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ΠΕΡιληΨη: Ως τα πλέον συνήθη επιθετικά λεμφώματα non-Hodgkin (NHL), χαρακτηρίζονται τα ακό-
λουθα: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL), περιφερικό τ-λέμφωμα (PTCL), λέμφωμα από 
κύτταρα μανδύα (MCL), λεμφοβλαστικό λέμφωμα και λέμφωμα Βurkitt. Oι υψηλές δόσεις χημειοθερα-
πείας και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (haematopoietic cell transplantation/ HCT) παρέ-
χονται σε κάθε ασθενή που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική χημειοθεραπεία σε οιονδήποτε 
χρόνο. τα πτωχά αποτελέσματα της θεραπείας διάσωσης οδήγησαν σε συχνότερη εφαρμογή της μεγα-
θεραπείας και της αυτόλογης μεταμόσχευσης (autologous/autoHCT) επειδή η μεγαλύτερη δόση μπορεί 
να επιφέρει υψηλή εκρίζωση του όγκου και θεωρητικά, μακρόχρονη ύφεση ή ίαση σε χημειοευαίσθη-
τη νόσο. η autoHCT είναι θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με χημειοευαίσθητο DLBCL σε υποτροπή ή 
πρόοδο νόσου. Πρωτοποριακές εργασίες του 1990 καθιέρωσαν το ρόλο της autoHCT και έπειτα από δε-
καετίες ένας σημαντικός όγκος δεδομένων έχουν συλλεχθεί. η «σφραγίδα» μελέτη της προ Rituximab 
εποχής έδειξε την ανωτερότητά της κατά της θεραπείας διάσωσης. ςτη Rituximab εποχή, η τυχαιοποιη-
μένη μελέτη των 3 κύκλων RICE έναντι RDHAP, με συγκρίσιμα αποτελέσματα, επιβεβαίωσε τη μελέ-
τη της PARMA (3-ετής επιβίωση χωρίς νόσο/PFS 53% επί χημειοευαισθησίας μετά BEAM/autoHCT). 
Παρά τις πολλές μελέτες με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, σταθερά συμπεράσματα δεν υφίστανται για 
την αξία της autoHCT ως μέρος της αρχικής θεραπείας. οι υποψήφιοι για autoHCT είναι ασθενείς σε 
1η υποτροπή ή σε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο επί χημειοευαισθησίας. Νέες δυνατότητες διαφαίνονται 
με τα νεώτερα προπαρασκευαστικά ή με ραδιοανοσοθεραπεία. Πολλοί κλινικοί παράγοντες, όπως το 
στάδιο νόσου (aaIPI), η LDH, η μεγάλη ηλικία, η κακή γενική κατάσταση καθώς και ο τύπος του κυτ-
τάρου, προδικάζουν την πτωχή πρόγνωση μαζί με τη φάση νόσου και το χρόνο υποτροπής. καλύτερα 
αποτελέσματα παρατηρούνται σε αρνητικό PET/CT πρo HCT, αν και αμφισβητείται η προγνωστική 
του αξία από άλλες μελέτες. Πολλές μελέτες, μη τυχαιοποιημένες, κατέδειξαν το ρόλο της autoHCT σε 
αρχική φάση σε νέους ασθενείς με λέμφωμα μανδύα μετά διάφορα αρχικά σχήματα, όπως και σε περι-
φερικά τ-λεμφώματα. οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς, με διάμεση ολική επιβίωση (OS) 10 μηνών ίσως 
είναι υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση (allogeneic/alloHCT). η alloHCT είναι χρήσιμη σε ασθε-
νείς με πολλαπλές υποτροπές ή μετά αποτυχία, υποτροπή της autoHCT σε DLBCL, PTCL και MCL. 
ςτα Burkitt και λεμφοβλαστικά λεμφώματα η αξία της αρχικής θεραπείας είναι μεγάλη καθώς και η 
alloHCT λόγω της διήθησης μυελού. η συμβατική alloHCT εφαρμόσθηκε σε ανθεκτικά λεμφώματα 
λόγω του GVLy (Graft vs Lymphoma effect -δράση μοσχεύματος έναντι λεμφώματος), αλλά η θνητό-
τητα ήταν υψηλή. μη μυελοτοξικά σχήματα ελαττωμένης έντασης εφαρμόζονται πλέον με ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα. η κύρια αιτία αποτυχίας είναι η υποτροπή, οπότε η επιλογή των ασθενών με ΝηL 
θα πρέπει να βασίζεται στη φάση νόσου δηλαδή σε πλήρη ύφεση ή πολύ καλή μερική ύφεση με μικρό 
φορτίο νόσου. μεγάλη αξία πρέπει να δοθεί στην τροποποίηση και ενίσχυση του προπαρασκευαστι-
κού σχήματος ανάλογα με τη φάση νόσου. καλύτεροι υποψήφιοι για την αλλογενή μεταμόσχευση είναι 
όσοι υποτροπιάζουν αργά μετά την αυτόλογη και παρουσιάζουν ένα βαθμό χημειοευαισθησίας. η αλ-
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Εισαγωγή
τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση στην εμ-

φάνιση των NHL, με μεγαλύτερη αύξηση στα επιθετικά 
λεμφώματα. τα NHL είναι ετερογενής ομάδα λεμφικών 
νεοπλασιών και η αντιμετώπιση των ασθενών είναι μια 
πολύπλοκη διαδικασία στρατηγικής. Έχουν στοιχειοθε-
τηθεί άνω των 30 διαφορετικών υποτύπων NHL στην 
κατάταξη WHO και επιπρόσθετα υπάρχει ετερογένεια 
μεταξύ των υποτύπων1. οι τρέχουσες εξελίξεις της μο-
ριακής βιολογίας πιθανόν να τελειοποιήσουν τις κατατά-
ξεις με αναγνώριση νέων οντοτήτων και ομογενοποίηση 
των υποτύπων2. Εν τούτοις, προς το παρόν ασθενείς με 
όμοιες διαγνώσεις αλλά πολύ διαφορετική κλινική ει-
κόνα και εξέλιξη καθώς και μοριακή παθογένεια νόσου 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες προγνω-
στικούς δείκτες3. οι υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας και 
η HCT έχει τύχει ευρείας αποδοχής σε λεμφώματα σε 
φάση νόσου ανθεκτική στην αρχική θεραπεία, μερική 
απάντηση ή ευαίσθητη υποτροπή4. το Βurkitt λέμφωμα 
είναι επιθετικό και χρειάζεται συμβατική χημειοθεραπεία 
εντατικοποιημένη με πολλαπλούς χημειοθεραπευτικούς 
παράγοντες με έκβαση επιτυχή είτε στα παιδιά είτε στους 
ενήλικες5. το δε λεμφοβλαστικό λέμφωμα με κοινά κλινι-
κά και μορφολογικά - ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστι-
κά με τα της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ολλ) 
αντιμετωπίζεται όμοια με ολλ6. ςτα Burkitt και λεμφο-
βλαστικά λεμφώματα μεγάλη είναι η αξία της αρχικής 
θεραπείας ενώ 70% που μεταμοσχεύονται σε 1η ύφεση 
εμφανίζουν σταθερές παρατεταμένες υφέσεις. λόγω της 
διήθησης μυελού πολλά κέντρα τείνουν προς την αλλο-
γενή μεταμόσχευση.7

