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ΠΕΡιληΨη: το πρωτοπαθές λέμφωμα του κΝς (PCNSL) είναι ένα σπάνιο επιθετικό μη Hodgkin 
λέμφωμα, στην πλειονότητα διάχυτο από μεγάλα κύτταρα, το οποίο περιορίζεται στο κΝς. η πρόγνω-
σή του είναι χειρότερη από αυτή των συστηματικών λεμφωμάτων. η διάγνωση πρέπει πάντα να επι-
βεβαιώνεται με στερεοτακτική βιοψία ή εκτομή υαλοειδούς στις περιπτώσεις που συνυπάρχει διήθηση 
οφθαλμού. Επίσης δεν είναι σπάνια η διήθηση των μηνίγγων. μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθιερωμένη 
βέλτιστη θεραπεία για το PCNSL. η μεθοτρεξάτη σε υψηλές δόσεις (HD MTX) είναι ο πιο αποτελε-
σματικός χημειοθεραπευτικός παράγοντας και για την έφοδο γενικά χρησιμοποιούνται σχήματα με HD 
MTX, συχνά σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που περνούν στον εγκέφαλο, όπως η κυτταραβίνη, η ετο-
ποσίδη, οι νιτροζουρίες και η temozolomide. το Rituximab έχει χορηγηθεί ενδορραχιαία, λόγω μικρής 
διαπερατότητας στο κΝς. Όμως και η συστηματική του χορήγηση, σε συνδυασμό με HD MTX, φά-
νηκε να βελτιώνει τα ποσοστά και τη διάρκεια της ύφεσης. ο όγκος είναι ακτινοευαίσθητος και η προ-
σθήκη ακτινοθεραπείας μετά τη χημειοθεραπεία επιμηκύνει την επιβίωση χωρίς νόσο. Αυτό το όφελος 
σε μεγάλο βαθμό εξαλείφεται από τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρής απώτερης νευροτοξικότητας. ςήμε-
ρα τα περισσότερα πρωτόκολλα προσπαθούν να παραλείψουν την ακτινοθεραπεία με τη χρήση εντα-
τικής σταθεροποίησης. ςτα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εφαρμόζεται και αυτόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς έχει δείξει καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με υποτροπή της νόσου. 
Πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να διευκρινίσουν το ρόλο της ακτι-
νοβολίας, του Rituximab και της μεταμόσχευσης στη θεραπεία του PCNSL. τα εξωλεμφαδενικά λεμ-
φώματα γενικά ξεκινούν από ιστούς άλλους εκτός των λεμφαδένων ή του σπληνός. το γαστρεντερικό 
σύστημα αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση, με κυριότερη θέση τον στόμαχο. τα μισά περίπου λεμφώμα-
τα στομάχου είναι DLBCL, είτε εξαρχής ή σαν μετατροπή ενός MALT λεμφώματος. Άλλες εξωλεμφα-
δενικές εντοπίσεις DLBCL περιλαμβάνουν τα οστά, τους όρχεις και τον μαστό. το στάδιο στα enNHL 
είναι πιο συχνά περιορισμένο (IE, IIE) και τα συμπτώματα είναι ανάλογα της εντόπισης, ενώ σε ορι-
σμένα υπάρχει τάση εντόπισης ή υποτροπής στο κΝς. η θεραπεία είναι αυτή των DLBCL, όμως η το-
πική ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικότερο ρόλο από ότι στα λεμφαδενικά NHL.
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Aνασκόπηση

πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚνΣ (PCNsL)
Επιδημιολογία

το πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού Νευρικού 
ςυστήματος (κΝς) είναι ένα σπάνιο εξωλεμφαδενικό 
επιθετικό μη Hodgkin λέμφωμα που ξεκινά και περιορί-

ζεται στο κΝς. Εντοπίζεται κυρίως στο παρέγχυμα του 
εγκεφάλου, ενώ σε ποσοστό 15-20% περιλαμβάνει και 
τις μήνιγγες ή τους οφθαλμούς. ο Νωτιαίος μυελός και 
τα περιφερικά νεύρα σπάνια συμμετέχουν, όπως είναι 
σπάνιες και οι συστηματικές εντοπίσεις εκτός κΝς.1,2 
το PCNSL αποτελεί το 5% των όγκων του εγκεφάλου. η 
επίπτωσή του φαίνεται να αυξάνει τις τελευταίες 10ετίες 
στους μη ανοσοκατασταλμένους και ηλικιωμένους ασθε-
νείς.3 η διάμεση ηλικία στη διάγνωση είναι τα 60 έτη. η 
ανοσοκαταστολή, συγγενής ή επίκτητη, είναι ο κυριότε-
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ρος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη PCNSL και 
στις περιπτώσεις αυτές σχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr.4

Κλινική εικόνα – Διάγνωση
οι ασθενείς παρουσιάζονται με νευρολογικά συμ-

πτώματα που αναπτύσσονται μέσα σε μερικές εβδομά-
δες. ςτις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εστιακή 
σημειολογία, σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και 
διαταραχές συμπεριφοράς και σπανιότερα σπασμούς και 
διαταραχές όρασης. η κεφαλαλγία δεν είναι τόσο συχνή 
όσο θα αναμενόταν, ενώ δεν υπάρχουν Β-συμπτώματα. 
η τεκμηρίωση της διάγνωσης παρουσιάζει σοβαρά προ-
βλήματα (δύσκολη πρόσβαση, ανεπαρκές υλικό, πάσχων 
ασθενής, χρήση κορτικοειδών κ.α.).1-4

