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ΠΕΡιληΨη: το λέμφωμα Burkitt (BL) είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη λεμφοϋπερπλαστική νόσος, 
η οποία προσβάλλει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες, με τη συμμετοχή λεμφαδένων αλλά κυρίως 
εξωλεμφαδενικών θέσεων (γνάθος, γαστρεντερικό σύστημα, νεφροί, κΝς, μυελός των οστών). η 
ενδημική μορφή απαντάται στην Αφρική και έχει κύρια εντόπιση τη γνάθο και τους οφθαλμικούς κόγχους 
(>50%). η σποραδική μορφή συχνότερα προβάλλει με εντόπιση από το γαστρεντερικό σύστημα και 
συχνή διήθηση του μυελού των οστών. η μορφή που αναπτύσσεται σε έδαφος ανοσοανεπαρκειών (από 
τον ιό HIV ή άλλες) προβάλλει με λεμφαδενικές μάζες και συχνή διήθηση του μυελού των οστών, επί-
σης. Νόσος με διήθηση στο μυελό των οστών άνω του 25%, παριστά ώριμη L3 μορφολογίας οξεία 
λευχαιμία και αποτελεί στην ουσία εκδήλωση της ίδιας νόσου και θεραπεύεται αντίστοιχα. το λέμφωμα 
Burkitt συσχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr, κυρίως στην ενδημική μορφή του. ςυχνότατα συμμετέχει 
σε μεταλλάξεις το ογκογονίδιο C-MYC στο χρωμόσωμα 8, το οποίο αναδιατάσσεται με τα γονίδια της 
βαρείας αλύσου των ανοσοσφαιρινών ή τα γονίδια των ελαφρών αλύσων κ και λ, στα χρωμοσώματα 14, 
2 και 22 αντίστοιχα [ t(8;14), t(2;8) και t(8;22) ]. η χαρακτηριστική μορφολογία και ο ανοσοφαινότυπος 
των κυττάρων θέτουν τη διάγνωση, ακόμη και στους λίγους ασθενείς όπου απουσιάζει μία από τις 
χαρακτηριστικές μεταθέσεις. οι ασθενείς θεραπεύονται αναλόγως των ομάδων κινδύνου που ανήκουν, 
με βάση το στάδιο της νόσου, την ηλικία του ασθενούς και βιολογικές παραμέτρους (π.χ. την τιμή LDH 
ορού στη διάγνωση). Εντατική συνδυασμένη πολυ-χημειοθεραπεία αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 
ςυνήθως είναι σύντομης διάρκειας, όμως ενήλικες ασθενείς μπορεί να λάβουν και μακρύτερης διάρκειας 
θεραπεία, τύπου ολλ. η πρόσφατη συγχορήγηση rituximab σε συνδυασμό με τις ανωτέρω θεραπείες 
αναμένεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών. ιστορικά, οι παιδιατρικοί 
ασθενείς έχουν καλύτερη πρόγνωση, ενώ δυσμενέστερη πρόγνωση έχουν ασθενείς με εκτεταμένη νόσο 
και διήθηση κΝς ή μυελού των οστών και ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. η εκτεταμένη χειρουργική 
εξαίρεση και η ακτινοθεραπεία δεν έχουν θέση στη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt. Ασθενείς που 
υποτροπιάζουν, συνήθως έχουν ανθεκτική νόσο και μετά την επίτευξη ύφεσης καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται εάν αυτοί υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Ερευνάται, 
με θετικά αρχικά αποτελέσματα, και η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου για την 
ανίχνευση μη πλήρους ύφεσης ή υποκλινικής υποτροπής και την άμεση κατάλληλη παρέμβαση. Νέοι 
φαρμακολογικοί παράγοντες και ανοσολογικής βάσης θεραπείες επίσης μελετώνται και ελπίζουμε να 
βελτιώσουν περαιτέρω την έκβαση των ασθενών με λέμφωμα Burkitt.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα τύπου Burkitt (BL) είναι ένας τύπος μη-

Hodgkin λεμφώματος (NHL) από Β-κύτταρα με επιθε-
τική βιολογική συμπεριφορά (αναπτύσσεται ταχύτατα). 
Εκδηλώνεται συχνότερα στην παιδική ηλικία και ιδι-
αίτερα σε παιδιά της Αφρικής (ενδημική μορφή με συ-
χνότερη προσβολή της γνάθου). μελετήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Άγγλο Dennis Burkitt το 1958 σε παιδιά 
στην ουγκάντα, αν και υπάρχουν και παλαιότερες ανα-
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φορές ακόμα και έως το 1910. ςτη χώρα μας, όπως και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική εμφανίζεται με 
τη σποραδική του μορφή, ενώ η τρίτη κατηγορία λεμ-
φωμάτων Burkitt σχετίζεται με ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, συχνά HIV θετικούς.

η νόσος έχει συσχετιστεί με τον ιό Epstein-Barr (EBV) 
και με το γονίδιο MYC. μπορεί να προσβληθούν οι λεμ-
φαδένες και ο λεμφικός ιστός κάθε περιοχής του σώμα-
τος και επίσης η γνάθος, το νευρικό σύστημα, το λεπτό 
και παχύ έντερο, τα νεφρά, το ήπαρ, οι ωοθήκες καθώς 
και άλλα όργανα.

