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ΠΕΡιληΨη: τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) αποτελούν το συχνότερο υπότυπο 
μη-Hodgkin λεμφώματος. τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της 
βιολογίας των DLBCL με αποτέλεσμα την κατάταξή τους σε αυτά που προέρχονται από το βλαστικό 
κέντρο (GCB) και αυτά που προέρχονται από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (ABC). η ενσωμάτωση 
του Rituximab στον συνδυασμό CHOP (R-CHOP) στις αρχές της προηγούμενης 10ετίας προκάλεσε 
επανάσταση στη θεραπευτική των DLBCL αυξάνοντας τα ποσοστά ίασης και μακράς επιβίωσης και 
επιτάσσοντας την επανεξέταση των ήδη γνωστών προγνωστικών παραγόντων καθώς και των πιθανών 
μεθόδων περαιτέρω βελτίωσης του αποτελέσματος. μετά την επικράτηση του R-CHOP δεν έχει υπάρξει 
κάποιος ακόμη καλύτερος θεραπευτικός συνδυασμός που να έχει υιοθετηθεί στην κλινική πράξη κατά 
την τελευταία 15ετία. η πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των DLBCL έχει αποδώσει και νέους 
παράγοντες με κλινική αποτελεσματικότητα, οι οποίοι ελπίζεται ότι σύντομα θα βελτιώσουν ακόμη 
περισσότερο την έκβαση των ασθενών. Πέραν τούτων, η παρούσα ανασκόπηση πραγματεύεται και τις 
θεραπευτικές επιλογές 1ης γραμμής για ασθενείς >80 ετών με ελάττωση των δόσεων της χημειοθεραπείας 
(R-mini-CHOP) και ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο (αντικατάσταση της δοξορουβικίνης από 
γεμσιταβίνη ή ετοποσίδη), το ρόλο της ακτινοθεραπείας καθώς και τον κίνδυνο υποτροπής στο κεντρι-
κό νευρικό σύστημα και τους δυνητικούς τρόπους αποτροπής της.
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Aνασκόπηση

φωμα κΝς από μεγάλα Β-κύτταρα (primary CNS large 
B-cell lymphoma – PCNSL), το πρωτοπαθές δερματικό 
DLBCL τύπου ποδός (primary cutaneous DLBCL leg 
type – pcDLBCL-LT) και το EBV+ DLBCL των ηλικι-
ωμένων (EBV+ DLBCLe)1. η θεραπευτική αντιμετώπι-
ση που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο αφορά τόσο τα 
DLBCL-NOS όσο και τα THCRLBCL, pcDLBCL-LT και 
EBV+ DLBCLe. Αντίθετα, τα PCNSL απαιτούν ειδικούς 
χειρισμούς και περιγράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Από τις αρχές της προηγούμενης 10ετίας απεδείχθη 
ότι τα DLBCL-NOS κατατάσσονται σε 2 μοριακά χαρα-
κτηρισμένες κατηγορίες με βάση την ανάλυση γονιδιακής 
έκφρασης με μικροσυστοιχίες (Gene Expression Profiling 
– GEP): Αυτά που προέρχονται από τα κύτταρα των βλα-
στικών κέντρων (Germinal Center B-cells; GCB) και αυτά 
που προέρχονται από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (Acti-
vated B-Cells; ABC)2,3. η δεύτερη κατηγορία είχε σαφώς 
χειρότερη πρόγνωση προ της εισαγωγής του rituximab2,3 
αλλά η διαφορά φαίνεται ότι διατηρείται και στην εποχή 
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Εισαγωγή
τα μη περαιτέρω ταξινομούμενα διάχυτα λεμφώματα 

από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL-NOS) αποτελούν μακράν 
την πολυπληθέστερη ομάδα επιθετικών Β-λεμφωμάτων. 
Όπως αναπτύσσεται στο σχετικό άρθρο περί παθολογικής 
ανατομικής, θα πρέπει να διαχωρίζονται από άλλους τύ-
πους λεμφωμάτων από μεγάλα Β-κύτταρα, όπως το πρω-
τοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου και άλλες σπανιότερες 
οντότητες, που αναπτύσσονται σε δύο ξεχωριστά κεφά-
λαια του παρόντος τεύχους. Πέραν των DLBCL-NOS, στα 
DLBCL κατατάσσονται και το πλούσιο σε τ-κύτταρα και 
ιστιοκύτταρα LBCL (THCRLBCL), το πρωτοπαθές λέμ-
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του rituximab4-6. οι δύο αυτές κατηγορίες δεν μπορούν 
να διαχωρισθούν μορφολογικά, παρ’ ότι τα «ανοσοβλα-
στικά» λεμφώματα εμπίπτουν συχνότερα στην κατη-
γορία ABC. Παρ’ ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί δεδομένα 
μοριακής ταξινόμησης σε υλικό παραφίνης7-10, οι μορια-
κές τεχνικές δεν έχουν εφαρμοσθεί προς το παρόν στην 
κλινική πράξη. για το λόγο αυτό έχουν καταβληθεί επα-
νειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης της μοριακής τα-
ξινόμησης με τη συμβατική ανοσοϊστοχημεία. ο πρώτος 
αλγόριθμος που περιγράφηκε για το σκοπό αυτό είναι ο 
αλγόριθμος Hans που βασίζεται στην έκφραση των δει-
κτών CD10, bcl-6 και MUM-1/IRF411. η συμφωνία με 
τη μοριακή ταξινόμηση είναι της τάξεως του 86-87% σε 
καμμία όμως περίπτωση δεν είναι απόλυτη12. για το λό-
γο αυτό αναπτύχθηκαν στη συνέχεια και διάφοροι άλλοι 
αλγόριθμοι, γενικά πιο σύνθετοι, όπως αυτοί των Tally12, 
Choi13 (αξιολόγηση CD10, MUM-1, GCET, FOXP1 και 
είτε bcl-6 είτε LMO2 αντίστοιχα12,13), Muris, Nyman, Nat-
kuman12. Παρ’ότι ο αλγόριθμος Tally εμφανίζει το υψη-
λότερο ποσοστό συμφωνίας με τη μοριακή ταξινόμηση 
(93%)12, ο αλγόριθμος Hans παραμένει ο ευρύτερα χρη-
σιμοποιούμενος.

Τρέχοντες προγνωστικοί παράγοντες  
και προγνωστικά συστήματα

το προγνωστικό σύστημα που ομόφωνα εφαρμόζεται 
από το 1993 για τα επιθετικά λεμφώματα είναι ο διεθνής 
προγνωστικός δείκτης (International Prognostic Index-
IPI)14. με βάση 5 δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
(ηλικία >60 ετών, στάδιο III/IV, κατάσταση ικανότητος 

(PS) ≥2, προσβολή ≥2 εξωλεμφαδενικών θέσεων και αυ-
ξημένη LDH), ο ιΡι λαμβάνει τιμές από 0 έως 5 και ορί-
ζει 4 ομάδες κινδύνου, οι οποίες αναδεικνύουν ομάδες 
ασθενών με κλινικά σημαντικές διαφορές στην επιβίω-
ση (Πίνακας 1). ο ιΡι μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως 
της ηλικίας των ασθενών (≤ ή >60 ετών), οπότε χρησι-
μοποιείται ο ιΡι προσαρμοσμένος στην ηλικία (age-ad-
justed IPI ή aaIPI), που πλέον λαμβάνει τιμές από 0 έως 
3, αξιολογώντας 3 από τις ανωτέρω παραμέτρους (στά-
διο III/IV, PS ≥2 και αυξημένη LDH) και επίσης ορίζει 
4 ομάδες κινδύνου. 

ο IPI προήλθε από την ανάλυση της έκβασης 2031 
ασθενών που είχαν λάβει συμβατική χημειοθεραπεία χω-
ρίς Rituximab και έπασχαν από επιθετικά λεμφώματα, όχι 
όμως αποκλειστικά DLBCL14. η εισαγωγή του Ritux-
imab στη θεραπευτική των DLBCL όχι μόνο βελτίωσε 
τα αποτελέσματα και την επιβίωση αλλά και επισκίασε 
τη σημασία διαφόρων προγνωστικών παραγόντων του 
παρελθόντος. Έτσι, τα ποσοστά επιβίωσης στις 4 ομά-
δες του IPI αυξήθηκαν και το εύρος της διαφοράς μεταξύ 
βελτίστης και χειρίστης ομάδος ελαττώθηκε. Παρ’ όλα 
αυτά ο IPI εξακολουθεί να έχει προγνωστική σημασία 
στην εποχή του R-CHOP με τα ποσοστά 5-ετούς επιβί-
ωσης των 4 ομάδων να ποικίλλουν μεταξύ 43-54% και 
84-90% (Πίνακας 1)15-18. 

ςτην εποχή του Rituximab, η ομάδα του Vancouver 
έδειξε ότι o IPI μπορεί να βελτιωθεί απλά και μόνο με την 
αναδιάταξη των ομάδων ανάλογα με τον αριθμό των δυ-
σμενών προγνωστικών παραγόντων16. ςτον Revised IPI 
(R-IPI)16 η ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει και 
τους ασθενείς με IPI=3, αναδεικνύεται μια ομάδα πολύ 

πίνακας 1. Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ο ΙΡΙ λαμβάνει τιμές 0-5 ανά-
λογα με τον αριθμό των κάτωθι 5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, οι οποίοι προσμετρώνται ισότιμα: Ηλι-
κία >60 ετών, Στάδιο νόσου ΙΙΙ/ΙV, Κατάσταση φυσικής ικανότητος ≥2, Αυξημένη LDH, Προσβολή ≥2 εξωλεμφα-
δενικών θέσεων.

Ομάδα 
κινδύνου

Τιμές 
IPI

CHOP & ισοδύναμα 
(Μελέτη IPI, 

n=2031)14

R-CHOP & 
ισοδύναμα  

(NCCN, n=1650)18

R-CHOP  
& ισοδύναμα 

(Vancouver, n=1138)18

R-CHOP  
& ισοδύναμα 

(Ελλάδα, n=632)*17

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Χαμηλού 0-1 35 73% 38 90% 33 84% 44 90%

Χαμηλού-
ενδιαμέσου

2 27 51% 26 77% 24 72% 21 75%

Υψηλού-
ενδιαμέσου

3 22 43% 22 62% 22 54% 22 60%

Υψηλού 4-5 16 26% 14 54% 21 43% 14 49%

* Επικαιροποιημένα αποτελέσματα
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χαμηλού κινδύνου με IPI=0, ενώ οι ασθενείς με IPI=1 ή 
2 κατατάσσονται σε μια ενδιάμεση ομάδα με καλή πρό-
γνωση. τα δεδομένα από τη χώρα μας επιβεβαιώνουν τον 
R-IPI ταυτιζόμενα με αυτά του Vancouver. Παρ’ όλα αυ-
τά, ο αναθεωρημένος αυτός δείκτης δεν έχει μεταφερθεί 
στην κλινική πράξη. η εφαρμογή του IPI και του R-IPI 
σε ασθενείς που έλαβαν R-CHOP σε Ελληνικά κέντρα 
δίδεται στον πίνακα 1 και την εικόνα 1 (α και β). 

Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια ακόμη προσπά-
θεια βελτίωσης του ιΡι με τη δημιουργία του NCC-IPI18, 
ο οποίος εισάγει την περαιτέρω διαβάθμιση της ηλικίας 
και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) του ορού και 
αποδίδει σημασία όχι πλέον στον αριθμό αλλά σε συγκε-
κριμένες εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. Έτσι, η ηλικία λαμ-
βάνει 0, 1, 2 ή 3 μονάδες (<40, 41-60, 61-75, >75 ετών), 
η LDH 0, 1 ή 2 (φυσιολογική, έως και 3πλάσια ή πάνω 
από 3πλάσια του ανωτάτου φυσιολογικού ορίου), το στά-
διο ιιι/IV λαμβάνει 1 μονάδα, το PS 2-4 ομοίως και μία 
ακόμη μονάδα λαμβάνει η παρουσία μίας ή περισσοτέ-
ρων ειδικών εξωλεμφαδενικών εστιών (μυελός, κΝς, 
ήπαρ, γαστρεντερικό, πνεύμων). O NCCN-IPI λαμβάνει 
τιμές από 0 έως 8 και ομαδοποιείται σε 4 ομάδες κινδύ-
νου: χαμηλού με 0-1 μονάδες, χαμηλού-ενδιαμέσου με 
2-3, ενδιαμέσου-υψηλού με 4-5 και υψηλού με 6-8. η 
5-ετής επιβίωση ανάλογα με την ταξινόμηση NCCN-IPI 
στην αρχική σειρά ασθενών καθώς και σε σειρά επαλή-
θευσης δίδεται στον πίνακα 218,19.

