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When and what is the ideal first-
line therapy for low-grade B-cell 
non-Hodgkin lymphomas?

Abstract at the end of the article

Πότε και ποια είναι η ιδανική θεραπεία 
πρώτης γραμμής για τα χαμηλής κακοήθειας 
B non-Hodgkin λεμφώματα;

Τα χαμηλής κακοήθειας Β non-Hodgkin λεμφώματα (B-NHL) αποτελούν κα-

κοήθη νοσήματα του λεμφικού ιστού, των οποίων η διάγνωση και η θεραπεία 

μπορεί να απασχολήσουν όχι μόνο τον εξειδικευμένο αιματολόγο αλλά και 

ιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Συνιστούν το 35% των λεμφωμάτων και σε 

κάθε κλινική οντότητα αυτής της κατηγορίας μπορεί να παρατηρηθεί, σε 

άλλοτε άλλο χρόνο, μεγάλο εύρος κλινικής συμπεριφοράς και ιστολογική ή 

και κλινική εξέλιξη. Γι’ αυτόν το λόγο, οι νεοπλασίες του λεμφικού ιστού δεν 

ταξινομούνται πλέον με όρους ήπιας ή επιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς, 

ενώ τα θεραπευτικά κριτήρια ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

νοσήματος, καθώς και του ασθενούς. Γενικά, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με 

χαμηλής κακοήθειας B-NHL και χωρίς συγκεκριμένα παθολογικά ευρήματα 

από τον εργαστηριακό έλεγχο τίθενται αρχικά σε παρακολούθηση σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, καθώς η θεραπεία κατά τη διάγνωση δεν έχει αποδειχθεί 

ότι βελτιώνει την πρόγνωση του νοσήματος. Οι θεραπείες πρώτης γραμμής, 

όταν αυτές ενδείκνυνται (σύμφωνα με κλινικά ή εργαστηριακά κριτήρια ή επί 

εξέλιξης του νοσήματος), περιλαμβάνουν ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπευ-

τικούς παράγοντες και μονοκλωνικά αντισώματα, είτε ως μονοθεραπεία είτε 

συνηθέστερα ως συνδυαστική θεραπεία. Προς το παρόν, ο κλινικός ιατρός 

μπορεί και πρέπει να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών επιλο-

γών, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία θεραπεία που να υπερτερεί 

σε όλα τα σημεία έναντι των υπολοίπων ή στο σύνολο των ασθενών. Με ένα 

ολοένα διευρυνόμενο φάσμα θεραπευτικών μεθόδων, ο ειδικός ιατρός οφείλει 

να παραμένει εξοικειωμένος με τις εκδηλώσεις και την κλινική πορεία των 

εν λόγω νοσημάτων ώστε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι αναγκαίες, 

έγκαιρες και επιτυχείς. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα λεμφώματα αποτελούν κακοήθη νοσήματα του 

λεμφικού ιστού, των οποίων η διάγνωση και η θεραπεία, 

ανάλογα με την εντόπιση και τις κλινικές εκδηλώσεις, μπορεί 

να απασχολήσει όχι μόνο τον εξειδικευμένο αιματολόγο 

αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως παθολόγους, 

γαστρεντερολόγους, πνευμονολόγους, δερματολόγους, 

νευρολόγους, χειρουργούς και ακτινοθεραπευτές. 

Ο διαχωρισμός των λεμφωμάτων σε χαμηλής και υψηλής 

κακοήθειας προτάθηκε αρχικά στην ταξινόμηση του Κίελο 

(Kiel classification, 1974). Οι νεοπλασίες του λεμφικού ιστού 

ταξινομήθηκαν ανάλογα με τα ιστολογικά ευρήματα των 

βιοπτικών υλικών και με βάση το μέγεθος των παρατηρού-

μενων κυττάρων [μικρά (-cytes) σε χαμηλής κακοήθειας 

νεοπλάσματα έναντι μεγάλων (-blasts) σε υψηλής].

Το 1982 προτάθηκε η ταξινόμηση κατά Working For-

mulation (WF), σύμφωνα με την οποία τα λεμφώματα 

ταξινομούνταν ανάλογα με το αναμενόμενο κλινικό αποτέ-

λεσμα με βάση την επιβίωση ασθενών που συμμετείχαν σε 

κλινικές μελέτες της προηγούμενης δεκαετίας. Η ταξινόμηση 

αυτή συνδύαζε κοινά παθολογοανατομικά ευρήματα και 

κλινικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ασθενών, με σκοπό 

την ανάπτυξη θεραπευτικών αλγορίθμων.

Τα χαμηλής κακοήθειας Β non-Hodgkin λεμφώματα (B-

NHL) συνιστούν το 35% των λεμφωμάτων. Στην τελευταία 

ταξινόμηση του World Health Organization (WHO)1 τονίζεται 

πάντως ότι σε κάθε κλινική οντότητα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλο εύρος κλινικής 

συμπεριφοράς και ιστολογική ή κλινική εξέλιξη. Έτσι, οι 

νεοπλασίες του λεμφικού ιστού δεν ταξινομούνται πλέον 
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με όρους επιθετικής ή ήπιας βιολογικής συμπεριφοράς και 

τα θεωρούμενα στο παρελθόν ως Β-NHL χαμηλού βαθμού 

κακοήθειας είναι (με σειρά συχνότητας) το οζώδες λέμφωμα, 

η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα από μικρά 

λεμφοκύτταρα, το λέμφωμα οριακής ζώνης, η λευχαιμία 

εκ τριχωτών κυττάρων και το λεμφοπλασματοκυτταρικό 

λέμφωμα με ταυτόχρονη παραγωγή μονοκλωνικής πρω-

τεΐνης IgM (μακροσφαιριναιμία του Waldenström). 

