζώδους σκλήρυνσης. Επτά στις 10 περιπτώ-
σεις PMBCL φέρουν επιπρόσθετα αντίγραφα μιας συ-
γκεκριμένης περιοχής του χρωμοσώματος 9. η περιοχή 
αυτή περιέχει τα γονίδια PD-L1, PD-L2 και JAK248. τα 
πρώτα δύο κωδικοποιούν συνδέτες του υποδοχέα PD-1, 
ο οποίος φυσιολογικά παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη λει-
τουργία των τ λεμφοκυττάρων. το γονίδιο JAK2 -μετα-
ξύ άλλων- οδηγεί στην αυξημένη μεταγραφή των PD-L1 
και PD-L2. Επιπλέον, σε περίπου 40% των περιπτώσεων 
PMBCL ανευρίσκονται αναδιατάξεις του γονιδίου CIITA, 
που καταλήγουν και αυτές σε αυξημένη έκφραση των 
συνδετών του PD149. τα παραπάνω αναδεικνύουν το PD-
1 ως κεντρικό μόριο στην παθογένεση του PMBCL. Αν 
και η πρόγνωση του PMBCL είναι πολύ καλή με τις κα-
θιερωμένες θεραπείες, αναστολείς της οδού JAK-STAT 
ή αντισώματα κατά του PD-1 μπορεί να βρουν θέση στις 
περιπτώσεις όπου η 1η γραμμή θεραπείας αποτυγχάνει.

DLBCL με αναδιατάξεις του MYC
οι πρωτεΐνες που προκύπτουν μέσω αναδιατάξεων 

του MYC είναι δύσκολοι στόχοι για την ανάπτυξη φαρ-
μακευτικών αναστολέων. Ωστόσο, συγκεκριμένες πρωτεΐ-
νες που λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες του Myc 
μέσω περιοχών που ονομάζονται bromodomains μπορεί 
να αποτελέσουν έναν έμμεσο τρόπο στόχευσης. Πράγ-
ματι, η φαρμακευτική ουσία (JQ1) που χρησιμοποιήθηκε 
για την επιγενετική τροποποίηση μιας bromodomain της 
πρωτεΐνης BRD4 είχε αξιόλογη ανασταλτική επίδραση 
στην έκφραση του Myc σε πειραματικά μοντέλα πολλα-
πλού μυελώματος51.

Ένας άλλος έμμεσος τρόπος στόχευσης του Myc αφο-
ρά την τριστετραπρολίνη, μια ογκοκατασταλτική πρω-
τεΐνη η έκφραση της οποίας αναστέλλεται σε όγκους 
που εκφράζουν το μyc. ςτρατηγικές που στοχεύουν 
στην αποκατάσταση της έκφρασης αυτής της πρωτεΐνης 
αποτελούν σήμερα πρωτοποριακές προσεγγίσεις για τα 
MYC(+) λεμφώματα52.

Λειτουργικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
σηματοδοτικών οδών: συνδυασμοί 
φαρμάκων;

λαμβάνοντας υπόψη τη μοριακή περιπλοκότητα και 
ετερογένεια που παρατηρείται στα DLBCL, θα ήταν μάλ-
λον ουτοπικό να φανταζόμαστε υποσύνολα ασθενών για 
τα οποία η λεμφωματογένεση κατευθύνεται από μία με-
τάλλαξη, ή έστω διαταραχή σε μία σηματοδοτική οδό. 
το πιο πιθανό σενάριο είναι η ύπαρξη αλληλεπιδράσε-
ων μεταξύ σηματοδοτικών μονοπατιών, που απαιτούν το 
σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων κατά 
περίπτωση, ικανών να υπερκεράσουν τους μηχανισμούς 
ανάπτυξης αντοχής που διαθέτει ο κακοήθης κλώνος. ςτα 
ABC DLBCL έχει πλέον στοιχειοθετηθεί με σαφή τρό-
πο η αλληλεπίδραση μεταξύ οδών επίκτητης και έμφυτης 
ανοσίας (BcR και TLR). ςε ex vivo πειράματα, η ταυτό-
χρονη αδρανοποίηση του CD79Α και του MYD88 είναι 
πιο αποτελεσματική από την αδρανοποίηση καθενός από 
αυτά τα γονίδια χωριστά, η δε προσθήκη και αναστολέα 
της ΒτK οδηγεί σε πλήρη καταστολή της σηματοδοτι-
κής οδού του NF-κΒ. Άλλo παράδειγμα αποδεδειγμένης 
ex vivo συνέργειας αποτελούν η λεναλιδομίδη και το 
ibrutinib. Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός αναστο-
λέων του NF-κΒ, της STAT3 και της PI3K είχε συνερ-
γική δράση σε μοντέλα ποντικών με MYC(+) DLBCL.

Συμπεράσματα
το DLBCL είναι μία νόσος που διακρίνεται από με-

γάλη μοριακή ετερογένεια. η πλειοψηφία των ασθενών 
θεραπεύεται με κλασικές χημειοθεραπευτικές προσεγγί-
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ανάπτυξη μικρομοριακών αναστολέων υπόσχεται ση-
μαντικά αποτελέσματα στην κλινική πράξη. η πρόκλη-
ση έγκειται στην αναγνώριση υποσυνόλων ασθενών με 
κοινούς υποκείμενους παθογενετικούς μηχανισμούς και 
στο σχεδιασμό στοχευμένων συνδυασμών φαρμάκων που 
θα αποφέρουν τη βέλτιστη ανταπόκριση.

σεις, ωστόσο υπάρχουν ομάδες ασθενών με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με αυξημένη πιθα-
νότητα αποτυχίας της θεραπείας 1ης γραμμής. η ταυ-
τοποίηση ογκογόνων μεταλλάξεων και σηματοδοτικών 
οδών που μεταφέρουν σήματα επιβίωσης και πολλαπλα-
σιασμού στα λεμφωματικά κύτταρα έχουν αποκαλύψει 
πλειάδα θεραπευτικών στόχων, και η φαρμακοτεχνική 
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Aggressive B-cell lymphomas: Prospects in the era of targeted therapy
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ABSTRACT: Aggressive B-cell lymphomas comprise a heterogeneous group of diseases in terms of 
clinical course and response to treatment. Nowadays, molecular biology has made tremendous progress 
in deciphering the molecular mechanisms underlying their pathogenesis. Diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) is perhaps the most paradigmatic case in this respect, where molecular profiling provided in-
formation that has already found place in clinical practice. Morphologically indistinguishable DLBCLs 
can be subdivided by gene-expression profiling into three distinct molecular cell-of-origin subtypes: 
germinal centre Bcell (GCB), activated Bcell (ABC) and primary mediastinal Bcell lymphoma (PMB-
CL). Each of these categories comprises distinct somatic mutations and aberrant intracellular signaling 
pathways, which may explain their different clinical characteristics. However, on top of the ontogenetic/
pathogenetic implications, the outmost importance of defining the underlying molecular aberrations is 
the identification of novel therapeutic targets. Targeting the oncogenic drivers in subsets of DLBCL pa-
tients may represent a more precise medical intervention than standard chemoimmunotherapy. Indeed, 
numerous small molecules and pathway inhibitors are currently at various stages of investigation and 
results from clinical trials are promising. The challenge is to identify subsets of patients with common 
underlying pathogenetic mechanisms and design mechanism-based synergistic drug combinations that 
can be translated to the clinic and achieve maximal response.
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