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ΠΕΡιληΨη: τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν μια μεγάλη ετερογενή ομάδα, με διαφορετικά κλι-
νικά, ιστολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά. η πληθώρα των πληροφοριών που αποκτήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όσο αναφορά το γενετικό και μοριακό τοπίο και 
τις κλινικές προεκτάσεις, οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση της παθογένεσης και των οδών διαφορο-
ποίησης του "κυττάρου προέλευσης" (cell of origin COO) των επιθετικών Β λεμφωμάτων. το κύττα-
ρο προέλευσης καθώς και επαναλαμβανόμενες μεταλλαγές που ενεργοποιούν πολλαπλά ογκογονίδια 
(double hit status) είναι ικανά να τυποποιήσουν επιθετικότερες μορφές, ανθεκτικές στις συμβατικές θε-
ραπείες. κατόπιν αυτού 8 χρόνια μετά την ταξινόμηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας του 2008, η 
ανάγκη ενσωμάτωσης όλων αυτών των πληροφοριών, οδήγησε στην αναθεώρησή της, με τη μονογρα-
φή της ΠοΥ που δημοσιεύτηκε το 2016. η τελευταία αυτή αποτελεί μια επικαιροποίηση των δεδομέ-
νων της ταξινόμησης του 2008 για τις υπάρχουσες καλά καθορισμένες οντότητες αλλά και πρόσθεση 
ενός περιορισμένου αριθμού οντοτήτων ως προτεινόμενες. ςτόχος παραμένει η αναγνώριση ομογενών 
και καλά καθορισμένων οντοτήτων καθώς και η διευκόλυνση αναγνώρισης λιγότερο συχνών οντοτή-
των με ιδιαιτερότητες, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω μελέτης.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν μια μεγάλη 

και ετερογενή ομάδα λεμφωμάτων, με διαφορετικά κλι-
νικά, ιστολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά. η ταξι-
νόμηση τους αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη, 
την κοινή γλώσσα συνεννόησης, μεταξύ των διαφόρων 
ειδικοτήτων –διαγνωστή και θεραπευτή– με τελικό σκο-
πό την καλύτερη διαχείριση των ασθενών, με προσαρ-
μοσμένη θεραπεία και μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης. 
η αρχή για την ταξινόμηση των νεοπλασμάτων του λεμ-
φικού γίνεται με την ταξινόμηση του Rappaport- (1966 
βασίζεται στη μορφολογία και πριν το διαχωρισμό Β και 
τ- λεμφοκυττάρου), ακολουθεί αυτή του κιέλου (1974 
πρώτος λειτουργικός διαχωρισμός σε Β και τ λεμφοκύτ-
ταρο) και της ομάδας Εργασίας (Working Formulation 
1974-1975 ταξινόμηση με βάση την πρόγνωση). με την 
κατανόηση της διαφοροποίησης των λεμφοκυττάρων και 
της βιολογίας των λεμφωμάτων η Διεθνής ομάδα με-
λέτης λεμφωμάτων επεξεργάστηκε την ταξινόμηση και 
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την ονόμασε Revised European and American Classifi-
cation of Lymphoid Neoplasms (REAL, 1994), η οποία 
αντικαταστάθηκε από αυτήν της Παγκόσμιας οργάνω-
σης Υγείας (World Health Organization, WHO 2001). η 
ταξινόμηση της ΠοΥ γίνεται πιο λειτουργική, δίνοντας 
έμφαση σε διακριτές κλινικοπαθολογανατομικές οντότη-
τες, παρά στατική, με βάση την κυτταρική και μόνο προέ-
λευση. η πρόοδος που σημειώθηκε την τελευταία 15ετία 
στην κατανόηση της οντογένεσης και παθοφυσιολογίας 
των λεμφωμάτων και η συνεννόηση –ομοφωνία μεταξύ 
αιμοπαθολογοανατόμων, γενετιστών και κλινικών ια-
τρών, οδήγησε στην αποδοχή της ταξινόμησης της ΠοΥ 
20082 καθώς και στην αναθεώρηση αυτής, με την μονο-
γραφία που δημοσιεύτηκε το 20161. η τελευταία αυτή 
αποτελεί μια επικαιροποίηση και παρότι περιλαμβάνει 
μερικές μόνο αλλαγές, ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό 
πληροφοριών με σημασία στη διάγνωση, πρόγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση. 

η ταξινόμηση της ΠοΥ περιγράφει πλέον νοσολογι-
κές οντότητες, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα και μεθο-
δολογίες, συνδυάζοντας μορφολογικά, ανοσοϊστοχημικά, 
κυτταρογενετικά, μοριακά δεδομένα και κλινικά χαρακτη-
ριστικά (Πίνακας 1). Αποσαφηνίζει τα κριτήρια για τις 
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καλά καθορισμένες ομάδες, αναγνωρίζει νέες οντότητες, 
ενσωματώνει νέες απόψεις για την κατανόηση των λεμ-
φωμάτων3,5 και αποτελεί εν κατακλείδι τον οδηγό για την 
διάγνωση των επιθετικών Β λεμφωμάτων. Είναι γεγονός 
για παράδειγμα, ότι πολλά χρόνια τα περισσότερα επιθε-
τικά Β λεμφώματα ήταν συγκεντρωμένα υπό τον ορισμό 
Διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, με κύ-
ριο διαχωρισμό τη μετάθεση c-myc, η οποία θεωρούνταν 
χαρακτηριστική διάγνωσης λεμφώματος Burkitt. Εν τού-
τοις η απορύθμιση MYC αποδείχθηκε ότι ανιχνεύεται 
και σε άλλα επιθετικά Β λεμφώματα κυρίως ως δεύτερο 
επιγενετικό συμβάν. λεμφώματα με μεταθέσεις c-myc 
και bcl-2 (double hit lymphoma) είναι ιδιαίτερα επιθετι-
κά λεμφώματα και με τις μεγαλύτερες αποτυχίες στα θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα και αποτελούν τώρα ξεχωριστή 
οντότητα ως “Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC 
και BCL-2 ή /και BCL-6 αναδιατάξεις”.

Διάχυτο Β-Λέμφωμα από Μεγάλα 
Λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς χαρακτήρες 
(DLBCL-NOs)

