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Σχολιασμένα άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας

Δύο ξένοι στο ίδιο κύτταρο
ςχολιαστής: Γεώργιος Βασιλόπουλος, Επίκουρος κα-
θηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

McMorran BJ, Wieczorski L, Drysdale KE et al. Platelet 
factor 4 and Duffy antigen required for platelet killing 
of Plasmodium falciparum. Science. 2012;338:1348-51.

Tα αιμοπετάλια (ΑμΠ) έχουν μία γνωστή ικανό-
τητα, την αιμοστατική, και μάλλον πολλές άγνωστες 
αν κρίνουμε από τα 1100 είδη πρωτεϊνών που μεταφέ-
ρουν. για παράδειγμα, έχει τεκμηριωθεί ότι τα ΑμΠ 
εμπλέκονται στην άμυνα κατά των μικροβίων μεσω 
των TLR4 υποδοχέων τους. Επίσης, τα ενεργοποιημένα 
απο μικρόβια ΑμΠ, έχουν την ικανότητα να προσδέ-
νονται σε ουδετερόφιλα και να επάγουν την παραγωγή 
ΝΕτs (neutrophil extracellular traps), που θεωρούνται 
ως η τελευταία γραμμή άμυνας σε σηπτικές καταστά-
σεις. τα ΑμΠ έχουν επίσης ενοχοποιηθεί στο μηχανι-
σμό της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης, στην επιδείνωση 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδος και στη διευκόλυνση της 
μετάστασης (μέσω αγγειογένεσης) σε συμπαγή νεοπλά-
σματα. (1) η νεώτερη ικανότητά τους φαίνεται να είναι 
η ανθελονοσιακή!

H ικανότητα των ΑμΠ να αναστέλλουν τον πολλα-
πλασιασμό του p. falciparum in vitro είχε τεκμηριωθεί 
πριν από 23 χρόνια, (2) σε μία μελέτη που αναζητούσε 
τα αίτια της θρομβοπενίας στην ελονοσία. η παρατήρη-
ση επιβεβαιώθηκε και σε μία πρόσφατη ανακοίνωση, 
(3) αλλά παρέμενε αδιευκρίνιστος ο μηχανισμός. οι Mc 
Morran et al, (4) έδειξαν ότι σε ερυθροκύτταρα με το 
παράσιτο p. falciparum, υπάρχει αυξημένη πρόσδεση 
των ΑμΠ και αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση 
PF4 (platelet factor 4). η πρόσδεση παρασιτούμενου 
ερυθρού και ΑμΠ, διαμεσολαβείται από το CD36. Mε 
τη σειρά τους, τα ΑμΠ απελευθερώνουν τον PF4 από 
τα α-κοκκία και ο PF4 εξασκεί τοξική δράση στα πλα-
σμώδιο. ο PF4 είναι μία κλασσική χυμοκίνη (CXCL4), 
γνωστή περισσότερο από το σύνδρομο HIT που προ-
καλεί και λιγώτερο από την αντιμικροβιακή της δρά-
ση. ςτην περίπτωση του ερυθροκυττάρου, ο PF4 ανα-
γνωρίζει τον υποδοχέα Duffy (duffy antigen receptor 
cytokine,Fy/DARC), προκειμένου να εισέλθει στο ερυ-
θρό και στη συνέχεια στο ίδιο το πλασμώδιο. η περαι-
τέρω δράση του PF4 στο πλασμώδιο είναι άγνωστη.

Δύο ξένοι λοιπόν, το ΑμΠ και το p. falciparum, 
μέσα και έξω από το ερυθροκύτταρο, που φαίνεται αμέ-
τοχο αλλά δεν είναι, μιας και το σύστημα Duffy των 
ερυθρών, θα προσδιορίσει το αποτέλεσμα της μάχης.

τα δεδομένα που αναφέραμε κρύβουν μιά ειρω-
νεία για τη δοκιμαζόμενη Αφρική. η ελονοσία από P. 

falciparum, σκοτώνει περίπου 655.000 άτομα το χρόνο 
στην Υποσαχάρια ζώνη της Αφρικής. ςτη συγκεκριμένη 
γεωγραφική ζώνη, ο πληθυσμός είναι Duffy-αρνητικός 
και συχνά CD36-αρνητικός, γεγονός που τους καθιστά 
ευάλωτους σε προσβολή από p. falciparum. Αντίθετα, 
η έλλειψη Duffy δρα προστατευτικά για την προσβολή 
από το p.vivax το οποίο όμως δεν ενδημεί στην περιο-
χή. Φαίνεται πως εξελικτικά, τα Duffy-αρνητικά άτο-
μα είχαν ένα γενετικό πλεονέκτημα που τώρα έγινε η 
αχίλλειος πτέρνα. Αν και η πιθανότητα για την «παλινό-
στηση» του Duffy αλληλίου είναι μάλλον επιστημονική 
φαντασία, η ανακοίνωση μας δίνει ένα νέο δρόμο για 
την αντιμετώπιση της ελονοσίας από ένα απροσδόκητο 
σύμμαχο, το αιμοπετάλιο. μένει να δουμε το μηχανισμό 
δράσης του PF4 και ίσως νέα φαρμακευτικά προιόντα.
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Σχήμα 1. τα ΑμΠ μέσω του CD36 συνδέονται με τα 
παρασιτούμενα από p.falciparum ερυθρά. ςτη συνέχεια 
απελευθερώνουν τον PF4 από τα α-κοκκία, ο οποίος συν-
δέεται με το αντιγόνο Duffy και εισέρχεται στο ερυθρό 
προκειμένου να επιτεθεί στο πλασμώδιο.

Haema 2012; 3(3): ii-vi
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Σχολιασμένα άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας

Η λύση για τους «καταθλιπτικούς» βλάστες της 
ΟΜΛ: Επιγενετικό ξεκλείδωμα της διαφορο-
ποίησης
ςχολιαστής: Ιωάννης Κοτσιανίδης, Επίκουρος καθη-
γητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Schenk T, Chen WC, Göllner S, et al. Inhibition of the 
LSD 1 (KDM 1A) demethylase reactivates the all-trans-
retinoic acid differentiation pathway in acute myeloid 
leukemia. Nat Med. 2012;18:605-611.

η οξεία μυελογενής λευχαιμία παραμένει μια από τις 
χειρότερες διαγνώσεις εμφανίζοντας πτωχή επιβίωση 
ιδίως στους ηλικιωμένους ασθενείς. Ωστόσο, αντίθετα 
με συναφή νοσήματα, η θεραπευτική της αντιμετώπιση 
δεν έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο και βασίζεται 
ακόμη στο κλασσικό «7+3», σχήμα όμως περιορισμέ-
νης αποτελεσματικότητας και απαγορευτικής τοξικότη-
τας για την πλειοψηφία των ασθενών λόγω ηλικίας και 
συννοσηροτήτων. λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση 
του προσδόκιμου επιβίωσης και την συνεχώς αυξανό-
μενη επίπτωση της ομλ στους ηλικιωμένους ασθενείς 
(προβλεπόμενη αύξηση 38% έως το 2031)1, η ανάγκη 
ανεύρεσης νέων θεραπειών καθίσταται επιτακτική.

η παραδοσιακή εικόνα της παθοβιολογίας της ομλ 
διακρίνει δύο μείζονες λευχαιμιογόνες διεργασίες: τον 
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την αναστολή της 
διαφοροποίησης. η τελευταία έχει επιτυχώς αντιμετω-
πισθεί με την εισαγωγή του ρετινοϊκού οξέος (ΑτRA), 
την πρώτη πιθανώς στοχεύουσα θεραπεία στην ομλ 
και συγκεκριμένα στον υπότυπο της οξείας προμυελο-
κυτταρικής λευχαιμίας (οΠλ). για να δράσει το ATRA 
πρέπει αρχικά να δεσμευθεί στον υποδοχέα του (RAR) 
και τα γονίδια-στόχοι του συμπλόκου ATRA/RAR να 
είναι σε επιγενετικά «ανοιχτή» θέση, επιτρέποντας την 
πρόσδεση του παραπάνω συμπλόκου. Προηγηθείσες 
μελέτες έδειξαν πως η αδυναμία μεταγραφικής ενερ-
γοποίησης αρκετών γονιδίων-στόχων του ATRA, όπως 
π.χ. το RARA2, ευθύνονται για την αντίσταση των πε-
ρισσότερων ομλ στο ρετινοϊκό οξύ. ο επιγενετικός 
μηχανισμός που προκαλεί την απενεργοποίηση του 
RARA2 περιλαμβάνει τη μείωση της διμεθυλίωσης της 
λυσίνης κ4 στην ιστόνη η3 (H3K4me2) στον εκκινητή 
του RARA2, μια τροποποίηση που επάγει τη μεταγρα-
φή2. η ελάττωση της H3K4me2 προκαλείται πιθανώς 
από την ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων της ειδικής 
για τη λυσίνη απομεθυλάσης 1 (LSD1), που χαρακτηρι-
στικά παρατηρείται στην ομλ3.

Βασισμένη στα παραπάνω, διεθνής ομάδα υπό την 
καθοδήγηση του Arthur Zelent διερεύνησε τη δυνατό-
τητα επέκτασης της διαφοροποιητικής θεραπείας και 
στους λοιπούς υπότυπους της ομλ. Χρησιμοποιώντας 
in vitro και ex vivo πειράματα σε κυτταρικές σειρές 
και πρωτογενή δείγματα ομλ, καθώς και μοντέλα 
ξενομεταμόσχευσης οι Schenk και συν. έδειξαν πως ο 

αναστολέας της LSD1 (τρανκυλοπρομίνη, TCP) έχει 
συνεργική δράση με το ATRA. Ειδικότερα, εγχέοντας 
βλάστες από 3 ασθενείς με ομλ σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ποντικούς, διαπίστωσαν πως αν τα λευχαιμικά 
κύτταρα επωασθούν με συνδυασμό ATRA και TCP προ 
της έγχυσης εμποδίζεται η εμφύτευση της ομλ, ενώ 
όταν ο συνδυασμός των φαρμάκων χορηγηθεί 15 μέρες 
μετά την έγχυση μειώνει σημαντικά το φορτίο της εμ-
φυτευθείσας ομλ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως 
στο ένα από τα τρία δείγματα ομλ η μονοθεραπεία με 
ATRA στα μοντέλα ξενομεταμόσχευσης είχε παρόμοια 
αντιλευχαιμική δράση με το συνδυασμό ATRA/TCP, 
γεγονός που προβληματίζει για την ισχύ των πειραμα-
τικών αυτών δεδομένων και την εφαρμοσιμότητά τους 
στον άνθρωπο.

Επιπλέον, οι ερευνητές κατέδειξαν πως η επαγόμενη 
από το συνδυασμό ATRA/TCP πλειορύθμιση της έκφρα-
σης γονιδίων που σχετίζονται με μυελική διαφοροποίη-
ση συσχετίζεται ισχυρά με την άνοδο της έκφρασης της 
H3K4me2 στους εκκινητές των ίδιων γονιδίων, υποστηρί-
ζοντας τον επιγενετικό μηχανισμό δράσης του TCP.

η προκλινική αυτή μελέτη παρουσιάζει πολύπλευρο 
ενδιαφέρον. Παρέχει υποστήριξη σε μια απλή, αλλά ση-
μαντική, νέα θεώρηση της στοχεύουσας θεραπείας: τον 
συνδυασμό κι όχι απλώς τη μονοθεραπεία των παρα-
γώγων που στοχεύουν τις επιγενετικές τροποποιήσεις, 
τα χαρακτηριζόμενα και ως «επιδρόγες», ούτως ώστε 
να «ξεκλειδωθεί» το νεοπλασματικό επιγένωμα. Υπεν-
θυμίζει ακόμη πως δοκιμασμένα και ασφαλή φάρμακα 
με ετερογενείς ενδείξεις έχουν επιγενετική δράση4, δί-
νοντας τη δυνατότητα για γρήγορη δοκιμή της αποτελε-
σματικότητάς τους στις κακοήθειες. Χαρακτηριστικά, 
το TCP χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη ως αντικα-
ταθλιπτικό για πάνω από 50 έτη, αλλά η επιστημονική 
κοινότητα συνειδητοποίησε την αξία της επιγενετικής 
του δράσης μόλις το 20065. η θεραπευτική παρέμβαση 
στο αχανές πεδίο της επιγενετικής ρύθμισης έχει μόλις 
αρχίσει και η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική.
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Ex vivo expansion προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων: αποστολή εξετελέσθη;
ςχολιαστής: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Αναπληρωτής 
καθηγητής ιατρικής ςχολής Πανεπιστημίου Πατρών.

Lechman RE, Gentner B, van Galen P, et al. Attenuation 
of miR-126 Activity Expands HSC In Vivo without Ex-
haustion. Cell Stem Cell 2012; 11:799–811.

καθημερινά παράγονται από τον μυελό των οστών 
περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια καινούρια κύτ-
ταρα. Αυτή η εκπληκτική ομοιόσταση διασφαλίζεται 
μέσω της ικανότητας των προγονικών αιμοποιητι-
κών κυττάρων (HSC) τόσο στο να διαφοροποιούνται 
(differentiation) όσο και στο να αυτο-ανανεώνονται 
(self-renewing) και να ηρεμούν (quiescence). Από τα 
μέσα του 1990, δηλ. από τότε που η μεταμόσχευση των 
HSC έγινε καθημερινή κλινική πράξη, έχει τεθεί ως 
στόχος να μπορέσουμε να επέμβουμε στην διαδικασία 
αυτο-ανανέωσης των HSC, ώστε να γίνει εφικτή η ex-
vivo παραγωγή HSC από ελάχιστο αριθμό κυττάρων (ex 
vivo expansion). τα κλινικά οφέλη είναι πάμπολλα, από 
την δυνατότητα αξιοποίησης όλων των μονάδων ομφα-
λοπλακουντιακών μοσχευμάτων που έχουν μικρό αριθ-
μό HSC μέχρι την δημιουργία τραπεζών αίματος που θα 
μπορούν να διαθέτουν άμεσα, ηLA συμβατά HSC για 
πληθώρα χρήσεων. Πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν 
προσπαθήσει να πετύχουν την ex vivo expansion HSC 
μέσω ενεργοποίησης σηματοδοτικών μονοπατιών είτε 
με εξωγενώς χορηγούμενους παράγοντες, όπως κυττα-
ροκίνες (Interleukin (IL)-3, IL-6, IL-11, Flt3-Ligand, 
Stem Cell factor, Thrombopoietin, Fibroblast growth 
factor, Angopoietin-1, Pleiotrophin) ή μικρά μόρια (π.χ. 
StemRegenin-1) είτε με συν-καλλιέργειά τους σε ειδι-
κές συσκευές (π.χ. Aastrom device) με στρωματικά κύτ-
ταρα που εκκρίνουν πληθώρα εξωγενών παραγόντων. 
Φάνηκε ότι οι μέθοδοι αυτοί, που δοκιμάστηκαν και 
στην κλινική πράξη, οδηγούν βασικά στη διαφοροποί-
ηση και τελικά εξάντληση παρά στην αυτο-ανανέωση 
των HSC. μια σημαντική ανακάλυψη στις αρχές του 

2000 που ξαναέδωσε ώθηση στην έρευνα για ex vivo 
expansion HSC ήταν ο ρόλος του γονιδίου homeobox 
B4 και της αντίστοιχης πρωτεΐνης (HoxB4) στον έλεγχο 
της αυτο-ανανέωσης των HSC. τα τελευταία χρόνια μά-
θαμε όμως ότι οι περισσότερες κυτταρικές λειτουργίες 
ελέγχονται όχι από ένα μόνο γονίδιο αλλά από τη ενορ-
χηστρωμένη έκφραση πολλών γονιδίων που ρυθμίζεται 
μέσω των microRNAs (miR). οι Lechman et al. δημο-
σίευσαν πρόσφατα (Δεκέμβριος 2012) στο Cell Stem 
Cell ότι το miR-126 εκφράζεται στα HSC (ανθρώπου 
και ποντικού) και διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία της αυτο-ανανέωσης τους, τόσο in-vivo όσο 
και in-vitro. miR-126 αποσιώπηση προκαλεί πολλαπλα-
σιασμό των HSC in vitro. Ποντίκια που διασώθηκαν με 
miR-126neg/low HSC είχαν καλύτερη αιμοποίηση στις 10 
εβδομάδες καθώς και αυξημένο αριθμό HSC και στα-
θερή αιμοποίηση με ύπαρξη όλων των αιμοποιητικών 
σειρών ακόμα και μετά από 1.5 χρόνο παρακολούθησης 
(συμπεριλαμβανομένων και ποντικιών μετά από δεύτε-
ρη ή τρίτη μεταμόσχευση). Αντιθέτως, μεταμόσχευση 
ποντικών με HSC που είχαν υπερεκφρασμένο το miR-
126 παρουσίαζαν ικανοποιητική αιμοποίηση τις πρώτες 
12 εβδομάδες, αλλά μετά εμφάνισαν σταδιακή απώλεια 
όλων των αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών και μεί-
ωση των HSC. Περαιτέρω μελέτες κατέδειξαν ότι το 
miR-126 ρυθμίζει την από τις κυτταροκίνες εξαρτώμε-
νη ενεργότητα του PI3K/AKT μονοπατιού σηματοδό-
τησης. ςυνοπτικά, οι Lechman et al ανακάλυψαν στο 
miR-126 τον «μαέστρο» που ελέγχει την αυτο-ανανέω-
ση των HSC. Αντί λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύ-
χουμε την ex vivo, ή ακόμα και in vivo, expansion των 
ηSC με επίδραση στα επιμέρους «όργανα», π.χ. μέσω 
ενεργοποίησης με κυτταροκίνες των επιμέρους υποδο-
χέων μεταγωγικών σημάτων, η παρούσα μελέτη κατα-
δεικνύει μια πιο φυσιολογική προσέγγιση στον έλεγχο 
της αυτο-ανανέωσης των HSC. Επίσης, δεδομένων των 
ομοιοτήτων μεταξύ των φυσιολογικών HSC και λευ-
χαιμικών βλαστοκυττάρων, περιμένουμε με αγωνία να 
δούμε κατά πόσο η απορρύθμιση του miR-126 παίζει 
ίσως σημαντικό ρόλο και στη λευχαιμιογένεση.
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Στη μυελοϊνωση ένα ζευγάρι JA(C)Ks αρκεί για 
να κερδίσει την παρτίδα υπέρ της νόσου
Παναγιώτα Γιαννούλια, Ιωάννης Αποστολίδης, Αιμα-
τολογική κλινική και λέμφωμάτων, μμμο, γ.Ν. «ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα 

Πρόσφατα εντάχθηκε στη φαρέτρα των παραγόντων 
που χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία της μυελοσκήρυν-
σης ένας αναστολέας κινασών της τυροσίνης (τκιs), το 
ruxolitinib, που στοχεύει τις κινάσες JAK1 και JΑκ2.1 
η αναστολή της JAK2 διακόπτει την JAK-STAT επαγό-
μενη κλωνική υπερπλασία των νεοπλασματικών κυττά-
ρων, ενώ η διτή αναστολή των κινασών JAK1 και JAK2 
πιστεύεται ότι ευθύνεται για την μείωση της ανεξέλε-
γκτης σηματοδότησης μέσω κυτοκινών που συνεισφέ-
ρει στα χαρακτηριστικά της νόσου, όπως τα υπερκατα-
βολικά συστηματικά συμπτώματα, την μη αποδοτική 
αιμοποιία, και την ίνωση του μυελού. Αν και με τη χο-
ρήγηση των JAK αναστολέων επιτυγχάνεται σημαντι-
κή κλινική βελτίωση, με μείωση της σπληνομεγαλίας 
και υποχώρηση των εξουθενωτικών συστηματικών συ-
μπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς, εντούτοις έχουν 
αμφίβολη επίπτωση στο JAK2 V617F αλληλικό φορτίο, 
την ίνωση του μυελού, και την μακροχρόνια επιβίωση 
των ασθενών. Προς το παρόν οι JAK αναστολείς δεν 
μοιράζονται την δόξα των τκιs που χρησιμοποιούμε 
στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML). η γενετική 
πολυπλοκότητα των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμά-
των (μPN) και η απουσία ειδικότητας των τρεχόντων 
JAK αναστολέων για το μεταλλαγμένο JAK2 ευθύνο-

νται εν μέρει για αυτές τις διαφορές στην αποτελεσμα-
τικότητα.