Απεικονιστικά ευρήματα
ςτην CT, MRI διαπιστώνεται μάζα, συνήθως μονή-

ρης (70%) με ενίσχυση του σήματος και σχετικό οίδημα, 
σε επαφή με τον υπαραχνοειδή χώρο και χωρίς νέκρω-
ση. ςυχνές εντοπίσεις είναι κατά σειράν οι μετωπιαίοι 
λοβοί, το μεσολόβιο και τα βασικά γάγγλια, ο οπίσθιος 
βόθρος και οι εν τω βάθει περικοιλιακές δομές.5 η MRI 
με σκιαστικό (γαδολίνιο) είναι η βασική εξέταση για την 
εκτίμηση και παρακολούθηση του PCNSL.6,7 ιδιαίτερες 
τεχνικές δίνουν σημαντικές πληροφορίες. ςτις ακολου-
θίες διάχυσης (diffusion-weighted) υπάρχει ελαττωμένο 
ADC (apparent diffusion coefficient), και η ελάττωση αυ-
τή συμβαδίζει με μειωμένη επιβίωση. ςτις τ1, τ2 υπάρχει 
ομοιογενής πρόσληψη-ενίσχυση σκιαστικού. τα κορτικο-
ειδή μπορεί να ελαττώσουν σημαντικά την ανώμαλη ενί-
σχυση και αυτό μαζί με την άμεση κλινική βελτίωση που 
επιφέρουν αποτελεί ένδειξη PCNSL. Όμως δεν αποτελεί 
ειδικό ούτε αποδεικτικό εύρημα (ανάλογη εικόνα σε σαρ-
κοείδωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, λοιμώξεις), ενώ αυ-
ξάνεται η πιθανότητα μη διαγνωστικής βιοψίας.5,7 η MR 
spectroscopy μπορεί να βοηθήσει στη ΔΔ, δείχνοντας αυ-
ξημένη αιχμή χολίνης και γαλακτικού, αναστροφή λόγου 
χολίνης/κρεατινίνης. οι βλάβες του PCNSL είναι έντονα 
θετικές στο PET-CT, η χρήση του όμως δεν προσφέρει 
περισσότερα από τις ειδικές ακολουθίες MRI.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
ςτις γενικές εξετάσεις τα επίπεδα του σακχάρου μπορεί 

να είναι χαμηλά, της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) 
υψηλά και ο αριθμός των κυττάρων αυξημένος.7 Ένα από 
τα 3 είναι παθολογικό στους μισούς τουλάχιστον ασθε-
νείς, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα διήθηση των μη-
νίγγων. η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ για κύτταρα 
λεμφώματος πρέπει να γίνεται άμεσα και σε ικανό δείγμα 
και έχει μέτρια ευαισθησία.7-9 Αυτή βελτιώνεται με την 
χρήση της κυτταρομετρίας ροής και της PCR (κ,λ αλυσί-

δες και αναδιατάξεις IgH αντίστοιχα), καθώς μπορεί να 
αποδειχτεί η κλωνικότητα των λεμφοειδών κυττάρων.6,10 
οι μέθοδοι αυτές είναι συμπληρωματικές, δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν τη βιοψία. ορισμένες πρωτεΐνες εκ-
φράζονται διαφορετικά στο ΕΝΥ στις διάφορες παθήσεις. 
τα επίπεδα της αντιθρομβίνης Ατιιι στο ΕΝΥ έχουν βρε-
θεί αυξημένα (>1μg/ml) σε ασθενείς με PCNSL (σχετί-
ζονται με τη νεοαγγείωση) και επίσης συσχετίσθηκαν με 
μειωμένη επιβίωση.6 ορισμένα microRNAs (21,19b, 92a) 
έχουν διαφορετική έκφραση6 και τα επίπεδα του CXL13 
(μεσολαβητής της μετανάστευσης των Β-κυττάρων) βρέ-
θηκαν αυξημένα κατά 50 φορές στο ΕΝΥ ασθενών με 
PCNSL σε σχέση με μάρτυρες.11 Επίσης η συγκέντρωση 
της IL-10 ήταν σημαντικά αυξημένη. Πιθανά στο μέλλον 
να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά αλλά και προγνωστι-
κά. ςτις περισσότερες μελέτες η διήθηση των μηνίγγων 
δεν αλλάζει την πρόγνωση του PCNSL.9,10

Ιστολογία και παθογένεση
η στερεοτακτική βιοψία είναι η προτιμώμενη μέθο-

δος για να τεθεί η διάγνωση,6-8 καθώς οι βλάβες συνή-
θως βρίσκονται εν τω βάθει και η χειρουργική εκτομή 
δεν βελτιώνει την επιβίωση, αν και πρόσφατα αυτό αμ-
φισβητήθηκε από γερμανική μελέτη.12 η διήθηση είναι 
διάχυτη, με προτίμηση στον περιαγγειακό χώρο. το δι-
άχυτο από μεγάλα κύτταρα (DLBCL) αποτελεί το 95% 
των PCNSL και αναγνωρίζεται ως διαφορετικός υπότυ-
πος στην WHO. Υπάρχει φαινότυπος ενεργοποιημένων 
Β-κυττάρων (95% μUM-1+, 10% CD10+) αλλά υπάρ-
χουν και στοιχεία συνεχιζόμενης σωματικής υπερμε-
τάλλαξης και έκθεσης στο βλαστικό κέντρο.5 Υπάρχει 
συχνά αυξημένη έκφραση των BCL2, BCL6 και MYC, 
γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για την κακή πρόγνω-
ση.13 Πράγματι, η έκφραση BCL6 βρέθηκε να σχετίζε-
ται με μειωμένη επιβίωση, σε αντίθεση με παλαιότερες 
μελέτες. Αντίθετα οι περιαγγειακές διηθήσεις από αντι-
δραστικά τ-λεμφοκύτταρα συσχετίστηκαν με καλύτερη 
πρόγνωση.14 η πιο συχνή γενετική βλάβη είναι η del6p21, 
όπου βρίσκεται το HLA locus5,15 και πιθανά είναι η βάση 
μηχανισμού ανοσολογικής διαφυγής των κυττάρων του 
PCNSL, ενώ δίπλα βρίσκονται ογκοκατασταλτικά γονί-
δια. Επίσης υπάρχει ενεργοποίηση της οδού NFkB και 
JAK/STAT και μεταλλάξεις του MYD88.16,17 οι επισκλη-
ρίδιοι όγκοι δεν θεωρούνται PCNSL και έχουν συνήθως 
άλλη ιστολογία (marginal).

