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ΠΕΡιληΨη: η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση των λεμφικών νεοπλασμάτων της WHO περιλαμ-
βάνει μια νέα κατηγορία λεμφωμάτων, διακριτή από τα άλλα διάχυτα από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώμα-
τα (DLBCL), οριζόμενη ως «υψηλής κακοήθειας Β-λέμφωμα με αναδιατάξεις των MYC και BCL2 με/
χωρίς BCL6» (HGBL, with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements, HGBL-DH). τα λεμφώμα-
τα αυτά αποτελούν λιγότερο από το 10% των DLBCL και τα συναντάμε στη βιβλιογραφία ως τα απο-
καλούμενα «διπλού-χτυπήματος» (double hit, DH) ή «τριπλού-χτυπήματος» λεμφώματα. λεμφώματα 
αυτού του τύποι είναι σημαντικό να διακρίνονται από τη μεγαλύτερη ομάδα των λεμφωμάτων «διπλής-
έκφρασης» (double expressor, DE) που αποτελούν το 25-30% των DLBCL και χαρακτηρίζονται από 
την αυξημένη ανοσοϊστοχημική πρωτεϊνική έκφραση των MYC και BCL2. τα HGBL-DH έχουν φτωχή 
πρόγνωση μετά από θεραπεία με τον συμβατικό συνδυασμό R-CHOP και αυξημένο κίνδυνο προσβο-
λής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δεν υπάρχουν προοπτικές κλινικές μελέτες στα HGBL-DH, 
αλλά από αναδρομικές μελέτες φαίνεται ότι η έκβαση βελτιώνεται όταν χρησιμοποιούνται πιο εντατι-
κοποιημένα σχήματα εφόδου. Όπου υπάρχει δυνατότητα, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
ενταχθούν σε κλινικές μελέτες με νεότερες στοχευμένες θεραπείες. Ασθενείς με DLBCL-DE έχουν κα-
λύτερη έκβαση από τους HGBL-DH αλλά χειρότερη από τους ασθενείς με μη-DE DLBCL. μια πρό-
σφατη φάσεως 3 κλινική μελέτη σε ασθενείς με DLBCL συνέκρινε το R-CHOP με το DA-EPOCH-R 
και δεν ανέδειξε διαφορά στην έκβαση. Αν και επικαιροποιημένη ανάλυση σύγκρισης της έκβασης των 
DE/μη-DE εκκρεμεί, μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα, ασθενείς με DLBCL-DE εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζονται είτε με R-CHOP είτε εντάσσονται σε κλινικές μελέτες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα MYC-καθοδηγούμενα επιθετικά Β-κυτταρικά λεμ-

φώματα αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα διαφορετικών λεμ-
φικών νοσημάτων. η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση 
των λεμφικών νεοπλασμάτων της Παγκόσμιας οργάνω-
σης Υγείας (WHO) περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και 
πλέον τα λεμφώματα αυτά εντάσσονται ανάλογα με τα 
κλινικά, βιολογικά ή μοριακά τους χαρακτηριστικά είτε 
σε μια νέα προσωρινή ενότητα με νοσολογικές οντότητες 
είτε σε προγνωστική υποομάδα ήδη γνωστών νοσολογι-
κών οντοτήτων. ςτην ανασκόπηση αυτή επικαιροποιεί-
ται η ταξινόμηση των MYC-καθοδηγούμενων επιθετικών 
Β-κυτταρικών λεμφωμάτων με βάση την αναθεωρημέ-

νη το 2016 μονογραφία της WHO, περιγράφεται η πρό-
οδος που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της βιολογίας 
και παθογένειάς τους, και ανασκοπούνται οι θεραπευτι-
κές επιλογές που διαθέτουμε για την αντιμετώπισή τους.

Ταξινόμηση 
η αναθεωρημένη το 2016 ταξινόμηση των λεμφικών 

νεοπλασμάτων ενσωματώνει την πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί στη βιολογία των λεμφωμάτων αυτών από το 2008 
που εκδόθηκε το «γαλάζιο» βιβλίο της WHO.1 η ανα-
θεώρηση δίδει έμφαση στα μοριακά χαρακτηριστικά με 
βαρύνουσα κλινική σημασία, όπως οι γενομικές αναδια-
τάξεις των ογκογονιδίων MYC, BCL2, με ή χωρίς ανα-
διατάξεις του BCL6. 

τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόο-
δος στην κατανόηση των γενομικών μεταβολών του MYC 
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στα Β-κυτταρικής προέλευσης λεμφώματα από μεγάλα 
B-κύτταρα (LBCL). Αναδιατάξεις του MYC ανευρίσκο-
νται στο 10-15% των διάχυτων από μεγάλα Β-κύτταρα 
λεμφωμάτων, μη περαιτέρω προσδιοριζομένων (DLBCL, 
NOS) και λιγότερο συχνά με αναδιατάξεις του BCL2 ή 
σπανιότερα του BCL6, τα αποκαλούμενα «διπλού χτυ-
πήματος», (double hit, DH)/«τριπλού-χτυπήματος» λεμ-
φώματα.2 Υπολογίζεται ότι το 4%-5% των ασθενών με 
DLBCL, NOS είναι DLBCL-DH. ςτη νέα ταξινόμηση 
όλα τα LBCL-DH περιλαμβάνονται πλέον σε μια νέα κα-
τηγορία, οριζόμενη ως «υψηλής κακοήθειας Β-λέμφωμα, 
με MYC και BCL2 με/χωρίς BCL6 αναδιατάξεις» (HGBL, 
with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements, HG-
BL-DH).1 η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με HGBL-
DH έχουν γονιδιακή υπογραφή DLBCL με καταγωγή από 
το βλαστικό κέντρο (DLBCL, GCB type). η κατηγορία 
των «Β-κυτταρικών λεμφωμάτων, αταξινόμητων, με χα-
ρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ DLBCL και λεμφώμα-
τος Burkitt (BL), εξαλείφεται και πλέον τα περιστατικά 
με βλαστόμορφη μορφολογία ή περιστατικά με χαρακτη-
ριστικά ενδιάμεσα μεταξύ DLBCL και BL, χωρίς όμως 
μΥC και BCL2 με ή χωρίς BCL6 αναδιατάξεις, κατηγο-
ροποιούνται πλέον ως «υψηλής κακοήθειας Β-κυτταρικά 
λεμφώματα, μη περαιτέρω προσδιοριζόμενα, high-grade 
B-cell lymphoma, not otherwise specified (HGBL, NOS)».1 