Στην παρούσα ανασκόπηση εξετάζεται η πλέον κατάλληλη 

θεραπεία πρώτης γραμμής των παραπάνω νεοπλασματικών 

νοσημάτων του λεμφικού ιστού, τόσο όσον αφορά στο 

είδος της όσο και στο χρόνο χορήγησής της. Η χρονικά 

κατάλληλη θεραπεία είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η 

χρονικά ακατάλληλη θεραπεία δεν έχει το βέλτιστο θερα-

πευτικό αποτέλεσμα και οδηγεί σε δυνητικά επικίνδυνες 

ανεπιθύμητες ενέργειες (πρώιμες και όψιμες) που ελαττώνουν 

την ποιότητα ζωής και ενδεχομένως την επιβίωση, ενώ το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται την πλέον 

κατάλληλη χρονική στιγμή διατηρείται και επί μακρότερον. 

Επίσης, δεν αναπτύσσεται αντοχή στα χημειοθεραπευτικά 

(ΧΜΘ) φάρμακα. H ιδανική(;) θεραπεία θα καταστρέφει 

όλα τα κύτταρα του νεοπλασματικού όγκου (ανεξάρτητα 

από τη λειτουργία τους), θα έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες 

ενέργειες (είδος, ένταση), ενώ τα οφέλη της θα είναι σαφώς 

περισσότερα, θα αποτελείται από συστατικά με συνεργική 

δράση χωρίς αυτή να συνοδεύεται από επί πλέον ανεπιθύ-

μητες ενέργειες και δεν θα αναπτύσσεται αντοχή σε αυτή. 

Η ανασκόπηση αυτή γράφηκε με βάση δημοσιευμένες 

εργασίες, κατευθυντήριες οδηγίες ομάδων μελέτης (guide-

lines) και οδηγίες από ειδικούς (expert opinion) που έχουν 

εκδοθεί κατά καιρούς. Η αναζήτηση αυτών επιτεύχθηκε με 

τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης ιατρικής πληροφορίας 

(PubMed, MEDLINE) και σε κάθε ένα από τα άρθρα τα οποία 

αναφέρονται έγινε κριτική ανάγνωση και σταχυολόγηση 

των πλέον ενδιαφερόντων συμπερασμάτων τους. 

2. ΟΖΩΔΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ 

Το οζώδες λέμφωμα είναι το δεύτερο συχνότερο NHL 

και το πιο συχνό από τα χαμηλής κακοήθειας NHL. Η θε-

ραπεία του εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη 

διάγνωση σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Ann Arbor. 

Ασθενείς με εντοπισμένη (σταδίου I) νόσο είναι υποψή-

φιοι για θεραπεία με ακτινοβολία (ακτινοθεραπεία, Α/Θ), 

η οποία θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει σε ίαση ένα 

ποσοστό αυτών. Η θεραπεία των προχωρημένων σταδίων 

(III ή IV) της νόσου δεν φαίνεται να μπορεί να οδηγήσει 

σε ίαση και επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο 

των συμπτωμάτων με ανοσοχημειοθεραπεία (ΑΧΜΘ) με ή 

χωρίς Α/Θ. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις 

αυτόματης ύφεσης.2 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλ-

λονται σε θεραπεία για οζώδες λέμφωμα έχουν μια αρχική 

ανταπόκριση στη θεραπεία και ποσοστό 40−80% επιτυγ-

χάνουν πλήρη ύφεση, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 

αρχικό σχήμα. Επί πλέον, ποσοστό <10% των ασθενών που 

έλαβαν θεραπεία με ΑΧΜΘ δεν ανταποκρίνονται στη θερα-

πεία (ανθεκτική νόσος). Δυστυχώς, η συμβατική θεραπεία 

για το οζώδες λέμφωμα δεν οδηγεί σε ίαση των ασθενών, 

ενώ σχεδόν όλοι θα αναπτύξουν τελικά προοδευτική νόσο.

2.1. Οζώδες λέμφωμα περιορισμένου σταδίου

Ποσοστό περίπου 15−30% των ασθενών με οζώδες 

λέμφωμα θα διαγνωστούν με νόσο σταδίου Ι/ΙΙ και <10% 

έχει παθολογοανατομικά επιβεβαιωμένη νόσο σταδίου Ι/

ΙΙ. Υπάρχουν λίγες προοπτικές μελέτες για τη θεραπεία της 

περιορισμένου σταδίου νόσου και τα περισσότερα από 

τα στοιχεία σχετικά με αυτή την υποομάδα των ασθενών 

προέρχονται από αναδρομικές αναλύσεις, κυρίως λόγω του 

μικρού αριθμού ασθενών και της ήπιας κλινικής πορείας 

τους, η οποία και συνεπάγεται την ανάγκη μακροχρόνιας 

παρακολούθησής τους. Παρά την ύπαρξη δεδομένων 

που αποδεικνύουν τη δυνατότητα ίασης με Α/Θ, μόνο η 

μειοψηφία (27%) των ασθενών με νόσο σταδίου Ι λαμβάνει 

Α/Θ ως μονοθεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.3 

Σύμφωνα με τους Pugh et al, θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί 14.430 θάνατοι τα τελευταία 30 έτη αν οι 

ασθενείς είχαν από την αρχή αντιμετωπιστεί με Α/Θ.4 Στο 

ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το ωφέλιμο αποτέλεσμα στη 

σχετιζόμενη με τη νόσο επιβίωση (disease specific survival, 

DSS) διατηρείται για >30 έτη, άρα η Α/Θ πρέπει να χρησι-

μοποιείται εξ αρχής. Εξ άλλου, η συνολική επιβίωση (overall 

survival, OS) ήταν διαρκώς μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης στους ασθενείς που έλαβαν Α/Θ, 

οπότε η Α/Θ είναι και ασφαλής. Τέλος, 50% των ασθενών 

θα υποτροπιάσουν αλλά εκτός του πεδίου ακτινοβόλησης.

Η δεκαετής OS ανέρχεται σε 60−80% και η διάμεση 

επιβίωση είναι περίπου 19 έτη.5 Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Α/Θ έχει σύσταση κατηγορίας 2A 

από το National Comprehensive Cancer Network (NCCN),6 

όπως και οι υπόλοιπες κατευθυντήριες οδηγίες του NCCN 

που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Στην προσβεβλημένη 

λεμφαδενική περιοχή χορηγούνται 24−30 Gy με επί πλέον 

6 Gy σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως σε ογκώδη ή αργά 

ανταποκρινόμενη νόσο.