Αυτόλογη μεταμόσχευση Αυτόλογων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων (autoHCT)
Διαδικασία αυτομεταμόσχευσης

η τρέχουσα συμβατική χημειοθεραπευτική αντιμετώ-
πιση 1ης γραμμής με συγχορήγηση ή όχι μονοκλωνικών 
αντισωμάτων είναι δυνατόν να πετύχει ύφεση σε άνω του 
70% των ασθενών. μόνο όμως το 40-50% από αυτούς θα 
παραμείνουν σε ύφεση επί μακρόν. Παραμένει απογοη-

τευτική η χρήση θεραπείας διάσωσης στα επιθετικά υψη-
λής κακοήθειας λεμφώματα επειδή λιγότεροι από 5-10% 
των ασθενών ωφελούνται. Θεωρητικά, οι υψηλές δόσεις 
χημειο- με ή χωρίς ακτινο-θεραπεία και η αυτόλογη με-
ταμόσχευση παρέχεται σε κάθε ασθενή, σε οιονδήποτε 
χρόνο, που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική χη-
μειοθεραπεία8. Ακολουθώντας τις αρχές του δοσοεξαρ-
τώμενου αποτελέσματος, πολύ εντατικά υψηλών δόσεων 
χημειοθεραπείας±ακτινοθεραπείας σχήματα εφαρμόσθη-
καν με στόχο τη μυελοκαταστολή. Πειραματικά δεδομέ-
να έδειξαν ότι η επιβίωση των λεμφωματικών κυττάρων 
ποντικών in vivo ήταν δοσοεξαρτώμενη των αλκυλιωτι-
κών παραγόντων9. η λογική της μεγαθεραπείας και αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης βασίζεται στη θεώρηση ότι η 
αύξηση των δόσεων των χορηγουμένων φαρμάκων πέ-
ρα από τον περιορισμό της μυελοτοξικότητας είναι δυ-
νατόν να υπερνικήσει την ανθεκτικότητα. Άλλη δομική 
αρχή είναι η χρήση φαρμάκων με διαφορετικό μηχανι-
σμό αντινεοπλασματικής δράσης και μικρή αλληλοεπικά-
λυψη όσον αφορά στην τοξικότητα. η χρήση μη ειδικών 
του κύκλου (αλκυλιωτικά και νιτροζουρίες) είναι ευρεία 
με δόσεις αυξανόμενες καθώς και πρόσφατα άλλων φαρ-
μάκων. μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις 
κάποιου ανώτερου προπαρασκευαστικού σχήματος σε 
σχέση με το gold standard BEAM10. η εφαρμογή της με-
γαθεραπείας πρέπει να προσφέρει μεν την ευκαιρία της 
ίασης αλλά να μην προκαλεί σοβαρή μη αιματολογική 
τοξικότητα11-13. τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προπαρα-
σκευαστικά της μεταμόσχευσης είναι τα εξής: CY/TBI, 

TBI/VP16/CY, BEAC, CBV, ενισχυμένο CBV, Bu/Cy/E, 
FEAM, BuEM, BeEAM, Thiotepa-based σχήματα14-20. 
η ολόσωμη ακτινοβόληση (TBI) έχει ελαχιστοποιηθεί 
ως μέρος του προπαρασκευαστικού σχήματος από 50% 
σε 15% που ήταν στη μεταμόσχευση των λεμφωμάτων. 
λόγω έλλειψης τυχαιοποιημένων μελετών δε διαφαίνε-
ται κάποια υπεροχή μεταξύ τους. τα αποτελέσματα των 
διαφόρων σχημάτων κυμαίνονται σε PFS από 34-60% 
και OS από 26-46%. τα σχήματα χημειοθεραπείας απο-
τελούνται από 2-4 φάρμακα, δίνουν πλήρη ύφεση (CR) 
60-85%, ενώ η PFS στα 2 έως 5 έτη είναι 34-60% και OS 
24-46%. H TRM (treatment-related mortality) κυμαινό-
ταν σε 3,8-17%, αν και τελευταία έχει πέσει κάτω από 
5%. Παρατηρούνται ακόμη δευτερογενείς κακοήθειες (4-

λογενής μεταμόσχευση έχει θέση σε νεότερης ηλικίας ασθενείς ή μεγαλύτερης με μικρή συννοσηρότη-
τα, καλής γενικής κατάστασης που έχουν μεγάλη πιθανότητα υποτροπής εάν υποβληθούν σε autoHCT, 
ή μετά υποτροπή από autoHCT και σε νόσο με διήθηση μυελού. Oι μελέτες δείχνουν ότι η alloHCT γε-
νικά προσφέρει μακρόχρονη PFS (42–48%), όταν διενεργείται σε αρχικές φάσεις στο λέμφωμα μανδύα 
και περιφερικά τ-λεμφώματα. ςτη σύγχρονη πραγματικότητα η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί μια 
ευοίωνη προοπτική ίασης για επιλεγμένους ασθενείς με ανθεκτικό NHL ή υποτροπιάζον μετά autoHCT.
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12%) και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. η συχνότη-
τα εμφάνισης μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου (MΔς) και 
οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ) υπολογίζεται σε 
10-18% στα 5 χρόνια με διάμεση επιβίωση <12 μήνες και 
κυριότερο ενοχοποιητικό παράγοντα τα αλκυλιωτικά21,22.

η ραδιοανοσοθεραπεία (radioimmunotherapy/RIT) με 
yttrium-90 (90Y)-ibritumomab tiutexan στη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με NHL είναι ένα 
πεδίο που αναπτύσσεται με την προοπτική της βελτίωσης 
των αποτελεσμάτων επί υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής 
νόσου. τα ραδιοσεσημασμένα ανοσοσυμπλέγματα που 
έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία NHL είναι τα ακόλουθα: 
90Y – ibritumomab tiutexan (Zevalin) και I-tositumomab 
(Bexxar) και στοχεύουν το επιφανειακό αντιγόνο CD20. 
με τη ραδιοανοσοθεραπεία είναι δυνατή η μεταφορά 
ραδιονουκλεοτιδίων με επιλεκτικό τρόπο στα κύτταρα 
όγκου που ήδη έχουν στοχευθεί με μονοκλωνικό αντίσω-
μα. η λογική για τη χρήση αυτής της στρατηγικής συνί-
σταται στη ραδιοθεραπεία του όγκου αποφεύγοντας την 
έκθεση στην ακτινοβολία των άλλων ιστών. οι τοξικές 
επιπλοκές αφορούν κυρίως στον αιματολογικό ιστό, αλ-
λά είναι αναστρέψιμες και παροδικές. τα προκαταρκτι-
κά ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην αυτόλογη όσο 
και στην αλλογενή μεταμόσχευση και επιβεβαιώνονται 
σε συγκριτικές μελέτες συμβατικού προπαρασκευαστι-
κού με συνδυασμένο με ραδιοσεσημασμένα μονοκλωνι-
κά αντισώματα. Είναι σαφές ότι θα δώσουν νέα ώθηση 
τόσο στην αυτόλογη όσο και στην αλλογενή μεταμόσχευ-
ση εάν συμβάλλουν τελικά στην αυξημένη αποτελεσμα-
τικότητά τους στα ανθεκτικά λεμφώματα23-26.

