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Λεμφοκυττάρωση 

Ως απόλυτη λεμφοκυττάρωση ορίζεται η αύξηση του απόλυτου αριθμού 

των λεμφοκυττάρων >4.000/μL στους ενήλικες (φυσιολογικές τιμές:1.000-

3.500/μL), >10.500/μL στα βρέφη και νεογνά (φ.τ:4.000-10.500/μL) και 

>8.000/μL στα παιδιά (φ.τ.:1.500-8.000/μL). Ο φυσιολογικός απόλυτος 

αριθμός των λεμφοκυττάρων εξαρτάται από την ηλικία. Η φυσιολογική 

λεμφοκυττάρωση που παρατηρείται στα παιδιά οφείλεται στην ταχεία αύξηση 

των ιστών και την ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος. Ως σχετική 

λεμφοκυττάρωση ορίζεται η αύξηση του εκατοστιαίου ποσοστού των 

λεμφοκυττάρων >45% στους ενήλικες και >70% στα παιδιά και παρατηρείται 

όταν υπάρχει ουδετεροπενία. 

  Η  λεμφοκυττάρωση διακρίνεται σε κακοήθη ή πρωτοπαθή ή 

μονοκλωνική και σε καλοήθη ή δευτεροπαθή ή αντιδραστική ή 

πολυκλωνική.  Η λεμφοκυττάρωση αποτελεί ποσοτική διαταραχή των 

λεμφοκυττάρων.  

  Το λεμφοκύτταρο αποτελεί το μικρότερο εμπύρηνο κύτταρο του αίματος. 

Έχει ένα μεγάλο στρογγυλό ή νεφροειδή πυρήνα χωρίς εμφανή πυρήνια και 

ελάχιστο πρωτόπλασμα χωρίς εμφανή κοκκία που πολλές φορές μόλις 

υποσημαίνεται. Τα λεμφοκύτταρα του αίματος αποτελούν ένα ετερόκλητο 

σύνολο επιμέρους κυτταρικών υποπληθυσμών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 

Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα  και τα ΝΚ- λεμφοκύτταρα. 

 

 Τ-λεμφοκύτταρα 

  Τα Τ-λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στον θύμο αδένα όπου παράγονται δύο 

υποπληθυσμοί τους, τα βοηθητικά/επαγωγικά (helper) Τ4 λεμφοκύτταρα που 

χαρακτηρίζονται από την έκφραση του αντιγόνου CD4 και τα 

κατασταλτικά/κυτταροτοξικά (cytotoxic) Τ8 λεμφοκύτταρα που εκφράζουν 
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αντίστοιχα το CD8 αντιγόνο. Τα Τ4 βοηθητικά/επαγωγικά λεμφοκύτταρα 

αναγνωρίζουν αντιγόνα στην επιφάνεια αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων 

και εκκρίνουν διάφορες κυτταροκίνες οι οποίες ενεργοποιούν διάφορους 

μηχανισμούς ανοσίας και φλεγμονής. Τα Τ8 ή κατασταλτικά/κυτταροτοξικά 

λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται σε απάντηση έναντι αντιγόνου από το 

οποίο έχουν επιλεγεί και επιφέρουν άμεσα το θάνατο των κυττάρων που 

εκφράζουν το συγκεκριμένο αντιγόνο (κύτταρα μολυσμένα από ιούς ή ξένα 

κύτταρα). Αποτελούν τα πρώτα κύτταρα που εμπλέκονται στην κυτταρική 

ανοσία. Τα Τ-λεμφοκύτταρα αποτελούν το 65-80% των κυκλοφορούντων 

λεμφοκυττάρων του αίματος εκ των οποίων το 60-70% είναι Τ4 βοηθητικά 

λεμφοκύτταρα. Τα Τ-λεμφοκύτταρα έχουν διάμετρο 10-12μm, έχουν 

στρογγυλό σχήμα και λίγο πρωτόπλασμα με χρώμα από ανοιχτό κυανό έως 

κυανό χωρίς αζουρόφιλα κοκκία. Ο πυρήνας τους είναι στρογγυλός ή φέρει 

ελαφρά εγκοπή  με πυκνή χρωματίνη χρώματος πορφυροκύανου. Σε 

ποσοστό 10% κυκλοφορούν στο αίμα λεμφοκύτταρα μεγαλύτερα σε μέγεθος 

με διάμετρο 12-16μm έχουν αφθονότερο πρωτόπλασμα χρώματος ανοικτού 

κυανού με μικρό αριθμό αζουρόφιλων κοκκίων που περιέχουν ένζυμα 

λυσοσωματικά και πυρήνα μεγαλύτερο, λιγότερο πυκνωτικό με ελαφρώς 

ανώμαλο περίγραμμα. 

 Β-λεμφοκύτταρα 

  Τα Β-λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στον μυελό των οστών και προάγουν τη 

χυμική ανοσία. Η αποστολή των Β-λεμφοκυττάρων είναι η αναγνώριση με τις 

ανοσοσφαιρίνες που εκφράζονται στην επιφάνειά τους ποικίλων αντιγόνων 

που τους προσφέρονται και επιστρέφουν στο μυελό των οστών όπου κάθε 

λεμφοκύτταρο πολλαπλασιάζεται και εκκρίνει την ειδική και μοναδική 

ανοσοσφαιρίνη έναντι του αντιγόνου από το οποίο επιλέχθηκε. Πολλά Β-

λεμφοκύτταρα μετατρέπονται σε πλασματοκύτταρα με συμμετοχή των Τ4-

λεμφοκυττάρων ενώ άλλα που ονομάζονται κύτταρα μνήμης απομνημονεύουν 

τη δομή του αντιγόνου από το οποίο έχουν επιλεγεί και είναι έτοιμα να 

ανταποκριθούν ταχύτερα όταν το ξανασυναντήσουν. Τα Β-λεμφοκύτταρα 

αποτελούν το 5-15% των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων και μορφολογικά 

είναι πανομοιότυπα με τα Τ-λεμφοκύτταρα στο επίχρισμα του περιφερικού 

αίματος. 
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 ΝΚ-λεμφοκύτταρα 

    Τα ΝΚ-λεμφοκύτταρα αποτελούν το 10-15% του συνόλου των 

κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων. Έχουν την ικανότητα να λύουν κύτταρα 

μολυσμένα από ιούς ή ενδοκυττάρια μικρόβια, καρκινικά κύτταρα, αλλογενή 

κύτταρα  χωρίς προηγούμενη ευαισθητοποίηση (άμεση απάντηση). Έχουν 

μεγάλο μέγεθος >15μm με ανώμαλο κυτταρικό περίγραμμα που μπορεί να 

εμφανίζει εντυπώματα από τα παρακείμενα ερυθροκύτταρα, άφθονο 

κυτταρόπλασμα ανοικτού κυανού χρώματος με αρκετά αζουρόφιλα κοκκία. Ο 

πυρήνας τους είναι μεγάλος, πυκνοχρωματικός με ανώμαλη παρυφή και 

ενίοτε παρουσιάζει εμφανές πυρήνιο. 

Στο φυσιολογικό επίχρισμα του περιφερικού αίματος υπάρχει ποικιλομορφία 

κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων. Μορφολογικά το 80% περίπου των 

λεμφοκυττάρων είναι μικρά με πυρήνα με πυκνή χρωματίνη και βολία 

χρωματίνης και ελάχιστο κυανό κυτταρόπλασμα. Το υπόλοιπο 20% των 

λεμφοκυττάρων έχει μεσαίο μέγεθος με άφθονο  πρωτόπλασμα και λιγότερο 

πυκνή χρωματίνη πυρήνα. Αρκετά από αυτά είναι μεγάλα λεμφοκύτταρα με 

αζουρόφιλα κοκκία στο πρωτόπλασμα, ονομάζονται μεγάλα κοκκιώδη 

λεμφοκύτταρα (Large Granular Lymphocytes,LGL) και είναι κυρίως  ΝΚ-

λεμφοκύτταρα. Περίπου 0.5-1% των λεμφοκυττάρων είναι μεγάλα  με πυρήνα 

με λεπτή κατανομή χρωματίνης με εμφανές πυρήνιο και πρωτόπλασμα 

έντονα βασεόφιλο που συχνά μοιάζουν μορφολογικά με βλαστικά κύτταρα και 

αποτελούν τα αντιδραστικά ή διεγερμένα λεμφοκύτταρα (παρατηρούνται σε 

ιώσεις ιδιαίτερα στα παιδιά, ανοσολογικές αντιδράσεις, αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας και αυτοάνοσες διαταραχές). 