H πρωτεϊνική έκφραση του MYC ανιχνεύεται σε επί-
πεδο ανοσοϊστοχημείας (IHC) στο 30%-40% των περι-
πτώσεων DLBCL, 60% των HGBL, και 70%-100% των 
BL.3 H πρωτεϊνική έκφραση του BCL2 ανιχνεύεται στο 
>50% των DLBCL, 75% των HGBL, ενώ απουσιάζει στο 
BL.4,5 η ταυτόχρονη ανοσοϊστοχημική πρωτεϊνική συνέκ-
φραση των μYC και BCL2 στα DLBCL, χωρίς όμως γε-
νετικές αναδιατάξεις των γόνων τους, τα αποκαλούμενα 
«διπλής-έκφρασης λεμφώματα, double expressor, DE», 
αποτελούν το 25-30% των DLBCL, και έχει αναγνωριστεί 
ότι έχουν προγνωστική αξία για την έκβαση των ασθε-
νών, με τους DLBCL-DE να έχουν χειρότερη πρόγνωση 
από τα άλλα DLBCL, NOS, αλλά καλύτερη από τα HG-
BL-DH.4,6 ςτις περισσότερες μελέτες έκφραση στο 40% 
τουλάχιστον των κυττάρων θεωρείται ως όριο θετικότη-
τας έκφρασης MYC πρωτεΐνης, ενώ για το BCL2 το όριο 
ποικίλει σημαντικά στη βιβλιογραφία, αλλά έκφραση σε 
>50% των κυττάρων συνιστάται για να θεωρηθεί θετική. 
ςτην αναθεωρημένη ταξινόμηση του 2016 η WHO συ-
νιστά να σχολιάζεται στην παθολογοανατομική έκθεση 
αν το υπό μελέτη περιστατικό είναι DLBCL-DE, αλλά 
να μην περιγράφεται ως διακριτή κατηγορία από τα άλλα 
DLBCL, NOS. τρεχόντως, δεν υπάρχει ομοφωνία μετα-
ξύ των Παθολογοανατόμων, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 
κατευθυντήριες οδηγίες, για το ποια LBCL πρέπει να με-
λετώνται με fluorescence in situ hybridization (FISH) για 
ανίχνευση αναδιατάξεων MYC, BCL2, και BCL6. ορι-
σμένοι πιστεύουν ότι όλα τα DLBCL πρέπει να υποβάλ-

λονται σε έλεγχο, ενώ άλλοι περιορίζουν τον έλεγχο σε 
ασθενείς με GCB φαινότυπο και/ή μορφολογία HGBL ή 
σε περιστατικά με >40% MYC+ κύτταρα.

παθογένεση
Μηχανισμοί απορρύθμισης του MYC  
στα επιθετικά λεμφώματα 

οι κυριότεροι μηχανισμοί απορρύθμισης του MYC 
στα LBCL περιλαμβάνουν αντιμεταθέσεις, μεταλλάξεις, 
μεταβολές στον αριθμό των γόνων, και μεταγραφική 
υπερέκφραση, κυρίως μέσω του Β-κυτταρικού υποδο-
χέα (BCR) και της NF-κB σηματοδότησης. ο μηχανι-
σμός απορρύθμισης είναι σημαντικός γιατί καθορίζει 
και την επίπτωση στα επίπεδα της πρωτεϊνικής έκφρα-
σης του MYC. η αντιμετάθεση του MYC στον IG τόπο 
οδηγεί στην ποσοτική έκφραση των υψηλότερων επιπέ-
δων MYC mRNA και MYC πρωτεΐνης που ανιχνεύονται, 
λόγω ενεργούς συστατικής μεταγραφής, καθοδηγούμενη 
από τον IG υποκινητή.7 η αντιμετάθεση αυτή είναι πα-
ρούσα στο ~100% των BL, 60% των HGBL, και 5% των 
DLBCL. ςτα DLBCL, αντιμεταθέσεις του MYC συμβαί-
νουν επίσης με μη-IG εταίρο, που αντιπροσωπεύει ένα 
επιπλέον 5% των ασθενών με DLBCL.8 Ποσοτικά, MYC 
mRNA και πρωτεΐνη είναι στην περίπτωση αυτή χαμηλό-
τερα από αυτά που παράγονται από IG-MYC αντιμεταθέ-
σεις. το MYC γονίδιο μπορεί να αποκτήσει μεταλλάξεις 
στο πλαίσιο σωματικών υπερμεταλλάξεων, που επισυμ-
βαίνουν με ή χωρίς την παρουσία αντιμεταθέσεων. Ενί-
σχυση του μΥC γονιδίου ανευρίσκεται στο 20% των 
DLBCL, αλλά δεν έχει συσχετιστεί πάντα με αυξημένη 
πρωτεϊνική έκφραση ή δυσμενέστερη πρόγνωση. Πολλές 
οδοί σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των BCR 
και NF-κB, οδηγούν σε αυξημένη μεταγραφή του MYC 
μέσω άμεσων και έμμεσων αλληλεπιδράσεων στον υπο-
κινητή του MYC.