Είναι το πιο συχνό λέμφωμα και αποτελεί το 25-30% 
των μη Hodgkin λεμφωμάτων. η διάγνωση του DLBCL-
NOS, είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού και αν και στις 
περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται de novo, στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα λεμφώματα που 
προέρχονται από μετάπτωση χαμηλής κακοήθειας Β λεμ-
φωμάτων – όπως π.χ. εκτροπή Χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας σε σύνδρομο Richter, εξέλιξη λεμφοζιδια-
κού λεμφώματος, βλαστική τροπή λεμφώματος μανδύα. 
Βάσει των κυτταρικών χαρακτηριστικών διακρίνεται σε 
τρεις μείζονες υπότυπους: α) κεντροβλαστικό, β) ανοσο-
βλαστικό, γ) αναπλαστικό. Πρόκειται για νεοπλάσματα 
ώριμων Β-λεμφοκυττάρων, τα οποία εκφράζουν παν-
Β-κυτταρικά αντιγόνα, όπως CD19, CD20, και CD79a, 
μεμβρανική ή/και κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη 
(IgM> IgG> IgA) ~50-70% των περιπτώσεων. η συ-
χνότητα έκφρασης των CD10, BCL-6 και IRF4/MUM1 
ποικίλλει (CD10 ~30-60%, BCL-6 ~60-90% και IRF4/
MUM1 ~35-65% των περιπτώσεων). ο δείκτης πολλα-
πλασιασμού, Ki-67, είναι συνήθως πολύ υψηλότερος από 
40%, ενώ σε μερικές περιπτώσεις υπερβαίνει το 90%, η 
πρωτεΐνη p53 ανιχνεύεται σε 20-60% των περιπτώσεων. 
το CD5 εκφράζεται σε περίπου 10% των de novo DLB-
CL-NOS. η θετική CD30-ανοσοχρώση, αν και χαρακτη-
ρίζει τον αναπλαστικό υπότυπο, περιστασιακά μπορεί να 
παρατηρηθεί και στους άλλους υπότυπους. η ανίχνευση 
μοριακών αλλαγών και η ταυτοποίηση ειδικών οδών κυτ-
ταρικής διαφοροποίησης και ογκογένεσης οδήγησαν στη 
βιολογική υποομαδοποίηση4. ςτην εποχή της υψηλής τε-
χνολογίας και του γονιδιακού προφίλ (Gene expression 
profile GEP) αναγνωριστήκαν δυο ξεχωριστοί μοριακοί 
υπότυποι7,8, με διαφορετικές οδούς σηματοδότησης, ιδι-
αίτερες γενετικές βλάβες και διαφορετική βιολογική συ-
μπεριφορά και ανταπόκριση στη θεραπεία:

• ΔΒλμλ με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστι-
κά κέντρα (DLBCL –GC)

• ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποιημένων Β λεμφο-
κυττάρων (DLBCL –ABC non GC)
οι γονιδιακοί υπότυποι των ΔΒλμλ διαφέρουν με-

ταξύ τους από την έκφραση περίπου 1000 γονιδίων και 
αφορούν σε διακριτές συγκεκριμένες οδούς ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης7-9, με τις αναδιατάξεις bcl-2 και ενίσχυ-
ση c-Rel στα περισσότερα ΔΒλμλ- με φαινότυπο από 
τα βλαστικά κέντρα (DLBCL –GC) και ενεργοποίηση 
της οδού NF-KB μέσω χρόνιου ερεθισμού του Β κυττα-
ρικού υποδοχέα (B cell receptor BCR) στα ΔΒλμλ – 
με ενεργοποιημένο φαινότυπο (DLBCL –ABC non GC).

ςτόχος πολλών μελετών αποτελεί η αναπαραγωγή των 
υποτύπων αυτών, να μπορεί να γίνεται στην καθ’ ημέρα 
πράξη σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας, λόγω του μικρό-

πίνακας 1. Επιθετικά Β-Λεμφώματα (WHO 2016 ανα-
θεώρηση: Ταξινόμηση των Κακοήθων Λεμφοϋπερ-
πλαστικών Νόσων)
Διάχυτο Β-λεμφώμα από Μεγάλα Λεμφοκύτταρα κύτ-

ταρα (ΔΒΛΜΛ ), με μη ειδικούς χαρακτήρες: 
• με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα
• με φαινότυπο ενεργοποιημένων Β λεμφοκυττάρων

ΔΒΛΜΛ πλούσιο σε Τ-λεμφοκύτταρα ή/και ιστιοκύτταρα 

Πρωτοπαθές ΔΒΛΜΛ Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Πρωτοπαθές Δερματικό ΔΒΛΜΛ, τύπου άκρου ποδός 

EBV θετικό ΔΒΛΜΛ με μη ειδικούς χαρακτήρες 

EBV θετικό βλεννοδερματικό έλκος 

ΔΒΛΜΛ με συνοδό χρόνια φλεγμονή

Λεμφωματοειδής Κοκκιωμάτωση. 

Πρωτοπαθές (θυμικό) ΔΒΛΜΛ του Μεσοθωρακίου

Ενδοαγγειακό ΒΛΜΛ 

ΑLK -θετικό ΔΒΛΜΛ

Πλασμαβλαστικό λέμφωμα

Πρωτοπαθές λέμφωμα των ορογόνων κοιλοτήτων 

ΗΗV-8 + ΔΒΛΜΛ με μη ειδικούς χαρακτήρες 

Λέμφωμα Burkitt 

Λέμφωμα μιμούμενο Burkitt - like με 11q εκτροπή 

Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με αναδιατάξεις MYC 
και BCL-2 και /ή BCL-6 

Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα, με μη ειδικούς χαρα-
κτήρες 

Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες ενδιάμεσους 
μεταξύ ΔΒΛΜΛ και λεμφώματος Hodgkin
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τερου κόστους αλλά και της πρόσβασης σε αυτή από τα 
περισσότερα παθολογοανατομικά εργαστήρια. ο κλασσι-
κός αλγόριθμος του Hans, ο πιο συνήθης στην εφαρμογή 
στη καθ ημέρα πράξη, συνδυάζει την ανοσοφαινοτυπική 
έκφραση των bcl-6, CD10, MUM1, έχει σχετικά χαμη-
λή ισοδυναμία με το προφίλ γονιδιακής έκφρασης (71% 
για τα GCB, 88% για τα non GCB), και ο αλγόριθμος 
Visco –Yung ο οποίος βασίζεται στην έκφραση των δει-
κτών CD10, FOXP1, bcl-6 ανέδειξε ποσοστό συμφωνίας 
92,6% με τη GEP 9. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αν και 
η ταξινόμηση των λεμφωμάτων με βάση τον ανοσοϊστο-
χημικό αλγόριθμο, δεν αντιστοιχεί απόλυτα με τον μορι-
ακό διαχωρισμό τους και δεν καθορίζει τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση, εν τούτοις γίνεται αποδεκτός αφού η με-
θοδολογία γονιδιακού προφίλ (GEP) δεν αποτελεί ρου-
τίνα στα αιμοπαθολογοανατομικά εργαστήρια.

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρησιμοποίηση του 
myc και άλλων ανοσοϊστοχημικών δεικτών bcl-2, bcl-6 
είτε για τη διαλογή των “Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα 
με MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση λεμφωμάτων” 
τα οποία και αποτελούν νέα ξεχωριστή οντότητα είτε για 
ανάδειξη ‘Β λεμφωμάτων “διπλής έκφρασης” με myc+ 
≥40%, bcl-2+ ≥50-70%)33 (Double Expression, DLBCL).

η έκφραση της πρωτεΐνης myc σε ανοσοϊστοχημικό 
επίπεδο αναδεικνύεται ~30-50% των ΔΒλμκ και με έκ-
φραση του δείκτη bcl-2 στο 20-30% των περιπτώσεων, 
με σημεία αναφοράς στην έκφραση σε ποσοστό myc+ 
≥40%, bcl-2 + ≥50-70%33-36. οι περισσότερες όμως περι-
πτώσεις αυτές, δεν παρουσιάζουν αναδιατάξεις των myc, 
bcl-2. η πλειονότητα των μελετών αναδεικνύουν μεν, 
επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά των ΔΒλμκ με 
ανοσοέκφραση myc+, bcl-2+ «διπλής έκφρασης» (Dou-
ble Expression DLBCL), όμως με καλύτερη πρόγνωση 
από τα Υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC και BCL-
2 και/ή BCL-6 μετάθεση.