Η κακοήθης λεμφοκυττάρωση οφείλεται στην κλωνικό πολλαπλασιασμό 

ενός λεμφικού προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου από τον οποίο προκύπτει 

ένα οξύ ή χρόνιο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο. Η καλοήθης 

λεμφοκυττάρωση είναι αποτέλεσμα αντίδρασης ή ενεργοποίησης των 

λεμφοκυττάρων σε ένα εξωγενή παράγοντα και παρατηρείται κυρίως σε 

λοίμωξη ή/και φλεγμονή. Παρατηρείται σε ασθενείς χωρίς ιστορικό 

αιματολογικής νόσου και είναι δευτεροπαθής, σε φυσιολογική ή 

παθοφυσιολογική απάντηση του ασθενούς σε λοίμωξη, τοξίνες, κυτοκίνες, ή 

άγνωστους παράγοντες. Η καλοήθης ή αντιδραστική λεμφοκυττάρωση είναι 
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κατά κανόνα πολυκλωνική. Ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων 

επανέρχεται στα φυσιολογικά όρια εντός δύο μηνών από την αποδρομή της 

κατάστασης που προκάλεσε την αύξησή τους.  

  Όλες οι κακοήθεις λεμφοκυτταρώσεις είναι κλωνικές αντίθετα όλες οι 

κλωνικές λεμφοκυτταρώσεις δεν είναι κακοήθεις. Οι αιτίες της μονοκλωνικής 

και της πολυκλωνικής λεμφοκυττάρωσης αναγράφονται στους παρακάτω 

πίνακες (Πίνακας 1,2).  

 

Πίνακας  1 

                                     ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ 

 ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΙΚΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

EBV, CMV, HIV, HSV II, Rubella  

virus, Toxoplasma gondii, adenovirus, hepatitis 

virus, Dengue fever virus, HHV-6, HHV-8, VZV 

 ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ Bordetella pertusis 

 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 

ΑΠΟ ΣΤΡΕΣ 

Καρδιακή ανακοπή, έμφραγμα μυοκαρδίου, 

τοξικό σταφυλοκοκκικό shock, φάρμακα, 

χειρουργείο, κρίση δρεπανοκυτταρικής 

αναιμίας,  status epilepticus, τραύμα 

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Δήγμα εντόμου, φάρμακα 

(σαλαζοσουλφαπυριδίνη, σουλφασαλαζίνη) 

 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Ρευματοειδής αρθρίτις, αυτοάνοση αμιγής 

απλασία της ερυθράς σειράς, άνοση 

θρομβοπενία, απλαστική αναιμία 

 ΕΠΙΜΟΝΗ 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 

ΥΠΟΞΕΙΑ Ή ΧΡΟΝΙΑ 

Καρκίνος (θύμωμα,οξεία μυελοβλαστική 

λευχαιμία), κάπνισμα, μετά από σπληνεκτομή, 

χρόνιες λοιμώξεις (λέπρα, λεϊσμανίαση, 

στρογγυλοειδίαση) 

 ΕΠΙΜΟΝΗ 

ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΗ Β-

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 

 

EBV:Epstein Barr Virus, CMV:Cytomegalo Virus, HIV: Human Immunodeficiency 

Virus, HHV: Human Herpes Virus 
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Πίνακας 2 

                             ΑΙΤΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ 

 B-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 

 Χρόνια λεμφοκυτταρική 

λευχαιμία 

 Β-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 

 Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα 

 Λευχαιμική φάση Β-ΝΗL 

(Οζώδες, Μανδύα, Σπληνικό, 

Βurkitt λέμφωμα) 

 Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Τ- προλεμφοκυτταρική 

λευχαιμία 

 Τ-λευχαιμία/λέμφωμα ενηλίκων 

(ATLL) 

 Σύνδρομο Sezary/Σπογγοειδής 

μυκητίαση 

 Τ- κυτταρική λευχαιμία από 

μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα  

(LGL) 

 ΝΚ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΝΚ-κυτταρική λευχαιμία από 

μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα  

(LGL) 

Β-ΝΗL: B-Non Hodgkin Lymphomas 

 

Διερεύνηση Λεμφοκυττάρωσης 

Η εμφάνιση απόλυτης λεμφοκυττάρωσης σε έναν ασθενή χρήζει διερεύνησης 

και ιδιαίτερα όταν αυτή επιμένει μετά την παρέλευση 2 μηνών από την αιτία 

που την προκάλεσε. Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση του ασθενούς είναι η 

λήψη του ιστορικού όπως η ηλικία, καθώς ο αριθμός των λεμφοκυττάρων 

μεταβάλλεται με την ηλικία, και το ατομικό αναμνηστικό (επάγγελμα, τόπος 

διαμονής, ταξίδια, συννοσυρότητες, φαρμακευτική αγωγή). Η κλινική εξέταση 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες: πιθανή ύπαρξη πυρετού, 

σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία, ψηλαφητοί λεμφαδένες ή παρουσία 

εξανθήματος κατευθύνουν τη διάγνωση. Ακολουθούν οι εργαστηριακές 

εξετάσεις γενική αίματος, επίχρισμα περιφερικού αίματος και κυτταρομετρία 

ροής (Σχήμα 1).  
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 Στο επίχρισμα περιφερικού αίματος μπορούμε να δούμε τη μορφολογία του 

αυξημένου πληθυσμού των λεμφοκυττάρων όπως μονομορφία ή πολυμορφία 

του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού, μέγεθος και σχήμα λεμφοκυττάρου, σχήμα 

και θέση  πυρήνα, υφή χρωματίνης, σχήμα πρωτοπλάσματος, ύπαρξη 

κενοτοπίων, κοκκίων, εγκλείστων, σχέση μεγέθους 

πυρήνα/πρωτοπλάσματος. Η παρουσία ποικιλομορφίας λεμφοκυττάρων στο 

επίχρισμα και η παρουσία διεγερμένων λεμφοκυττάρων συνηγορούν υπέρ 

καλοήθους λεμφοκυττάρωσης. Τα αντιδραστικά λεμφοκύτταρα 

χαρακτηρίζονται από ετερογενή πληθυσμό λεμφοκυττάρων με ποικιλία 

πηλίκου πυρήνα/πρωτοπλάσματος, ποικιλία σχήματος πυρήνα, πιθανώς 

ορατά πυρήνια, αυξημένη ποσότητα πρωτοπλάσματος με ποικίλου βαθμού 

βασεοφιλία, δαντελωτή παρυφή κυττάρου που δημιουργείται από τα 

παρακείμενα ερυθρά και βαθυκύανη χρώση στην περιφέρεια (Εικόνες 1,2). 