μια ερευνητική ομάδα του Memorial Sloan-Kette-
ring δημοσίευσε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα μελέτη 
στο περιοδικό Nature, ανακαλύπτοντας τους θεμελι-
ώδεις μηχανισμούς αντίστασης στους JAK αναστο-
λείς.2 Εξέθεσαν για μερικές εβδομάδες διάφορες JAK2 
V617F-θετικές κυτταρικές σειρές στο ruxolitinib ή έναν 
άλλο προκλινικό παν-JAK αναστολέα και διαπίστωσαν 
ότι η χρόνια έκθεση στους αναστολείς αυτούς οδηγεί 
στην ανάπτυξη αντίστασης στην απόπτωση, φαινόμε-
νο που διατηρείτο και μετά από επακόλουθη έκθεση σε 
διαφορετικούς JAK αναστολείς. η ανάλυση των αλλη-
λουχιών του γονιδίου JAK2 στα ανθεκτικά κύτταρα δεν 
απεκάλυψε επίκτητες σωματικές μεταλλάξεις ανάλογες 
με τις bcr-abl μεταλλάξεις αντίστασης που συναντάμε 
με τους TKIs στην CML. οι ανθεκτικές κυτταρικές σει-
ρές μετά από χρόνια έκθεση σε ruxolitinib εμφάνιζαν 
διατηρούμενη φωσφορυλίωση της JAK2 και μεσολαβη-
τών της σηματοδότησης, όπως οι STAT3, STAT5, και 
MAP κινάση. Ένα σταθερό εύρημα ήταν η συσχέτηση 
της αυξημένης φωσφορυλιωμένης JAK2 με τα JAK1 
και τΥκ2 μέλη της οικογένειας JAK. Επιπροσθέτως, η 
αυξημένη έκφραση JAK mRNA και η αυξημένη σταθε-
ρότητα της JAK2 πρωτεΐνης βρέθηκε ότι συνεισέφεραν 
στην εγκατάσταση και ευόδωση ενός ετεροδιμερούς 
σχηματισμού μεταξύ μελών της οικογένειας JAK. H 
απόσυρση της θεραπείας με JAK2 αναστολείς είχε ως 
αποτέλεσμα της επαναευαισθητοποίηση σε διάφορους 
JAK αναστολείς και την απώλεια της συσχέτισης JAK2 

Εικόνα: (Α) η πρόσδεση της θρομβοποιητίνης (TPO) στον υποδοχέα της (MPL) οδηγεί στην φωσφορυλίωση της 
JAK2, ενεργοποίηση της JAK-STAT οδού σηματοδότησης, και αυξημένη κυτταρική υπερπλασία. (Β) οι JAK2 
αναστολείς αναστέλλουν την φωσφοριλίωση της JAK2 και μειώνουν την κυτταρική υπερπλασία. (γ) Ένας από τους 
μηχανισμούς της επιμονής της νόσου είναι η επαναφωσφορυλίωση της JAK2 μέσω του ετεροδιμερισμού της τα μέλη 
της οικογένειας JAK, JAK1 και τΥκ2.
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και JAK1/TYK2 κινασών. η εξάλειψη (knockdown) 
των JAK1 και TYK2 επανέφερε τα κύτταρα από τον 
ανθεκτικό στο αρχικό ευαίσθητο φαινότυπό τους. Ένας 
ηsp90 αναστολέας που αποδομεί την JAK2 και ένας 
τύπου ιι JAK αναστολέας που προσδένει στην ανε-
νεργό JAK2 βρέθηκε ότι διατηρούν τη δυνατότητα να 
αναστέλλουν στον ίδιο βαθμό τόσο ανθεκτικές όσο και 
παρθένες κυτταρικές σειρές, υποδηλώνοντας ότι εναλ-
λακτικές θεραπευτικές στρατηγικές μπορούν να παρα-
κάμψουν το φαινόμενο της αντίστασης.

τα δεδομένα αυτά ρίχνουν φως στους μηχανισμούς 
αντίστασης μετά από θεραπεία με JAK2 αναστολείς, 
που αποδίδονται στην επανενεργοποίηση της JAK2 
μέσω ετεροδιμερισμού με μέλη της οικογένειας JAK 
(Εικόνα).3 H διακεκομμένη χορήγηση αναστολέα JAK2 
σε ασθενείς με σκοπό την επαναευαισθητοποίησή τους 

στο φάρμακο δεν φαίνεται να είναι εφικτή, καθώς με 
την διακοπή της θεραπείας επέρχεται ταχεία επανεμ-
φάνιση των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου. με τη 
χρήση των νεότερης γενιάς JAK αναστολέων και τον 
συνδυασμό τους με μόρια που έχουν μη διασταυρούμε-
νους μηχανισμούς δράσης (Hsp30, αναστολείς της PI3 
κινάσης) ίσως μελλοντικά αντιμετωπίσουμε πιο αποτε-
λεσματικά τη μυελοϊνωση και τα άλλα MPN.

Βιβλιογραφία
1. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. A double-blind, 

placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N 
Engl J Med. 2012; 366:799-807.

2. Koppikar P, Bhagwart Ν, Kilpivaara O, et al. Heterodimer-
ic JAK-STAT activation as a mechanism of persistence to 
JAK2 inhibitor therapy. Nature. 2012; 489:155-159.

3. Gotlib J. The Hematologist. 2012; 9:11.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί πρότυπο ιάσιμης νεοπλασίας του αιμοποιητικού συστήματος. Η νόσος αφορά κατά 

πλειοψηφία νέα άτομα με διάμεση ηλικία τα 30-35 έτη και ως εκ τούτου έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Τα τελευταία 
χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος με τη βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας της νόσου, τη βελτιστοποίηση του 
συνδυασμού χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων αλλά και τοξικότερων χημειοθε-
ραπευτικών συνδυασμών, την ανεύρεση νέων προγνωστικών παραγόντων, την υιοθέτηση της λειτουργικής απεικόνισης με 
την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-Scan) και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Συνοπτι-
κά, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσθηκε να αφιερωθεί ένα τεύχος του Περιοδικού στο λέμφωμα Hodgkin.

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η κάλυψη του θέματος να είναι σφαιρική. Έτσι, η θεματολογία περιέλαβε κεφάλαια 
για την ιστολογική διάγνωση και ταξινόμηση της νόσου, τις εξελίξεις στην κατανόηση της βιολογίας της νόσου αλλά και 
τη βιολογική βάση των καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων, την κλινική εικόνα και σταδιοποίηση και τις ειδικές 
κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, τη θεραπεία πρώτης, δεύτερης και επακόλουθης γραμμής καθώς και τα κλινικά αποτε-
λέσματα των νεοτέρων βιολογικών θεραπειών, όπως επίσης και για το ειδικό θέμα της αλλογενούς μεταμόσχευσης. Ει-
δικό κεφάλαιο αφιερώθηκε στον υπότυπο της οζώδους λεμφοκυτταρικής επικράτησης αλλά και σε θέματα που απαιτούν 
τη γνώση τεχνικών λεπτομερειών, όπως οι αρχές της ακτινοθεραπείας και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-
Scan). Τέλος ειδικά κεφάλαια αφιερώθηκαν στα χαρακτηριστικά και τη θεραπεία της νόσου σε ειδικές ομάδες ασθενών 
(ηλικιωμένοι, κύηση, HIV) και στις μακροχρόνιες επιπλοκές της θεραπείας, οι οποίες αποτελούν μείζον πρόβλημα για την 
πληθώρα των ασθενών που ιώνται από τη νόσο, ιδίως δε των νέων. Οι συγγραφείς επελέγησαν με βάση το μετρητό τους 
έργο και την αναγνωρισμένη κλινική τους ενασχόληση με το λέμφωμα Hodgkin και απέδωσαν εξαιρετικές ανασκοπήσεις.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τεύχους αποτελεί το τελικό του κεφάλαιο, με το οποίο φιλοδοξούμε να 
ενοποιήσουμε τις πρακτικές διάγνωσης, προγνωστικής ταξινόμησης, θεραπείας και παρακολούθησης του λεμφώματος 
Hodgkin στη χώρα μας. Έτσι έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι καθιερωμένες πρακτικές και η αποδεκτού βαθμού 
ποικιλομορφία από μια ομάδα συναδέλφων εγνωσμένης κλινικής εμπειρίας σχετικά με την καλύτερη δυνατή χρήση των 
φαρμάκων και των διαγνωστικών εξετάσεων. Το αρχικό κείμενο συντάχθηκε από τον υπογράφοντα και τέθηκε σε δια-
βούλευση με θεσμικά όργανα (Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών της ΕΑΕ και Ομάδα Συγγραφής 
Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων του ΕΟΦ) και συναδέλφους από μεγάλα Νοσοκομειακά Κέντρα. Ελπίζουμε ότι επιτεύχθη-
κε ο καλύτερος δυνατός συγκερασμός των απόψεων των συμμετεχόντων, δεδομένου μάλιστα ότι τα σημεία αποκλίσεων 
ήταν πραγματικά λίγα. Ευελπιστούμε ότι το κείμενο αυτό θα είναι χρήσιμο, θα οδηγήσει στην κατά το δυνατόν ορθότε-
ρη αλλά και πιο ομοιογενή αντιμετώπιση των ασθενών αλλά και ότι μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη 
αναλόγων προσπαθειών σε άλλα πεδία της Αιματολογίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκδότη του περιοδικού καθηγητή κ. Φώτη Μπερή, που μου εμπιστεύτηκε 
την επιμέλεια της έκδοσης τoυ τεύχους αυτού και τους Αρχισυντάκτες του περιοδικού καθηγητές Αιματολογίας κ. Κώστα 
Τσαταλά και Ε. Παπαδάκη, που με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους με βοήθησαν σημαντικά στην επιλογή της θε-
ματολογίας και την τελική κριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών ανασκοπήσεων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους συναδέλφους-συγγραφείς των ανασκοπήσεων για την άρτια επιστημονική εργασία τους και τη συνεργασία 
που επέδειξαν. Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Γραμματέα του περιοδικού κ. Ειρήνη Ρισ-
σάκη για την επαγγελματική της εμπειρία και την άψογη συνεργασία και υπομονή που επέδειξε στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών έκδοσης των τευχών, καθώς και τις εκδόσεις «ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ» για την αρτιότητα έκδοσης του τεύχους.

Ελπίζω ότι το παρόν τεύχος θα χρησιμεύσει ως βάση για την κατανόηση του λεμφώματος Hodgkin και την ορθή αντι-
μετώπισή του από τους νεότερους συναδέλφους αλλά και ως έναυσμα για τη συνεχή ενημέρωση των παλαιότερων και 
πλέον έμπειρων.

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος
Επίκ. Καθηγητής Αιματολογίας

Αιματολογική Κλινική
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ιστολογική εικόνα - Ταξινόμηση λεμφώματος Hodgkin

Πηνελόπη Κορκολοπούλου, Γεωργία Λεβίδου, Ευστράτιος Πατσούρης

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin (HL) ταξινομείται σε δύο κύριους τύπους, τον οζώδη λεμφοεπικρα-
τούντα και το κλασικό HL, με διαφορές τόσο σε μορφολογικό και μοριακό αλλά και σε κλινικο/προγνω-
στικό επίπεδο. ο οζώδης λεμφοεπικρατών τύπος χαρακτηρίζεται από οζώδες πρότυπο ανάπτυξης και 
παρουσία μονοκλωνικού Β (CD20, CD79a, PAX-5+) νεοπλασματικού πληθυσμού, με μορφολογία τύπου 
«pop-corn» και χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο (BCL-6, CD45, OCT-2 και BOB-1+, CD15- CD30-), 
που αναπτύσσεται εντός δικτύου δενδριτικών κυττάρων πλούσιου σε μικρά Β και τ (CD4+, CD57+) 
λεμφοκύτταρα. ςτη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί μορφολογικοί υπότυποι, χωρίς ιδιαίτερη κλινι-
κή σημασία. Πρόσφατα δεδομένα προτείνουν ότι ο μικροοζώδης υπότυπος με παρουσία μικρών ή κα-
τακερματισμένων βλαστικών κέντρων εντός των όζων να αναφέρεται ως πρώιμη αλλοίωση (“in situ” 
λέμφωμα). οι 4 υπότυποι του κλασικού HL είναι η οζώδης σκλήρυνση, η μικτή κυτταροβρίθεια, ο κλα-
σικός πλούσιος σε λεμφοκύτταρα και ο λεμφοπενικός. ιστολογικά ανευρίσκονται κύτταρα Hodgkin και 
Reed-Sternberg (RS), με χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο (CD30+, CD15+ CD45- CD20-/+, PAX-5 
αχνά +) μέσα σε πολύμορφο μη νεοπλασματικό κυτταρικό περιβάλλον. Ειδικά ο υπότυπος της οζώδους 
σκλήρυνσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία όζων που περιβάλλονται από λωρίδες ινώδους συνδετι-
κού ιστού, ενώ τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν χαρακτηριστική κενοτοπιώδη μορφολογία (“lacunar” 
RS κύτταρα). ςτη μικτή κυτταροβρίθεια τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι τυπικά σε μορφολογία, συ-
νήθως EBV+, και ο συνοδός πληθυσμός ποικίλει σε σύνθεση. με βάση την τελευταία ταξινόμηση της 
Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας (ΠοΥ) στον υπότυπο αυτό ταξινομούνται και οι περιπτώσεις που δεν 
είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε έναν από τους υπόλοιπους υπότυπους κλασικού HL. ςτον κλασικό 
τύπο πλούσιο σε λεμφοκύτταρα το αρχιτεκτονικό πρότυπο είναι συνήθως οζώδες με παρουσία άφθο-
νων μικρών Β λεμφοκύτταρων ενώ αναγνωρίζονται συχνά ατροφικά, έκκεντρα τοποθετημένα βλαστικά 
κέντρα. τα νεοπλασματικά κύτταρα ανευρίσκονται εντός των όζων, συνήθως στον εκπτυγμένο μανδύα 
των λεμφοζιδίων, αλλά όχι εντός των βλαστικών κέντρων. τέλος, στο λεμφοπενικό τύπο τα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα είναι άφθονα και αναλογικά αυξημένα σε σχέση με το συνοδό λεμφοκυτταρικό πληθυσμό.

Haema 2012; 3(3): 185-189 Copyright EAE
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
οι διάφοροι τύποι του λεμφώματος Hodgkin (HL) 

εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: 1) συνήθως 
προσβάλλουν λεμφαδένες και μάλιστα τραχηλικούς, 2) η 
πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά συνήθως σε νέους 
ενήλικες, 3) ιστολογικά παρατηρείται μικρός αριθμός διά-
σπαρτων ευμεγέθων νεοπλασματικών κυττάρων Hodgkin 
και Reed-Sternberg (RS) εν μέσω αφθόνων μη νεοπλα-

σματικών κυττάρων, 4) τα νεοπλασματικά κύτταρα συ-
χνά περιβάλλονται δίκην ροζέττας από τ λεμφοκύτταρα1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι HL, ο οζώδης λεμ-

φοεπικρατών (5%) και το κατά πολύ συχνότερο κλασι-
κό HL (95% των περιπτώσεων), με διαφορές σε κλινικό/
προγνωστικό επίπεδο, στη σύνθεση του κυτταρικού πλη-
θυσμού, στον ανοσοφαινότυπο και στη διατήρηση ή μη 
του προγράμματος έκφρασης Β γονιδίων1-3. οι 4 υπότυ-
ποι του κλασικού HL- οζώδης σκλήρυνση, μικτή κυτ-
ταροβρίθεια, κλασικός πλούσιος σε λεμφοκύτταρα και 
λεμφοπενικός- διαφέρουν κλινικά, ιστολογικά και στην 
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συχνότητα λοίμωξης από τον ιό Epstein-Barr (EBV), αλ-
λά ανοσοφαινοτυπικά είναι ταυτόσημοι.

Οζώδης λεμφοεπικρατών τύπος1-3

Ορισμός: μονοκλωνικό Β νεόπλασμα που χαρα-
κτηρίζεται από οζώδες (± διάχυτο) πρότυπο ανάπτυξης, 
την παρουσία διάσπαρτων μεγάλων νεοπλασματικών Β 
κυττάρων τύπου pop-corn (LP κύτταρα), πυκνό δίκτυο 
δενδριτικών κυττάρων και άφθονα μικρά λεμφοκύτταρα 
και ιστιοκύτταρα.

Επιδημιολογία: η συχνότητα υπολογίζεται στο 5% 
των περιπτώσεων λη. οι ασθενείς είναι συνήθως άν-
δρες 30-50 ετών.

Εντόπιση: ςυνήθως προσβάλλονται τραχηλικοί, μα-
σχαλιαίοι ή βουβωνικοί λεμφαδένες

Κλινική εικόνα: Εντετοπισμένη περιφερική λεμφα-
δενοπάθεια (στάδιο ι ή ιι) παρατηρείται στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων.