Άλλες μέθοδοι που μπορεί να επιλεγούν για την αντι-

μετώπιση ασθενών με οζώδες λέμφωμα σταδίου Ι και ΙΙ 

είναι οι ακόλουθες: 
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Παρακολούθηση. Με την παρακολούθηση αποφεύγεται 

μεν αρχικά η τοξικότητα από τη θεραπεία αλλά περιορί-

ζονται οι μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές (π.χ. αυξη-

μένο μέγεθος όγκου όταν απαιτηθεί θεραπεία, οπότε η 

Α/Θ δεν αναμένεται να έχει τη βέλτιστη δυνατή δράση). 

Ωστόσο, μπορεί να επιλεγεί σε ασθενείς στους οποίους 

η Α/Θ δυνητικά θα προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές, 

όπως οι ασθενείς με νόσο Sjögren στους οποίους το 

πεδίο ακτινοβόλησης αναμένεται να συμπεριλάβει και 

τους σιελογόνους αδένες.

 Στη μελέτη των Advani et al,7 στο Πανεπιστήμιο του 

Stanford, σε 43 ασθενείς με οζώδες λέμφωμα σταδίου 

Ι και ΙΙ δεν χορηγήθηκε Α/Θ ή άλλη θεραπεία κατά τη 

διάγνωση είτε λόγω άρνησης του θεράποντος ιατρού 

είτε λόγω ανησυχίας των ασθενών για πιθανές επιπλοκές. 

Η παρακολούθηση φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέ-

σματα από την Α/Θ στο ίδιο, γνωστό για τις εξελιγμένες 

ακτινοθεραπευτικές τεχνικές του, νοσηλευτικό ίδρυμα 

(!). Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς παρουσίασαν πολύ ταχεία 

εξέλιξη της νόσου (μέχρι και 14 μήνες από τη διάγνωση) 

και 14% κατέληξαν, με διάμεση επιβίωση τα 19,1 έτη, 

ενώ η επιβίωση στα 5, 10 και 20 έτη ήταν 97%, 85% 

και 22%, αντίστοιχα.