Μπορεί ο IPI να βελτιωθεί ή να αντικατασταθεί;
Αν και παραμένει ο μόνος κοινής αποδοχής τρόπος δι-

αστρωμάτωσης των ασθενών με DLBCL, είναι σαφές ότι 
στην εποχή του Rituximab ο ιΡι αδυνατεί να ξεχωρίσει 
αναπαραγώγιμα μια ικανού μεγέθους ομάδα ασθενών με 
δυσμενή πρόγνωση (π.χ. μακρά επιβίωση σαφώς <50%), 
ώστε να είναι κατάλληλη για ένταξη σε κλινικές μελέτες 
τροποποίησης ή εντατικοποίησης της θεραπείας πρώτης 
γραμμής. ςτην προσπάθεια βελτίωσης του IPI έχουν μέ-
χρι σήμερα περιγραφεί πολλοί προγνωστικοί δείκτες που 
συμβάλλουν στην καλύτερη πρόβλεψη της έκβασης της 
νόσου, τόσο συμβατικοί όσο και βιολογικοί. 

Συμβατικοί Προγνωστικοί Δείκτες
Πολλοί συμβατικοί κλινικοεργαστηριακοί δείκτες, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων αντανακλούν το φορτίο και 
τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, έχουν αναδειχθεί 
ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες σε πολυπα-
ραγοντική ανάλυση αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στην 
κλινική πράξη. 

η μέγιστη διάμετρος της νόσου φαίνεται ότι έχει 
προγνωστική σημασία και θα πρέπει να καταγράφεται20. 
το καλύτερο διαχωριστικό όριο δεν είναι σαφές καθώς 
ο συμβατικός ορισμός της ογκώδους νόσου απαιτούσε 
μάζα ≥10 εκ, η MInT trial ανέδειξε τη δυσμενή προγνω-

Eικόνα 1. Επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (Α) και συνολική επιβίωση (Β) για 632 Έλληνες ασθενείς με DLBCL: Οι ανωτέ-
ρω καμπύλες αφορούν τους ασθενείς πολύ χαμηλού κινδύνου (ΙΡΙ=0), οι ενδιάμεσες τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου (ΙΡΙ=1 ή 
2) και οι κατώτερες τους ασθενείς υψηλού κινδύνου (ΙΡΙ=3-5).

A Β
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στική σημασία των μαζών >7.5 εκ. σε νέους ασθενείς με 
DLBCL και IPI ≤121 κλπ. η εντόπιση της νόσου στο μυ-
ελό των οστών, φαίνεται ότι έχει περαιτέρω του σταδί-
ου IV δυσμενή προγνωστική σημασία, αυτό όμως αφορά 
μόνο τους μισούς περίπου ασθενείς, οι οποίοι έχουν διή-
θηση του μυελού από μεγάλα κύτταρα (concordant) και 
όχι αυτούς στους οποίους παρατηρείται ασύμφωνη μορ-
φολογία (λέμφωμα από μικρά κύτταρα) συγκριτικά με 
εκείνη του λεμφαδένος22. O βαθμός αύξησης της LDH 
προσδίδει περαιτέρω προγνωστική σημασία και ενσωμα-
τώθηκε στον NCCN-IPI18,23. Aνεξάρτητη προγνωστική 
σημασία έχει αποδοθεί και στην παρουσία λεμφοκυτ-
ταροπενίας κατά τη διάγνωση με διάφορα διαχωριστικά 
όρια24-26, ενώ προσφάτως αναδείχθηκε ο δυσμενής ρόλος 
του ελαττωμένου λόγου λεμφοκυττάρων/μονοκυττάρων 
του αίματος27,28, που φαίνεται να είναι ανεξάρτητος τόσο 
του IPI όσο και της κυτταρικής προέλευσης της νόσου29. 
Ανεξάρτητη προγνωστική σημασία από τον IPI έχει επί-
σης αποδοθεί στην αναιμία, την υπολευκωματιναιμία, 
την αύξηση της β2-μικροσφαιρίνης και την αύξηση των 
ελαφρών αλύσων ανοσοσφαιρίνης στον ορό30.

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι το άρρεν φύλο αποτε-
λεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα στην 
εποχή του Rituximab31,32 λόγω της ταχύτερης κάθαρσης 
του Rituximab στους ηλικιωμένους άρρενες, με δυνητικά 
μικρότερη έκθεσή τους στο φάρμακο33. τέλος πρόσφα-
τη μελέτη σε καθ’ υπεροχήν ηλικιωμένους άνδρες (με ή 
χωρίς Rituximab) υποδεικνύει ότι οι υπέρβαροι και πα-
χύσαρκοι έχουν πιθανώς καλύτερη έκβαση34. η παρατή-
ρηση αυτή επιβεβαιώνεται στην εποχή του Rituximab 
σε ανεξάρτητες σειρές ασθενών35-37, αν και όχι σε όλες38, 

και φαίνεται να περιορίζεται στους ηλικιωμένους άρρε-
νες35,37. η ερμηνεία παραμένει ασαφής. οι δύο τελευταί-
οι προγνωστικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη 
θεραπευτική στρατηγική απ’ ευθείας, χωρίς να απαιτεί-
ται η ενσωμάτωσή τους σε προγνωστικά συστήματα. Π.χ. 
φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι άρρενες ωφελούνται λιγότε-
ρο από την προσθήκη συμβατικών δόσεων Rituximab 
στο CHOP σε σχέση με ηλικιωμένες γυναίκες32, παρα-
τήρηση που δικαιολογεί τη δοκιμή χορήγησης υψηλότε-
ρων δόσεων ή Rituximab ως θεραπείας συντήρησης39,40. 
Προφανώς, τέτοιες τροποποιήσεις θα απαιτήσουν σειρά 
αξιόπιστων κλινικών μελετών.

Βιολογικοί Προγνωστικοί Δείκτες
Πολλοί βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες είχαν απο-

δειχθεί σημαντικοί στην προ του Rituximab εποχή. με 
την εισαγωγή του Rituximab η προγνωστική αξία όλων 
των δυνητικών προγνωστικών παραγόντων όφειλε να επα-
ναξιολογηθεί, καθώς πολλοί εξ’ αυτών έπαυσαν να είναι 
σημαντικοί είτε λόγω δυσκολίας στην ανάδειξή τους για 
στατιστικούς λόγους (μικρότερος αριθμός συμβαμάτων) 
είτε για πραγματικούς λόγους σχετιζόμενους με υποκεί-
μενους βιολογικούς μηχανισμούς. Αν και εξαιρετικά εν-
διαφέροντες, οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες δεν 
έχουν αξιοποιηθεί στη καθ’ ημέρα πράξη λόγω της ανα-
δρομικής φύσης των σχετικών μελετών, της απουσίας 
επαλήθευσης σε προοπτικές μελέτες, της χρήσης ποικί-
λων μη προτυπωμένων μεθόδων καθώς και διαφορετι-
κών ουδών (cutoff) για τον ορισμό της θετικότητος αλλά 
και της διενέργειας πολυπαραγοντικής ανάλυσης χωρίς 

πίνακας 2. Ο NCCN Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (NCCN-IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ο NCCN-ΙΡΙ λαμβά-
νει τιμές 0-8 ανάλογα με τη βαθμονόμηση αριθμό των κάτωθι 5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων: Η ηλικία 
λαμβάνει 0, 1, 2 ή 3 μονάδες (<40, 41-60, 61-75, >75 ετών), η LDH 0, 1 ή 2 (φυσιολογική, έως και 3πλάσια ή πάνω 
από 3πλάσια του ανωτάτου φυσιολογικού ορίου), το στάδιο ΙΙΙ/IV λαμβάνει 1 μονάδα έναντι 0 των σταδίων Ι/ΙΙ, 
το PS 2-4 ομοίως έναντι 0 του PS 0-1 και μία ακόμη μονάδα λαμβάνει η παρουσία μίας ή περισσοτέρων ειδικών 
εξωλεμφαδενικών εστιών (μυελός, ΚΝΣ, ήπαρ, γαστρεντερικό, πνεύμων) έναντι 0 επί παρουσίας κάθε άλλης ή 
απουσίας εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων. 

Ομάδα 
κινδύνου

Τιμές  
NCCN-IPI

R-CHOP & ισοδύναμα 
(NCCN, n=1650)18

R-CHOP & ισοδύναμα 
(Vancouver, n=1138)18

R-CHOP & ισοδύναμα 
(Αυστρία, n=499)17

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Ασθενείς 
(%)

5-ετής 
ΣΕ

Χαμηλού 0-1 19 96% 12 96% 9 94%

Χαμηλού-
ενδιαμέσου

2-3 42 82% 37 77% 40 77%

Υψηλού-
ενδιαμέσου

4-5 31 64% 37 56% 38 56%

Υψηλού 6-8 8 33% 14 38% 13 32%
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υπερέκφραση σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας, τουλάχιστον 
όταν το όριο θετικότητος τοποθετείται στο 40% των νε-
οπλασματικών κυττάρων. Αντιστρόφως, πολλά DLBCL 
υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη myc χωρίς την αντίστοι-
χη αναδιάταξη, γεγονός που σημαίνει ότι υπεισέρχονται 
άλλοι μοριακοί μηχανισμοί. Επιπλέον, περίπου 50% των 
ασθενών εμφανίζουν υπερέκφραση της πρωτεΐνης bcl-2 
(≥70% των κυττάρων θετικά). ςυνολικά, περίπου 20-35% 
των ασθενών είναι διπλά θετικοί (myc+/bc-l2+) σε επίπε-
δο ανοσοϊστοχημείας (πρωτεΐνης) και η διπλή αυτή θετι-
κότητα συσχετίζεται με τους δυσμενείς παράγοντες του 
ιΡι, υψηλότερο δείκτη πολλαπλασιασμού και ABC προ-
έλευση. η ομάδα αυτή παρουσιάζει μακροχρόνια επιβί-
ωση ~30% έναντι ~75% των λοιπών ασθενών και, παρά 
τις παραπάνω συσχετίσεις, η προγνωστική σημασία της 
συνέκφρασης myc και bcl-2 είναι ανεξάρτητη του ιΡι και 
επισκιάζει τη σημασία της κυτταρικής προέλευσης44,46-48. 
Παρ’ ότι η δυσμενής προγνωστική σημασία των παρα-
πάνω ευρημάτων έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, υπάρχουν 
και δεδομένα από πρόσφατη μεγάλη προοπτική μελέτη 
που τη θέτουν εν αμφιβόλω. έτσι ώστε να απαιτείται πε-
ραιτέρω διερεύνηση49.

οι περιπτώσεις DLBCL που εμφανίζουν διπλή θετι-
κότητα σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας χαρακτηρίζονται 
ως double-expressors ή dual-expressors. ο όρος αυτός δε 
θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο double-hit, ο οποίος 
επιφυλάσσεται για τη διπλή θετικότητα σε επίπεδο ανα-
διατάξεων (myc και bcl-2 ή bcl6), είναι πολύ πιο σπάνια 
κατάσταση, παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε όγκους 
GCB προέλευσης και πιθανώς συνδέεται με ακόμη χει-
ρότερη πρόγνωση. 

Άλλοι Βιολογικοί Προγνωστικοί Παράγοντες
οι μεταλλάξεις του TP53 έχουν προγνωστική ση-

μασία ανεξάρτητη του ιΡι, της κυτταρικής προέλευσης 
και του φαινοτύπου c-myc+/bcl-2+ double-expressor46. 
Επίσης δυσμενής προγνωστική σημασία έχει αποδοθεί 
στην έκφραση του CD5, σε παραμέτρους που αντανα-
κλούν αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού (Ki-67) και 
στην αυξημένη αγγειογένεση [VEGFR2 και μικροαγγει-
ακή πυκνότητα ως δείκτης της γονιδιακής υπογραφής 
stromal-2 (ιδέ κατωτέρω)]50-53. Αντίθετα, η έκφραση του 
δείκτη LMO2 (προέλευση από τα βλαστικά κέντρα), του 
HIF-1a και του p21, καθώς και η έκφραση της πρωτεϊ-
νης SPARC [Secreted Protein, Acidic, and Rich in Cyste-
ine; ως δείκτης της γονιδιακής υπογραφής stromal-1 (ιδέ 
κατωτέρω)] συνδέονται με καλύτερη έκβαση50,51,53,54. η 
έκφραση του CD30, που απαντάται στο 15% των DLB-
CL, φαίνεται επίσης να συνδέεται με καλύτερη πρόγνω-
ση υπό R-CHOP55. 

ςε ερευνητικό επίπεδο, η τεχνική των μικροσυστοι-
χιών έχει αναδείξει γενετικές υπογραφές που σχετίζονται 
με το μικροπεριβάλλον: η υπερέκφραση γονιδίων που 

να λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι βιολογικοί δείκτες. Παρ’ 
όλα αυτά φαίνεται ότι οι βιολογικοί δείκτες και κυρίως 
η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου μπορεί σύ-
ντομα να έχουν αντανάκλαση στη θεραπευτική στρατη-
γική, όπως αναλύεται παρακάτω.

