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ΠΕΡIΛΗΨΗ
To αλαπιαζηηθφ κεγαινθπηηαξηθφ ιέκθσκα (ALCL) είλαη κία ζπάληα επηζεηηθή κνξθή κεHodgkin ιεκθψκαηνο πεξηθεξηθψλ Σ-θπηηάξσλ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ CD30-ζεηηθψλ
ιεκθνυπεξπιαζηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη επεξεάδεη ηνπο ιεκθαδέλεο θαζψο θαη εμσιεκθαδεληθέο
πεξηνρέο. Aλάινγα κε ηελ έθθξαζε κηαο πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδεηαη θηλάζε αλαπιαζηηθνχ
ιεκθψκαηνο (ALK) δηαθξίλνληαη δχν ππφηππνη : ΑΛΜΚ κε ζεηηθή ALK θαη κε αξλεηηθή ALK
(βιέπε απηνχο ηνπο φξνπο).
Σν ΑΛΜΚ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 3% ησλ κε-Hodgkin ιεκθσκάησλ ησλ ελήιηθσλ θαη 10%
έσο 20% ησλ ιεκθσκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ο επηπνιαζκφο ηνπ είλαη άγλσζηνο. Ο ζεηηθφο
ππφηππνο ηνπ ALK εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο ελήιηθεο. Ο αξλεηηθφο
ππφηππνο ηνπ ALK είλαη πην ζπρλφο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο άλσ ησλ 40 εηψλ.
Σν ALCL ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή πεξηθεξηθψλ, κεζνζσξαθηθψλ , ή θνηιηαθψλ
ιεκθαδέλσλ. Εθδειψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε αλψδπλσλ δηνγθσκέλσλ ιεκθαδέλσλ, εηδηθά ζηνλ
ηξάρειν ή ηε καζραιηαία ρψξα (καζραιηαίνη ιεκθαδέλεο). Γεληθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ
ηελ αλνξεμία, ηελ θφπσζε, ηνλ ππξεηφ, ηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηηο λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο
(ζπκπηψκαηα Β). Η ζπκκεηνρή ηνπ κεζνζσξάθηνπ εθδειψλεηαη κε βήρα, δχζπλνηα ή / θαη
νίδεκα. Σν ΑΛΜΚ κπνξεί επίζεο λα επεθηαζεί ζε εμσιεκθαδεληθέο ζέζεηο φπσο είλαη ηα νζηά, ν
κπειφο ησλ νζηψλ, ν ππνδφξηνο ηζηφο, νη πλεχκνλεο, ν ζπιήλαο θαη ην ήπαξ.
Η αηηηνινγία είλαη άγλσζηε. ηνλ ζεηηθφ ππφηππν ηνπ ALK, ην γνλίδην ηεο θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο
ησλ ππνδνρέσλ ηνπ αλαπιαζηηθνχ ιεκθψκαηνο ALK>/i> (2p23) ππεξεθθξάδεηαη ιφγσ ηεο (2;5)
(p23;q35) κεηάζεζεο.
Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
ηζηνπαζνινγηθή θαη αλνζντζηνρεκηθή αμηνιφγεζε ηεο βηνςίαο ησλ ιεκθαδέλσλ πνπ δείρλεη έλα
ζπλεθηηθφ κνηίβν αλάπηπμεο, ζπλήζσο κε ζπκκεηνρή ιεκθαδέλα-θφιπσλ, κε αλαπιαζηηθή
θπηηαξνινγηθή εμέηαζε (άηππα κεγάια θχηηαξα κε άθζνλν θπηηαξφπιαζκα, δεζπφδνληεο
ππξελίζθνπο θαη λεθξνεηδείο ή πεηαινεηδείο ππξήλεο), ζηαζεξή έθθξαζε ζηελ κεκβξάλε ηνπ
αληηγφλνπ CD30, έθθξαζε ΕΜΑ (αληηγφλν επηζειηαθήο κεκβξάλεο) ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ θαη έθθξαζε CD3, CD5 ή CD2 σο επί ην πιείζηνλ ζε αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο ALK.
ηνλ ζεηηθφ ππφηππν ηνπ ALK ε πξσηείλε ηεο θηλάζεο ηνπ αλαπιαζηηθνχ ιεκθψκαηνο (ALK)
αληρλεχεηαη αλνζντζηνρεκηθά. Πξφζζεηεο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο θαη
εμέηαζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαζψο θαη απεηθνληζηηθέο (αθηηλνγξαθίεο, αμνληθή ηνκνγξαθία,
ζάξσζε κε ΡΕΣ θαη MRI) γηα λφζν ησλ νζηψλ.
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ιέκθσκα Hodgkin θαη ηα πεξηθεξηθά ιεκθψκαηα Σθπηηάξσλ (δείηε ηνπο φξνπο απηνχο), ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ CD30.
Σελ ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο απνηειεί ε ρεκεηνζεξαπεία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλζξαθπθιίλε,
φπσο ην CHOP (θπθινθσζθακίδε, δνμνξνπβηθίλε, βηλθξηζηίλε θαη πξεδληδφλε) ή ζρήκαηα πνπ
πξνζνκνηάδνπλ ζην CHOP. Απηά κπνξεί λα ζπλδπάδνληαη κε αθηηλνζεξαπεία κφλν ζηα ζηάδηα Ι
/ ΙΙ ηεο λφζνπ. Οη παηδηαηξηθνί αζζελείο έρνπλ μερσξηζηά πξσηφθνιια, παξφκνηα κε ηα
πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ιεκθψκαηα Β-θπηηάξσλ κε άιια θάξκαθα φπσο
κεζνηξεμάηε, εηνπνζίδε θαη θπηαξαβίλε. Μπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ρεκεηνζεξαπεία
πςειήο δφζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ απηφινγε κεηακφζρεπζε βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζπλήζσο
ζε πεξηπηψζεηο ππνηξνπήο ή γηα ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε πεξηπηψζεηο κε δπζκελή
πξφγλσζε. Η ζεξαπεία ζπδεπγκέλνπ αληηζψκαηνο-θαξκάθνπ (κπξεληνπμηκάβε βεδνηίλε)
κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ
ζρήκα.
Με ηε ζεξαπεία, ε πξφγλσζε είλαη θαιχηεξε γηα ηνπο αζζελείο κε ALK-ζεηηθφ(5-έηε επηβίσζεο
ζην 70-80%),ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ALK-αξλεηηθνχο αζζελείο (5- έηε επηβίσζεο ζην 33-49%). Η
πξφγλσζε είλαη ρεηξφηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ππνηξνπή.
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Σν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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