Μορφολογία: 1) οζώδης ± διάχυτη ανάπτυξη μικρών 
λεμφοκυττάρων, επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων και διά-
σπαρτων LP κυττάρων με πολύλοβους πυρήνες και συ-
νήθως πολλαπλά, μικρά, βασεόφιλα πυρήνια, 2) πλούσιο 
δίκτυο δενδριτικών κυττάρων στους όζους, 3) σπάνια 
ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, πλασματοκύτταρα ή υπο-
λείμματα βλαστικών κέντρων, 4) παρουσία σκλήρυνσης 
συνηθέστερα στις υποτροπές, 5) σε ορισμένες περιπτώ-
σεις συνύπαρξη προοδευτικής μετατροπής των βλαστι-
κών κέντρων1.

το πρότυπο ανάπτυξης του λεμφώματος είναι κατ’ε-
ξοχήν οζώδες με παρουσία μεγάλων όζων που μπορεί να 
συρρέουν ή να διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους. με βά-
ση την ταξινόμηση της ΠοΥ δεν υπάρχει διάχυτος τύπος 
οζώδους λεμφοεπικρατούντος HL, αλλά συνήθως το διά-
χυτο πρότυπο ανάπτυξης συνυπάρχει με το οζώδες πρότυ-
πο1. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία ακόμη και ενός όζου 
αρκεί για την διάγνωση οζώδους λεμφοεπικρατούντος HL, 
γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαφορική 
διάγνωση από διάχυτο μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα πλού-
σιο σε τ λεμφοκύτταρα/ιστιοκύτταρα1.

ςτη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλοι μορφολογι-
κοί υπότυποι του οζώδους λεμφοεπικρατούντος HL, με-
ταξύ των οποίων οι πιο χαρακτηριστικοί είναι οι εξής: 
1) «κλασικός» οζώδης υπότυπος (πλούσιος σε Β λεμφο-
κύτταρα), 2) υπότυπος με παρουσία συρρεόντων όζων, 
3) οζώδης υπότυπος με παρουσία κυττάρων LP εκτός 
των όζων και 4) ο μικροοζώδης υπότυπος με παρουσία 
μικρών ή κατακερματισμένων βλαστικών κέντρων εντός 
των όζων4. ο τελευταίος μορφολογικός υπότυπος προ-
τείνεται μάλιστα να αναφέρεται ως πρώιμη αλλοίωση, 
κατ’ αντιστοιχία με το “in situ” λεμφοζιδιακό λέμφωμα, 
η οποία μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε κλινικά έκδηλο 
λέμφωμα4. η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι 

πρόκειται για μία αλλοίωση, η οποία εντοπίζεται σε κα-
τά τα άλλα φυσιολογικά βλαστικά κέντρα αποτελούμενα 
από CD20+, BCL-6+ μικρά Β λεμφοκύτταρα και μικρά 
τ λεμφοκύτταρα διατασσόμενα εντός δικτύου δενδριτι-
κών κυττάρων (CD23+)4.

Ανοσοφαινότυπος: τα LP κύτταρα είναι θετικά στους 
Β δείκτες (CD20, CD79a, PAX-5), BCL-6, OCT-2 και 
BOB-1 καθώς και στο CD45 σε όλες τις περιπτώσεις. 
ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων ανιχνεύονται στα 
ίδια κύτταρα ΕMA, J άλυσος καθώς και βαριές και ελα-
φρές άλυσοι ανοσοσφαιρινών. Ακόμη, τα νεοπλασματι-
κά κύτταρα σε αντίθεση με το κλασσικό HL είναι θετικά 
στο μεταγραφικό παράγοντα PU.15.

Αντίθετα, τα αντιγόνα CD15 και CD30 κατά κανό-
να δεν εκφράζονται. τα συνοδά μικρά λεμφοκύτταρα εί-
ναι Β και CD4+/CD57+ T λεμφοκύτταρα. τα τελευταία 
εκφράζουν δείκτες βοηθητικών κυττάρων των βλαστι-
κών κέντρων (PD-1, BCL-6). τα τ λεμφοκύτταρα είναι 
πολυπληθέστερα στις διάχυτες περιοχές. η παρουσία 
άφθονων LP κυττάρων εκτός των όζων έχει συσχετισθεί 
με τάση εξέλιξης σε εικόνες που μιμούνται διάχυτο με-
γαλοκυτταρικό λέμφωμα πλούσιο σε τ λεμφοκύτταρα 
(TCRBCL-like). για τη διαφορική διάγνωση του οζώ-
δους λεμφοεπικρατούντος από γνήσιο TCRBCL χρησι-
μοποιούνται η απουσία μικρών Β λεμφοκυττάρων και η 
παρουσία CD8+ και TIA-1+ κυττάρων στο τελευταίο.

Φυσιολογικό αντίστοιχο: Β κύτταρο του βλαστικού 
κέντρου στο στάδιο της κεντροβλάστης.

Γονότυπος: τα LP κύτταρα έχουν κλωνικά (και λει-
τουργικά) ανασυνδυασμένα γονίδια ανοσοσφαιρινών, τα 
οποία φέρουν στη μεταβλητή περιοχή σωματικές υπερ-
μεταλλάξεις. λανθάνουσα EBV λοίμωξη δεν παρατηρεί-
ται6-8. Διαμεταθέσεις και ανασυνδυασμοί του γονιδίου 
BCL-6 παρατηρούνται στο 25% και 48% των περιπτώ-
σεων αντίστοιχα. ςωματικές υπερμεταλλάξεις, κυρίως 
στο γονίδιο PAX-5 είναι πολύ συχνές.

Πρόγνωση: η πρόγνωση στα αρχικά στάδια είναι ιδι-
αίτερα καλή (10 ετής επιβίωση >90%) και η νόσος είναι 
χημειοευχαίσθητη ακόμη και όταν υποτροπιάζει, γεγο-
νός αρκετά συχνό. η πρόγνωση στα προχωρημένα στά-
δια είναι δυσμενέστερη. Εκτροπή σε μεγαλοκυτταρικό 
Β-λέμφωμα παρατηρείται στο 3-5% των περιπτώσεων 
και εφ’όσον αυτό είναι εντετοπισμένο, η πρόγνωση πα-
ραμένει καλή.

Κλασικό HL1,2

Ορισμός: κλωνικό λεμφικό νεόπλασμα, Β προέλευ-
σης στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, 
αποτελούμενο από κύτταρα Hodgkin και RS σε μη νε-
οπλασματικό κυτταρικό περιβάλλον ποικίλης σύνθεσης 
και έκτασης (λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα, ουδετερόφι-
λα, ιστιοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, ινοβλάστες). η νό-



Ιστολογική εικόνα - Ταξινόμηση λεμφώματος Hodkgin 187

σος διακρίνεται σε 4 υπότυπους με βάση τη σύνθεση του 
αντιδραστικού κυτταρικού περιβάλλοντος και κατά δεύτε-
ρο λόγο τη μορφολογία των νεοπλασματικών κυττάρων.

Επιδημιολογία: Αποτελεί το 95% των περιπτώσεων 
HL και εμφανίζει 2 ηλικιακές αιχμές: Νέα άτομα (15-35 
ετών) και ηλικιωμένα άτομα (>60 ετών). η οζώδης σκλή-
ρυνση είναι ο συχνότερος τύπος (70%) και ακολουθούν η 
μικτή κυτταροβρίθεια (20-25%), ο κλασικός τύπος πλού-
σιος σε λεμφοκύτταρα (5%) και ο λεμφοπενικός τύπος 
(<1%). ο τελευταίος σχετίζεται συχνά με HIV λοίμωξη.

Εντόπιση: ςτην οζώδη σκλήρυνση προσβάλλεται συ-
χνά το μεσοθωράκιο, στη μικτή κυτταριβρίθεια και στον 
κλασικό τύπο πλούσιο σε λεμφοκύτταρα οι περιφερικοί 
λεμφαδένες, ενώ στο λεμφοπενικό τύπο και στη μικτή 
κυτταροβρίθεια οι ενδοκοιλιακοί/ οπισθοπεριτοναϊκοί 
λεμφαδένες και τα ενδοκοιλιακά όργανα. η διήθηση μυ-
ελού είναι συχνότερη στο λεμφοπενικό τύπο και στη μι-
κτή κυτταροβρίθεια.

Κλινική εικόνα: η οζώδης σκλήρυνση και ο κλασι-
κός πλούσιος σε λεμφοκύτταρα τύπος εμφανίζονται συ-
νήθως σε αρχικά στάδια (ι/ιι), ενώ ο λεμφοπενικός τύπος 
σε προχωρημένο στάδιο (III/IV). Πρωτοπαθής εξωλεμ-
φαδενική νόσος είναι σπάνια.

Μορφολογία: τα κλασικά RS κύτταρα έχουν μεγάλο 
μέγεθος, άφθονο ελαφρά βασεόφιλο κυτταρόπλασμα και 
τουλάχιστον δύο πυρήνες ή πυρηνικούς λοβούς με αχνή 
χρωματίνη και ένα προβάλλον ηωσινόφιλο πυρήνιο που 
μοιάζει με ιογενές έγκλειστο. οι μονοπύρηνες μορφές 
ονομάζονται κύτταρα Hodgkin. ορισμένα RS ή Hodg-
kin κύτταρα έχουν πυκνωτικούς πυρήνες («μομιοποιη-
μένα»). τα νεοπλασματικά κύτταρα συνήθως αποτελούν 
το 0.1-10% του συνολικού πληθυσμού. 

Οζώδης σκλήρυνση: Χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία όζων που περιβάλλονται από λωρίδες υποκυττα-
ρικού ινώδους συνδετικού ιστού που ακτινοβολεί από την 
κάψα του λεμφαδένα. τα RS και Hodgkin κύτταρα στον 
υπότυπο της οζώδους σκλήρυνσης εμφανίζουν έντονη λο-
βίωση του πυρήνα, μικρότερους πυρηνικούς λοβούς, μι-
κρότερο πυρήνιο και άφθονο κυτταρόπλασμα, το οποίο 
συχνά συρρικνώνεται σε μονιμοποιημένα παρασκευάσμα-
τα, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να φαίνονται ότι ευρίσκο-
νται εντός κενού (“lacunar” RS κύτταρα). τα “lacunar” 
κύτταρα είναι δυνατον να σχηματίζουν αθροίσεις, ενίο-
τε προβάλλουσες («συγκυτιακός» τύπος»). τα ηωσινό-
φιλα και τα ιστιοκύτταρα είναι άφθονα και είναι δυνατόν 
να παρατηρηθούν περιοχές νεκρώσεως και ηωσινοφιλι-
κά αποστημάτια. η βαθμοποίηση (1 ή 2) ανάλογα με το 
ποσοστό των νεοπλασματικών κυττάρων έχει πιθανώς 
προγνωστική σημασία, όπως και η έκταση της ηωσινο-
φιλικής διήθησης αλλά δεν απαιτούνται στην καθ’ ημέ-
ρα πράξη. Ειδικά στην περίπτωση που τα νεοπλασματικά 
κύτταρα σχηματίζουν συμπαγείς αθροίσεις, πρόκειται για 
τον συγκυτιακό υπότυπο της οζώδους σκλήρυνσης του 

κλασικού HL, το οποίο δημιουργεί και τα περισσότερα 
προβλήματα στη διαφορική διάγνωση από αναπλαστικό ή 
μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα και άλλους συμπαγείς όγκους.

Μικτή κυτταροβρίθεια: η διήθηση είναι δυνατόν 
να έχει διαλεμφοζιδιακή κατανομή και το υπόστρωμα 
να εμφανίζει σκλήρυνση, χωρίς ωστόσο πάχυνση της 
κάψας όπως στην οζώδη σκλήρυνση. τα νεοπλασματι-
κά κύτταρα είναι τυπικά σε μορφολογία και ο συνοδός 
πληθυσμός ποικίλει σε σύνθεση. Ενίοτε τα ιστιοκύτταρα 
προβάλλουν και εμφανίζουν επιθηλιοειδή χαρακτηριστι-
κά (κυρίως σε EBV+ περιπτώσεις), είναι δε δυνατόν να 
σχηματίσουν κοκκιώματα. με βάση την τελευταία ταξι-
νόμηση της ΠοΥ στον υπότυπο αυτό ταξινομούνται και 
οι περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν 
σε έναν από τους υπόλοιπους υπότυπους κλασικού HL, 
ακόμη και εάν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους 
δεν είναι τυπικά του τύπου της μικτής κυτταροβρίθειας.

Κλασικός τύπος πλούσιος σε λεμφοκύτταρα: το αρ-
χιτεκτονικό πρότυπο είναι συνήθως οζώδες και σπάνια 
διάχυτο. οι όζοι αποτελούνται από μικρά λεμφοκύτταρα 
και περικλείουν συχνά ατροφικά, έκκεντρα τοποθετημένα 
βλαστικά κέντρα. τα νεοπλασματικά κύτταρα ανευρίσκο-
νται εντός των όζων, συνήθως στον εκπτυγμένο μανδύα 
των λεμφοζιδίων, αλλά όχι εντός των βλαστικών κέντρων. 
τα νεοπλασματικά κύτταρα ενίοτε προσομοιάζουν με LP 
κύτταρα και διακρίνονται από τα τελευταία μόνο από τον 
ανοσοφαινότυπο. ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα απουσι-
άζουν και, όταν ανευρίσκονται, εντοπίζονται μεταξύ των 
όζων. για τις περιπτώσεις εκείνες που οι όζοι περιβάλ-
λονται από λωρίδες κολλαγόνου προτείνεται η διάγνω-
ση της οζώδους σκλήρυνσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
έχει παρατηρηθεί μετάπτωση σε κλασική οζώδη σκλή-
ρυνση. ςτο διάχυτο τύπο, τα μικρά λεμφοκύτταρα ανα-
μιγνύονται συχνά με ιστιοκύτταρα, επιθηλιοειδή ή μη.

Λεμφοπενικός τύπος: τα νεοπλασματικά κύτταρα εί-
ναι αναλογικά αυξημένα σε σχέση με το συνοδό λεμφο-
κυτταρικό πληθυσμό. ορισμένες περιπτώσεις ομοιάζουν 
με μικτή κυτταροβρίθεια με αυξημένο αριθμό νεοπλα-
σματικών κυττάρων. Άλλες χαρακτηρίζονται από έντονα 
πλειόμορφα νεοπλασματικά κύτταρα με σαρκωματώ-
δη μορφολογία, που δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικό 
προβληματισμό από αναπλαστικό λέμφωμα. Ένα τρίτο 
πρότυπο χαρακτηρίζεται από διάχυτη ίνωση, με ή χωρίς 
παρουσία ινοβλαστών, και σχετικά μικρό αριθμό νεοπλα-
σματικών κυττάρων. Επί παρουσίας όζων, θα πρέπει να 
γίνεται η διάγνωση οζώδους σκλήρυνσης.

Ανοσοφαινότυπος: τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι 
κατά κανόνα CD30 και CD15 (75-85% των περιπτώσε-
ων) θετικά και αρνητικά για CD45 και J άλυσο. η χρώση 
για το CD30 και το CD15 έχει μεμβρανική/στικτή παρα-
πυρηνική κατανομή. το CD20 εκφράζεται στο 30-40% 
των περιπτώσεων συνήθως με ποικίλουσα ένταση και σε 
σχετικά μικρό ποσοστό των νεοπλασματικών κυττάρων. 
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Αντίθετα, η έκφραση του CD79a είναι ακόμη πιο σπάνια, 
ενώ ο δείκτης PAX-5 (B cell activator protein/BSAP) εκ-
φράζεται στο 95% των περιπτώσεων, ασθενέστερα όμως 
σε σχέση με τα μικρά Β λεμφοκύτταρα9. ο μεταγραφι-
κός παράγοντας των πλασματοκυττάρων IRF4/MUM-1 
είναι κατά κανόνα θετικός. ςπανιότατα, μικρό ποσοστό 
των νεοπλασματικών κυττάρων εκφράζει ένα ή περισσό-
τερα τ αντιγόνα ή το ΕμΑ. ςπάνια (~10%) εκφράζεται 
ο μεταγραφικός παράγοντας OCT-2 ή το συνδιεγερτικό 
μόριο ΒοΒ-1. ςτις περιπτώσεις με EBV λοίμωξη τα νε-
οπλασματικά κύτταρα εκφράζουν EBNA-1 ή LMP-1 αλ-
λά όχι EBNA-26-8. η παρουσία του EBV είναι συχνότερη 
στη μικτή κυτταροβρίθεια (~75%) και στο λεμφοπενικό 
τύπο που αναπτύσσεται στο έδαφος HIV λοίμωξης6-8,10.

για τη διαφορική διάγνωση από αναπλαστικό λέμφωμα 
ο συνδυασμός PAX-5+/EBV+/EMA-/ALK-/CD43- είναι 
συνηγορητικός της διάγνωσης HL. η διαφορική διάγνω-
ση από μεγαλοκυτταρικό Β λέμφωμα με αναπλαστική 
μορφολογία και έκφραση CD30 είναι συχνά δύσκολη 
και υπάρχουν περιπτώσεις με επικαλυπτόμενη μορφολο-
γία και ανοσοφαινότυπο (λεμφώματα «γκρίζας ζώνης»).

Γονότυπος: τα νεοπλασματικά κύτταρα του κλασι-
κού HL είναι Β κύτταρα (όπως αποδεικνύεται από την 
παρουσία κλωνικών ανασυνδυασμών και σωματικών 
υπερμεταλλάξεων των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών), 
τα οποία, ωστόσο, έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος του 

προγράμματος έκφρασης Β γονιδίων.
Φυσιολογικό αντίστοιχο: ςτο 95% των περιπτώσεων 

το RS κύτταρο προέρχεται από ώριμο Β λεμφοκύτταρο 
του βλαστικού κέντρου. ςε σπάνιες περιπτώσεις προέρ-
χεται από ώριμο (μεταθυμικό) τ λεμφοκύτταρο.

Πρόγνωση: η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία 
έχουν καταστήσει το κλασικό HL ιάσιμο στο 75-80% των 
περιπτώσεων. το στάδιο καθορίζει το είδος της θεραπεί-
ας, ενώ για την πρόγνωση διάφορες κλινικές και εργα-
στηριακές παράμετροι θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη 
σημασία από τον ιστολογικό υπότυπο.

Διαλεμφοζιδιακό Λέμφωμα Ηodgkin 
τόσο η οζώδης σκλήρυνση όσο και η μικτή κυτταρο-

βρίθεια μπορεί να προσβάλουν μόνο τις διαλεμφοζιδιακές 
περιοχές ενός λεμφαδένα με λεμφοζιδιακή υπερπλασία. 
Ειδικά σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχει 
προέχουσα λεμφοζιδιακή υπερπλασία και η προσβολή 
του λεμφαδένα να αντιστοιχεί σε ελάχιστες μικροσκο-
πικές εστίες. Παρόλο που συνήθως τα περιστατικά αυτά 
δεν είναι εφικτό να ταξινομηθούν σε κάποιον από τους 
γνωστούς υπότυπους του κλασικού HL, μελέτες σε ασθε-
νείς με πολλαπλές βιοψίες σε βάθος χρόνου έχουν ανα-
δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 
οζώδη σκλήρυνση ή μικτή κυτταροβρίθεια.