η παρουσία λεμφωματικών κυττάρων στο μόσχευ-
μα είναι πιθανή στα λεμφώματα μανδύα και σπανιότε-
ρα στα υψηλής κακοήθειας. Δεν είναι διευκρινισμένο αν 
είναι κλωνογενή και αν ενοχοποιούνται για την υποτρο-
πή. τα περιφερικά προγονικά κύτταρα συλλεχθέντα μετά 
κινητοποίηση με χημειοθεραπεία και αυξητικούς παρά-
γοντες χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σαν μόσχευμα8.

Η χημειοευαισθησία στο σχήμα διάσωσης που χρη-
σιμοποιείται και για κινητοποίηση του αιματικού μο-
σχεύματος μαζί με αυξητικούς παράγοντες αποδείχθηκε 
μεγάλης σημασίας στην πρώτη μελέτη (επιβίωση χωρίς 
νόσο 36% έναντι 15%) όσο και σε επόμενες που επιβε-
βαίωσαν πτωχά αποτελέσματα σε ανθεκτική νόσο και 
μηδενικά σε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο27,28. τα σχή-
ματα διάσωσης προ της μεταμοσχεύσης παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην έκβαση της μεταμόσχευσης. το ιδανικό 
σχήμα δεν υφίσταται αλλά τα υπάρχοντα παρέχουν αντι-
κειμενική απάντηση 60%, με πλήρη απάντηση 30%. ο 
βασικός συνδυασμός (Ifosfamide + etoposide) έχει συ-
γκρίσιμα αποτελέσματα με το σχήμα DHAP. ο συνδυ-
ασμός ara-C + anthracyclines + ifosfamide + Etoposide 
είναι ο ισχυρότερος χωρίς όμως απόδειξη από τυχαιοποι-
ημένες μελέτες.29

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
(DLBCL)

Αποτελούν το 30% των λεμφωμάτων και τα 2/3 των 
επιθετικών λεμφωμάτων. ςε ποσοστό 40% είναι ιάσιμα 
μετά συμβατική χημειοθεραπεία, 30% ανθεκτικά και 30% 
υποτροπιάζοντα ακόμη και στη Rituximab εποχή. η θε-
ραπεία διάσωσης προσφέρει ίαση 10%, ενώ η αυτόλογη 
μεταμόσχευση παρέχεται σε κάθε ασθενή, σε οιονδήπο-
τε χρόνο, που δεν έχει προοπτική ίασης με τη συμβατική 
χημειοθεραπεία. το Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου έχει την 
ίδια πρόγνωση με DLΒCL. ςτα οζώδη λεμφώματα, η με-
τάπτωση σε επιθετικό NHL συμβαίνει με συχνότητα 3% 
ανά έτος και προδικάζει πτωχή πρόγνωση. ο παγκόσμιος 
προγνωστικός δείκτης (ιΡι) δίδει στοιχεία για την εξέλιξή 
τους και σύμφωνα με αυτόν η μεγαθεραπεία εφαρμόζεται 
σε υψηλού κινδύνου στη διάγνωση ή σε υποτροπή.30,31

Ασθενείς υψηλού κινδύνου σε πλήρη ύφεση 
ή μερική ύφεση CR1 - PR1

Ασθενείς με intermediate/high IPI στη διάγνωση εμ-
φανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής μετά τη θερα-
πεία 1ης γραμμής και έχει προταθεί η διενέργεια autoHCT 
ως σταθεροποίηση της CR1. ςε τυχαιοποιημένες μελέτες 
τα αποτελέσματα παραμένουν αντικρουόμενα για το εάν 
πράγματι η AHCT υπερέχει της συμβατικής θεραπείας, αν 
και στις περισσότερες η autoHCT επιτυγχάνει υψηλότερα 
ποσοστά μακράς επιβίωσης χωρίς νόσο (DFS 55-87%). 
μετα-ανάλυση 15 μελετών με 3079 ασθενείς έδειξε ότι 
η autoHCT δεν βελτιώνει την OS και DFS32. ςε 4 μελέ-
τες αποδείχθηκε ανωτερότητα σε OS και DFS στο σκέ-
λος της μεταμόσχευσης, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπήρχε 
διαφορά. Παρά τις τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες, 
ποτ όμως διεξήχθησαν στην εποχή προ Rituximab και 
προσπάθησαν να αποδείξουν τη χρησιμότητα της αυτό-
λογης HCT σαν μέρος της πρωταρχικής θεραπείας στα 
DLBCL, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. ςτη μετά 
Rituximab εποχή έγιναν πολλές φάσης II και ιιι μελέτες 
τυχαιοποιημένες. οι Tarella και συνεργάτες απέδειξαν ότι 
η πρώιμη μεταμόσχευση ευνοεί τους ασθενείς με aaIΡI 
2-3 χωρίς διαφορά μεταξύ των υποτύπων με φαινότυπο 
germinal center και activated B-cell33. Oι μελέτες SWOG 
και της ιταλικής ομάδας δεν κατάφεραν να καταδείξουν 
ανωτερότητα επιβίωσης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε μεταμόσχευση34,35.

Ασθενείς με χημειοευαίσθητη υποτροπή
το 1987 ανακοινώθηκε από τους Philip και συνερ-