Επιδημιολογία
Από τα υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λεμφώματα 

(NHL) , το λέμφωμα Burkitt (BL) παριστά τη συχνότερη 
μορφή στα παιδιά και τους εφήβους. τα λεμφώματα συ-
νολικά συνιστούν το 10-14 %  των κακοηθειών της παι-
δικής ηλικίας. ςτους ενήλικες, τα NHL λεμφώματα στο 
σύνολό τους εμφανίζονται σε συχνότητα 9,5 και 7,2 ανά 
105 άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, στην περιοχή της 
νότιας Ευρώπης. Παγκόσμια, αναμένονται 199.600 και 
156.399 νέες περιπτώσεις NHL σε άνδρες και γυναίκες, 
αντίστοιχα, ανά έτος. 

η ενδημική μορφή του BL (eBL) απαντάται στην ανα-
τολική Αφρική (ισημερινός), με  ηλικία διάγνωσης τα 4- 
7 έτη και μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια, σε σχέση 
με τα κορίτσια (2x). η ενδημική μορφή έχει συχνότητα 
100 ανά 106 παιδιά και σχεδόν πάντα συνδέεται με τον 
ιόEBV (Εικόνα 1). ςυνολικά, το λέμφωμα Burkitt είναι 

το συχνότεροNHL όλων των ηλικιών.1 EBV λοίμωξη 
ανιχνεύεται σχεδόν στο σύνολο των ασθενών με eBL,2 
ενώ υψηλοί τίτλοι του ιού σχετίζονται με αυξημένο κίν-
δυνο eBL.3 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του eBL και της 
ελονοσίας (κυρίως στις περί τον ισημερινό περιοχές της 
Αφρικής), καθώς και άλλων περιβαλλοντολογικών πα-
ραγόντων.4 η σποραδική μορφή του BL δεν έχει σαφή 
γεωγραφική κατανομή, αποτελεί το 1-2% των NHL συ-
νολικά, απαντάται συχνότερα στους άνδρες σε σχέση με 
τις γυναίκες, και με μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη. η 
συχνότητα του BL που σχετίζεται με ανοσοκατασταλμέ-
νους HIV θετικούς, ασθενείς τα τελευταία χρόνια τείνει 
να ελαττωθεί, λόγω των νέων αντιιικών θεραπειών που 
έχουν αναπτυχθεί, κυρίως για την καταστολή του HIV. 
Όμως, 30-40% των NHL που παρουσιάζονται σε HIV 
θετικούς ασθενείς παριστούν BL και συνήθως η διάγνω-
ση γίνεται σε ασθενείς με υψηλές τιμές CD4 κυττάρων 
(>200/mm3).

Αιτιολογία και παθογένεση
η ακριβής αιτία και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

ανάπτυξης του BLδεν είναι γνωστά. μία σειρά από φαι-
νόμενα και συσχετίσεις είναι γνωστά και θα αναφερθού-
με σε αυτά. το χαρακτηριστικό όλων των τύπων του BL 
είναι η ενεργοποίηση του γονιδίου C-MYC, μέσω μιας 
μετάθεσης ανοσοσφαιρίνης, η οποία ευθύνεται για την 
δημιουργία υψηλών τίτλων πρωτεΐνης MYC, η οποία με 
την σειρά της ενεργοποιεί πληθώρα γονιδίων που εμπλέ-
κονται στην κυτταρική ανάπτυξη. ςε μία κακοήθεια 
όπου το γονιδίωμα αποδιοργανώνεται, ουσιαστικά όλα 
τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και εκφράζουν την πρω-
τεΐνη του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67.5 
ςτην κλασσική αντιμετάθεση t(8;14)(q24;q32) (80-85% 
των περιπτώσεων) έχουμε ως αποτέλεσμα την μετάθεση 
του C-MYC πρωτο-ογκογονιδίου στο χρωμόσωμα 8 με 
τα γονίδια των βαρέων αλύσων της ανοσοσφαιρίνης στο 
χρωμόσωμα 14, γενετικό γεγονός το οποίο θεωρείται το 
οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την ανάπτυξη της κακοή-
θειας, μέσω επαγωγής τού πολλαπλασιασμού τους. λιγό-
τερο συχνές είναι αντίστοιχες αντιμεταθέσεις του C-MYC 
πλησίον των γονιδίων των ελαφρών αλύσων των ανοσο-
σφαιρινών στο χρωμόσωμα 2 [κάππα αλυσίδα, t(8;2)] ή 
στο χρωμόσωμα 22 [λάμδα αλυσίδα, t(8;22)] (ςχήμα 1). 
Έχει φανεί ότι ανωμαλίες στο γονίδιο p53 και στην πρω-
τεϊνική κινάση που σχετίζεται με τον κυτταρικό θάνατο 
(death-associated protein kinase - DAP-kinase) σχετί-
ζονται με μειωμένη κυτταρική απόπτωση και ανάπτυξη 
λεμφώματος Burkitt.6–12 

ςτην ενδημική μορφή του BL, λοίμωξη από EBV 
προϋπάρχει της μετάθεσης MYC, ευοδώνοντας τον κυτ-
ταρικό πολλαπλασιασμό (μέσω του EBNA-2) και αναστέλ-
λοντας την κυτταρική απόπτωση (μέσω της αναστολής 

Εικόνα 1. Τυπική εικόνα ενδημικής μορφής λεμφώματος 
Burkitt με προσβολή της γνάθου.
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Σχήμα 1. Συνήθεις αντιμεταθέσεις του ογκογονιδίου C-MYC (χρωμόσωμα 8) με τα γονίδια των βαρέων αλύσων ανοσοσφαιρί-
νης (χρωμόσωμα 14) και ελαφρών αλύσων ανοσοσφαιρίνης (κάπα χρωμόσωμα 2, λάμδα χρωμόσωμα 22). 