Hodgkin lymphoma: histological features and classification
by Penelope Korkolopoulou, Georgia Levidou, Efstratios Patsouris

First Department of Pathology, Laiko Hospital, University of Athens, Medical School, Athens, Greece

ABSTRACT: Hodgkin lymphoma (HL) is classified into two major types, namely nodular lymphocyt-
ic predominance (NLPHL) and classical HL (CHL) which have distinct morphological, molecular and 
clinical features. NLPHL is characterized by a nodular growth pattern and the presence of monoclonal 
neoplastic “pop-corn” B cells (CD20, CD79a, PAX-5+) with a distinctive immunophenotype (BCL-6, 
CD45, OCT-2 and BOB-1+, CD15- CD30-), within a network of dendritic cells rich in mature B and T 
(CD4+, CD57+) lymphocytes. A variety of morphological subtypes have been described but without any 
clinical relevance. Recent data suggest that NLPHL cases with micrornodular pattern, in which small 
germinal centers (GCs) or broken up GCs are present, should be regarded as an early lesion limited to 
the GCs (“in situ” lymphoma). CHL is further classified into four subtypes; nodular sclerosis, mixed 
cellularity, lymphocyte-rich and lymphocyte-depleted classical HL. The hallmark of CHL is Hodgkin 
and Reed-Sternberg (RS) cells, which bear a characteristic immunophenotype (CD30+, CD15+ CD45- 
CD20-/+, PAX-5 faintly+) and are located within a polymorphous reactive cellular background. In par-
ticular, nodular sclerosing CHL is characterized by bands of fibrocollagenous tissue surrounding nodules 
of inflammatory background cells containing Hodgkin and RS cells, often with a lacunar morphology. 
In mixed cellularity CHL, Hodgkin and RS cells are mostly EBV+ and are scattered in a polymorphous 
reactive background. According to the latest WHO classification, cases of CHL that cannot be otherwise 
classified are placed into the mixed cellularity category. Lymphocyte-rich CHL has a nodular growth 
pattern composed predominantly of small B lymphocytes containing atrophic, eccentrically placed GCs. 
The RS cells are located within the nodules or in their expanded mantle zone but not outside them. Fi-
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Βιολογία λεμφώματος Hodgkin

Σωτήριος Γ. Παπαγεωργίου, Βασιλική Παππά, Ιωάννης Δερβενούλας

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι νεόπλασμα του λεμφικού ιστού το οποίο προέρχεται 
από τα ώριμα Β λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου και περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές νοσολογικές 
οντότητες: το κλασικό ηL και τον οζώδη λεμφοεπικρατούντα τύπο (NLP-HL). το HL αποτελεί μονα-
δική περίπτωση νεοπλάσματος λόγω του γεγονότος ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα Hodgkin και Reed-
Sternberg (HRS) στο κλασικό HL και τα κύτταρα του λεμφοεπικρατούντα τύπου (LP) στον NLP τύπο 
ανευρίσκονται εξαιρετικά σπάνια και συνήθως αφορούν ποσοστό μικρότερο του 1% του συνόλου των 
κυττάρων των προσβεβλημένων ιστών. Επιπλέον, τα HRS κύτταρα εμφανίζουν μια μοναδική διαταραχή 
στον προγραμματισμό της Β-λεμφοκυτταρικής διαφοροποίησης με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν έναν 
εξαιρετικά σύνθετο ανοσοφαινότυπο, με έκφραση αντιγόνων που φυσιολογικά χαρακτηρίζουν εντελώς 
διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς. Επίσης η απορρύθμιση πολλαπλών βασικών μοριακών μονο-
πατιών μεταβίβασης σήματος και μεταγραφικών παραγόντων φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της νόσου. τέλος τα HRS κύτταρα βρίσκονται ανάμεσα σε ένα αντιδραστικό μη νεοπλασμα-
τικό περιβάλλον και εμφανίζουν μια συνεχή αλληλεπίδραση με τα φλεγμονώδη κύτταρα που το απαρτί-
ζουν, διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη για την επιβίωση και την αύξηση τους.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin (HL), σύμφωνα με την αναθε-

ωρημένη ταξινόμηση του παγκόσμιου οργανισμού υγεί-
ας (WHO) περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές νοσολογικές 
οντότητες: το κλασικό HL και τον οζώδη λεμφοεπικρα-
τούντα τύπο (NLP-HL)1. το κλασικό HL αφορά το 95% 
των περιπτώσεων, χαρακτηρίζεται από την παρουσία των 
γιγάντιων μονοπύρηνων κυττάρων Hodgkin, ή των τυπι-
κών διπύρηνων ή πολυπύρηνων κυττάρων Reed-Stern-
berg (RS) και διακρίνεται περαιτέρω σε 4 υπότυπους: α) 
οζώδη σκλήρυνση, β) μικτής κυτταροβρίθειας, γ) πλούσιο 
σε λεμφοκύτταρα, και δ) λεμφοπενικό. η διάκριση αυτή 
βασίζεται κυρίως σε διαφορές της μορφολογίας των νε-
οπλασματικών κυττάρων και της σύνθεσης του αντιδρα-
στικού κυτταρικού περιβάλλοντος. ο NLP τύπος αφορά 
το 5% των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία διάσπαρτων μεγάλων νεοπλασματικών κυττάρων 

τύπου pop-corn γνωστών και ως κύτταρα του λεμφοεπι-
κρατούντος τύπου (LP cells). 

το HL αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση νεοπλάσματος 
λόγω των μοναδικών του χαρακτηριστικών, τα οποία για 
πολλά χρόνια δημιουργούσαν σύγχυση, με αποτέλεσμα η 
προέλευση των νεοπλασματικών κυττάρων να παραμένει 
ασαφής μέχρι πρόσφατα. μόνο την τελευταία δεκαετία, 
μετά την ανάπτυξη τεχνικών που επέτρεψαν την απομό-
νωση και μελέτη μεμονωμένων κυττάρων και την εφαρ-
μογή μοριακών τεχνικών υψηλής τεχνολογίας, κατέστη 
εφικτή η αναγνώριση της προέλευσης των νεοπλασματι-
κών κυττάρων από Β λεμφοκύτταρα που έχουν έρθει σε 
επαφή με αντιγόνο. τα κυριότερα μοναδικά χαρακτηρι-
στικά του HL συνίστανται στα εξής:

α) τα νεοπλασματικά κύτταρα Hodgkin και Reed-
Sternberg (HRS) στο κλασικό HL και τα LP κύτταρα στον 
NLP τύπο ανευρίσκονται εξαιρετικά σπάνια και συνήθως 
αφορούν ποσοστό μικρότερο του 1% του συνόλου των 
κυττάρων των προσβεβλημένων ιστών. η πλειονότητα 
των κυττάρων που διηθούν τους προσβεβλημένους λεμ-
φαδένες είναι φλεγμονώδη κύτταρα όπως τ και Β λεμφο-
κύτταρα, πλασματοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, 
ιστιοκύτταρα, και μαστοκύτταρα τα οποία δημιουργούν 
μια μοναδική ιστοπαθολογική εικόνα2.
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β) σε αντίθεση με όλους τους άλλους ιστολογικούς 
τύπους λεμφωμάτων, όπου τα νεοπλασματικά κύτταρα 
διατηρούν κατά κανόνα την έκφραση των αντιγόνων που 
χαρακτηρίζουν τα φυσιολογικά κύτταρα από τα οποία 
προέρχονται, τα HRS κύτταρα στο κλασικό HL παρου-
σιάζουν έναν εξαιρετικά σύνθετο ανοσοφαινότυπο, με 
έκφραση αντιγόνων που φυσιολογικά χαρακτηρίζουν 
εντελώς διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς2. για 
παράδειγμα τα κύτταρα HRS μπορεί να εκφράζουν δεί-
κτες Β-λεμφοκυτταρικής διαφοροποίησης (π.χ. PAX5), 
ή ενεργοποίησης (π.χ. CD30), αλλά και δείκτες διαφο-
ροποίησης κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων (CD15), 
πλασματοκυττάρων (MUM1, CD138), αντιγονο-παρου-
σιαστικών κυττάρων (MHC-II, CD40, CD80, CD86), 
δενδριτικών κυττάρων (Fascin, TARC) ή ακόμα κυττα-
ροτοξικών τ-κυττάρων (perforin, granzyme-B) σε ένα 
ποσοστό περιπτώσεων.

γ) η απορρύθμιση πολλαπλών βασικών μοριακών μο-
νοπατιών μεταβίβασης του σήματος, αν και συναντάται 
σε πολλούς τύπους λεμφωμάτων και λευχαιμιών, φαίνε-
ται ότι στο HL είναι μοναδική, κυρίως όσον αφορά τον 
αριθμό των μονοπατιών που έχουν διαταραχθεί, προ-
σλαμβάνοντας ιδιαίτερη σημασία για τον πολλαπλασι-
ασμό και την επιβίωση των νεοπλασματικών κυττάρων.

τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερη πρόοδος στην 
διερεύνηση της παθογένειας του HL. ςτην παρούσα ανα-
σκόπηση θα συζητηθούν τα σημαντικότερα ευρήματα 
αυτής της επίπονης αλλά συνάμα γοητευτικής έρευνας.

προέλευση κυττάρων HRS και LP 
ςήμερα πλέον, με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών 

σε μεμονωμένα κύτταρα, έχει αποδειχθεί ότι τα κύττα-
ρα HRS και LP εμφανίζουν στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων κλωνικό ανασυνδυασμό των γονιδί-
ων των βαριών και ελαφρών αλυσίδων των ανοσοσφαι-
ρινών, ο οποίος αποτελεί μοριακό δείκτη Β-κυτταρικής 
προέλευσης3-6. Επιπλέον, η ανίχνευση σωματικών υπεμε-
ταλλάξεων στα γονίδια της ανασυνδυασμένης υπερμετα-
βλητής περιοχής (VAR) των ανοσοσφαιρινών συνηγορεί 
υπέρ της προέλευσης των κυττάρων HRS και LP από ένα 
ώριμο Β-λεμφοκύτταρο του βλαστικού κέντρου που ήδη 
έχει διεγερθεί από κάποιο αντιγόνο. Θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι σε ποσοστό περίπου 25% των περιπτώσε-
ων, στα κύτταρα HRS (αλλά όχι στα LP), ανιχνεύονται 
παθολογικές μεταλλάξεις (κωδικόνια τερματισμού, ελ-
λείμματα και αντικαταστάσεις βάσεων που οδηγούν σε 
αλλαγή του πλαισίου ανάγνωσης) με τελικό αποτέλεσμα 
την αδυναμία έκφρασης ανοσοσφαιρίνης4,7,8. Φυσιολο-
γικά τα Β-λεμφοκύτταρα που αποκτούν τέτοιες μεταλ-
λάξεις οδηγούνται σε απόπτωση. Φαίνεται όμως ότι τα 
κύτταρα HRS, μέσω ενεργοποίησης αντι-αποπτωτικών 
μηχανισμών όπως θα αναφερθεί παρακάτω, διαφεύγουν 

της απόπτωσης και αποκτούν πλεονέκτημα επιβίωσης. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κύτταρο HRS προ-
έρχεται από ένα προ-αποπτωτικό, «εκτρωτικό», ώριμο 
Β-λεμφοκύτταρο του βλαστικού κέντρου7,9. Επίσης, βρέ-
θηκε ότι τα κύτταρα LP στον NLP τύπο φέρουν σταθερές 
κλωνικές αναδιατάξεις και διαφορετικές σωματικές υπερ-
μεταλλάξεις της μεταβλητής περιοχής του γονιδίου των 
ανοσοσφαιρινών σε κύτταρα του ίδιου κλώνου, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα διατη-
ρούν ακέραιο το μηχανισμό των συνεχιζόμενων σωμα-
τικών υπερμεταλλάξεων στα πλαίσια του συνεχιζόμενου 
αντιγονικού ερεθισμού στο βλαστικό κέντρο3,4,6. Από τα 
παραπάνω συμπεραίνεται ότι και τα κύτταρα LP προέρχο-
νται από ένα μετασχηματισμένο ώριμο Β-λεμφοκύτταρο 
του βλαστικού κέντρου.

τα κύτταρα LP έχουν ανοσοφαινότυπο ώριμου Β λεμ-
φοκυττάρου με έκφραση μεταγραφικών παραγόντων και 
δεικτών διαφοροποίησης Β-σειράς (π.χ. PAX5, Oct-2, 
Bob1, bcl-6, CD20, CD19, CD79a, κ.α.)9, σε αντίθεση 
προς τα κύτταρα HRS του κλασικού HL, τα οποία έχουν 
απωλέσει το πρόγραμμα έκφρασης τους Β-κυτταρικού 
φαινοτύπου, όπως αναλύεται αμέσως παρακάτω.

Απώλεια έκφρασης του Β-φαινοτύπου  
στα κύτταρα HRS

ςε αντίθεση με τα κύτταρα LP, τα κύτταρα HRS στο 
κλασικό HL εκφράζουν ελάχιστους δείκτες Β-προέλευσης, 
ενώ διατηρούν δείκτες που χαρακτηρίζουν άλλες κυττα-
ρικές σειρές10,11. η διαταραχή αυτή στον προγραμματι-
σμό της Β-λεμφοκυτταρικής διαφοροποίησης αποτελεί 
μοναδικό χαρακτηριστικό και πιθανώς κομβικό σημείο 
στην παθογένεση του κλασικού HL (Εικόνα 1). τα τε-
λευταία χρόνια έχουν αναγνωρισθεί αρκετοί παράγοντες 
που ενέχονται στην απώλεια του Β φαινοτύπου στα HRS 
κύτταρα. ςυγκεκριμένα, σε αντίθεση με τα LP, έχει βρε-
θεί ότι στα κύτταρα HRS είναι κατεσταλμένη η έκφρα-
ση των μεταγραφικών παραγόντων Oct-2, Bob1 και PU.1 
που χαρακτηρίζουν τη Β-κυτταρική σειρά, γεγονός που 
εξηγεί την απουσία έκφρασης πρωτεϊνών-στόχων όπως ο 
Β-κυτταρικός υποδοχέας (BCR)12,13. η απουσία έκφρασης 
των παραπάνω μεταγραφικών παραγόντων γίνεται είτε 
με γενετικές είτε με επιγενετικές διαταραχές όπως η με-
θυλίωση των υποκινητών των συγκεκριμένων γονιδίων14. 

Ένας άλλος σημαντικός μεταγραφικός παράγοντας 
των Β-λεμφοκυττάρων είναι ο Ε2Α, ο οποίος επάγει την 
έκφραση των γονιδίων CD19, CD79a, OCT2, AICDA και 
EBF, που προσδίδουν Β-φαινότυπο. ο Ε2Α, αν και εξα-
κολουθεί να εκφράζεται στα κύτταρα HRS, αδρανοποι-
είται λόγω υπερέκφρασης των κυριότερων αναστολέων 
του, ABF-1 και ID215-17. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
ID2 φυσιολογικά εκφράζεται από τα κύτταρα φυσικούς 
φονείς (natural killer, NK) και τα δενδριτικά κύτταρα, γε-
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γονός που υποστηρίζει την ανασταλτική τους δράση στην 
διαφοροποίηση και ανάπτυξη της Β-κυτταρικής σειράς. 
Επιπλέον, αν και τα κύτταρα HRS διατηρούν την έκφρα-
ση του PAX5, του κυριότερου μεταγραφικού παράγοντα 
της Β-κυτταρικής σειράς, πολλά από τα γονίδια-στόχοι 
του δεν εκφράζονται, γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει 
την ανάγκη ταυτόχρονης έκφρασης πολλών κρίσιμων με-
ταγραφικών παραγόντων18,19.

H ανώμαλη έκφραση και ενεργοποίηση μεταγραφικών 
παραγόντων της τ-κυτταρικής σειράς, όπως των Notch1 
και GATA3, συνιστά έναν ακόμη πιθανό μηχανισμό κα-
ταστολής του Β-λεμφοκυτταρικού φαινοτύπου στα κύτ-
ταρα HRS20,21. η υπερέκφραση του Notch1 στα αρχικά 
στάδια της λεμφικής διαφοροποίησης καταστέλλει την 
έκφραση γονιδίων της Β-σειράς και επάγει την διαφο-
ροποίηση προς την τ-σειρά. ο μεταγραφικός παράγο-
ντας GATA3 φυσιολογικά εκφράζεται από τα βοηθητικά 
τ-λεμφοκύτταρα τύπου 2. Πρόσφατες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι τα κύτταρα HRS υπερεκφράζουν τον Notch1, που 
σε συνεργασία με αυξημένη δραστηριότητα του πυρηνι-
κού παράγοντα-κΒ (Nuclear factor-κΒ, NF-κB) οδηγεί σε 
ανώμαλη έκφραση του GATA3, ο οποίος με τη σειρά του 
ενέχεται στην ανώμαλη παραγωγή κυτταροκινών από τα 
νεοπλασματικά κύτταρα22.

Ανεξάρτητα από τους παράγοντες που εμπλέκονται 
στον «επαναπρογραμματισμό» της Β-λεμφοκυτταρικής 
διαφοροποίησης στα κύτταρα HRS, παραμένει αδιευκρί-
νιστο το πως ξεκινά η παραπάνω διαταραχή και το εάν και 

κατά πόσο αυτή η δραματική φαινοτυπική αλλαγή παρέ-
χει τελικά στα κύτταρα τη δυνατότητα διαφυγής από την 
απόπτωση και πλεονέκτημα επιβίωσης.

Συνεχής ενεργοποίηση του παράγοντα NF-
κΒ. Ο ρόλος του ιού Epstein-Bar

ςτη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 
κύτταρα HRS εμφανίζουν αριθμητικές χρωμοσωμικές 
διαταραχές με έντονη αστάθεια του γενετικού υλικού23. 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποια χα-
ρακτηριστική χρωμοσωμική διαταραχή που να συνδέε-
ται άμεσα με την παθογένεια της νόσου.