γάτες ίαση 35-40% μετά αυτόλογη μεταμόσχευση σε 
χημειοευαίσθητο διάχυτο επιθετικό λέμφωμα27. Επιβε-
βαιώθηκε η ανωτερότητα της αυτομεταμόσχευσης έναντι 
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της συμβατικής χημειοθεραπείας το 199528. η τυχαιο-
ποιημένη μελέτη της Parma επιβεβαίωσε ότι η autoHCT 
υπερέχει της συμβατικής χημειοθεραπείας τόσο στην 
OS όσο και τη DFS (53% έναντι 32% p=0,04 και 46% 
έναντι 12% p=0,001 αντίστοιχα). Επιπλέον, στη μελέτη 
της Parma, αλλά και από άλλα κέντρα, αξιολογήθηκαν 
παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της autoHCT. 
ο ιΡι στην φάση της υποτροπής >0, η διάρκεια ύφεσης 
<12 μηνών, το εκτεταμένο στάδιο της νόσου (III-IV), η 
υψηλή τιμή της LDH και η κακή γενική κατάσταση του 
ασθενούς αποδείχθηκαν κακής πρόγνωσης παράγοντες 
για την επιτυχή έκβαση της autoHCT. ςτην τυχαιοποιη-
μένη μελέτη της Parma δείχθηκε η ανωτερότητα της αυ-
τομεταμόσχευσης σε χημειοοευαίσθητη υποτροπή μετά 
DHAP διάσωση έναντι 4 επιπρόσθετων DHAP. ςτη με-
λέτη Parma 188 ασθενείς σε πρώτη υποτροπή, η απά-
ντηση σε 2 DHAP σχετίσθηκε με χρόνο υποτροπής και 
των LDH και IPI στην υποτροπή. Πολυκεντρική μελέ-
τη έδειξε ότι η 3-ετής επιβίωση χωρίς νόσο μετά DHAP 
σταθεροποιημένο με αυτόλογη μεταμόσχευση ήταν 46% 
έναντι 12% μετά DHAP±ακτινοθεραπεία χωρίς αυτόλο-
γη μεταμόσχευση. Περιελήφθησαν ασθενείς <60 ετών, 
χωρίς διήθηση μυελού ή κεντρικού νευρικού συστήματος 
(κΝς) και ευαίσθητοι στο DHAP. Αν ληφθούν υπόψιν 
αυτοί οι παράγοντες, το ποσοστό 46% αντιπροσωπεύει 
το 1/3 των ασθενών που απέτυχαν στην αρχική θεραπεία. 
ςτην εποχή του Rituximab η κλασική Collaborative Trial 
in Relapsed Aggressive Lymphoma (CORAL) συνέκρι-
νε 2 σχήματα διάσωσης και δε βρέθηκε διαφορά μεταξύ 
RICE έναντι RDHAP (3-ετής OS 47% έναντι 51%)29,36. 
η συντήρηση με Rituximab δεν ενδείκνυται γιατί τα απο-
τελέσματα των μελετών είναι αντικρουόμενα. Mια επό-
μενη ανάλυση αξιολόγησε την προέλευση του κυττάρου 
και αποδείχθηκε διαφορά 3-ετούς PFS και OS μόνο στο 
σκέλος RDHAP, όπου στον υπότυπο germinal center B 
cell (GCB) η επιβίωση ήταν ανώτερη σε σχέση με non-
GCB υπότυπο37. τα double-hit λεμφώματα χαρακτηρίζο-
νται από 1) συνέκφραση myc + bcl-2 ή bcl-6 ή και των 3 
γονιδίων (triple-hit), 2) έχουν αυξημένη LDH, IPI, διή-
θηση KNς και εξωμυελική νόσο και 3) πτωχή επιβίωση 
(διάμεση 12 μήνες)38. οι Petrich και συνεργάτες σε ανα-
δρομική μελέτη 23 νοσοκομείων ανέλυσαν την έκβαση 
311 ασθενών με double-hit (myc κυτταρογενετική ανά-
λυση, bcl2/6 ανοσοϊστοχημική), εκ των οποίων 83 υπο-

βλήθηκαν σε μεταμόσχευση, 39 αυτόλογη σε CR1 και 
14 σε αλλογενή σε CR1. Απέδειξαν ότι η μεταμόσχευση 
δεν είχε πλεονέκτημα σε αρχική φάση. η εντατική πρω-
ταρχική χημειοθεραπεία είχε αυξημένη απάντηση αλλά 
όχι αυξημένη οS. Ως προγνωστικοί δείκτες αναδείχθη-
καν α) λευκοκυττάρωση, β) LDH >3ULN, γ) στάδιο Ann 
Arbor 3/4 και δ) διήθηση κΝς.39

Tο πρωτοπαθές λέμφωμα κΝς από μεγάλα κύτταρα 
(PCNSL) είναι αυτόνομη κλινικοπαθολογοανατομική 
οντότητα και απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία με υψηλές 
δόσεις μεθοτρεξάτης-κυταραβίνης (μτΧ – ΑRAC) και 
φαρμάκων γενικά που διαπερνούν τον αιματoεγκεφαλι-
κό φραγμό.38 η εδραίωση της απάντησης με αυτομεταμό-
σχευση μετά από προπαρασκευαστικό που περιλαμβάνει 
είτε busulphan είτε carmustine ή thiotepa αυξάνει την επι-
τυχή διάσωση αυτών των ασθενών με την προσθήκη ή 
όχι της ακτινοβόλησης κΝς.

Ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο 
η πρόγνωση των ασθενών με πρωτοπαθώς ανθεκτική 

νόσο είναι ιδιαίτερα πτωχή. ςε αρχικές μελέτες η μέση 
PFS των ασθενών ακόμη και με autoHCT δεν ξεπερνούσε 
τους 12 μήνες. Πιο πρόσφατες όμως μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς στους οποίους η νόσος διατηρεί ευαισθησία σε 
σχήματα διάσωσης μπορούν να ωφεληθούν από autoHCT 
με επίτευξη 3-ετούς DFS περίπου 40-45% (ABMTR)40. 

Πολλοί κλινικοί παράγοντες όπως ιPI εξωλεμφαδενι-
κή νόσος, υψηλή LDH, μεγάλη ηλικία, χαμηλή κατάστα-
ση ικανότητας προδικάζουν πτωχή έκβαση. Πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσος, ανθεκτική υποτροπή και υποτροπή <12 
μήνες, επίσης 3 και περισσότερες γραμμές θεραπείας απο-
τελούν κακούς προγνωστικούς δείκτες. Επίσης, επί αλλο-
γενούς HCT η ογκώδης νόσος και η διήθηση μυελού >30% 
αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες διεξαγωγής της.

Λέμφωμα από κύτταρα μανδύα (MCL)
Είναι ανίατο με τη συμβατική θεραπεία με διάμεση 

OS 3-6 έτη42. η αυτόλογη HCT θεωρείται ενδεδειγμένη 
ως αρχική θεραπεία μετά από μελέτες κυρίως μη τυχαιο-
ποιημένες και αναδρομικές. το ευρωπαϊκό δίκτυο MCL σε 
τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι η αυτόλογη HCT μετά 