Αντίθετα η ύπαρξη μονόμορφου πληθυσμού με παθολογικά λεμφοκύτταρα 

παραπέμπει σε κακοήθη, κλωνική λεμφοκυττάρωση με εξαίρεση μία κλωνική 

οντότητα  που δεν είναι κακοήθης αλλά δυνητικά προκακοήθης που είναι η 

Μονοκλωνική Β-λεμφοκυττάρωση (MBL,Μonoclonal B-Lymphocytosis). Τα 

κακοήθη λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν αυξημένο πηλίκο 

πυρήνα/πρωτοπλάσματος, μορφή «τηγανητού αυγού», τριχοειδείς 

προσεκβολές πρωτοπλάσματος, εμφανές μονό πυρήνιο, εγκεφαλοειδή 

πυρήνα, ακανόνιστο ή παράδοξο σχήμα πυρήνα (αναδιπλώσεις), εντομή 

πυρήνα, τριφυλλοειδή πυρήνα ή πυρήνα με σχήμα λουλουδιού (Εικόνες 3,4). 

Κυτταρομετρία ροής ενδείκνυται σε:    

1)  αύξηση του απόλυτου αριθμού των λεμφοκυττάρων >5.000/μL (εκτός αν 

υπάρχει ιστορικό πρόσφατης ιογενούς λοίμωξης) 

2) απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων που βαίνει αυξανόμενος συγκριτικά με 

προηγούμενες μετρήσεις  

3) παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων με μορφολογία ενδεικτική κακοήθειας 

(πχ λεμφοβλάστες, τριχωτά λεμφοκύτταρα, LGL, λεμφοκύτταρα με εντομή 

πυρήνα)  

4)  κυτταροπενίες  

5)  ηπατοσπληνομεγαλία / λεμφαδενοπάθεια  
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Γενικά η κυτταρομετρία ροής ενδείκνυται και σε οποιαδήποτε περίπτωση 

λεμφοκυττάρωσης υπάρχει  ανάγκη οριστικής διάγνωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 

 

Βασικές αρχές κυτταρομετρίας ροής 

 Η κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) είναι μία αυτοματοποιημένη τεχνική που 

επιτρέπει τη μέτρηση και τον χαρακτηρισμό μικροσκοπικών σωματιδίων ή 

κυττάρων (events) μεγέθους 0,2-150 μm που βρίσκονται σε εναιώρημα 

συνεχόμενης ροής. 

  Με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής πραγματοποιείται μέτρηση φυσικών 

χαρακτηριστικών κυττάρων-σωματιδίων (events), μέτρηση ποσοτικής 

έκφρασης διαφόρων κυτταρικών συστατικών και εκτίμηση λειτουργιών και 

κυτταρικών αλληλεπιδράσεων. 

  Τα βιολογικά δείγματα που εξετάζονται στην ΚΡ είναι ολικό αίμα, μυελός των 

οστών, εναιωρήματα νεοπλασματικών κυττάρων, κύτταρα 

κυτταροκαλλιεργειών και βιολογικά υγρά (εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ασκητικό 

υγρό κ.α.) 

  Η διαδικασία της ανάλυσης ξεκινάει με την επώαση του κυτταρικού 

εναιωρήματος με κατάλληλα φθορίζοντα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία 

ενώνονται με στόχους όπως αντιγόνα επιφανείας όπως είναι τα πρωτεϊνικά 

αντιγόνα CD (cluster of differentiation), αντιγόνα στο κυτταρόπλασμα ή στον 

πυρήνα των κυττάρων. Η τεχνική της σήμανσης είναι ο άμεσος 

ανοσοφθορισμός δηλαδή το υπό μελέτη αντιγόνο ενώνεται με το αντίστοιχο 

αντίσωμα που είναι σημασμένο με ένα φθοριόχρωμα. Ακολουθεί αιμόλυση 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων και η ανάλυση στο κυτταρόμετρο και γίνεται 

επιλογή των υπό μελέτη πληθυσμών (gating strategy). Κάθε κυτταρομετρητής 

αποτελείται από 3 μέρη : 

1. Υδροδυναμικό σύστημα ροής 

2. Οπτικό σύστημα 

3. Ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων 
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Σχήμα 1  Γενικός αλγόριθμος διερεύνησης λεμφοκυττάρωσης BM:μυελός των 

οστών (bone marrow), CMV:κυτταρομεγαλοϊος (cytomegalo virus), CTD:νόσοι του 

συνδετικού ιστού (connective tissue disease), EBV:ιός Epstein Barr (Epstein Barr 

virus), FL:οζώδες λέμφωμα (follicular lymphoma), HCL:τριχωτή λευχαιμία (hairy cell 

leukemia), HTLV:ανθρώπινος Τ-λεμφοτρόπος ιός (human T-lymphotropic virus), 

LGL:λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (large-granular leukemia), 

LN:λεμφαδένες (lymph nodes), LPL:λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα 

(lymphoplasmacytic lymphoma), MCL:λέμφωμα μανδύα (mantle cell lymphoma), 

MF:σπογγοειδής μυκητίαση (mycosis fungoides), T-PLP:Τ-προλεμφοκυτταρική 

λευχαιμία (T prolymphocytic leukemia), SMZ:σπληνικό λέμφωμα (splenic marginal 

zone lymphoma), T-leu:Τ-κυτταρική λευχαιμία (T-cell leukemia), VZV:ιός 

ανευμευλογιάς- ζωστήρα (varicella zoster virus)  

(Πηγή: Paolo Strati and Tait D. Shanafelt. Monoclonal B-cell lymphocytosis and 

early-stage chronic lymphocytic leukemia: diagnosis, natural history, and risk 

stratification. Blood 2015;126(4):454-462) 
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Εικόνα 1 και 2: Διεγερμένα λεμφοκύτταρα σε ασθενή με λοιμώδη 

μονοπυρήνωση. Παρατηρείται δαντελωτή περιφέρεια του κυτταροπλάσματος (βέλη)  

(Πηγή:American Society of Hematology image bank) 

  

Εικόνα 3: Β-Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία Εικόνα 4: Τριχωτή λευχαιμία         

(Πηγή:American Society of Hematology image bank)                                                                                                                                                                                    

 

1.  Υδροδυναμικό σύστημα ροής 

Το υδροδυναμικό σύστημα ροής πραγματοποιεί την υδροδυναμική εστίαση με 

σκοπό τη ροή των κυττάρων σε μονήρη γραμμική διάταξη. Τα σύστημα 

αποτελείται από την κυψελίδα ροής (flow cell) μέσω της οποίας το κυτταρικό 

εναιώρημα ρέει (coaxial flow) περιβαλλόμενο από ένα αδρανές ρυθμιστικό 

διάλυμα (sheath flow). Τα δύο αυτά ρεύματα ρέουν με διαφορετική ταχύτητα 

με συνέπεια να αναπτύσσεται  διαφορά πίεσης που οδηγεί σε σταδιακή 

σμίκρυνση του ρεύματος πυρήνα και δημιουργία νηματοειδούς ροής όπου τα 

κύτταρα ρέουν σε μονήρη γραμμική διάταξη. 

 

2. Οπτικό σύστημα  

Η νηματοειδής κυτταρική ροή εισέρχεται στο σημείο ανάλυσης και έρχεται σε 

επαφή με μία δέσμη ακτίνων laser που προέρχεται από μία πηγή φωτός. Το 
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οπτικό σύστημα εκτός από την πηγή φωτός περιλαμβάνει τα φίλτρα στα 

οποία πραγματοποιείται ο διαχωρισμός του φάσματος ακτινοβολίας 

φθορισμού και οι φωτοπολλαπλασιαστές που συλλέγουν την σκεδαζόμενη 

ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε ηλεκτρικό σήμα. Η ακτινοβολία είναι 

μονοχρωματική ενός μήκους κύματος και προέρχεται από πηγές laser οι 

οποίες είναι πηγές ιόντων ευγενών αερίων. Οι κυτταρομετρητές ροής μπορεί 

να έχουν περισσότερες από μία πηγές  laser 1, 2, 3 ή και 4 πηγές  οι οποίες 

εκπέμπουν σε διαφορετικά μήκη κύματος η κάθε μία. 