Κύτταρο Προέλευσης (GCB έναντι ABC)
η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου από ABC, 

όπως προσδιορίζεται βάσει της γονιδιακής υπογραφής 
με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών, αποτελεί ανεξάρ-
τητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και στην εποχή 
του Rituximab. Δυστυχώς, η κατάταξη των DLBCL με τη 
μεθοδολογία αυτή είναι αδύνατη στην καθ’ ημέρα πρά-
ξη, διότι απαιτεί φρεσκοκατεψυγμένους ιστούς και είναι 
εξαιρετικά δαπανηρή. τα ανοσοϊστοχημικά συστήματα 
προσέγγισης του κυττάρου προέλευσης δεν ανταποκρί-
νονται με την απαιτούμενη ακρίβεια στη μοριακή ταυτό-
τητα της νόσου, εξ’ ου και οι όροι GCB έναντι non-GCB 
αντί GCB έναντι ABC. Νέες τεχνικές πιθανώς θα επιτρέ-
ψουν σύντομα την εφαρμογή της απαιτούμενης μορια-
κής ανάλυσης σε υλικό παραφίνης και θα διευκολύνουν 
την ευρεία χρήση της πολύτιμης αυτής πληροφορίας, που 
μπορεί να έχει σημαντικές θεραπευτικές προεκτάσεις7-10. 
το θέμα της προγνωστικής σημασίας του κυττάρου προ-
έλευσης αναπτύχθηκε διεξοδικά παραπάνω.

myc και bcl-2 ή/και bcl-6
Αναδιατάξεις του ογκογονιδίου myc ανευρίσκονται 

στο 5-15% των μορφολογικά τυπικών DLBCL41-43. οι 
ασθενείς αυτοί έχουν μακρά επιβίωση περίπου 30-40%43 
και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο κΝς42. 
Περίπου 3-6% των DLBCL εμφανίζουν ταυτόχρονα ανα-
διατάξεις του myc και του bcl-2. η υποομάδα αυτή των 
DLBCL χαρακτηρίζεται ως double-hit και συνδέεται με 
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση και διάμεση συνολική επι-
βίωση ≤1 έτους44. Αν και προγνωστικά δυσμενέστατη, η 
πλειοψηφία των double-hit λεμφωμάτων προέρχεται από 
την προγνωστικά καλύτερη κατηγορία των GBC DLB-
CL. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους, η ταξινόμη-
ση WHO 2016 αναγνωρίζει την παρουσία της οντότητος 
«High grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 and/
or BCL6 rearrangements», την οποία κατατάσσει στη γε-
νικότερη κατηγορία «Επιθετικά, ώριμα Β-λεμφώματα» 
και όχι στα DLBCL, καθώς η μοριακή αυτή οντότητα 
μπορεί να έχει μορφολογία είτε DLBCL, είτε ενδιάμεση 
μεταξύ DLBCL και Burkitt, είτε βλαστοειδή45.

η πρωτεΐνη myc υπερεκφράζεται ανοσοϊστοχημικά 
(≥40% των κυττάρων θετικά) στo 1/3 έως και τα 2/3 των 
ασθενών με DLBCL, με σημαντική ετερογένεια μεταξύ 
των μελετών43,44,46, με συνέπεια την αύξηση του κυτταρι-
κού πολλαπλασιασμού. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ύπαρ-
ξη αναδιατάξεων του myc δε συνοδεύεται πάντοτε από 
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αντανακλούν την εναπόθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ου-
σίας και την παρουσία μακροφάγων (stromal-1) συνδέε-
ται με ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ η υπερέκφραση γονιδίων 
αγγειογένεσης (stromal-2) με δυσμενή56. Επίσης προγνω-
στική σημασία ανεξάρτητη του ιΡι αλλά και του μορια-
κού μοντέλου των 6 γονιδίων που περιγράφεται αμέσως 
παρακάτω έχει η έκφραση συγκεκριμένων mi-RNAs57.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί μοριακά προγνωστικά 
συστήματα που μπορούν να προσδιορισθούν μετά από 
μελέτη τομών παραφίνης και παρέχουν προγνωστικές 
πληροφορίες ανεξάρτητες του IPI (μοντέλο 6 γονιδίων: 
LMO2, bcl-6, bcl-2, FN1, CCND2, SCYA3 ή προγνωστι-
κό σύστημα που ενσωματώνει HLA-DRB και myc)5,58.

ςε μορφολογικό επίπεδο, η μικρή ομάδα ασθενών με 
ανοσοβλαστική μορφολογία (~7% του συνόλου) φαίνεται 
ότι έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση ανεξάρτητα από τον 
ιΡι59. Άλλοι βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες, όπως π.χ. 
αυτοί που προκύπτουν από μετρήσεις στον ορό (χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D60, αυξημένα επίπεδα θυμιδινικής κι-
νάσης- sTK κ.λπ.) καθώς και οι φαρμακογενωμικοί δεί-
κτες δεν έχουν τύχει προς το παρόν ευρείας εφαρμογής.

Προγνωστικοί Παράγοντες  
από τη Λειτουργική Απεικόνιση

η λειτουργική απεικόνιση με την τομογραφία Εκ-
πομπής Ποζιτρονίων (PET/CT) έχει αποδώσει παραμέ-
τρους με ισχυρή προγνωστική σημασία που πιθανώς να 
οδηγήσουν σε τροποποίηση της θεραπευτικής στρατη-
γικής στο εγγύς μέλλον61. το υψηλό μεταβολικό φορτίο 
της νόσου (metabolic tumor volume – MTV)62,63 ως μια 
βελτιωμένη μέθοδος αξιολόγησης του συνολικού φορτί-
ου της νόσου και η συνολική γλυκολυτική δραστηριότητα 
της νόσου (total lesion glycolysis – TLG)64, μια συνδυα-
σμένη αξιολόγηση της μεταβολικής ενεργότητος και της 
ανατομικής έκτασης της νόσου, αποτελούν κακούς προ-
γνωστικούς παράγοντες. ισχυρή δυσμενή προγνωστική 
σημασία έχει και η παραμονή θετικού PET/CT μετά από 
π.χ. 2 κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας65,66.

Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία  
στην προ Rituximab εποχή 

ο συνδυασμός CHOP εισήχθη στη θεραπευτική των 
επιθετικών λεμφωμάτων κατά τη δεκαετία του ’70 και 
απέδωσε ποσοστά ίασης 30-35%. ςυνδυασμοί 2ης και 3ης 
γενεάς (m-BACOD, MACOP-B, ProMACE-CytaBOM) 
απέδωσαν καλύτερα αποτελέσματα σε προκαταρκτικές 
μελέτες αλλά αποδείχθηκαν το ίδιο αποτελεσματικά αλ-
λά τοξικότερα του CHOP σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη το 199367. Αργότερα αποδείχθηκε ότι συγκεκριμέ-
νες ομάδες ασθενών μπορεί να ωφεληθούν από την προ-

σθήκη ετοποσίδης (CHOEP)68, την εντατικοποίηση με 
βράχυνση των μεσοδιαστημάτων από 21 σε 14 ημέρες 
(CHOP-14)69, τη χορήγηση επιθετικότερων χημειοθερα-
πευτικών συνδυασμών (ACVBP-HDS)70 ή την εδραίωση 
της 1ης ύφεσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων71, πάντοτε 
όμως με μεγαλύτερη τοξικότητα.

η εισαγωγή του rituximab στη θεραπευτική των επι-
θετικών Β-λεμφωμάτων προκάλεσε επανάσταση καθώς 
απέδωσε αποτελέσματα εφάμιλλα με τους παραπάνω 
συνδυασμούς χωρίς όμως να αυξάνει την τοξικότητα του 
CHOP. Έτσι, από τις αρχές της προηγούμενης 10ετίας, ο 
συνδυασμός rituximab-CHOP χορηγούμενος ανά 3 εβδο-
μάδες (R-CHOP-21) κατέστη ο «χρυσούς κανών» ένα-
ντι του οποίου θα πρέπει να συγκρίνεται οποιοδήποτε 
άλλο σχήμα72.

Ο συνδυασμός R-CHOP-21: Θα μπορούσε 
να βελτιωθεί;

η ιστορική μελέτη LNH-98.5 της GELA κατέδειξε 
την υπεροχή του R-CHOP-21 έναντι του CHOP-21 σε 
άτομα 60-80 ετών72,73. ςτη συνέχεια η μελέτη MInT κα-
τέδειξε το ίδιο και για τους νέους ασθενείς με aaIPI 0-174. 
ο συνδυασμός R-CHOP χρησιμοποιείται κατ’ επέκτασιν 
ευρύτατα και στους υψηλότερου κινδύνου ασθενείς <60 
ετών με aaIPI 2-3, όπου όμως υπάρχει και η μέγιστη ανά-
γκη βελτίωσης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1α, <10%, 
20-25% και >50% των ασθενών με τιμές RIPI πολύ χα-
μηλού, χαμηλού και υψηλού κινδύνου θα εμφανίσουν 
εξέλιξη νόσου εντός 5ετίας και οι περισσότεροι εξ’ αυ-
τών τελικά θα υποκύψουν στη νόσο. οι τρόποι που στο 
παρελθόν βελτίωσαν τα αποτελέσματα του CHOP αλλά 
και άλλοι πλέον σύγχρονοι, κυρίως η προσθήκη στοχευ-
μένων θεραπευτικών παραγόντων, οι οποίοι θα μπορού-
σαν να βελτιώσουν και τα αποτελέσματα του R-CHOP, 
αναλύονται αμέσως παρακάτω.

Προσθήκη και 6ου φαρμακευτικού 
Παράγοντα

ςε μια εκ των υστέρων υποανάλυση της MInT trial, 
παρ’ ότι επιβεβαιώθηκε ότι η προσθήκη ετοποσίδης υπό 
τη μορφή του CHOEP βελτιώνει την έκβαση των νεότε-
ρων και χαμηλότερου κινδύνου ασθενών με DLBCL, δεν 
παρατηρήθηκε όφελος όταν συγχορηγείτο rituximab, δηλ. 
τα αποτελέσματα των R-CHOEP-21 και R-CHOP-21 ήταν 
παρόμοια74. Πρόσφατα δεδομένα του NCI δείχνουν εξαι-
ρετικά αποτελέσματα με τη χορήγηση του συνδυασμού R-
dose adjusted EPOCH (R-da-EPOCH) σε μικρές-μέτριες 
σειρές ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
και λέμφωμα Burkitt. ο συνδυασμός αυτός εκμεταλλεύεται 
τα φάρμακα του R-CHOEP με τρόπο που να επιτυγχάνει 
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τη χορήγηση των πλέον κατάλληλων δόσεων αναλόγως 
της παρατηρούμενης τοξικότητας. Επιπλέον, η αγωγή 
χορηγείται σε 96ωρη έγχυση. ο συνδυασμός R-da-EP-
OCH είχε δοκιμασθεί με υποσχόμενα αποτελέσματα σε 
μελέτες φάσης ιι και στα DLBCL, όταν όμως συγκρίθηκε 
ευθέως με το R-CHOP-21 σε μια τυχαιοποιημένη μελέ-
τη που διεξήχθη στις ηΠΑ, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε 
υπεροχή ως προς κανένα καταληκτικό σημείο75. Υποα-
ναλύσεις αυτής της μελέτης ανάλογα με διάφορα κλινικά 
και βιολογικά χαρακτηριστικά ευρίσκονται υπό εξέλιξη.

Βράχυνση των Μεσοδιαστημάτων 
Χορήγησης από 21 σε 14 ημέρες

Βάσει της υπεροχής του CHOP-14 έναντι του CHOP-21 
σε ασθενείς >60 ετών69, η γερμανική ομάδα σχεδίασε 
τη μελέτη RICOVER-60 που συνέκρινε 6 ή 8 κύκλους 
R-CHOP-14 με 6 ή 8 κύκλους CHOP-14, ουσιαστικά 
απευθύνοντας το αντίστροφο του αναμενομένου ερώτη-
μα, δηλ. κατά πόσον το Rituximab μπορεί να βελτιώσει 
τα ήδη καλύτερα αποτελέσματα του CHOP-14.το απο-
τέλεσμα ήταν σαφώς καταφατικό76. Χρειάσθηκαν όμως 
4-5 ακόμη έτη για να απαντηθεί το ευθύ και εύλογο ερώ-
τημα: η εντατικοποίηση του CHOP-21 με τη χρήση του 
CHOP-14 παρέχει επιπλέον όφελος στην εποχή του ritux-
imab; Δύο πρόσφατες μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέ-
τες (μία σε ηλικιωμένους ασθενείς 60-80 ετών77 και μία 
ανεξαρτήτως ηλικίας78) συμφωνούν ότι, στην εποχή του 
rituximab, το R-CHOP-21 είναι τουλάχιστον εφάμιλλο 
του R-CHOP-14 και σαφώς λιγότερο τοξικό.

Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη RICOVER-60 παρέχει δύο 
ενδιαφέροντα μηνύματα76. κατ’ αρχήν, εφ’ όσον χορη-
γείται R-CHOP-14, 6 κύκλοι χημειοθεραπείας με 8 συ-
νεδρίες rituximab όχι μόνο δεν υστερούν αλλά μάλλον 
υπερτερούν των 8 κύκλων R-CHOP-14. κάτι ανάλογο δεν 
έχει μελετηθεί για το R-CHOP-21. Δεύτερον, η συμβα-
τική αξιολόγηση της ανταπόκρισης μετά από 4 κύκλους 
R-CHOP-14 (2 μήνες) συσχετίζεται πιθανώς με την τε-
λική έκβαση (καλύτερη επί πλήρους ύφεσης – χειρότερη 
επί CRu ή μερικής ύφεσης) αλλά η παράταση της θερα-
πείας (8 κύκλοι έναντι 6) δεν ωφελεί καμμία από τις πα-
ραπάνω 3 κατηγορίες ανταπόκρισης. Ως εκ τούτου, ο 
απαραίτητος αριθμός κύκλων ανοσοχημειοθεραπείας δε 
μπορεί να καθορισθεί βάσει της ενδιάμεσης συμβατικής 
ανταπόκρισης (response-adapted therapy), όπως αυτή κα-
θορίζεται από την αξονική τομογραφία. η Βρετανική με-
λέτη επιπλέον απέδειξε ότι ούτε το βέλτιστο σκέλος της 
RICOVER-60 (6 x R-CHOP-14 + 2 x R) υπερέχει των 
8 κύκλων R-CHOP-2178. ιδιαίτερη μελέτη για το ρόλο 
του R-CHOP-14 σε ασθενείς <60 ετών δεν έχει διενερ-
γηθεί αλλά η λεπτομερής ανάλυση της Βρετανικής μελέ-
της δεν έδειξε καμμία διαφορά κατά ομάδα ηλικιών ούτε 
και ανάλογα με την κυτταρική προέλευση της νόσου78. 

τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρ’ ότι προκειμέ-

νου για το R-CHOP-14 οι 6 κύκλοι (με 2 επιπλέον συνε-
δρίες rituximab) προκρίνονται έναντι των 8 και παρ’ ότι οι 
6 κύκλοι R-CHOP-21 στην πράξη προτιμώνται από πολ-
λούς ιατρούς για τα προχωρημένα DLBCL, οι γνώσεις 
μας για το R-CHOP-21 προέρχονται κυρίως από μελέτες 
που εξέτασαν τη χορήγηση 8 κύκλων. τυχαιοποιημένες 
συγκρίσεις 8 έναντι 6 κύκλων R-CHOP-21 δεν υπάρχουν. 

Βελτιστοποίηση της αντι-CD20 Στόχευσης  
με Τροποποίηση της Χορήγησης Rituximab 
ή τη Χρήση Obinutuzumab

ςτις προοπτικές μελέτες DENSE-R και SMARTE-R 
η γερμανική ομάδα εξέτασε διαφορετικά του συνήθους 
προγράμματα χορήγησης του rituximab σε συνδυασμό 
με το CHOP-1479,80. ςτη μελέτη DENSE-R, 124 ασθενείς 
>60 ετών έλαβαν 6 κύκλους CHOP-14 και 12 συνεδρίες 
rituximab 375 mg/m2 κατά τις ημέρες 0, 1, 4, 8, 15, 22, 
29, 43, 57, 71, 85, 9979. τα επίπεδα rituximab ήταν υψη-
λότερα τις πρώτες 50 ημέρες της θεραπείας σε σχέση με 
τη RICOVER-60 (ιδέ ανωτέρω) αλλά η συνολική έκθεση 
στο rituximab και η τελική έκβαση δε διέφερε. ςτη με-
λέτη SMARTE-R, 189 ασθενείς >60 ετών έλαβαν 6 κύ-
κλους CHOP-14 και 8 συνεδρίες rituximab 375 mg/m2, 
ίσες με τη RICOVER-60 αλλά σε διαφορετικές ημέρες, 
δηλ. κατά τις ημέρες -4, 0, 10, 29, 57, 99, 155, 23980. ςε 
σχέση με τη RICOVER-60, τα επίπεδα rituximab ανέβη-
καν ταχύτερα αλλά παρέμειναν χαμηλότερα, πλην όμως 
σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις, για σημαντικά μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα. το θεραπευτικό αποτέλεσμα μοιά-
ζει να βελτιώθηκε στους ασθενείς με IPI 3-5 αλλά αυτό 
θα πρέπει να ελεγχθεί σε τυχαιοποιημένη μελέτη. η δι-
αφορά ήταν πολύ πιο εκσεσημασμένη στους άρρενες με 
IPI 3-5, έτσι ώστε τελικά να εξαλειφθεί η δυσμενής προ-
γνωστική σημασία του άρρενος φύλου.

η παρατήρηση ότι οι άρρενες είχαν την ίδια έκβα-
ση με τις θήλεις όταν ελάμβαναν CHOP αλλά χειρότερη 
όταν ελάμβαναν R-CHOP καθώς και η διαπίστωση ταχύ-
τερης κάθαρσης του rituximab στους ηλικιωμένους άρρε-
νες οδήγησαν στη μελέτη SEXIE-R40, όπου, στα πλαίσια 
του R-CHOP-14, οι άρρενες ελάμβαναν υψηλότερη δό-
ση rituximab, δηλ. 500 mg/m2. ςτη μελέτη αυτή το άρρεν 
φύλο απώλεσε τη δυσμενή προγνωστική του σημασία, 
στοιχείο που αποτελεί έμμεση ένδειξη βελτιωμένου απο-
τελέσματος. η τελική δημοσίευση αναμένεται. Βάσει των 
δεδομένων αυτών, σε πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 
του NCCN θεωρείται αποδεκτή η αύξηση της δόσης του 
rituximab στα 500 mg/m2 σε άρρενες άνω των 60 ετών, 
όταν συνδυάζεται με CHOP-21 ή CHOP-1481.

ςε μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων 
του R-CHOP-21 με τη χρήση πιο αποτελεσματικού αντι-
CD20 αντισώματος νέας τεχνολογίας, η μελέτη GOYA 
συνέκρινε τη χορήγηση 6 ή 8 κύκλων Obinutuzumab-
CHOP (G-CHOP) με 6 ή 8 κύκλους R-CHOP. η χρήση 
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6 ή 8 κύκλων ήταν προκαθορισμένη, ενώ η μελέτη αφο-
ρούσε ασθενείς με IPI ≥2 ή IPI=1 όχι όμως λόγω ηλικί-
ας ή IPI=0 με ογκώδη νόσο49. ςε ανακοίνωση στο ASH 
2016, επί >1400 ασθενών, το 3-ετές PFS ήταν 70% έναντι 
67% για το G-CHOP έναντι του R-CHOP (hazard ratio 
– HR: 0.92, p=0.39) και η συνολική επιβίωση ταυτόση-
μη (81% στα 3 έτη σε αμφότερα τα σκέλη). το G-CHOP 
υπερτερούσε ελαφρώς ως προς το PFS αλλά χωρίς να 
φθάνει τη στατιστική σημαντικότητα στους ασθενείς με 
τον υπότυπο GCB (HR: 0.72, 95% CI 0.50-1.01) όχι όμως 
και στον υπότυπο ABC. Επίσης το G-CHOP υπερτερού-
σε του R-CHOP στις θήλεις ασθενείς (HR: 0.75, 95% CI 
0.56-1.00) και στους ασθενείς νόσο ενδιαμέσου-υψηλού 
κινδύνου (HR: 0.68, 95% CI 0.48-0.95). η πλήρης δη-
μοσίευση αναμένεται, αλλά εν γένει το obinutuzumab δε 
φαίνεται να επιφέρει όφελος έναντι του Rituximab στο 
σύνολο των ασθενών με DLBCL.

Εντατικοποίηση της Χημειοθεραπείας
ςτους νεότερους ασθενείς είναι δυνατή η εντατικο-

ποίηση της χημειοθεραπείας προκειμένου να βελτιωθεί 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα έχουν αναφερθεί με διάφορα εντατικοποιημένα σχή-
ματα σε ασθενείς <60-65 ετών και aaIPI 2-3 χωρίς όμως 
απόδειξη υπεροχής έναντι του R-CHOP-21 σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες. ο συνδυασμός ACBVP της GELA 
έχει αποδειχθεί καλύτερος του CHOP στην προ rituximab 
εποχή70. Πρόκειται για 4 κύκλους ενός εντατικοποιημέ-
νου CHOP-Bleo-14 με αντικατάσταση της βινκριστίνης 
από βιντεζίνη και αυξημένες δόσεις κυκλοφωσφαμίδης 
και δοξορουβικίνης κατά 50% περίπου, το οποίο ακο-
λουθείται από 2, 4 και 2 κύκλους υψηλών δόσεων μεθο-
τρεξάτης, ετοποσίδης και ιφωσφαμίδης και υποδορίου 
αρασυτίνης και πάλι ανά 14 ημέρες. ςτη μόνη δημοσι-
ευμένη τυχαιοποιημένη μελέτη, ο συνδυασμός ritux-
imab-ACVBP (R-ACVBP) συγκρίθηκε με 8 κύκλους 
R-CHOP-21 σε ασθενείς με DLBCL, 18-59 ετών και 
aaIPI=1, δηλαδή χαμηλού-ενδιαμέσου κινδύνου82. Δια-
πιστώθηκε πλεονέκτημα όσον αφορά την ΕΕΕΝ (87% 
έναντι 73% στα 3 έτη, p=0.0015) αλλά και τη συνολι-
κή επιβίωση (92% έναντι 84% στα 3 έτη, p=0.0071). το 
εντατικοποιημένο σκέλος επεπλάκη από περισσότερα 
επεισόδια εμπυρέτου ουδετεροπενίας, ενώ απαιτήθηκαν 
περισσότερες μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων. 
Παρ’ όλα αυτά δε διαπιστώθηκε διαφορά στο ποσοστό 
τοξικών θανάτων. η μελέτη αυτή έχει δεχθεί κριτική, 
διότι τα αποτελέσματα του R-CHOP-21 ήταν κατώτερα 
του αναμενομένου. Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι όφε-
λος υπήρξε μόνο στους ασθενείς με non-GCB DLBCL 
και μόνο με αποτέλεσμα την εξίσωση της ΕΕΕΝ μετα-
ξύ περιπτώσεων GCB και non-GCB83. 

η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτη 
φάσης ιι από την ίδια ομάδα και στους νέους ασθενείς 

με aaIPI 2 ή 3 (διακοπή της συμβατικής θεραπείας μετά 
από τους 2 κύκλους υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης και 
προώθηση σε μεγαθεραπεία με BEAM και αυτόλογη με-
ταμόσχευση) με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία 
όμως δεν έχουν συγκριθεί με το R-CHOP-21 σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες84.

ΜΘ/ΑΜΑΑΚ ως Εδραίωση της Πρώτης Ύφεσης
Πριν την εισαγωγή του rituximab αρκετές τυχαιοποι-

ημένες μελέτες κατέδειξαν όφελος της εδραίωσης της 1ης 
ύφεσης με μΘ/ΑμΑΑκ στα επιθετικά λεμφώματα, ιδίως 
στους ασθενείς με aaIPI ενδιαμέσου-υψηλού και υψηλού 
κινδύνου. οι μελέτες αυτές δεν είχαν ουσιώδεις περιο-
ρισμούς όσον αφορά τους ιστολογικούς υποτύπους των 
επιθετικών λεμφωμάτων και περιείχαν ακόμη και άλλο-
τε άλλα ποσοστά ασθενών με τ-λεμφώματα. ο συνδυα-
σμός R-CHOP βελτίωσε τόσο την έκβαση των ασθενών 
με DLBCL, ώστε να μη μπορεί αναπαραγώγιμα να προσ-
διορισθεί, βάσει του IPI, ικανού μεγέθους ομάδα ασθε-
νών με DLBCL <60-65 ετών με πιθανότητα ίασης σαφώς 
<50%. Ενδεικτικά, σύμφωνα με δεδομένα από Ελληνικά 
κέντρα, η πιθανότητα ίασης για τους ασθενείς με DLB-
CL <65 ετών και με aaIPI 2 ή 3 είναι περίπου 60% και 
35% αντίστοιχα αλλά η ομάδα υψηλού κινδύνου (aaI-
PI=3) αριθμεί <10% των ασθενών. Έτσι η αξία της μΘ/
ΑμΑΑκ σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου» έχει επανέλθει 
στο προσκήνιο και αποτελεί αντικείμενο τυχαιοποιημέ-
νων μελετών για μια όμως πλέον πολύ πιο περιορισμέ-
νη ομάδα ασθενών85.