χρ 8. C-MYC

χρ 14. IgH

χρ 2. 
κ άλυσος

χρ 22. 
λ άλυσος

t(2;8)

t(8;22)

t(8;14)  
Σποραδικό BL HIV BL

t(8;14) Ενδημικό BL

της δράσης της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης BIM από 
τις EBNA3A και EBNA3C, που είναι ένας από τους κύ-
ριους μηχανισμούς άμυνας κατά της ογκογένεσης από 
ενεργοποίηση του γονιδίου MYC).13 ο ακριβής μηχανι-
σμός όπου εμπλέκεται η ελονοσία στην ανάπτυξη eBL 
δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος, αλλά πιθανώς να ενεργοποι-

ούνται Β-κύτταρα είτε άμεσα,14 είτε μέσω ανοσοκαταστο-
λής από τ-κύτταρα.15 Φαίνεται ότι η συνύπαρξη λοίμωξης 
με πλασμώδιο της ελονοσίας εμπλέκεται στην ανάπτυξη 
BL με την αναστολή EBV-ειδικών ανοσολογικών απα-
ντήσεων του ξενιστή.

ιός EBV μπορεί να ανιχνευθεί στο 25-40% των πε-
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ριπτώσεων BL που αναπτύσσονται σε έδαφος ανοσο-
ανεπάρκειας. το λέμφωμα Burkitt που σχετίζεται με 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς απαντάται συχνότερα 
σε HIV θετικούς ασθενείς και είναι ανεξάρτητο της ανο-
σολογικής τους κατάστασης. Εντούτοις, οι υψηλοί τίτλοι 
EBV σε ασθενείς με βαριά HIV ανοσοκαταστολή, κάνουν 
τους ασθενείς πλέον ευάλωτους σε λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα. το ίδιο συμβαίνει και τους ανοσοκατασταλμέ-
νους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση.16 Αυτά τα ευρή-
ματα υποδηλώνουν ότι μία EBV λοίμωξη δεν προκαλεί 
BL, αλλά πως το BL αναπτύσσεται πάνω σε ένα υπόστρω-
μα υπερδιεγερμένου ανοσοποιητικού συστήματος (όπως 
στις περιπτώσεις των ευκαιριακών λοιμώξεων), το οποίο 
όμως μπορεί να είναι ακέραιο.13

Κλινικά χαρακτηριστικά - Διάγνωση
καθώς το BL έχει ταχεία ανάπτυξη και συχνά προ-

σβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα, μυελό των οστών 
και το κΝς η συμπτωματολογία είναι αντίστοιχη. Πολ-
λές φορές χρειάζεται άμεση παρέμβαση γιατί ο ασθενής 
προβάλλει με ιατρικά επείγουσες καταστάσεις.

η ενδημική μορφή του λεμφώματος Burkitt συνή-
θως παρουσιάζεται σαν κακοήθεια της γνάθου, ή του 
προσωπικού κρανίου (Εικόνα 1). Εξω- λεμφαδενικές 
εντοπίσεις περιλαμβάνουν το μυελό των οστών, τις μή-
νιγγες και τα νεφρά, ενώ σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι 
EBV θετικοί. η σποραδική του μορφή απαντάται σε 
παιδιά και νεαρούς ενήλικες, προβάλει κυρίως με εξω-
αδενική εντόπιση, ως κοιλιακή μάζα στο 65% των πε-
ριπτώσεων. Εγκολεασμός του εντέρου μετά την πρώτη 
παιδική ηλικία πρέπει να εγείρει την υποψία διεργασίας 
του εντέρου, κυρίως λεμφώματος Burkitt και να διερευ-
νάται και αντιμετωπίζεται άμεσα. η περιοχή της ειλεο-
τυφλικής βαλβίδας συμμετέχει συχνά. ιδανικά, έλεγχος 
με ενδοσκόπηση και επιβεβαίωση με βιοψία προσφέρει 
άμεση και ελάχιστα παρεμβατική προσέγγιση. Άλλες 
εξω- αδενικές εντοπίσεις περιλαμβάνουν τα νεφρά, το 
στήθος, τα γεννητικά όργανα, ενώ η συμμετοχή του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος (10-17%) και του μυελού 
των οστών (30-38%) είναι πολύ πιο συχνή στη σπορα-
δική μορφή του BL από ότι στην ενδημική του μορφή. 
Προβολή με ναυτία-έμετο, αιμορραγία από το πεπτι-
κό, οξεία κοιλία ή νεφρική ανεπάρκεια από διήθηση ή 
σύνδρομο λύσης όγκου δεν είναι ασυνήθη. Ασθενείς με 
μυελική διήθηση πάνω από 25% χαρακτηρίζονται ως 
L3- Ώριμη οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Burkitt (η 
θεραπεία και αντιμετώπιση είναι ίδια με του BL). ςε 
αντίθεση με την ενδημική μορφή του λεμφώματος, μό-
νο το 15% των περιπτώσεων στη σποραδική του μορφή 
είναι EBV θετικές. ςε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια η 
εντόπιση του λεμφώματος Burkitt μπορεί να περιλαμβά-
νει λεμφαδένες, ενώ το 30% αυτών είναι EBV θετικοί. 