Άλλες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χορήγηση 

ανοσοθεραπείας ή και ΑΧΜΘ, όπως είναι οι συνδυασμοί 

βενδαμουστίνης με ριτουξιμάμπη (BR), κυκλοφωσφαμίδη, 

βινκριστίνη και πρεδνιζόνη  με ριτουξιμάμπη  (R-CVP), 

κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη και 

πρεδνιζόνη με ριτουξιμάμπη (R-CHOP) ή μονοθεραπεία 

με ριτουξιμάμπη, με την προσθήκη Α/Θ σε ογκώδη, 

συμπτωματική ή αργά ανταποκρινόμενη νόσο.6 

 Έχει φανεί ότι ο συνδυασμός BR έχει λιγότερες ανεπι-

θύμητες ενέργειες από το R-CHOP.8 Από τις παραπάνω 

προτεινόμενες θεραπείες, μόνο οι συνδυασμοί R-COP 

και R-CHOP έχουν ανώτερη σύσταση (κατηγορίας 1), 

ενώ η χορήγηση ριτουξιμάμπης προτείνεται σε ηλικι-

ωμένα άτομα ή σε άτομα με συννοσηρότητα, είτε ως 

μονοθεραπεία είτε με συγχορήγηση κυκλοφωσφαμίδης 

ή χλωραμβουκίλης. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ 

R-COP και R-CHOP δεν φαίνεται να υπάρχει κλινικά 

σημαντική διαφορά, τουλάχιστον όσον αφορά στην 

OS.9 Φαίνεται ότι το R-CHOP υπερτερεί αναφορικά με 

το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (overall response 

rate, ORR), ενώ το R-COP υπερτερεί όσον αφορά στο 

ποσοστό πλήρους ύφεσης (complete response, CR). Σε 

ηλικιωμένους ασθενείς πάντως η χορήγηση ανθρακυ-

κλίνης (R-CHOP) μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσα 

καρδιακή νόσο, ενώ σε νέους ασθενείς [με την προο-

πτική επόμενων γραμμών ΧΜΘ και πιθανής αυτόλογης 

μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

(ΑΜΑΑΚ) με επακόλουθη αθροιζόμενη καρδιοτοξικό-

τητα] πιθανόν να αποτελούσε επίσης συνδυασμό δεύ-

τερης γραμμής. Από την άλλη πλευρά, έχει βρεθεί ότι 

η χορήγηση R-CHOP μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 

συχνότητα εκτροπής του νοσήματος σε υψηλού βαθμού 

κακοήθειας λέμφωμα, ενώ επίσης οι καλύτερες αντα-

ποκρίσεις που επιτυγχάνονται με το R-CHOP ενδέχεται 

να οδηγούν σε καλύτερη OS.10 Εξ άλλου, μετα-ανάλυση 

μελετών ασθενών με οζώδες λέμφωμα υψηλότερου 

σταδίου δείχνει ότι το R-CHOP οδηγεί σε μεγαλύτερο 

αριθμό ετών προσαρμοσμένων για την ποιότητα ζωής 

(quality-adjusted life years, QALYs) απ’ ό,τι το R-COP.11

2.2. Εξαιρέσεις

Εξαιρέσεις στα παραπάνω αποτελούν οι ασθενείς με 

οζώδες λέμφωμα σταδίου ΙΙΙ, που αντιμετωπίζονται όπως οι 

ασθενείς με διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφωμα (dif-

fuse large B cell lymphoma, DLBCL), οι ασθενείς με σταδίου 

ΙΙ ογκώδη νόσο, που αντιμετωπίζονται με ΑΧΜΘ±Α/Θ, ενώ 

οι ασθενείς με εκτροπή του νοσήματος σε υψηλού βαθμού 

B-NHL λαμβάνουν ΧΜΘ±ΑΜΑΑΚ.6

Το πρωτοπαθές οζώδες λέμφωμα του δωδεκαδακτύλου 

αποτελεί σπάνιο νόσημα. Δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός 

ασθενών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά φαίνεται 

ότι η θεραπεία κατά τη διάγνωση δεν οδηγεί σε αυξημένη 

επιβίωση των ασθενών. Εξ άλλου, η Α/Θ του λεπτού εντέ-

ρου σχετίζεται με χρόνια ακτινική εντερίτιδα, η οποία και 

εκδηλώνεται με δυσαπορρόφηση και διάρροια. Αυτή η 

τοξικότητα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

μια τεχνική που αποφεύγει την ολοκοιλιακή ακτινοβόλη-

ση. Για την τεχνική αυτή, ένα clip από ακτινοσκιερό υλικό 

τοποθετείται ενδοσκοπικά στην περιοχή του όγκου και 

αυτό στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και 

την ακτινοβόληση του προσβεβλημένου τμήματος (μαζί με 

ένα περιθώριο φυσιολογικού ιστού) με 30−36 Gy. Ωστόσο, 

δεδομένης της πιθανής τοξικότητας της θεραπείας και της 

μη επιθετικής φύσης του νοσήματος, εναλλακτική επιλογή 

μπορεί να αποτελέσει και μια στρατηγική παρακολούθησης.12 

Το πρωτοπαθές οζώδες λέμφωμα του δέρματος απο-

τελεί επίσης σπάνια νοσολογική οντότητα. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες τόσο από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα και τη Θεραπεία 

του Καρκίνου (European Organization for Research and 

Treatment of Cancer, EORTC) όσο και από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Παθολογικής Ογκολογίας (European Society 

of Medical Oncology, ESMO) για την αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων λεμφωμάτων.13,14 Σε μονήρη εστία, θεραπεία 

πρώτης γραμμής αποτελεί η Α/Θ ή η χειρουργική εξαίρεση, 

ενώ σε πολυεστιακό νόσημα κοινές πρακτικές αντιμετώπισης 
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είναι η παρακολούθηση, η Α/Θ ή η ενδοφλέβια χορήγηση 

ριτουξιμάμπης. Ανοσοχημειοθεραπεία με R-COP ή R-CHOP 

προτείνεται μόνο σε εξωδερματικές εντοπίσεις της νόσου 

ή σε ανθεκτική νόσο. 

2.3. Οζώδες λέμφωμα εκτεταμένου σταδίου

Το οζώδες λέμφωμα σταδίου III ή IV (προχωρημένη νόσος) 

συναντάται στο 70−85% των ασθενών με οζώδες λέμφωμα. 

Σε αυτά τα στάδια, θεωρείται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει 

κάποια θεραπεία σε ίαση και προς το παρόν δεν υπάρχουν 

στοιχεία ότι η άμεση θεραπεία προσφέρει κλινικό όφελος. Η 

παρατεταμένη, χωρίς θεραπεία, περίοδος δυνητικά μπορεί 

να μειώσει επίσης την πιθανότητα αντίστασης στα ΧΜΘ 

φάρμακα με την αποφυγή της έκθεσης των λεμφωματικών 

κυττάρων στη ΧΜΘ.15 Έτσι, έχουν προταθεί συγκεκριμένα 

κριτήρια για την έναρξη χορήγησης θεραπείας σε αυτούς 

τους ασθενείς, τόσο από τη γαλλική (Groupe d’Etude des 

Lymphomes Folliculaires, GELF) όσο και από τη βρετανική 

(British National Lymphoma Investigation, BNLI) Ομάδα 

Μελέτης των Λεμφωμάτων.16−19

Οι θεραπείες που προτείνονται είναι οι ίδιες με αυτές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή βενδαμουστίνη με 

ριτουξιμάμπη, κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη και πρεδνι-

ζόνη με ριτουξιμάμπη, κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, 

βινκριστίνη και πρεδνιζόνη με ριτουξιμάμπη ή μονοθερα-

πεία με ριτουξιμάμπη, με την προσθήκη Α/Θ σε ογκώδη, 

συμπτωματική ή αργά ανταποκρινόμενη νόσο.6 

Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι μόνο η χορήγηση ριτουξι-

μάμπης οδηγεί σε μη ανίχνευση του bcl-2, κάτι το οποίο δεν 

επιτυγχάνεται με το συνδυασμό CHOP20,21 και επομένως είναι 

εύλογο το ερώτημα που θέτουν οι Martinelli et al, δηλαδή 

ότι, αν και είναι γνωστό ότι η προσθήκη ριτουξιμάμπης 

στη ΧΜΘ βελτιώνει την επιβίωση σε σύγκριση με ΧΜΘ και 

μόνο, δεν είναι ωστόσο γνωστό αν η προσθήκη ΧΜΘ στη 

ριτουξιμάμπη έχει πραγματική επίδραση στην επιβίωση.22 

2.4. Θεραπεία συντήρησης

Αναφορικά με τη μελέτη PRIMA (Primary Rituximab 

and Maintenance), αυτή αφορούσε σε μια φάσης III μελέτη 

από συνεργαζόμενες ομάδες και μελετούσε τη χορήγηση 

ριτουξιμάμπης ως θεραπεία συντήρησης σε 1.019 ασθενείς 

που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία για οζώδες 

λέμφωμα και οι οποίοι είχαν δείξει να ανταποκρίνονται 

αρχικά στη χορήγηση ΑΧΜΘ.23 Η εν λόγω μελέτη έδειξε ότι 

η χορήγηση ριτουξιμάμπης βελτίωσε το διάστημα χωρίς 

πρόοδο της νόσου (progression free survival, PFS) και το 

διάστημα μέχρι την επόμενη αντιλεμφωματική θεραπεία και 

ΧΜΘ, αλλά δεν βελτίωσε την OS. Έτσι, η χορήγηση θεραπείας 

συντήρησης με ριτουξιμάμπη έχει σύσταση κατηγορίας 1,6 

αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσο η θεραπεία συντήρησης 

με ριτουξιμάμπη θα μεταβάλλει την αποτελεσματικότητα 

της δεύτερης γραμμής θεραπείας και συνεπώς θα εξαλείψει 

ένα όφελος επιβίωσης. Άλλα ερωτήματα που προκύπτουν 

αφορούν στο προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου, αν η παρα-