Προς το παρόν το ανωτέρω ερώτημα έχει τεθεί σε 
3 τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες όμως χαρακτη-
ρίζονται από εντυπωσιακή ετερογένεια τόσο ως προς 
το σκέλος ελέγχου [CHOP-21 ± R86, R-CHOP-14 ή R-
MegaCHOP-1487, R-CHOEP-1488] όσο και ως προς το 
προπαρασκευαστικό σχήμα της μΘ [TBI ή BEAM86, 
R-υψηλές δόσεις Ara-C-μιτοξανδρόνη-Δεξαμεθαζόνη 
και εν συνεχεία BEAM87, R-MegaCHOEP-14 με πολλα-
πλές εγχύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων88]. τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών έχουν παρουσιασθεί 
συνοπτικά σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού85. ςυ-
νοψίζοντας και χωρίς να βασίζεται κανείς σε «αυστηρές» 
επιστημονικές αποδείξεις, θα μπορούσε να διατυπωθεί η 
άποψη ότι η συμβατική μΘ/ΑμΑΑκ μπορεί να ωφελεί 
ως προς τον έλεγχο της νόσου αλλά όχι ως προς τη συ-
νολική επιβίωση έναντι εντατικοποιημένων μορφών του 
R-CHOP (R-CHOP-14 ή R-MegaCHOP-14), ενώ σε σύ-
γκριση με το συμβατικό R-CHOP-21 ενδέχεται να αυξά-
νει τη συνολική επιβίωση στη μικρή υποομάδα ασθενών 
υψηλού κινδύνου με aaIPI=3. το τελευταίο αυτό εύρη-
μα πρέπει να αξιολογηθεί σε προοπτική μελέτη που να 
θέτει ευθέως το συγκεκριμένο ερώτημα. γενικά, η μΘ/
ΑμΑΑκ δε χρησιμοποιείται σήμερα για την εδραίωση 
της 1ης ύφεσης στα DLBCL. η χρήση της θα πρέπει να 
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περιορίζεται εντός κλινικών μελετών ή σε αυστηρά εξα-
τομικευμένες περιπτώσεις.

Εξατομίκευση-Προσαρμογή  
της Χημειοθεραπείας βάσει  
των Αποτελεσμάτων του Ενδιαμέσου PET

Αν και σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το λέμφω-
μα Hodgkin, η παραμονή θετικού ενδιαμέσου PET (iPET) 
μετά από 2-4 κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας αποτελεί 
ισχυρό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και στα DLB/
CL61,89. ςε αντίθεση με το λέμφωμα Hodgkin, στα DLBCL, 
η 5βάθμια κλίμακα Deauville παρουσιάζει μέτρια ανα-
παραγωγιμότητα και μικρότερη συσχέτιση με την πρό-
γνωση61,65,66. τα προβλήματα αυτά αμβλύνονται με την 
υιοθέτηση μιας ημιποσοτικής προσέγγισης που βασίζεται 
στο ποσοστό ελάττωσης του SUVmax μεταξύ της αρχι-
κής και της ενδιάμεσης μελέτης με PET/CT. ςτην NHL 
International Validation Study65, 120 ασθενείς με DLB-
CL έλαβαν R-CHOP-21 ή R-CHOP-14 ή R-ACVBP-14 
και υποβλήθηκαν σε iPET μετά από 2 κύκλους, χωρίς να 
προβλέπεται αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής βά-
σει αυτού. η 3-ετής ΕΕΕΝ ήταν περίπου 79% έναντι 44% 
σε ασθενείς με ΔSUVmax >66% και ≤66%, ενώ με βάση 
την κλίμακα Deauville η 3-ετής ΕΕΕΝ ήταν 81% έναντι 
59% (βαθμολογίες 4 και 5 θεωρούνταν θετικές)65. ςτη με-
λέτη LNH-2007-3B, νέοι ασθενείς με «υψηλού» κινδύ-
νου DLBCL τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν R-CHOP-14 ή 
R-ACVBP-14 και υποβλήθηκαν σε iPET μετά από 2 και 
4 κύκλους. η περαιτέρω θεραπεία βασίσθηκε στα απο-
τελέσματα του iPET. και πάλι η ημιποσοτική ανάλυση 
ήταν καλύτερη της «οπτικής» βάσει της κλίμακας Deau-
ville. το διαχωριστικό όριο για το ΔSUVmax τελικά τέ-
θηκε στο 66% για το PET-2 και στο 70% για το PET-4. 
Παρά την εντατικοποίηση της θεραπείας σε περίπτωση 
θετικού iPET, η 2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 77% έναντι 57% και 
83% έναντι 40% για αρνητικούς και θετικούς ασθενείς 
στο PET-2 και PET-4 αντίστοιχα90.

Παρ’ ότι η προγνωστική σημασία του iPET φαίνε-
ται ότι είναι αρκετά ισχυρή και στα DLBCL, παραμένει 
το κομβικό ερώτημα κατά πόσον η εφαρμογή επιθετικό-
τερης θεραπείας στους ασθενείς με θετικό iPET θα βελ-
τιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. το ερώτημα αυτό 
διερευνάται πλέον σε τυχαιοποιημένες μελέτες. ςτη με-
λέτη PETAL66, 853 ασθενείς με επιθετικά λεμφώματα 
(μεταξύ αυτών 757 με CD20+ επιθετικά Β-λεμφώματα 
και 80% DLBCL), έλαβαν 2 κύκλους R-CHOP και ακο-
λούθως υποβλήθηκαν σε iPET: 13% των ασθενών παρέ-
μειναν θετικοί (ΔSUVmax <66%) και τυχαιοποιήθηκαν 
μεταξύ 4 περαιτέρω κύκλων R-CHOP έναντι εντατικής 
ανοσοχημειοθεραπείας βάσει πρωτοκόλλου σχεδιασμέ-
νου για το λέμφωμα Burkitt. Παρ’ ότι το θετικό iPET 
αναδείχθηκε και πάλι ως δυσμενής προγνωστικός πα-

ράγοντας, η εντατικοποίηση της θεραπείας απέτυχε να 
βελτιώσει τόσο τον έλεγχο της νόσου όσο και τη συνο-
λική επιβίωση. τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και 
όταν η ομάδα των DLBCL αναλύθηκε ξεχωριστά. Πα-
ρομοίως, στη μελέτη ECOG E3404 οι ασθενείς έλαβαν 
R-CHOPx3 και υποβλήθηκαν σε iPET. Επί θετικού iPET 
οι ασθενείς ελάμβαναν 4 κύκλους R-ICE. η 2-ετής ΕΕ-
ΕΝ για την ομάδα αυτή ήταν 42%, απέτυχε δε να φθάσει 
το προκαθορισμένο όριο του 45%, ώστε η τροποποίηση 
να θεωρηθεί επιτυχής91. Ανάλογα τέτοια δεδομένα συνο-
ψίζονται σε πρόσφατη ανασκόπηση που ευρίσκεται υπό 
δημοσίευσιν89. με βάση τα στοιχεία αυτά δε δικαιολο-
γείται η τροποποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής σε 
ασθενείς με DLBCL που παραμένουν iPET-θετικοί εκτός 
κλινικών μελετών. 

Ενσωμάτωση Στοχευμένων Παραγόντων  
στη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής

η σύγχρονη αυτή προσέγγιση είναι και η πλέον υπο-
σχόμενη για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών με 
DLBCL. Νέοι, στοχευμένοι παράγοντες μπορούν να εν-
σωματωθούν στη θεραπεία πρώτης γραμμής με R-CHOP 
με ασφάλεια και άλλοτε άλλη επιτυχία. Εναλλακτικά, τέ-
τοιοι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι δραστικοί και 
ως θεραπεία συντήρησης με το σκεπτικό της εκρίζωσης 
της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου, όπως περιγράφε-
ται παρακάτω. Ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα περί προ-
γνωστικών παραγόντων ότι η διάκριση των DLBCL σε 
GCB και non-GCB δεν έχει μόνο παθογενετική και προ-
γνωστική σημασία αλλά και πιθανές θεραπευτικές προε-
κτάσεις. Αυτό βασίζεται στην παρατήρηση ότι ορισμένοι 
στοχευμένοι παράγοντες παρουσιάζουν διαφορική δρα-
στικότητα κατά προτίμηση στη δυσμενή κατηγορία των 
non-GCB DLBCL. μεταξύ αυτών ιδίως συγκαταλέγονται 
η λεναλιδομίδη, το ibrutinib, και το bortezomib. Αντίθετα, 
μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιόπιστα ταυτοποιηθεί παρά-
γοντες που να δρουν κατά προτίμηση στα GCB DLBCL.

οι στοχευμένοι παράγοντες που έχουν δοκιμασθεί 
σε μελέτες φάσης ιι ή ιιι σε συνδυασμό με το R-CHOP 
συζητούνται παρακάτω92-103. μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
αδιαμφισβήτητη και άμεση απόδειξη υπεροχής οιουδήπο-
τε τέτοιου σχήματος έναντι του R-CHOP. Παρ’ όλα αυτά 
έχει δειχθεί ότι η προσθήκη λεναλιδομίδης92,93 ή bortezo-
mib96 στο R-CHOP εξαλείφει τη δυσμενή προγνωστική 
σημασία του non-GCB φαινοτύπου με την επιφύλαξη του 
περιορισμένου σχετικά αριθμού ασθενών και της όποιας 
δυσταξινόμησης προκύπτει από την κατάταξη με βάση 
την ανοσοϊστοχημεία και όχι την τεχνική των GEP. Αυ-
τή η παρατήρηση παραπέμπει σε υπεροχή των σχετικών 
συνδυασμών έναντι του R-CHOP τουλάχιστον για τα 
non-GCB DLBCL, η οποία μένει να αποδειχθεί σε τρέ-
χουσες τυχαιοποιημένες μελέτες τόσο για τους παραπά-
νω παράγοντες όσο και για το ibrutinib94.
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Ειδικά για το bortezomib, έχουν δημοσιευθεί ή ανα-
κοινωθεί 3 τυχαιοποιημένες μελέτες με αμφίβολα αποτε-
λέσματα. ςε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ιι, 164 
και 206 ασθενείς με non-GCB DLBCL βάσει του αλγο-
ρίθμου Hans τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν R-CHOP-21 
έναντι είτε VR-CAP-21, δηλαδή bortezomib και R-CHOP 
χωρίς βινκριστίνη για 6 κύκλους στην πρώτη97 είτε VR-
CHOP-21 για 6 κύκλους στη δεύτερη98. Δε διαπιστώθη-
κε καμμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 
δύο σχημάτων. Προσφάτως ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα της μελέτης REMODL-B99, όπου 1076 ασθενείς 
με DLBCL έλαβαν R-CHOP-21 και τυποποιήθηκαν με 
μοριακές μεθόδους που διενεργήθηκαν σε υλικό από το-
μές παραφίνης. Όσοι τυποποιήθηκαν επιτυχώς, τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν είτε 5 ακόμη κύκλους R-CHOP-21 
ή την ίδια θεραπεία με bortezomib (δύο δόσεις κατά τις 
ημέρες 1 και 8 κάθε κύκλου). ςτο σύνολο των ασθενών 
δε διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των δύο σκελών, με 
PFS στους 30 μήνες 74% έναντι 70% για το RB-CHOP 
έναντι του R-CHOP (HR: 0.84, p=0.23) και παρόμοια 
συνολική επιβίωση (HR: 0.85, p=0.40). το RB-CHOP 
δεν υπερτερούσε ως προς το PFS ούτε στην υποομάδα 
των GCB (76% έναντι 73% στους 30 μήνες, HR: 0.87, 
p=0.46) ούτε όμως και στον υπότυπο ABC (72% έναντι 
65% στους 30 μήνες, HR: 0.79, p=0.31). Παρ’ όλα αυ-
τά παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος στους ασθενείς με 
χαμηλό IPI (HR: 0.37, p=0.01), το οποίο περιορίσθηκε 
μόνο στον υπότυπο ABC. Επίσης παρατηρήθηκε τάση 
υπεροχής του RB-CHOP σε υποομάδα της τάξεως του 
17% των GCB DLBCL που έφεραν μοριακά χαρακτηρι-
στικά τύπου Burkitt. η πλήρης δημοσίευση αναμένεται.

Έμμεσες ενδείξεις πιθανής υπεροχής της προσθήκης 
του αντι-CD22 μονοκλωνικού αντισώματος Epratuzumab 
προκύπτουν από συγκρίσεις με ιστορικούς μάρτυρες100, 
ενώ η προσθήκη enzastaurin, ενός αναστολέα της PKCβ, 
μπορεί να ωφελεί τους ασθενείς με ιΡι 3-5, όπως δείχνει 
μια μη προσχεδιασμένη ανάλυση υποομάδων της σχετι-
κής τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης 2 με τους ανάλο-
γους περιορισμούς95. ο συνδυασμός του R-CHοP-21 με 
everolimus σε δόση 10 mg για 14 ημέρες απέδωσε εξαι-
ρετικά αποτελέσματα σε μια μικρή μελέτη 24 ασθενών με 
μεταβολική ΠΥ σε 23/24 και καμμία υποτροπή μετά από 
διάμεση παρακολούθηση >3 ετών101. Ως εκ τούτου χρήζει 
περαιτέρω αξιολόγησης. Επιπλέον, προσφάτως ανακοι-
νώθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα με την προσθήκη 
στο R-CHP-21 (παραλείποντας τη βινκριστίνη) του po-
latuzumab vedotin, ενός αντι-CD79b μονοκλωνικού αντι-
σώματος συνδεδεμένου με monomethyl-Auristatin E102. 
τέλος, η προσθήκη του αντι-VEGF μονοκλωνικού αντι-
σώματος bevacizumab στο R-CHOP απέτυχε να βελτιώ-
σει το θεραπευτικό αποτέλεσμα αυξάνοντας μάλιστα τα 
συμβάματα καρδιακής ανεπάρκειας στη σχετική μεγάλη 
τυχαιοποιημένη μελέτη103. 