  Στο σημείο ανάλυσης η μονοχρωματική διεγείρουσα ακτινοβολία με τη 

μορφή φωτονίων προσπίπτει σε κάθε κύτταρο της νηματοειδούς ροής και 

σκεδάζεται (διασκορπίζεται) με αποτέλεσμα τη διασπορά φωτονίων προς 

όλες τις κατευθύνσεις. 

  Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία ανιχνεύεται από ειδικούς ανιχνευτές που 

ονομάζονται φωτοδίοδοι ή φωτοπολλαπλασιαστές. Όταν η ανίχνευση της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας γίνεται από φωτοδίοδο που βρίσκεται μπροστά 

από το κύτταρο δηλαδή σε μικρή γωνία  (μέχρι 10 μοίρες) το σήμα που 

λαμβάνεται λέγεται πρόσθιος σκεδασμός και είναι ανάλογο του όγκου του 

κυττάρου. Αν η φωτοδίοδος είναι κάθετη προς την προσπίπτουσα 

ακτινινοβολία σε ορθή γωνία (90 μοίρες) ονομάζεται κάθετος, ορθογώνιος ή 

πλάγιος σκεδασμός και μας δίνει στοιχεία για την κοκκίωση του κυττάρου και 

την υφή του εσωτερικού του. Το φαινόμενο της σκέδασης του φωτός 

διαχωρίζει τα κύτταρα σε κυτταρικούς υποπληθυσμούς βάσει του μεγέθους 

και της πολυπλοκότητας τους κατά αναλογία με τον αιματολογικό αναλυτή. 

  Εκτός από τα δύο αυτά σήματα που προαναφέρθηκαν παράγεται και ένα 

τρίτο ο φθορισμός. Ο φθορισμός είναι η ιδιότητα που έχουν ορισμένες χημικές 

ενώσεις, οι φθορίζουσες χρωστικές, να εκπέμπουν δευτερεύουσα ακτινοβολία 

όταν διεγείρονται από μία πρωτογενή. Η δευτερεύουσα ακτινοβολία έχει 

διαφορετικό μήκος κύματος  από την πρωτογενή και είναι χαρακτηριστική για 

την φθορίζουσα ουσία. Διαφορετικές χρωστικές μπορεί να έχουν κοινό φάσμα 

διέγερσης ενώ κάθε μία έχει χαρακτηριστικό φάσμα εκπομπής. 

Φθοριοχρώματα που χρησιμοποιούνται στην ΚΡ είναι η φλουρεσκεΐνη (FITC), 

φυκοερυθρίνη (PE), αλλοφυκοερυθρίνη (APC)κ.ά. Εκτός από τις μεμονωμένες 

χρωστικές σήμερα χρησιμοποιούνται και σύνθετες φθορίζουσες ουσίες που 

ονομάζονται δίδυμες χρωστικές (tandem) και προέρχονται από την ένωση 
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δύο χρωστικών. Η πρωτογενής ακτινοβολία διεγείρει την πρώτη χρωστική και 

αυτή διεγείρει τη δεύτερη με αποτέλεσμα την παραγωγή εντονότερου 

φθορισμού. 

  Μετά την πρόπτωση της ακτινοβολίας στα μεμονωμένα κύτταρα 

λαμβάνονται 3 φωτεινά σήματα το απευθείας σκεδαζόμενο φως, το υπό ορθή 

γωνία σκεδαζόμενο φως και ο παραγόμενος φθορισμός (Σχήμα 2). 

 

3. Ανάλυση δεδομένων  

 

Τα φωτεινά σήματα που λαμβάνονται από τις φωτοδιόδους και το τελικό 

προιόν είναι ένα ρεύμα παλμού. Τα ύψος αυτού του ρεύματος, η διάρκειά του, 

το σήμα του και η μαθηματική του ολοκλήρωση μας δίνουν πληροφορίες για 

τα το υπό εξέταση κύτταρο. Από την ταξινόμηση χιλιάδων σημάτων σε μερικά 

δευτερόλεπτα δημιουργούνται κατανομές συχνότητας παραμέτρων. Οι 

κατανομές μπορεί να είναι μονομετρικές ή ιστογράμματα και είναι η κατανομή 

των τιμών μίας παραμέτρου (Σχήμα 3) ή  διπαραμετρικές με την ταυτόχρονη 

απεικόνιση 2 παραμέτρων. Η διπαραμετρική κατανομή είναι ο συνδυασμός 

δύο μονομετρικών κατανομών και ονομάζονται νεφελογράμματα ή 

στικτογράμματα (dot plot) (Σχήμα 4). Η μελέτη πολλών παραμέτρων ανά 

κύτταρο γίνεται με πολυπαραμετρική ή πολυδιάστατη ανάλυση (panel) και 

αποτελεί τον αλγόριθμο πολλών διπαραμετρικών κατανομών για τον 

λεπτομερή χαρακτηρισμό των κυττάρων. 

  Οι συνήθεις εφαρμογές της ΚΡ είναι : 

α. ταυτοποίηση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών και η καταμέτρηση τους 

στο περιφερικό αίμα 

β. διάγνωση και τυποποίηση λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων και των 

οξείων λευχαιμιών 

γ. παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (minimal residual 

disease, MRD) σε οξείες λευχαιμίες και λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα  

δ. μέτρηση CD34 θετικών προγονικών κυττάρων σε μεταμόσχευση μυελού 

των οστών 
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Σπανιότερα μελετάται ο κυτταρικός κύκλος, η απόπτωση και βιολογικές 

λειτουργείες του κυττάρου όπως φαγοκυττάρωση, ενδοκυττάρια ανίχνευση 

κυτταροκινών κ.ά. 

Στον Πίνακα 3 αναφέρονται τα κύρια μονοκλωνικά αντισώματα CD που 

εμφανίζονται στα αιμοποιητικά κύτταρα. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2  Κυτταρομετρητής ροής  (Πηγή: Immunology 7th edition, Garland Science 

2008) 
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Σχήμα 3  Μονομετρικές κατανομές CD3 και CD4 

 

 

 

 

Σχήμα 4  Διπαραμετρική κατανομή CD3/CD4 

 

H κυτταρομετρία ροής στη διερεύνηση της λεμφοκυττάρωσης 

 

Η ΚΡ μπορεί να προσφέρει πολύτιμες και σημαντικές πληροφορίες στη 

διερεύνηση μίας επιμένουσας λεμφοκυττάρωσης. Με την ΚΡ προσδιορίζεται ο 

λεμφοκυτταρικός πληθυσμός και οι υποπληθυσμοί του, ο βαθμό ωρίμανσης 

του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού, γίνεται διάκριση μεταξύ παθολογικών και 

φυσιολογικών πληθυσμών, γίνεται εκτενής μελέτη φαινοτυπικά των 
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παθολογικών πληθυσμών και η μελέτη θα καταλήξει σε ορισμένες 

διαγνωστικές οντότητες, σε  συνδυασμό  με  την  επανεξέταση  της  

μορφολογίας. Στην περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροδιαγνωστικής 

δυσκολίας, θα προτείνει την κατάλληλη πρόσθετη εργαστηριακή εξέταση που 

θα έχει τη μέγιστη διαγνωστική ή/και προγνωστική αξία (καρυότυπο, in situ 

υβριδισμό με φθοριοχρώματα ή FISH, ανοσοϊστοχημεία, 

ανοσοκυτταροχημεία, μοριακές τεχνικές). 