κύρια σημεία της αναθεώρησης του 2016 Διάχυτο 
Β-λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς 
χαρακτήρες (DLBCL-NOS αποτελούν:
 1) ο διαχωρισμός με βάση το κύτταρο προέλευσης με 

αποδεκτό ανοσοϊστοχημικό αλγόριθμο σε ΔΒλμλ 
με φαινότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα 
(DLBCL –GC) και ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποι-
ημένων Β λεμφοκυττάρων (DLBCL –ABC non GC).

 2) η διπλή ανοσοέκφραση c-myc, bcl-2, αποτελεί νέο 
προγνωστικό δείκτη. 

 3) η καλύτερη κατανόηση του πεδίου των μεταλλάξεων 
αλλά η κλινική τους σημασία παραμένει υπό διευκρί-
νιση.

πρωτοπαθές ΔΒΛΜΛ Κεντρικού νευρικού 
Συστήματος

Περιλαμβάνει περιπτώσεις με εγκεφαλική η και ενδο-
οφθαλμική εντόπιση. Ασθενείς με ενδοοφθαλμική εντό-

πιση αναπτύσσουν ετερόπλευρους εγκεφαλικούς όγκους. 
η νόσος προσβάλλει κυρίως άνδρες με μέση ηλικία τα 60 
έτη. μορφολογικά πρόκειται για μεγάλους κεντροβλά-
στες ή ανοσοβλάστες με χαρακτηριστική περιαγγειακή 
κατανομή και συχνές νεκρώσεις, εκφράζοντας Β δείκτες 
και συχνά bcl-6, MUM1. η μελέτη του προφίλ γονιδι-
ακής έκφρασης GEP δεν διαπίστωσε αντιστοιχία με τα 
χαρακτηριστικά των ΔΒλμλ (GC or non GC) αλλά ανέ-
δειξαν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά και είναι ενδια-
φέρον ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των ΔΒλμλ 
κεντρικού νευρικού συστήματος με τα ΔΒλμλ όρχεως, 
πιθανό γιατί αποτελούν “ανοσολογικά προστατευόμε-
νες” περιοχές με χαμηλή έκφραση ή και απουσία πρωτε-
ϊνών HLA I και ιι.

πρωτοπαθές Δερματικό ΔΒΛΜΛ τύπου 
άκρου ποδός (leg-type)

Είναι επιθετικότερο από τα άλλα δερματικά λεμφώματα 
και ομοιάζει τόσο σε γονιδιακό όσο και ανοσοοφαινοτυπι-
κό προφίλ με τα ΔΒλμλ με φαινότυπο ενεργοποιημένων 
Β λεμφοκυττάρων. Χαρακτηριστικά εκφράζουν bcl-2+, 
bcl-6+, MUM1+, FOXP1+, αλλά όχι CD10-, και όπως 
και στα ανάλογα λεμφαδενικά η έκφραση bcl-2 αποτε-
λεί επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα.

Ενδοαγγειακό ΔΒΛΜΛ
Αποτελεί σπάνια οντότητα, με παρουσία μεγάλων Β 

λεμφοκυττάρων μόνο μέσα στο αυλό μικρών αγγείων 
και κυρίως τριχοειδών. λεμφαδένες σπάνια προσβάλ-
λονται, η νόσος εντοπίζεται κυρίως εξωλεμφαδενικά, με 
τη βιοψία δέρματος να αποτελεί πηγή διάγνωσης. ςυχνή 
είναι η νευρολογική συνδρομή, ενώ η εντόπιση στο δέρ-
μα φαίνεται να συνδυάζεται με ηπιότερη βιολογική συ-
μπεριφορά, πιθανά λόγω της πιο έγκαιρης διάγνωσης. 
Ανοσοφαινοτυπικά παρουσιάζει φαινότυπο ενεργοποι-
ημένων B λεμφοκυττάρων καθώς και συχνή θετικότητα 
στο δείκτη CD5+.

πρωτοπαθές (θυμικό) ΔΒΛΜΛ  
του Μεσοθωρακίου (PMBL)

το Πρωτοπαθές Β λέμφωμα μεσοθωρακίου έχει μο-
ναδικά κλινικά και μοριακά χαρακτηριστικά. Προσβάλλει 
συνήθως νέους ενήλικες, κυρίως γυναίκες, αλλά μπορεί 
να εμφανιστεί και σε παιδιά. Παρουσιάζεται με ογκώδη 
μάζα στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Αντίθετα με τα ΔΒλμλ 
η επέκταση της νόσου περιορίζεται τοπικά (πνεύμονας, 
πλευρά, περικάρδιο) και η διήθηση μυελού είναι σπάνια, 
έτσι ώστε να είναι από τα πρώτα κριτήρια διαφορικής δι-
άγνωσης από τα ΔΒλμλ. Απομακρυσμένες εξωλεμφα-
δενικές εντοπίσεις μπορεί να εμφανιστούν σε υποτροπές 
(νεφρά, ήπαρ, κεντρικό νευρικό). το ΠΒλμ προέρχεται 
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από το Β κύτταρα της μυελώδους μοίρας του θύμου αδέ-
να4 και ανοσοφαινοτυπικά εκφράζει δείκτες Β κυτταρικής 
προέλευσης CD20, CD79 και συχνά μεταγραφικούς πα-
ράγοντες OCT-2, BOB-1, MUM1 (75%), BCL6 (46%), 
BCL2 (78%), και CD23 (70%). το ΠΒλμ δεν εκφρά-
ζει ανοσοσφαιρίνες ή CD10. ο δείκτης CD30 + >80%, 
συχνά όμως σε χαμηλότερα ποσοστά και ένταση, ενώ ο 
δείκτης CD15 είναι τυπικά αρνητικός. το ΠΒλμ παρό-
τι ξεχωριστή κλινικοπαθολογική οντότητα, εν τούτοις 
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά παρουσιάζει συχνά 
αλληλεπικαλυπτόμενους χαρακτήρες και δημιουργεί δι-
αφοροδιαγνωστικό προβληματισμό μεταξύ λεμφώματος 
από μεγάλα λεμφοκύτταρα και κλασικού λεμφώματος 
Hodgkin -οζώδους σκλήρυνσης. η αναγνώριση του ως 
ξεχωριστή οντότητα από τα άλλα ΔΒλμλ θα μπορού-
σε να αποτελεί παράδειγμα επαναταξινόμησης με βάση 
τα μοριακά δεδομένα.11,12 μελέτες έκφρασης γονιδιακού 
προφίλ -GEP- ανέδειξαν διαφορές από τα άλλα ΔΒλμλ 
και ομοιότητες με το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin ανα-
δεικνύοντας ενεργοποίηση του NFkB και JAK-STAT. H 
ομοιότητες αυτές επιβεβαιώνουν κλινικές παρατηρήσεις 
και αναφορές, με διαδοχική ή σύνθετη παρουσία κλασ-
σικού λεμφώματος Hodgkin και ΠΒλμ. Πρόσφατες με-
λέτες εστιάζουν στο ρόλο του μικροπεριβάλλοντος και 
αναδεικνύουν την πιθανή σημασία της «απόδρασης» των 
νεοπλασματικών κυττάρων από τους ανοσοποιητικούς 
μηχανισμούς και την ανοσία του ξενιστή, με στόχο νέες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις10. η συγγένεια του ΠΒλμ με 
το κλασικό λέμφωμα Hodgkin αντανακλάται στην αναθε-
ωρημένη ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 με την αναγνώριση 
του ‘mediastinal gray zone lymphomas’ Β λέμφωμα ατα-
ξινόμητο με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ ΔΒλμλ 
και κλασσικού λεμφώματος Hodgkin’’, ως ξεχωριστή, 
προτεινόμενη οντότητα.2-6