οι περισσότερες γενετικές διαταραχές που έχουν πε-
ριγραφεί αφορούν κυρίως βλάβες που οδηγούν σε συνεχή 
ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κΒ, η οποία προσδίδει 
στα κύτταρα HRS ισχυρό πλεονέκτημα επιβίωσης μέσω 
αναστολής της απόπτωσης (Εικόνα 2)24. η σημασία της 
συνεχούς ενεργοποίησης του NF-κΒ στην παθογένεια 
του HL προκύπτει από το γεγονός ότι η αναστολή έκ-
φρασης του NF-κΒ σε κυτταρικές σειρές HL οδηγεί τα 
νεοπλασματικά κύτταρα σε απόπτωση25. ο ενεργοποιη-
μένος NF-κΒ επάγει την έκφραση σημαντικών αντι-απο-
πτωτικών γονιδίων τα οποία ρυθμίζουν τόσο την εξωγενή 
(c-FLIP), όσο και την ενδογενή (μιτοχονδριακή) αποπτω-
τική οδό (π.χ. BCL-XL, c-IAPs, Survivin, XIAP). ςυγκε-
κριμένα η πρωτεΐνη c-FLIP, φυσιολογικός αναστολέας 

Εικόνα 1. Απώλεια έκφρασης του φαινοτύπου των Β κυττάρων στα κύτταρα HRS.
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Εικόνα 2. Η ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντα-κΒ (Nuclear factor-κB) στα κύτταρα HRS. 

του εξωγενούς συστήματος απόπτωσης, υπερεκφράζε-
ται στα κύτταρα HRS προσδίδοντάς τους πλεονέκτημα 
επιβίωσης26,27. Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και 
από την απορύθμιση της ενδογενούς (μιτοχονδριακής) 
οδού28. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του NF-κΒ μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερέκφραση πρωτεϊνών που επάγουν τον 
ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό (π.χ. κυκλίνη 
D2) αλλά και σε παραγωγή αυτοκρινών ή παρακρινών 
παραγόντων ανάπτυξης29-30.

η ενεργοποίηση του NF-κΒ στα κύτταρα HRS φαίνε-
ται ότι γίνεται μέσω πολλών μηχανισμών (Πίνακας 1) και 
συγκεκριμένα: i) μέσω έκφρασης επιφανειακών υποδοχέ-
ων που είναι γνωστό ότι ενεργοποιούν τον NF-κΒ, όπως 
τα μόρια CD30 και CD40 (μέλη της υπεροικογένειας των 
υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης του όγκου, TNF) 
και του υποδοχέα RANK9. τα κύτταρα HRS βρίσκονται 
συχνά σε άμεση επαφή με τ-λεμφοκύτταρα, ηωσινόφι-
λα και μαστοκύτταρα του φλεγμονώδους αντιδραστικού 

περιβάλλοντος που εκφράζουν στην επιφάνεια τους τους 
συνδέτες των CD30 και CD40 (CD30L, CD40L), με απο-
τέλεσμα την ενεργοποίησή τους και τελικά την ενεργο-
ποίηση του NF-κΒ31-32, ii) μέσω της πρωτεΐνης LMP1 του 
ιού EBV. ςτο 30-40% των περιπτώσεων κλασσικού HL, 
τα κύτταρα HRS είναι μολυσμένα με τον EBV και εκφρά-
ζουν την πρωτεΐνη LMP1, η οποία μιμείται τον ενεργο-
ποιημένο υποδοχέα CD40 και ενεργοποιεί τον NF-κΒ33, 
iii) μέσω γενετικών διαταραχών στα κύτταρα HRS. τέ-
τοιες διαταραχές περιλαμβάνουν ενισχύσεις (genomic 
gains) του γονιδίου Rel, (μέλος της οικογένειας του NF-
κΒ) και του γονιδίου της NF-κΒ ενεργοποιητικής κινάσης 
NIK στο 40% και 20% των περιπτώσεων αντίστοιχα34-35 
και μεταλλάξεις που οδηγούν σε αδρανοποίηση των γο-
νιδίων NFκBIA (κωδικοποιεί τον IκΒα, βασικό αναστο-
λέα του NF-κB στην κανονική οδό ενεργοποίησης του) 
και NFKBIE (κωδικοποιεί τον αναστολέα IκΒε) στο 10-
20% περίπου των περιπτώσεων36-38. Επιπλέον, πρόσφα-
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τες μελέτες έχουν δείξει την παρουσία αδρανοποιητικών 
μεταλλάξεων στο γονίδιο TNFAIP3, το οποίο κωδικοποι-
εί τον αναστολέα Α20 του NF-κΒ, σε ποσοστό έως και 
40% των περιπτώσεων39,40, καθώς επίσης και σε αρκετές 
κυτταρικές σειρές HL40. ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πα-
ρατήρηση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που ανευρί-
σκονται τέτοιες μεταλλάξεις δε συνυπάρχει λοίμωξη από 
τον EBV, αφού αδρανοποιητικές μεταλλάξεις του TN-
FAIP3 ανευρέθηκαν στο 70% των EBV- περιπτώσεων40. 
η μελέτη κυτταρικών σειρών HL δείχνει ότι η ταυτόχρο-
νη παρουσία γενετικών διαταραχών σε διάφορα μέλη της 
οικογένειας του NF-κΒ (π.χ. αδρανοποιητικές μεταλλά-
ξεις στα γονίδια NFKBIA και TNFAIP3 στην κυτταρική 
σειρά κμη2) είναι αρκετά συχνή, γεγονός που υποδη-
λώνει τη συνεργική δράση πολλών διαταραχών προκει-
μένου να επιτευχθεί η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου 
μονοπατιού29,37,40-41. Αυτό είναι αρκετά ασύνηθες, δεδο-
μένου ότι τα νεοπλάσματα συνήθως εμφανίζουν βλάβες 
σε μεμονωμένα μέλη συγκεκριμένων μοριακών μονοπα-
τιών42, και υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο της ενεργοποί-
ησης του παράγοντα NF-κΒ στην παθογένεια του HL.

ςτο NLP-HL πρόσφατες μελέτες γονιδιακής έκφρα-
σης δείχνουν ότι και τα κύτταρα LP εμφανίζουν συνεχή 

ενεργοποίηση του NF-κΒ43. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο μη-
χανισμός ενεργοποίησής του είναι διαφορετικός και εν 
πολλοίς άγνωστος, αφού οι μηχανισμοί που προαναφέρ-
θηκαν δε φαίνεται να εμπλέκονται στην περίπτωση του 
NLPHL44.

Διαταραχή των μεταγραφικών 
παραγόντων AP-1 στο λέμφωμα Hodgkin 

μία άλλη ομάδα μεταγραφικών παραγόντων με πα-
θογενετικό ρόλο στο HL είναι η οικογένεια AP-1, η 
οποία αποτελείται από τα ομοδιμερή ή ετεροδιμερή που 
σχηματίζονται από τους παράγοντες JUN (c-Jun, Jun-B, 
Jun-D), FOS (c-FOS, FOS-B, FRA-1, FRA-2) και την 
οικογένεια των πρωτεϊνών ATF. οι παράγοντες AP-1, 
ενεργοποιούνται από σήματα stress όπως η υπεριώδης 
ακτινοβολία αλλά και από μονοπάτια αυξητικών παρα-
γόντων, ευοδώνουν την προώθηση του κυτταρικού κύ-
κλου και ρυθμίζουν την απόπτωση, μέσω της κυκλίνης 
D1 και της έκφρασης της p5345,46. η μελέτη της δραστη-
ριότητας της οικογένειας AP-1 στο κλασικό HL έδει-
ξε σταθερά αυξημένη έκφραση του συμπλέγματος του 

Πίνακας 1. Μοριακά μονοπάτια που είναι ενεργοποιημένα στο HL, μηχανισμοί ενεργοποίησής τους και κυττα-
ρικές λειτουργίες που επηρεάζονται.

Μοριακό μονοπάτι Μηχανισμός ενεργοποίσης Κυτταρική λειτουργία

NF-κB CD40, CD30, TNF, RANK 
LMP1 (30-40%)
Γονιδιακές διαταραχές
REL* (40%)
ΝΙΚ* (20%)
NFKBIA** (20%)
NFKBIE** (15%)
TNFAIP3** (40%, 70% EBV-)
BCL3** (10%)

- Αναστολή απόπτωσης
- Αύξηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού
- Επαγωγή κυτταρικής αύξησης 

JAK-STAT IL-13 & IL-13R (STAT6)
IL-21 &IL-21R (STAT5)
Γονιδιακές διαταραχές
JAK2*
SOCS1**

- Αύξηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού
- Πλεονέκτημα επιβίωσης

MAPK CD40, CD30, RANK - Αύξηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού

PI3K/AKT/ mTOR CD40, CD30, RANK
Υπερέκφραση HSP90

- Ευόδωση σύνθεσης ογκοπρωτεϊνών
- Προαγωγή κυτταρικού κύκλου.
- Ανστολή απόπτωσης

RTKs Σύνδεση με τον συνδέτη τους
- Αυτοκρινκώς (PDGFRA, EPHB1)
- Παρακρινικώς (DDR2, TRKA) 

Ενεργοποίηση οδών μεταβίβασης σήματος

*Γονιδιακή ενίσχυση (Gain or Amplification), **Σημειακές μεταλλάξεις (Point mutations) και γονιδιακά ελλείμματα (Deletions)
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AP-1, που περιλαμβάνει το c-JUN και το JUN-B47-49. ςε 
καλλιέργειες κυττάρων HRS η ενεργοποίηση της οικο-
γένειας AP-1 φαίνεται ότι είναι αυτόνομη. οι μεταγρα-
φικοί παράγοντες της οικογένειας ΑP-1 σε συνεργασία 
με τον NFκB, αυξάνουν την έκφραση της κυκλίνης D2, 
του πρωτοογκογονιδίου c-met και του μορίου προσκόλ-
λησης CCR7 (υποδοχέας homing των λεμφοκυττάρων), 
τα οποία είναι γνωστό ότι υπερεκφράζονται στα κύττα-
ρα HRS. Επίσης έχει βρεθεί ότι o Jun-B προάγει τη με-
ταγραφή του μορίου CD30 που χαρακτηρίζει το HL50. ο 
NLP-HL, ο οποίος στερείται της έκφρασης του CD30, 
χαρακτηρίζεται από απουσία δραστηριότητας AP-1 και 
έκφρασης c-Jun και Jun-B47,49. Ωστόσο, οι ακριβείς μη-
χανισμοί ενεργοποίησης των AP-1 στο κλασικό HL δεν 
είναι πλήρως διευκρινισμένοι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το εύρημα ότι σε 
κυτταρικές σειρές HL παρατηρείται αυξημένη έκφραση 
της ανοσοτροποποιητικής πρωτεΐνης γκαλεκτίνης (Ga-
lectin, Gal) που συνδέεται με ομάδες γλυκάνης51-53. η 
Gal-1 αποτελεί ένα πρωτότυπο μέλος αυτής της οικογέ-
νειας, που έχει την ιδιότητα να ρυθμίζει την επιβίωση των 
τ-λεμφοκυττάρων, την ομοιόσταση και την φλεγμονή52. η 
μεταγραφή αυτής της πρωτεΐνης ενεργοποιείται στα κύτ-
ταρα HRS από τον παράγοντα AP-1. η Gal-1 εκφράζε-
ται σχεδόν στο σύνολο των κυττάρων HRS (>90%) και 
συμβαδίζει με την αυξημένη έκφραση του ενεργοποιημέ-
νου μορίου AP-1, c-Jun53. Aντίθετα, η Gal-1 δεν εκφρά-
ζεται στα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα B-κύτταρα, 
στο πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου και στον NLP-
HL, ενώ αυξημένη έκφραση Gal-1 και c-Jun ανευρίσκε-
ται στο αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα54.

Ενεργοποίηση οδών αγωγής σήματος 
Αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι 

στο HL πολλοί από τους βασικούς κυτταρικούς μηχανι-
σμούς αγωγής σήματος είναι ενεργοποιημένοι με απο-
τέλεσμα την απορρύθμιση του ελέγχου του κυτταρικού 
κύκλου και της απόπτωσης και τελικά την ανάπτυξη του 
νεοπλασματικού φαινοτύπου (Πίνακας 1).

η οδός JAK-STAT είναι σημαντική για την ανάπτυ-
ξη του αιμοποιητικού συστήματος και την ανοσολογική 
απάντηση. ςυνεχής ενεργοποίηση της οδού αυτής έχει 
βρεθεί σε αρκετές αιματολογικές νεοπλασίες55,56. ςτα κύτ-
ταρα HRS έχει διαπιστωθεί συνεχής ενεργοποίηση δια-
φόρων μελών της ομάδας JAK-STAT όπως της STAT3, 
STAT5 και STAT6, οι οποίες προάγουν τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των νεοπλασματι-
κών κυττάρων57-59. Επιπλέον, η αναστολή έκφρασης των 
STAT σε κυτταρικές σειρές HL είχε ως αποτέλεσμα την 
μείωση του ρυθμού του κυτταρικού πολλαπλασιασμού60. 
η ενεργοποίηση της STAT6 φαίνεται να προκαλείται με 
αυτοκρινή μηχανισμό, αφού τα κύτταρα HRS εκφράζουν 

την IL-13 και τον υποδοχέα της και η αναστολή της με-
τάδοσης σήματος μέσω της IL-13 καταστέλλει την δρα-
στηριότητα της STAT661. Oι αναστολείς τυροσινικής 
κινάσης της οδού JAK-STAT παρεμποδίζουν την ενεργο-
ποίηση των περισσοτέρων μελών της οικογένειας STAT 
σε κυτταρικές σειρές HL, και οδηγούν σε αναστολή του 
πολλαπλασιασμού και ευόδωση της απόπτωσης62-63. ο ση-
μαντικός ρόλος της ενεργοποίησης της οδού JAK-STAT 
στην παθογένεια του HL ενισχύεται από την παρατήρη-
ση ότι στο 1/3 των περιπτώσεων υπάρχει ενίσχυση (am-
plification) του γενετικού τόπου 9p24 που περιλαμβάνει 
το γονίδιο JAK2, ενώ σε ποσοστό 40% τα κύτταρα HRS 
φέρουν σωματικές αδρανοποιητικές μεταλλάξεις στα γο-
νίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες SOCS, τους κυρι-
ότερους αναστολείς της οδού JAK-STAT64-66.

To σύστημα των κινασών της οικογένειας MAPK απο-
τελείται από 3 ομάδες κινασών (p38, JNK και ERK) που 
δρούν παράλληλα. οι κινάσες MAPK ενεργοποιούνται 
από σήματα που προέρχονται από μεμβρανικούς υποδο-
χείς και τα μεταβιβάζουν σε κινάσες-υποστρώματα μέσω 
διαδοχικών φωσφορυλιώσεων. το αποτέλεσμα της ενερ-
γοποίησης αυτού του καταρράκτη αγωγής του σήματος 
είναι η διέγερση μεταγραφικών παραγόντων που ελέγχουν 
την έκφραση ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου και την 
απόπτωση. Tα συστήματα JNK και ERK είναι ενεργο-
ποιημένα στο κλασικό HL και οδηγούν σε ανεξέλεγκτο 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό67,68.

Ένα άλλο μοριακό μονοπάτι που αποτελεί βασικό μη-
χανισμό επιβίωσης του κυττάρου και η συνεχής ενεργο-
ποίησή του έχει συσχετισθεί με πολλές νεοπλασίες είναι 
η οδός PI3K/AKT/mTOR69. ο κύριος στόχος της οδού 
PI3K/AKT είναι η κινάση mTOR, η οποία μπορεί εναλ-
λακτικά να ενεργοποιηθεί και από την οδό ERK. η αγωγή 
του σήματος μέσω της κινάσης mTOR οδηγεί σε έλεγχο 
της πρωτεϊνοσύνθεσης και συνεπώς της σύνθεσης ογκο-
πρωτεϊνών καθώς και μορίων ρυθμιστικών του κυτταρι-
κού κύκλου και της απόπτωσης. η οδός PI3K/AKT/mTOR 
είναι ενεργοποιημένη στα λεμφώματα και αποτελεί βασι-
κό θεραπευτικό στόχο70. μελέτες σε κλασικό HL όσο και 
λειτουργικές μελέτες σε κυτταρικές σειρές έδειξαν ότι η 
οδός PI3K/AKT/mTOR είναι ενεργοποιημένη και συμ-
βάλλει στον πολλαπλασιασμό και επιβίωση των κυττάρων 
HRS71-73. In vitro και ex vivo μελέτες με ξενομοσχεύμα-
τα όγκων έδειξαν ότι η καταστολή της κινάσης mTOR 
με ραπαμυκίνη ή ανάλογά της, έχει αντινεοπλασματική 
δράση κατά των κυττάρων HRS73. H ενεργοποίηση των 
οδών ERK και PI3K/AKT/mTOR στο HL πιθανώς οφεί-
λεται στην ενεργοποίηση των υποδοχέων CD30, CD40 
και RANK. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι πρωτεΐνες τσα-
περόνια όπως η HSP90 υπερεκφράζονται σε κυτταρικές 
σειρές HL καθώς και στα νεοπλασματικά κύτταρα από 
ιστούς ασθενών με HL και ευοδώνουν την ενεργοποίη-
ση πρωτεϊνών-υποστρωμάτων όπως η κινάση AKT74. H 
αναστολή της HSP90 με 17-ΑΑG έχει ως αποτέλεσμα 
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την αναστολή του κυτταρικού κύκλου και την ευόδωση 
της απόπτωσης που συνοδεύονται από ελάττωση των 
επιπέδων των CDK4, CDK6, και PLK1. η ενεργοποίη-
ση των μηχανισμών απόπτωσης εξαρτάται ή είναι ανε-
ξάρτητη των κασπασών. Επιπλέον η 17-AAG ελαττώνει 
τα επίπεδα του Akt, ελαττώνει την φωσφορυλίωση του 
ERK και τα ενδοκυττάρια επίπεδα του FLIP. Aυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της δράσης της δοξορου-
βικίνης, καθώς και συνεργική δράση με αντισώματα κα-
τά των υποδοχέων TRAIL, ενισχύοντας την αποπτωτική 
τους δράση με μηχανισμό που πιθανώς περιλαμβάνει την 
καταστολή του FLIP και του Akt74. τέλος πρόσφατες με-
λέτες σε κυτταρικές σειρές HL δείχνουν ότι η αναστολή 
της HSP90 με 17-ΑΑG οδηγεί σε πλήρη αναστολή της 
φωσφορυλίωσης των STAT1, STAT3, STAT5 και STAT6 
πιθανότατα μέσω μείωσης της έκφρασης των κινασών 
JAKs75. τα παραπάνω ευρήματα καθιστούν την HSP90 
ελκυστικό θεραπευτικό στόχο τόσο στο HL όσο και σε 
άλλα νεοπλάσματα που την υπερεκφράζουν.