Βιολογία των HGBL-DH και DLBCL-DE 
τα HGBL-DH με αναδιατάξεις των MYC και BCL2 

ογκογονιδίων χαρακτηρίζονται από μια χρονική αλλη-
λουχία γεγονότων, αρχής γενομένης από τη διαμετάθε-
ση t(14;18) ακολουθούμενη από ένα δεύτερο χτύπημα 
με την απόκτηση της MYC αντιμετάθεσης στο βλαστι-
κό κέντρο.9 τα MYC/BCL2 HGBL-DH έχουν φαινότυπο 
GCB στο 90% των περιπτώσεων ενώ η πλειοψηφία των 
MYC/BCL6 HGBL-DH έχουν φαινότυπο ενεργοποιη-
μένου Β-κυττάρου (ABC). ςυνολικά, το 60% των περι-
πτώσεων HGBL-DH έχουν αντιμεταθέσεις MYC/BCL2, 
το 20% εμπλέκουν μόνο μΥC/BCL6, και το 20% έχουν 
αντιμεταθέσεις και στα τρία ογκογονίδια (MYC/BCL2/
BCL6).10 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ~20% των 
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ασθενών με HGBL-DH δεν εμφανίζουν πρωτεϊνική έκ-
φραση MYC ή BCL2 παρότι φέρουν αντιμεταθέσεις των 
γονιδίων αυτών. Αυτό έχει και κλινικό αντίκτυπο, καθώς 
οι ασθενείς που είναι HGBL-DH+DE- έχουν ευνοϊκότε-
ρη πρόγνωση από αυτούς που είναι HGBL-Dη+DE+. 
η απουσία πρωτεϊνικής έκφρασης ερμηνεύεται από την 
προσθήκη επιπλέον γενομικών μεταβολών εντός των 
μΥC και BCL2 αντιμετατεθούμενων τόπων. Επιπλέον, 
τα HGBL-DH έχουν σύνθετο καρυότυπο με πρόσθετα 
γενομικά γεγονότα που δεν έχουν επαρκώς χαρακτηρι-
στεί. τέλος, TP53 μεταλλάξεις ανευρίσκονται στο 20%-
30% των ασθενών, συχνότερα μάλιστα στα HGBL MYC/
BCL2 από τα MYC/BCL6, γεγονός που οδηγεί σε περαι-
τέρω γενομική αστάθεια και συνεισφέρει στη θεραπευ-
τική τους αντοχή.11

τα DLBCL-DE, χαρακτηριζόμενα από την ανοσοϊ-
στοχημική συνέκφραση MYC και BCL2 πρωτεΐνης, δεν 
ορίζουν μια νοσολογική οντότητα με ειδική βιολογική 
συμπεριφορά, αλλά η διττή MYC/BCL2 έκφραση θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως ένας προγνωστικός βιοδείκτης 
φτωχής πρόγνωσης.1 μεγάλος αριθμός κλινικών μελε-
τών αναπαράγουν την προγνωστική του αξία, παρά τη 
χρήση διαφορετικών αντιγονικών κλώνων και ορίων (cut-
off) προσδιορισμού θετικότητας.4,7,12,13 η ενορχηστρω-
μένη συνέκφραση MYC και BCL2 πρωτεΐνης μπορεί να 
θεωρηθεί ως η λειτουργική ανάγνωση των αθροιστικών 
γενομικών μεταβολών που οδηγούν στην έκφρασή τους, 
τη μέσω BCR και NF-κΒ σηματοδότησης στα ABC λεμ-
φώματα και αντιμεταθέσεων στα GCB λεμφώματα. οι 
μηχανισμοί αυτοί έχουν κλινική αξία, καθώς η στόχευση 
της BCR σηματοδότησης και του BCL2 μπορεί να είναι 
μια αποτελεσματική στρατηγική σε ασθενείς με DLBCL-
DE-ABC, αλλά όχι σε ασθενείς με DLBCL-DE-GCB ή 
ιG αντιμεταθέσεις.14

Όπως γνωρίζουμε, ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστα 
αναπαραγόμενος προγνωστικός παράγοντας έκβασης 
των DLBCL είναι η διαστρωμάτωση των ασθενών σε 
τύπου GCB και τύπου ABC με τη χρήση συστάδων γο-
νιδιακής έκφρασης (gene expression profiling, GEP) με 
μικροσυστοιχίες DNA.15 τρεχόντως η τεχνολογία GEP, 
ισοδύναμη με μοριακή ταξινόμηση με βάση την κυτταρι-
κή προέλευση (cell-of-origin, COO), δεν είναι διαθέσιμη 
στην καθημερινή πράξη και η ανοσοϊστοχική ταξινόμη-
ση των GCB/ABC λεμφωμάτων δεν είναι ευχερώς ανα-
παραγώγιμη στα παθολογοανατομικά εργαστήρια.16 Ένα 
σημαντικό ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί είναι 
αν μπορεί η ανοσοϊστοχημική ταξινόμηση σε DLBCL-
DE και μη-DE να υποκαταστήσει την ανοσοϊστοχημική 
ταξινόμηση σε GCB/ABC, ως πιο αξιόπιστος προγνωστι-
κός βιοδείκτης έκβασης των ασθενών με DLBCL στην 
εποχή του R-CHOP. Από αναδρομικές και προοπτικές 
κλινικές μελέτες, που θα ανασκοπηθούν παρακάτω, είναι 
σαφές ότι η πλειοψηφία των ασθενών με DLBCL-DE δεν 
έχουν θετική έκβαση με τον συνδυασμό R-CHOP, οπό-

τε τίθεται το εύλογο ερώτημα αν πρέπει να αντιμετωπι-
στούν με διαφορετική θεραπευτική στρατηγική. και πάλι 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και η ανίχνευση με FISH 
των αντιμεταθέσεων των MYC και BCL2 είναι αξιόπι-
στη και ευχερώς αναπαραγώγιμη, οι ανοσοϊστοχημικές 
τεχνικές και η βαθμολόγηση της θετικότητας ποικίλουν 
από κέντρο σε κέντρο και η βέλτιστη οριοθέτηση της θε-
τικότητας δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. τα διαφορετικά 
μονοκλωνικά αντισώματα που επίσης χρησιμοποιούνται 
στοχεύουν διαφορετικούς επιτόπους και ανιχνεύουν ποι-
κίλα επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης που δυσχεραίνει πε-
ραιτέρω την προτυποποίηση των τεχνικών οριοθέτησης 
της θετικότητας.17 Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά μέσα από καλά σχε-
διασμένες προοπτικές μελέτες.