η σταδιοποίηση του λεμφώματος Burkitt συνοψίζεται 
στον παρακάτω πίνακα: (Πίνακας 1). Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε ότι κάθε ενδοθωρακική νόσος, εκτεταμέ-
νη ενδοκοιλιακή νόσος και εντόπιση παρασπονδυλικά ή 
επισκληρίδια αφορά αυτόματα BL τουλάχιστον σταδίου 
III. η διάγνωση πρέπει να εδραιώνεται με την ελάχιστα 
παρεμβατική και ταχύτερη μέθοδο (παρακέντηση πλευ-
ριτικού ή ασκιτικού υγρού, λήψη ΕΝΥ ή μο, κολονο-
σκόπηση, βιοψία κατάλληλου λεμφαδένα).

Εργαστηριακά χαρακτηρίστηκα
ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να αποκαλύ-

ψει αυξημένες τιμές LDH και ουρικού οξέος. οι αρχικές 
απεικονίσεις κατευθύνονται αναλόγως της προβάλλουσας 
συμπτωματολογίας. Απαραίτητος έλεγχος σταδιοποίησης 
αποτελεί ο έλεγχος ΕΝΥ και κΝς και ο έλεγχος του μο 
με μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία. 

Μυελός των Οστών
Διήθηση του μυελού των οστών και ανεύρεση κυτ-

τάρων Burkitt στο περιφερικό αίμα παρατηρείται σε 
ασθενείς με ογκώδη νόσο (>10cm- bulky disease), αλ-
λά κυρίως σε ασθενείς με ώριμη οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία Burkitt. ςε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή της 
LDH στο πλάσμα είναι συχνά υψηλή και οι ασθενείς εί-
ναι σταδίου IV (Εικόνα 2).

Ιστολογία
το λέμφωμα Burkitt χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφα, 

μεσαίου μεγέθους κύτταρα, με στρογγυλό πυρήνα, πολ-
λαπλούς πυρηνίσκους και βασεόφιλο κυτταρόπλασμα. τα 
κύτταρα του λεμφώματος Burkitt  έχουν αυξημένο ρυθμό 
πολλαπλασιασμού και συχνά παρουσιάζουν ικανή μιτωτι-
κή δραστηριότητα . το λέμφωμα Burkitt αποτελείται από 
διάχυτα αναπτυσσόμενα ενδιαμέσου μεγέθους Β-κύτταρα 
(12μM), με υψηλή αναλογία μεταξύ του πυρήνα και του 
κυτταροπλάσματος. οι πυρήνες των κυττάρων του λεμ-
φώματος Burkitt είναι στρόγγυλοι, ή ωοειδούς σχήματος, 
χωρίς αναδιπλώσεις, ένα χαρακτηριστικό που το διαφο-
ροποιεί από το μη Hodgkin B διάχυτο μεγαλοκυτταρικό 
λέμφωμα. οι πυρηνίσκοι είναι πολλαπλοί, μικρού προς 
ενδιαμέσου μεγέθους, και η χρωματίνη είναι σχετικά λε-
πτοκοκκιώδης. τα κύτταρα του λεμφώματος Burkitt χα-
ρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό απόπτωσης, κάτι που 
δημιουργεί την χαρακτηριστική εικόνα «έναστρου ουρα-
νού» στο μυελό των οστών και στους λεμφαδένες (Starry 
Sky, Εικόνα 2). Πρόκειται για μια διάχυτη, ομοιόμορφη 
εικόνα λεμφοκυττάρων, μαζί με μακροφάγα που φαγο-
κυτταρώνουν τα αποπτωτικά κύτταρα. 
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Κυτταρογενετικά: Κυτταρογενετικά
οι περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζουν με-

τάθεση του γονιδίου C-MYC στην περιοχή 8q24 της Ig 
βαριάς αλύσου (14q32) ή πιο σπάνια τη λ άλυσο(22q11) 
ή την κ άλυσο (2p12) της ελαφριάς αλύσου των ανοσο-
σφαιρινών (ςχήμα 1). Περίπου το 10% των περιπτώσεων 
θα έχουν αρνητικό FISH για την μετάθεση C-MYC, χωρίς 
γνωστή αιτιολογία. Επίσης, οι μεταθέσεις MYC δεν είναι 
ειδικές για το λέμφωμα Burkitt. οι περισσότερες θραύ-
σεις MYC/IG του ενδημικού λεμφώματος Burkitt προ-
έρχονται από μετάλλαξη. Αντίθετα, στην περίπτωση του 
σποραδικού λεμφώματος η μετάθεση κυρίως περιλαμβά-
νει την IG περιοχή του IgH locus στο σημείο 14q32. Αυ-
τές οι διαφορές στο σημείου θραύσης του γονιδίου MYC 
είναι πολύ πιθανό να προκαλούνται από το διαφορετικό 
στάδιο ωρίμανσης του EBV – θετικού (κυρίως ενδημι-
κού) και EBV– αρνητικού (κυρίως σποραδικού) λεμφώ-
ματος Burkitt. μεταλλάξεις στο γονίδιο MYC μπορούν 
να επάγουν την ογκογένεση, ενώ μερικές από αυτές τις 
μεταλλάξεις οδηγούν σε χαμηλότερη έκφραση του BIM, 
το οποίο ενώνεται με και απενεργοποιεί το BCL2. Άλλοι 
γενετικοί ή επίκτητοι παράγοντες που εμπλέκονται στη 
παθογένεια του λεμφώματος Burkitt περιλαμβάνουν τα 
p16INK4a, TP53, p73, BAX, p130/RB2 και το BCL6 και 
συμμετέχουν είτε ευοδώνοντας τον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό, είτε αναστέλλοντας την κυτταρική απόπτω-
ση.6–12,15,17–19