ΔΒΛΜΛ πλούσιο σε Τ-λεμφοκύτταρα  
ή/και ιστιοκύτταρα (Τ/HRBCL)

το ΔΒλμλ πλούσιο σε τ-λεμφοκύτταρα ή/και ιστιο-
κύτταρα (τ/HRBCL) είναι σπάνιος υπότυπος των επιθετι-
κών Β λεμφωμάτων και η αναγνώριση του ως ξεχωριστή 
κλινικοπαθολογοανατομική οντότητα στην ταξινόμηση 
ΠοΥ 2008 αναδεικνύει την σημασία του μικροπεριβάλ-
λοντος στην βιολογία ορισμένων οντοτήτων. Προσβάλλει 
κυρίως άνδρες, μέσης ηλικίας και εμφανίζεται σε προχω-
ρημένο στάδιο με διήθηση σπληνός, ήπατος και μυελού. 
ςύμφωνα με τα κριτήρια της ΠοΥ 2008 χαρακτηρίζε-
ται από Β μεγάλα λεμφοκύτταρα σε ποσοστό μικρότερο 
του 10% μέσα σε ένα υπόστρωμα πλούσιο σε τ λεμφο-
κύτταρα και συχνά ιστιοκύτταρα. μερικές περιπτώσεις 
φαίνεται να σχετίζονται με το οζώδες λεμφοεπικρατών 
λέμφωμα Hodgkin (NLPHL) με τα νεοπλασματικά κύττα-
ρα να ομοιάζουν με αυτά του λεμφοεπικρατούντα τύπου 
και να εκφράζουν ΕμΑ15. Επιπρόσθετα NLPHL μπορεί 

να εξελιχτεί σε όμοιο με de novo τ/HRBCL. H σχέση με-
ταξύ οζώδους λεμφοεπικρατούντος λεμφώματος Hodgkin 
(NLPHL) και ΔΒλμλ πλούσιο σε τ-λεμφοκύτταρα ή/
και ιστιοκύτταρα (τ/HRBCL) δεν είναι αποσαφηνισμέ-
νη και η διαφορική διάγνωση τους είναι συχνά προβλη-
ματική αλλά και κρίσιμη λόγω της ιδιαιτέρα επιθετικής 
συμπεριφοράς του τ/HRBCL. για το λόγο αυτό η πρώτη 
διάγνωση του ιστολογικού υπότυπου τ/HRBCL σε βιο-
πτικό υλικό διά βελόνης πρέπει να αποφεύγεται. ιστολο-
γικά κριτήρια υπέρ του τελευταίου αποτελούν- η απουσία 
μικρών Β λεμφοκυττάρων, η απουσία δικτύου δενδρι-
τικών δικτυοκυττάρων βλαστικού κέντρου και η απου-
σία σχηματισμού ροζετών από τ4 κύτταρα γύρω από τα 
νεολασματικά κύτταρα. Πρόσφατες μελέτες εστιάζουν 
στο μηχανισμό εμπλοκής των φλεγμονωδών κυττάρων 
και την σχέση με το μικροπεριβάλλον14,15. μελέτη προ-
φίλ γονιδιακής έκφρασης του τ/HRBCL συγκριτικά με 
αυτό NLPHL ανέδειξε χαρακτηριστικά πιο ανεκτής ανο-
σοαπάντησης του ξενιστή στο τ/HRBCL (ανεκτικογόνος 
ανοσοαπόκριση ξενιστή) η οποία γίνεται κυρίως με τη 
μεσολάβηση μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων και 
μπορεί να παίζει ρόλο στην επιθετική συμπεριφορά και 
να αποτελεί στόχο νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων16. 

ΕΒV+ Διάχυτο Β-Λέμφωμα από Μεγάλα 
Λεμφοκύτταρα, με μη ειδικούς χαρακτήρες 
(ΕΒV+ DLBCL-NOs)

Αντικαθιστά τον όρο EBV θετικό DLBCL των ηλι-
κιωμένων της ταξινόμησης του 20082,17, με την έννοια 
ότι αναλόγου τύπου λεμφώματα αναφέρονται και σε 
νεότερες ηλικίες18, ενώ δεν περιλαμβάνει EBV θετικά 
λεμφώματα τα οποία εμπίπτουν σε πιο συγκεκριμένη 
οντότητα. EBV θετικό DLBCL “των ηλικιωμένων’’ πε-
ριγράφεται για πρώτη φορά το 2003 από τον Oyama et 
al. και ορίζεται ως μονοκλωνική EBV + λεμφουπερπλα-
στική νόσος, αφορά ασθενείς μεγάλης ηλικίας >50 ετών, 
επιθετική κλινική πορεία, χωρίς ιστορικό λεμφώματος/
ανοσοανεπάρκειας ή/μεταμόσχευσης2. η νόσος φαίνε-
ται να οφείλεται σε ελαττωματική ανοσολογική επιτή-
ρηση του ιού λόγω της φυσιολογικής φθοράς/γήρανσης 
του ανοσοποιητικού συστήματος. το νεόπλασμα παρου-
σιάζει μορφολογική ποικιλομορφία, μονόμορφη ή πολύ-
μορφη ποικιλία, χωρίς όμως η μορφολογία να επηρεάζει 
την επιθετική κλινική πορεία της νόσου. H πλειονότητα 
έχει ανοσοφαινότυπο ενεργοποιημένου Β κυττάρου. τα 
μεγάλα άτυπα κύτταρα είναι LMP1+, EBNA -2+. η δια-
φορική διάγνωση περιλαμβάνει ευρεία γκάμα καλοηθών 
νοσημάτων συνδεόμενων με EBV λοίμωξη όπως η λοι-
μώδης μονοπυρήνωση αλλά και άλλα λεμφώματα όπως 
λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση, πλασμαβλαστικό λέμ-
φωμα, λέμφωμα Hodgkin, η διαφορική διάγνωση από το 
οποίο μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πρόσφατες μελέ-
τες έδειξαν ότι ανάλογα λεμφώματα αναπτύσσονται και 
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και εντοπίζεται σε λεμφαδένες ή σαν μάζα μεσοθωρακί-
ου. Χαρακτηρίζεται από ανοσοβλαστική/πλασμαβλαστι-
κή μορφολογία, πλασμαβλαστικό φαινότυπο και έκφραση 
της πρωτεΐνης ALK. η πιο συνήθης γενετική ανωμαλία 
είναι η t(2;17) η οποία ευθύνεται για υβριδική πρωτεΐνη 
κλαθρίνης – ALK (CLTC-ALK)4,5 και εκφράζεται ανο-
σοϊστοχημικά με κοκκιώδη κυτταροπλασματική έκφρα-
ση ALK+. Επιπρόσθετα το λέμφωμα παρουσιάζει έντονη 
έκφραση EMA, δείκτες πλασματοκυττάρων CD138 και 
CD38, συνήθως IgA κυτταροπλασματική ανοσοσφαι-
ρίνη, ενώ δεν εκφράζει δείκτες λεμφικής CD3, CD20, 
CD79 και το LCA είναι ασθενές η αρνητικό. Αντίθετα 
με το αναπλαστικό ALK+ λέμφωμα από μεγάλα λεμφο-
κύτταρα, ο δείκτης CD30 είναι αρνητικός και αντίθετα 
από το πλασμαβλαστικό λέμφωμα δεν εκφράζει αναδι-
ατάξεις c-myc21.