η προγνωστική αξία της ανεύρεσης μεμονωμένης 
αντιμετάθεσης MYC χωρίς την παρουσία BCL2 αντμε-
τάθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, καθώς το 60%-80% των 
περιστατικών αυτών εκφράζουν και BCL2 πρωτεΐνη μέ-
σω άλλων μηχανισμών, ο δε περιορισμένος αριθμός των 
περιστατικών αυτών στις κλινικές μελέτες δεν επιτρέπει 
την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Από μια μεγάλη 
σειρά ασθενών με DLBCL, η έκβαση ασθενών με αντι-
μετάθεση MYC, χωρίς όμως έκφραση BCL2, ήταν εξαι-
ρετική με το 90% των ασθενών αν βρίσκονται σε ύφεση 
πέρα από τα 5 έτη.4 Επομένως, η φτωχή πρόγνωση που 
σχετίζεται με τις IG-MYC αντιμεταθέσεις καθοδηγείται 
κυρίως από το υψηλό ποσοστό των DLBCL-DE, μια κα-
τάσταση που μπορεί αν είναι παρόμοια και για τα HGBL-
DH.8 ςτο γράφημα απεικονίζεται ένα μοντέλο εκτίμησης 
του κλινικού κινδύνου σε συνάρτηση με την έκφραση 
των MYC και BCL2.

Κλινικές εκδηλώσεις 
τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με HGBL-

DH πλέον μελετώνται από μεγάλες συνεργατικές ομάδες, 
η δε διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών προσδιορίζε-
ται στην 6η-7η δεκαετία της ζωής. η μεγάλη πλειοψηφία 
(>90%) των ασθενών εμφανίζουν στη διάγνωση υψηλού 
κινδύνου κλινικά χαρακτηριστικά, ήτοι κάποια από τα πα-
ρακάτω: λευκοκυττάρωση, εξωλεμφαδενικές εστίες συ-
μπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (κΝς), LDH μεγαλύτερη από το 
τριπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, και προ-
χωρημένου σταδίου νόσο.10 η αναζήτηση με FISH ανα-
διατάξεων του μYC σε όλους τους ασθενείς με HGBL, 
περιλαμβανομένων και των DLBCL, έχει οδηγήσει στην 
αναγνώριση αυξημένου αριθμού ασθενών με χαρακτη-
ριστικά χαμηλού κινδύνου HGBC-DH, δηλαδή χωρίς τα 
περιγραφόμενα υψηλού κινδύνου κλινικά χαρακτηριστι-
κά.18 οι ασθενείς αυτοί έχουν καλύτερη έκβαση, με τον 
περιορισμό ότι πολλοί από τους ασθενείς αυτούς αντιμε-
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τωπίζονται με πιο εντατικοποιημένες θεραπείες. Ασθενείς 
με DE-HGBL, χωρίς όμως αντιμεταθέσεις των MYC και 
BCL2, μπορούν επίσης να εκδηλώσουν επιθετικά κλινι-
κά χαρακτηριστικά με αυξημένο International Prognos-
tic Index (IPI). η αναγνώριση των ασθενών αυτών έχει 
κλινική σημασία, καθώς εμφανίζουν 10% κίνδυνο εμφά-
νισης υποτροπής στο κΝς στα 2 έτη.19

Θεραπεία – πρόγνωση
η βέλτιστη θεραπεία εφόδου για ασθενείς με HGB-

CL-DH δεν έχει προσδιοριστεί, όμως ιστορικά γνωρί-
ζουμε ότι η έκβαση των ασθενών με HGBCL-DH μετά 
από θεραπεία εφόδου με R-CHOP είναι φτωχή (Πίνακας 
1). η μεγαλύτερη πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που 
έχει δημοσιευτεί περιέλαβε 311 ασθενείς με HGBCL-DH 

πίνακας 1. Θεραπεία και έκβαση ασθενών με HGBL-DH

Μελέτη Ν Θεραπεία Έκβαση-Σχόλια

Johnson και συν.4 54 CHOP ± R (63%) Διάμεσο ΟS 1.4 έτη μετά R-CHOP

Li και συν.39 52 R-CHOP ή  
R-Hyper-CVAD

Διάμεσο OS 18 μήνες, εντατικοποίηση θεραπείας (P= .54) ή 
ΑΜΑΚ (P= .73) δεν σχετίστηκε με βελτίωση της έκβασης

Petrich και συν.20 106 R-CHOP, DA-EPOCH-R,  
R-Hyper-CVAD/MA, 
R-CODOX-M/IVAC 

Διάμεσο PFS και OS 8 και 18 μήνες. ΠΥ με R-CHOP 20% 
και κατώτερη από DA-EPOCH-R (68%, P= .008) ή R-Hyper-
CVAD/MA (70%, P= .003). Καμία βελτίωση του EFS σε 1η ΠΥ 
για ΑΜΑΚ έναντι όχι-ΑΜΑΚ (P= .155)

Howlett και συν.21 394 R-CHOP, R-EPOCH, 
R-HyperCVAD/MA, 
R-CODOX-M/IVAC

Διάμεσο PFS R-CHOP, R-EPOCH, λοιπά σχήματα 12, 22, 19 
μήνες, αντίστοιχα. Μείωση κινδύνου για εξέλιξη νόσου με  
R-EPOCH έναντι R-CHOP (μείωση RR 34%, P= .032) 

Landsburg και 
συν.24

159 ΑΜΑΚ (n=62) έναντι  
μη-ΑΜΑΚ (n=97)  
σε 1η ΠΥ

RFS και ΟS στα 3 έτη 80% και 87%. Όχι διαφορά στο 3-ετές 
RFS και ΟS ΑΜΑΚ έναντι μη-ΑΜΑΚ. 3-ετές RFS R-CHOP (56%) 
έναντι εντατικοποιημένου σχήματος 88% (P= .002)

Επεξηγήσεις: ΑΜΑΚ: αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ΠΥ: πλήρη ύφεση, OS: συνολική επιβίωση, PFS: επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου EFS: επιβίωση χωρίς συμβάματα, RR: σχετικός κίνδυνος, RFS: επιβίωση ελεύθερη υποτροπής.