Θεραπεία Συντήρησης με Rituximab  
ή Νέους, Στοχευμένους Παράγοντες

Rituximab
Παρά την αναμφισβήτητη επιτυχία στα οζώδη λεμφώ-

ματα και το λέμφωμα μανδύα, η συντήρηση με rituximab 
δεν έχει αποδειχθεί επωφελής στα DLBCL, μια κατηγο-
ρία νοσημάτων με πολύ ταχύτερη εξέλιξη αλλά και δυ-
νατότητα οριστικής απαλλαγής από τη νόσο. Παρ’ όλα 
αυτά, τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης θέτουν εκ νέου το ζήτημα. 

ςτην κλασσική τυχαιοποιημένη μελέτη από τις ηΠΑ104, 
η συντήρηση της ύφεσης μετά από CHOP-21± rituximab 
επιχειρήθηκε σε ηλικιωμένους ασθενείς με τη χορήγηση 
4 εβδομαδιαίων εγχύσεων rituximab ανά 6-μηνο για 2 
έτη. Ενώ η συντήρηση βελτίωσε την έκβαση των ασθε-
νών που δεν είχαν λάβει rituximab στην έφοδο, δεν είχε 
καμμία επίδραση στο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους 
ασθενείς που είχαν ανταποκριθεί στο R-CHOP-21.

το 2015 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης 
NHL1339, στην οποία 683 ασθενείς με DLBCL (συμπερι-
λαμβανομένων 21 με οζώδες grade 3b), που ευρίσκονταν 
στην 1η πλήρη τους ύφεση (CR/CRu) μετά από θεραπεία 
τύπου R-CHOP, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν συντήρη-
ση με rituximab 375 mg/m2 κάθε 8 εβδομάδες για 2 έτη 
έναντι καμμίας περαιτέρω θεραπείας. ςυνολικά, δεν πα-
ρατηρήθηκε διαφορά ως προς την ελεύθερη συμβάματος 
επιβίωση (ΕςΕ) στην Intention-to-Treat (ITT) ανάλυση, 
με 3-ετή ΕςΕ 80.1% έναντι 76.5% για τους ασθενείς που 
έλαβαν συντήρηση ή όχι (hazard ratio – HR: 0.79, 95% 
CI 0.57-1.08, p=0.14). Αντίθετα, η 3-ετής επιβίωση ελεύ-
θερη εξέλιξης της νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν βελτιωμένη στους 
ασθενείς που έλαβαν συντήρηση και συγκεκριμένα 86.3% 
έναντι 79.0% (HR: 0.62, 95% CI 0.43-0.90, p=0.01) και 
οι υποτροπές ήταν λιγότερες (10.7% έναντι 18.6%). Παρ’ 
όλα αυτά, η συνολική επιβίωση ήταν σχεδόν ίδια με 3-ετή 
ποσοστά 92.0% έναντι 90.3% (hazard ratio – HR: 0.81, 
95% CI 0.49-1.34, p=0.41). Ενδιαφέρον προκαλεί η κατά 
φύλο ανάλυση της μελέτης, η οποία καταδεικνύει από-
λυτο όφελος ~10% για την ΕςΕ για τους άρρενες αλλά 
κανένα όφελος για τις θήλεις ασθενείς. Όφελος επίσης 
προέκυψε για τη μειοψηφία των ασθενών (~10% του συ-
νόλου) που είχαν διήθηση μυελού, γεγονός που πιθανώς 
οφείλεται στην καθυστέρηση της υποτροπής σε ασθενείς 
με «ασύμφωνη» (discordant) διήθηση μυελού, δηλ διή-
θηση από μικρά κύτταρα105. Παρόμοιο όφελος ως προς 
την ελάττωση των υποτροπών για τους άρρενες προκύ-
πτει και από άλλη, μικρότερη τυχαιοποιημένη μελέτη106.

ςυμπερασματικά, η συντήρηση με rituximab δε συ-
νιστάται σε ασθενείς με DLBCL που ανταποκρίνονται 
στο R-CHOP. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται ώστε 
να διευκρινισθεί κατά πόσον συγκεκριμένες υποομάδες 
ασθενών (π.χ. άρρενες, «ασύμφωνη» διήθηση) μπορεί να 
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ωφεληθούν υπό την έννοια της ελάττωσης των υποτρο-
πών και επομένως των αναγκών για θεραπεία διάσωσης 
και αυτόλογη μεταμόσχευση. 

Πέραν του rituximab, πρόσφατες δημοσιεύσεις και 
ανακοινώσεις μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών έχουν 
επικεντρωθεί στο ρόλο της θεραπείας συντήρησης με νέ-
ους παράγοντες σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στο 
R-CHOP. 

Λεναλιδομίδη
ςτη μελέτη REMARC107, 650 ασθενείς (70% με DLB-

CL) 60-80 ετών, οι οποίοι είχαν επιτύχει ΠΥ ή μΥ με 6-8 
κύκλους R-CHOP, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε θε-
ραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη σε δόση 25mg για 
21 ημέρες σε κύκλους 28 ημερών για 2 έτη είτε placebo. 
η λεναλιδομίδη βελτίωσε την ΕΕΕΝ (PFS), η οποία στα 
2 έτη ήταν 80% έναντι 75% (p=0.01), όχι όμως και τη 
συνολική επιβίωση, η οποία στα 2 έτη ήταν 87% έναντι 
89% (p=0.26) για τα σκέλη λεναλιδομίδης και placebo 
αντίστοιχα. κατά συνέπεια η μελέτη ικανοποίησε το κύ-
ριο καταληκτικό της σημείο, ήτοι τη βελτίωση της ΕΕΕΝ, 
η οποία ήταν παρόμοια στις διάφορες κλινικές υποομά-
δες ασθενών. κατά τρόπο ενδιαφέροντα, το όφελος πε-
ριορίσθηκε όμως μόνο στην υποομάδα GCB κατά τον 
αλγόριθμο Hans, ενώ η ίδια τάση παρατηρήθηκε σε μη 
στατιστικώς σημαντικό επίπεδο, σε μια μικρότερη ομάδα 
ασθενών, όπου το κύτταρο προέλευσης προσδιορίσθηκε 
με μοριακές τεχνικές (nanostring). η έλλειψη του ανα-
μενόμενου οφέλους στην υποομάδα ABC που ανεμένετο 
θεωρητικά αποδόθηκε στο ότι η δράση της λεναλιδομί-
δης ως θεραπείας συντήρησης είναι πιο πιθανό να είναι 
ανοσοτροποποιητική (και ανεξάρτητη του κυττάρου προ-
έλευσης) παρά κυτταροτοξική. 

Everolimus
ςτη μελέτη PILLAR-2108, 742 ασθενείς με DLBCL 

σταδίου ιι ογκώδους, III/IV, οι οποίοι είχαν επιτύχει με-
ταβολική ΠΥ με 5-8 κύκλους R-CHOP (ή R-da-EPOCH 
σε ελάχιστους) και είχαν IPI 3-5, τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν είτε θεραπεία συντήρησης με τον αναστολέα mTOR 
everolimus για 1 έτος είτε placebo. η μελέτη απέτυχε να 
ικανοποιήσει το πρωτογενές καταληκτικό της σημείο, 
αφού η 2-ετής επιβίωση χωρίς υποτροπή (disease free 
survival – DFS) ήταν 77.8% έναντι 77.0% με τη χορήγη-
ση everolimus και placebo αντίστοιχα (HR: 0.92, 95% CI 
0.69-1.22, p=0.28). Δεν αναδείχθηκε στατιστικώς σημα-
ντική διαφορά στη συνολική επιβίωση, ενώ σημειώθηκε 
ισχυρή τάση βελτίωσης της ειδικής για τη νόσο επιβίωση 
(HR: 0.64, 95% CI 0.39-1.04). Παρ’ όλα αυτά, σε προσχε-
διασμένες αναλύσεις υποομάδων τόσο για το DFS όσο 
και για τη συνολική επιβίωση, διαπιστώθηκε είτε ισχυρή 
τάση είτε στατιστικώς σημαντική υπεροχή του everoli-

mus στους άρρενες, τους Ασιατικής καταγωγής και τους 
υψηλότερου κινδύνου ασθενείς (IPI 4-5). Παρ’ ότι η με-
λέτη PILLAR-2 ήταν αρνητική, η συντήρηση με everoli-
mus ενδεχομένως χρήζει λεπτομερέστερης διερεύνησης. 

Enzastaurin 
η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε χωρίς να καταδεί-

ξει όφελος109.

προτεινόμενος Θεραπευτικός Αλγόριθμος 
Αναλόγως Ηλικίας και προγνωστικών 
παραγόντων110

με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο συνδυα-
σμός R-CHOP-21 αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους 
ασθενείς με DLBCL. ο απαραίτητος αριθμός κύκλων χη-
μειοθεραπείας εξαρτάται από την ηλικία και την ομάδα 
κινδύνου κατά IPI. η γενικευμένη χρήση της ακτινοθε-
ραπείας είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη.

Ασθενείς ≤60 ετών και χαμηλού ή χαμηλού-ενδιαμέ-
σου κινδύνου κατά IPI αντιμετωπίζονται με 6 κύκλους R-
CHOP-21. Ασθενείς ≤60 ετών με ενδιαμέσου-υψηλού ή 
υψηλού κινδύνου νόσο κατά IPI μπορούν να λάβουν 8 (ή 
6) κύκλους R-CHOP-21 αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ένταξή τους σε κλινικές μελέτες εντατικοποίησης της 
χημειοθεραπείας ή προσθήκης νέων στοχευμένων παρα-
γόντων. Ασθενείς >60 ετών αντιμετωπίζονται με 8 (ή 6) 
κύκλους R-CHOP-21 αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ένταξή τους σε κλινικές μελέτες κυρίως με την προσθή-
κη νέων στοχευμένων παραγόντων. Θα πρέπει πάντως 
να καταστεί σαφές ότι η υπεροχή των 8 κύκλων έναντι 
των 6 δεν έχει αξιολογηθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες. 
Ασθενείς >80 ετών, εφόσον είναι επιλέξιμοι για ανοσο-
χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση, θα πρέπει να λαμ-
βάνουν 6 κύκλους R-CHOP σε ελαττωμένες δόσεις (π.χ. 
R-miniCHOP, ιδέ επόμενη παράγραφο).

Ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν η νόσος είναι εντοπισμέ-
νη (στάδιο ι ή μη ογκώδες στάδιο ιι) μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί με 3-4 κύκλους R-CHOP και ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένου πεδίου.

ςτους ηλικιωμένους ασθενείς και ιδίως σε όσους ευ-
ρίσκονται σε κακή γενική κατάσταση (ανεξαρτήτως ηλι-
κίας) και δεδομένης της μεγιστοποίησης της τοξικότητος 
και της θνητότητος κατά τον 1ο κύκλο θεραπείας, συνι-
στάται η χορήγηση ενός ηπίου σχήματος προετοιμασίας 
(prephase). Εύλογο τέτοιο σχήμα αποτελεί η χορήγηση 
πρεδνιζόνης 100 mg ημερησίως και μίας δόσεως βινκρι-
στίνης 1 mg ενδοφλεβίως με σκοπό τη βελτίωση της φυσι-
κής κατάστασης του ασθενούς76. κάτι τέτοιο συνηθίζεται 
από πολλούς ιατρούς, παρά το ότι η αποτελεσματικότη-
τά του δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες. 
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Αντιμετώπιση πολύ Ηλικιωμένων Ασθενών 
(>80 ετών)

Έως την εισαγωγή του rituximab στη θεραπευτική 
των DLBCL, οι πολύ ηλικιωμένοι ασθενείς, >80 ετών, 
αντιμετωπίζονταν κυρίως παρηγορητικά και ως εκ τού-
του είχαν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. η εισαγωγή του 
rituximab επέτρεψε την αποκλιμάκωση των δόσεων της 
χημειοθεραπείας και οδήγησε στην αναπαραγώγιμη επί-
τευξη υφέσεων που ισοδυναμούν με ίαση σε ικανό πο-
σοστό ασθενών.

