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ΠΕΡιληΨη: το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα (PMLBCL), μια ιδιαίτερη 
μορφή Β-λεμφώματος υψηλής κακοηθείας, αποτελεί το 2,5% του συνόλου των μη-Hodgkin λεμφωμάτων. 
τυπικά προσβάλλει νέα άτομα με υπεροχή των θηλέων. Εμφανίζει ιδιαίτερα δημογραφικά, κλινικά, 
ιστολογικά, ανοσοϊστοχημικά και μοριακά χαρακτηριστικά. η μοριακή του υπογραφή χαρακτηρίζεται 
από υπερέκφραση των μορίων των οδών NFκΒ και JAK-STAT και προσομοιάζει μάλλον με αυτή του 
κλασικού λεμφώματος Hodgkin παρά με των διαχύτων λεμφωμάτων από μεγάλα Β-κύτταρα. Επιπλέον, 
στο PMLBCL συχνά υπερεκφράζονται τα μόρια PDL-1 και PDL-2, παρατήρηση με πιθανές θεραπευτι-
κές προεκτάσεις. η ανοσοχημειοθεραπεία με το κλασικό R-CHOP-21 αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα 
με μακρές υφέσεις στο 75% και μακρά επιβίωση στο 85-90% ανεπίλεκτων ασθενών. ο συνδυασμός R-
DA-EPOCH χωρίς ακτινοθεραπεία φέρεται ως αποτελεσματικότερος αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες και το μέτρο της ενδεχόμενης υπεροχής ως προς τον έλεγχο της νόσου δεν έχει 
προσδιορισθεί επαρκώς. το ικανοποιητικό τρέχον θεραπευτικό αποτέλεσμα και η σπανιότητα της νόσου 
δύσκολα θα επιτρέψουν την αδιαμφισβήτητη ανάδειξη κάποιου πιο εντατικοποιημένου συνδυασμού ως 
αποτελεσματικότερου του R-CHOP-21, πράγμα που απαιτεί την ανεύρεση αξιόπιστων προγνωστικών 
παραγόντων, ώστε η έρευνα να εστιασθεί στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, μια 
πιο ρεαλιστική λύση ενδέχεται να είναι η διερεύνηση του κατά πόσον η εντατικοποίηση της χημειο-
θεραπείας μπορεί να διατηρήσει το ίδιο πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα με παράλληλη εξάλειψη 
της ακτινοθεραπείας. η επιλογή των ασθενών που ανταποκρίνονται στο R-CHOP-21 και χρήζουν συ-
μπληρωματικής ακτινοβόλησης γίνεται προς το παρόν εμπειρικά, ο δε ρόλος του PET στη λήψη της 
απόφασης αυτής πρόσφατα μόνο αξιολογήθηκε και μένει να προσδιορισθεί ακριβέστερα σε τρέχουσα 
μεγάλη μελέτη. Όταν δεν είναι ιάσιμη, η νόσος χαρακτηρίζεται είτε από πρωτοπαθή αντοχή είτε από 
ταχύτατες υποτροπές και αντιμετωπίζεται με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση, εφ’ όσον είναι 
ευαίσθητη στη θεραπεία διάσωσης. τέλος, οι αναστολείς PD-1 φαίνεται να είναι δραστικοί σε βαρειά 
προθεραπευμένους ασθενείς, όπου η νόσος αναμένεται να είναι ταχέως θανατηφόρος. Έτσι, η νέα αυτή 
κατηγορία φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών στους οποίους η συμβατική 
θεραπεία αστοχεί και ενδεχομένως, μετά από σχετικές μελέτες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής.
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Aνασκόπηση

ως ιδιαίτερη οντότητα στην ταξινόμηση REAL το 19941 
και εξακολουθεί να διακρίνεται από τα λοιπά επιθετικά 
Β-λεμφώματα στις ταξινομήσεις του Παγκόσμιου οργα-
νισμού Υγείας (World Health Organization-WHO) από το 
2001 έως και την πιο πρόσφατη έκδοση του 20162,3. Πα-
λαιότερα είχε περιγραφεί με τους όρους «διάχυτο λέμφω-
μα μεσοθωρακίου από μεγάλα κύτταρα» ή «πρωτοπαθές 
Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου από διαυγή κύτταρα». το 
PMLBCL εμφανίζει ιδιαίτερα ιστολογικά και ανοσοϊ-
στοχημικά ευρήματα, ιδιόμορφη κλινική εικόνα αλλά και 
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Εισαγωγή
το πρωτοπαθές (θυμικό) λέμφωμα μεσοθωρακίου 

από μεγάλα Β-κύτταρα [primary mediastinal (thymic) 
large B-cell lymphoma – PMLBCL] πρωτοπεριγράφηκε 
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διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τα λοιπά επιθετικά Β-μη Hodgkin λεμφώματα, κατά κύ-
ριο λόγο τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα 
(diffuse large B-cell lymphomas - DLBCL). η διαφορο-
ποίηση των δύο οντοτήτων επεκτείνεται και σε μοριακό 
επίπεδο, αφού το γονιδιακό αποτύπωμα των κυττάρων 
του PMLBCL είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των 
DLBCL και ομοιάζει περισσότερο με του κλασικού λεμ-
φώματος Hodgkin4. τα κύτταρα του PMLBCL θεωρεί-
ται ότι προέρχονται από τη νεοπλασματική εκτροπή των 
αστεροειδών Β-κυττάρων, τα οποία ανευρίσκονται φυ-
σιολογικά στην μυελώδη μοίρα του θύμου.

Ιστολογικά ευρήματα – Διαφορική διάγνωση
η διάγνωση της νόσου τίθεται συνήθως με βιοψία 

μάζας μεσοθωρακίου είτε υπό απεικονιστικό έλεγχο είτε 
μετά από μεσοθωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή. ςπανιό-
τερα τίθεται με βιοψία από άλλη ανατομική θέση, κυρίως 
τους τραχηλικούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες, πάντοτε 
όμως σε ασθενείς στους οποίους κυριαρχεί η παρουσία 
ή τα συμπτώματα μιας κλινικά σημαντικής μάζας μεσο-
θωρακίου. ςυχνά το λαμβανόμενο δείγμα είναι μικρού 
μεγέθους και κακοποιημένο, γεγονός το οποίο, σε συνδυ-
ασμό με την έντονη ίνωση, μπορεί να δημιουργήσει σο-
βαρά διαγνωστικά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την 
διάκριση από το λέμφωμα Hodgkin του τύπου της οζώ-
δους σκλήρυνσης. Επιπλέον, η ετερογένεια όσον αφορά 
το βαθμό της ίνωσης και της διαμερισματοποίησης ακό-
μα και μέσα στον ίδιο όγκο δημιουργεί διαφοροδιαγνω-
στικά προβλήματα, όταν οι βιοψίες είναι μικρές5. Όταν 
η διάγνωση τίθεται από βιοψία ιστού που δεν προέρχεται 
από την κύρια μάζα του μεσοθωρακίου (π.χ. υπερκλείδι-
οι λεμφαδένες), μπορεί να μην ανευρίσκεται ίνωση και 
η εικόνα να είναι δυσδιάκριτη σε σχέση με άλλα λεμφώ-
ματα από μεγάλα Β-κύτταρα6,7. ςτις περιπτώσεις αυτές 
η παρουσία μεγάλης μάζας μεσοθωρακίου, τα επιδημιο-
λογικά χαρακτηριστικά αλλά και συγκεκριμένοι, σχετικά 
ειδικοί, ανοσοϊστοχημικοί δείκτες (ιδέ κατωτέρω) διαχω-
ρίζουν το PMLBCL από άλλες περιπτώσεις DLBCL με 
προσβολή του μεσοθωρακίου.

ςε μικροσκοπικό επίπεδο με χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νό-
σου: (1) η διάχυτη ανάπτυξη των μέσου έως μεγάλου 
μεγέθους νεοπλασματικών κυττάρων, που ποικίλουν σε 
μέγεθος και σχήμα ακόμη και εντός του ιδίου όγκου και 
(2) η παρουσία έντονης ίνωσης, η οποία οδηγεί σε «δια-
μερισματοποίηση» του όγκου. ςυνήθως τα νεοπλασματι-
κά κύτταρα έχουν διαυγές κυτταρόπλασμα. Ενίοτε μπορεί 
να παρατηρηθεί εκτεταμένη νέκρωση και διάσπαρτα γι-
γαντοκύτταρα τύπου Reed-Sternberg. Έως και στο 50% 
των περιπτώσεων ανευρίσκονται υπολειμματικά επιθη-
λιακά κύτταρα του θύμου5.

κλινικά η νόσος θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
άλλα λεμφώματα με κύρια εντόπιση στο μεσοθωράκιο 
(λεμφοβλαστικό, κλασικό λέμφωμα Hodgkin, λεμφώματα 
γκρίζας ζώνης, σπάνιες σχετικά περιπτώσεις άλλων DLB-
CL) αλλά και θυμώματα ή θυμικό καρκίνωμα, καρκινώ-
ματα (ιδίως εκ γεννητικών κυττάρων, αδιαφοροποίητα, 
πνεύμονος), νευροβλάστωμα, σαρκώματα ή νευροεκτο-
δερμικούς όγκους8.