Χαμηλού κινδύνου

Έκ
φ

ρα
ση

 Μ
ΥC

Ενδιάμεσου κινδύνου

Υψηλού 
κινδύνου

Έκφραση BCL2

Γράφημα 1. Μοντέλο εκτίμησης του κλινικού κινδύνου ανάλογα με την έκφραση των MYC και BCL2 (Υιοθετημένο και τροπο-
ποιημένο από Sesques P & Johnson NA. Blood. 2017; 129: 280-288) 

Ενδιάμεσοι εκφραστές: 
HGBL-DH με μη-IG MYC 
DE-DLBCL, όχι αντιμετάθεση MYC

υψηλοί εκφραστές: 
HGBL-DH με IG-MYC 
DE-DLBCL με IG-MYC

Χαμηλοί εκφραστές: 
HGBL-DH χωρίς διπλή έκφραση  
άλλα μη-DE-DLBCL 



Δ. Ροντογιάννη et al78

πρόσφατα ήταν απογοητευτικά. ςτη μελέτη αυτή ασθε-
νείς με DLBCL τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε R-CHOP 
είτε DA-EPOCH-R. H επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων 
(event-free survival, EFS), με διάμεσο χρόνο παρακολού-
θησης τα 4.9 έτη, δεν διέφερε ανάμεσα στα δύο σκέλη 
(ηR 1.02 και P=0.89).22 Από τη μελέτη αυτή εκκρεμεί η 
επακολουθούμενη ανάλυση της έκβασης των υπο-ομάδων 
μετά από διαστρωμάτωση σε COO (GCB/ABC), DLB-
CL-DE, και HGBCL-DH. Είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει 
επαρκής αριθμός ασθενών στη μελέτη για να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα για το αν υπερέχει ο συνδυα-
σμός DA-EPOCH-R έναντι του R-CHOP σε ασθενείς με 
HGBCL-DH. Εν τούτοις, παρά τους περιορισμούς των 
ανωτέρων μελετών, θεωρείται πλέον αποδεκτό ότι ο συν-
δυασμός R-CHOP είναι ανεπαρκής θεραπεία για ασθενείς 
με HGBCL-DE και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο 
εντατικοποιημένα σχήματα εφόδου. Επίσης η προσθήκη 
προφύλαξης κΝς με ενδοραχιαίες εγχύσεις μεθοτρεξά-
της θεωρείται επιβεβλημένη για ασθενείς με εξωλεμφα-
δενική νόσο, υψηλή LDH, ή άλλους παράγοντες υψηλού 
κινδύνου για προσβολή του κΝς.23

ο ρόλος της ΑμΑκ στα HGBCL-DH είναι αμφιλε-
γόμενος. ςτη μελέτη των Petrich και συν., σε ασθενείς με 
HGBCL-DH σε ΠΥ μετά από θεραπεία εφόδου, η στα-
θεροποίηση με ΑμΑκ σχετιζόταν με τάση βελτιωμένου 
OS.20 Εν τούτοις, η επιλογή και προσφορά της ΑμΑκ 
σε ασθενείς που είναι βιολογικά ικανοί, με περιορισμένο 
αριθμό συννοσηροτήτων, και χημειοευαίσθητη νόσο ενέ-
χει τον ενδογενή κίνδυνο αμφισβήτησης την αμεροληψίας 
τέτοιου είδους αναδρομικών μελετών. μια πιο πρόσφατη 
αναδρομική πολυκεντρική μελέτη εξέτασε τον ρόλο της 
ΑμΑκ σε ασθενείς με HGBCL-DH στους οποίους επε-
τεύχθη 1η ΠΥ μετά από θεραπεία εφόδου με R-CHOP ή 
άλλο εντατικοποιημένο σχήμα και οι οποίοι πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε ΑμΑκ (βιολο-
γικά ικανοί και χωρίς υποτροπή εντός τριμήνου από την 
ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου).24 Από τους συνο-
λικά 159 ασθενείς, 62 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΑμΑκ 
ενώ 97 ασθενείς δεν προχώρησαν σε ΑμΑκ από επιλο-
γή του θεραπευτικού κέντρου (μη-ΑμΑκ). η 3-ετής επι-
βίωση ελεύθερη υποτροπής (relapse-free survival, RFS) 
και OS για το σύνολο των ασθενών ήταν 80% και 87%, 
αντίστοιχα. το 3-ετές RFS και OS δεν διέφερε ανάμεσα 
στις δύο ομάδες ασθενών, αλλά το 3-ετές RFS υπερείχε 
στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν εντατικοποιημένη 
θεραπεία εφόδου έναντι του R-CHOP. για τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ΑμΑκ, το σχήμα εφόδου (R-CHOP 
έναντι εντατικοποιημένου σχήματος) δεν είχε σημαντική 
επίπτωση στο 3-ετές RFS και OS. για τους ασθενείς με 
υποτροπή επιθετικού λεμφώματος η καθιερωμένη πρα-
κτική είναι η χορήγηση σχήματος διάσωσης ακολουθού-
μενη από ΑμΑκ για τους ασθενείς με χημειοευαίσθητη 
νόσο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει, ως αναμενόμενο, 