Μελέτες ιού Epstein-Barr
Παρόλο που ο EBV σχετίζεται με το 98% του ενδημι-

κού BL, απαντάται επίσης και στο 20% του σποραδικού 
BL, καθώς και στο 30-40% των περιπτώσεων που σχε-
τίζονται με HIV.20 η ανίχνευση γίνεται με in situ υβριδι-
σμό για RNA κωδικοποιημένο από τον EBV ιό (EBER 
– EBV-encoded RNA). ςτην ενδημική μορφή του λεμ-
φώματος που είναι EBV θετικοί εκφράζεται ο CD21 
(EBV υποδοχέας), ενώ είναι αρνητικός στις περισσότερες 
EBV αρνητικές μη-ενδημικές περιπτώσεις του λεμφώμα-
τος. ςτους HIV θετικούς ασθενείς με λέμφωμα Burkitt 
και EBV θετικότητα δεν εκφράζεται ο LMP1 και ο EB-
NA2 σε αντίθεση με τα διάχυτα μεγαλοκυτταρικά λεμ-
φώματα.15 το EBNA-1 (EBV nuclear antigen-1) και τα 
EBV-encoded RNAs φαίνεται να έχουν αντι-αποπτωτι-
κή δράση. Πρόσθετα, τα EBNA-3A και EBNA-3C μπο-
ρούν να αναστέλλουν την έκφραση της αντι-αποπτωτικής 
πρωτεΐνης BCL-2.15,18

Διαφορική διάγνωση
η πλειοψηφία των ασθενών με λέμφωμα Burkitt, 

ακόμα και στους ενήλικες, πληρούν όλα τα κριτήρια της 

Ανοσοφαινότυπος
τόσο στο λέμφωμα Burkitt, όσο και στις περιπτώσεις 

της λευχαιμίας Burkitt, τα νεοπλασματικά κύτταρα εκ-
φράζουν μέτριους προς υψηλούς τίτλους μεμβρανικής 
IgM, με μονοτυπική έκφραση συνήθως της ελαφριάς 
αλύσου ανοσοσφαιρινών (light chain restriction) και 
Β- κυτταρικής διαφοροποίησης  αντιγόνα (π.χ. CD19, 
CD20, CD22), CD10, BCL6, CD38, CD77 και CD43. 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι συνήθως αρνητικά ή 
ασθενώς θετικά σε μικρό ποσοστό των νεοπλασματικών 
κυττάρων  (περίπου στο 20% των περιπτώσεων) για το 
BCL2, ενώ είναι εξ ορισμού TdT αρνητικά. η ανίχνευ-
ση του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 με 
το μονοκλωνικό αντίσωμα μιΒ-1 στο >95-100% απο-
τελεί προϋπόθεση για τη διάγνωση του λεμφώματος 
Burkitt. Περιπτώσεις με πλέον ασυνήθιστο ανοσοφαι-
νότυπο (π.χ. BCL2- θετικότητα) έχουν παρατηρηθεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενηλίκων και παιδιατρικών ασθε-
νών, που όμως έχουν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του λεμφώματος Burkitt, συμπεριλαμβανομένης και της 
μετάθεσης ανοσοσφαιρινών – MYC, χωρίς τη μετάθε-
ση BCL2 ή BCL6.

Εικόνα 2. Α. Εικόνα έναστρου ουρανού σε βιοψία λεμφώματος 
Burkitt. Β. Μορφολογία L3 κυττάρων (βλαστών).
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διάγνωσης: υψηλή μιτωτική δραστηριότητα στα πλαίσια 
ενός κατάλληλου μορφολογικού και ανοσοφαινοτυπικού 
υπόβαθρου, μαζί με Ig- θετική, χαρακτηριστική C-MYC 
μετάθεση. Παρόλα αυτά, υψηλής κακοηθείας Β λεμφώ-
ματα ενός σημαντικού αριθμού ασθενών, δεν πληρούν τα 
κριτήρια διάγνωσης του λεμφώματος Burkitt, αλλά ού-
τε και του διάχυτου από μεγάλα λεμφοκύτταρα Β- λεμ-
φώματος.21

ςυνήθως αυτό οφείλεται στην απουσία κλασσικών 
ανοσομορφολογικών χαρακτηριστικών σε ένα λέμφω-
μα υψηλής κακοηθείας που στο σύνολο του μοιάζει με 
λέμφωμα Burkitt: α) η πυρηνική πολυμορφία ή β) ένας 
μη κλασσικός/άτυπος ανοσοφαινότυπος. κλασσικά, η 
διάγνωση αυτών των λεμφωμάτων υψηλής κακοηθείας 
στηρίζεται στη μορφολογία και α) στο ποσοστό έκφρα-
σης του Ki-67 στους πυρήνες των λεμφωματωδών κυτ-
τάρων και β) στην ανάδειξη των ειδικών μεταθέσεων.18