πλασμαβλαστικό λέμφωμα
Αφορά συνήθως λεμφώματα στοματικής κοιλότητας 

σε HIV ασθενείς, περιγράφεται όμως και σε άλλες περι-
πτώσεις ανοσοανεπάρκειας όπως συγγενείς η επίκτητες 
ιατρογενείς ή σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας. τυπικά όλες 
οι περιπτώσεις είναι EBV+, αναπτύσσονται σε εξωλεμφα-
δενικές περιοχές συχνά σε βλεννογόνους ή στο δέρμα και 
οι περισσότερες εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια. τα 
νεοπλασματικά κύτταρα έχουν μορφολογία ανοσοβλάστης 
ή και πλασμαβλάστης, με φαινότυπο πλασματοκυττάρου 
CD138+, CD38+, MUM1+, συχνά EMA +, CD30+ ενώ 
δεν εκφράζουν CD20-, CD45- PAX5-, CD56-. η ανοσο-
ϊστοχημική μελέτη, με PAX5, & CD20 αρνητικά σε συν-
δυασμό με θετικότητα στους δείκτες PRDM1/BLIMB και 
XBP1 προτείνεται ως πλήρης πλασμαβλαστικός φαινό-
τυπος22. EBV EBER in situ υβριδισμός είναι θετικός στο 
60-75% αλλά LMP1 σπάνια εκφράζεται. Νεότερες με-
λέτες ανέδειξαν συχνή ανίχνευση μετάθεσης c-myc σε 
πλασμαβλαστικά λεμφώματα20 και παρόμοιες γενετικές 
ανωμαλίες με το πολλαπλού μυέλωμα, υποδηλώνοντας 
σύνδεση μεταξύ πλασμαβλαστικού λεμφώματος και πολ-
λαπλού μυελώματος .

πρωτοπαθές Λέμφωμα των Ορογόνων 
Κοιλοτήτων (PEL)

Είναι σπάνια οντότητα η οποία συνοδεύεται πάντα 
από λοίμωξη με τον ιό Human Herpesvirus 8 (HHV8 
+) καθώς και συχνή επιμόλυνση και με τον ιο Ebstein 
–Barr (EBV+). ςε μερικούς ασθενείς αναφέρεται ιστο-
ρικό σαρκώματος Kaposi ή σπανιότερα πολυκεντρικής 
νόσου Castleman. Προσβάλλει συνήθως HIV+ ασθενείς 
και εντοπίζεται στους ορογόνους των κοιλοτήτων (υπε-
ζωκότας, περικάρδιο, περιτόναιο). ςπάνια αναφέρονται 
περιπτώσεις με ογκόμορφες μάζες στο γαστρεντερικό, 
μαλακά μόρια η άλλες εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις ως 

σε νεώτερους ασθενείς χωρίς ανοσοκαταστολή και κα-
λύτερη πρόγνωση18 από το αντίστοιχο των ηλικιωμένων. 
τα λεμφωματώδη κύτταρα εκφράζουν σε ποσοστό >90% 
EBV+, δείκτες Β κυτταρικής προέλευσης με ανοσοφαι-
νοτυπικό προφίλ μη προέλευσης από τα βλαστικά κέντρα 
(non GC) και συχνά είναι CD30+, PD-L1+.

ΕΒV+ βλεννοδερματικό έλκος
το πρόσφατα περιγραφόμενο βλεννοδερματικό έλκος 

αν και ιστολογικά ανησυχεί, εντούτοις έχει ήπια κλινική 
πορεία και είναι αυτοπεριοριζόμενο19 αναγνωρίζεται ως 
νέα ξεχωριστή οντότητα σε ασθενείς με ιατρογενή ή ηλι-
κιακή ανοσοκαταστολή. Αφορά περιπτώσεις που ομοιά-
ζουν με EBV+ ΔΒλμλ, εντοπίζονται στο ρινοφάρυγγα 
και στο δέρμα ως καλά αφοριζόμενα έλκη. Εμφανίζονται 
πιο συχνά σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και κατόπιν θερα-
πείας με μεθοτρεξάτη για ρευματοειδή αρθρίτιδα. ιστολο-
γικά πρόκειται για πολύμορφη λεμφική υπερπλασία που 
περιλαμβάνει μεγάλα κύτταρα - άτυπους ανοσοβλάστες 
που ομοιάζουν με κύτταρα ηodgkin. η αλλοίωση έχει 
ήπια πορεία αλλά μπορεί να υποτροπιάσει .

ΔΒΛΜΛ με συνοδό χρόνια φλεγμονή
Πρόκειται για λεμφώματα που συνδέονται με μακρο-

χρόνια φλεγμονή, εκδηλώνονται κατά μέσο όρο μετά από 
10ετία από την έναρξη της φλεγμονής και συνδέονται με 
τον ιό Ebstein –Barr. Περιγράφηκε πρώτη φορά σε ασθε-
νείς με χρόνιο πυοθώρακα, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα 
τεχνητού –θεραπευτικού πνευμοθώρακα. οι τυπικές περι-
πτώσεις προσβάλλουν την υπεζωκοτική κοιλότητα, οστά 
(μηριαίο), αρθρώσεις και περιαρθρικούς ιστούς. μορφο-
λογικά και ανοσοφαινοτυπικά ομοιάζει με ΔΒλμλ με μη 
ειδικούς χαρακτήρες και η πλειονότητα των περιπτώσε-
ων εκφράζει EBER με in situ υβριδισμό και LMP1/EB-
NA -2+. η κλινική πορεία είναι επιθετική, με την 5ετή 
επιβίωση να κυμαίνεται ~20-35% .

Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
Εντοπίζεται στον πνεύμονα σε ποσοστό 90% των 

ασθενών κατά την αρχική διάγνωση. Χαρακτηρίζεται 
από αγγειοκεντρικό, αγγειοδιηθητικό πρότυπη ανάπτυ-
ξης, με παρουσία EBV+ μεγάλων Β λεμφοκυττάρων και 
αυξημένο πληθυσμό από μικρά αντιδραστικά τ λεμφο-
κύτταρα, τα οποία και προέχουν. ο ιστολογικός βαθμός 
κακοηθείας (grade I, II, III) και η επιθετική κλινική πο-
ρεία του λεμφώματος είναι σε άμεση σχέση με το ποσο-
στό των μεγάλων Β λεμφοκυττάρων.