 

Πίνακας 3 

 

              Έκφραση των μονοκλωνικών αντισωμάτων σε αιμοποιητικά κύτταρα 

 

Κοκκιώδης σειρά CD15 

Μονοκύτταρα CD14 

Β-λεμφοκύτταρα CD19 

Τ-λεμφοκύτταρα CD3 

ΝΚ-λεμφοκύτταρα CD56 / CD16 

Μυελική σειρά CD13 / CD33 / MPO 

Stem cells CD34 / CD117 

Ερυθρά σειρά CD136 / GPA 

Αιμοπετάλια CD41 / CD42b / CD42P 

Λευκοκύτταρα CD45 

 

 

 Aρχικά προσδιορίζονται οι πληθυσμοί των λευκών αιμοσφαρίων 

χρησιμοποιώντας την διπαραμετρική κατανομή του πλάγιου σκεδασμού (side 

scatter,SS) με το “κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο” CD45, στην κατανομή αυτή 

απεικονίζονται όλοι οι λευκοκυτταρικοί πληθυσμοί και οι βλαστικές μορφές 

(Σχήμα 5). Οι βλαστικές μορφές εμφανίζονται ως χαμηλού πλάγιου 

σκεδασμού και ασθενούς έκφρασης CD45 στο επονομαζόμενο «βλαστικό 

παράθυρο». Στα βλαστικά  κύτταρα  εμφανίζονται  ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες 

αωρότητας, ενώ απουσιάζουν αντιγόνα ώριμων κυττάρων της ίδιας σειράς. 

Τα άωρα Β-κύτταρα, εκφράζουν CD34 και Tdt και δεν έχουν ανοσοσφαιρίνη 

επιφανείας και CD20, ενώ τα T-κύτταρα εάν εκφράζουν CD34, Tdt  ή  CD1a  ή  
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δεν  έχουν  CD3  επιφανείας,  χαρακτηρίζονται  ως  άωρα Τ. Αν ανευρεθεί 

βλαστικός πληθυσμός ακολουθεί περαιτέρω έλεγχος και ανοσοφαινοτυπική 

ταξινόμηση της οξείας Β ή Τ- λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.   

 

 

Σχήμα 5 Διπαραμετρική κατανομή SS/CD45 

 

  Εάν απουσιάζουν οι ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες αωρότητας και 

ανευρίσκονται αντιγόνα ώριμων λεμφοκυττάρων ακολουθεί καθορισμός των 

λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στον οποίο χρησιμοποιείται αρχικά ο 

συνδυασμός CD2 και CD19 για τον διαχωρισμό Τ και ΝΚ και των Β-

λεμφοκυττάρων. Με βάση το εκατοστιαίο ποσοστό έκφρασης των CD2 και 

CD19 εκτιμάται το ποσοστό των Τ/ΝΚ-λεμφοκυττάρων που εκφράζουν το 

CD2 και Β-λεμφοκυττάρων τα οποία εκφράζουν το CD19 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται το CD3 με σκοπό τον προσδιορισμό των CD3+ 

κυττάρων που  αποτελούν το σύνολο των Τ-λεμφοκυττάρων. Eν συνεχεία 

μετράται και ο CD3+/CD4+ Τ-λεμφοκυτταρικός πληθυσμός που αποτελεί τα Τ-

βοηθητικά (helper) λεμφοκύτταρα. Με το συνδυασμό CD3+/CD8+ Τ-

λεμφοκύτταρα υπολογίζονται τα Τ-κυτταροτοξικά (cytotoxic). Ενώ με το 

συνδυασμό  CD3/CD16/CD56 ταυτοποιούνται τα ΝΚ που είναι CD3-

/CD16/CD56+ και τα ΝΚ-like Τ-λεμφοκύτταρα που είναι CD3+/CD16/CD56+. 

Αθροίζoντας τα παραπάνω ποσοστά πρέπει να έχουμε σύνολο 100 

λεμφοκύτταρα 
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Aφού γίνει η τυποποίηση των λεμφοκυτταρικών πληθυσμών θα πρέπει να 

διερευνηθεί κατά πόσο τα κύτταρα αυτά είναι φυσιολογικά ή νεοπλασματικά 

κάτι το οποίο τεκμηριώνεται με την κλωνικότητα των λεμφοκυττάρων.  

  Τα Β-λεμφοκύτταρα φυσιολογικά ή σε καλοήθη υπερπλασία εκφράζουν κ ή λ 

ελαφρά αλυσίδα σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα οπότε ο λόγος κ/λ 

ισούται περίπου με 1,5-2. Ένα ευρύτερο διάστημα κ/λ 0,8-2,5 αποδίδεται σε 

πολυκλωνικούς πληθυσμούς για τη διασφάλιση μίας σωστής διάγνωσης. 

Κριτήριο για την παρουσία μονοκλωνικού Β-πληθυσμού είναι η διαταραχή στη 

σχέση των ελαφρών αλυσίδων επιφανείας ώστε ο λόγος κ/λ >5/1 ή ο λόγος 

λ/κ>3/1 ή η έλλειψη επιφανειακής έκφρασης των ελαφρών αλυσίδων σε ώριμα 

Β-λεμφοκύτταρα (Σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6 Διπαραμετρική κατανομή κ/λ αλυσίδων με φυσιολογικό πηλίκο κ/λ  

(αριστερά) και παθολογικό πηλίκο  (δεξιά) 

  

  Επιπλέον τα νεοπλασματικά Β-λεμφοκύτταρα μπορεί να παρουσιάζουν 

απρόσφορη ή παθολογική έκφραση αντιγόνων (aberrant Ag expression) 

όπως ανώμαλη έκφραση  CD5 ή διαφορά στην ένταση φθορισμού CD20, 

CD22 και CD79b. Η περιορισμένη έκφραση ελαφράς αλύσου συχνά 

χρησιμοποιείται ως ένας βέβαιος δείκτης κλωνικότητας αλλά έχει παρατηρηθεί 

και σε μη κλωνικούς αντιδραστικούς Β-λεμφικούς πληθυσμούς όπως η νόσος 

του Castleman. Επιπλέον η μονοκλωνικότητα δεν πρέπει να θεωρείται 

συνώνυμο νεοπλασίας καθώς μερικοί πληθυσμοί με περιορισμένη έκφραση 

ελαφράς αλύσου που είναι αληθώς μονοκλωνικοί δεν είναι νεοπλασματικοί 

όπως στη λεμφοζιδιαζική υπεpπλασία ασθενών με HIV+. Ο λόγος κ/λ μπορεί 
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να αποτύχει να αποδείξει την ύπαρξη μικρών κλωνικών πληθυσμών όταν 

αυτοί συνυπάρχουν με αντιδραστικά πολυκλωνικά Β-λεμφοκύτταρα. 

Καλοήθης πολυκλωνική λεμφοκυττάρωση παρατηρείται στα παιδιά  σε 

σπληνεκτομή, στο λέμφωμα   Hodgkin (nodular lymphocyte predominant), στη   

ρευματοειδή αρθρίτιδα, ν.Gaucher και στο σύνδρομο της καλοήθους 

επιμένουσας πολυκλωνικής Β-λεμφοκυττάρωσης (Persistent Polyclonal B-

Lymphocytosis, PPBL).  Πρόκειται για ένα ασύνηθες αιματολογικό σύνδρομο, 

στο οποίο συνυπάρχουν, χαρακτηριστικά καλοήθη (πολυκλωνικότητα, 

σταθερότητα, απουσία σημαντικών συμπτωμάτων) και κακοήθη (άτυπη 

κυτταρική μορφολογία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, διήθηση του μυελού των 

οστών). 

  Η διάκριση μεταξύ αντιδραστικού και παθολογικού Τ πληθυσμού μπορεί να 

είναι δύσκολη καθώς δεν υπάρχει κάποιος ευαίσθητος δείκτης για την Τ 

κλωνικότητα, όπως οι ελαφρές άλυσοι επιφανείας για τα Β κύτταρα. 

Ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα που συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης Τ- 

νεοπλασματικού πληθυσμού είναι:  

 1) η επικράτηση μιας από τις 2 κατηγορίες των Τ κυττάρων, CD4 ή CD8 

(subset restriction) και παρέκκλιση του πηλίκου CD4/CD8 (φυσιολογικά 1,5-

3,5) 

2) η απουσία ή παθολογική έκφραση (ασθενής ή έντονη) Τ δεικτών που 

φυσιολογικά θα έπρεπε να εκφράζονται όπως π.χ. CD2, CD5 και CD3,η 

απώλεια του δείκτη CD7 στο σύνδρομο Sezary (Σχήμα 7) 

3) η σημαντική αύξηση κάποιων φαινοτύπων που φυσιολογικά ή δεν 

υπάρχουν ή βρίσκονται σε πολύ μικρό ποσοστό π.χ. CD4+/CD16+ ή TCRγδ+ 

4) Σπάνια μπορεί να εκφράζονται μη-Τ δείκτες όπως CD20 και CD79α 

Φυσιολογικά οι αντιδραστικοί Τ πληθυσμοί περιέχουν ένα μίγμα από CD4+ και 

CD8+ κύτταρα, ενώ οι ώριμοι κλωνικοί Τ πληθυσμοί εκφράζουν είτε CD4 είτε 

CD8 (συχνότερα CD4+CD8-), εύρημα όμοιο με την επικράτηση μιας εκ των 2 

(κ ή λ) ελαφρών αλύσων στα Β-Χρόνια λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. 

Εντούτοις σαφής υπεροχή ενός υποπληθυσμού μπορεί να συμβεί και σε 

αντιδραστικές καταστάσεις, όπου η πλειονότητα των Τ- κυττάρων είναι CD4+ 

(μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών) ή CD8+ (σε ιογενείς λοιμώξεις). 

Τα περιφερικά Τ-λεμφώματα είναι CD4+ περίπου στο 65% των περιπτώσεων, 

CD8+ στο 15%, διπλοθετικά στο 10% και διπλοαρνητικά στο 10% των 
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περιπτώσεων. Η απουσία έκφρασης κάποιου Τ-κυτταρικού αντιγόνου 

συμβαίνει στο 75% των Τ-Χρόνιων λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων. Πιο 

συχνή είναι η απώλεια του CD7 αλλά επίσης είναι συχνή η απώλεια των CD2, 

CD5 και CD3. O δείκτης CD2 είναι ο τελευταίος που χάνεται και έτσι συνήθως 

είναι ο πιο αξιόπιστος παν-Τ δείκτης. Συχνά παρατηρείται απουσία έκφρασης 

περισσοτέρων του ενός παν-Τ αντιγόνων. Η έκφραση των αντιγόνων συχνά 

είναι παθολογική, ασθενής ή έντονη. Σπάνια μπορεί να εκφράζονται μη-Τ 

δείκτες όπως CD20 και CD79α. Είναι σημαντικό κατά την αξιολόγηση των 

δεικτών να γνωρίζουμε ότι ένα μικρό ποσοστό των CD3+ Τ- λεμφοκυττάρων 

του αίματος δεν εκφράζουν τον δείκτη CD7, και τα φυσιολογικά TCRγδ+ Τ- 

κύτταρα δεν εκφράζουν τον δείκτη CD5. Τα παθολογικά κύτταρα στα 

περιφερικά Τ-λεμφώματα μπορεί να εκφράζουν CD30, CD56 και CD57. 

Συχνά επίσης εκφράζονται δείκτες ενεργοποίησης περιλαμβανομένων των 

HLA-DR, CD25 ή CD71. Γενικά ο φαινότυπος των περιφερικών Τ-

λεμφωμάτων είναι ετερογενής και η φαινοτυπική ποικιλία δεν έχει καμμία 

κλινική συσχέτιση. Η έκφραση των δεικτών μπορεί να αλλάξει κατά  την 

πορεία της νόσου.  

 

Σχήμα 7  Παθολογικός πληθυσμός Τ-λεμφοκυττάρων αρνητικών στο CD2 και στο 

CD7 σε ασθενή με σύνδρομο Sezary σε μονομετρικές κατανομές 

 

  Ο έλεγχος κλωνικότητας μπορεί να γίνει με ΚΡ με αντισώματα έναντι των 

γονιδιακών επιτόπων της μεταβλητής περιοχής του Τ κυτταρικού υποδοχέα 

(T-cell receptor, TCR). Τα διαθέσιμα μονοκλωνικά αντισώματα καλύπτουν το 

80% των γονιδιακών επιτόπων της μεταβλητής περιοχής της β αλύσου (Vβ). 
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Η ελάττωση όλων των Vβ επιτόπων αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη 

κλωνικότητας, και το φαινόμενο παρουσιάζει ομοιότητες με τη μείωση των 

φυσιολογικών ανοσοσφαιρινών στο πολλαπλό μυέλωμα. Πολλές φορές για 

την απόδειξη κλωνικότητας μπορεί να χρειαστούν μοριακές τεχνικές όπως η 

αντίδραση αλυσιδωτής πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR), 

εντούτοις η ευαισθησία της μεθόδου για τα Τ-λεμφώματα είναι μόνο 70%-

80%. Ορισμένες  κλωνικές Τ- διαταραχές που ανευρίσκονται σε ασθενείς δεν 

έχουν κλινική σημασία, καθώς και μικροί Τ-κλωνικοί πληθυσμοί μπορεί να 

παρατηρηθούν σε ηλικιωμένα άτομα. 

  Τα ΝΚ κύτταρα δεν εκφράζουν TCR υποδοχέα και δεν εμφανίζουν 

αναδιατάξεις TCR υποδοχέα. Δεν υπάρχει τεχνική για τον έλεγχο της 

κλωνικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων. Η διάγνωση των ΝΚ νεοπλασμάτων 

γίνεται με κριτήρια κλινικά, μορφολογικά, ιστολογικά, και ανοσοφαινοτυπικά.  

Σε λίγες περιπτώσεις η ανίχνευση περιορισμένης ή απρόσφορης έκφρασης 

του μεμονωμένου ισοτύπου KIR του ΝΚ υποδοχέα με ΚΡ ή με RFLP 

(restriction fragment length polymorphisms) δυνατόν να εντοπίσει κλωνικό ΝΚ 

πληθυσμό. 

  Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι οξεία λοιμώδης νόσος που προκαλείται 

από τον ιό Epstein Barr και άλλους ιούς (Πίνακας 1). Ο ιός Epstein Barr (EBV) 

είναι γ-ερπητοϊός 4. Προσβάλλει ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του 

πληθυσμού και αφορά κυρίως τα νεαρά άτομα. Η νόσος εκδηλώνεται με 

πυρετό, φαρυγγίτιδα, λεμφαδενική διόγκωση, σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία, 

μυαλγίες, ναυτία, κοιλιακά άλγη, κόπωση και ηπατίτιδα. Η λοίμωξη μπορεί να 

διαδράμει πολύ ήπια ή/και ασυμπτωματικά. Ο EBV προσβάλλει τα Β-

λεμφοκύτταρα με αποτέλεσμα την αντιδραστική ενεργοποίηση των Τ-

λεμφοκυττάρων που παίρνουν τη μορφή άτυπων μονοκυτταροειδών 

λεμφοκυττάρων και στα οποία οφείλονται τα περισσότερα κλινικά σημεία και 

συμπτώματα. 