Oι υποδοχείς τυροσίνης κινάσης (RTKs) όπως 
PDGFRA, DDR2, RON, EPHB1, TRKA, TRKB επίσης 
εκφράζονται στα κύτταρα HRS, ιδιαίτερα στον υπότυπο 
της οζώδους σκλήρυνσης και συμβάλλουν στη διαμόρ-
φωση του νεοπλασματικού φαινοτύπου. μελέτες με τη 
χρήση αντισωμάτων κατά φωσφορυλιωμένης τυροσινικής 
κινάσης έδειξαν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κύτταρα 
HRS έχουν αυξημένα ενδοκυττάρια μόρια φωσφορυλι-
ωμένης τυροσινικής κινάσης υποδηλώνοντας την ύπαρ-
ξη ενεργού μεταβίβασης του σήματος μέσω των RTKs. 
H ενεργοποίηση αυτών των κινασών τυροσίνης γίνεται 
μέσω σύνδεσης με το συνδετικό τους μόριο με αυτο-
κρινή (PDGFRA, EPHB1) ή παρακρινή τρόπο (DDR2, 
TRKA) και όχι μέσω μεταλλάξεων των αντίστοιχων γο-
νιδίων76. η συνέκφραση 3 ή περισσοτέρων κινασών εί-
ναι συχνότερη στις EBV-αρνητικές περιπτώσεις, όπου η 
αυξημένη δραστηριότητά τους μιμείται τη λειτουργία της 
LMP1 στις EBV-θετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, η ανα-
στολή της έκφρασης του PDGFRA από το imatinib δεν 
είχε επίδραση στον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση 
των κυττάρων HRS77. η συνέκφραση και η ενεργοποίη-
ση πολλαπλών κινασών τυροσίνης στο HL αποτελεί μο-
ναδικό παράδειγμα και υποδηλώνει ότι συμβάλλουν στην 
παθογένεια του HL.

O ρόλος των micro RNAs (miRNAs)
Αρκετές μελέτες την τελευταία δεκαετία έχουν τεκ-

μηριώσει το ρόλο των miRNAs στην παθογένεια καθώς 
επίσης και την αξία τους ως βιοδείκτες (biomarkers) για 
τη διάγνωση και την πρόγνωση σε διάφορα νεοπλάσμα-
τα μεταξύ των οποίων και αιματολογικές κακοήθειες78-80.

τα miRNAs αποτελούν μικρά μη κωδικοποιούντα μό-
ρια RNA, τα οποία ρυθμίζουν την έκφραση διαφόρων γο-

νιδίων-στόχων τους μέσω πλήρους ή ατελούς σύνδεσης 
με συμπληρωματικές αλληλουχίες βάσεων. μετά την 
πλήρη σύνδεσή τους με το RNA-στόχο, το mRNA δια-
σπάται, ενώ στις περιπτώσεις ατελούς σύνδεσης επέρ-
χεται αναστολή της μετάφρασης του mRNA-στόχου81. 
τα miRNAs ασκούν σημαντική ρυθμιστική δράση στον 
κυτταρικό κύκλο, την απόπτωση και τη διαφοροποίηση, 
οι οποίες εμπλέκονται στην παθογένεια του καρκίνου82. 
η έκφρασή τους διαφέρει σημαντικά μεταξύ φυσιολογι-
κών και νεοπλασματικών ιστών. Επιπλέον, σε ορισμέ-
να νεοπλάσματα έχει βρεθεί χαρακτηριστικό πρότυπο 
έκφρασης συγκεκριμένων miRNAs, ενώ πιστεύεται ότι 
διαθέτουν είτε ογκοκατασταλτικές, είτε ογκογόνες ιδι-
ότητες, γεγονός στο οποίο οφείλεται ο χαρακτηρισμός 
τους ως «oncomirs»83.

ςτο HL έχει διαπιστωθεί αυξημένη έκφραση του BIC/
mir-155, που κωδικοποιείται από το τελικό τμήμα του 
γονιδίου BIC (B cell Integration Cluster)84. η αυξημένη 
έκφραση του BIC/mir-155 στα Β-λεμφοκύτταρα σε πο-
ντίκια οδηγεί σε πολυκλωνική προλευχαιμική υπερπλασία 
τους και στη συνέχεια σε λέμφωμα85, ενώ η αναστολή της 
έκφρασής του σε knock-out ποντίκια έδειξε σημαντικές 
μεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα με ελαττωματι-
κή λειτουργία δενδριτικών κυττάρων, παθολογική έκκρι-
ση κυτταροκινών και επαγωγή τh2 τύπου ανοσολογικής 
απάντησης86,87. το BIC/mir-155 παρουσιάζει επίσης αυ-
ξημένη έκφραση στα πρωτοπαθή Β-λεμφώματα μεσοθω-
ρακίου, στα διάχυτα από μεγάλα Β- κύτταρα λεμφώματα 
και στο λέμφωμα Burkitt84.

Αρκετές μελέτες σε κυτταρικές σειρές HL ανέδει-
ξαν την ύπαρξη χαρακτηριστικού προτύπου έκφρασης 
miRNAs88-90, ενώ μελέτη λεμφαδένων στο κλασικό HL ανέ-
δειξε πρότυπο έκφρασης 25 miRNAs που διαφέρουν από 
τις αντιδραστικές λεμφαδενοπάθειες και 36 microRNAs 
που διαχωρίζουν τον υπότυπο της οζώδους σκλήρυνσης 
από αυτόν της μικτής κυτταροβρίθειας. τέλος βρέθηκε 
ότι η έκφραση των mir-96, mir-128a και mir-128b είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή στο EBV θετικό κλασικό HL91. Επιπλέ-
ον, πιο πρόσφατη μελέτη από την ίδια ερευνητική ομάδα 
έδειξε ότι από τα 25 miRNAs που εκφράζονται στο κλα-
σικό HL η αυξημένη έκφραση του mir-135a σχετίζεται 
με σημαντικά καλύτερη επιβίωση ελεύθερη νόσου. Ένας 
από τους στόχους του mir-135a είναι το γονίδιο JAK2 που 
αποτελεί σημαντικό μέλος της οδού JAK-STAT, η οποία 
έχει βρεθεί ενεργοποιημένη στο HL. Ένας πιθανός μηχα-
νισμός που ερμηνεύει την προγνωστική αξία του mir135-a 
είναι ότι η αναστολή του JAK2 από το mir-135a οδηγεί 
σε ελάττωση των επιπέδων του mRNA και της πρωτεΐνης 
του αντιαποπτωτικού γονιδίου BclxL με αποτέλεσμα ευ-
όδωση της απόπτωσης των νεοπλασματικών κυττάρων92. 
H συμμετοχή του mir-135a στην παθογένεια του HL, και 
η θετική προγνωστική του αξία το καθιστούν ενδιαφέρο-
ντα θεραπευτικό στόχο.
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Ο ρόλος του αντιδραστικού περιβάλλοντος
το κλασικό HL χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα εντυ-

πωσιακό, φλεγμονώδες κυτταρικό υπόστρωμα, το οποίο 
περιλαμβάνει λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, ηωσι-
νόφιλα, ουδετερόφιλα, μαστοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και 
ινοβλάστες, ενώ τα κύτταρα HRS αποτελούν αδρά το 1% 
περίπου του συνολικού κυτταρικού πληθυσμού. η πλειο-
νότητα των κυττάρων του αντιδραστικού περιβάλλοντος 
είναι CD4+ τ-λεμφοκύτταρα, η παρουσία των οποίων 
θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση των 
νεοπλασματικών HRS κυττάρων. H παρουσία του κυτ-
ταρικού αυτού υποστρώματος οφείλεται κατά κύριο λό-
γο στην προσέλκυση των κυττάρων που το απαρτίζουν 
λόγω παραγωγής πληθώρας κυτταροκινών και χημειοκι-
νών από τα νεοπλασματικά κύτταρα (Εικόνα 3).

η παραγωγή κυτταροκινών από τα κύτταρα HRS συμ-
βάλλει τόσο στον πολλαπλασιασμό των ίδιων των νεο-
πλασματικών κυττάρων όσο και στην δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιβίωση τους, στο οποίο 
δεν είναι δυνατή η επίτευξη αποτελεσματικής ανοσολο-
γικής απάντησης εναντίον τους93. Αρκετές κυτταροκίνες 

έχουν ανιχνευθεί σε μεταγραφικό ή μεταφραστικό επί-
πεδο τόσο στα κύτταρα HRS όσο και στα αντιδραστικό 
υπόστρωμα, όπως οι IL-1, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, 
IL-13, IL-17 και TGFβ. Αυτές διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο είτε στη δημιουργία του αντιδραστικού υποστρώ-
ματος (IL-5), είτε ως αυξητικοί παράγοντες (IL-6, IL-7, 
IL-9, IL-13, IL-17) είτε ως ανοσοκατασταλτικοί παρά-
γοντες (IL-10, TGFβ)93.

οι χημειοκίνες αποτελούν ένα σύνολο περίπου 40 μι-
κρού μεγέθους εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Ανήκουν σε 4 
οικογένειες (CC, CXC, C και CX3C) και δρουν μέσω 18 
διαμεμβρανικών υποδοχέων ως χημειοτακτικοί παράγο-
ντες94. η έκκριση χημειοκινών τόσο από τα κύτταρα HRS 
όσο και από άλλα κύτταρα του αντιδραστικού περιβάλ-
λοντος οδηγεί στην συσσώρευση διαφόρων κυττάρων, 
όπως ηωσινοφίλων (eotaxin, CCL28), πλασματοκυττάρων 
(CCL28) και τ-λεμφοκυττάρων95,96. η χημειοκίνη TARC 
(CCL17) είναι ειδική και εκφράζεται μόνο στο κλασικό 
HL ενώ η MDC (CCL22) εκφράζεται τόσο στο κλασι-
κό όσο και στο NLP-HL. και οι δύο αυτές χημειοκίνες 
δεσμεύονται στον CCR4 υποδοχέα των Th-2 κυττάρων, 
ερμηνεύοντας πιθανώς τη συγκέντρωση τέτοιων λεμφο-

Εικόνα 3. Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κύτταρα HRS και στα κύτταρα του αντιδραστικού περιβάλ-
λοντος.
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κυττάρων γύρω από τα κύτταρα HRS94,97-98.
για αρκετά χρόνια είχε υποστηριχθεί ότι τα κύτταρα 

του αντιδραστικού υποστρώματος στο HL αντιπροσω-
πεύουν τύπου-2 ανοσολογική απάντηση (Th-2). Ωστόσο, 
φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα λεμφοκύτταρα του 
αντιδραστικού περιβάλλοντος είναι προγραμματισμένα 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καταστέλλουν την αποτελεσμα-
τική ανοσολογική απάντηση στους προσβεβλημένους από 
τη νόσο ιστούς παρεμποδίζοντας την εξόντωση των κυτ-
τάρων HRS μέσω κυτταροτοξικών τ-λεμφοκυττάρων93. 
Αυτό έχει αποδειχθεί για τα CTLA-4+, CD4+ CD10+ και 
CD4+ CD25+ τ-λεμφοκύτταρα99 και πιθανώς και για αυ-
τά που παράγουν TGFβ100.

τα CD4+ λεμφοκύτταρα της τύπου-1 ανοσολογι-
κής απάντησης (Th-1) και τα κυτταροτοξικά CD8+ 
τ-λεμφοκύτταρα συνήθως απουσιάζουν από το μικρο-
περιβάλλον του HL. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
κύτταρα HRS εκκρίνουν αφ’ενός κυτταροκίνες που σχε-
τίζονται με την Th-2 απάντηση (IL-4, IL-13) και αφ’ετέ-
ρου κυτταροκίνες που καταστέλλουν την Th-1 απάντηση 
(IL-10, TGFβ) και τα CD8+ τ-λεμφοκύτταρα93. Επίσης, 
τα κύτταρα HRS εκφράζουν CD95-ligand, που προάγει 
την απόπτωση των ενεργοποιημένων Th-1 κυττάρων και 
των CD8+ τ-λεμφοκυττάρων101. το συγκεκριμένο προφίλ 
κυτταροκινών που εκκρίνουν τα κύτταρα HRS συμμετέ-
χει ενεργά στην ανάπτυξη ενός ανενεργού ανοσολογικά 
μικροπεριβάλλοντος το οποίο αναστέλλει την απόπτωση 
και εξασφαλίζει τελικά την επιβίωσή τους.

Συμπεράσματα- Μελλοντικοί στόχοι
την τελευταία δεκαετία έχει γίνει τεράστια πρόο-

δος στην κατανόηση της παθογένειας του HL. Απο-
δείχθηκε η προέλευση των κυττάρων HRS και LP από 
Β-λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου, ερμηνεύθηκε 
έως ένα σημείο η απώλεια του Β-φαινοτύπου από τα νε-
οπλασματικά κύτταρα του κλασικού HL, διαπιστώθηκε η 
διαταραγμένη ενεργοποίηση πολλών μοριακών μονοπα-
τιών μεταβίβασης σήματος και ανακαλύφθηκαν αρκετές 

μοριακές διαταραχές που ευθύνονται για τη συνεχή ενερ-
γοποίησή τους και αποσαφηνίστηκε σε σημαντικό βαθ-
μό ο ρόλος και ο βαθμός συμμετοχής του αντιδραστικού 
περιβάλλοντος στον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση 
των νεοπλασματικών κυττάρων. Επιπλέον, η ανακάλυψη 
των miRNAs εισάγει νέους «παίκτες» και ανοίγει νέους 
ορίζοντες στη βιολογία της νόσου. 

η πρόοδος που έχει γίνει στην κατανόηση της βιολο-
γίας του HL αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων 
στοχευμένων θεραπειών με σκοπό τη μείωση της τοξι-
κότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
χημειοθεραπείας. Επίσης αναμένεται να βοηθήσει στην 
ανεύρεση νέων βιολογικών δεικτών για τη διάκριση των 
ασθενών που θα αναπτύξουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νό-
σο ή υποτροπή από αυτούς που θα ιαθούν. 

Ωστόσο, παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα 
που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας στο μέλλον. για 
παράδειγμα, η απώλεια του Β-φαινοτύπου από τα κύττα-
ρα HRS αποτελεί πρωταρχικό γεγονός στην παθογένεια 
της νόσου ή είναι το αποτέλεσμα μια άλλης μη γνωστής 
μέχρι σήμερα αρχικής βλάβης; Υπάρχει και τι χαρακτη-
ριστικά εμφανίζει το αρχέγονο HRS κύτταρο; Υπάρχουν 
άλλα μοριακά μονοπάτια που ενεργοποιούνται και πως 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; τέλος, είναι σημαντικό να 
διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των επιγενετικών δια-
ταραχών (μεθυλίωση, αποακετυλίωση ιστονών), καθώς 
επίσης και ο ρόλος των miRNAs στη βιολογία του HL. 
η εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών, και οι με-
λέτες γονιδιακής και πρωτεομικής έκφρασης των κυττά-
ρων HRS και LP αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα και να συμβάλουν στην περαιτέ-
ρω κατανόηση της βιολογίας του HL και στην ανάπτυξη 
νέων στοχευμένων θεραπειών.
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ABSTRACT: Hodgkin lymphoma (HL) is a neoplasm of lymphoid tissue, derived from mature B cells 
of germinal center and subdivided into classical and nodular lymphocyte predominant HL (NLPHL). HL 
is unique among human B cell neoplasms due to the rarity of the malignant cells, the Hodgkin and Reed-
Sternberg (HRS) cells in classical HL and the lymphocyte-predominant (LP) cells in NLPHL, which usu-
ally account for less than 1% of the cells in the affected tissues. Moreover, HRS cells are unique in the 
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extent to which they show an abnormal reprogramming of B lymphocytic differentiation. This causes 
an abnormal and complex immunophenotype that is characterized by the expression of a wide range of 
antigens that are normally expressed by several distinct cell types. Deregulation of cell signaling path-
ways and transcription factors plays a key role in HL pathogenesis. Finally, HRS cells are found with-
in a mixed reactive non-malignant cellular environment and interact with these nonmalignant cells in a 
complex fashion that appears to be essential for HRS cell survival and proliferation.
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Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα  
και σταδιοποίηση στο λέμφωμα Hodgkin

Γεράσιμος Α. Πάγκαλης1,2, Μαρία Μοσχογιάννη1, Ξανθή Γιακουμή1,  
Παντελής Τσιρκινίδης1,3, Σωτήριος Σαχανάς1

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin (ηL) προσβάλει συνήθως άτομα νεαράς ηλικίας. ςτην πλειονότητά 
τους οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί με ανεύρεση συνήθως διογκωμένων λεμφαδένων στις τραχηλι-
κές, υπερκλείδιες και τις μασχαλιαίες χώρες. οι λεμφαδένες είναι κατά κανόνα ανώδυνοι, σκληροί και 
καθηλωμένοι ενώ είναι ενδεχόμενο να σχηματίζουν μεγάλη μάζα (μπλοκ) κυρίως στο ανώτερο πρόσθιο 
μεσοθωράκιο. γενικά συμπτώματα (Β-συμπτώματα) όπως πυρετός (κυματοειδής, συνήθως >38˚C), νυ-
κτερινές εφιδρώσεις και απώλεια βάρους (≥10% του σωματικού βάρους στο τελευταίο εξάμηνο) ανα-
φέρονται στο 30-40% περίπου των ασθενών, συχνότερα δε σε προχωρημένο στάδιο νόσου. ςπάνιο 
σύμπτωμα, ειδικό όμως της νόσου, αποτελεί η εμφάνιση πόνου σε διογκωμένους λεμφαδένες μετά την 
λήψη οινοπνευματωδών ποτών. ςυχνότερα προσβάλλονται οι τραχηλικοί και υπερκλείδιοι λεμφαδένες, 
ακολουθούμενοι από τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, τους παραορτικούς και τους μασχαλιαίους, 
ενώ η προσβολή του σπληνός συμβαίνει στο 20% περίπου των ασθενών. ςπανίως η νόσος εντοπίζεται 
αποκλειστικά κάτωθεν του διαφράγματος. μεταξύ των εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων της νόσου, συ-
χνότερες είναι εκείνες του πνεύμονος, του μυελού των οστών και του ήπατος. ο αιματολογικός και βι-
οχημικός έλεγχος στα αρχικά στάδια της νόσου συνηθέστερα είναι φυσιολογικός. ςτα προχωρημένα 
στάδια ενδέχεται να παρατηρηθεί αναιμία, λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, λεμφοκυτταρο-
πενία και θρομβοκυττάρωση. η τκΕ είναι αυξημένη σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς, ενώ 
σε αρκετούς ανευρίσκεται αύξηση της LDH, της β2-μικροσφαιρίνης, των α2-σφαιρινών, καθώς και των 
πρωτεϊνών οξείας φάσεως. η σταδιοποίηση της νόσου γίνεται με την απλή ακτινογραφία θώρακος και 
τις αξονικές τομογραφίες (CT) τραχηλικής χώρας, θώρακος, συμπεριλαμβανομένων και των μασχαλιαί-
ων κοιλοτήτων, άνω κοιλίας και κάτω κοιλίας καθώς και των βουβωνικών περιοχών και των μηριαίων 
τριγώνων. η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-scan), συμβάλει στην αξιολόγηση υπολειμματι-
κών μαζών καθώς και στην ανάδειξη εστιών νόσου μη ανιχνεύσιμων με τη συμβατική απεικόνιση. τέ-
λος ο καθορισμός του σταδίου της νόσου συμπληρώνεται με οστεομυελική βιοψία. το στάδιο (έκταση 
της νόσου) αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι κακοήθης πάθηση 

του λεμφικού ιστού, η οποία προσβάλει συνήθως άτομα 
νεαράς ηλικίας και εκδηλώνεται με διόγκωση λεμφαδένων, 
κατά κανόνα, εντοπιζομένων άνωθεν του διαφράγματος. 