ςε μορφολογικό επίπεδο, δυσχέρειες μπορεί να προ-
κύψουν στη διαφορική διάγνωση από το κλασικό λέμφω-
μα Hodgkin του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης για τους 
τεχνικούς λόγους που προαναφέρθηκαν, την παρουσία 
ίνωσης, την ενδεχόμενη παρουσία μικρού αριθμού λεμ-
φοκυττάρων και ηωσινοφίλων και την ασθενή έκφραση 
του CD30. η διαφορική διάγνωση από τα λεμφώματα 
γκρίζας ζώνης είναι προφανώς ακόμη δυσχερέστερη, ενώ 
το θεωρητικής σημασίας ερώτημα εάν πρόκειται περί 
PMLBCL ή DLBCL με εντόπιση στο μεσοθωράκιο επι-
χειρείται να απαντηθεί ανοσοϊστοχημικά, όπως περιγρά-
φεται παρακάτω. Ενίοτε δυσχεραίνεται και η διαφορική 
διάγνωση από καρκινώματα, λόγω παρουσίας υπολειμ-
μάτων του θύμου, τα οποία μπορεί να διατάσσονται σε 
ομάδες. η θυμική προέλευση αυτών των περιοχών κα-
ταδεικνύεται ανοσοϊστοχημικά. 

Ανοσοϊστοχημικά ευρήματα2,3

τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν, ως εκ της 
Β-προέλευσης τους, τους δείκτες CD19, CD20, CD79a 
και PAX-5, τυπικά όμως δεν εκφράζουν μόρια ανοσο-
σφαιρίνης (Ig). Επίσης, δεν εκφράζουν ή υποεκφράζουν 
τα μόρια του συστήματος ιστοσυμβατότητος τάξεως ι 
και ιι (MHC ι, ιι). ςυχνά τα νεοπλασματικά κύτταρα 
είναι bcl-6+ και MUM-1+ αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία 
των περιπτώσεων είναι CD10-. η αντιαποπτωτική πρω-
τεΐνη bcl-2 εκφράζεται στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων2,3. ο δείκτης CD30, χαρακτηριστικός του κλασικού 
λεμφώματος Hodgkin, είναι θετικός στο 80% των περι-
πτώσεων PMLBCL τουλάχιστον, η έκφρασή του όμως εί-
ναι ασθενής, ετερογενής και τυπικά δεν συνοδεύεται από 
έκφραση του CD15. η διαφορική διάγνωση σε επίπεδο 
ανοσοϊστοχημείας μεταξύ PMLBCL, κλασικού λεμφώ-
ματος Hodgkin του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης και 
DLBCL δίδεται στον πίνακα 1.

ορισμένοι ανοσοϊστοχημικοί δείκτες, οι CD23, c-Rel, 
TRAF1, MAL και CD200, εκφράζονται πολύ συχνότερα 
στις περιπτώσεις PMLBCL σε σχέση με τα DLBCL. ο 
δείκτης ενεργοποίησης CD23 εκφράζεται στο 70-85% των 
PMLBCL έναντι μόλις 4-15% των DLBCL9-11 και ενισχύει 
την άποψη ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
προέρχονται από ενεργοποιημένα, δενδριτικά («αστερο-
ειδή») CD23+ Β-λεμφοκύτταρα του θύμου. Όπως αναμέ-
νεται βάσει της υπερέκφρασης των μορίων της οδού του 
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NFκB, τόσο στο PMLBCL όσο και στο κλασικό λέμφω-
μα Hodgkin, τα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
συχνά (60-65%) εμφανίζουν πυρηνική έκφραση του c-
Rel, ενός μέλους της οικογένειας του NFκB, και εκφρά-
ζουν τον TRAF-1 (TNF Receptor – Associated Factor 1), 
ένα σηματοδοτικό μόριο που αποτελεί στόχο του NFκB. 
η συχνότητα έκφρασης των μορίων αυτών στα DLBCL 
είναι 10-20%. ςυνδυασμένη έκφραση των δύο δεικτών 
παρατηρείται σε >50% των PMLBCL αλλά μόνο στο 2% 
των DLBCL12. η πρωτεΐνη MAL εκφράζεται στο 70% 
PMLBCL έναντι μόνο 3% στα DLBCL11,13,14, αποτελεί δε 
και αυτή δείκτη των αστεροειδών Β-λεμφοκυττάρων της 
μυελώδους μοίρας του θύμου13. τέλος, σε πρόσφατη μελέ-
τη, 94% των PMLBCL ήταν CD200+ έναντι μόνο 7% των 
DLBCL11. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 5 παραπάνω δεί-
κτες, 37% των PMLBCL είχαν έκφραση και των 5, 43% 
είχαν 4/5, 11% είχαν 3/5 και 3% μόνο 2/5. τα ευρήματα 
αυτά ευρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα DLBCL11.

η διαφορική διάγνωση από το κλασικό λέμφωμα Hodg-
kin είναι συνήθως ευχερής με την ανοσοϊστοχημεία. Παρ’ 
ότι και το PMLBCL πολύ συχνά είναι CD30+, τυπικά εί-
ναι CD20+, CD15- και CD45+, ενώ αυτό συμβαίνει μόλις 
στο 20-30%15, 15% και ~0% των περιπτώσεων κλασικού 
λεμφώματος Hodgkin αντίστοιχα. ςε σπάνιες σχετικά πε-
ριπτώσεις η διάκριση αυτή μπορεί να είναι δυσχερής ή 
ακόμη και να πρόκειται περί λεμφώματος γκρίζας ζώνης 
με χαρακτηριστικά επικαλυπτόμενα μεταξύ PMLBCL 
και κλασικού λεμφώματος Hodgkin. η περαιτέρω ανο-
σοϊστοχημική μελέτη επιπλέον καταδεικνύει έκφραση 
των μεταγραφικών παραγόντων Oct-2 και Bob.1, που εί-
ναι τυπικά απόντες στο κλασικό λέμφωμα Hodgkin2,3. ςε 
αντίθεση με το PMLBCL, στο λέμφωμα Hodgkin σπάνια 
μόνο εκφράζεται το CD23 (10%)10 και η πρωτεΐνη MAL 
(~20%, αποκλειστικώς επί οζώδους σκλήρυνσης)16, ενώ 
οι δείκτες TRAF1, c-Rel αλλά και CD200 ανευρίσκονται 
σε >80% και >90% των περιπτώσεων αντίστοιχα17. Πρό-

πίνακας 1. Ανοσοϊστοχημικά ευρήματα στο PMLBCL σε σύγκριση με τα DLBCL και το κλασικό λέμφωμα Hodgkin 
του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης. Τα ποσοστά δίδονται κατά προσέγγιση

Δείκτης PMLBCL DLBCL Κλασικό Λέμφωμα Hodgkin (οζώδης σκλήρυνση)

CD45 (LCA)1 +++ +++ -

Παν-Β δείκτες
CD19, CD79a
PAX-5
CD20

+++
+++
+++

+++
+++
+++

±
+++ (αχνά)

± 

Δείκτες Προέλευσης DLBCL
CD10
bcl-6
MUM/IRF4

- ή ±
+/++

++

+
++
+

-
±

+++

Δείκτες Λεμφώματος Hodgkin 
CD30
CD15

++*
-

±
-

+++
++

Άλλοι Δείκτες
CD23
TRAF1
c-Rel (πυρηνική έκφραση) 
MAL
CD200
Oct-2, Bob.1, PU.1
EBV (LMP-1, EBER1/2)
Galectin-1
c-JUN

++
+/++
+/++

++
++/+++

+++
-
±
-

- ή ±
- ή ±
- ή ±

-
-

+++
- ή ±

-
-

- ή ±
+++
++
±

++/+++
-
±

+++
+++

- : <10%, ± : 10-35%, + : 35-65%, ++ : 65-95%, +++ : >95% των περιπτώσεων
1LCA=Leucocyte Common Antigen (κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο)
*Ασθενώς θετικό, ετερογενής έκφραση
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σφατες τέλος παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι η galec-
tin-1, το c-JUN και η fascin αποτελούν τυπικούς δείκτες 
του κλασικού λεμφώματος Hodgkin, ενώ εκφράζονται 
σπάνια στο PMLBCL, η δε συνδυασμένη έκφραση ga-
lectin-1 και c-JUN πρακτικά αποκλείει το PMLBCL βα-
ρύνοντας υπέρ του λεμφώματος Hodgkin.

Μοριακά Ευρήματα
τα νεοπλασματικά κύτταρα εμφανίζουν κλωνικές ανα-

διατάξεις των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών με παρου-
σία σωματικών υπερμεταλλάξεων18. 

η κυτταρογενετική μελέτη αποκαλύπτει σε πολλούς 
ασθενείς ανωμαλίες (προσθήκες γενετικού υλικού / γονι-
διακή ενίσχυση) στην περιοχή 9p με εμπλοκή των γονιδί-
ων JAK2, PDL-1, PDL-2 και JMJD2C18 και την περιοχή 
2p, που πιθανώς εμπλέκουν τα γονίδια REL και bcl-11A, 
ενώ συχνές είναι και οι προσθήκες στο χρωμόσωμα Χ3,6. 