  Στη γενική αίματος παρατηρείται αρχικά ουδετεροφιλία και στη συνέχεια 

ουδετεροπενία και απόλυτη ή σχετική λεμφοκυττάρωση, συχνό εύρημα είναι 

ελάττωση των ηωσινοφίλων ενώ κατά την ανάρρωση παρατηρείται 

ηωσινοφιλία. Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν θρομβοπενία και ένα μικρό 

ποσοστό ασθενών αναιμία. 
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  Στα επιχρίσματα περιφερικού αίματος παρατηρείται λεμφοκυττάρωση με 

παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων. Τα άτυπα μονοκυτταροειδή Τ-

λεμφοκύτταρα είναι πλειόμορφα. Έχουν διάμετρο 15-20μm, ο πυρήνας τους  

είναι μεγάλος και ανώμαλου σχήματος (ωοειδούς, στρογγυλού, νεφροειδούς ή 

λοβωτό), μπορεί να είναι αραιοχρωματικός ή να παρουσιάζει  πυκνώσεις 

χρωματίνης κατά τόπους και ενίοτε περιέχει 1-2 εμφανή πυρήνια. Το 

πρωτόπλασμα είναι άφθονο και βασεόφιλο μπορεί να περιέχει κενοτόπια, να 

έχει υαλοειδή όψη με βαθυκύανη χρώση στην κυτταρική περιφέρεια, να είναι 

αφρώδες ή να περιέχει κοκκία. Δεν αποκλείεται μερικά κύτταρα να είναι 

διπύρηνα ή να βρίσκονται σε μίτωση. Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν 

μερικά πλασματοκυτταροειδή λεμφοκύτταρα ή τυπικά πλασματοκύτταρα. Τα 

ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα μπορεί να περιέχουν σωμάτια Dohle ή να 

παρατηρείται τοξική κοκκίωση και αριστερή στροφή της κοκκιώδους σειράς. 

   Ανοσοφαινοτυπικά η οξεία λοίμωξη από EBV προκαλεί μία έντονη κυτταρική 

ανοσιακή απάντηση με αύξηση των Τ8 κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων τα 

οποία ευθύνονται για τον έλεγχο και τον περιορισμό του ιικού 

πολλαπλασιασμού. Τα κύτταρα είναι  CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα και εκφράζουν 

δείκτες ενεργοποίησης/μνήμης όπως HLA-DR, CD29, CD38, CD45RO 

(παρθένα T-λεμφοκύτταρα) και χαμηλά επίπεδα CD45RA (Τ-λεμφοκύτταρα 

μνήμης), CD62L και μείωση ή αναστροφή του πηλίκου CD4/CD8.  

 

Σύνδρομο επιμένουσας καλοήθους πολυκλωνικής Β-

λεμφοκυττάρωσης (PPBL) 

Το σύνδρομο καλοήθους πολυκλωνικής επιμένουσας λεμφοκυττάρωσης είναι 

ένα σπάνιο καλόηθες λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο που περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον Gordon και συνεργάτες το 1982. Το σύνδρομο  

χαρακτηρίζεται από χρόνια, μικρή έως μέτρια πολυκλωνική αύξηση των Β-

λεμφοκυττάρων, την παρουσία ποικίλου αριθμού διπύρηνων λεμφοκυττάρων 

στο επίχρισμα περιφερικού αίματος, με ή χωρίς σπληνομεγαλία και 

λεμφαδενοπάθεια  και πολυκλωνική αύξηση της IgM στον ορό. Η πλειοψηφία 

των ασθενών παρουσιάζει στη γενική αίματος μία μέτρια απόλυτη 

λεμφοκυττάρωση, υπάρχει και ένα ποσοστό 10% των ασθενών χωρίς 
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απόλυτη λεμφοκυττάρωση στους οποίους η διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια 

της κυτταρομορφολογίας και της κυτταρογενετικής μελέτης. Παρατηρείται 

συχνότερα σε νέες και μέσης ηλικίας γυναίκες καπνίστριες. Οι περισσότεροι 

ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί ή παρουσιάζουν μη ειδικά συμπτώματα όπως 

αδυναμία και κόπωση. Το μοναδικό και συχνότερο κλινικό εύρημα είναι η ήπια 

σπληνομεγαλία σε ένα ποσοστό 10% των πασχόντων. Τα σύνδρομο συχνά 

υποδιαγιγνώσκεται καθώς δεν παρατηρείται πάντα απόλυτη λεμφοκυττάρωση 

και τα συμπτώματα των ασθενών συνήθως απουσιάζουν ή είναι μη ειδικά.  

  Tα λεμφοκύτταρα στο επίχρισμα περιφερικού αίματος είναι μεγάλα με 

άφθονο πρωτόπλασμα ελαφρώς βασεόφιλο και ο πυρήνας τους μπορεί να 

φέρει από μικρή εντομή μέχρι να είναι δίλοβος με τη παρουσία νηματίου  

σύνδεσης των δύο λοβών σε ορισμένα λεμφοκύτταρα. Η χρωματίνη των 

διπύρηνων λεμφοκυττάρων είναι πυκνή με ορατά συνήθως πυρήνια (Εικόνα 

5). Τα άτυπα αυτά λεμφοκύττταρα δεν παρατηρούνται αποκλειστικά στη PPBL 

αλλά και μετά από θεραπεία με ακτινοβολία και σπανιότερα σε 

λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα.  

  Τα λεμφοκύτταρα της PPBL είναι Β- λεμφοκύτταρα με θετικά τα αντιγόνα 

CD19, CD20 και CD22 και εκφράζουν κ και λ αλυσίδες με φυσιολογικό προφίλ 

κ/λ αλυσίδων που αποδεικνύει την πολυκλωνική τους προέλευση. Βάσει του 

ανοσοφαινοτυπικού τους προφίλ τα λεμφοκύτταρα μοιάζουν με τα 

λεμφοκύτταρα της οριακής ζώνης του σπληνός ή με  Β-κύτταρα μνήμης με 

αντιγόνα επιφανείας CD27, IgMdim, CD21bright, CD5dim, and CD23dim. Αντιθέτως 

ο απόλυτος αριθμός και οι υποπληθυσμοί των Τ-λεμφοκυττάρων είναι 

φυσιολογικοί. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι HLA-DR7+. 

Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν κυτταρογενετικές ανωμαλίες όπως 

είναι η παρουσία ενός πρόσθετου ισοχρωμοσώματος +i(3q), μετάθεση 

t(14;18) που σχετίζεται  με τις αναδιατάξεις των βαριών αλυσίδων των 

ανoσοσφαιρινών του υποδοχέα BCL-2 και πρόωρη χρωμοσωμιακή 

συμπύκνωση. 

  Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της PPBL με το κάπνισμα και τις 

ιογενείς λοιμώξεις όπως η λοίμωξη με τον EBV. Επιπλέον η παρουσία του 

HLA-DR7 και διάφορες μελέτες υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανής γενετικής 

προδιάθεσης. 
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  Η PPBL παρά την παρουσία κυτταρογενετικών ανωμαλιών παραμένει 

σταθερή για χρόνια και δεν εξελίσσεται ή εξελίσσεται λίγο εάν συνεχίζεται η 

κατανάλωση καπνού. Έχει βρεθεί ότι η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον 

αριθμό των δίλοβων λεμφοκυττάρων στο αίμα εντούτοις οι κυτταρογενετικές 

ανωμαλίες παραμένουν. Συστήνεται τακτική παρακολούθηση και όχι θεραπεία 

της νόσου. Το κατά πόσο η PPBL είναι μία προκακοήθης κατάσταση δεν έχει 

ακόμη σαφώς απαντηθεί. 