Μη-τυπικό Λέμφωμα Burkitt και ο ρόλος  
των γονιδιακών μελετών

Πλέον, χρησιμοποιείται ανοσοφαινότυπος και ανάλυ-
ση του γονιδιώματος, κυρίως για τη διαφορική διάγνωση 
μεταξύ του λεμφώματος Burkitt και του διάχυτου από με-
γάλα λεμφοκύτταρα Β-λεμφώματος. οι μοριακοί δείκτες 
του λεμφώματος Burkitt που αναγνωρίζονται από γονι-
διακές αναλύσεις είναι στη πλειοψηφία τους παρόμοιοι 
δείκτες που χρησιμοποιούνται για την έκφραση υψηλών 
επιπέδων MYC. η ανοσοϊστοχημική χρήση τριών δει-
κτών (Tcl1, CD38 και CD44) συμβάλλει στην ανάδειξη 
λεμφωμάτων με ανασυνδυασμούς του c- MYC. ο συν-
δυασμός: Tcl1+/CD38+/CD44- έχει 100% ειδικότητα 
και 80% ευαισθησία για τη διάγνωση BL. Παρόλο που 
οι περισσότερες περιπτώσεις με τον συγκεκριμένο ανο-
σοφαινότυπο είναι λέμφωμα Burkitt, οι συγκεκριμένοι 
δείκτες δεν ήταν ικανοί να ξεχωρίσουν ένα MYC- θετι-
κό διάχυτο από μεγάλα λεμφοκύτταρα Β- λέμφωμα, από 
ένα λέμφωμα Burkitt.19

Θεραπεία
το λέμφωμα Burkitt είναι μια ιδιαίτερα επιθετική κα-

κοήθεια. Όμως, η χρήση πολυπαραγοντικών χημειοθερα-
πευτικών σχημάτων έχει ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν 
υψηλά ποσοστά μακρόχρονης ύφεσης και επιβίωσης σε 
ποσοστά πάνω από 85% στα παιδιά. η εφαρμογή παρό-
μοιων σχημάτων στους ενήλικες έφερε πολύ μεγάλη αύ-
ξηση στην ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση.17,22–28 
η κατηγοριοποίηση των ασθενών ανάλογα με την ομάδα 
κινδύνου στην οποία ανήκουν (με βάση το στάδιο, την τι-
μή LDH και την ηλικία) επιτρέπει πλέον σε ασθενείς με 
περιορισμένη νόσο να λάβουν λιγότερο εντατική χημει-

οθεραπεία σε σχέση με τους ασθενείς υψηλότερου κινδύ-
νου και συγχρόνως να επιτύχουν εξίσου καλά και υψηλά 
επίπεδα ανταπόκρισης. γενικά, παιδιατρικοί ασθενείς 
έχουν καλύτερη πρόγνωση και επιβίωση από τους ενήλι-
κες ασθενείς. Επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι η ακτινο-
θεραπεία και η εκτεταμένη χειρουργική παρέμβαση δεν 
έχουν καμία θέση στη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt.

οι παιδιατρικοί ασθενείς θεραπεύονται με ιδιαίτερα 
εντατικά, πολύ-χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα θεραπείας, 
όπως το LMP (από τη γαλλία, πλέον FAB: French Amer-
ican British) και το BFM (από τη γερμανία). οι ασθενείς 
κατηγοριοποιούνται σε ομάδες κινδύνου/θεραπείας και 
τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά (Εικόνα 
3): συνολική επιβίωση ελεύθερη νόσου 90% για όλους 
τους ασθενείς και 80% για τις ομάδες υψηλότερου κιν-
δύνου.26,29–31,31–34 Έχει αποδειχθεί πλέον ότι η προσθήκη 
rituximab βελτιώνει την ανταπόκριση αλλά κυρίως την 
απώτερη επιβίωση και πλέον η χορήγηση πολλαπλών δό-
σεων rituximab, επιπρόσθετα της ήδη γνωστής χημειοθε-
ραπείας, είναι το νέο πρότυπο θεραπείας.35 η νόσος του 
κΝς αντιμετωπίζεται με συστηματική και ενδορραχιαία 
χημειοθεραπεία, χωρίς ακτινοθεραπεία.26,36 ςημαντικό εί-
ναι να μην υποθεραπεύονται οι ασθενείς. τα χημειοθε-
ραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται, χρησιμοποιούν 
πολλαπλά φάρμακα, μη διασταυρούμενης αντίστασης 
(non-cross-resistantdrugs), τα οποία χορηγούνται σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την 
χρήση υψηλής δόσης κυκλοφωσφαμίδης, μεθοτρεξάτης, 
αρασυτίνης, στεροειδών, ετοποσίδης, ιφοσφαμίδης, βιν-
κριστίνης, πρεδνιζολόνης, σε εναλλασσόμενα σχήματα.26

οι ενήλικες ασθενείς έχουν χειρότερη πρόγνωση. 
Έχει εξελιχθεί ένα νέο, απλό προγνωστικό σύστημα για 
το BL: Α. 1 βαθμός για ηλικία 40-59 ή μαύρη φυλή; B. 2 
βαθμοί για ηλικία 60-79 ή στάδιο III/IV; γ. 4 βαθμοί για 
ηλικίες 80 ετών και άνω. οι τέσσερεις ομάδες κινδύνου 
έχουν την ακόλουθη 5ετή επιβίωση: Χαμηλού κινδύνου 
(0-1 βαθμοί) 71%; Χαμηλού– ενδιαμέσου κινδύνου (2 
βαθμοί) 55%; Υψηλού- ενδιάμεσου κινδύνου (3 βαθμοί) 
41%; Υψηλού κινδύνου (≥4 βαθμοί) 29%.36–38