Σταδιοποίηση
η σταδιοποίηση έχει σαν σκοπό να αποκλείσει την 

ύπαρξη συστηματικού λεμφώματος και να καθορίσει 
την έκταση στο κΝς. Εκτός από την κλινική και εργα-
στηριακή εκτίμηση/HIV test περιλαμβάνει αξονικές το-
μογραφίες θώρακος, άνω/κάτω κοιλίας, μυελόγραμμα/ 
οστεομυελική βιοψία και υπερηχογράφημα όρχεων, κυ-
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ρίως στους ηλικιωμένους άνδρες, ενώ για το κΝς εκτός 
από την MRI, MRS χρειάζεται απαραίτητα οφθαλμολο-
γική εκτίμηση/έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία και έλεγ-
χος του ΕΝΥ.5,7,8 Έλεγχος της σπονδυλικής στήλης πρέπει 
να γίνει μόνο στον σπάνιο ασθενή με την ανάλογη συ-
μπτωματολογία, ενώ ο ρόλος του ΡΕτ δεν είναι ακόμα 
σαφής.17-19 Παρά την συνήθως μονήρη εντόπιση, πρέπει 
να σημειωθεί ότι μικροσκοπική διήθηση στον εγκέφαλο 
βρίσκεται και εκτός του όγκου σε αυτοψίες, ενώ κύτταρα 
PCNSL έχουν βρεθεί να κυκλοφορούν στο αίμα.5 Επίσης 
συνιστάται η χρήση ενός νευροψυχολογικού test όπως το 
μini-μental State Examination.18,20

Προγνωστικοί παράγοντες
γενικοί παράγοντες είναι η ηλικία, η κατάσταση ικα-

νότητας (PS) και η LDH. Ειδικοί παράγοντες είναι η διή-
θηση εν τω βάθει δομών του εγκεφάλου, και το αυξημένο 
λεύκωμα του ΕΝΥ (Πίνακας 1). Έτσι δημιουργείται το In-
ternational Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) 
score.21 Ασθενείς με 0-1, 2-3 ή 4-5 παράγοντες έχουν δι-
ετή επιβίωση 80%, 48% ή 15% αντίστοιχα.

Θεραπεία

Ακτινοθεραπεία (Α/Θ)
η Α/Θ αποτέλεσε από νωρίς τη βάση της θεραπείας, 

καθώς η αρχική απάντηση είναι πολύ καλή (60-70%) 
με μεγάλα ποσοστά CR. Χρησιμοποιούνται τουλάχι-
στον 4000-4500 cGys σε όλο τον εγκέφαλο (whole-brain 
radiotherapy, WBRT) σε μικρά κλάσματα και συνιστάται 
να περιλαμβάνονται και τα οπίσθια στοιχεία του οφθαλ-
μού. η διάμεση επιβίωση όμως είναι χαμηλή, 12-18 μή-
νες.22 μεγαλύτερη δόση ή προσθήκη boost στον όγκο 
δεν βοηθούν και η υποτροπή συμβαίνει μέσα στο ακτι-
νοβοληθέν πεδίο.1,5 ςαν θεραπεία σταθεροποίησης μετά 
από χημειοθεραπεία προσφέρει αύξηση του διαστήματος 
χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) χωρίς όμως να βελτιώνεται η 
μακρόχρονη επιβίωση (OS), λόγω σοβαρής νευροτοξι-

πίνακας 1. Προγνωστικοί παράγοντες PCNSL (IELSG 
score)

Ηλικία >60 έτη

Κατάσταση ικανότητας PS ECOG >1

LDH αυξημένη

Λεύκωμα ΕΝΥ αυξημένο

Εντόπιση σε εν τω βάθει  
δομές

Περικοιλιακά, β γάγγλια, 
στέλεχος, παρεγκεφαλίδα

κότητας (Πίνακας 2). μικρότερες δόσεις (24-36 Gy σε 
CR) και υπερκλασματοποίηση δοκιμάζονται χωρίς να έχει 
αποδειχτεί η υπεροχή τους. ςήμερα η Α/Θ χρησιμοποιεί-
ται συμπληρωματικά μετά τη Χ/Θ σε υπολειμματική και 
ανθεκτική νόσο ή στην υποτροπή.22-25

Κορτικοειδή
τα κορτικοειδή χρησιμοποιούνται για την αποιδημα-

τική και λεμφολυτική δράση τους. η γενικευμένη χρήση 
τους όμως πρέπει να αποφεύγεται πριν την διάγνωση και 
την αρχική σταδιοποίηση, καθώς μπορεί να επιφέρουν 
γρήγορη και σημαντική μείωση των ευρημάτων στην 
MRI, αλλά και να δυσχεράνουν την ιστολογική διάγνω-
ση. Επίσης τα κορτικοειδή αποκαθιστούν τον ΒΒΒ, μει-
ώνοντας τη διείσδυση των άλλων φαρμάκων.

Συστηματική χημειοθεραπεία (Χ/Θ)
λόγω ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος στον εγκέ-

φαλο και της ύπαρξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
(ΒΒΒ), το PCNSL χρειάζεται ιδιαίτερη θεραπεία. Ως προς 
την διεισδυτικότητα στον εγκέφαλο, τα φάρμακα διακρί-
νονται σε 3 κατηγορίες: 1. ουσίες δραστικές, χωρίς καλή 
διεισδυτικότητα μέσω ΒΒΒ και χωρίς δυνατότητα μεγά-
λης αύξησης της δόσης, όπως ανθρακυκλίνες 2. ουσίες 
λιποδιαλυτές με καλή διεισδυτικότητα μέσω ΒΒΒ, όπως 
αλκυλιωτικοί παράγοντες και 3. ουσίες με δυνατότητα 
χορήγησης υψηλής δόσης, όπως αντιμεταβολίτες (με-
θοτεξάτη, κυταραβίνη).23,24,26 Έτσι τα κλασσικά σχήμα-
τα τύπου CHOP δεν είναι αποτελεσματικά στο PCNSL, 
εκτός ίσως από την αρχική φάση, που είναι διασπασμέ-
νος ο φραγμός.22 Έγινε προσπάθεια να καταλυθεί ο ΒΒΒ 
ωσμωτικά ώστε να αποδίδεται άμεσα, με ενδοαρτηριακή 
έγχυση, μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου στο εγκεφαλικό 
παρέγχυμα.5 τα ποσοστά απάντησης ήταν υψηλά, όμως 
η επιβίωση δεν διέφερε σημαντικά (42%), η μέθοδος πα-
ρουσιάζει δυσκολίες και επιπλοκές, κυρίως στους μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς. Έτσι η Χ/Θ βασίζεται κυρίως 
σε φάρμακα που περνούν τον ΒΒΒ. 

Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)
Είναι το μόνο χημειοθεραπευτικό που έχει αποδεδειγ-

μένη και υψηλή αποτελεσματικότητα ως μονοθεραπεία 
στο PCNSL. η προσθήκη μτΧ στην Α/Θ υπερδιπλασί-
ασε τα ποσοστά επιβίωσης, με 5ετή OS 20-40%.5 η χο-
ρήγηση μτΧ σε υψηλές δόσεις (>3gr/m2 και μέχρι 8gr/
m2) και σε σχετικά ταχεία έγχυση (2-4 ώρες) επιτυγχά-
νει θεραπευτικά επίπεδα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα και 
στο ΕΝΥ (10 μmol/l), κάνοντας περιττή την ενδοραχι-
αία χορήγηση, ειδικά όταν δεν υπάρχει συμμετοχή του 
ΕΝΥ.26,27 η κάθαρση της κρεατινίνης πρέπει να εκτιμά-
ται με συλλογή ούρων 24ώρου (επιθυμητό GFR >100ml/
min). Απαραίτητη είναι η σωστή ενυδάτωση, η συνεχής 



Πρωτοπαθές διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα του ΚΝΣ και άλλα σπάνια πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά λεμφώματα 67

αλκαλοποίηση των ούρων και η διάσωση με φολινικό, 
ανάλογα με τα επίπεδα της μτΧ στο αίμα. Αν παρ’ όλα 
αυτά σημειωθεί σοβαρή νεφρική βλάβη, πρέπει να χορη-
γηθεί αντίδοτο (glucarpidase). Παρά την καλή απάντηση, 
η διάρκεια της ύφεσης δεν είναι μεγάλη και η μονοθε-
ραπεία δεν αρκεί.3,26 ςε γερμανική τυχαιοποιημένη με-
λέτη, η προσθήκη Α/Θ στη μτΧ βελτίωσε την διάρκεια 
της ύφεσης αλλά όχι και την επιβίωση (πίνακας 2), λό-
γω νευροτοξικότητας.28

Συνδυασμένη Χ/Θ
Αρκετά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυα-

σμό με την μτΧ με σκοπό την αυξημένη και συνεργική 
δράση, όμως συχνά η τοξικότητα είναι μεγαλύτερη οδη-
γώντας σε μειώσεις της δόσης της και αύξηση του μεσο-
διαστήματος. η μεγάλη δόση μτΧ (8gr/m2) συνδυάζεται 
με Rituximzab ή/και Temozolamide ενώ με άλλα Χ/Θ 
φάρμακα χρησιμοποιείται συνήθως μικρότερη δόση27 (πί-
νακας 2). ςε μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη η προσθήκη 
κυτταραβίνης (AraC 4 δόσεις των 2 g/m2) στη μτΧ έδει-
ξε πλεονέκτημα επιβίωσης και αποτελεί φάρμακο πρώ-

της γραμμής.29 Επίσης η Etoposide σε υψηλή δόση ή σε 
συνεχή έγχυση είναι δραστική και χρησιμοποιείται με 
την AraC στη σταθεροποίηση.26,28,30 Άλλα συχνά χρησι-
μοποιούμενα φάρμακα είναι: Vincristine, Procarbazine, 
Ifosphamide, Lomustine.26,31,32 η Thiotepa χρησιμοποιεί-
ται στη σταθεροποίηση και στη μεγαθεραπεία. η χρήση 
της επεκτείνεται και στα σχήματα εφόδου, καθώς απο-
δείχτηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη ότι υπάρχει όφελος 
επιβίωσης από την προσθήκη της33 (πίνακας 2). η εντα-
τική σταθεροποίηση έχει σκοπό να αντικαταστήσει την 
Α/Θ.30,34,35 η ενδορραχιαία χορήγηση Χ/Θ δεν φάνηκε να 
βελτιώνει την επιβίωση.3,24,26

Temozolamide
Έχει δοθεί μόνη, σε συνδυασμό με Χ/Θ ή συγχρό-

νως με Α/Θ. Παρουσιάζει καλό profil τοξικότητας, άρα 
είναι κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, όπου τα ποσο-
στά CR ήταν σημαντικά ως μονοθεραπεία (ως 47%).36 η 
χρήση της αυξάνεται στη θεραπεία του PCNSL, αντικα-
θιστώντας την Procarbazine στην αρχική θεραπεία αλλά 
και ως συντήρηση.37

πίνακας 2. Διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα αποτελέσματά τους σε ασθενείς με PCNSL
Αναφορά Σχήμα Χ/Θ ν Ασθενείς Ανταπόκριση PFs Os

Ferreri AJ26 

randomised 
(IELSG 20)

MTX vs MTX,  
AraC + WBRT both

79 18% vs 46% CR 3year 
20% vs 38%

3year
34% vs 47%

Rubenstein27 

(CALGB50202)
MT-R/ EA:
MTX, TMZ, R 
VP16, AraC

44 66% CR 2year 59% 4year 65%

Ghesquières H 
(GELA)44

C5R + WBRT
Age adjusted 

(MTX, DXR, VCR, AraC)

99 49% CR
C5R: 33% CR
elderly: 28% CR

5year 26%
elderly 11%

5year 34%
elderly 17%

DeAngelis45 MTX, VCR, PCZ,  
AraC, +WBRT

102 58% CR 3year 41%
5year 25%

2year 54%
5year 32%

Fritsch K29 R-MCP
R, MTX, PCZ, 

lomustine

28 elderly
>75 years

64% CR 3year 31% 3year 31%

Thiel E25 

randomised
MTX, Ifo +WBRT 

vs MTX, Ifo -WBRT
551 (338 treated 

per protocol)
35% CR
19% PR 

(with CT)

median 18 months 
vs 12 months
2 year 44% vs 31%

median
32 months
vs 37 months

Schorb E41 

multicenter
CT + HSCT 

±WBRT (WBRT 34%)
105 Overall 95% 

(CR 75%)
median 85 months 5year 79%

Ferreri AJ33 

randomised 
(IELSG 32)

MTX, AraC vs MTX,  
AraC + R, Thiotepa

227 23% vs  
49% CR

- -

MTX: methotrexate, AraC: cytarabine, TMZ: temozolamide, R: rituximab, VP16: etoposide, DXR: doxorubicin, VCR: vinvristine, PCZ: procarba-
zine, Ifo: ifosphamide, PFS: progression free survival, OS: overall survival, WBRT: whole-brain radiotherapy, CT: chemotherapy, HSCT: Αυτόλογη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων



Χ. Λαλαγιάννη68

Νευροτοξικότητα
η υψηλή δόση μτΧ έχει αποδειχτεί (κυρίως σε ασθε-

νείς με ολλ) ότι έχει τοξικότητα στο νευρικό σύστημα, 
αν και ήπια. η λευκοεγκεφαλοπάθεια που προκαλεί εί-
ναι πιο σοβαρή απεικονιστικά παρά κλινικά. Υπάρχει 
συνεργική δράση με την Α/Θ, κυρίως όταν η Χ/Θ έπεται 
της Α/Θ. ο κύριος παράγοντας νευροτοξικότητας όμως 
είναι η Α/Θ. Πρόκειται για σοβαρή, απώτερη νευρολο-
γική σημειολογία που εκδηλώνεται με άνοια, αταξία, 
ακράτεια και μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία αυτοεξυ-
πηρέτησης ή και στο θάνατο.5,50 Είναι πιο συχνή (μέχρι 
και >50%) και σοβαρή σε ασθενείς >60 ετών. η ακρι-
βής επίπτωση δεν είναι γνωστή καθώς σπάνια χρησιμο-
ποιούνται για την εκτίμησή της ειδικές δοκιμασίες πριν 
την θεραπεία και προοπτικά, όπως είναι οι τελευταίες συ-
στάσεις.20 ςτους νεώτερους ασθενείς η νευροτοξικότητα 
φαίνεται να είναι υπο-εκτιμημένη, καθώς αρκετοί έχουν 
προβλήματα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (μνή-
μη, ψυχοκινητική ταχύτητα, προσοχή κ.α.), ενώ το 50% 
των ασθενών σε ύφεση δεν επιστρέφει στην εργασία του 
ή υποαπασχολείται.3,50

Παιδιά, ηλικιωμένοι
η ηλικία είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, 

αφού επηρεάζει τα ποσοστά απάντησης και υποτροπής, 
την επιβίωση αλλά και την ανοχή της θεραπείας και τις 
επιπλοκές. λίγες αναφορές υπάρχουν για το PCNSL στα 
παιδιά, κυρίως εφήβους.51 η διάμεση ηλικία είναι 14 έτη 
και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των τ και αναπλαστι-
κών λεμφωμάτων. τα ποσοστά ύφεσης είναι υψηλά (CR 
>70%) και φαίνεται ότι η Α/Θ δεν είναι απαραίτητη στα 
Β- PCNSL. η HD MTX δεν είναι το ίδιο καλά ανεκτή 
από τους ηλικιωμένους ασθενείς, όπως και η υψηλές δό-
σεις AraC. Πολλά κέντρα εφαρμόζουν διαφορετικά σχή-
ματα για τους ηλικιωμένους (πίνακας 2),32 ενώ γίνεται 
προσπάθεια να αποφευχθεί η Α/Θ.52,53

Υποτροπή PCNSL
Αν η ύφεση με τη Χ/Θ 1ης γραμμής είχε διάρκεια >12 

μήνες, μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου σχήμα βασισμένο 
στη μτΧ. Ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε WBRT 
μπορούν να ακτινοβοληθούν, ιδίως σε ανθεκτικότητα σε 
σχήματα με νεώτερα φάρμακα. η HSCT είναι μια επιλο-
γή για χημειοευαίσθητη νόσο, με απάντηση σε σχήματα 
διάσωσης.46 Ασθενείς με χαμηλό PS και ηλικιωμένοι μπο-
ρούν να λάβουν Temozolamide ± Rituximab.36,53

PCNSL σε ασθενείς HIV(+)
η συχνότητα του PCNSL σε ασθενείς με AIDS έχει 

μειωθεί τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή ισχυ-
ρής αντιρετροϊικής αγωγής (ηΑΑRτ). Διαφέρει από το 
PCNSL σε ανοσοϊκανούς ασθενείς στην απεικόνιση (συ-

Νεώτερα φάρμακα
ςε μικρές μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν 

δείξει αποτελεσματικότητα σε ανθεκτικό ή σε υποτροπή 
PCNSL και άλλα φάρμακα όπως Topotecan, Fotemustine, 
Teniposide, Nedaplatin.23 η πομαλιδομίδη, όπως και άλλα 
ανοσορρυθμιστικά, έχει δείξει αντιλεμφωματική δράση. 
ςε ζωικά μοντέλα διαπερνά τον ΒΒΒ και έχει θεραπευ-
τική δράση στο PCNSL επηρεάζοντας το μικροπεριβάλ-
λον του όγκου και τη φαγοκυττάρωση από μακροφάγα.38 

η λεναλιδομίδη ίσως έχει κλινική δραστικότητα,39 αλλά 
και το ibtutinib,40 όπως αναμένεται θεωρητικά από την 
ιστολογία του PCNSL. 

Rituximab
ςτο συστηματικό NHL το Rituximab έχει βελτιώσει 

την επιβίωση, δεν μειώνει όμως αντίστοιχα και τον κίνδυ-
νο υποτροπής στις μήνιγγες, λόγω ελαττωμένης διαπερα-
τότητας διά του ΒΒΒ (επίπεδα ΕΝΥ 0,1-4% του αίματος). 
Παρόλα αυτά σε αναδρομικές μελέτες (πίνακας 2) και 
σε ζωικά μοντέλα έχει φανεί ότι η χορήγηση Rituximab 
συσχετίστηκε με αυξημένη επιβίωση.41-43 Υπάρχει πιθα-
νότητα να μειώνει τις υποτροπές εκτός κΝς. ςήμερα 
χρησιμοποιείται στα περισσότερα θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα. ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη IELSG32 η προσθήκη 
rituximab και Thiotepa στο σχήμα MTX-AraC βελτίω-
σε την απάντηση33 (Πίνακας 2). Από αρκετούς χορηγεί-
ται στην αρχική φάση της εφόδου23,30 ή 1-3 ημέρες πριν 
τη μτΧ, όταν ο ΒΒΒ δεν είναι άθικτος, ενώ σε κάποιες 
μελέτες χρησιμοποιήθηκε το Rituximab σε ενδοκοιλια-
κή ή ενδοραχιαία έγχυση.44

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (HSCT)