ΑKL-θετικό ΔΒΛΜΛ
Είναι σπάνιος υπότυπος, προσβάλλει συνήθως ενήλικες 
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“εξωορογονικό PEL”. τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν 
μορφολογία ανοσοβλάστης η πλασμαβλάστη η αναπλα-
στικούς χαρακτήρες, με φαινότυπο πλασματοκυττάρου, 
απουσία δεικτών Β διαφοροποίησης ενώ η ανώμαλη έκφρα-
ση κυτταροπλασματικού CD3, δημιουργεί παραβλήματα 
στη διαφορική διάγνωση. η διάγνωση τεκμηριώνεται με 
την θετικότητα σε ανοσοϊστοχημικό επίπεδο της λανθά-
νουσα πρωτεΐνης για τον ιό HHV8 – LANA. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η σταθεροποίηση myc να εμπλέκεται στην 
παθογένεση με άγνωστους προς το παρόν μηχανισμούς.

ΗΗV-8+ ΔΒΛΜΛ
Αφορά HIV+ ασθενείς, με λεμφαδενοπάθεια ή σπλη-

νομεγαλία, σε ασθενείς με HHV8+ πολυκεντρική νόσο 
Castleman. Πρόκειται για ανάπτυξη, πλασμαβλαστών η 
ανοσοβλαστών HHV-8+ (LANA+) τα οποία κάνουν αθροί-
σεις, με διαταραχή της αρχιτεκτονικής του λεμφαδένα ή 
του σπλήνα, και φαινότυπο ωρίμου Β κυττάρου (CD20+), 
IgMλ+ κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη, η οποία όμως 
σε γονοτυπικό επίπεδο είναι πολυκλωνική. Αν και γενικά 
δεν υπάρχει επιμόλυνση με EBV, εν τούτοις έχουν ανα-
φερθεί πρόσφατα ποικιλίες με HHV8+ και EBV+.

Λέμφωμα Burkitt
Είναι το πιο συχνό μη Hodgkin λέμφωμα σε παιδιά 

και εφήβους, αλλά το 30% των περιπτώσεων εμφανίζε-
ται σε ενήλικες. ςτην ταξινόμηση ΠοΥ 2008 αναγνωρί-
ζονται τρεις κλινικές ποικιλίες: ενδημικό (αφρικανικό), 
σποραδικό και συνδεόμενο με AIDS, με ίδια ιστολογικά 
χαρακτηριστικά και διαφορά στη συχνότητα της παρου-
σίας EBV. η λοίμωξη EBV είναι στενά συνδεδεμένη με 
στον ενδημικό τύπο, αλλά και σε περιοχές με χαμηλό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, ενώ έχει ενδιάμεση συ-
χνότητα σε HIV+ ασθενείς. ςτους HIV+ ασθενείς εμφα-
νίζεται, στα πρώτα στάδια της νόσου, όταν τα CD4+ T 
λεμφοκύτταρα είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα2. Φαίνεται 
ότι ο ιός Ebstein Barr είναι συνεργός στην ανάπτυξη του 
λεμφώματος Burkitt, ενώ υπάρχουν ενδείξεις που ενέ-
χουν τον ΕΒV στην παθογένεση του Βurkitt λεμφώματος 
με μπλοκάρισμα της απόπτωσης. ςυνήθως προσβάλλει 
εξωλεμφαδενικές περιοχές, με κίνδυνο προσβολής του 
κεντρικού νευρικού συστήματος και στις τρεις κλινικές 
ποικιλίες. ιστολογικά αποτελείται από μονόμορφο πλη-
θυσμό από μέσου μεγέθους λεμφοκύτταρα και πολυάριθ-
μες πυρηνοκινησίες, συχνά με εικόνα έναστρου ουρανού. 
Ανοσοφαινοτυπικά έχει φαινότυπο ωρίμου Β λεμφοκυτ-
τάρου από κύτταρα βλαστικού κέντρου CD10+, bcl-6+, 
IgM και χαρακτηριστικά είναι αρνητικό στους bcl-2- και 
Tdt-, MUM1- ενώ ο ρυθμός κυτταρικού πολλαπλασια-
σμού μιΒ+ αγγίζει το 100%. γονοτυπικά το λέμφωμα 
Burkitt παρουσιάζει μονήρη μετάθεση MYC (simple Myc) 
στη θέση IgH γονιδίου IG-MYC και θεωρείται ως πρω-
τογενές γεγονός25 με απουσία άλλων μειζόνων κυτταρο-

γενετικών ανωμαλιών, σε αντίθεση με άλλα λεμφώματα 
στα οποία συμβαίνει ως δευτεροπαθές (MYC complex). 
Προκύπτει έτσι η βασική διαφοροποίηση της ταξινόμη-
σης του 2008 από αυτή της ΠοΥ 2001, με την εξάλειψη 
του όρου “άτυπο” Βurkitt. Έτσι περιπτώσεις λεμφώματος 
Βurkitt, με κλασικό φαινότυπο Burkitt, με μονήρη μετά-
θεση c-myc (myc simple) ανεξάρτητα από μορφολογικές 
αποκλίσεις25, εντάσσονται στα λεμφώματα Burkitt. η με-
τάθεση c-myc είναι χαρακτηριστική όχι όμως εδική του 
λΒ, γιατί παρατηρείται σε ποσοστό ~10% των DLBCL-
NOS και δηλώνει επιθετικότερη βιολογική συμπεριφο-
ρά. μελέτες γονιδιακού προφίλ ανέδειξαν διαφορετικές 
μοριακές ταυτότητες για το λΒ και το ΔΒλμλ –με φαι-
νότυπο προερχόμενο από τα βλαστικά κέντρα. Παρά το 
γεγονός ότι προέρχονται και τα δυο από τα βλαστικά κέ-
ντρα, το λΒ να χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα έκ-
φρασης Myc και χαμηλά επίπεδα NFkB, και MHC class 
124, ενώ υπάρχουν αναφορές που εξηγούν το φαινόμε-
νο αυτό με την υπόθεση ότι η μετάθεση myc συμβαίνει 
νωρίς στην παθογένεση του λΒ, ενώ αντίθετα είναι επί-
κτητο γεγονός στην πορεία της εξέλιξης - ανάπτυξης του 
ΔΒλμλ χωρίς όμως να αποκλείονται και στις δυο μελέ-
τες ενδιάμεσες περιπτώσεις25,26. Πρόσφατες μελέτες26,27 

ανέδειξαν, νέους μηχανισμούς ογκογένεσης στο λΒ, με 
τον μεταγραφικό παράγοντα TCF3 να έχει κεντρικό ρόλο 
στην παθογένεση και να οδηγεί πιθανά σε νέες θεραπευ-
τικές στρατηγικές. η μετάλλαξη στο μεταγραφικό παρά-
γοντα TCF3 η στον αρνητικό ρυθμιστή του ID3, είναι τα 
πιο κοινά γενετικά συμβάντα στο λέμφωμα Burkitt και 
συμβαίνει σε περισσότερες από τα 2/3 των περιπτώσεων 
των σποραδικών και ηιV+ Βλ και στο 40% των ενδημι-
κών περιπτώσεων. H αναθεώρηση της ΠοΥ 2016 περι-
λαμβάνει την TCF3 ή ID3 μετάλλαξη έως και στο 70% 
των περιπτώσεων Burkitt λεμφωμάτων.