οι χρησιμοποιούμενες θεραπείες σε ενήλικες με BL 
ακολουθούν τις κατωτέρω επιλογές: Α. Εντατική, σύντο-
μη θεραπεία, όπως τα πρωτόκολλα CODOX-M/IVAC 
(Πρωτόκολλο Magrath) (cyclophosphamide, vincristine, 
doxorubicin, high-dosemethotrexate/ifosfamide, etopo-
side, high-dosecytarabine) και το πρωτόκολλο CALGB 
9251. Β. μακρόχρονη θεραπεία, αντίστοιχη ολλ, όπως 
το τροποποιημένο hyper-CVAD σχήμα (cyclophospha-
mide, vincristine, doxorubicin, dexamethasone) και το 
πρωτόκολλο Cancer and Leukemia Group B (CALGB) 
8811. γ. ςυνδυαστικά σχήματα που ακολουθούνται από 
αυτόλογη μΑΑκ/μεγαθεραπεία. Πλέον, στα ανωτέρω 
σχήματα προστίθεται συνήθως και rituximab με πολύ κα-
λά αποτελέσματα.28,39–46



Β. Παπαδάκης et al60

ιστορικά, ασθενείς με HIV έχουν αντιμετωπισθεί με 
χορήγηση λιγότερο εντατικής χημειοθεραπείας με το φόβο 
της πιθανά αυξημένης θνητότητας λόγω της ανοσοκατα-

στολής του ασθενούς. ςε μια εποχή όπου η αντι-ρετροϊική 
θεραπεία είναι διαδεδομένη (highly active antiretroviral 
therapy-HAART), HIV-θετικοί ασθενείς με λέμφωμα 
Burkitt πρέπει να αντιμετωπίζονται ομοίως με τους μη-
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. τα ποσοστά επιτυχίας 
της θεραπείας σε HIV-θετικούς ασθενείς με λέμφωμα 
Burkitt ήταν σαφώς υψηλότερα όταν ακολουθούνταν ένα 
επιθετικό πρωτόκολλο παρά όταν χορηγούνταν λιγότερο 
επιθετική χημειοθεραπεία. Επίσης, οι ασθενείς ανέχονταν 
ένα επιθετικό πρωτόκολλο αρκετά καλά όταν η HAART 
θεραπεία τους είχε ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό.47

Σύνδρομο Λύσης Όγκου
το σύνδρομο λύσης όγκου είναι μία σοβαρή μεταβο-

λική επιπλοκή όλων των ταχέως εξελισσόμενων όγκων, 
εκ των οποίων το λέμφωμα Burkitt αποτελεί κλασσικό 
παράδειγμα. Πλεονεκτεί η έγκαιρη και κατάλληλη προ-
φύλαξη παρά η θεραπεία του πλήρους συνδρόμου. Προ-
φύλαξη επιτυγχάνεται με καλή ενυδάτωση, αντιμετώπιση 
της υπερουριχαιμίας και σταδιακή αύξηση της έντασης 
της χημειοθεραπείας, με τη χρήση μικρότερης έντασης 
προφάσης. το σύνδρομο λύσης όγκου είναι αποτέλεσμα 
της γρήγορης καταστροφής των καρκινικών κυττάρων που 
είναι άκρως ευαίσθητα στην χημειοθεραπεία και έχει ως 
αποτέλεσμα διάφορες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπερ-
καλιαιμία, υπερφωσφαταιμία), υπερουριχαιμία, δευτερο-
παθή υπασβεστιαιμία, μεταβολική οξέωση, και νεφρική 
ανεπάρκεια. ςε κακοήθειες όπως το λέμφωμα Burkitt ο 
ρυθμός απόπτωσης και μεταβολισμού των κυττάρων μπο-
ρεί να είναι τόσο μεγάλος σε ασθενείς με ογκώδη νόσο, 
που το σύνδρομο λύσης μπορεί να συμβεί ακόμα και πριν 
την έναρξη της χημειοθεραπείας (spontaneous tumor ly-
sis).48 Αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά επικίνδυνο για τον 
ασθενή με αυξημένα ποσοστά θνητότητας αν δεν γίνει 
έγκαιρη παρέμβαση. Εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με 
μεγάλο όγκο νόσου, κυρίως ενδοκοιλιακά, κάτι που εί-
ναι αρκετά συνηθισμένο στο λέμφωμα Burkitt. Παρου-
σιάζεται πρωτίστως ως υπερουριχαιμία και αζωταιμία. 
Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου λύ-
σης είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. η γαλακτι-
κή αφυδρογονάση (LDH) χρησιμοποιείται σαν δείκτης 
για την λύση του όγκου, ενώ τιμές πλάσματος της LDH 
διπλάσιες της μεγίστης φυσιολογικής τιμής εγείρουν λό-
γους ανησυχίας. καλή ενυδάτωση του ασθενούς σε συν-
δυασμό με χορήγηση αλλοπουρινόλης ή ρασβουρικάσης 
είναι απαραίτητη για να μειωθούν τα επίπεδα του ουρικού 
οξέως. η ρασβουρικάση δρα πιο γρήγορα από την αλλο-
πουρινόλη και θα πρέπει να προτιμάτε εάν η πιθανότητα 
συνδρόμου λύσης είναι υψηλή ή εάν υπάρχουν εξαρχής 
ενδείξεις για μαζική λύση του όγκου. ςε προχωρημένες 
περιπτώσεις, ακόμα και αιμοκάθαρση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί, προκειμένου να χορηγηθεί επιτυχώς η χημειο-