η αντιμετώπιση των πολύ ηλικιωμένων ασθενών βα-
σίζεται σε μια μελέτη φάσης 2 της GELA111, στην οποία 
149 ασθενείς έλαβαν R-miniCHOP με ελαττωμένες δόσεις 
κυκλοφωσφαμίδης (400 mg/m2), αδριαμυκίνης (25 mg/m2) 
και βινκριστίνης (1 mg). οι ασθενείς ήταν >80 ετών με 
στάδιο νόσου IX ή II-IV, aaIPI ≥1 (τα 2/3 τουλάχιστον 
ήταν ενδιαμέσου-υψηλού ή υψηλού κινδύνου κατά IPI), 
είχαν PS 0-2 (2 στο 1/3) και είχαν προσδόκιμο επιβίωσης 
>3 μηνών. η 2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 47% και η 2-ετής συνο-
λική επιβίωση 57%, ενώ ακόμη και οι ασθενείς υψηλού 
κινδύνου είχαν επιβίωση της τάξεως του 40%. Περίπου 
18% των ασθενών απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας (όλοι πλην ενός με αρχικό PS 2). οι ασθενείς 
έλαβαν διάμεσο ποσοστό 97% της προβλεπόμενης (ήδη 
ελαττωμένης) dose intensity της κυκλοφωσφαμίδης και 
της αδριαμυκίνης. τουλάχιστον εφάμιλλα αποτελέσμα-
τα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα με τον ίδιο συνδυασμό και 
τη χρήση ofatumumab αντί rituximab αλλά και την εν-
σωμάτωση ηπίου σχήματος προετοιμασίας (prephase)112.

η Ελληνική εμπειρία ανακοινώθηκε στο ςυνέδριο της 
European Hematology Association του 2011 επί 56 ασθε-
νών, ενώ η συλλογή των δεδομένων προχωρά με τη συ-
γκέντρωση >100 περιπτώσεων113. η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν 
62% και η 5-ετής ςΕ 55%. ςτην καθ’ ημέραν πράξη, σε 
σχέση με το πλήρες R-CHOP, η διάμεση dose intensity 
ήταν 85% (IQR 78-99) για το rituximab, 76% (IQR 67-86) 
για την κυκλοφωσφαμίδη, 60% (IQR 50-69) για την αν-
θρακυκλίνη (ή ανθρασενδιόνη) και 64% (IQR 50-76) για 
τη βινκριστίνη. μεταξύ των ανθρακυκλινών, η διάμεση 
dose intensity ήταν μέγιστη (80%) για τη μιτοξανδρόνη 
έναντι 60-63% για τη δοξορουβικίνη και την επιρουβι-
κίνη. τα δεδομένα αυτά δηλώνουν ότι οι ασθενείς αυτοί 
λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες δόσεις χημειοθεραπείας 
από αυτές που προβλέπονται στο R-miniCHOP με επί-
τευξη πολύ καλού θεραπευτικού αποτελέσματος και στην 
καθ’ ημέρα πράξη, εκτός δηλ. κλινικών μελετών. 

Αντένδειξη Ανθρακυκλινών
η μεγάλη ηλικία των ασθενών συνδυάζεται με κλι-

νικά σημαντικά καρδιολογικά προβλήματα και κυρίως 
ήδη εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρκεια που συνεπά-

γεται αντένδειξη χορήγησης ανθρακυκλίνης. οι απόλυτες 
αντενδείξεις χορήγησης ανθρακυκλινών δεν είναι σαφώς 
καθορισμένες. Ακόμη και στην περίπτωση καρδιακής ανε-
πάρκειας, εφ’ όσον αυτή δεν αποτελεί επιπλοκή πρότε-
ρης χορήγησης ανθρακυκλίνης, η αντένδειξη βασίζεται 
στη βαθειά επιφύλαξη καθώς δεν υπάρχει εμπειρία από 
τη χορήγηση ανθρακυκλινών σε τέτοιους ασθενείς (π.χ. 
καρδιακή ανεπάρκεια από στεφανιαία νόσο). Επιπλέον, 
ασθενείς με επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης συνήθως 
εξαιρούνται από τις σχετικές κλινικές μελέτες.

Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι σε 
πολλούς ασθενείς η ανθρακυκλίνη μπορεί να υποκατα-
σταθεί από άλλα κυτταροστατικά (γεμσιταβίνη, ετοποσί-
δη) με διατήρηση ικανού ποσοστού ίασης. ςε μια μελέτη 
φάσης 2114, 62 ασθενείς με DLBCL διάμεσης ηλικίας 76.5 
ετών και με κλάσμα εξώθησης ≤50% (44% του συνόλου) 
ή >50% αλλά ≤55% και παράγοντες κινδύνου (στεφανι-
αία νόσο, διαβήτη ή υπέρταση) έλαβαν έως και 6 κύκλους 
R-GCVP (G=γεμσιταβίνη, ημέρες 1 και 8). οι ασθενείς 
είχαν κυρίως προχωρημένη νόσο με ενδιαμέσου-υψηλού 
ή υψηλού κινδύνου IPI στο 71%, ενώ όλοι είχαν τουλά-
χιστον μίας μορφής συννοσηρότητα. η οξεία τοξικότη-
τα ήταν σημαντική καθώς 23% των ασθενών απεβίωσαν 
πριν την αξιολόγηση της ανταπόκρισης, ενώ 16% δεν 
ανταποκρίθηκαν (σταθερή ή επιδεινούμενη νόσος). η 
2-ετής ΕΕΕΝ ήταν 50% και η 2-ετής ςΕ 56%. Δεν παρα-
τηρήθηκαν διαφορές ανάλογα με το κλάσμα εξώθησης114. 
Ανάλογα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε μορφή πε-
ρίληψης για την υποκατάσταση της δοξορουβικίνης από 
3-ήμερη χορήγηση ετοποσίδης σε 81 ασθενείς με ενδια-
μέσου-υψηλού ή υψηλού κινδύνου IPI στο 36% αυτών. 
οι ασθενείς αυτοί είχαν «αντένδειξη χορήγησης ανθρα-
κυκλίνης» αλλά οι λεπτομέρειες των καρδιολογικών τους 
προβλημάτων δεν αναλύονται λεπτομερώς στην περίλη-
ψη115. και στις δύο παραπάνω μελέτες οι καμπύλες επι-
βίωσης φαίνεται ότι επιπεδώνονται και ως εκ τούτου οι 
ανοσοχημειοθεραπευτικοί αυτοί συνδυασμοί επιφέρουν 
ίαση σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. 

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας
ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα DLBCL, ιδίως στην 

εποχή του rituximab και του PET, βασίζεται κατά κύριο 
λόγο σε εμπειρικά συμπεράσματα από μη τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες. το ερώτημα της ακτινοθεραπείας τίθεται επί 
παρουσίας ογκώδους νόσου ή/και υπολειμματικών βλα-
βών με τη συμβατική απεικόνιση, ενώ ο ρόλος του ΡΕτ 
γίνεται συνεχώς σημαντικότερος, όπως αναπτύσσεται 
στην επόμενη ενότητα.

η μελέτη MInT74 σε ασθενείς νέους ασθενείς με aaI-
PI 0-1 ανέδειξε μια υποομάδα με ιΡι=0 και χωρίς ογκώ-
δη νόσο, η οποία είχε άριστη πρόγνωση με πιθανότητα 
επέλευσης συμβάματος ~11%. Αντίθετα, η πιθανότητα 
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επέλευσης συμβάματος στους ασθενείς «υψηλότερου» 
κινδύνου με ιΡι=1 ή/και ογκώδη νόσο ήταν ~25%. η 
μελέτη MInT προέβλεπε ακτινοβόληση στους ασθενείς 
με ογκώδη νόσο και, ανάλογα με την πρακτική κάθε κέ-
ντρου, στις εξωλεμφαδενικές θέσεις74. ςτην επακόλουθη 
μελέτη UNFOLDER διερευνήθηκε ο ρόλος της ακτινο-
θεραπείας σε αυτήν ακριβώς την ομάδα ασθενών, δη-
λαδή <60 ετών και aaIPI=1 ή aaIPI=0 και ογκώδη νόσο 
>7,5 cm. η τυχαιοποίηση διακόπηκε πρώιμα λόγω ση-
μαντικά περισσοτέρων υποτροπών στους μη ακτινοβο-
ληθέντες ασθενείς116. Παρόμοια αποτελέσματα υπέρ της 
χρήσης ακτινοθεραπείας επί ογκώδους νόσου σε ασθε-
νείς >60 ετών, ανεξαρτήτως σταδίου, προκύπτουν και από 
μία περαιτέρω ανάλυση της μελέτης RICOVER-60, όπου 
όμως φαίνεται ότι το όφελος εξαφανίζεται στους ασθενείς 
που είχαν πετύχει CR/CRu με 6 κύκλους R-CHOP-14 + 
2xR117. κατά πόσον αυτό σημαίνει ότι το όφελος περιορί-
ζεται στους ασθενείς που παραμένουν ΡΕτ-θετικοί μένει 
να διερευνηθεί. ςτην επακόλουθη μελέτη OPTIMAL σε 
ασθενείς >60 ετών, η ογκώδης νόσος ακτινοβολούνταν 
μόνον εάν το PET παρέμενε θετικό με αποτέλεσμα την 
ελάττωση της χρήσης της ακτινοθεραπείας κατά 42%118. 
ςε μια αναδρομική σύγκριση των ασθενών με ογκώ-
δη νόσο που έλαβαν 6 κύκλους R-CHOP-14 + 2xR στα 
πλαίσια της RICOVER-60 (και βάσει σχεδιασμού ακτι-
νοβολήθηκαν) ή της OPTIMAL (που ακτινοβολήθηκαν 
μόνον επί θετικού PET), η δεύτερη αυτή στρατηγική συν-
δυάσθηκε με μη υποδεέστερη και στην πραγματικότητα 
βελτιωμένη έκβαση116. Άλλες μη τυχαιοποιημένες ανα-
δρομικές συγκρίσεις από τις γερμανικές μελέτες ευνοούν 
τη χρήση της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με σκελετι-
κές εντοπίσεις όχι όμως επί εξωλεμφαδενικών εντοπίσε-
ων κεφαλής-τραχήλου χωρίς όμως να υπάρχουν σχετικά 
δεδομένα στην εποχή του PET119,120.

Πιο πιεστικά τίθεται το ερώτημα της ακτινοθεραπεί-
ας σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου χωρίς ογκώδη νόσο. 
ςτη μελέτη 02-03 των ομάδων LySA/GOELAMS121, 313 
ασθενείς σταδίων ι/ιι χωρίς ογκώδη νόσο (<7cm) τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν 40 Gy ακτινοθεραπεία προσβεβλη-
μένου πεδίου έναντι καμμίας περαιτέρω θεραπείας μετά 
από 4-6 κύκλους R-CHOP-14. ςε εκείνους τους αντα-
ποκρινόμενους ασθενείς, που το PET παρέμεινε θετικό 
μετά από 4 κύκλους R-CHOP-14 (PR), συνεστήθη χορή-
γηση 2 ακόμη κύκλων και ακτινοβόληση ανεξαρτήτως 
του σκέλους που είχαν τυχαιοποιηθεί. η μέγιστη αναλο-
γία των ασθενών είχε aaIPI 0-1. το 84% των ασθενών 
εισήλθε σε CR, ενώ 14% πέτυχε PR βάσει του ανωτέρω 
ορισμού και 3% είχε σταθερή νόσο. ςυνολικά, για τα σκέ-
λη R-CHOP+ακτινο έναντι R-CHOP, η 5-ετής ΕςΕ ήταν 
91% έναντι 87% (p=0.13) και η 5-ετής συνολική επιβίωση 
95% έναντι 90% (p=0.32). Ειδικά για τους 253 ασθενείς 
που είχαν πετύχει CR μετά από 4 κύκλους R-CHOP-14, 
η 5-ετής ΕςΕ ήταν 91% έναντι 89% (p=0.24) αντίστοιχα. 

κατόπιν τούτων, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις 
ότι η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους 
ασθενείς που ανταποκρίνονται στην ανοσοχημειοθερα-
πεία αλλά παραμένουν ΡΕτ-θετικοί (ιδέ και κατωτέρω). 
Παραμένουν βέβαια επιφυλάξεις που αφορούν την χρή-
ση R-CHOP-14 και όχι R-CHOP-21 στις προαναφερθεί-
σες μελέτες, την απουσία τυχαιοποιημένων μελετών που 
να ενσωματώνουν το PET σε ασθενείς με ογκώδη νόσο 
και ενδεχομένως τον περιορισμένο αριθμό ασθενών στα 
στάδια ι/ιι χωρίς ογκώδη νόσο. 