πίνακας 1. Μελέτες αυτόλογης μεταμόσχευσης σε DLBCL
  Φάση Συγκριτική Επιβίωση

Philip, et al, 199528 n 215 ΥΠΟΤΡΟΠΗ chemo vs auto 53% vs 32%
Vose, et al, 200140 n 184 πρωτοπαθώς ανθεκτική 37%
Vose, 200441 n 429 1η υποτροπή vs 2η ύφεση auto 38% vs 55%
Grisselbrecht, 201029 n 396 RICE vs RDHAP auto 47% vs 51% 
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ληλος χρόνος διενέργειας της μεταμόσχευσης στα λεμ-
φώματα δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. ςύμφωνα με 
τις πρόσφατες οδηγίες διενεργείται μετά από υποτροπή 
της αυτόλογης μεταμόσχευσης, εκτός ίσως από ασθενείς 
που βρίσκονται σε μικρή ηλικία και έχουν χαμηλό κίν-
δυνο θνητότητας. ςε αυτούς η αλλογενής μεταμόσχευση 
αποτελεί αρχική θεραπεία εκλογής χωρίς όμως να υπάρ-
χουν προοπτικές μελέτες. Προϋποθέτει όμως ύπαρξη δό-
τη ενώ εμφανίζει υψηλή θνητότητα (TRM). Αν και στις 
περισσότερες από τις διενεργηθείσες μελέτες οι ασθενείς 
έπασχαν από ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο και είχαν ήδη λά-
βει πολλαπλές γραμμές θεραπειών, τα ποσοστά υποτρο-
πής ήταν χαμηλότερα της autoHCT (6-35%). Δυστυχώς, 
το αποτέλεσμα αυτό δεν εκφράζεται σε καλύτερη PFS 
λόγω της υψηλής TRM (25-40%). τα μυελοκαταστρο-
φικά αυτά σχήματα προετοιμασίας αφ’ ενός μεν δεν πέ-
τυχαν την ελαχιστοποίηση και εξαφάνιση της νόσου αφ’ 
ετέρου συνοδεύθηκαν με τοξικότητα στους μεγαλύτε-
ρους ασθενείς.54

ςτα επιθετικά λεμφώματα αντίθετα με τα χαμηλής 
κακοήθειας, GvLy δεν διαφαίνεται πάντοτε παρά μόνο 
σποραδικά. μελέτη του EBMT & IBMTR συνέκρινε την 
έκβαση της alloHCT (με τ-εκαθαρμένο και μη καθαρμέ-
νο μόσχευμα) της autoHCT (με purged και unpurged μό-
σχευμα) και συγγενεϊκής μεταμόσχευσης σε σύνολο 3366 
ασθενών. ςτη συγκεκριμένη μελέτη δεν καταδείχθηκε 
η ύπαρξη GvLy δράσης.55 Ωστόσο, η ετερογένεια τόσο 
των υποτύπων των λεμφωμάτων της χημειοευαισθησίας 
των νοσημάτων και της γενικής κατάστασης των ασθε-
νών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών και οριστι-
κών συμπερασμάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
μελέτες με μικρότερο αριθμό ασθενών που αντιμετωπί-
στηκαν επιτυχώς για υποτροπή μετά alloHCT με διακοπή 
της ανοσοκαταστολής και χορήγηση λεμφοκυττάρων δό-
τη. ςε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από μη συγγενείς 
δότες ή εμφάνισαν graft-versus-host disease (GvHD >III 
grade) είναι μικρότερη η πιθανότητα υποτροπής. μένει 
να αποδειχθεί κλινικά η δράση των αλλοαντιδραστικών 
τ-λεμφωμάτων έναντι λεμφώματος. το ερώτημα λοι-
πόν παραμένει και ειδικά σχεδιασμένες χρειάζονται για 
να απαντηθεί με ασφάλεια. γενικά, η αντιλεμφωματική 
δράση του μοσχεύματος (graft versus lymphoma effect) 
είναι αποδεδειγμένη στα οζώδη και στα λεμφώματα από 
κύτταρα μανδύα.53,54

μετά τα δυσμενή αποτελέσματα των μυελοαφανι-
στικών σχημάτων στη HCT σε ασθενείς με λέμφωμα, 
η χρήση των μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικών 
σχημάτων (reduced intensity conditioning/RIC) με στόχο 
τη μείωση της TRM παράλληλα με την καλύτερη εκμε-
τάλλευση της πιθανής GvLy δράσης σχημάτων έδωσαν 
νέα ώθηση στη HCT. μετά το 1995 διενεργούνται RIC-
HCT, με βάση την αποτελεσματικότητα και την ελαττω-
μένη τοξικότητα της μη μυελοκατασταλτικής αλλογενούς 

CHOP-like σχήμα υπερείχε της συντήρησης με ιντερφε-
ρόνη ως προς την PFS (39 έναντι 17 μηνών)43. η μελέτη 
Nordic MCL έδειξε 6-ετή OS 70% και PFS 56% επί αυ-
τόλογης HCT μετά maxi RCHOP και rituximab – υψη-
λή δόση Ara-C. Υψηλότερο ποσοστό ασθενών επέτυχαν 
μοριακή ύφεση (t 11; 14) 92% έναντι 38% στην ομάδα 
ελέγχου παλαιότερης μελέτης. Ως προγνωστικοί δείκτες 
αναδείχθηκαν οι ki-67 και MCL-IPI (MIPI)44.

η ένταση της προηγηθείσας θεραπείας παίζει σημαί-
νοντα ρόλο. μελέτη NCCN έδειξε ότι το R-CHOP ήταν 
κατώτερο από R-HyperCVAD, από R-CHOP + αυτόλο-
γη και R-hyperCVAD + αυτόλογη HCT45. Άλλη μελέ-
τη έδειξε ότι ο δείκτης μιPι και όχι η αρχική θεραπεία 
επηρέασε την επιβίωση.46 Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς με μCL είχαν καλύτερη PFS όταν λάμβαναν 
R-HyperCVAD ± αυτόλογη ή R-CHOP + αυτόλογη. Αν 
και υπάρχουν διαφωνίες για την ενσωμάτωση της αυτό-
λογης στην αρχική θεραπεία, η γενική θεώρηση προτεί-
νει εντατικοποιημένη αρχική θεραπεία με rituximab και 
αυτόλογη μέχρι τα 70 έτη με αποδεκτή 3-4% τRM47,48. 
Εάν δεν έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη, στην υποτροπή 
είναι αποτελεσματική εάν είχαν λάβει λιγότερες από 3 
θεραπείες (PFS 0 έναντι 45%)49.

περιφερικά Τ-λεμφώματα (PTCL)
Είναι ετερογενή, σπάνια, με υψηλά ποσοστά υπο-

τροπής, πρόγνωση κακή και συνοδά αιμοφαγοκυτταρικά 
σύνδρομα και 5-ετή OS 30%. το τ-αναπλαστικό CD30+, 
ALK+ λέμφωμα έχει την καλύτερη πρόγνωση στα 5 έτη 
από όλους τους υπότυπους NHL. Προς το παρόν, καμία 
προοπτική φάσης ιιι μελέτη ως προς την ενσωμάτωση 
της αυτόλογης στην αρχική θεραπεία δεν υπάρχει, αλλά 
έμμεσες ενδείξεις υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της50,51. 
με τα δεδομένα της φάσης ιι μελετών (NLG-T-01: PFS 
44%, OS 51%, TRM 4%) η αυτόλογη θεωρείται θερα-
πευτική επιλογή σε συστηματικό PTCL χημειοευαίσθη-
το εκτός των ALK +ALCL52.

Αν και 30-40% των ασθενών με PTCL δε θα μπορέ-
σουν να υποβληθούν σε αυτόλογη λόγω χημειοανθεκτικό-
τητας, είναι επιτακτική η ανάγκη της εντατικοποίησης της 
αρχικής θεραπείας. H έκβαση της auto HCT είναι όμοια 
σε PTCL και DLBCL αποδείχθηκε ότι η autoHCT είναι 
καλύτερη αρχικά παρά στην υποτροπή53.

Μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών 
κυττάρων (allo-HCT, GvLy)

H alloHCT έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
την autoHCT, διότι χορηγείται μόσχευμα χωρίς νόσο και 
με ενδεχόμενη δράση έναντι των κακόηθων λεμφικών 
κυττάρων (Graft vs Lymphoma effect/GvLy). ο κατάλ-
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μεταμόσχευσης. μελέτες δημοσιευμένες υποστηρίζουν 
την ύπαρξη GVLy και την αποτελεσματικότητα της RIC-
HCT στο λέμφωμα. τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντι-
κά ιδιαίτερα σε ευαίσθητη και χαμηλού φορτίου νόσο, με 
επίτευξη PFS έως και 50%. το πρόβλημα της TRM πα-
ραμένει και αναφέρεται από 15-30%, είναι <20% σε 1η 
ύφεση ενώ φθάνει 30% σε προχωρημένη νόσο.56 με αυ-
τά τα ποσοστά θνητότητας η αλλογενής δεν υπερέχει της 
αυτόλογης γιατί εξουδετερώνεται το όφελος της ελαττω-
μένης υποτροπής. Oι καλύτεροι υποψήφιοι για την αλ-
λογενή μεταμόσχευση είναι όσοι υποτροπιάζουν αργά 
μετά την αυτόλογη και παρουσιάζουν ένα βαθμό χημει-
οευαισθησίας. Αξιολογείται η συννοσηρότητα περισσό-
τερο από την ηλικία.57

ςτη σύγχρονη πραγματικότητα η αλλογενής μεταμό-
σχευση αποτελεί μια ευοίωνη προοπτική ίασης για επι-
λεγμένους ασθενείς με ανθεκτικό NHL ή υποτροπιάζον 
μετά αυτόλογη μεταμόσχευση.58

Aλλογενής HCT 
DLBCL

οι ασθενείς με DLBCL που αποτυγχάνει τόσο η συμ-
βατική χημειοθεραπεία όσο και η autoHCT έχουν διάμε-
ση ολική επιβίωση 10 μήνες, οπότε ίσως είναι υποψήφιοι 
για αλλογενή HCT, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία και τη 
συνοσηρότητα59-61. Ωστόσο, παρά τη μη ισχυρή αντιλεμ-
φωματική δράση του μοσχεύματος στα λεμφώματα από 
Β-μεγάλα κύτταρα, υπάρχουν αναφορές κλινικής απάντη-
σης και σε ασθενείς με DLBCL που υποτροπιάζουν μετά 
RIC-HCT, έπειτα από διακοπή της ανοσοκαταστολής ή 
χορήγησης DLI62. Mε βάση το γεγονός ότι ένα μικρό πο-
σοστό επιτυγχάνουν μακρόχρονη επιβίωση χωρίς νόσο 
μετά RIC-HCT, υπονοείται αντιλεμφωματική δράση που 
μπορεί να ενισχυθεί με proteasome inhibitor (bortezomib) 
ή με χορήγηση ενεργοποιημένων τ ή Νκ κυττάρων63. ςε 
μελέτη IBMTR, που σενέκρινε τα σχήματα προετοιμα-
σίας, 396 ασθενείς με DLBCL έλαβαν μυελοαφανιστικό 
σχήμα (165), ελαττωμένης ισχύος RIC (143) ή μη μυε-
λοαφανιστικό (88) για αλλογενή HCT (67% μη συγγενείς 
δότες). η 5-ετής PFS ήταν όμοια (18, 15 και 25%) αντί-
στοιχα στα 3 προπαρασκευαστικά σχήματα λόγω αυξημέ-
νης TRM στα μυελοαφανιστικά και αυξημένης υποτροπής 
στα υπόλοιπα64. ςτη μελέτη GITMO η πολυπαραγοντική 
ανάλυση έδειξε ότι η PFS επηρεάσθηκε από τη χημειοευ-
αίσθητη φάση νόσου στη μεταμόσχευση και τον αδελφό 
δότη65. η alloHCT μεταμόσχευση σε ασθενείς με DLBCL 
διενεργείται αργά στην πορεία της νόσου, σε χημειοευαί-
σθητη υποτροπή μετά αυτόλογη HCT. Προαπαιτούμενα 
στοιχεία: ηλικία <70 ετών κPS >70 και ηCT-CI <3 και 
χαμηλό φορτίο νόσου. ςε ασθενείς <60 ετών ανάλογα με 
τη συννοσηρότητα πιθανόν να χρησιμοποιείται και μυ-
ελοαφανιστικό σχήμα εάν δεν έχει προηγηθεί αυτόλογη 

μεταμόσχευση και υπάρχει νόσος υψηλού κινδύνου. Εί-
ναι πλέον καλά τεκμηριωμένο πως οι μονάδες ομφαλιο-
πλακουντικού αίματος (UCB) μπορούν να αποτελέσουν 
ασφαλή πηγή αιματικού μοσχεύματος για τους ασθενείς 
που δεν διαθέτουν ταυτόσημο αδερφό ή πλήρως συμβα-
τό εθελοντή δότη MUD (OS 43% MUD vs 41% UCB)66. 
Eπίσης, η απλοταυτόσημη HCT αποτελεί εναλλακτική 
επιλογή ιδιαίτερα με την εφαρμογή ισχυρών μυελοφανι-
στικών-ανοσοκατασταλτικών σχημάτων προετοιμασίας 
και χορήγηση τ-κεκαθαρμένων αιματικών μοσχευμάτων 
ή μη με προσθήκη κυκλωφοσφαμίδης. 67

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι όλοι οι νεότεροι παρά-
γοντες (mTOR inhibitors, ibrutinib, λεναλιδομίδη) προ-
σφέρουν απάντηση 20-40% και ότι η νόσος παρουσιάζει 
μοριακή ετερογένεια ώστε η προσωποποιημένη θερα-
πευτική αντιμετώπιση θα αποτελέσει αντικείμενο ερευ-
νών63. η εμπειρία καταδεικνύει ότι μόνον 20-40% των 
ασθενών μπορούν να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμό-
σχευση είτε λόγω χημειοανθεκτικότητας είτε μικρής δι-
άρκειας ύφεσης. Υπάρχει αναγκαιότητα για προοπτικές 
μελέτες σύγκρισης αυτόλογης και αλλογενούς HCT με 
υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά έτσι ώστε να γίνει εφι-
κτή η αλλογενής HCT σε επιλεγμένους ασθενείς εξαρ-
χής. μελέτη CιΒμτR σύγκρινε αυτόλογη HCT (837)
με alloHCT από ταυτόσημο αδελφό με μυελοαφανιστι-
κό (79) σχήμα μεταξύ 1995-2003 και όπως αναμενόταν, 
η χαμηλή υποτροπή μετά την αλλογενή εξανεμίζετο από 
την υψηλή TRM οπότε η 5ετής PFS ήταν 22 vs 43% και 
η 5ετής OS 22% vs 49%68.