ςτην πλειοψηφία τους οι ασθενείς είναι ασυμπτωματι-
κοί, η δε νόσος ανακαλύπτεται τυχαία από τον ίδιο τον 
ασθενή λόγω ανεύρεσης διόγκωσης στις τραχηλικές, τις 
υπερκλείδιες ή τις μασχαλιαίες χώρες, σπανίως δε στις 
βουβωνικές. Ενίοτε, η νόσος ανευρίσκεται τυχαία σε ερ-
γαστηριακό έλεγχο με ακτινογραφία θώρακος που πραγ-
ματοποιείται σε περιπτώσεις διορισμού σε θέση εργασίας 
ή εγγραφής σε κάποια Πανεπιστημιακή ή τεχνολογική 
ςχολή κ.λπ., οπότε διαπιστώνεται η παρουσία διαπλάτυν-
σης του μεσοθωρακίου. τα εργαστηριακά ευρήματα (αιμα-
τολογικά ή βιοχημικά) ακόμα και όταν είναι παθολογικά 
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δεν είναι ειδικά της νόσου. μερικές φορές η διάγνωση 
τίθεται με δυσκολία, ιδιαίτερα επί απουσίας ψηλαφητών 
λεμφαδένων. ο προσδιορισμός της έκτασης της νόσου 
είναι απαραίτητος, γίνεται δε με την κλινική εξέταση και 
με απεικονιστικές μεθόδους (αξονικές τομογραφίες και 
ενίοτε, ποζιτρονική τομογραφία) καθώς και με οστεο-
μυελική βιοψία. ςτις πληροφορίες που προκύπτουν από 
τον ανωτέρω έλεγχο, στηρίζεται και η διάκριση του νο-
σήματος σε στάδια (σταδιοποίηση). το στάδιο καθορίζει 
εν πολλοίς και την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Επιδημιολογικά Δεδομένα
η ετήσια επίπτωση του HL είναι περίπου 3 συμβάμα-

τα ανά 100.000 πληθυσμού με ελαφρά προτίμηση στο άρ-
ρεν φύλο. η νόσος προσβάλει κατά κανόνα άτομα νεαράς 
ηλικίας, έτσι ώστε η κατανομή των ασθενών ανά δεκα-
ετία ηλικίας να εμφανίζει υψηλή συχνότητα μεταξύ των 
15 έως 35 ετών, με διάμεση ηλικία των μη παιδιατρικών 
ασθενών τα 31 έτη. με την πάροδο των ετών, δεν επιβε-
βαιώνεται προγενέστερη πληροφορία, σύμφωνα με την 
οποία υπάρχει επίσης αύξηση της συχνότητας της νόσου 
σε άτομα άνω των 50 ετών.1 η νόσος επίσης αναπτύσσε-
ται με αυξημένη συχνότητα σε άτομα με ιστορικό λοιμώ-
δους μονοπυρήνωσης καθώς και σε έδαφος συνδρόμου 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας.2,3

Κλινική Εικόνα 
ο τρόπος παρουσίασης-εκδήλωσης του HL, αναλόγως 

της ύπαρξης γενικών συμπτωμάτων και κλινικών ευρη-
μάτων κατά την διάγνωση, αναγράφεται στον Πίνακα 1.

Συστηματικά Συμπτώματα
ο γενικός συμβολισμός της παρουσίας γενικών συ-

μπτωμάτων σε ασθενείς με HL ορίζεται με το κεφαλαίο 
γράμμα Β. ςτα Β-συμπτώματα του HL περιλαμβάνονται 
ο πυρετός, οι νυκτερινές εφιδρώσεις και η απώλεια βά-
ρους. Παρατηρούνται στο 30-40% περίπου των ασθενών, 
συχνότερα δε σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νό-
σου. η κλασική πυρετική καμπύλη ασθενούς με HL εί-
ναι κυματοειδής και φέρει το όνομα Pel-Ebstein από τους 
ιατρούς οι οποίοι την περιέγραψαν.4,5 Πρόκειται περί δι-
αστημάτων πυρετού >38˚C, κατά κανόνα διάρκειας μιας 
εβδομάδος, εναλλασσομένων με διαστήματα απυρεξίας 
ίδιας διάρκειας. ο πυρετός τύπου Pel-Ebstein μπορεί να 
φτάσει μέχρι και 40-41˚C τις νυκτερινές ώρες και μειώ-
νεται μέχρι απυρεξίας ή υποθερμίας τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Βιβλιογραφικά, εάν και δεν είναι πλήρως τεκμηρι-
ωμένο, οιαδήποτε μορφή πυρετού, επί απουσίας λοίμω-
ξης, θεωρείται ως Β-σύμπτωμα της νόσου. οι νυχτερινές 

εφιδρώσεις θεωρούνται ως Β-σύμπτωμα όταν είναι έντο-
νες και χαρακτηριστικά, ο ασθενής υποχρεώνεται να αλ-
λάξει εσώρουχα και ενίοτε κλινοσκεπάσματα κατά την 
διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. η απώλεια βάρους λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν ως Β-σύμπτωμα, όταν φθάνει ή ξεπερνά 
το 10% του σωματικού βάρους στο τελευταίο εξάμηνο. ο 
κνησμός δεν εντάσσεται στα Β-συμπτώματα, όταν όμως 
είναι παρών, μπορεί να είναι γενικευμένος και βασανι-
στικός και ίσως να αποτελεί το μοναδικό σύμπτωμα της 
νόσου. ςυχνά οδηγεί στην δημιουργία εκδορών, οι οποίες 
ονομάζονται δρυφάδες και δίδουν την εικόνα δερματίτι-
δος.6,7 ςπάνιο σύμπτωμα, ειδικό όμως της νόσου, αποτε-
λεί η εμφάνιση πόνου σε διογκωμένους λεμφαδένες μετά 
την λήψη οινοπνευματωδών ποτών, συχνότερα επί ενδο-
θωρακικής ή ενδοκοιλιακής εντόπισης.8,9 Επί ογκώδους 
νόσου στο μεσοθωράκιο είναι ενδεχόμενο να παρατη-
ρηθεί βήχας, θωρακικό άλγος ή δύσπνοια στην κόπωση, 
σπανιότατα δε, σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας. Επί οστι-
κής προσβολής (όχι του μυελού των οστών) ο ασθενής 
εμφανίζει έντονο πόνο, αυτόματο αλλά και στην πλήξη, 
λόγω πίεσης του περιοστέου. Επίσης, επί ενδοκοιλιακής-
παρασπονδυλικής εντόπισης της λεμφαδενοπάθειας εν-
δέχεται ο ασθενής να εμφανίσει οσφυαλγία.

Κλινικά Ευρήματα
Από πλευράς ευρημάτων η νόσος συνήθως εκδηλώνεται 

Πίνακας 1. Τρόποι εκδήλωσης-παρουσίασης του 
λεμφώματος Hodgkin (κατά σειρά συχνότητας)
Τρόπος εκδήλωσης-παρουσίασης Συχνότητα

Ασυμπτωματική διόγκωση κλινικά 
ψηλαφητών λεμφαδένων (συνήθως 
τραχηλικών-υπερκλείδιων)

65%

Διόγκωση κλινικά ψηλαφητών 
λεμφαδένων με παρουσία 
Β-συμπτωμάτων 

30%

Παρατεινόμενο εμπύρετο ή άλλα 
Β-συμπτώματα ή/και γενικευμένος 
κνησμός χωρίς κλινικά ψηλαφητούς 
λεμφαδένες 

3%

Βήχας, δύσπνοια στην κόπωση ή 
σπανίως, σύνδρομο άνω κοίλης 
φλέβας

<2%

Τυχαίο εύρημα διογκωμένων 
λεμφαδένων στο μεσοθωράκιο σε 
απλή ακτινογραφία θώρακος

<2%

Από: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη, Γ.Α. Πάγκαλη και Συνερ-
γατών, σελίδα 619. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 
(Τροποποιηθέν)
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με ψηλαφητούς λεμφαδένες στις τραχηλικές, υπερκλείδιες 
ή και μασχαλιαίες χώρες, ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευ-
ρα. οι λεμφαδένες είναι κατά κανόνα ανώδυνοι, σκληροί 
και καθηλωμένοι, περιγραφή η οποία αφορά τους πλέον 
παθολογικούς και τους μετά βεβαιότητος, προσβεβλημέ-
νους από τη νόσο, ενώ είναι ενδεχόμενο να σχηματίζουν 
μεγάλη μάζα (μπλοκ), με παρουσία μικρών δορυφόρων 
λεμφαδένων οι οποίοι συνήθως δεν είναι προσβεβλημένοι 
από τη νόσο. η γνώση αυτή είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, 
όταν ο ασθενής υποβληθεί από το χειρουργό σε διαγνω-
στική βιοψία, να επιλεγεί και να αφαιρεθεί ο πλέον πα-
θολογικός λεμφαδένας και όχι ο πλέον “βολικός’’. ςτην 
κλινική πράξη, η αστοχία αφαιρέσεως του παθολογικού 
λεμφαδένος ανέρχεται στο ποσοστό του 5% περίπου.10

η χρονική διάρκεια εντός της οποίας αναπτύσσεται 
η διόγκωση των λεμφαδένων στο HL, ποικίλει από λί-
γες εβδομάδες έως μερικούς μήνες. Επίσης, μερικές φο-
ρές η διόγκωση των λεμφαδένων υποχωρεί αυτομάτως, 
για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και επανέρχεται, συ-
νοδεύοντας σε μερικούς ασθενείς τα πυρετικά κύματα. 
ςυχνότερα προσβάλλονται από την νόσο οι τραχηλικοί 
και υπερκλείδιοι λεμφαδένες, ακολουθούμενοι από τους 
λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, τους παραορτικούς και 
τους μασχαλιαίους. η αμιγώς υποδιαφραγματική εντό-
πιση της νόσου είναι σπάνια (5-7%).11 

O σπλην είναι ψηλαφητός σε αναλογία <10% των 
ασθενών, ενώ μετά από απεικονιστικό έλεγχο (αξονική 
τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπο-
μπής ποζιτρονίων) η συμμετοχή του σπληνός ανέρχεται 

περίπου στο 20% των ασθενών. ςε μελέτες (προηγού-
μενων δεκαετιών) ασθενών με HL αρχικών σταδίων (ι/
ιι), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε λαπαροτομία σταδιοποιή-
σεως και σπληνεκτομή, το ποσοστό ιστολογικά βεβαιω-
μένης προσβολής του σπληνός από τη νόσο ανήλθε στο 
30% περίπου.12,13

μεταξύ των εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων της νόσου, 
συχνότερες είναι εκείνες του πνεύμονος (εγγύς ή μακράν 
του μεσοθωρακίου καθώς και η παρουσία υπεζωκοτι-
κής συλλογής), του μυελού των οστών και του ήπατος. 
η προσβολή του δακτυλίου του Waldeyer, του γαστρε-
ντερικού σωλήνος, του δέρματος και του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος από ηL είναι σπάνια, εν αντιθέσει με 
ορισμένους ιστολογικούς τύπους μη-Hodgkin λεμφωμά-
των, στους οποίους η εντόπιση στα εν λόγω όργανα είναι 
συχνή (Πίνακας 2).

η κατά προσέγγιση συχνότητα προσβολής διαφόρων 
ανατομικών περιοχών και οργάνων σε ασθενείς με HL δί-
δεται στον Πίνακα 3.

Κλινικά Ευρήματα Αναλόγως  
του Προσβεβλημένου Οργάνου

Πέραν των προαναφερθέντων κλινικών ευρημάτων, 
είναι ενδεχόμενο κατά τη διάγνωση του HL να υπάρχουν 
και άλλα κλινικά ευρήματα, αν και ασυνήθη, αναλόγως 
του προσβεβλημένου οργάνου ή της ανατομικής περιοχής.

Έτσι, επί παρουσίας συνδρόμου άνω κοίλης, πλευριτι-

Πίνακας 2. Σύγκριση κλινικής εικόνας και εντόπισης λεμφώματος Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφωμάτων
Λέμφωμα Hodgkin Μη- Hodgkin Λεμφώματα
Συχνότερα προσβάλλονται οι λεμφαδένες κατά μήκος  

του κεντρικού άξονος του σώματος
(Τραχηλικοί-Υπερκλείδιοι >80%, Μεσοθωράκιο ≈50%, 
Κοιλιακοί-Παραορτικοί ≈40%, Βουβωνικοί-Μηριαίοι: σπάνια)

Οιαδήποτε λεμφαδενική θέση εντόπισης είναι 
πιθανή

Οι μεσεντέριοι λεμφαδένες προσβάλλονται σπανίως Οι μεσεντέριοι προσβάλλονται συχνά στα χαμηλής 
κακοήθειας λεμφώματα

Ο δακτύλιος του Waldeyer, οι πρόσθιοι ωτιαίοι, οι υπινιακοί  
και οι επιτροχίλιοι προσβάλλονται σπανίως

Ο δακτύλιος του Waldeyer, οι πρόσθιοι ωτιαίοι, 
οι υπινιακοί και οι επιτροχίλιοι λεμφαδένες 
προσβάλλονται συχνότερα

Σπλην ~20-30% Προσβολή σπληνός πολύ συχνή στα χαμηλής 
κακοήθειας λεμφώματα

Το ήπαρ προσβάλλεται μόνον όταν υπάρχει προσβολή  
του σπληνός

Στα μη-Hodgkin λεμφώματα το ήπαρ προσβάλλεται 
ανεξαρτήτως της προσβολής ή μη του σπληνός

Εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις πέραν του πνεύμονος, μυελού 
των οστών και ήπατος, εξαιρετικά σπάνιες

Εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις είναι συχνές κατά 
σειρά δε συχνότητος (εκτός του μυελού  
των οστών): αφορούν τον πεπτικό σωλήνα,  
το δέρμα, τον πνεύμονα, το ΚΝΣ κ.λπ.

Από: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη, Γ.Α. Πάγκαλη και Συνεργατών, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 (Τροποποιηθέν)
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κής συλλογής ή περικαρδιακής συλλογής θα αναζητηθούν 
τα αντίστοιχα κλινικά σημεία. Επί αναπτύξεως λεμφαδέ-
νων στην πύλη του ήπατος, θα εκδηλωθεί σημειολογία 
αποφρακτικού ικτέρου και επί πίεσης του νωτιαίου σω-
λήνα λόγω παρουσίας παρασπονδυλικής μάζας θα ανα-
ζητηθεί η αντίστοιχη σημειολογία και ούτω καθ’ εξής.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Αιματολογικός και Βιοχημικός Έλεγχος 

ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος ασθενούς 
με HL κατά τη διάγνωση, ιδίως στα αρχικά στάδια, είναι 
συνήθως φυσιολογικός. η συχνότητα των παθολογικών 
μεταβολών των προαναφερθεισών παραμέτρων σε ασθε-
νείς με ηL, δίδεται στον Πίνακα 4.

η γενική αίματος στην πλειοψηφία των ασθενών αρ-
χικών σταδίων είναι φυσιολογική. ςτα προχωρημένα στά-
δια της νόσου η παρουσία αναιμίας, λευκοκυττάρωσης 
με πολυμορφοπυρήνωση, λεμφοκυτταροπενίας καθώς και 
θρομβοκυττάρωσης είναι συχνή. η τκΕ είναι επίσης συ-
χνά αυξημένη: στο σύνολο των ασθενών, τκΕ ≥50 mm/h 
ανευρίσκεται στο 45% και τκΕ ≥100mm/h στο 15% με 
ισχυρή συσχέτιση με τα Β-συμπτώματα και το προχωρη-
μένο στάδιο. η αυξημένη τκΕ συνοδεύεται τυπικά και 
από αυξημένα επίπεδα C-Αντιδρώσης Πρωτεΐνης (CRP), 
που μπορεί να φθάνουν και το 60πλάσιο του φυσιολογι-
κού (300 mg/L) χωρίς να υποκρύπτεται λοίμωξη14. Ανε-
ξαρτήτως των επιπέδων CRP, η προκαλσιτονίνη είναι 
φυσιολογική στο 98% των περιπτώσεων εν τη απουσία 
λοίμωξης15, ενώ τα επίπεδα CRP επανέρχονται στο φυσι-
ολογικό εντός των 2 πρώτων εβδομάδων από την έναρξη 
χημειοθεραπείας στην πλειονότητα των ασθενών14. ςτο 

Πίνακας 3. Κατά προσέγγιση συχνότητα προσβο-
λής διαφόρων ανατομικών περιοχών και οργάνων 
σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin
Ανατομική Περιοχή ή Όργανο Συχνότης  

Προσβολής (%)
(Κλινική  

Σταδιοποίηση)
Τραχηλικοί –Υπερκλείδιοι 

λεμφαδένες 
80

Δακτύλιος Waldeyer 1
Λεμφαδένες Μεσοθωρακίου 50
Μασχαλιαίοι λεμφαδένες 25
Παραορτικοί λεμφαδένες* 25
Σπλήνας** 9
Οπισθοσκελιαίοι λεμφαδένες 2
Μεσεντέριοι λεμφαδένες 1
Λαγόνιοι λεμφαδένες 15
Βουβωνικοί/μηριαίοι λεμφαδένες 10
Πνεύμων 7
Μυελός των οστών 6
Ήπαρ 5
Οστά 3
Λοιπές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις <1

*Περίπου 30-40% εφ’ όσον αξιολογούνται με βιοψία μετά από ερευ-
νητική λαπαροτομία.

**Περίπου 30-35% εφ’ όσον αξιολογείται με ιστολογική εξέταση 
μετά από σπληνεκτομή στα πλαίσια ερευνητικής λαπαροτομίας.

Από: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη, Γ.Α. Πάγκαλη και Συνερ-
γατών, σελίδα 620. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 
(Τροποποιηθέν).