μελέτες του γενετικού αποτυπώματος του PMLBCL 
με την μέθοδο των μικροσυστοιχιών κατέδειξαν ότι το 
πρότυπο γονιδιακής έκφρασης της νόσου μοιάζει περισ-
σότερο με αυτό του κλασικού λεμφώματος Hodgkin και 
όχι με τα DLBCL4,19. Έτσι το PMLBCL χαρακτηρίζεται 
από συνεχή ενεργοποίηση της οδού του NFκB καθώς 
και της οδού JAK-STAT. Επίσης, η έκφραση των μορί-
ων MHCII στα νεοπλασματικά κύτταρα του PMLBCL 
είναι ελαττωμένη. 

Ενεργοποίηση του NFκB
η ενεργοποίηση της οδού του NFκB συμβαίνει με δι-

άφορους μηχανισμούς: το προϊόν του γονιδίου REL απο-
τελεί μέρος του συμπλέγματος του NFκB και η εντόπισή 
του στον πυρήνα ενεργοποιεί την οδό του NFκB. το γο-
νίδιο REL εμπλέκεται στις γενετικές βλάβες της περιοχής 
2p (ιδέ ανωτέρω), που απαντούν τουλάχιστον στο 50% 
των περιπτώσεων PMLBCL, με αποτέλεσμα την ενίσχυ-
ση/υπερέκφρασή του ή/και την πυρηνική εντόπιση της 
αντίστοιχης πρωτεϊνης20,21. Επιπλέον, στο 1/3 περίπου των 
περιπτώσεων PMLBCL, έχουν παρατηρηθεί αδρανοποιη-
τικές μεταλλάξεις του γονιδίου TNFAIP3 με συνέπεια τη 
συνεχή ενεργοποίηση της οδού του NFκB22. Προϊόν του 
γονιδίου TNFAIP3 είναι η πρωτεΐνη A20, η οποία προ-
καλεί πρωτεολυτική αποδόμηση του συμπλέγματος της 
κινάσης ικΒ και ως εκ τούτου αποτελεί αρνητικό ρυθμι-
στή της οδού του NFκB18. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες 
καταδεικνύουν την παρουσία έλλειψης 4 βάσεων στο γο-
νίδιο NFKBIE στο 23% των ασθενών με PMLBCL23. το 
εν λόγω γονίδιο κωδικοποιεί τον παράγοντα ικΒε, που 
αποτελεί έτερο αρνητικό ρυθμιστή του NFκΒ, και του 
οποίου τα επίπεδα ελαττώνονται συνεπεία της προανα-
φερθείσης ετεροζύγου έλλειψης. ςε αντίθεση πάντως με 
το λέμφωμα Hodgkin, μεταλλάξεις του γονιδίου NFκBIA, 

που κωδικοποιεί τον αναστολέα IκBα, δεν παρατηρού-
νται στο PMLBCL24.

Ενεργοποίηση της οδού JAK-STAT
Προσθήκες γενετικού υλικού ή η ενίσχυση της περι-

οχής 9p24.1παρατηρούνται στα 2/3 περίπου των ασθε-
νών με PMLBCL και αυξάνουν την έκφραση του JAK2 
σε επίπεδο mRNA25. Άλλος συχνός μηχανισμός ενερ-
γοποίησης της οδού JAK-STAT είναι η αδρανοποίηση 
μορίων-αναστολέων της μέσω μεταλλάξεων: Έτσι, μεταλ-
λάξεις που αδρανοποιούν το γονίδιο SOCS1 (Suppressor 
Of Cytokine Signaling-1) έχουν αναφερθεί στο 45% των 
περιπτώσεων PMLBCL και δύνανται να συνυπάρχουν με 
γονιδιακή ενίσχυση του JAK2 ασκώντας συνεργική δρά-
ση26. To SOCS1 αποτελεί ογκοκατασταλτικό γονίδιο που 
αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της JAK και ευοδώνει την 
αποδόμηση της φωσφορυλιωμένης JAK μέσω πρωτεα-
σώματος18. μεταλλάξεις που αδρανοποιούν το γονίδιο 
PTPN1, ενός αρνητικού ρυθμιστή της οδού JAK-STAT, 
είναι παρούσες στο 22% των περιπτώσεων PMLBCL27. 
το προϊόν του εν λόγω γονιδίου έχει δραστηριότητα φω-
σφατάσης και η έλλειψή του οδηγεί σε αυξημένη φωσφο-
ρυλίωση των πρωτεϊνών της οδού JAK-STAT και συνεχή 
ενεργοποίηση της STAT6. τέλος, αν και η συνεχής ενερ-
γοποίηση της STAT6 αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα 
στο PMLBCL, η παθογενετική σημασία της ανεύρεσης 
μεταλλάξεων της STAT6 στο 1/3 των ασθενών με PMLB-
CL είναι αμφιλεγόμενη28,29.

Μικροπεριβάλλον
η ελάττωση ή και απώλεια έκφρασης των μορίων 

του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητος τάξεως ιι 
(MHC II) σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με PMLB-
CL συσχετίζεται με ελάττωση των CD8+ κυτταροτοξι-
κών τ-λεμφοκυττάρων του όγκου και πιθανώς απώλεια 
της ανοσολογικής επιτήρησης. ςτο 38% των περιπτώσε-
ων PMLBCL έχουν βρεθεί γενετικές μεταβολές (μετα-
θέσεις, ελλείψεις ή μεταλλάξεις) που αδρανοποιούν το 
γονίδιο CIITA, το οποίο ενεργοποιεί την έκφραση των 
μορίων MHC II, με συνέπεια την ελάττωση ή και απώ-
λεια της έκφρασής τους30. 

ςτα πλαίσια των γενετικών βλαβών της περιοχής 
9p24.1που παρατηρούνται στα 2/3 περίπου των ασθενών με 
PMLBCL, αυξάνεται η έκφραση των Programmed Death 
Ligand 1 και 2 (PD-L1, PD-L2) σε επίπεδο mRNA25. τα 
μόρια αυτά εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ νεο-
πλασματικών κυττάρων και τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία 
φέρουν υποδοχείς του PD-1. ςε ορισμένες περιπτώσεις 
που φέρουν βλάβες του γονιδίου CIITA, παρατηρείται 
μεταξύ άλλων και δημιουργία χιμαιρικών γονιδίων CII-
TA/PD-L, με συνέπεια την υπερέκφραση των PD-L1 και 
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ςημαντικά επηρεασμένη κατάσταση ικανότητος (per-
formance status 2) παρατηρείται στο 30% των ασθενών 
και οφείλεται κυρίως στα τοπικά πιεστικά φαινόμενα που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Έως και 40% των ασθενών εμ-
φανίζουν συστηματικά (Β-) συμπτώματα.

ςτη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων η νόσος 
περιορίζεται άνωθεν του διαφράγματος, είτε είναι δηλ. 
αμιγώς ενδοθωρακική είτε επεκτείνεται και στους υπερ-
κλείδιους ή τραχηλικούς λεμφαδένες. κατά συνέπεια το 
στάδιο της νόσου κατά Ann Arbor είναι είτε ι/ιι(E) εί-
τε IV, με τα στάδια ι/ιι να αφορούν τουλάχιστον το 70% 
των ασθενών (Πίνακας 2). Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι 
υπάρχει σημαντική ετερογένεια όσον αφορά τον τρό-
πο σταδιοποίησης μεταξύ διαφόρων μελετών, αφού για 
μια συνήθως αμιγώς ενδοθωρακική νόσο, η συχνότητα 
ανεύρεσης σταδίου III/IV ποικίλει από 9 έως 40%. Έτσι 
ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι η προσβολή πολλα-
πλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών 
περιοχών (θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντο-
πισμένη προσβολή πνεύμονος) δεν συνιστά στάδιο IV 
αλλά ιιΕ36,44, άποψη την οποία ακολουθούμε και εμείς. 
Αντίθετα μια τέτοια επέκταση θεωρείται από άλλους ως 
στάδιο IV32,35. Πολύ λίγοι ασθενείς έχουν λεμφαδενική 
νόσο κάτω από το διάφραγμα (<8% έως 12%)33. Πολύ 
σπάνια είναι επίσης η προσβολή εξωθωρακικών εξω-
λεμφαδενικών ιστών κατά το χρόνο της διάγνωσης και 
πρακτικά απούσα η προσβολή του μυελού των οστών 
(0-3% σε διάφορες σειρές). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αλλά 
και άλλων κέντρων, μόνο 2-5% περίπου των ασθενών 
με PMLBCL ή και λιγότερο παρουσιάζουν κατά τη διά-
γνωση νόσο στους νεφρούς33,41-43 ή το ήπαρ. Αντίθετα, οι 
ασθενείς που είναι ανθεκτικοί ή υποτροπιάζουν, συχνά 
εμφανίζουν ταχύτατη εξάπλωση σε εξαιρετικά ασυνή-
θεις εξωλεμφαδενικές θέσεις, όπως οι νεφροί, τα επινε-
φρίδια, το έντερο, το στομάχι53 κ.λ.π. η προσβολή του 
κΝς είναι επίσης ενδεχόμενη στην υποτροπή, όχι όμως 
και στη διάγνωση. τα δεδομένα πάντως που προκύπτουν 
από Ελληνική συνεργατική μελέτη αλλά και την ομάδα 
του Vancouver δείχνουν ότι υποτροπές στο κΝς παρα-
τηρούνται σε <3% των ασθενών μετά από ανοσοχημειο-
θεραπεία, ποσοστό που σαφώς δε φαίνεται να υπερβαίνει 
το παρατηρούμενο στα DLBCL47,54,55. οι υποτροπές αυ-
τές είναι τυπικά παρεγχυματικές και όχι λεπτομηνιγγικές, 
ενώ συχνά είναι μεμονωμένες, δηλ. δε συνοδεύονται από 
συστηματική υποτροπή55. κατά συνέπεια δε φαίνεται να 
συντρέχει λόγος λήψης ιδιαιτέρων μέτρων για την πρό-
ληψη της επέκτασης της νόσου στο κΝς κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας πρώτης γραμμής.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Δεν υπάρχουν ειδικά ευρήματα από τον συμβατικό ερ-

PD-L2 κάτω από την επίδραση του προμότορα του CII-
TA30. τέλος, προσφάτως διαπιστώθηκε ότι στο 20% των 
PMLBCL ανευρίσκονται γενωμικές αναδιατάξεις της πε-
ριοχής 9p24.1, που αφορούν το γενετικό τόπο των PD-
L με συνέπεια την υπερέκφραση PDL μεταγράφων31. τα 
ανωτέρω συσχετίζονται με ενδεχόμενη διαφυγή από την 
ανοσοεπιτήρηση μέσω της εξάντλησης των κυτταροτοξι-
κών τ-λεμφοκυττάρων και πιθανότατα θα έχουν θεραπευ-
τικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι είναι διαθέσιμη σχετική 
στοχευμένη θεραπεία (ιδέ σχετική ενότητα).