PTCL
με εξαίρεση το αναπλαστικό (ALCL) λέμφωμα 

(anaplastic lymphoma kinase -ALK θετικό) τα PTCL 
και natural killer T cell λεμφώματα (10-15% των λεμ-
φωμάτων) έχουν κακή πρόγνωση. Δεν υπάρχουν τυχαι-
οποιημένες μελέτες στην αλλογενή HCT σε PTCL και η 
εμπειρία βασίζεται σε μικρές μελέτες. Είναι χρήσιμη σε 
υποτροπή PTCL ή μετά αποτυχία της αυτόλογης. για τα 
περιφερικά τ-λεμφώματα που γενικά έχουν πτωχή έκβα-
ση με τη συμβατική θεραπεία, αρκετές μελέτες διερευ-
νούν το ρόλο της αλλογενούς με σκοπό τη σταθεροποίηση 
της απάντησης χωρίς τυχαιοποιημένες μελέτες. Πέντε 
προοπτικές μελέτες συμπεριέλαβαν τη μεταμόσχευση 
ως αρχική θεραπεία. Όλες οι δημοσιεύσεις δείχνουν ότι 
η σταθεροποίηση της ύφεσης σε PTCL είναι εφικτή και 
αποδίδει. Δυστυχώς το 1/3 των ασθενών δεν υποβάλλε-
ται σε μεταμόσχευση λόγω ανθεκτικότητας, οπότε η αρ-
χική θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας. 69

οι Corradini et al70 απέδειξαν ότι ασθενείς σε ύφε-
ση προ της μεταμόσχευσης ωφελούνταν και η 12-ετής 
OS και DFS ήταν 34% και 55% αντίστοιχα. ςτη μελέτη 
των Reimer και συνεργατών μετά από TBI-Cy προπαρα-
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δεν επαληθεύει αυτήν την αξία, αρκεί να είναι αρνητικό 
το PET scan μετά HCT77. οι ασθενείς που εμφανίζουν 
ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο είναι απίθανο να ωφεληθούν 
από autoHCT ή alloHCT (με συμβατικό ή ελαττωμένης 
ισχύος σχήμα). με την εμπειρία της χρήσης του συνδυ-
ασμού rituximab-συμβατικής θεραπείας και με ανώτερα 
αποτελέσματα της χημειοθεραπείας, αναπτύχθηκε το φι-
λόδοξο σχέδιο του συνδυασμού ραδιοανοσοθεραπείας78. 

Επίσης, νεότερα σχήματα προετοιμασίας, νέοι παράγο-
ντες, μονοκλωνικά αντισώματα (Dacetuzumab/anti-CD40, 
Ofatumomab/anti-CD20, Obinutuzumab/anti-CD20, Ino-
tuzumab ozogamicin/anti-CD20) ενσωματώνονται με την 
προοπτική βελτίωσης των μεταμοσχεύσεων στα επιθετι-
κά λεμφώματα79. Είναι γνωστό ότι 30% των DLBCL είτε 
υποτροπιάζουν, είτε είναι πρωτοπαθώς ανθεκτικά ακό-
μη και στη rituximab εποχή. Πρόσφατα μονοκλωνικά 

σκευαστικό σχήμα, η 3ετής OS και DFS στους ασθενείς 
με ύφεση ήταν 48% και 53%71. ςε CIBMTR μελέτη, 241 
ασθενείς με PTCL υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ή αλλογε-
νή μεταμόσχευση. η σύγκριση της αυτόλογης σε πρώτη 
ύφεση με αλλογενή (με μυελοαφανιστικό σχήμα και ελατ-
τωμένης έντασης) έδειξε ότι η αυτόλογη είχε μικρότερη 
TRM (11% vs 27-39%) ίδια PFS (47% vs 33-36%) και 
OS 59% vs 39-52% στα 3 έτη. Όσον αφορά στην αλλο-
γενή δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των 2 σχημάτων72. ςε 
ιταλική μελέτη, η 5-ετής PFS ήταν 50% με TRM 12% επί 
ελαττωμένης έντασης προπαρασκευαστικό σχήμα. Πο-
σοστό 66% των ασθενών που υποτροπίασαν απάντησαν 
σε έγχυση λεμφοκυττάρων του δότη (DLIs), γεγονός που 
δείχνει τη δράση του μοσχεύματος κατά του λεμφώμα-
τος που είναι ισχυρή σε PTCL.72

MCL
Mικρή, αλλά αυξανόμενη εμπειρία υπάρχει ως προς 

την alloHCT στο λέμφωμα από κύτταρα μανδύα (MCL), 
παρά την αναγνωρισμένη αντιλεμφωματική δράση του 
μοσχεύματος. ςτη μελέτη του ΕΒμτ αναλύθηκε η έκβα-
ση HCT μετά RIC προπαρασκευαστικό σχήμα και προη-
γηθείσα αυτόλογη μεταμόσχευση (50%). η 3-ετής PFS 
ήταν 32% και η 3-ετής τRM 34%. H ανθεκτική νόσος 
και ο μη συγγενής δότης ήταν παράγοντες δυσμενείς με-
τά HCT. η alloHCT φαίνεται να αποτελεί κλινική επιλο-
γή σε υποτροπή μετά αυτόλογη ή ακόμη σε επιλεγμένους 
υψηλού κινδύνου ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες 
που προάγουν τη θνητότητα της μεταμόσχευσης.48,73,74

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προοπτικές 
βελτίωσης αποτελεσματικότητας HCT

η autoHCT είναι αποτελεσματική και πρέπει να είναι 
η 1η προσέγγιση σε ασθενείς σε ασθενείς με ευαίσθητη 
υποτροπή ή πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο που διατηρεί 
όμως κάποιου βαθμού ευαισθησία. η υπεροχή της στη 
σταθεροποίηση CR1 επί DLBCL σε υψηλού κινδύνου 
ασθενείς δεν έχει τεκμηριωθεί. Aντίθετα, πολλές μελέτες, 
μη τυχαιοποιημένες, κατέδειξαν το ρόλο της autoHCT σε 
αρχική φάση σε νέους ασθενείς με λέμφωμα μανδύα μετά 
διάφορα αρχικά σχήματα, όπως και σε ασθενείς με περι-
φερικά τ-λεμφώματα. η αλλογενής μεταμόσχευση έχει 
θέση σε νεότερης ηλικίας ασθενείς καλής γενικής κατά-
στασης που έχουν μεγάλη πιθανότητα υποτροπής εάν υπο-
βληθούν σε autoHCT, ή μετά υποτροπή από autoHCT, με 
διήθηση μυελού και σε νόσο με διήθηση μυελού. Χρει-
άζονται περισσότερες μελέτες για να αποσαφηνιστεί ο 
ρόλος των RIC-HCT στα επιθετικά λεμφώματα.75,76 Πα-
ρά το γεγονός ότι μελέτες έδειξαν την προγνωστική αξία 
του αρνητικού PET scan προ HCT, υπάρχει μελέτη που 