Λέμφωμα μιμούμενο Burkitt - like με 11q 
εκτροπή

Αποτελεί νέα προτεινόμενη οντότητα η οποία περι-
λαμβάνει λεμφώματα μιμούμενα Burkitt που στερούνται 
c-myc αναδιάταξη και αντίθετα παρουσιάζουν αλλοιώ-
σεις στο χρωμόσωμα 11q28. τα λεμφώματα αυτά έχουν 
πιο σύνθετο καρυότυπο, χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης 
c-myc, κάποια κυτταρική πολυμορφία, οζώδη διαμόρ-
φωση και λεμφαδενική εντόπιση. η κλινική τους πορεία 
είναι παρόμοια με τα Βλ, αν και οι αναφερόμενες περι-
πτώσεις είναι ακόμα λίγες.

υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα με MYC  
και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση  
(High–grade B-cell lymphoma, with MYC 
and BCL-2 and/or BCL-6 translocations)

Αποτελούν νέα προτεινόμενη κατηγορία, η οποία πε-
ριλαμβάνει ιδιαίτερα επιθετικά λεμφώματα, τα double/
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triple hit λεμφώματα, εκτός από το λεμφοζιδιακό και λεμ-
φοβλαστικό λέμφωμα1. Αφορούν τις περιπτώσεις λεμφω-
μάτων που μοιράζονται κοινά μορφολογικά και γενετικά 
χαρακτηριστικά, ΔΒλμλ και λεμφώματος Burkitt, αλ-
λά για βιολογικούς και κλινικούς λόγους δεν εμπίπτουν 
σε κανένα από τους δυο τύπους και η διάκριση τους εί-
ναι μείζονος σημασίας καθότι ο τρόπος θεραπείας αλλά 
και η πρόγνωση διαφέρουν ριζικά. Παθολογοανατομι-
κά είναι δύσκολο να ταξινομηθούν σε μια από αυτές τις 
δυο κατηγορίες. μελέτες έκφρασης γονιδιακού προφίλ 
GEP ανέδειξαν ότι αυτή η δυσκολία ανταποκρίνεται σε 
μια πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας μια γκρίζα ζώνη 
μεταξύ των λΒ και ΔλΒμλ. η μελέτη Dave S et al24 
αναγνώρισε τη μοριακή ταυτότητα του λΒ σε περιπτώ-
σεις ΔΒλμλ. Παρόλη τη μοριακή ταυτότητα τα λεμφώ-
ματα αυτά διέφεραν κλινικά και γενετικά από το λΒ και 
αφορούσαν μεγάλους ασθενείς με σύνθετο καρυότυπο 
με ταυτόχρονη μετάθεση τόσο t(8;14) όσο και t(14;18) 
– double hit και ιδιαίτερα επιθετική κλινική πορεία. Επι-
πρόσθετα άλλη μελέτη25, αναγνώρισε σε ομάδα λΒ, άλ-
λο γονιδιακό προφίλ, με έκφραση ενδιάμεση μεταξύ λΒ 
και ΔΒλμλ. Αυτή είχε σύνθετο καρυότυπο με μετά-
θεση myc χωρίς όμως συνοδό Ig γονίδιο. τις περιπτώ-
σεις αυτές αναγνώρισε η ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 ως 
Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες ενδιάμεσους 
μεταξύ DLBCL και λεμφώματος Burkitt. Είναι σχετικά 
σπάνιες περιπτώσεις, προσβάλλουν κυρίως ενήλικες με 
λεμφαδενική η εξωλεμφαδενική εντόπιση, εμφανίζονται 
σε προχωρημένο στάδιο και έχουν ιδιαίτερα επιθετική 
κλινική πορεία. τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτή την 
κατηγορία είναι ακόμα σε εξέλιξη και όχι απόλυτα σαφή. 
Αφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων: α) λεμφώ-
ματα με μορφολογία ενδιάμεση μεταξύ ΔΒλμλ και λΒ, 
ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού ~100% και φαινό-
τυπο βλαστικού κέντρου (CD20+, CD10+, bcl-6+), με 
μετάθεση τόσο του γονιδίου c-myc (συνήθως χωρίς να 
συνοδεύεται από μετάθεση Ig) όσο και του γονιδίου bcl-
2 ή β) σπανιότερα μπορεί μορφολογικά να ομοιάζουν με 
λΒ αλλά με ανώμαλο ανοσοφαινότυπο με (CD10+, bcl-
6+, bcl-2+, MUM1-/+) καθώς και μετάθεση c-myc και 
bcl-2 η και bcl-6 και επιθετική πορεία (double or triple 
hit lymphoma)29. τα double/triple hit λεμφώματα, ορίζο-
νται από τη μετάθεση MYC/8q24 (-non Ig-myc) σε συν-
δυασμό με άλλες επαναλαμβανόμενες, με πιο συχνή τη 
μετάθεση bcl-2 t(14;18)(q32:q21) ή/και bcl-6 (DH/TH 
lymphoma), με τη μετάθεση c-myc να αποτελεί στις πε-
ριπτώσεις αυτές δευτερογενές επιγενετικό συμβάν. η 
επιθετική τους πορεία θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν 
αποτέλεσμα της συνεργασίας της αντιαποπτωτικής δρά-
σης του γονιδίου bcl-2 και της πολλαπλασιαστικής δράσης 
γονιδίου c-myc. τα DH/TH λεμφώματα είναι ιδιαίτερα 
επιθετικά λεμφώματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απο-
τυχίας στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. η ανάγκη διαχω-
ρισμού αυτών των λεμφωμάτων στην καθ’ ημέρα πράξη 
σε ανοσοϊστοχημικό επίπεδο και η διαλογή τους με σκο-

πό την περαιτέρω μελέτη με πιο εξειδικευμένες τεχνικές 
(FISH, GEP) διαφαίνεται στη συσσωρευμένη πρόσφατη 
βιβλιογραφία, είτε συνδυάζοντας την ανοσοϊστοχημική 
έκφραση των δεικτών c-myc, bcl-2,bcl-631-35 είτε ανατρέ-
χοντας στη μορφολογία32. Πολλοί υποστηρίζουν τη μελέ-
τη όλων των περιπτώσεων ΔΒλμλ με τεχνικές FISH, το 
κόστος όμως είναι απαγορευτικό. Πρόσφατη ανακοίνω-
ση υποστηρίζει την ανάγκη περαιτέρω μελέτης με FISH, 
σε ΔΒλμλ με φαινότυπο από τα βλαστικά κέντρα και 
διπλή ανοσοέκφραση myc, bcl-2, περιορίζοντας έτσι τη 
μελέτη στο 10% των περιπτώσεων36.

υψηλής κακοήθειας Β λέμφωμα  
με μη ειδικούς χαρακτήρες  
(High - grade B-cell lymphoma-NOs)

Πρόκειται για νέα κατηγορία η οποία αντικαθιστά 
μαζί με την προηγούμενη “Υψηλής κακοήθειας Β λέμ-
φωμα με MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση” την 
κατηγορία του 2008 “Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χα-
ρακτήρες ενδιάμεσους μεταξύ ΔΒλμλ και λεμφώματος 
Burkitt”. η νέα αυτή οντότητα περιλαμβάνει Β λεμφώ-
ματα με βλαστοειδείς χαρακτήρες και περιπτώσεις χωρίς 
MYC και BCL-2 και/ή BCL-6 μετάθεση, οι οποίες μέχρι 
τώρα αναφέρονταν ως Β λεμφώματα αταξινόμητα BCLU.