Επιδημιολογία
το PMLBCL ευθύνεται για το 2,5% περίπου του συ-

νόλου των μη Hodgkin λεμφωμάτων και για το 10% πε-
ρίπου των επιθετικών μη-Hodgkin λεμφωμάτων από 
μεγάλα Β-κύτταρα2,3. Εμφανίζεται καθ’ υπεροχήν σε νέα 
άτομα με διάμεση ηλικία περίπου 30-35 έτη. οι θήλεις 
προσβάλλονται συχνότερα σε αναλογία 1,5-2:1 (πίνακας 
2)32-51. Έχουν περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις με οικογενή 
συρροή και πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων γονιδίων52.

Κλινική Εικόνα
η κλινική παρουσίαση των ασθενών με PMLBCL εί-

ναι χαρακτηριστική, διότι συνήθως κυριαρχούν συμπτώ-
ματα που οφείλονται σε πιεστικά φαινόμενα που εξασκεί 
μια ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα μεσοθωρακίου. Έτσι 
οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν ξηρό βήχα, δύσπνοια 
στην κόπωση ή και την ηρεμία ή ακόμη και σύνδρομο 
άνω κοίλης φλέβας, το οποίο ανευρίσκεται σε ποσοστό 
έως και >40%32,33. η τυχαία ανεύρεση της νόσου σε ακτι-
νολογικό έλεγχο που γίνεται για άλλη αιτία είναι σπάνια, 
λόγω της ταχύτατης αύξησης του μεγέθους της νεοπλα-
σματικής μάζας. τα κλινικά ευρήματα των ασθενών με 
PMLBCL, όπως αποτυπώνονται σε μεγάλες σειρές, δί-
δονται στον πίνακα 232-51.

Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν πλευριτική ή/και περι-
καρδιακή συλλογή είτε λόγω διήθησης του υπεζωκότα ή 
του περικαρδίου αντίστοιχα είτε και απλώς λόγω παρα-
κώλυσης της λεμφικής αποχέτευσης (πίνακας 2). η ακρι-
βής διευκρίνιση του κατά πόσον υφίσταται προσβολή 
ορογόνου χιτώνα είναι δυσχερής αφού σε πολλές περι-
πτώσεις δεν επιχειρείται κυτταρολογική ή ανοσοφαινο-
τυπική εξέταση του υγρού, ακόμη δε περισσότερο βιοψία 
υπεζωκότος ή περικαρδίου, ενώ η ακτινολογική αξιολό-
γηση της διήθησης είναι επίσης δύσκολη. η σημαντική 
μεταβλητότητα μεταξύ των μελετών ως προς τη συχνό-
τητα ανεύρεσης ορογονικών συλλογών προφανώς εξαρ-
τάται και από την αξιολόγηση ή όχι μικρών ποσοτήτων 
πλευριτικού ή περικαρδιακού υγρού και τον τρόπο τεκ-
μηρίωσης της περικαρδιακής συλλογής (αξονική τομο-
γραφία, υπερηχογράφημα καρδίας).
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πίνακας 2. Κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά ασθενών με PMLBCL σε επιλεγμένες σειρές από τη διεθνή βι-
βλιογραφία
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Lazzarino και συν32, 1997 106 30 54 14* (43**) 29 27 52 731 36 25 25*  
(38**)

Zinzani και συν33, 2002 426 32 61 26 43 ΔΔ 66 834 27 15 41  
(όχι a/a)

Todeschini και συν34, 2004 138 36 54 31 41 ΔΔ ΔΔ 802 45 27 34  
(όχι a/a)

Hamlin και συν35, 2005 141 32 46 40** 40 40 (<80%$) 77 751 19

Savage και συν36,47, 2006 153 37 44 26* 47 40 77 751 ΔΔ ΔΔ 59

Mazzaroto και συν37, 2007 53 37 72 9 30 ΔΔ ΔΔ 462 26 9 51

De Sanctis και συν38, 2008 92 33 74 ΔΔ 47 42 74 872 ΔΔ ΔΔ 43

Massoud και συν39, 2008 105 34 61 33 ΔΔ 14 73 803 ΔΔ ΔΔ 19  
(όχι a/a)

Zinzani και συν40, 2009 45 38 53 10 40 ΔΔ 69 952 ΔΔ ΔΔ 35

Vassilakopoulos και 
συν41-43,64, 2008-15 
(επικαιροποιημένα 
στοιχεία)

213 31 64 11* 31 17 81 591 34 28 21

Ahn και συν44, 2010 35 30 51 37* 31 11 91 742 49 49 31

Tai και συν45, 2011 41 27 56 12 24 39 97 762 53$$ 44

Xu και συν46, 2013 79 29 61 15 37 57 72 682 ΔΔ ΔΔ 52

Soumerai και συν48, 2013 63 37 40 22 ΔΔ 24 77 71 ΔΔ ΔΔ 33

Aoki και συν49, 2014 345 32 58 33 27 25 80 51 46$$ 23$$$

Avigdor και συν50, 2014 95 32 66 14 33 15 70 32 44 35 17

Martelli και συν51, 2014 125 33 62 7 36 14 74 52 4 2 16

ΔΔ = Δεν Δίδεται
  *  Η προσβολή πολλαπλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών περιοχών (π.χ. θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντοπι-

σμένη προσβολή πνεύμονος) λογίζεται ως στάδιο ΙΙΕ
**  Η προσβολή πολλαπλών παρακείμενων της κύριας μάζας εξωλεμφαδενικών περιοχών (π.χ. θωρακικό τοίχωμα, ορογόνοι χιτώνες, εντοπι-

σμένη προσβολή πνεύμονος) λογίζεται ως στάδιο IV 
$ Karnofsky Performance Status
$$ Πλευρίτις ή περικαρδίτις ή αμφότερα, Ορισμός ογκώδους νόσου: 1 ≥10 cm, 2 ≥10 cm ή >1/3 της εγκαρσίας διαμέτρου του θωρακικού κλω-

βού, 3 ≥7 cm, 4 ≥6 cm
$$$ IPI 3-5
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γαστηριακό έλεγχο. Άνω των ¾ των ασθενών εμφανίζουν 
αυξημένα επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) 
στον ορό (πίνακας 2)32-51. η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 
διπλάσιο του φυσιολογικού στο 25-30% των ασθενών, σε 
αντίθεση με το λέμφωμα Hodgkin, όπου το ποσοστό αυτό 
είναι της τάξεως του 2%. Από τη γενική αίματος ενδέχε-
ται να ανευρεθεί ήπια αναιμία, ουδετερόφιλη λευκοκυτ-
τάρωση ή/και θρομβοκυττάρωση. ςύμφωνα με δεδομένα 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η τκΕ είναι 
>50mm/h στο 40% των ασθενών, σπανίως όμως (~5%) 
είναι τριψήφια. Υπολευκωματιναιμία (<3.5 g/dl) ανευρί-
σκεται στο 15% των ασθενών, ενώ λευκωματίνη <4 g/dl 
στο 40%. Παρά την ογκώδη εντόπιση και την ταχύτατη 
ανάπτυξη της νόσου, τα επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης του 
ορού είναι φυσιολογικά στην πλειοψηφία των ασθενών. 
Αυτό εν μέρει μπορεί να οφείλεται στην απουσία έκφρα-
σης των μορίων MHC (ιδέ ανωτέρω) αλλά και στη νεα-
ρή ηλικία και ως εκ τούτου την κατά τεκμήριον άριστη 
νεφρική λειτουργία των ασθενών.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Χημειοθεραπεία - Ανοσοθεραπεία

η αντιμετώπιση του PMLBCL βασίζεται στη χορή-
γηση χημειοθεραπείας σε συνδυασμό συνήθως με ακτι-
νοθεραπεία. η προσθήκη του Rituximab έχει βελτιώσει 
θεαματικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Προ της εισαγωγής του Rituximab οι ασθενείς με 
PMLBCL αντιμετωπίζονταν κατ’ αναλογίαν προς αυτούς 
με DLBCL, συνηθέστερα με τον συνδυασμό CHOP. τα 
αποτελέσματα ήταν μάλλον πτωχά καθώς μόνον 40-60% 
των ασθενών εισέρχονταν σε μακράς διαρκείας πλήρη 
ύφεση. για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές προτίμησαν 
την χορήγηση επιθετικότερης χημειοθεραπείας33,56-59, όπως 
του συνδυασμού MACOP-B33,56 ή ακόμη και εντατικών 
συνδυασμών κατάλληλων για το λέμφωμα Burkitt57,58. 
Άλλοι τέλος πρότειναν την εδραίωση της ύφεσης με με-
γαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αι-
μοποιητικών κυττάρων33. Αρκετές μελέτες κατέδειξαν 
ποσοστά ίασης της τάξεως του 70-85% με τους συνδυ-
ασμούς αυτούς, πλην όμως δεν έχει διενεργηθεί καμμία 
τυχαιοποιημένη μελέτη, ώστε η υπεροχή των επιθετικό-
τερων και σαφώς πιο τοξικών προσεγγίσεων να αποδει-
χθεί με αδιάσειστα στοιχεία.