πίνακας 2. Ενδείξεις της αυτόλογης ή αλλογενούς 
HCT στα επιθετικά λεμφώματα 

DLBCL 
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος
• Μερική ύφεση (PR1) υψηλού κινδύνου 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος
Αλλογενής
Αποτυχία αυτόλογης 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική
• Υποτροπιάζουσα με διήθηση μυελού

Λέμφωμα από κύτταρα μανδύα
Αυτόλογη 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική
• Υποτροπιάζουσα
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1- PR1
Αλλογενής
• Υποτροπιάζουσα πλήρης ύφεση, μερική ύφεση  

CR1- PR1

περιφερικό Τ λέμφωμα (PTCL)
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
Αλλογενής 
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1

ΒURKITT 
Αυτόλογη 
• Υποτροπιάζουσα νόσος 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
Αλλογενής
• Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος 
• Υποτροπιάζουσα 
• πλήρης ύφεση μερική ύφεση CR1-PR1
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αντισώματα (Βrentuximab Vedotin), αναστολείς μικρών 
μορίων (Ibrutinib, Fostamatinib)48 όπως και αναστολείς 
ανοσοεπιτήρησης (Nivolumab) έχουν χρησιμοποιηθεί και 
αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα σε διάφορες λεμφοει-
δείς κακοήθειες. Όσον αφορά το anti-CD30 Brentuximab 
Vedotin σε μεταανάλυση 28 άρθρων έδωσε διαφορετικό 
αποτέλεσμα στους διάφορους NHL τύπους CD30+ Cs 
ALCL, MF, S Sezary, T-cell lymphoma TCL, Primary 
mediastinal PMBL, post transplant PTLD80. 

μετά την υποσχόμενη θεραπεία των συμπαγών όγκων 
με Nivolumab, παρόμοια αποτελέσματα 20-40% έχουν 
αναφερθεί στα NHL ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο. 81 
η τυπική εφαρμογή εκτός κλινικών μελετών αναμένε-
ται μετά τον συνδυασμό με συμβατική χημειοθεραπεία. 
Χρειάζεται προσοχή στην αντιμετώπιση των μοναδικών 
ανοσοεξαρτώμενων επιπλοκών και στην καθιέρωση βιο-
δεικτών που θα καθορίσουν τη σωστή εφαρμογή τους. η 
ενίσχυση του ανοσολογικού συστήματος ώστε να ανα-
γνωρίζει και να καταστρέφει κακοήθη κύτταρα αποτε-
λεί λιγότερο τοξική και περισσότερο αποτελεσματική 
μέθοδο αντιμετώπισης κακοηθειών. η σύγχρονη έρευ-
να εστιάζεται στην δημιουργία περισσότερο “εκπαιδευ-
μένων” τ-λεμφοκυττάρων ή στη δημιουργία γονιδιακά 

τροποποιημένων τ-λεμφοκυττάρων να φέρουν επιπλέον 
του φυσικού τους υποδοχέα (T-cell receptor,TCR) και χι-
μαιρικούς υποδοχείς (chimeric antigen receptors, CAR/
Tcells) για αντιγόνα επιφανείας των κακοήθων κυττάρων. 
Νεότερες κυτταρικές θεραπείες με CAR-τροποποιημένα 
T-κύτταρα (CAR-Tcell chimeric antigen receptor)82. 
τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως ενθαρρυντικά και 
ανοίγουν νέους θεραπευτικούς ορίζοντες ακόμη και σε 
μεγαλύτερους ασθενείς έως την ηλικία των 65 ετών. με-
γαλύτερη εμπειρία υπάρχει από την κλινική εφαρμογή 
των CAR/Tcells με τα πρώτα αποτελέσματα σε παιδια-
τρικούς ή ενήλικες ασθενείς να είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά. η μεγαλύτερη σειρά ασθενών προέρχεται από 
το Memorial Sloan-Kettering Cancer Center που έλαβαν 
αυτόλογα CAR/T-cells γ γενιάς ειδικά έναντι του CD19 
μορίου. το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 88%. η αποτε-
λεσματικότητά τους εξαρτάται είτε στον vector είτε στο 
προπαρασκευαστικό σχήμα στον αριθμό και στην ποι-
ότητα CAR. η χορήγηση CAR T 19 σε λευχαιμίες και 
λεμφώματα έδωσε 40% σε NHL. η εφαρμογή τους θα 
μπορούσε να είναι είτε γέφυρα προς αλλογενή είτε επί 
υποτροπής μετά αλλογενή ακόμη και σε πολυθεραπευ-
μένους ασθενείς. 

Haematopoietic cell transplantation (ΗCΤ) for Non-Hodgkin Lymphomas
by Ioanna Sakellari

Haematology Department - Bone Marrow Transplantation Unit, G. Papanicolaou, Hospital, 
Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Autologous hematopoietic cell transplantation (AutoHCT) is established as a standard of 
care for chemosensitive Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) patients who experience progression or re-
lapse of disease. The poor outcome of conventional salvage therapy has led to the increasing application 
of high dose therapy followed by autoHCT, as dose escalation may result in large scale of tumor cell kill 
and theoretically, in durable remission or cure for chemosensitive disease. High-risk aggressive B-cell 
lymphoma, mantle cell lymphoma (MCL), relapsed or refractory B-cell lymphoma and peripheral T-cell 
lymphoma (PTCL) have poor overall survival (OS) with conventional chemotherapy and are candidates 
for high-dose chemotherapy followed by autoHCT or alloHCT. Pioneering works of the 90s defined the 
role of AHCT and two decades afterwards a significant body of data has now accumulated.The landmark 
study for the pre-Rituximab era demonstrated the superiority of AHCT over salvage regimen in relapsed 
NHL and subsequently AHCT became a standard approach. In the rituximab era, the randomized study 
to 3 courses of either R-DHAP or R-ICE with comparable results confirmed the PARMA study, report-
ing a 3-year PFS of 53% in chemosensitive patients after BEAM and AHCT. Hence, transplant-eligible 
patients should undergo high dose therapy (HDT)/autoHCT in the first relapse. Various clinical factors, 
such as age-adjusted IPI, increased LDH at diagnosis, older age and poor performance status predict 
poor outcomes. Primary refractory disease, refractory relapse and disease relapse within 12 months of 
the diagnosis are important predictors of poor outcomes. In addition to the clinical factors, retrospective 
studies have shown better outcomes in patients with a negative PET scan before autoHCT. Although a 
positive pre-autoηCT PET scan may be prognostic, whether a positive PET should change the manage-
ment remains unanswered. Thus, autoHCT in DLBCL should be considered in select transplant-eligible 
primary refractory patients who have chemosensitive disease to salvage therapy. MCL, approximately 
6% of NHL, is incurable with conventional chemotherapy and a median OS of 3-6 years with conven-
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