από 15 κέντρα, και στην οποία εξετάστηκε η επίπτωση 
του τύπου της θεραπείας εφόδου και της σταθεροποίη-
σης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αι-
μοποιητικών κυττάρων (ΑμΑΑ) στην έκβαση.20 Αν και 
συμπεριελήφθησαν και ασθενείς με ιστολογική διάγνωση 
Β-κυτταρικού λεμφώματος αταξινόμητου με ενδιάμεσα 
χαρακτηριστικά μεταξύ DLBCL και λεμφώματος Burkitt 
(48% των ασθενών), το 50% εξ αυτών (154 ασθενείς) εί-
χαν DLBCL. οι συχνότεροι χορηγούμενοι χημειοθερα-
πευτικοί συνδυασμοί εφόδου ήταν το R-CHOP (32%), 
το R-Hyper-CVAD/μΑ (21%), το DA-EPOCH-R (21%), 
και το R-CODOX-M/IVAC (14%). με τον συνδυασμό 
DA-EPOCH-R επετεύχθη στατιστικά σημαντικό υψηλό-
τερο ποσοστό πλήρων υφέσεων (ΠΥ) σε σύγκριση με το 
R-CHOP. ςυνολικά 83 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εκ των οποίων 39 
ασθενείς στη φάση της 1ης ΠΥ (28 ΑμΑκ, και 11 αλ-
λογενή μΑκ). Από τους 154 ασθενείς που εμφάνισαν 
πρόοδο νόσου, το συχνότερα χρησιμοποιούμενο σχήμα 
διάσωσης ήταν το RICE (47%). με διάμεση παρακο-
λούθηση τους 23 μήνες, 38% των ασθενών ήταν εν ζωή 
χωρίς εξέλιξη νόσου. η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλι-
ξη νόσου (PFS) και συνολική επιβίωση (οS) ήταν 10.9 
και 21.9 μήνες, αντίστοιχα. ςτατιστικά σημαντική υπε-
ροχή του PFS διαπιστώθηκε στην ομάδα των ασθενών 
που έλαβαν εντατικοποιημένο σχήμα έναντι αυτών που 
έλαβαν τον συνδυασμό R-CHOP (διάμεσο PFS 21.6 μή-
νες έναντι 7.8 μήνες, P =.001). Δεν υπήρχε διαφορά στο 
OS ανάμεσα στις ομάδες αυτές. ςυνολικά, για τους ασθε-
νείς που πέτυχαν ΠΥ, και πάλι δεν διαπιστώθηκε διαφορά 
στην OS μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε με-
ταμόσχευση και αυτών που παρέμειναν σε παρακολού-
θηση. μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
11 κλινικών μελετών που περιλάμβανε 394 ασθενείς με 
HGBL-DH, συνέκρινε την έκβαση των ασθενών που έλα-
βαν θεραπεία εφόδου με R-CHOP έναντι άλλων εντατι-
κοποιημένων σχημάτων. οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία 
εφόδου είτε με R-CHOP (n=180), R-EPOCH (n=91), ή 
R-Hyper-CVAD/MA, R-CODOX-M/R-IVAC (n=123).21 
το διάμεσο PFS για το R-CHOP, R-EPOCH, και λοιπά 
εντατικοποιημένα σχήματα ήταν 12, 22, και 19 μήνες, 
αντίστοιχα. ςτη μελέτη αυτή η χρήση του R-EPOCH ως 
1ης γραμμής θεραπεία μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της 
νόσου έναντι του R-CHOP (μείωση του σχετικού κινδύ-
νου κατά 34%, P=0.032), εντούτοις η συνολική επιβίω-
ση δεν διέφερε μεταξύ των τριών ομάδων.

η υπεροχή του DA-EPOCH-R έναντι του R-CHOP 
στις ανωτέρω αναδρομικές μελέτες, αλλά και η πιο ήπια 
τοξικότητά του έναντι των άλλων εντατικοποιημένων 
σχημάτων, οδήγησαν πολλά κέντρα στην υιοθέτηση 
του DA-EPOCH-R ως προτιμητέου συνδυασμού για τα 
HGBCL-DH. Εν τούτοις τα αποτελέσματα της φάσεως 
3 CALGB/Alliance 50303 μελέτης που ανακοινώθηκαν 
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ότι η έκβαση μετά από σχήμα διάσωσης και ΑμΑκ εί-
ναι φτωχή για ασθενείς με MYC-αναδιατασσόμενη νόσο. 
ςτην Βιο CORAL μελέτη, ασθενείς με τεκμηριωμένo με 
FISH HGBCL-DH είχαν εξαιρετικά δυσμενή έκβαση με-
τά από διάσωσης με R-DHAP ή R-ICE και ΑμΑκ.25 μια 
αναδρομική μελέτη επί 117 ασθενών που επίσης εξέτασε 
τον ρόλο της ΑμΑκ σε ασθενείς HGBCL-DH και DLB-
CL-DE σε φάση χημειοευαίσθητης υποτροπής, το 4-ετές 
PFS ήταν 0%.26 τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι 
οι ασθενείς με HGBCL-DE πέραν της 1ης ύφεσης πρέπει 
κατά 1η επιλογή να εντάσσονται σε κλινικές μελέτες με 
νεότερους πειραματικούς παράγοντες παρά σε πρόγραμ-
μα διάσωσης με χημειοθεραπεία.

για τους ασθενείς με DLBCL, είναι σαφές ότι μετά 
από θεραπεία με R-CHOP, η έκβαση των ασθενών που 
είναι DLBCL-DE είναι υποδεέστερη αυτών που είναι μη-
DE4,6,12 (Πίνακας 2). μάλιστα μια πρόσφατη μελέτη από 
τη γερμανική ομάδα μελέτης Επιθετικών λεμφωμάτων 
που εξέτασε την έκβαση των ασθενών με DLBCL που 
συμπεριελήφθησαν σε 2 μεγάλες προοπτικές κλινικές με-
λέτες (Ricover-60 και R-MegaCHOEP) επιβεβαίωσε τη 
φτωχότερη πρόγνωση των DLBCL-DE, αλλά δεν επιβε-
βαίωσε την προγνωστική αξία της COO ταξινόμησης.27 
για την ανάλυση της COO χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή 
πλατφόρμα Lymph2Cx που περιλαμβάνει 20 γονίδια και 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία Nanostring, και αναπαράγει 
με αξιοπιστία το προφίλ γονιδιακής έκφραση της COO σε 
ιστό προερχόμενο από μονιμοποιημένα σε παραφίνη βιο-
πτικά παρασκευάσματα.28 Θα πρέπει να συγκρατήσουμε 
από τη μελέτη αυτή ότι διττή ανοσοϊστοχημική έκφραση 
των MYC/BCL2 είχε δυσμενή προγνωστική αξία εντός 
της GCB, και όχι της ABC ομάδας ασθενών.

τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η προ-
γνωστικοποίηση των DLBCL είναι πολύπλοκη, φαίνε-
ται ότι υπάρχει μια πιο σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μοντέλων κυτταρικής προέλευσης και διπλής MYC/
BCL2 έκφρασης και ότι τα δύο προγνωστικά μοντέλα 
(COO και DE) παρέχουν συμπληρωματικές προγνωστι-

κές πληροφορίες. Παρ’ αυτά, γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς 
με DLBCL-DE δεν έχουν την έκβαση που θα επιθυμού-
σαμε μετά από θεραπεία με R-CHOP. το ερώτημα βέβαια 
που τίθεται είναι αν υπάρχει καλύτερη θεραπεία για τους 
ασθενείς αυτούς. η φάσεως 3 CALGB/Alliance 50303 
μελέτη που συνέκρινε το R-CHOP με το DA-EPOCH-R 
δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.22 Επιπρόσθε-
τα, πέραν της υποχρεωτικής νοσηλείας για τη λήψη της 
θεραπείας, περισσότερα επεισόδια ουδετεροπενικού πυ-
ρετού, θρομβοπενίας, και νευροπάθειας παρατηρήθηκαν 
στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν το DA-EPOCH-R. 
Αν και εκκρεμεί η επικαιροποίηση της μελέτης με ανά-
λυση της έκβασης των υπο-ομάδων (COO και DE), τα 
αποτελέσματα, όπως παρουσιάστηκαν, ενισχύουν την 
πρωτοκαθεδρία του R-CHOP ως θεραπεία 1ης γραμμής 
στα DLBCL, NOS. ςυνιστάται, όπου υπάρχει δυνατό-
τητα, ασθενείς με DLBCL-DE να εντάσσονται σε κλι-
νικές μελέτες.

Έντονος προβληματισμός έχει προκύψει από την ασυμ-
φωνία αναδρομικών και προοπτικών κλινικών μελετών 
σε ό,τι αφορά (α) την αποτελεσματικότητα των θεραπει-
ών υπό διερεύνηση και (β) την ανάλυση των προγνωστι-
κών παραμέτρων, όπως COO (GCB vs non-GCB), DE vs 
non-DE, και την επίπτωσή τους στην έκβαση ασθενών 
με DLBCL. για παράδειγμα, οι τρέχουσες κλινικές με-
λέτες φάσεως 3 δείχνουν απρόσμενα εξαιρετική έκβαση 
μετά από θεραπεία με R-CHOP. ςτην CALGB/Alliance 
50303 μελέτη οι ασθενείς στο σκέλος του R-CHOP εί-
χαν 3-ετές EFS 81% και 5-ετές EFS 69%. Επίσης η προ-
σφάτως δημοσιευμένη μελέτη PRELUDE φάσεως 3 που 
διερεύνησε τη σταθεροποίηση με enzastaurin vs place-
bo σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου νόσο (IPI score 3-4) 
δεν ανέδειξε διαφορά στην έκβαση αλλά το 4-ετές PFS 
ήταν εξαιρετικό, 70%, ασύνηθες για τέτοια ομάδα ασθε-
νών.29 Επίσης γνωρίζουμε από αναδρομικές μελέτες επί 
ασθενείς που είχαν ενταχθεί σε προοπτικές κλινικές με-
λέτες ότι τα ABC DLBCL, ταξινομημένα με GEP, έχουν 
PFS 40% και OS 50%-60% μετά από R-CHOP. Παρο-

πίνακας 2. Επίπτωση της διπλής ανοσοϊστοχημικής έκφρασης MYC/BCL2 στην έκβαση των DLBCL.

Μελέτη Ν MYC+/BCL2+ % Θεραπεία Έκβαση-Σχόλια

Green  
και συν.12

193 29% R-CHOP 3-ετές PFS 39% έναντι 75% (P <.001) και OS 43% έναντι 
86% (P <.001) για MYC+/BCL2+ έναντι άλλων DLBCL

Johnson  
και συν.4

167 21% R-CHOP HR για OS για MYC+/BCL2+ 3.2 έναντι 0.47 για ΜΥC+/
BCL2- έναντι 1,6 για MYC-/BCL2+ (P= .001, P= .11, P= .17)

Hu και συν.6 466 34% R-CHOP 5-ετές PFS 27% έναντι 73% (P <.0001) και OS 30% έναντι 
75% (P <.0001) για MYC+/BCL2+ έναντι άλλων DLBCL

Staiger  
και συν.27

414 26% R-CHOP, 
R-MegaCHOEP

OS MYC+/BCL2+ < έναντι άλλων DLBCL (P <.001) OS 
GCB MYC+/BCL2+ < έναντι άλλων DLBCL GCB (P= .03)

Επεξηγήσεις: PFS: επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου, OS: συνολική επιβίωση, HR: αναλογικός κίνδυνος, GCB: τύπου βλαστικού κέντρου Β-κύτταρο
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παραλλαγών αυτών, π.χ. η πλειοψηφία των ασθενών με 
ΑΒC/non-GCB DLBCL εμπεριέχονται στην ομάδα των 
DLBCL-DE. Επομένως, ένα χρήσιμο μάθημα από τις με-
λέτες αυτές είναι η επιτακτική ανάγκη οι μελλοντικές κλι-
νικές μελέτες να εστιάζονται στις υποομάδες αυτές. Επίσης 
οι μελέτες αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 
έχουν στατιστική ισχύ για τη διερεύνηση διαφορών στις 
ανωτέρω αναφερόμενες παραλλαγές των DLBCL αλλά 
να υπάρχουν και μηχανισμοί ώστε, με πιο ελαστικά κρι-
τήρια, να εντάσσονται όλοι οι διαθέσιμοι ασθενείς χω-
ρίς τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