με την HSCT μπορούν να χορηγηθούν υψηλές δόσεις 
φαρμάκων και φάρμακα χωρίς διασταυρούμενη ανθεκτι-
κότητα και ίσως να μπορεί να αντικαταστήσει την WBRT 
ως σταθεροποίηση ή θεραπεία υποτροπής.45-48 ςε ασθε-
νείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον PCNSL, η HSCT έχει 
δώσει καλά αποτελέσματα με CR 60% και τους μισούς 
ασθενείς να επιζούν πάνω από 2 έτη.22,46 Όμως υπάρχει 
ασάφεια, καθώς πολλά πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνουν 
WBRT, ενώ χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα προε-
τοιμασίας (conditioning). το ΒΕΑμ ως conditioning δεν 
είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα και χρησιμοποιούνται 
φάρμακα όπως Thiotepa, Busulfan, Cyclophosphamide, 
Carmustine. ςε αρκετές μελέτες εφαρμόστηκε η HSCT ως 
θεραπεία σταθεροποίησης στην 1η γραμμή (σε CR ή PR), 
με σκοπό να παραλειφθεί η Α/Θ45,48 και φαίνεται ότι απο-
τελεί καλή εναλλακτική λύση για τους νεότερους ασθε-
νείς.49 τρέχουσες πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
εξετάζουν σημαντικά ζητήματα της θεραπείας στο PCNSL, 
όπως τη θέση του Rituximab, της HSCT και της WBRT.
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χνά πολυεστιακή νόσος με νέκρωση και δακτυλιοειδή 
εμπλουτισμό), στη θετικότητα για EBV (κύτταρα λεμ-
φώματος και ΕΝΥ) αλλά και στην πρόγνωση, που εξα-
κολουθεί να είναι χειρότερη. ςυνήθως ο αριθμός των τ4 
λεμφοκυττάρων είναι πολύ χαμηλός. Υπάρχουν αναφο-
ρές για υποχώρηση του όγκου μόνο με αντιιική αγωγή, 
όμως η συνιστώμενη θεραπεία είναι αυτή του PCNSL + 
ηΑΑRτ.2,3,5 η Α/Θ είναι μια λύση για ασθενείς που δεν 
μπορούν να υποβληθούν σε εντατική Χ/Θ.

Πρωτοπαθή λεμφώματα του υαλοειδούς/
αμφιβληστροειδούς (PVRL, Primary 
Vitreoretinal Lymphoma)

Είναι μια υποομάδα των PCNSL με ανάλογη ιστο-
λογική εικόνα, που αναπτύσσονται στα στοιχεία αυτά 
του οφθαλμού (υαλοειδές, αμφιβληστροειδής). ονομά-
ζονται έτσι για να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα ενδο-
φθάλμια λεμφώματα που αφορούν κυρίως το ραγοειδές, 
είναι συνήθως χαμηλής κακοήθειας και δεν σχετίζονται 
με το κΝς. τα συμπτώματα εμφάνισης είναι ασαφή (θό-
λωση όρασης, μυγάκια) και καθυστερούν τη διάγνωση, 
που αρχικά είναι συνήθως ραγοειδίτις. Χαρακτηριστι-
κά η οπτική οξύτητα είναι καλύτερη από το αναμενόμε-
νο.5,6,54 τα ευρήματα στην έμμεση βυθοσκόπιση και την 
αγγειογραφία φθορισμού είναι κυτταρικές διηθήσεις του 
υαλοειδούς σε σωρούς ή σεντόνια ή διηθήσεις κάτω από 
τον αμφιβληστροειδή.55 τα κακοήθη κύτταρα είναι λίγα, 
ανάμεσα σε αντιδραστικά τ-λεμφοκύτταρα. η διάγνωση 
είναι δύσκολη, και απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων 
ειδικοτήτων και εξειδικευμένων εργαστηρίων. Χρειάζε-
ται εκτομή υαλοειδούς (1-2cc) ή βιοψία αμφιβληστροει-
δούς για ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη, ενώ για 
την απόδειξη της κλωνικότητας βοηθούν η κυτταρομε-
τρία ροής και η PCR.8,56 Επίσης τα υψηλά επίπεδα IL-10 
στο υαλοειδές (ή ο λόγος IL-10/IL-6 >1) είναι ενδεικτικά 
PVRL, όπως και η παρουσία της μετάλλαξης MYD88.57 
λόγω σπανιότητας της νόσου αλλά και της συχνά προχω-
ρημένης ηλικίας των ασθενών, δεν υπάρχει καθιερωμένη 
βέλτιστη θεραπεία για τα PVRL, ενώ ο οφθαλμός θεω-
ρείται άσυλο κυττάρων, όπως οι μήνιγγες και το ΕΝΥ.56

Τοπική θεραπεία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η νόσος είναι εντο-

πισμένη σε έναν οφθαλμό και σε ασθενείς που δεν μπο-
ρούν να λάβουν συστηματική θεραπεία. Περιλαμβάνει 
τοπική ακτινοθεραπεία, ενδοφθάλμιες εγχύσεις ή συνδυ-
ασμό τους. η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται και στους δύο 
οφθαλμούς και είναι πολύ κλασματοποιημένη (1.5-2 Gy 
ανά συνεδρία, 35-40 Gy) ώστε να μειώνεται η πιθανότη-
τα μετακτινικής αμφιβληστροειδοπάθειας. η ενδοφθάλ-
μια έγχυση μεθοτρεξάτης στον πάσχοντα οφθαλμό έχει 
αποδειχτεί αποτελεσματική (περίπου 6-10 εγχύσεις). το 

rituximab διεισδύει από το υαλοειδές και στον αμφιβλη-
στροειδή και έχει παρατεταμένη δράση (2-3 εβδομάδες).

Συστηματική θεραπεία
ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων PVRL (60-80%) 

η νόσος αφορά και τους δύο οφθαλμούς, ενώ το κΝς εί-
τε συμμετέχει εξαρχής ή θα εμφανίσει εντόπιση σύντο-
μα (60-90%). Έτσι τα περισσότερα κέντρα εφαρμόζουν 
συστηματική θεραπεία εξαρχής, με ή χωρίς τοπική θερα-
πεία, όπως και στα υπόλοιπα PCNSL. Παρά την αρχική 
απάντηση στη θεραπεία, η πρόγνωση των PVRL δεν εί-
ναι καλή λόγω υποτροπών.46-48

Άλλα σπάνια πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά 
λεμφώματα

τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα (enNHL) αποτελούν 
το 25-30% των λεμφωμάτων και έχουν ποικίλες εντο-
πίσεις, ακόμα και σε θέσεις χωρίς λεμφαδενικό ιστό. η 
κλινική εικόνα είναι ανάλογη της εντόπισης και της ιστο-
λογίας. η παθογένεση σχετίζεται με χρόνιο αντιγονικό 
ερεθισμό, ανεπιτυχή ρύθμιση της ανοσίας ή συνδυασμό 
τους. το πιο συχνό είναι το λέμφωμα του γαστρεντερι-
κού συστήματος με κυριότερο αυτό του στομάχου, που 
μπορεί να είναι MALT, DLBCL ή DLBCL με στοιχεία 
MALT. γενικά τα enNHL ανευρίσκονται σε μεγαλύτερη 
ηλικία, έχουν σπανιότερα αυξημένη LDH και το στάδιο 
είναι συχνά χαμηλότερο, με την πλειονότητα των ασθε-
νών να έχει στάδιο ιΕ ή ιιΕ, και σε αυτές τις περιπτώσεις 
η πρόγνωση είναι καλή. η πενταετής επιβίωση ανάλογα 
με την εντόπιση στις μελέτες της IELSG ήταν: λέμφω-
μα στομάχου 75%, οστών 75%, μαστών 63%, όρχεων 
48% και κΝς 37%. ιδιαίτερες χρωμοσωμικές ανωμαλί-
ες έχουν βρεθεί συχνότερα στα enNHL, όπως +1q, +7p, 
+12q, +X, -4, -6q, -18q κ.α. η αυξημένη τιμή της μέγι-
στης πρόσληψης (SUVmax) στο ΡΕτ και η μέγιστη διά-
μετρος του όγκου (>7,5εκ) φαίνεται να έχει προγνωστική 
αξία και στα enNHL.58-63