κολούθηση και η θεραπεία των ασθενών με ριτουξιμάμπη 

κατά τη στιγμή της εξέλιξης της νόσου είναι ισοδύναμη ή 

ανώτερη της θεραπείας συντήρησης, αν τα ευρήματα της 

μελέτης PRIMA επεκτείνονται στη μεγάλη ομάδα ασθενών 

με οζώδες λέμφωμα και ασυμπτωματική νόσο και, τέλος, σε 

μια εποχή αυξημένου κόστους της υγειονομικής περίθαλ-

ψης, ποιο όφελος είναι απαραίτητο για να δικαιολογήσει 

το κόστος της θεραπείας συντήρησης. Η μελέτη RESORT24 

έδειξε ότι, στα τρία χρόνια παρακολούθησης των ασθενών, 

το 95% αυτών που έλαβαν ριτουξιμάμπη ως θεραπεία συ-

ντήρησης και το 86% των ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν να 

λάβουν ριτουξιμάμπη επί προόδου της νόσου παρέμειναν 

χωρίς κυτταροτοξική ΧΜΘ. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά τη 

χορήγηση τετραπλάσιων σχεδόν δόσεων ριτουξιμάμπης 

(15,8 έναντι 4,5) κατά μέσον όρο και τριπλάσιο κόστος, 

οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν θεραπεία 

συντήρησης δεν παρουσίασαν μεγαλύτερο χρόνο μέχρι 

την αποτυχία της θεραπείας ή καλύτερη ποιότητα ζωής 

από εκείνους που τυχαιοποιήθηκαν στο άλλο σκέλος. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία 

συντήρησης δεν θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη σε 

ασθενείς με χαμηλού φορτίου οζώδες λέμφωμα που αντι-

μετωπίζονται με χορήγηση ριτουξιμάμπης κατά το χρονικό 

διάστημα της διάγνωσης.

2.5. Σύνοψη θεραπείας

Σε όλους τους ασθενείς σταδίου Ι ή ΙΙ ως αρχική θεραπεία 

προτείνεται η Α/Θ. Στους ασθενείς προχωρημένων σταδίων 

που παραμένουν ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με τα κριτήρια 

κατά GELF και BNLI, προτείνεται παρακολούθηση μέχρι την 

εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ σε συμπτωματικούς ασθενείς 

προτείνεται η χορήγηση ΑΧΜΘ με πιθανή προσθήκη Α/Θ 

και στη συνέχεια χορήγηση θεραπείας συντήρησης. 

3. ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι μια εξαιρετικά 

ετερογενής νόσος, με ορισμένες ομάδες ασθενών να έχουν 

ποσοστά επιβίωσης χωρίς θεραπεία παρόμοια με αυτά του 

φυσιολογικού πληθυσμού. Προοπτικές, τυχαιοποιημένες 

μελέτες που συνέκριναν την άμεση χορήγηση θεραπείας 

σε σχέση με την όψιμη χορήγηση δεν έχουν εντοπίσει 

κάποια βελτίωση στη μακροπρόθεσμη επιβίωση με τη 

χορήγηση έγκαιρης θεραπείας. Έτσι, με την εξαίρεση του 
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λεμφοκυτταρικού λεμφώματος από μικρά λεμφοκύτταρα 

σταδίου Ι, το οποίο και αντιμετωπίζεται με Α/Θ, οι ασθενείς 

τίθενται αρχικά σε παρακολούθηση.

Αντίθετα, ασθενείς με νόσο σταδίου C κατά Binet ή 

III, IV κατά Rai ή ασθενείς με ενεργό ή προοδευτική νόσο 

πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία.25 Η προοδευτική 

νόσος περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

συμπτώματα ή σημεία: Β συμπτώματα, ογκώδης ή προ-

οδευτικά επιδεινούμενη λεμφαδενική ή σπληνική νόσος, 

προοδευτική λεμφοκυττάρωση (αύξηση απόλυτου αριθμού 

λεμφοκυττάρων >50% σε 2 μήνες) ή χρόνος διπλασιασμού 

λεμφοκυττάρων <6 μήνες και αυτοάνοσες κυτταροπενίες 

μη ανταποκρινόμενες στη θεραπεία με κορτικοειδή ή 

ριτουξιμάμπη. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν 

την παρακολούθηση ή συνδυασμούς χημειοθεραπευτικών 

παραγόντων με μονοκλωνικά αντισώματα, π.χ. αλκυλιού-

ντες παράγοντες (χλωραμβουκίλη ή βενδαμουστίνη) με 

ριτουξιμάμπη και (ή χωρίς) κορτικοστεροειδή, ανάλογα 

πουρινών (φλουδαραβίνη, 2-χλωροδεοξυαδενοσίνη ή 

2CdA, πεντοστατίνη) με ριτουξιμάμπη, άλλα μονοκλωνικά 

αντισώματα (αλεμτουζουμάμπη) ή ακόμη και συνδυασμούς 

των παραπάνω, όπως τα σχήματα FCR (φλουδαραβίνη, 

κυκλοφωσφαμίδη, ριτουξιμάμπη) και PCR (πεντοστατίνη, 

κυκλοφωσφαμίδη, ριτουξιμάμπη). Μελέτες έχουν δείξει 

ότι το σχήμα FCR έχει καλύτερα αποτελέσματα από το 

FC,26 ασθενείς με έλλειψη/μετάλλαξη del(17p)/TP53 είναι 

ανθεκτικοί στη φλουδαραβίνη και πρέπει να οδηγούνται 

σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων,27 όποτε αυτό είναι δυνατόν, και ότι η φλουδα-

ραβίνη δεν φαίνεται να αποτελεί καλύτερη θεραπευτική 

επιλογή από τη χλωραμβουκίλη.28 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ασυμπτωματικοί ασθενείς 