 

 

 

Εικόνα 5 Μορφολογικά χαρακτηριστικά διπύρηνων λεμφοκυττάρων σε ασθενή με  

PPBL 

(Πηγή: Xavier Troussard, Edouard Cornet,Jean-François Lesesve, Carine 

Kourel,Hossein Mossafa. Polyclonal B-cell lymphocytosis with 

binucleatedlymphocytes (PPBL) OncoTargets and Therapy 2008:1 59–66) 

 

Μονοκλωνική Β-λεμφοκυττάρωση (MBL) 

Η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία (CLL) είναι μια λεμφοϋπερπλαστική 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από >5x109/L Β-λεμφοκύτταρα στο περιφερικό 

αίμα τα οποία εκφράζουν CD5, CD19, CD23, ασθενή έκφραση των CD20, 

CD79b και επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη. Εάν τα Β-λεμφοκύτταρα ανιχνεύονται 

σε περιφερικούς λεμφαδένες χωρίς αύξηση των Β-λεμφοκυττάρων του 

περιφερικού αίματος χρησιμοποιείται ο όρος Β-λεμφοκυτταρικό λέμφωμα από 

μικρά λεμφοκύτταρα. Ως MBL ορίζεται η κλωνική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από <5x109/L Β-λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα με 

χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο και απουσία οργανομεγαλίας, 
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λεμφαδενοπάθειας ή κυτταροπενιών. Η συχνότητα της MBL με φαινότυπο 

CLL στο γενικό πληθυσμό άνω των 40 χρόνων είναι 3,5%. Τα διαγνωστικά 

κριτήρια της MBL είναι τα ακόλουθα: 

      1)  Ύπαρξη μονοκλωνικού B-κυτταρικού πληθυσμού στο αίμα που 

βασίζεται σε  τουλάχιστον 1 από τα ακόλουθα:   

         α) πηλίκο κ:λ>3:1 ή <0,3:1 ή >25% των Β-λεμφοκυττάρων με χαμηλή ή   

καθόλου έκφραση sIg (sIg : surface immunoglobulin) 

         β) Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνική αναδιάταξη της βαριάς αλύσου της 

ανοσοσφαιρίνης  

2) Β-λεμφοκύτταρα με  παθολογικό φαινότυπο (υποτύπων MBL) 

3) Απόλυτος αριθμός Β-λεμφοκυττάρων <5x109/l 

4) Απουσία οποιουδήποτε  στοιχείου Β-λεμφοϋπερπλαστικού ή 

αυτοάνοσου νοσήματος 

5) Φυσιολογική αντικειμενική εξέταση (όχι λεμφαδενοπάθεια ή 

οργανομεγαλία) 

6) Απουσία Β-συμπτωμάτων (κόπωση, νυχτερινοί ιδρώτες, απώλεια 

βάρους) 

7) Αποκλεισμός ύπαρξης αυτοάνοσου ή λοιμώδους νοσήματος 

  Βάσει των ανοσοφαινοτυπικών της χαρακτηριστικών η MBL διακρίνεται σε 3 

υπότυπους : 

1)  CLL-like MBL: CD5+, CD19+,CD23+, CD20dim, sIg dim συνήθως  IgΜ με ή 

χωρίς IgD   (75% MBL) 

2) Atypical CLL-like MBL: CD5+, CD19+, CD23- ή CD20 bright  ή sIg moderate to 

bright   

3) Non-CLL MBL: CD5-, CD19+, CD20+, sIg moderate to bright (πιο ασυνήθης 

τύπος, μοιάζει με ανοσοφαινότυπο λεμφωμάτων  οριακής ζώνης,  πρέπει να 

αποκλεισθεί το λέμφωμα μανδύα με τη χαρακτηριστική μετάθεση t(11;14). 

  Υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για την  MBL όπως το οικογενειακό 

ιστορικό  CLL. Έχει παρατηρηθεί ότι οι συγγενείς  πρώτου βαθμού  ασθενών 

με οικογενή CLL έχουν 2 με 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 

παρουσιάσουν  MBL σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (ποσοστό 15% άτομα 

> 40ετών). Συγγενείς ασθενών με σποραδική CLL έχουν επίσης αυξημένη 



24 
 

πιθανότητα να παρουσιάσουν MBL, που αγγίζει το 15,6% μεταξύ συγγενών 

>60 ετών.  

  Οι μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί σχετίζονται με την οικογενή CLL, 

τουλάχιστον 6 από αυτoύς φαίνεται να σχετίζονται με την MBL αλλά και την 

εξέλιξή της σε CLL. Η μεγάλη ηλικία και το ανδρικό φύλο παρουσιάζουν 

αυξημένη συχνότητα MBL. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με μέσης 

ευαισθησίας δοκιμασίες η συχνότητα ήταν 0,2-0,3% σε άτομα ηλικίας <40 

ετών, 3.5%-6.7% στις ηλικίες 40 - 60 ετών και 5%-9% μεταξύ ατόμων >60 

ετών. Εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι με μεγαλύτερη ευαισθησία τα ποσοστά 

αυξάνονται σε 20% σε υγιείς ενήλικες >60 ετών και 75% σε άτομα > 90 ετών. 

  Πολλές μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ λοιμώξεων και MBL όπως 

ηπατίτιδα, πνευμονία, γρίππη, κυτταρίτιδα, λοιμώξεις ανώτερου 

αναπνευστικού, έρπης ζωστήρας. Αυξημένο ποσοστό MBL παρατηρείται σε 

άτομα που πάσχουν από ηπιτιδα C και πνευμονία. Αντίθετα μικρότερη 

επίπτωση της MBL παρατηρήθηκε σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί για 

γρίππη ή πνευμονία.  

  To μέγεθος του κλώνου φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα  στην 

κλινική εξέλιξη της MBL, για αυτό και είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ 

χαμηλού αριθμού MBL: Β-λεμφοκύτταρα <0,5x109/L που τυπικά ανευρίσκεται 

στον έλεγχο του φυσιολογικού πληθυσμού και ανιχνεύεται με υψηλής 

ευαισθησίας μεθόδους και υψηλού αριθμού MBL: Β-λεμφοκύτταρα: 0,5-

4,99x109/L που ανευρίσκεται κατά τον έλεγχο μικρού βαθμού 

λεμφοκυττάρωσης. Τα άτομα με χαμηλού αριθμού MBL έχουν εξαιρετικά 

μικρή πιθανότητα να παρουσιάσουν CLL για την οποία χρειάζεται θεραπεία 

και δε χρειάζονται ειδική ιατρική παρακολούθηση. Η πιθανότητα των  άτομων 

με υψηλού αριθμού MBL να παρουσιάσουν μελλοντικά CLL είναι  1-2% 

περιπτώσεις ανά έτος. Για τα άτομα με υψηλού αριθμού MBL χρειάζεται 

ετήσιος έλεγχος από αιματολόγο/ογκολόγο με εξέταση γενικής αίματος και 

ψηλάφηση λεμφαδένων για την παρακολούθηση του Β-κυτταρικού κλώνου. Η 

ολική επιβίωση των ατόμων με υψηλού βαθμού MBL δε διαφέρει σημαντικά 

από αυτήν του αντίστοιχου σε ηλικία και φύλο γενικού υγιούς πληθυσμού. 

Εντούτοις φαίνεται ότι οι προγνωστικοί παράγοντες της CLL επηρεάζουν την 

εξέλιξη των ατόμων με υψηλού αριθμού MBL αλλά και την ολική επιβίωση 

τους. Οι προγνωστικοί παράγοντες είναι το  status μετάλλαξης των βαρειών 
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αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών, η παρουσία του CD38, ZAP70 ή γενετικές 

ανωμαλίες όπως del11q και 17p που ανιχνεύονται με FISH.  

  Συμπερασματικά φαίνεται ότι το μέγεθος του Β-λεμφοκυτταρικού κλώνου και 

τα βιολογικά χαρακτηριστικά του καθορίζουν την κλινική εξέλιξη της MBL. 

Πρόσφατες μελέτες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την  εκτίμηση της 

πιθανότητας λοιμώξεων σε άτομα με MBL και βρέθηκε ότι έχουν αυξημένο 

κίνδυνο για την εκδήλωση λοιμώξεων. Αντιθέτως άτομα με χαμηλό αριθμό  

MBL δεν παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 

Αυξημένη συχνότητα δευτεροπαθούς νεοπλασίας παρατηρήθηκε σε μελέτες 

για ασθενείς με υψηλού αριθμού MBL και όχι για χαμηλού αριθμού σε σχέση 

με το γενικό πληθυσμό αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Βάσει των ανωτέρω 

ευρημάτων η πιθανότητα νοσηλίας ασθενών με υψηλού αριθμού MBL  για 

λοίμωξη ή δευτεροπαθή νεοπλασία είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα 

εξέλιξης της σε CLL για την οποία χρειάζεται θεραπεία. 
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