νεότερες στοχευμένες θεραπείες 
Υποσχόμενος παράγοντας για την αντιμετώπιση των 

HGBL-DH είναι ο από του στόματος αναστολέας του 
BCL2 venetoclax που έχει επιδείξει in vivo αποτελεσματι-
κότητα σε myc-καθοδηγούμενα μοντέλα λεμφωμάτων σε 
ποντικούς και έχει μελετηθεί σε ασθενείς με λεμφώματα 
σε φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου αλλά με περιορι-
σμένη αποτελεσματικότητα σε επιθετικούς ιστολογικούς 
υποτύπους.33,34 μια κατηγορία ρυθμιστικών πρωτεϊνών 
που αναγνωρίζουν ειδικές μεταβολές των ιστονών, απο-
καλούμενες bromodomains, έχουν ρυθμιστική ιδιότητα 
στην έκφραση του MYC, και η αναστολή τους διαταράσ-
σει το μεταγραφικό δίκτυο των MYC-καθοδηγούμενων 
λεμφωμάτων. ο JQ1, αναστολέας των bromodomains, κα-
ταστέλλει την ανάπτυξη μΥC-αναδιατασσόμενων DLB-
CL σε ποντικούς, και πλέον βρίσκεται σε στάδιο κλινικών 
μελετών σε ασθενείς με MYC-σχετιζόμενα λεμφώματα.35 
μάλιστα έχει διαπιστωθεί συνέργεια μεταξύ του veneto-
clax και του JQ1 in vivo.36

τέλος, η εξατομικευμένη θεραπεία με τ κύτταρα που 
εκφράζουν χιμαιρικό αντι-CD19 υποδοχέα (anti-CD19 
CAR-T cells) έχει σημαντική κλινική αποτελεσματικότη-
τα σε ασθενείς με χημειοανθεκτικά λεμφώματα, περιλαμ-
βανομένων και των HGBL-DH,37 τρεχόντως είναι ίσως η 
μόνη υποσχόμενη πειραματική θεραπεία για ασθενείς με 
ανθεκτικό HGBL-DH,38 και συνιστάται για ασθενείς με 
προσβασιμότητα σε κέντρα που παρέχουν κλινικές με-
λέτες με CAR-T cells.

μοίως, αναδρομική ανάλυση επί ασθενών με non-GCB/
ABC DLBCL, ταξινομημένα με IHC αλγόριθμο, το 2-ετές 
PFS και οS είναι 28% και 46%, αντίστοιχα. Εν τούτοις, 
συγκριτικά, 2 τυχαιοποιημένες φάσεως 2 κλινικές μελέ-
τες της γερμανικής ομάδας, διεξαχθείσες σε ασθενείς με 
τον αποκλειστικό non-GCB/ABC DLBCL υπότυπο, εξε-
τάστηκε η αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης του 
bortezomib στο R-CHOP ως θεραπεία 1ης γραμμής και 
ανέδειξαν 2-ετές PFS >77% και OS 80%-90% στο σκέ-
λος του R-CHOP,30,31 και πάλι μη αναμενόμενη υψηλή 
αποτελεσματικότητα. μια από τις πιθανές ερμηνείες για 
τις διαφορές στην έκβαση μεταξύ αναδρομικών και προ-
οπτικών πληθυσμιακών ομάδων ασθενών είναι ότι αφε-
νός οι αναδρομικές μελέτες περιλαμβάνουν όλους τους 
διαθέσιμους ασθενείς και αφετέρου οι προοπτικές με-
λέτες εμπεριέχουν ένα ενδογενές bias στην επιλογή των 
ασθενών, περιλαμβάνοντας μόνον ασθενείς που η κατά-
σταση ικανότητας τους επιτρέπει να πληρούν τα κριτή-
ρια ένταξης στις μελέτης, και που ταυτόχρονα έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε ακαδημαϊκά, κατά κύριο λό-
γο, κέντρα που διεξάγουν τις μελέτες.

μια άλλη παράμετρος που έχει επίσης αναδειχθεί είναι 
ότι οι αναγνωρισμένες παραλλαγές των DLBCL (GCB/
non-GCB, DE/non-DE, HGBL-DH) και τα προγνωστικά 
τους χαρακτηριστικά περιπλέκουν περαιτέρω την ερμη-
νεία κλινικών μελετών. η CALGB/Alliance 50303 δεν 
ανέδειξε διαφορά μεταξύ DA-EPOCH-R και R-CHOP,22 
ενώ η μελέτη GOYA που σχεδιάστηκε για να εξετάσει 
την αποτελεσματικότητα του 2ης γενιάς αντι-CD20 obinu-
tuzumab έναντι του rituximab σε ασθενείς με πρωτοδι-
αγνωσθέν DLBCL, πάντα σε συνδυασμό με το CHOP, 
είχε ανάλογη τύχη αφού δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο 
πρωτεύον καταλυτικό σημείο της μελέτης, το PFS.32 Θα 
πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα αυτά με κριτική μα-
τιά, καθώς τα DLBCL και στις δύο αυτές μελέτες περιέ-
λαβαν σαφώς οριζόμενες από την WHO υποομάδες που 
λόγω του σχεδιασμού των μελετών αυτών χάνονται στη 
συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η δε στατιστική 
τους ισχύ δεν επιτρέπει την ανάδειξη διαφορών, αν και 
εφόσον υπάρχουν. το πρόβλημα γίνεται ποιο σύνθετο αν 
αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη των 
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ABSTRACT: The 2016 revision of the WHO classification for lymphomas includes a new entity, sepa-
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