Η Σημασία του Τελικού PET και η Θέση  
της Ακτινοθεραπείας61,122-129

Παρά την εκτεταμένη εφαρμογή του PET/CT για την 
τελική αξιολόγηση της ανταπόκρισης των DLBCL στην 
ανοσοχημειοθεραπεία, τα δημοσιευμένα δεδομένα είναι 
μάλλον περιορισμένα. η τελική αξιολόγηση της αντα-
πόκρισης γίνεται πλέον με τα κριτήρια του Lugano, υι-
οθετώντας δηλαδή την 5-βάθμιο κλίμακα Deauville122. 
Προσλήψεις σε υπολειμματικές βλάβες που δεν ξεπερ-
νούν την πρόσληψη της αγγειακής δεξαμενής του μεσο-
θωρακίου είναι πάντοτε «αρνητικές» ανεξαρτήτως του 
μεγέθους της υπολειμματικής μάζας, ενώ η τρέχουσα 
τάση είναι να θεωρούνται «αρνητικές» και υψηλότερες 
προσλήψεις, εφ΄ όσον δεν υπερβαίνουν την πρόσληψη 
του ήπατος (Deauville score 3). 

μετά από ένα αρνητικό PET/CT, η πιθανότητα υπο-
τροπής δεν είναι αμελητέα καθώς κινείται στα επίπεδα 
του 20-30%61,89,122. το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από την 
a priori πιθανότητα υποτροπής, όπως προκύπτει από τον 
ιΡι108,126 καθώς και από το βαθμό της συμβατικής αντα-
πόκρισης (CR έναντι CRu έναντι PR) και το μέγεθος της 
υπολειμματικής μάζας125. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν 
ακριβή, επαληθευμένα και αναπαραγώγιμα δημοσιευ-
μένα στοιχεία επί του θέματος αυτού. τα στοιχεία αυτά 
κυρίως έχουν προκύψει από μελέτες που χρησιμοποιού-
σαν τα κριτήρια του International Harmonization Project 
(IHP) και όχι τα τρέχοντα κριτήρια Deauville. Έτσι δεν 
είναι σαφές κατά πόσον ασθενείς με PET/CT που λογίζο-
νται πλέον ως αρνητικοί με βαθμολογία 3 κατά Deauville 
έχουν την ίδια έκβαση με αυτούς που ανέκαθεν λογίζο-
νταν ως αρνητικοί (βάσει ιηΡ ή Deauville 1-2). 

η παραμονή θετικού PET μετά το R-CHOP παρα-
δοσιακά θεωρείται δυσμενέστατο προγνωστικό σημείο. 
Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι σημαντική αναλογία ασθε-
νών παρουσιάζουν ψευδώς θετικά ευρήματα, όπως προκύ-
πτει από ευρήματα βιοψιών. Επιπλέον, αρκετά δεδομένα 
υποστηρίζουν τη χρήση της ακτινοβολίας στην ομάδα 
αυτή με εξαιρετικά αποτελέσματα, συγκρίσιμα με αυτά 
των ΡΕτ-αρνητικών ασθενών123. Θα πρέπει να τονισθεί 
ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται με την αυστη-
ρή επιλογή των ασθενών που θα ακτινοβοληθούν, βάσει 
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π.χ. της παρουσίας εντοπισμένης θετικότητος. η ένταση 
της υπολειμματικής πρόσληψης πιθανώς παίζει σημαντι-
κό ρόλο αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί όπως π.χ. στο πρωτο-
παθές λέμφωμα μεσοθωρακίου128,129. τέλος, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε δήλωση για τη σημασία 
του θετικού ΡΕτ και της έντασης θετικότητος θα πρέπει 
να αφορά τους ασθενείς που παρουσιάζουν ανταπόκρι-
ση στο R-CHOP με βάση τις συμβατικές ακτινολογικές 
μεθόδους. Ασθενείς με σταθερή και κυρίως επιδεινού-
μενη νόσο έχουν προφανώς δυσμενέστατη πρόγνωση 
και εν γένει δε θεωρούνται υποψήφιοι για ακτινοθερα-
πεία. ςυνολικά, σύμφωνα με δεδομένα από την ομάδα 
του Vancouver, ΡΕτ-θετικοί ασθενείς που προκρίνονται 
για ακτινοθεραπεία έχουν 4-ετή πιθανότητα ΕΕΕΝ 81% 
έναντι 33% για αυτούς που δεν κρίνονται ακτινοβολήσι-
μοι123. το τελευταίο ποσοστό εξακολουθεί να είναι αρκε-
τά υψηλό και αντανακλά την πιθανότητα ψευδώς θετικών 
ευρημάτων. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, σε αντί-
θεση με τα τρέχοντα κριτήρια, ασθενείς με βαθμολογία 
3 κατά Deauville θεωρήθηκαν ΡΕτ-θετικοί στη μελέτη 
αυτή με συνέπεια την πιθανή υπερεκτίμηση της έκβασης 
των ΡΕτ-θετικών ασθενών.

προφύλαξη ΚνΣ
η πιθανότητα υποτροπής των ασθενών με DLBCL 

στο κΝς είναι μικρή αλλά όχι αμελητέα καθώς στην 
εποχή του rituximab κυμαίνεται μεταξύ 2% και 6%130-133. 
οι υποτροπές στο κΝς τυπικά εμφανίζονται γρήγο-
ρα, δηλαδή σε διάμεσο χρόνο περίπου 7 μηνών130,131. οι 
παρεγχυματικές υποτροπές είναι συχνότερες από τις αμι-
γώς λεπτομηνιγγικές132,133. Παρ’ ότι η διέλευσή του μέ-
σω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού είναι ελάχιστη, η 
χρήση του rituximab ελαττώνει την πιθανότητα ανάπτυ-
ξης νόσου στο κΝς130,132,134. Αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στον έλεγχο της συστηματικής νόσου, η οποία, εάν εί-
ναι πλημμελής, οδηγεί εκ των υστέρων σε ανάπτυξη νό-
σου στο κΝς και έχει βαρύτατη πρόγνωση. Επιπλέον 
όμως υπάρχουν και απομονωμένες υποτροπές στο κΝς, 
οι οποίες είναι συχνότερες μετά τη χορήγηση rituximab 
για τους προηγούμενους λόγους και δεν αποκλείεται να 
έχουν καλύτερη πρόγνωση καθώς δεν συνδέονται κατ’ 
ανάγκην με την ανάπτυξη χημειοαντοχής αλλά απλώς 
με την αδυναμία του R-CHOP να ελέγξει τη λανθάνου-
σα νόσο στο κΝς132,135.

η μόνη αδιαμφισβήτητη ένδειξη προφυλακτικών εν-
δορραχιαίων εγχύσεων κυτταροστατικών είναι η εντόπιση 
της νόσου στον όρχι. οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι εμπειρι-
κές και ποικίλλουν από κέντρο σε κέντρο. τα τελευταία 
χρόνια έχουν δημοσιευθεί μελέτες που εκτιμούν τον κίν-
δυνο ανάπτυξης νόσου στο κΝς μετά από ανοσοχημει-
οθεραπεία. γενικά φαίνεται ότι η πιθανότητα υποτροπής 
στο κΝς αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο κίνδυνος συ-

στηματικής υποτροπής, όπως π.χ. προδικάζεται από τον 
ιΡι και άλλους παράγοντες. ςε μια πρόσφατη γερμανική 
μελέτη, η οποία επιβεβαιώθηκε από την ομάδα του Van-
couver σε ασθενείς που έλαβαν αποκλειστικά R-CHOP, 
η πιθανότητα υποτροπής στο κΝς ήταν αυξημένη σε 
ασθενείς >60 ετών, με αυξημένη LDH, σταδίου III/IV, με 
προσβολή 2 ή περισσοτέρων εξωλεμφαδενικών περιοχών, 
προσβολή νεφρών ή επινεφριδίων. Έτσι, για πρακτικούς 
λόγους, υιοθετήθηκε ο CNS-IPI, που περιλαμβάνει τους 
5 παράγοντες του IPI και την προσβολή νεφρών ή επινε-
φριδίων: η πιθανότητα υποτροπής στο κΝς ήταν 0.6%, 
3.4% και 10.2% σε ασθενείς με 0-1, 2-3 και 4-6 παράγο-
ντες κινδύνου, με την ομάδα υψηλού κινδύνου να αριθ-
μεί το 12% των ασθενών136. Ενώ τέτοια μοντέλα μοιάζουν 
ελκυστικά και διαβαθμίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυ-
νο υποτροπής στο κΝς, οδηγούν σε προφύλαξη κΝς σε 
πολύ περισσότερους ασθενείς από αυτούς που πιθανώς 
τη χρειάζονται ακόμη και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. 
για το λόγο αυτό δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως στην κλι-
νική πράξη. Επιπλέον όμως φαίνεται ότι οι σχετικά ασυ-
νήθεις ασθενείς με ειδικές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις 
διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο 
κΝς. Έτσι θεωρείται ότι προφύλαξη κΝς, πέραν των 
DLBCL όρχεων, θα πρέπει να διενεργείται και σε ασθε-
νείς με εντόπιση στο σπλαγχνικό κρανίο (παραρρίνιοι 
κόλποι, σκληρά υπερώα, βλέφαρα), παρασπονδυλικές 
μάζες, εντόπιση στους νεφρούς131,132,137 και τα επινεφρί-
δια131, το μαστό137 και τις ωοθήκες. η ένδειξη για τους 
ασθενείς με διήθηση μυελού (κυρίως concordant, δηλα-
δή από μεγάλα κύτταρα) και για αυτούς με προσβολή 2 
ή περισσοτέρων εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων είναι λι-
γότερη σαφής και εξαρτάται από την πρακτική του κάθε 
κέντρου. Αυξημένος κίνδυνος υποτροπής στο κΝς υφί-
σταται και στα double-hit DLBCL, όπου η προφύλαξη με 
ενδορραχιαίες εγχύσεις επίσης συνιστάται αλλά και στα 
double-expressor, όπου όμως η ένδειξη προφύλαξης εί-
ναι πολύ πιο συζητήσιμη138. 

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το κατά πόσον οι ενδορ-
ραχιαίες εγχύσεις κυτταροστατικών πράγματι ελαττώνουν 
τον κίνδυνο υποτροπής στο κΝς ιδιαίτερα μάλιστα των 
παρεγχυματικών130,133,134,137. Αποτελεσματικότερος ενδε-
χομένως θα ήταν ο συνδυασμός του R-CHOP με υψηλές 
δόσεις μεθοτρεξάτης ή άλλη προσέγγιση με φάρμακα που 
διαπερνούν το αιματοεγκεφαλικό φραγμό139. Ενδιαφέρον 
επίσης είναι ότι οι υποτροπές στο κΝς ελαττώθηκαν ση-
μαντικά σε σχέση με το CHOP με το πρωτόκολλο ACVBP 
και διαδοχική χορήγηση υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης 
και άλλων παραγόντων75 καθώς και με το R2CHOP, με 
ενσωμάτωση δηλαδή της λεναλιδομίδης. 

η πρόγνωση των ασθενών με υποτροπή στο κΝς εί-
ναι δυσμενέστατη με διάμεση επιβίωση της τάξεως των 
5 μηνών130. Παρ’ όλα αυτά, μια μειοψηφία ασθενών τελι-
κώς ιάται, ιδιαίτερα οι νέοι ασθενείς με υποτροπές απο-
μονωμένες στο κΝς. 
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ABSTRACT: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most frequent subtype of non-Hodgkin’s 
lymphomas. During the last 15 years, there has been great progress in the understanding of the biology 
and the more accurate classification of DLBCL-NOS (not otherwise specified), which have been divid-
ed in 2 broad categories: Those derived from germinal center (GCB) and those derived from activated 
B-cells (ABC). The incorporation or Rituximab into the standard CHOP chemotherapy (R-CHOP-21) in 
the beginning of the previous decade has revolutionized the treatment of DLBCL. Indeed, R-CHOP-21 
increased cure rates and dictated the reassessment of both the already established prognostic factors and 
the methods that could be used to further improve outcomes. Following the introduction of R-CHOP-21, 
no other regimen has either been shown to reproducibly produce better results or has been widely adopt-
ed in clinical practice during the last 15 years. However, the improved understanding of the biology of 
DLBCL has also resulted to the discovery of clinically active novel agents, which will hopefully further 
improve the outcomes of selected patient subgroups in the near future. In addition to the above consid-
erations, this review also describes current treatment approaches for very elderly patients (>80 years 
old) with chemotherapy dose reduction (R-mini-CHOP) and for patients with anthracycline contraindi-
cation due to underlying heart disease (substitution of doxorubicin by gemcitabine or etoposide), as well 
as the role of radiotherapy and potential strategies for the prevention of central nervous system relapse.

Επίλογος
τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόο-

δος στην κατανόηση της βιολογίας των DLBCL. Παρ’ 
όλα αυτά, μετά την επανάσταση του Rituximab, δεν έχει 
υπάρξει κάποιος ακόμη καλύτερος θεραπευτικός συνδυ-

ασμός που να έχει υιοθετηθεί στην κλινική πράξη κατά 
την τελευταία 15ετία. η πρόοδος στη βιολογία έχει απο-
δώσει και νέους παράγοντες με κλινική αποτελεσματι-
κότητα, οι οποίοι ελπίζεται ότι σύντομα θα βελτιώσουν 
ακόμη περισσότερο την έκβαση των ασθενών με DLBCL.
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