η εισαγωγή του Rituximab έχει τροποποιήσει το σκε-
πτικό της χρήσης επιθετικών χημειοθεραπευτικών συν-
δυασμών. το 2004-2006, επανειλημμένα, μικρές σειρές 
ασθενών που έλαβαν συνδυασμό Rituximab-CHOP (R-
CHOP) κατέδειξαν ποσοστά ίασης άνω του 80%36,41,60, ενώ 
εντυπωσιακά αποτελέσματα απέδωσε και ο συνδυασμός 
Rituximab και dose-adjusted EPOCH (R-DA-EPOCH61. 

την τελευταία 6ετία δύο μεγαλύτερες μελέτες που 
αφορούσαν 44 και 76 ασθενείς, επιβεβαίωσαν ότι με τη 

χρήση του R-CHOP-21, 75-80% περίπου των ασθενών 
εισέρχονται σε μακροχρόνια πλήρη ύφεση, ενώ η 5-ετής 
συνολική επιβίωση είναι της τάξεως του 90%43,62. ςτην 
πρώτη από αυτές δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μιας 
υποανάλυσης της μελέτης MιnT62, που αφορούσε χαμηλού 
και χαμηλού/ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς με PMLBCL 
(age-adjusted IPI 0-1), εκ των οποίων 44 έλαβαν ως επί το 
πλείστον 6 κύκλους R-CHOP ή R-CHOEP (R-CHOP με 
ετοποσίδη) και 43 την ίδια χημειοθεραπεία χωρίς Ritux-
imab. Ακτινοθεραπεία χορηγήθηκε προγραμματισμένα 
στους ανταποκρινόμενους ασθενείς με ογκώδη ή/και εξω-
λεμφαδενική νόσο. η 5-ετής ελεύθερη συμβάματος επιβί-
ωση ήταν 79% έναντι 47% αντίστοιχα (p=0.01), η 5-ετής 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου 90% έναντι 60% 
(p=0.006), ενώ η 5-ετής συνολική επιβίωση 90% έναντι 
78% (p=0.23)63. η δεύτερη ήταν πολυκεντρική Ελληνι-
κή μελέτη, όπου 76 διαδοχικοί, ανεπίλεκτοι (ανεξαρτή-
τως IPI) ασθενείς με PMLBCL που έλαβαν R-CHOP με 
ή χωρίς ακτινοθεραπεία, συγκρίθηκαν αναδρομικά με 
ιστορικούς μάρτυρες, επίσης διαδοχικούς και ανεπίλε-
κτους, οι οποίοι είχαν λάβει CHOP με ή χωρίς ακτινοθε-
ραπεία στα ίδια κέντρα43. η 3-ετής ελεύθερη εξέλιξης 
της νόσου επιβίωση ήταν 80% έναντι 47% αντίστοιχα 
(p<0.0001), ενώ η 3-ετής συνολική επιβίωση 89% ένα-
ντι 69% (p=0.003)43. 

καθώς τα αποτελέσματα με τη χρήση του R-CHOP 
φθάνουν πλέον στην ωριμότητα με την άθροιση περαι-
τέρω στοιχείων από διάφορα κέντρα παγκοσμίως, φαί-
νεται ρεαλιστικό να υποστηρίξει κανείς ότι περίπου 75% 
των ασθενών με PMLBCL θα εισέλθουν σε μακρά πλή-
ρη ύφεση, ενώ με την κατάλληλη θεραπεία διάσωσης η 
συνολική επιβίωση θα ανέλθει στο 85-90% (Πίνακας 
3)64. Παρ’ όλα αυτά, μια σημαντική μειοψηφία ασθενών 
θα απαιτήσει περαιτέρω θεραπεία και 10-15% του συ-
νόλου των ασθενών θα υποκύψει στη νόσο, πράγμα που 
υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης πιο αποτελεσματι-
κών στρατηγικών ανοσοχημειοθεραπείας σε μια υποο-
μάδα ασθενών, η οποία όμως δεν έχει ακόμη καθορισθεί 
με βάση τους κατάλληλους προγνωστικούς παράγοντες.

ςε μια μη προσχεδιασμένη υποανάλυση Βρεττανικής 
τυχαιοποιημένης μελέτης του R-CHOP-14 έναντι του R-
CHOP-21 στα DLBCL, αξιολογήθηκε μια υποομάδα 50 
ασθενών με PMLBCL σταδίων ι/ιι65. Ακτινοβολία χορη-
γήθηκε στο 59% των ασθενών. η έκβαση ήταν αριθμητικά 
καλύτερη για τους ασθενείς που έλαβαν R-CHOP-14 και 
η διαφορά έφθασε να είναι οριακά σημαντική (p=0.06-
0.10) παρά το μικρό αριθμό ασθενών. κατά συνέπεια, η 
χρήση του R-CHOP-14 στο PMLBCL χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης. 

ςε αντίθεση με την υπεροχή του R-CHOP έναντι του 
CHOP, σε μία μελέτη 45 ασθενών ο συνδυασμός R-MA-
COP-B και ακτινοθεραπείας δε φάνηκε να αποδίδει κα-
λύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα με την ίδια 
στρατηγική χωρίς το Rituximab, ενώ τα αναφερόμενα πο-
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πίνακας 3. Αποτελέσματα ανοσοχημειοθεραπεία με ενσωμάτωση του Rituximab στο PMLBCL. Αναφέρονται μόνο 
μελέτες που περιελάμβαναν διαδοχικούς ασθενείς 

Χημειοθεραπευτικό Σχήμα,  
Συγγραφέας

Ασθενείς
(#)

Ακτινοθεραπεία 3-ετής 
ΕΕΕΝ ή ΕΣΕ*

3-ετής Συνολική 
Επιβίωση*

R-CHOP

R-CHOP
Novoselac και συν60, 2004

10 ++ 100% 100%

R-CHOP, επικαιροποιημένα  
απoτελέσματα 2015

Vassilakopoulos και συν41-43,64, 2005

213 ++ 75% 88%

R-CHOP
Savage και συν36,47, 2012

96 ++ 78% 88%

R-CHOP
Ahn και συν44, 2010

21 ++ 79% 83%

R-CHOP
Soumerai και συν48, 2014

63 ++ 68% 
(~70%)**

79% 
(~82%)**

R-CHOP
Xu και συν46, 2013

39 +++ 77% 84%

R-CHOP
Tai και συν45, 2013

27 +++ 88% 87%

Σύνολον – Αδρές Μέσες Τιμές 469 76% 86%

Επιθετικότεροι Χημειοθεραπευτικοί Συνδυασμοί

R-CHO(E)P επί aaIPI ≤1  
(43% R-CHOEP; 7% R-MACOP-B)

Rieger και συν62, 2010

44 ++ 78% 89%

R-CHOP-14, στάδια Ι/ΙΙ
Glesson και συν65, 2016

22 ++ 91% 100%

R-C1000HOP-14 ακολουθούμενο  
από ICE ± R ± ASCT

Moskowitz και συν66,67, 2010

54 όχι 78% 88%

R-DA-EPOCH, 
Dunleavy και συν69, 2013

51 ± 93% 
(5-yr)

97% 
(5-yr)

R-VACOP-B
Avigdor και συν50, 2014

30 όχι 83% ~97%

R-MACOP-B
Zinzani και συν40, 2009

45 ++ 84% 80%

R-M(V)ACOP-B (R-CHOP in 20/125 pts)
Martelli και συν51, 2014

125 +++ 86% 92%

R-GMALL B-ALL/NHL 2002
Pohlen και συν68, 2011

15 ++ 93% 100%

±:  <10%, +: 10-50%, ++: 50-75%, +++: >75%. Εν γένει στην κατηγορία +++ περιλαμβάνονται μελέτες που περιελάμβαναν ακτινοθεραπεία για 
όλους τους ασθενείς στο σχεδιασμό τους, αλλά αυτή παραλήφθηκε σε ορισμένους για διάφορους λόγους (κυρίως ανθεκτική νόσος). EEEN 
= Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης νόσου, ΕΣΕ = Ελεύθερη Συμβάματος Επιβίωση, ΔΔ = Δεν Δίδεται.