Β-λέμφωμα, αταξινόμητο, με χαρακτήρες 
ενδιάμεσους μεταξύ ΔΒΛΜΛ  
και λεμφώματος Hodgkin 
΄Η αλλιώς γκρίζα ζώνη (gray zone)

ορίζεται από την ταξινόμηση της ΠοΥ 2008 ως “Β 
κυτταρικής σειράς λέμφωμα με αλληλεπικαλυπτόμενους 
χαρακτήρες, κλινικούς, μορφολογικούς και ανοσοφαινο-
τυπικούς μεταξύ κλασικού λεμφώματος Hodgkin-οζώδους 
σκλήρυνσης και DLBCL και ειδικότερα πρωτοπαθούς 
λεμφώματος μεσοθωρακίου”. Επιπρόσθετα κάποιοι ασθε-
νείς μπορεί να εμφανίσουν και τους δυο τύπους λεμφω-
μάτων Πλμ και κλη, είτε ταυτόχρονα σαν σύνθετο 
λέμφωμα είτε σε δεύτερο χρόνο2. Εμφανίζονται με μά-
ζα προσθίου μεσοθωρακίου με ή χωρίς συμμετοχή υπερ-
κλειδίου λεμφαδένα, ενώ άλλοι περιφερικοί λεμφαδένες 
σπάνια προσβάλλονται. Επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστού 
στον πνεύμονα αλλά και σε ήπαρ, σπλήνα και μυελό των 
οστών. ςε αντίθεση με το Πλμ είναι πιο συχνό σε νέ-
ους άνδρες και η κλινική πορεία είναι πιο επιθετική από 
τους άλλους δύο τύπους λεμφωμάτων, Πλμ και κλη. 
ιστολογικά πρόκειται για αθροίσεις πλειόμορφων μεγά-
λων κύτταρων σε ένα διάχυτο ινωτικό στρώμα. τα κύτ-
ταρα είναι μεγαλύτερα και πιο πλειόμορφα από αυτά του 
Πλμ, μπορεί να μοιάζουν με κύτταρα RS lacunar, ή να 
ποικίλει η μορφολογία από περιοχή σε περιοχή. Ανοσο-
φαινοτυπικά είναι οριακά μεταξύ κλη και ΔΒλμλ, εκ-
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φράζοντας τυπικά CD45 και Β αντιγόνα (CD20, CD79), 
με ανώμαλη συνέκφραση δεικτών λεμφώματος Hodgkin, 
CD30 και συχνά CD15. Εκφράζουν συνήθως μεταγραφι-
κούς παράγοντες PAX5, OCT-2, BOB.1 ενώ δεν εκφρά-
ζουν ανοσοσφαιρίνες και είναι EBV(-). ςυνοπτικά μπορεί 
είτε μορφολογικά να έχουν εικόνα κλασικού λεμφώμα-
τος Hodgkin αλλά φαινότυπο Β λεμφώματος είτε εικό-
να ΔΒλμλ αλλά με φαινότυπο λεμφώματος Hodgkin. 
μελέτες γονιδιακού προφίλ έχουν αναδείξει ότι το Πλμ 
είναι πιο κοντά στο κλη παρά στα άλλα ΔΒλμλ ενώ 
πρόσφατες αναφορές ανάλυσης μεθυλίωσης έδειξαν ότι 
τα gray zone του μεσοθωρακίου, έχουν ξεχωριστό επι-
γενετικό προφίλ12,13, ενδιάμεσο μεταξύ κλασικού λεμ-
φώματος Hodgkin και Πλμ. Θεραπευτικά οι απόψεις 
διίστανται, με τη θεραπεία για ΔΒλμλ να υπερτερεί, 
και να εξατομικεύεται.

Συμπεράσματα 
η μοριακή παθογένεση των επιθετικών Β λεμφωμάτων 

είναι σύνθετη και πολυσταδιακή διαδικασία που οδηγεί 
σε μια αντιγραφή ενός παθολογικού κλώνου, βλαστικών 
ή μετά βλαστικών κέντρων, κυττάρων Β προέλευσης. η 
κατανόηση της βιολογίας της διαδικασίας αυτής που έγι-
νε τα τελευταία χρόνια έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερω-

τήματα, ξεκαθαρίζοντας παλιές και αναδεικνύοντας νέες 
οντότητες. Όμως πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπά-
ντητα. τα επιθετικά Β λεμφώματα αποτελούν θεραπευτι-
κή πρόκληση. Παρ’ όλες τις εξελίξεις, το κλασικό σχήμα 
R-CHOP παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς όμως επαρκή 
πάντα αποτέλεσμα όπως π.χ. στα λεμφώματα με μετάθε-
ση myc με ή χωρίς άλλες μεταβολές. Πρωταρχική λοιπόν 
είναι η ανάγκη νέων τεχνικών, μεθοδολογιών ή αλγόριθ-
μων με σκοπό την εφαρμογή στην καθ’ ημέρα πράξη των 
μέχρι τώρα δεδομένων από τις μελέτες του γονιδιακού 
προφίλ, οι οποίες περιορίζονται σε ερευνητικά εργαστή-
ρια, όπως και η ανάδειξη νέων βιοδεικτών με σκοπό νέ-
ες στοχευμένες θεραπείες. τέλος υπάρχουν νέα μοριακά 
ευρήματα σε σχέση με τα Β λεμφώματα και είναι ανάγκη 
να διευκρινιστεί ποια θα συμπεριληφθούν στην καθημε-
ρινή πρακτική όπως επίσης και συσσωρευμένες μελέτες 
με πολλά και διαφορετικά ευρήματα από μελέτες next 
generation sequencing, δυνητικά με διαγνωστικές, προ-
γνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες.

Εν κατακλείδι, το πρώτο βήμα για την επιτυχή αντιμε-
τώπιση των επιθετικών Β λεμφωμάτων, είναι η ακριβής 
ιστολογική διάγνωση κατά ΠοΥ. η επιδίωξη μιας αξιό-
πιστης και με σαφήνεια διατυπωμένης βιοψίας, που δεν 
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, ως αποτέλεσμα πολυ-
παραγοντικής μελέτης, δεν μπορεί παρά να υπερτονιστεί. 

Pathology and Genetics classification of aggressive B cell lymphomas
by Α. Papanikolaou, Α. Tasidou

Haemopathological Laboratory, Evangelismos General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Aggressive B cell lymphomas is the most common type of non-Hodgkin lymphoma and 
is a heterogeneous group of lymphomas with different clinical, histological and genetic features. τhe 
abundance of information that has been gained in recent years regarding the genetic and molecular land-
scape and its clinical extensions, led to a better understanding of the pathogenesis and the differentiation 
pathways of the aggressive B cell lymphomas “Cell of Origin (COO)”. The COO as well as the repeat-
ed mutations that activate multiple oncogenes (double hit status) are capable of standardizing more ag-
gressive forms that are resistant to conventional therapies. Eight years after the WHO’s classification in 
2008, the need to incorporate all this information led to its revision and its renewed publication in 2016. 
This new publication is an update of the 2008 classification’s data of the existing, well defined entities 
and it also adds a number of proposed entities. The recognition of homogenous and well defined enti-
ties remains as the classification’s goal, as well as the facilitation to identify less frequent entities with 
peculiarities that demand further study.
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