σταδίου Α ή Β κατά Binet ή 0−ΙΙ κατά Rai δεν χρειάζονται 

κάποια θεραπεία, ενώ συμπτωματικοί ασθενείς ή ασθενείς 

σταδίου C κατά Binet ή III−ΙV κατά Rai θα χρειαστούν θερα-

πεία. Η θεραπεία εκλογής είναι ανάλογη με την κατάσταση 

ικανότητας (performance status, PS) των ασθενών. Προτεί-

νεται η χορήγηση FCR σε ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα 

και χωρίς την παρουσία del(17p)/TP53, ενώ επί ανεύρεσής 

της προτείνεται η χορήγηση αλεμτουζουμάμπης με ή χωρίς 

κορτικοστεροειδή και στη συνέχεια αλλογενής μεταμό-

σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Σε ασθενείς 

με μειωμένο PS προτείνεται η χορήγηση χλωραμβουκίλης 

και επί παρουσίας del(17p)/TP53 ενδεχομένως η χορήγηση 

αλεμτουζουμάμπης.29,30 Για ηλικιωμένους ασθενείς έχει 

προταθεί επίσης το σχήμα FCR-Lite.31

4. ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Τα λεμφώματα οριακής ζώνης διακρίνονται σε σπληνικό 

λέμφωμα οριακής ζώνης, εξωλεμφαδενικό λέμφωμα ορια-

κής ζώνης εντοπισμένο στο βλεννογόνιο λεμφαδενικό ιστό 

(MALT lymphoma) και το οποίο με τη σειρά του διακρίνεται 

σε γαστρικό και μη γαστρικό και, τέλος, σε λεμφαδενικό 

λέμφωμα οριακής ζώνης. Η παραπάνω διάκριση των MALT 

λεμφωμάτων βασίζεται κυρίως στο ρόλο του Helicobacter 

pylori (H. pylori) στην παθογένεση των γαστρικών MALT και 

στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκρίζωσης του Η. 

pylori στη θεραπεία του γαστρικού MALT.

4.1. Γαστρικό MALT

Η θεραπεία πρώτης γραμμής για το γαστρικό MALT 

είναι η εκρίζωση του H. pylori. Επί αποτυχίας, ύπαρξης 

της διαμετάθεσης t(11;18) ή ογκώδους νόσου, οι ασθε-

νείς αντιμετωπίζονται με Α/Θ προσβεβλημένου πεδίου 

(involved field radiotherapy, IFRT), ενώ σε περαιτέρω μη 

ανταπόκριση προτείνεται η χορήγηση ριτουξιμάμπης εν-

δοφλεβίως ή ΑΧΜΘ με τα σχήματα BR, R-CVP, R-CHOP ή 

μόνο ριτουξιμάμπη, ενώ η χειρουργική εκτομή έχει θέση 

μόνο σε επιπλοκές, π.χ. διάτρηση ή αιμορραγία.6,32−34

4.2. MALT λεμφώματα του λεπτού εντέρου

Στα MALT λεμφώματα του λεπτού εντέρου προτείνεται 

η αρχική χορήγηση θεραπείας εκρίζωσης του H. pylori ή 

αντιβιοτικής αγωγής έναντι του Campylobacter jejuni, το 

οποίο και έχει απομονωθεί από καλλιέργειες κοπράνων 

των συγκεκριμένων ασθενών.35,36 

4.3. Mη γαστρικά MALT

Στα μη γαστρικά MALT υπάρχει εξ αρχής ανάγκη συ-

στηματικής αντιμετώπισης, αφού περισσότεροι από το 

1/3 των ασθενών παρουσιάζονται με προχωρημένη νόσο, 

ενώ υποτροπές παρατηρούνται σε περιοχές εκτός των 

ακτινοβοληθέντων πεδίων.37,38 

Παρ’ όλα αυτά, σε εντοπισμένη νόσο προτείνεται η Α/Θ 

προσβεβλημένου πεδίου. Χειρουργική εξαίρεση επιχειρείται 

σε μεμονωμένη εντόπιση της νόσου σε μαστό, πνεύμονα, 

θυρεοειδή, λεπτό ή παχύ έντερο, ενώ παρακολούθηση συ-

νιστάται σε όσους ήταν πλήρης η χειρουργική αφαίρεση ή 

σε αυτούς όπου η Α/Θ θα είχε έντονες επιπλοκές. Υπάρχει 

και η δυνατότητα χορήγησης δοξυκυκλίνης (100 mg×2 από 

του στόματος, για 3 εβδομάδες) σε εντόπιση της νόσου στον 

οφθαλμό ή στο δέρμα.6,32,39 Σε γενικευμένη νόσο προτείνεται 

επίσης η χορήγηση συστηματικής θεραπείας με τα σχήματα 

BR, R-CVP, R-CHOP ή μονοθεραπεία με ριτουξιμάμπη, με 

την προσθήκη Α/Θ σε ογκώδη, συμπτωματική ή βραδέως 

ανταποκρινόμενη νόσο.6 
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4.4. Πρωτοπαθές λέμφωμα οριακής ζώνης  
του δέρματος

Στο πρωτοπαθές λέμφωμα οριακής ζώνης του δέρμα-

τος ισχύει ό,τι και στο πρωτοπαθές οζώδες λέμφωμα του 

δέρματος, με την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης 

αντιβιοτικών στην περίπτωση της εντοπισμένης νόσου και 

χλωραμβουκίλης ή αντιβιοτικών σε πολλαπλές εντοπίσεις.13,14

4.5. Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 

To σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης αφορά σε μια 

κλινική οντότητα που συχνά περιλαμβάνει το σπλήνα, τους 

λεμφαδένες της πύλης του σπληνός, το μυελό των οστών 

(ΜΟ) και το περιφερικό αίμα. Οι περιφερικοί λεμφαδένες 

δεν προσβάλλονται συνήθως. Η πλειονότητα των ασθενών 

έχουν μια ήπια κλινική πορεία, με μια διάμεση συνολική 

επιβίωση >10 ετών. Αρχικά, προτείνεται παρακολούθηση 

και χορήγηση θεραπείας μόνο σε ύπαρξη σπληνομεγαλίας 

και ενός από τα εξής:6,40−42 Τοπικά συμπτώματα (π.χ. αίσθημα 

πληρότητας ή άλγους στο αριστερό υποχόνδριο, άλγος στον 

αριστερό ώμο ή εύκολος κορεσμός), κυτταροπενίες που 

οφείλονται σε εκτεταμένη διήθηση του ΜΟ, αυτοάνοση 

αιμολυτική αναιμία ή θρομβοπενία ή υπερσπληνισμός ή, 

τέλος, ηπατίτιδα C (HepC).