Εικόνα 3. Συνολική επιβίωση ελεύθερη νόσου παιδιατρικών 
ασθενών κατά τα πρωτόκολλα Α. LMB και Β. BFM και Γ. ενη-
λίκων ασθενών θεραπευμένων με βάση παιδιατρικά πρωτό-
κολλα και rituximab.
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θεραπεία ενώ παράλληλα να αποφευχθεί λύση του όγκου 
και νεφρική ανεπάρκεια.49–51

πορεία νόσου και πρόγνωση
ςύμφωνα με στοιχεία του National Cancer Institute’s 

Surveillance, Epidemiology, and End Results program, το 
30% των ασθενών με λέμφωμα Burkitt στις ηνωμένες 
Πολιτείες είναι άνω των 60 ετών. οι θεραπευτικές επι-
λογές στους συγκεκριμένους ασθενείς είναι περιορισμέ-
νες, καθώς πολλοί από αυτούς τους ασθενείς δεν μπορούν 
να ανεχθούν καλά υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, ενώ η 
αυτόλογη μΑΑκ εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή τοξικότη-
τα. Παρόλο που ο σχετικά μικρός αριθμός ασθενών ηλι-
κίας άνω των 60 χρόνων που αντιμετωπίσθηκαν με τον 
συνδυασμό Hyper-CVAD/Rituximab είχε καλά αποτελέ-
σματα,27 επρόκειτο για επιλεγμένους ασθενείς οι οποίοι 
δεν είχαν σημαντική συν-νοσηρότητα. καινούργιες θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις χρειάζονται για τους συγκε-
κριμένους ασθενείς. Πλέον και στους ενήλικες ασθενείς 
συνολικά μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ία-
σης46 ενώ νεότερες προοπτικές μελέτες σε παιδιατρικούς 
ασθενείς αναμένεται να αποδώσουν ακόμη καλύτερα πο-
σοστά επιβίωσης.35

για ασθενείς με ανθεκτική νόσο ή με υποτροπή της 
νόσου τα αποτελέσματα είναι δυσοίωνα, με απώτερη επι-
βίωση κάτω του 20-30%. καλύτερη έκβαση έχουν οι προ-
ηγούμενα υποθεραπευμένοι ασθενείς και σε αυτούς μετά 
την νέα ύφεση η χρήση αυτόλογης μεταμόσχευσης ενδεί-
κνυται και με καλά αποτελέσματα. Όμως, ασθενείς που 
υποτροπιάζουν έχοντας λάβει κατάλληλη θεραπεία λεμ-
φώματος Burkitt, συνήθως έχουν νόσο ιδιαίτερα ανθεκτι-
κή στη χημειοθεραπεία. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν να 
επαναθεραπευτούν με χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με 
αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων, καθώς η αυτόλογη μεταμόσχευση συχνά δεν θα 
τους ωφελήσει.52 η πλειοψηφία των ασθενών αυτών έχουν 
δυσμενή πρόγνωση. γίνεται προσπάθεια χρήσης ελέγχου 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου και στο BL και φαίνε-
ται ότι τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά: η χρήση MRD 
έχει προγνωστική σημασία, αλλά και η έγκαιρη ανίχνευ-
ση MRD μας επιτρέπει την εντατικοποίηση της θεραπεί-
ας νωρίς, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων 
στους ασθενείς μας.53,54 οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί 
στη φαρέτρα μας για νεοπλασίες τα τελευταία χρόνια φαί-
νεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο άμεσο μέλλον και 
τη θεραπεία του λεμφώματος Burkitt, όσον αφορά και νέ-
ους παράγοντες, αντισώματα και κυτταρικές θεραπείες.55
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ABSTRACT: Burkitt lymphoma is a rapidly progressing lymphoproliferative disorder, that mostly affects 
children and young adults, with lymph node but mostly other organ involvement (jaw, GI tract, kidneys, 
CNS, bone marrow). Endemic (African) Burkitt lymphoma (eBL) most commonly involves the jaw and 
facial bone (orbit) (>50% of cases). Sporadic Burkitt lymphoma (sBL) most often presents with abdom-
inal tumors with bone marrow involvement. Immunodeficiency-related Burkitt lymphoma cases (HIV 
related or other) usually present with nodal involvement with frequent bone marrow infiltration. The 
World Health Organization (WHO) classification of lymphoid neoplasms identifies Burkitt lymphoma 
and Burkitt leukemia (>25% involvement, L3 ALL) as two different manifestations of the same disease 
based on genetic and immunohistochemical similarity and treatment is identical. Burkitt lymphoma can 
be Epstein-Barr virus related, especially in its endemic/African form. Usually, C-MYC oncogene (on 
chromosome 8) dysregulation and mutation is found, resulting in translocations with the immunoglobu-
lin heavy and light (κ or λ chain) genes on chromosomes 14, 2 and 22, respectively [t(8;14), t(2;8) και 
t(8;22)]. Typical morphology and immunophenotyping of the cells establish the diagnosis, even in the 
rare occasion where typical translocations are not found. Burkitt lymphoma patients are treated accord-
ing to prognostic treatment groups, based on stage, age, and biological parameters (i.e. diagnosis serum 
LDH values). Intensive combined poly-chemotherapy bears the best outcome results. The treatment is 
usually short length, but adult patients could be treated with longer duration treatment, ALL type. Re-
cently, addition of rituximab to the already established treatment protocols appears to further improve 
treatment outcomes for all patient groups. Historically, pediatric patients have the best outcome, while 
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