  * Οι καμπύλες επιβίωσης γενικά επιπεδώνονται μετά τα 3 έτη.
** 5-ετή (3-ετή) αποτελέσματα. Tα 3-ετή αποτελέσματα προέκυψαν κατά προσέγγιση από τις καμπύλες επιβίωσης.
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σοστά επιβίωσης ήταν παρόμοια με αυτά που επιτυγχάνο-
νται με το R-CHOP40 (πίνακας 3). Από την άλλη πλευρά, 
όταν δεν χορηγείται συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, ο 
συνδυασμός R-VACOP-B φαίνεται να υπερέχει του VA-
COP-B χωρίς και πάλι να υπερέχει του R-CHOP50 (πίνα-
κας 3). κατά συνέπεια, εάν τα παραπάνω ευρήματα δεν 
οφείλονται σε τυχαίες διακυμάνσεις λόγω περιορισμένου 
αριθμού ασθενών, το όφελος του Rituximab όταν προ-
στίθεται σε σχήματα τύπου MACOP-B μπορεί να τροπο-
ποιείται από τη χορήγηση ακτινοθεραπείας ή μη, χωρίς 
όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα να υπερέχει σα-
φώς του R-CHOP-21 με ακτινοβόληση της πλειονότη-
τος (60-70%) των ασθενών (πίνακας 3).

τέλος, η ομάδα του Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, δημοσίευσε το 2010 σειρά 54 ασθενών με PMLB-
CL, οι οποίοι έλαβαν 4 κύκλους R-CHOP-14 με αυξημέ-
νη δόση κυκλοφωσφαμίδης, υποβλήθηκαν σε PET-Scan 
(και επί θετικού αποτελέσματος σε βιοψία) και τελικώς 
έλαβαν 3 ακόμη κύκλους χημειοθεραπείας με τον συν-
δυασμό ICE χωρίς συμπληρωματική ακτινοθεραπεία66,67. 
η 3-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου με την 
σαφώς πιο εντατικοποιημένη και τοξικότερη αυτή θερα-
πεία ήταν περίπου 78%, αποτέλεσμα απολύτως συγκρί-
σιμο με αυτά του R-CHOP, μετά το οποίο όμως πολλοί 
ασθενείς ακτινοβολούνται. 

Δεδομένου ότι ο συνδυασμός R-CHOP-21 εμφανίζει 
παρόμοια τοξικότητα με το CHOP, αποτελεί πλέον την 
εύλογη θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με PMLBCL. 
Από πλευράς επιθετικότερης χημειοθεραπεία, εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε μικρή ομάδα ασθενών έχει αποδώσει 
και η προσθήκη του Rituximab σε εντατική χημειοθε-
ραπεία τύπου Burkitt, η οποία είναι ιδιαίτερα τοξική και 
απαιτεί μακράς διάρκειας νοσηλείες68. μεταξύ όμως των 
πιο εντατικοποιημένων συνδυασμών, ο μόνος που έχει 
αποδώσει δυνητικά καλύτερα αποτελέσματα σε ικανό 
αριθμό ασθενών και μάλιστα χωρίς προσθήκη ακτινοθε-
ραπείας είναι το R-DA-EPOCH του NCI, ένα σχήμα με 
μεγαλύτερη τοξικότητα και ανάγκη νοσηλείας και τοπο-
θέτησης κεντρικής γραμμής για την 96ωρη έγχυση κυττα-
ροστατικών61,69 (πίνακας 3). τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
του R-DA-EPOCH έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του 
εν λόγω συνδυασμού από αρκετούς ιατρούς στην καθ’ 
ημέραν πράξη, πλην όμως η πραγματική υπεροχή μιας 
τέτοιας προσέγγισης έναντι του R-CHOP μένει να απο-
δειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες, ιδίως μάλιστα όσον 
αφορά τη συνολική επιβίωση. η επιστημονική απόδειξη 
καθίσταται δε ακόμη πιο σημαντική, καθώς το R-DA-
EPOCH δεν υπερείχε του R-CHOP σε πρόσφατη τυχαι-
οποιημένη μελέτη στα DLBCL (ιδέ σχετικό κεφάλαιο 
του παρόντος τεύχους). Ενώ όμως η αποτελεσματικότη-
τα του R-DA-EPOCH σε σύγκριση με το R-CHOP δεν 
έχει σαφώς αποδειχθεί, σημαντικό πλεονέκτημα παραμέ-
νει η διαφαινόμενη δυνατότητα αποφυγής της ακτινοθε-

ραπείας, κάτι που ακόμη είναι αμφίβολο για το R-CHOP 
(ιδέ κατωτέρω). 

Η θέση της Ακτινοθεραπείας και του PET-Scan

Ακτινοβόληση και PET μετά τη Χημειοθεραπεία 
ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στο PMLBCL δεν είναι 

καλά διευκρινισμένος. Παρ’ ότι ορισμένες μελέτες υποδη-
λώνουν ότι η ακτινοθεραπεία ελαττώνει την πιθανότητα 
υποτροπής σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στη χημει-
οθεραπεία, η αναγκαιότητα της χορήγησης ακτινοθερα-
πείας δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες.

ςτη μελέτη του NCI, όπου συγκρίθηκε ο συνδυασμός 
R-DA-EPOCH με ιστορικούς μάρτυρες που είχαν λάβει 
DA-EPOCH χωρίς Rituximab, το αποτέλεσμα με το R-
DA-EPOCH υπήρξε άριστο με μακρά επιβίωση ελεύθε-
ρη συμβάματος 93%, παρ’ ότι 49/51 ασθενείς δεν έλαβαν 
ακτινοθεραπεία69. ςτη μελέτη του Memorial το αποτέ-
λεσμα ήταν επίσης ικανοποιητικό μετά από εντατική 
χημειοθεραπεία με μακρές υφέσεις στο 78% των ασθε-
νών παρά την απαλοιφή της ακτινοβόλησης στο σύνολο 
των 54 ασθενών66,67, ενώ ανάλογα αποτελέσματα έχουν 
αναφερθεί και επί 30 ασθενών που έλαβαν R-VACOP-
B χωρίς ακτινοθεραπεία με 5-ετή ελεύθερη συμβάματος 
επιβίωση 83%50. Αντίθετα, στις δύο σχετικά μεγάλες με-
λέτες για την αποτελεσματικότητα του R-CHOP, ακτι-
νοθεραπεία χορηγήθηκε περίπου στο 70% των ασθενών 
που εισήλθαν σε ύφεση43,62. 

Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η ακτινοθε-
ραπεία πιθανώς δεν είναι απαραίτητη στην πλειονότη-
τα των ασθενών που ανταποκρίνονται και καθίστανται 
PET(-) μετά από 6-8 κύκλους R-CHOP. Πράγματι, στην 
Ελληνική συνεργατική μελέτη70, μεταξύ 106 ασθενών με 
PMLBCL που ανταποκρίθηκαν στο R-CHOP και υπο-
βλήθηκαν σε PET/CT, 63 έγιναν PET(-). Εξ’ αυτών 31 
ακτινοβολήθηκαν και 32 δεν ακτινοβολήθηκαν κατόπιν 
απόφασης του εκάστοτε θεράποντος ιατρού. μόνον 1 
ασθενής που δεν ακτινοβολήθηκε υποτροπίασε στο με-
σοθωράκιο έναντι κανενός από τους ακτινοβοληθέντες. 
Επιπλέον, 2 ασθενείς που δεν ακτινοβολήθηκαν υποτρο-
πίασαν αμιγώς στο κΝς χωρίς να αναπτύξουν ποτέ νόσο 
σε άλλη θέση. Ως εκ τούτου, οι 2 αυτές υποτροπές δε θα 
μπορούσαν να αποτραπούν με ακτινοβόληση. Αντίθετα, 
σύμφωνα με τα δεδομένα της British Columbia, από τους 
35 PET(-) ασθενείς (33/35 δεν ακτινοβολήθηκαν) 6 υπο-
τροπίασαν, εκ των οποίων 2 στο κΝς, με 5-ετή επιβί-
ωση χωρίς υποτροπή μόλις 78% (~85% εάν εξαιρεθούν 
οι υποτροπές στο κΝς)47. μετά από R-MACOP-B και 
χωρίς ακτινοβόληση, η μακρά επιβίωση χωρίς υποτρο-
πή ήταν 90% με μία μόνο υποτροπή σε μια μικρή ομάδα 
23 διαδοχικών ασθενών με αρνητικό PET71. κατά συ-
νέπεια το ζήτημα της κατάργησης της ακτινοθεραπείας 
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στο σύνολο των PET(-) ασθενών υπό R-CHOP παραμέ-
νει ανοικτό. Απαντήσεις αναμένονται από την τρέχουσα 
τυχαιοποιημένη μελέτη IELSG-3772.