Πρωτοπαθές λέμφωμα στομάχου  
(Primary Gastric NHL, PGL)

το PGL με ιστολογία DLBCL αποτελεί το 25-30% 
των enNHL και το 5% των νεοπλασμάτων του στομάχου 
και μπορεί να αναπτύσσεται de novo ή μετά από μετα-
τροπή ενός MALT λεμφώματος. ςτην τελευταία περί-
πτωση μπορεί να συνυπάρχουν περιοχές με μορφολογία 
MALT. Παρουσιάζεται με επιγαστρικό άλγος, φόρτο και 
δυσπεπτικά συμπτώματα, σπανιότερα αιμορραγία. Απώ-
λεια βάρους υπάρχει στο 40% των ασθενών, αν και δεν 
αποτελεί Β-σύμπτωμα. η high-resolution CT και ο ενδο-
σκοπικός υπέρηχος βοηθούν ιδιαίτερα στη σταδιοποίηση 
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(βάθος της διήθησης στομάχου, περιγαστρικοί λεμφαδέ-
νες). ςτη σταδιοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται έλεγ-
χος όλου του πεπτικού και του δακτυλίου Waldeyer. το 
βάθος της διήθησης του τοιχώματος και ο IPI φάνηκε 
να επηρεάζουν την πρόγνωση.64 ο ρόλος της γαστρε-
κτομής έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και 
περιορίζεται σε περιπτώσεις με διάτρηση ή βαρειά αι-
μορραγία. η θεραπεία είναι Χ/Θ που περιλαμβάνει αν-
θρακυκλίνη (R-CHOP) με ή χωρίς τοπική Α/Θ. Παρά 
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες, οι σύγχρονες τάσεις οδηγούν στη μείωση της 
θεραπείας και ασθενείς σε ύφεση μετά 6 R-CHOP δεν 
χρειάζονται σταθεροποίηση με ακτινοθεραπεία. Επίσης 
τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί η επιτυχής αντιμε-
τώπιση PG-DLBCL χαμηλού σταδίου μόνο με θεραπεία 
εκρίζωσης του H Pylori. Φαίνεται ότι ένα σημαντικό πο-
σοστό PG-DLBCL διατηρεί την εξάρτηση από το αντι-
γόνο (H Pylori) και αυτό ισχύει σε όλους τους τύπους 
λεμφώματος ( MALT- σχετιζόμενο ή de novo). Δεν εί-
ναι όμως ακόμα σαφές ποιοι ασθενείς είναι οι καλύτεροι 
υποψήφιοι για αυτή τη θεραπεία (αναφέρεται ανθεκτι-
κότητα στην θεραπεία εκρίζωσης σε πυρηνική έκφραση 
CD10 και NFkB).62,65

Πρωτοπαθές λέμφωμα των οστών
Πρόκειται για λέμφωμα που εξορμάται και περιορίζε-

ται στα οστά ή στον μυελό των οστών. τα κύτταρα φαί-
νεται να προέρχονται από τον αιμοποιητικό μυελό και 
έχουν ιδιαίτερο τροπισμό προς τα οστά. Αποτελεί το 5% 
των enNHL και στην πλειονότητα είναι DLBCL.63 Χα-
ρακτηρίζεται από απουσία BCL-6, αυξημένη συχνότητα 
BCL-2 και MYC αναδιάταξης. ςυνήθως υπάρχει μονήρης 
εντόπιση (70%) που αφορά κυρίως το μηριαίο και μετά 
το βραχιόνιο, ενώ στην πολυοστική μορφή εντοπίζεται 
συχνά στη σπονδυλική στήλη. κλινικά υπάρχει επώδυνη 
διόγκωση και απεικονιστικά διηθητική βλάβη, με επέκτα-
ση στα μαλακά μόρια. η ύπαρξη κατάγματος συσχετίζε-
ται με χειρότερη πρόγνωση, καθώς και η επέκταση στους 
μυς. η MRI υπερέχει της CT στην ανάδειξη της έκτασης 
της διήθησης και το ΡΕτ μπορεί να αποκαλύψει και άλλες 
εστίες. η Α/Θ μόνο δεν αρκεί, καθώς υπάρχουν πολλές 
υποτροπές. Θεραπείες τύπου R-CHOP + Α/Θ επιτυγχά-
νουν υψηλά ποσοστά απάντησης και επιβίωσης (>80%) 
στη μονήρη εντόπιση. η πολυοστική νόσος έχει χειρότε-
ρη πρόγνωση, είναι όμως σημαντικά καλύτερη από λεμ-
φαδενικό NHL με οστικές εντοπίσεις.66 οι υποτροπές στο 
κΝς είναι σπάνιες. Χρειάζεται προσοχή στον επανέλεγ-
χο μετά την θεραπεία, καθώς η MRI δείχνει εμμένουσες 
βλάβες και η πρόσληψη στο PET μπορεί να αφορά την 
οστική αναδόμηση της περιοχής.63 η χρήση των διφω-
σφονικών δεν έχει μελετηθεί ευρέως, όμως υπάρχουν εν-
δείξεις ευεργετικής επίδρασης.67