Η θεραπεία του σπληνικού λεμφώματος οριακής ζώνης 

ταυτίζεται με τη χορήγηση ριμπαβιρίνης και πεγκυλιωμένης 

ιντερφερόνης α για τη θεραπεία της HepC, ενώ σε μη μό-

λυνση με HepC προτείνεται η σπληνεκτομή ή η χορήγηση 

ριτουξιμάμπης ενδοφλεβίως.6 Η σπληνεκτομή προτείνεται ως 

θεραπεία πρώτης γραμμής στους ασθενείς με εντοπισμένη 

νόσο και σε σπληνομεγαλία με τοπικά συμπτώματα, όπως 

κοιλιακό άλγος, πρώιμο κορεσμό ή απώλεια σωματικού 

βάρους. Οι ασθενείς που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια 

αλλά εμφανίζουν και περιορισμένη συμμετοχή του ΜΟ, 

μερικές φορές θεωρούνται επίσης κατάλληλοι για σπλη-

νεκτομή. Ωστόσο, η σπληνεκτομή δεν οδηγεί σε κάθαρση 

του ΜΟ από τα λεμφωματικά κύτταρα. 

4.6. Λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 

Τα λεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης αποτελούν 

περίπου το 10% των ασθενών με λέμφωμα οριακής ζώνης. 

Παρά τη συνδυαστική ΑΧΜΘ, ο διάμεσος χρόνος έως την 

εξέλιξη της νόσου είναι περίπου ένα έτος. Κατά τα άλλα, 

η προτεινόμενη θεραπεία είναι παρόμοια με αυτή του 

οζώδους λεμφώματος.

5. ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΕΚ ΤΡΙΧΩΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Πολλοί ασθενείς με λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων 

είναι ασυμπτωματικοί και μπορεί να παρέλθουν μήνες ή και 

χρόνια πριν να απαιτηθεί θεραπεία. Θεραπεία ενδείκνυται 

μόνον όταν ο ασθενής εμφανίσει ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα: Σημαντική κυτταροπενία, συμπτωματική 

σπληνομεγαλία (συχνή) ή συμπτωματική λεμφαδενοπάθεια 

(όχι συχνά) ή συστηματικά συμπτώματα.

Συνήθως, χορηγείται θεραπεία σε αριθμό ουδετεροφίλων 

<1.000/μL με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, συμπτωματική 

αναιμία με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης <11 g/dL ή αιμορ-

ραγία που οφείλεται σε αριθμό αιμοπεταλίων <100.000/

μL.43 Είναι ενδιαφέρον ότι σε μια μακροχρόνια μελέτη 

παρακολούθησης 233 ασθενών με HCL, οι ασθενείς με 

συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Hb) <10 g/dL ή και αριθμό 

αιμοπεταλίων (PLTs) <100.000/μL κατά την έναρξη της 

θεραπείας είχαν σημαντικά μικρότερο διάμεσο χρόνο επι-

βίωσης χωρίς υποτροπή μετά από θεραπεία έναντι εκείνων 

χωρίς τέτοια ευρήματα (9 έναντι >20 έτη, αντίστοιχα).44

Τα ανάλογα πουρινών (κλαδριβίνη, 2-χλωροδεοξυαδε-

νοσίνη ή 2-CdA και πεντοστατίνη, 2-δεοξυκοφορμυσίνη ή 

2’-DCF) αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής, με εξ ίσου 

εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο σε πρωτοθεραπευόμενους 

ασθενείς όσο και σε ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία 

στο παρελθόν, καθώς επίσης και σε υψηλό και σε χαμηλό 

φορτίο νόσου.43−45 

Λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων των αναλόγων 

πουρινών, η σπληνεκτομή πλέον έχει θέση μόνο σε συμπτω-

ματική σπληνομεγαλία (έντονη τοπική συμπτωματολογία, 

ρήξη και μαζική αιμορραγία, έμφρακτο) ή ως πρόσκαιρο 

μέτρο σε συμπτωματικές έγκυες γυναίκες. Ο ρόλος της 

ριτουξιμάμπης δεν είναι καλά τεκμηριωμένος, αφού φαί-

νεται ότι η χορήγησή της μετά από θεραπεία με ανάλογο 

πουρινών μπορεί να εξαφανίσει την ελάχιστη υπολειπόμενη 

νόσο (minimal residual disease, MRD), αλλά αυτό δεν έχει 

βρεθεί ότι έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην OS 

των ασθενών.46

6. ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ WALDENSTRÖM 

Για τη μακροσφαιριναιμία του Waldenström δεν υπάρχει 

καθιερωμένη θεραπεία, δεν έχουν εγκριθεί συγκεκριμένοι 

παράγοντες από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 

των ΗΠΑ (FDA) ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 

(EMA) και η νόσος αυτή θεωρείται ανίατη με τις υπάρχουσες 

θεραπείες, ενώ δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η θερα-

πεία των ασυμπτωματικών ασθενών παρέχει ένα όφελος 

επιβίωσης σε σύγκριση με τη θεραπεία κατά το χρόνο 

εμφάνισης των συμπτωμάτων.47−49 Θεραπεία χορηγείται 

μόνο σε ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα, οργανο-

μεγαλία ή ογκώδη λεμφαδενοπάθεια, αναιμία (Hb <10 g/
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dL), θρομβοπενία (PLTs <100.000/μL) ή ουδετεροπενία, 

σύνδρομο υπεργλοιότητας, νευροπάθεια, αμυλοείδωση, 

κρυοσφαιριναιμία ή εκτροπή του νοσήματος.50

Στο τελευταίο διεθνές συνέδριο για τη μακροσφαιρι-

ναιμία του Waldenström51 προτάθηκαν ΧΜΘ φάρμακα ως 

μονοθεραπεία αλλά και συνδυαστικά σχήματα. Το σχήμα 

DRC (δεξαμεθαζόνη, ριτουξιμάμπη, κυκλοφωσφαμίδη) 

είναι σύμφωνα με τους συγγραφείς προτιμότερο από τα 

άλλα σχήματα που περιέχουν ανάλογα πουρινών, κυρίως 

λόγω του χαμηλού ποσοστού τοξικότητας και τις ανησυ-

χίες σχετικά με το υψηλότερο ποσοστό νευροπάθειας με 

σχήματα που περιέχουν είτε βορτεζομίμπη είτε θαλιδομίδη. 

Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα και οι αλκυλιωτικοί παράγο-

ντες έχουν χορηγηθεί για τη θεραπεία των ασθενών με 

μακροσφαιριναιμία του Waldenström αλλά μπορεί και να 

σχετίζονται με τοξικότητα στα βλαστικά κύτταρα ή και με 

κίνδυνο εκτροπής του νοσήματος σε υψηλότερου βαθμού 

λέμφωμα. Οι κύριες τοξικότητες των προτεινόμενων σχη-

μάτων είναι η μυελοκαταστολή και η ανοσοκαταστολή, που 

οδηγεί σε λοιμώξεις και αναφέρεται ποσοστό θνητότητας 

σχετιζόμενης με τη θεραπεία μέχρι 5%. Τα νουκλεοσιδικά 

ανάλογα και η χλωραμβουκίλη πρέπει να αποφεύγονται 

σε ασθενείς που είναι πιθανοί υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ. Η 

χλωραμβουκίλη είναι τοξική για τα αρχέγονα αιμοποιητικά 

κύτταρα και επομένως δεν αποτελεί κατάλληλη θεραπεία 

για ασθενείς που είναι υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ. Μπορεί ωστό-

σο να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ηλικιωμένων 

ασθενών (π.χ. ηλικίας 70 ετών και άνω) με μεγάλο φορτίο 

νόσου, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να λάβουν ριτουξιμάμπη 

ή στους οποίους έχει αποτύχει η θεραπεία ριτουξιμάμπης. 

Από το παραπάνω συνέδριο προτάθηκε τελικά η χορήγηση 

DRC ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε όλους τους ασθενείς 

εκτός από εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι για ΑΜΑΑΚ 

και έχουν υψηλά επίπεδα IgM ανοσοσφαιρίνης, για τους 

οποίους προτείνεται η χορήγηση συνδυασμού ριτουξιμά-

μπης και ανάλογου πουρινών με ή χωρίς κυκλοφωσφαμίδη. 

Κατευθυντήριες οδηγίες έχουν εκδοθεί και από τη 

Mayo Clinic.47,52 Σύμφωνα με αυτές, οι ασυμπτωματικοί 

ασθενείς τίθενται υπό παρακολούθηση, οι ασθενείς με 

ήπιες κυτταροπενίες (Hb <11 g/dL, PLTs <120.000/μL), 

νευροπάθεια, αιμολυτική αναιμία ή σπειραματονεφρίτιδα 

λαμβάνουν έναν κύκλο ριτουξιμάμπης και μόνο, ενώ 

ασθενείς με ογκώδη νόσο, σοβαρότερες κυτταροπενίες 

και συστηματικά συμπτώματα λαμβάνουν 6 κύκλους DRC, 

εκτός κι αν εμφανίζουν σύνδρομο υπεργλοιότητας, οπότε 

και υποβάλλονται πρώτα σε πλασμαφαίρεση.

Ο Treon προτείνει έναν παρόμοιο θεραπευτικό αλγόριθ-

μο.53 Ασυμπτωματικοί ασθενείς τίθενται υπό παρακολούθηση, 

ενώ συμπτωματικοί ασθενείς κατάλληλοι για μεταμόσχευση 

υποβάλλονται σε πλασμαφαίρεση (επί συμπτωματικού συν-

δρόμου υπεργλοιότητας) και στη συνέχεια λαμβάνουν BDR 

(βορτεζομίμπη, δεξαμεθαζόνη, ριτουξιμάμπη) ή λαμβάνουν 

DRC ή CPR (κυκλοφωσφαμίδη, πρεδνιζόνη, ριτουξιμάμπη) 

σε μη συμπτωματικό σύνδρομο υπεργλοιότητας ή χωρίς 

την παρουσία συνδρόμου. Οι ασθενείς που δεν είναι 

κατάλληλοι για μεταμόσχευση υποβάλλονται επίσης σε 

πλασμαφαίρεση (σε συμπτωματικό σύνδρομο υπεργλοι-

ότητας) και κατόπιν λαμβάνουν BDR ή λαμβάνουν DRC 

ή CPR σε μη συμπτωματικό σύνδρομο υπεργλοιότητας ή 

χωρίς την παρουσία συνδρόμου. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα χαμηλής κακοήθειας B-NHL είναι νοσήματα του 

λεμφικού ιστού με έντονη ετερογένεια στην κλινική τους 

εικόνα, στην πρόγνωση και στις θεραπευτικές επιλογές. Με 

ένα ολοένα διευρυνόμενο πεδίο θεραπευτικών εφαρμογών, 

ο ειδικός ιατρός οφείλει να παραμένει εξοικειωμένος με τις 

εκδηλώσεις και την κλινική πορεία αυτών των νοσημάτων 

ώστε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι τόσο έγκαιρες 

όσο και αναγκαίες και επιτυχείς.
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Low-grade B-cell non-Hodgkin lymphomas (B-NHL) are malignant diseases of the lymphatic tissue, the diagnosis 

and treatment of which may involve not only the lymphoma specialist but also physicians of many other specialties. 

They constitute 35% of lymphomas and in each clinical entity of this group a wide range of clinical behavior and his-

tological and or clinical progression can be observed at various times. For this reason, tumors of the lymphatic tis-

sue are not currently classified in terms of low or high aggressiveness of biological behavior, and therapeutic crite-
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