Από την άλλη πλευρά πολλοί ασθενείς, έως και 40-
50%, οι οποίοι επιτυγχάνουν πλήρη ή μερική ύφεση με 
βάση τη συμβατική σταδιοποίηση, παραμένουν PET(+) 
μετά από 6-8 κύκλους R-CHOP με βάση τα κριτήρια του 
International Harmonization Project (IHP 2007), όπου ως 
θετικοί λογίζονται και οι ασθενείς με Deauville score 3. 
Ακτινοβολούμενοι, οι IHP PET(+) ασθενείς έχουν πολύ 
καλή έκβαση με επιβίωση χωρίς υποτροπή περίπου 65-
70%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς από τους PET(+) 
ανταποκρινόμενους ασθενείς η ένταση της πρόσληψης 18-
FDG είναι χαμηλή (Deauville 3-4 και SUVmax <5), έτσι 
ώστε, εν τη απουσία ιστολογικής τεκμηρίωσης, να παρα-
μένει ερωτηματικό για το κατά πόσον ένα θετικό PET-
scan μετά το R-CHOP πράγματι αντιπροσωπεύει ενεργό 
νόσο47,70,73-76. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μέχρι πρότινος ακο-
λουθούμενα κριτήρια ανταπόκρισης του IHP δεν εφαρ-
μόζονται ικανοποιητικά στο PMLBCL, υποστηρίζοντας 
έτσι την υιοθέτηση της κλίμακας Deauville στα κριτήρια 
ανταπόκρισης του Lugano (2014). Πράγματι, τόσο μετά 
από R-CHOP όσο και μετά από R-M(V)ACOP-B, αμ-
φότερα ακολουθούμενα από ακτινοβόληση, το σύστημα 
βαθμονόμησης Deauville, το οποίο αρχικά αναπτύχθη-
κε για την αξιολόγηση του ενδιαμέσου PET, βρίσκει κα-
λύτερη εφαρμογή51,73,75,76. Έτσι, οι ασθενείς με Deauville 
score 3 (θετικό PET αλλά με πρόσληψη <ήπατος) έχουν 
άριστη έκβαση σε αντίθεση με όσους έχουν υψηλότερη 
πρόσληψη, σε συμφωνία με τα παραπάνω δεδομένα πε-
ρί SUVmax69,70,74,76,77. τα δεδομένα αυτά ευρίσκονται σε 
απόλυτη συμφωνία με τα πρόσφατα προταθέντα κριτή-
ρια ανταπόκρισης (Lugano Classification)78,79.

η νεαρή ηλικία των ασθενών και η δυνητική χρήση 
υψηλών δόσεων ακτινοβολίας (35-45 Gy) στους ασθε-
νείς με θετικό PET προκαλεί μείζονα προβληματισμό 
όσον αφορά τους δευτεροπαθείς συμπαγείς όγκους, την 
καρδιακή και την πνευμονική τοξικότητα, κατ’ αναλογίαν 
με τα παρατηρούμενα σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin.

ςύμφωνα με τα παραπάνω, όλο και περισσότεροι ασθε-
νείς με αρνητικό PET-scan μετά το πέρας της χημειοθε-
ραπείας με R-CHOP τίθενται απλά σε παρακολούθηση, 
ιδίως εάν δεν υπάρχει σημαντικών διαστάσεων υπολειμ-
ματικός ιστός. Ασθενείς με θετικό PET-scan και χωρίς 
ενδείξεις εξελισσόμενης νόσου με το συμβατικό απεικο-
νιστικό έλεγχο, προς το παρόν ακτινοβολούνται. τέτοιοι 
ασθενείς δε θα πρέπει να προωθούνται για αυτόλογη με-
ταμόσχευση χωρίς αδιαμφισβήτητες ενδείξεις ενεργού 
νόσου (βιοψία της υπολειμματικής μάζας), εκτός ίσως 
από λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις με εξαιρετικά υψηλές 
προσλήψεις (SUVmax >10-15), που στην κλινική πρά-
ξη οδηγούνται κατ’ ευθείαν σε χημειοθεραπεία διάσωσης 
και αυτόλογη μεταμόσχευση, παρ’ ότι αρκετοί δύνανται 

να διασωθούν με ακτινοθεραπεία76. Αντίθετα ασθενείς με 
εξελισσόμενη νόσο στις αξονικές τομογραφίες θα πρέπει 
να λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης και να οδηγού-
νται σε αυτόλογη μεταμόσχευση75,76.

Ενδιάμεσο PET
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει τα τελευταία 

χρόνια η προοπτική της πρώιμης τροποποίησης της θε-
ραπευτικής στρατηγικής στο λέμφωμα Hodgkin και τα 
επιθετικά Β-λεμφώματα βάσει των ευρημάτων του εν-
διαμέσου PET-scan, που τελείται μετά από 2-3 κύκλους 
(περίπου 2 μήνες) χημειοθεραπείας. Ενώ η τακτική αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί αξιοποιήσιμη στο λέμφωμα Hodg-
kin, τα δεδομένα στα επιθετικά Β-λεμφώματα είναι λι-
γότερο σαφή στην εποχή του Rituximab80. Ειδικά στην 
περίπτωση του PMLBCL, στη μελέτη του Memorial, από 
τους 51 ασθενείς με PMLBCL 24 είχαν θετικό PET με-
τά από 4 κύκλους R-C1000HOP-14, ενώ 27 είχαν αρνητι-
κό66,67. Όλοι έλαβαν επιπλέον 3 κύκλους ICE με ή χωρίς 
Rituximab χωρίς να παρατηρηθεί διαφορά ως προς την 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου ανάλογα με το 
αποτέλεσμα του ενδιαμέσου PET. Αν και διατηρούνται 
επιφυλάξεις για τη μελέτη αυτή όσον αφορά τον χρόνο 
τέλεσης του PET, το ρόλο των αυξητικών παραγόντων και 
τη μετέπειτα χορήγηση χημειοθεραπείας με το συνδυα-
σμό ICE σε όλους τους ασθενείς, το αποτέλεσμα ως προς 
τη σημασία του ενδιαμέσου PET μοιάζει απογοητευτικό. 
ςτη μελέτη των Avigdor και συν50, 30 ασθενείς υποβλήθη-
καν σε ενδιάμεσο PET: 19 μετά από R-VACOP-B και 11 
μετά από R-CHOP χωρίς περαιτέρω ακτινοθεραπεία. η 
3-ετής ελεύθερη εξέλιξης της νόσου επιβίωση ήταν 94% 
έναντι 57% για τους ασθενείς με αρνητικό (n=16) και θε-
τικό (n=14) ενδιάμεσο PET αντίστοιχα (p=0.015)50. Θα 
πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 4/6 συμβάματα μεταξύ 
των 14 ασθενών με θετικό ενδιάμεσο PET της ανωτέρω 
μελέτης αφορούσαν μερικές υφέσεις με θετικό PET με-
τά το πέρας της θεραπείας, κάτι που, όπως αναφέρθη-
κε παραπάνω, δεν αποτελεί αδιαφιλονίκητη απόδειξη 
αστοχίας ή απόλυτη ένδειξη προώθησης σε αυτόλογη 
μεταμόσχευση. Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέ-
σματα, φαίνεται ότι η προγνωστική σημασία του ενδια-
μέσου PET ήταν ελαττωμένη στους ασθενείς που είχαν 
λάβει R-VACOP-B με θετική και αρνητική προγνωστι-
κή αξία 30% και 100% αντίστοιχα, καθώς 9/9 αρνητικοί 
και 7/10 θετικοί ασθενείς παρέμειναν σε μακρά ύφεση. 
Πολύ πρόσφατα, στη μελέτη PETAL, καταδείχθηκε σα-
φώς η προγνωστική σημασία του ενδιαμέσου PET στο 
PMLBCL υπό R-CHOP-2180. Δυστυχώς όμως, μέχρι στιγ-
μής δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για τη δυνατότητα 
να επωφεληθεί κανείς από μια -βάσει PET- πρώιμη τρο-
ποποίηση της θεραπείας. Ωστόσο οι σκέψεις αυτές βα-
σίζονται σε μικρούς αριθμούς ασθενών και οπωσδήποτε 
χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης. 
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πορεία - πρόγνωση
η αξία του διεθνούς προγνωστικού δείκτη για τα επι-

θετικά λεμφώματα (ιΡι: International Prognostic Index) 
στους ασθενείς με PMLBCL υπήρξε αμφιλεγόμενη προ 
της εισαγωγής του Rituximab. Δεδομένου ότι το ποσο-
στό ίασης με το R-CHOP φαίνεται να είναι τουλάχιστον 
75% και η νόσος είναι σπάνια, ο καθορισμός αξιόπιστων 
προγνωστικών παραγόντων δυσχεραίνεται λόγω του μι-
κρού αριθμού ασθενών στους οποίους αστοχεί η θεραπεία. 