Πρωτοπαθές λέμφωμα των όρχεων
Αποτελεί το 5% των όγκων των όρχεων, όμως είναι ο 

συχνότερος όγκος σε άνδρες 60-80 ετών. Είναι συνήθως 
DLBCL και η διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 66 έτη. ορ-
χεκτομή του πάσχοντος όρχεως γίνεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά. ςυχνά 
υπάρχει αμφοτερόπλευρη εντόπιση, αλλά και δευτερο-
παθείς εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. οι υποτροπές μπο-
ρεί επίσης να είναι εξωλεμφαδενικές, με συχνή εντόπιση 
στο κΝς. το λέμφωμα των όρχεων μοιράζεται πολλά κοι-
νά γενετικά χαρακτηριστικά με αυτό του κΝς (PCNSL) 
που τα διαχωρίζουν από τα κοινά DLBCL, όπως μεταλ-
λάξεις MYD88 και NFKBIZ και βλάβες στο 9p24.168 Αν 
δεν εφαρμοστεί Α/Θ, παρατηρούνται υποτροπές στον ετε-
ρόπλευρο όρχι. ςε μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών η 
χορήγηση HD MTX δεν βοήθησε. η εφαρμοζόμενη θε-
ραπεία είναι Χ/Θ R-CHOP και Α/Θ στον ετερόπλευρο 
όρχι σε συνδυασμό με προφυλακτική ενδορραχιαία χο-
ρήγηση μεθοτρεξάτης.49,54 

Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστών
το πρωτοπαθές λέμφωμα των μαστών είναι σπάνιο 

enNHL (<2% των enNHL) με ιστολογία κυρίως DLBCL 
(τύπου ABC) και πρόγνωση πτωχή σε σχέση με το στά-
διο. ςπάνια είναι Burkitt σχετιζόμενο με την κύηση ή 
χαμηλής κακοήθειας σε ηλικιωμένες γυναίκες. Υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος να ενέχεται και ο άλλος μαστός εί-
τε εξαρχής ή στην υποτροπή και είναι απαραίτητος ο εν-
δελεχής έλεγχός του, κατά προτίμηση με διπλή μέθοδο 
(υπέρηχος, MRI). Επίσης αναφέρεται αυξημένος κίνδυ-
νος υποτροπής στο κΝς, αλλά είναι σαφώς μικρότερος 
από ότι στο λέμφωμα όρχεων, επομένως δεν είναι σαφής 
ο ρόλος της προφύλαξης. η μονήρης εντόπιση έχει καλύ-
τερη πρόγνωση. η μαστεκτομή δεν βελτιώνει τα αποτε-
λέσματα και δεν συνιστάται. η θεραπεία είναι R-CHOP 
και Α/Θ στον σύστοιχο μαστό και μασχάλη.52,54,60

Ενδοαγγειακό (ή αγγειοτροπικό) λέμφωμα 
από μεγάλα κύτταρα (IVLBCL, intravascular 
large B-cell lymphoma)

Είναι ένα σπάνιο εξωλεμφαδενικό λέμφωμα που χα-
ρακτηρίζεται από την εκλεκτική ανάπτυξη των λεμφωμα-
τικών κυττάρων μέσα στον αυλό των μικρών αιμοφόρων 
αγγείων, κυρίως τριχοειδών, ενώ εξαιρούνται οι μεγάλες 
αρτηρίες και φλέβες (WHO 2008).70 Παραδόξως παρου-
σία λεμφωματικών κυττάρων στο αίμα διαπιστώνεται σε 
μικρό αριθμό ασθενών (ως 10%).58 η διάμεση ηλικία είναι 
τα 70 έτη και η πρόγνωση είναι κακή, με μικρό ποσοστό 
ασθενών με μακρά επιβίωση. Δεν είναι γνωστοί οι παρά-
γοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των κυττάρων και 
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η κλινική εικόνα είναι διαφορετική στις Δυτικές χώρες και 
την Ασία. ςτη Δυτική μορφή εντοπίζεται συχνά στο δέρ-
μα και στο κΝς και πρέπει να γίνεται συστηματική διε-
ρεύνησή τους κατά τη διάγνωση. ςπανιότερες εντοπίσεις 
είναι: ήπαρ, νεφροί, σπλήνας, μυελός. Υπάρχει συχνά αναι-
μία, αυξημένη LDH και β2 μικροσφαιρίνη. Περιπτώσεις 
IVLBCL εντοπισμένες στο δέρμα αφορούν συνήθως νέες 
γυναίκες με καλό PS και χωρίς Β-συμπτώματα και έχουν 
καλύτερη πρόγνωση. ςτην Ασιατική μορφή (κυρίως ια-

πωνία) οι ασθενείς παρουσιάζουν διήθηση μυελού, αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο, πυρετό, ηπατοσπληνομεγαλία 
και θρομβοπενία.70,71 η απεικόνιση δεν βοηθά σημαντικά 
στη διάγνωση του IVLBCL καθώς δεν υπάρχουν μάζες 
και λεμφαδένες. Επίσης ο ρόλος του PET-CT δεν είναι 
σαφής.72 η θεραπεία είναι τύπου R-CHOP εκτός από τις 
περιπτώσεις με διήθηση κΝς όπου συμπεριλαμβάνονται 
φάρμακα όπως μτΧ και Aracytin. η Α/Θ έχει ρόλο σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με μονήρη δερματική εντόπιση.58,71
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ABSTRACT: PCNSL is a rare aggressive non-Hodgkin lymphoma, usually of large B-cell histology, 
restricted to the nervous system. Its prognosis is worse than that of systemic lymphomas. The diagnosis 
should be confirmed by stereotactic biopsy or vitrectomy where appropriate, as concurrent ocular and/
or leptomeningeal involvement is common. To date, there is no standard approach to PCNSL treatment. 
Methotrexate in high doses is the single most effective chemotherapeutic agent and methotrexate-based 
regimens are used for induction, often in combination with other agents, such as cytarabine, etoposide, 
nitrosureas and temozolomide. Rituximab was used in induction or intrathecally, because of low CNS 
penetration. Its addition to HD-MTX appears to improve CR rates as well as progression-free survival. 
The tumor is radiosensitive and combined modality treatment with HD-MTX based chemotherapy plus 
whole brain radiotherapy (WBRT) prolongs disease free survival. This benefit has to be weighed against 
the increased risk of severe neurotoxicity in long-term survivors. Currently most protocols try to omit 
WBRT by using dose intensive consolidation. Autologous haemopoietic cell transplantation has been 
used under this concept and also in relapsed patients. Ongoing randomized trials are testing the role of 
WBRT, Rituximab and transplantation in the treatment of PCNSL. Primary extranodal lymphomas (en-
NHL) arise from tissue other than lymph nodes or spleen. The gastrointestinal tract is frequently involved. 
The most common location is the stomach, where half of the enNHL are DLBCL, either de novo or 
transformed MALT. Other sites of DLBCL extranodal lymphomas (except CNS) include bone, testis and 
breast. Signs and symptoms depend on the localization and the stage is usually limited (IE, IIE). Treat-
ment is generally that of DLBCL, but loco-regional irradiation plays a greater role than in nodal NHL.
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