Υπό R-CHOP, οι προγνωστικοί παράγοντες για την έκ-
βαση του PMLBCL έχουν αξιολογηθεί σε 3 μελέτες 9647, 
12349 και 21364 ασθενών. ο υψηλός IPI ή age-adjusted IPI 
(≥2) αναδείχθηκε ως δυσμενής δείκτης για το ενδεχόμε-
νο αστοχίας της θεραπείας σε 2 από αυτές49,64, όπως και η 
παρουσία ορογονικών συλλογών47,49. ςε μία μόνο μελέτη 
για εκάστη παράμετρο, η παρουσία Β-συμπτωμάτων47, η 
ηλικία >38 ετών47 και η ογκώδης νόσος64 αναδείχθηκαν 
ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες. Παρ’ όλα αυ-
τά δε φαίνεται προς το παρόν εφικτή η αναγνώριση κά-
ποιας ικανού μεγέθους ομάδας ασθενών με πραγματικά 
χαμηλή πιθανότητα επιβίωσης, καθώς η 5-ετής συνολική 
επιβίωση είναι >70-75% για την εκάστοτε ομάδα με τη 
δυσμενέστερη πρόγνωση, με αντίστοιχα ποσοστά ελέγ-
χου της νόσου 55-60%49,64. Επιπλέον η εφαρμογή του 
IPI στο PMLBCL εμφανίζει δυνητικούς περιορισμούς 
και επί θεωρητικής βάσεως. Όπως φαίνεται στον πίνα-
κα 2, το ποσοστό των ασθενών με υψηλότερου κινδύ-
νου IPI ποικίλει ευρύτατα στις διάφορες σειρές, γεγονός 
που πιθανότατα αντανακλά ετερογένεια στη σταδιοποί-
ηση (στάδιο ιιΕ έναντι IV) και τον καθορισμό του αριθ-
μού των προσβεβλημένων εξωλεμφαδενικών περιοχών 
αλλά ακόμη και τον ακριβή καθορισμό της φυσικής κα-
τάστασης (performance status) μεταξύ διαφορετικών κέ-
ντρων. οι επιφυλάξεις αυτές καθιστούν απαραίτητη την 
ανεύρεση πιο αντικειμενικά μετρήσιμων προγνωστικών 
παραμέτρων. κατά συνέπεια η προγνωστική διαστρωμά-
τωση του PMLBCL υπό R-CHOP απαιτεί συγκέντρωση 
και προσεκτική αξιολόγηση πολύ περισσότερων στοι-
χείων. Βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες έχουν αρχίσει 
να μελετώνται23 αλλά απέχουν πολύ από την καθιέρωσή 
τους στην καθ’ ημέραν πράξη.

Επιπλέον, ακόμη και αν ο καθορισμός μιας ομάδας 
ασθενών πτωχής πρόγνωσης καταστεί δυνατός, παραμέ-
νει το πρόβλημα της ανεύρεσης αποτελεσματικότερης θε-
ραπείας. Αφού οι περισσότεροι ασθενείς στους οποίους 
το R-CHOP αστοχεί έχουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο 
και πολλοί δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες διάσω-
σης, η εδραίωση της ύφεσης με αυτόλογη μεταμόσχευση 
δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έτσι 
θα πρέπει μάλλον να διερευνηθεί κατά πόσον η εντατικο-
ποίηση της χημειοθεραπείας, κυρίως υπό τη μορφή του 
R-DA-EPOCH, θα μπορούσε να βελτιώσει την έκβαση 
των ασθενών «υψηλού κινδύνου», εφ’ όσον μια τέτοια 

ομάδα μπορεί να καθορισθεί αποτελεσματικά και ανα-
παραγώγιμα.

οι ασθενείς με PMLBCL που πρόκειται να υποτρο-
πιάσουν, πρακτικά υποτροπιάζουν εντός διετίας από την 
διάγνωση με ελάχιστες εξαιρέσεις. οι περισσότεροι από 
αυτούς εμφανίζουν μάλλον πρωτοπαθώς ανθεκτική νό-
σο παρά υποτροπή μετά από μια αρχική πλήρη ύφεση. 
Θεραπεία εκλογής αποτελεί η χημειοθεραπεία διάσωσης 
(R-ESHAP, R-ICE, R-DHAP κ.λπ.) με στόχο τη μεγαθε-
ραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση επί χημειοευαισθη-
σίας. Δυστυχώς το ποσοστό ίασης με τη στρατηγική αυτή 
δεν ξεπερνά το 50%. οι ασθενείς που εξακολουθούν να 
είναι ανθεκτικοί ή υποτροπιάζουν έχουν δυσμενέστα-
τη πρόγνωση με διάμεση επιβίωση λίγων μηνών. Παρά 
την έκφραση του CD30 στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, το Brentuximab Vedotin δεν είναι αποτελεσματι-
κό σε βαρέως προθεραπευμένους ασθενείς81. Αντιθέτως, 
ο αναστολέας PD-1 Pembrolizumab έχει αποδώσει λίαν 
υποσχόμενα αποτελέσματα με ανταποκρίσεις της τάξε-
ως του 40% και συχνά σχετικά μακρές, σε μια υποομά-
δα ασθενών, όπου η νόσος ανεμένετο να είναι ταχέως 
θανατηφόρος82.

Επίλογος
το PMLBCL αποτελεί ιδιαίτερη μορφή Β-λεμφώματος 

υψηλής κακοηθείας. η ανοσοχημειοθεραπεία με το κλα-
σικό R-CHOP-21 αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα με 
μακρές υφέσεις στο 75-80% και μακρά επιβίωση στο 85-
90% ανεπίλεκτων ασθενών. ο συνδυασμός R-DA-EPOCH 
χωρίς ακτινοθεραπεία φέρεται ως αποτελεσματικότερος 
αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες με-
λέτες και το μέτρο της ενδεχόμενης υπεροχής ως προς 
τον έλεγχο της νόσου δεν έχει προσδιορισθεί επαρκώς. 
το ικανοποιητικό τρέχον θεραπευτικό αποτέλεσμα και η 
σπανιότητα της νόσου δύσκολα θα επιτρέψουν την αδι-
αμφισβήτητη ανάδειξη κάποιου πιο εντατικοποιημένου 
συνδυασμού ως αποτελεσματικότερου του R-CHOP-21, 
πράγμα που απαιτεί την ανεύρεση αξιόπιστων προγνω-
στικών παραγόντων, ώστε η έρευνα να εστιασθεί στους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, μια πιο 
ρεαλιστική λύση ενδέχεται να είναι η διερεύνηση του κατά 
πόσον η εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας μπορεί να 
διατηρήσει το ίδιο πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα 
με παράλληλη εξάλειψη της ακτινοθεραπείας. η επιλογή 
των ασθενών που ανταποκρίνονται στο R-CHOP-21 και 
χρήζουν συμπληρωματικής ακτινοβόλησης γίνεται προς 
το παρόν εμπειρικά, ο δε ρόλος του PET στη λήψη της 
απόφασης αυτής μένει να προσδιορισθεί από τρέχουσα 
μεγάλη μελέτη. Όταν δεν είναι ιάσιμη, η νόσος χαρακτη-
ρίζεται είτε από πρωτοπαθή αντοχή είτε από ταχύτατες 
υποτροπές και αντιμετωπίζεται με μεγαθεραπεία και αυ-
τόλογη μεταμόσχευση, εφ’ όσον είναι ευαίσθητη στη θε-
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ραπεία διάσωσης. τέλος, οι αναστολείς PD-1 φαίνεται να 
είναι δραστικοί σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς, 
όπου η νόσος αναμένεται να είναι ταχέως θανατηφόρος. 
Έτσι, η νέα αυτή κατηγορία φαρμάκων μπορεί να βελτι-

ώσει τόσο την επιβίωση των ασθενών στους οποίους η 
συμβατική θεραπεία αστοχεί όσο και ενδεχομένως, μετά 
από σχετικές μελέτες, την αποτελεσματικότητα της θε-
ραπείας 1ης και 2ης γραμμής. 

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma
by Theodoros P. Vassilakopoulos, Kiriaki Petevi, μaria K. Αngelopoulou
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Medical School,  

National and Kapodistrian University of Athens, "Laikon" General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMLBCL) represents a separate disease en-
tity among aggressive B-cell lymphomas, accounting for 2.5% of all non-Hodgkin’s lymphomas. The 
disease bears distinctive demographic (younger age female predominance), clinical, histologic, immu-
nohistochemical and molecular findings. The molecular signature of PMLBCL rather resembles to clas-
sical Hodgkin lymphoma than to diffuse large B-cell lymphoma, including the constitutive activation of 
NFκΒ and the JAK-STAT pathway, as well as the overexpression of PDL-1 and PDL-2. The latter may 
have obvious therapeutic implications. Immunochemotherapy with standard R-CHOP-21 still remains 
the “gold standard” against which more intensive approaches should be compared. Indeed, R-CHOP-
21±radiotherapy (RT) may produce durable complete remission in 75% and long-term survival in 85-
90% of unselected patients. R-DA-EPOCH without RT has produced considerably better results in rather 
small phase II studies, but its superiority over R-CHOP has not been tested in randomized trials. Fur-
thermore, the magnitude of the potential superiority of R-DA-EPOCH over R-CHOP is not well estab-
lished. The satisfactory results obtained with R-CHOP and the rarity of PMLBCL do not easily permit 
the emergence of formal evidence for the superiority of R-DA-EPOCH. This might require the recogni-
tion of reliable and reproducible prognostic factors, in order to focus any comparison to higher-risk pa-
tients. However, a more realistic application of R-DA-EPOCH in PMLBCL could target the omission of 
RT without any loss in efficacy, which still remains uncertain with R-CHOP. The selection of patients for 
complementary RT after R-CHOP is currently made on empirical grounds, while the role of PET in this 
decision-making process is still emerging, but will be more accurately defined by the ongoing IELSG-37 
randomized trial. Primary treatment failure is due to primary refractory or very rapidly relapsing disease 
in the vast majority of cases. The standard of care for these patients is salvage chemoimmunotherapy 
followed by autologous stem cell transplantation (ASCT), in case of chemosensitivity. PD-1 inhibitors 
appear to be promising in heavily pretreated patients, in which the disease is expected to be rapidly le-
thal. Thus, this class of novel agents might improve survival in heavily pretreated patients who fail AS-
CT or are not candidates for the procedure or even improve the efficacy of 1st or 2nd line therapy, which 
should be tested in future trials.
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