Πίνακας 4. Αιματολογικά και βιοχημικά ευρήματα ασθενών με λέμφωμα Hodgkin

Εργαστηριακό Εύρημα 
Στάδια ΙΑ, ΙΙΑ Στάδια ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΙ, ΙV Σύνολο Ασθενών

Συχνότητα (%)
Αναιμία * 16 60 37
Λευκοκυττάρωση (≥10×109/Ι) 34 54 44
Λεμφοκυτταροπενία (<1×109/Ι) 8 19 13
Λεμφοκυτταροπενία (<1.5×109/Ι) 28 40 34
Ηωσινοφιλία (≥0.7×109/Ι) 5 11 8
Θρομβοκυττάρωση (>400×109/Ι) 19 42 28
ΤΚΕ ≥50 23 68 44
ΤΚΕ ≥100 3 29 15
Αύξηση LDH 15 34 23
Αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης 8 19 12
Υπολευκωματιναιμία (<3.5 gr/dl) 9 33 22
Αύξηση β2 μικροσφαιρίνης (>2.4mg/I) 23 49 34

**Aιμοσφαιρίνη <13gr/dl και <11.5gr/dl για άρρενες και θήλεις αντιστοίχως.
Από: AIMAΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη. Γ.Α.Πάγκαλη και Συνεργατών, σελίδα 621. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 (Τροποποιηθέν)
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ίδιο πλαίσιο με την τκΕ και τη CRP παρατηρείται αύ-
ξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσεως (φερριτίνη, απτο-
σφαιρίνες, ινωδογόνο κ.λπ.) αλλά και της εψιδίνης15,17.

ο βιοχημικός έλεγχος είναι συνήθως φυσιολογικός. 
ςε μια σχετικά μικρή αναλογία ασθενών (ιδιαίτερα στα 
προχωρημένα στάδια της νόσου) ανευρίσκεται αυξημένη 
τιμή LDH και β2-μικροσφαιρίνης.18 Επίσης, μπορεί να πα-
ρατηρηθεί αύξηση της γ-GT και της αλκαλικής φωσφατά-
σης, οι οποίες δεν υποδηλώνουν κατ’ ανάγκη προσβολή 
του ήπατος και μπορεί να οφείλονται στη δράση κυττα-
ροκινών. Ενίοτε, λόγω διογκωμένων λεμφαδένων στην 
πύλη του ήπατος, ενδέχεται να παρατηρηθεί υπερχολερυ-
θριναιμία καθώς και διαταραχή των ηπατικών ενζύμων. 

Οστεομυελική Βιοψία (ΟΜΒ)
η επινέμηση του μυελού των οστών σε ασθενείς με 

HL είναι κατά κανόνα εστιακή. Ως εκ τούτου, όσο μεγα-
λύτερο είναι το μέγεθος του λαμβανομένου οστικού κυλίν-
δρου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα ανεύρεσης 
νόσου. η συχνότητα προσβολής του μυελού των οστών 
ανέρχεται στο 6% περίπου του συνόλου των ασθενών, 
ενώ, εάν η βιοψία είναι αμφοτερόπλευρη, δηλαδή έχει γί-
νει λήψη και από τις δυο οπίσθιες λαγόνιες άκανθες, τό-
τε το ποσοστό επινέμησης από την νόσο ανέρχεται στο 
7-8%. Ασθενείς με Β-συμπτώματα, στάδιο νόσου ιιι ή 
ιV προ της ομΒ, ηλικία ≥35 ετών, αναιμία (αιμοσφαι-
ρίνη σε άνδρες <13g/dl ή σε γυναίκες <11.5g/dl), σχετι-
κώς μειωμένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (<6×109/l) 
και βουβωνική/λαγόνιο εντόπιση της νόσου έχουν στατι-
στικά μεγαλύτερη πιθανότητα προσβολής του μυελού των 
οστών.19 ςτα ιστολογικά παρασκευάσματα της ομΒ, η 
επινέμηση της νόσου, αναγνωρίζεται ως εστιακό κοκκί-
ωμα με ίνωση, εντός του οποίου ανευρίσκονται κύτταρα 
Reed-Sternberg, μονοπύρηνα κύτταρα Hodgkin, ή κύτ-
ταρα που εκφράζουν το αντιγόνο CD30. Ενίοτε, παρα-
τηρούνται μόνον περιοχές εστιακής ίνωσης. η διάγνωση 
του HL από την οστεομυελική βιοψία είναι δυσχερής έως 
αδύνατη, δίχως την ήδη προϋπάρχουσα διάγνωση από βι-
οψία λεμφαδένος.

Απεικονιστικός Έλεγχος
Ακτινογραφία Θώρακος

ςτην απλή ακτινογραφία θώρακος παρατηρείται δι-
όγκωση λεμφαδένων στο πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο σε 
αναλογία περίπου 50% των ασθενών, ενίοτε δε και στις 
πύλες του πνεύμονος (ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα) 
(Εικόνες 1α, β). ςπανίως, αναδεικνύεται προσβολή του 
πνευμονικού παρεγχύματος καθώς και πλευριτική ή πε-
ρικαρδιακή συλλογή. Επί προσβολής του μεσοθωρακίου, 
στην απλή ακτινογραφία θώρακος, προσδιορίζεται και το 

μέγεθος της μάζας (ογκώδης ή μη). ο προσδιορισμός αυ-
τός προκύπτει από το λόγο της μεγίστης διαμέτρου της 
μάζας προς τη μεγίστη εγκάρσια διάμετρο του θωρακι-
κού κλωβού (ή εναλλακτικά τη διάμετρό του στο επίπεδο 
των σπονδύλων Θ5-Θ6). Όταν ο λόγος αυτός υπερβαίνει 
το 0.33 (ή το 0.35 σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό), τότε 
η μάζα χαρακτηρίζεται ως ογκώδης ενώ όταν υπερβαίνει 
το 0.45, τότε χαρακτηρίζεται ως πολύ ογκώδης.

Αξονική Τομογραφία
η μελέτη ασθενούς με HL με τη μέθοδο της αξονικής 

τομογραφίας (CT) περιλαμβάνει τις περιοχές της τραχη-
λικής χώρας (άμφω), του θώρακος, συμπεριλαμβανομέ-

Εικόνα 1α,β. Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος σε 
ασθενείς με λέμφωμα  Hodgkin με εντόπιση στο μεσοθωρά-
κιο.
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νων και των μασχαλιαίων κοιλοτήτων, της άνω κοιλίας 
και κάτω κοιλίας καθώς και των βουβωνικών περιοχών 
και των μηριαίων τριγώνων άμφω. η εξέταση πρέπει να 
γίνεται πάντοτε με την χορήγηση σκιαγραφικού από του 
στόματος και ενδοφλεβίως. η CT αποκαλύπτει την πα-
ρουσία λεμφαδενικών διογκώσεων, οζιδίων ή/και διηθη-
μάτων στο πνευμονικό παρέγχυμα ή υπόπυκνων εστιών 
στον σπλήνα ή και το ήπαρ (Εικόνες 2α, β, γ, δ). η προ-
σβολή του ήπατος μπορεί να μην αποκαλυφθεί με τη CT, 
λόγω της ενδεχόμενης μικροεστιακής της κατανομής.

Λεμφαγγειογραφία εκ των κάτω άκρων
η εξέταση αυτή έχει πλέον ιστορικό χαρακτήρα αφού 

δεν εφαρμόζεται στην κλινική πράξη. η συμβολή της στην 
μελέτη της νόσου προ της εφαρμογής της τομογραφίας 
Εκπομπής Ποζιτρονίων ήταν σημαντική.

Μαγνητική Τομογραφία
η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στη 

μελέτη των ασθενών με HL είναι περιορισμένη. ςημαντι-
κή βοήθεια μπορεί να προσφέρει σε περιπτώσεις πιθανής 
προσβολής του σπληνός ή του ήπατος, στη σαφέστερη 
ανάδειξη παρασπονδυλικής εντόπισης καθώς και στη δι-
ερεύνηση οστικών εντοπίσεων

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων -  
PET Scan (Positron Emission Tomography)

η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), εφαρ-
μόζεται ως μέθοδος μελέτης των ασθενών με HL την τε-
λευταία δεκαετία. η PET είναι σύγχρονη λειτουργική/
απεικονιστική μέθοδος, η οποία προέρχεται από τη σύ-
ντηξη δύο εξετάσεων, της PET και της CT. η μέθοδος 
αυτή βασίζεται στην αυξημένη πρόσληψη της φθοριωμέ-
νης δεσοξυγλυκόζης (18FDG) από τα κύτταρα της νόσου, 
τα οποία κατά κανόνα εμφανίζουν αυξημένη μεταβολική 
δραστηριότητα. ςημειώνεται όμως ότι ειδικά στο HL, το 
νεοπλασματικό φορτίο (κύτταρα Hodgkin και Reed Stern-

berg) αποτελεί περίπου το 0.1-10% του πάσχοντος ιστού, 
συνεπώς η αυξημένη πρόσληψη πιθανότατα σχετίζεται 
με το φλεγμονώδες υπόστρωμα (Εικόνα 3). τα κριτήρια 
βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσμα-
τος του PET ποικίλουν αναλόγως της χρονικής στιγμής 
τέλεσης της εξέτασης σε σχέση με την θεραπεία (αρχική 
σταδιοποίηση, interim, τελικό). ςήμερα, η εξέταση PET 
πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς με ηL κατά το 
πέρας της θεραπείας και επί του παρόντος, το PET δεν 
περιλαμβάνεται στις απεικονιστικές μεθόδους, οι οποί-

Εικόνα 2α, β, γ, δ. Εικόνες αξονικών τομογραφιών ασθενών με HL. Διόγκωση λεμφαδένων μεσοθωρακίου (α,β), διόγκωση πα-
ραορτικών λεμφαδένων (γ), προσβολή σπληνός με παρουσία υπόπυκνων αλλοιώσεων σπληνικού παρεγχύματος (δ).

Εικόνα 3. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων σώματος σε 
ασθενή με λέμφωμα Hodgkin προχωρημένου σταδίου. Πολ-
λαπλές εστίες παθολογικής πρόσληψης άνωθεν και κάτωθεν 
του διαφράγματος.
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ες εφαρμόζονται για τον καθορισμό της έκτασης της νό-
σου (σταδιοποίηση)20,21 αν και η εφαρμογή του κατά την 
αρχική σταδιοποίηση πολλές φορές αναδεικνύει εστίες 
νόσου μη ανιχνεύσιμες με την συμβατική απεικόνιση. ο 
ρόλος της εξέτασης στο HL αναλύεται διεξοδικά στο σχε-
τικό κεφάλαιο του παρόντος τεύχους.

Σπινθηρογράφημα με Ραδιενεργό Γάλλιο, 
Σπινθηρογράφημα Οστών

το σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό γάλλιο, αν και 
συνεισέφερε σημαντικά στη μελέτη των ασθενών με HL 
τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σήμερα δε χρησιμοποι-
είται αφού έχει πλήρως αντικατασταθεί από την PET.22 το 
σπινθηρογράφημα οστών χρησιμοποιείται σπανίως ιδι-
αίτερα όταν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει οστι-
κή εντόπιση της νόσου. 

Καθορισμός Σταδίου Νόσου
Προκειμένου να καθορίσουμε στάδιο της νόσου σε 

ασθενείς με HL απαιτούνται ορισμένες πληροφορίες και 
εξετάσεις, εκ των οποίων, άλλες είναι υποχρεωτικές, άλ-
λες προαιρετικές και άλλες τελούνται επί ειδικής ενδεί-
ξεως (Πίνακας 5). Βιβλιογραφικά αναφέρονται η κλινική 
σταδιοποίηση και η παθολογοανατομική σταδιοποίηση. 
η τελευταία περιελάμβανε ερευνητική λαπαροτομία με 
σπληνεκτομή, βιοψίες ήπατος και βιοψίες λεμφαδένων 

από όλες τις πιθανές θέσεις του κοιλιακού κύτους με 
ιστολογική εξέταση όλων των δειγμάτων. η μέθοδος αυ-
τή εφαρμόσθηκε τη δεκαετία 1975-1985 και ακολούθως 
εγκαταλείφθηκε. ςήμερα, ισχύει μόνον η κλινική σταδι-
οποίηση και εξακολουθεί να ονομάζεται σταδιοποίηση 
Ann-Arbor (από το όνομα μικρής πόλης στο Michigan 
των ηΠΑ, όπου έγινε η συνάντηση των ειδικών το 1971 
και προέκυψε η εν λόγω μέθοδος καθορισμού του στα-
δίου της νόσου), τροποποιηθείσα κατά Cotswolds (μικρή 
πόλη στην περιοχή του λονδίνου)23 το 1989. η σταδιο-
ποίηση του HL, προβλέπει την κατάταξη των ασθενών 
σε τέσσερα στάδια, τα οποία χαρακτηρίζονται με λατινι-
κούς αριθμούς (ι, ιι, ιιι, ιV) με επιπλέον συμβολισμούς 
όπως σαφέστατα επεξηγείται στον Πίνακα 6.

Επίκριση
το ηL κατά κανόνα εκδηλώνεται με διόγκωση λεμ-

φαδένων σε ανατομικές θέσεις άνωθεν του διαφράγμα-
τος. ςυνήθως, προσβάλει νεαρούς ενήλικες. ςε λίγους 
ασθενείς, η παρουσία Β-συμπτωμάτων συμβάλλει στην 
πιθανολόγηση της διάγνωσης. η κλινική εικόνα είναι ως 
επί το πλείστον χαρακτηριστική, έτσι ώστε να πιθανολο-
γείται η διάγνωση της νόσου μόνο με “ιπποκρατικές” με-
θόδους. τα εργαστηριακά ευρήματα του HL, πέραν της 
χαρακτηριστικής ιστολογίας των λεμφαδένων η οποία 
θέτει και τη διάγνωση, δεν είναι ειδικά, αλλά συνεισφέ-
ρουν στον προσδιορισμό της εκτάσεως και τον καθορι-

Πίνακας 5. Εξετάσεις συμβάλλουσες στη διάγνωση, αρχική αξιολόγηση και καθορισμό του σταδίου σε ασθενείς 
με λέμφωμα Hodgkin
A. Υποχρεωτικές Β. Προαιρετικές Γ. Επί Ενδείξεως
Ιστορικό -Αντικειμενική 
εξέταση 

Τομογραφία εκπομπής 
ποζιτρονίων (FDG PET-scan)

Υπερηχογράφημα ήπατος-σπληνός

Βιοψία λεμφαδένος Σπινθηρογράφημα ήπατος- σπληνός

Γενική αίματος, ΤΚΕ, βιοχημικός έλεγχος Μαγνητική τομογραφία θώρακος-
κοιλίας ή άλλων περιοχών επιλεκτικά

ΗΒsAg, anti-HCV, anti-HIV Βιοψία ήπατος
Υπερηχογράφημα καρδιάς Απλές ακτινογραφίες οστών
Ακτινογραφία θώρακος (F+P) Αξονική τομογραφία οστικών μορίων
Αξονική τομογραφία τραχήλου
Αξονική τομογραφία θώρακος 
Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, 

συμπεριλαμβανομένων των βουβωνικών 
περιοχών και των μηριαίων τριγώνων άμφω 

Μαγνητική τομογραφία οστικών 
μορίων-μυελού των οστών

Οστεομυελική βιοψία Σπινθηρογράφημα οστών

Από: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη. Γ.Α. Πάγκαλης και Συνεργατών, Σελίδα 627. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 (Τροποποιηθέν)
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Πίνακας 6. Λέμφωμα Hodgkin. Σταδιοποίηση Ann-Arbor/Τροποποίηση Cotswolds
Στάδιο Περιγραφή

Ι Προσβολή μιας λεμφαδενικής περιοχής ή λεμφικού οργάνου (σπλήν, θύμος, κ.λπ.) ή μιας εξωλεμφαδενικής 
περιοχής [ΙΕ]

ΙΙ Προσβολή δύο ή περισσότερων λεμφαδενικών περιοχών στην ίδια πλευρά του διαφράγματος ή εντοπισμένη 
προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής και λεμφαδένων στην ίδια πλευρά του διαφράγματος [ΙΙΕ].

Ο αριθμός των προσβεβλημένων ανατομικών περιοχών ή λεμφικών οργάνων υποδηλώνεται με δείκτη 
[π.χ. ΙΙ2].

Όλες οι λεμφαδενικές ομάδες του μεσοθωρακίου λογίζονται ως μία μόνο ανατομική περιοχή, με 
εξαίρεση τις πνευμονικές πύλες που προσμετρώνται ξεχωριστά. Αμφοτερόπλευρη διόγκωση πυλαίων 
λεμφαδένων του πνεύμονος συν προσβολή μεσοθωρακίου συνιστά στάδιο ΙΙ3

ΙΙΙ Προσβολή λεμφαδενικών περιοχών ή λεμφικών οργάνων σε αμφότερες τις πλευρές του διαφράγματος, 
που μπορεί να συνοδεύεται από προσβολή του σπληνός [ΙΙΙS], εντοπισμένη περιοχική προσβολή μιας 
εξωλεμφαδενικής περιοχής [ΙΙΙΕ] ή και των δύο [ΙΙΙSE].

ΙΙΙ1: Με προσβολή κοιλιακών λεμφαδένων ή/και λεμφαδένων πύλης ήπατος ή πύλης σπληνός ή/και του 
σπληνός καθεαυτού

ΙΙΙ2: Με προσβολή παραορτικών, λαγονίων ή μεσεντερίων λεμφαδένων

ΙV Διάχυτη ή εκτεταμένη προσβολή ενός ή περισσότερων εξωλεμφαδενικών ιστών ή οργάνων, με ή χωρίς 
συνοδό λεμφαδενική προσβολή

Συμβολισμοί Εφαρμόσιμοι σε όλα τα Στάδια
Α Απουσία συμπτωμάτων

Β Παρουσία συμπτωμάτων, πυρετός (>380C) σταθερός ή υποτροπιάζων κατά τον τελευταίο μήνα ή/και 
έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις κατά τον τελευταίο μήνα ή/και απώλεια βάρους>10% του συνολικού 
βάρους, το προηγούμενο εξάμηνο

Χ Ογκώδης νόσος (μάζα μεσοθωρακίου >1/3 της εγκάρσιας διαμέτρου του θωρακικού κλωβού στο επίπεδο 
Θ5/6 ή/και λεμφαδενική μάζα ≥10εκ)

Ε Προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής είτε εγγύς είτε κατά συνέχεια ιστού γνωστής προσβεβλημένης 
λεμφαδενικής περιοχής

*Η προσβολή του ήπατος και του μυελού των οστών λογίζεται πάντοτε ως στάδιο ΙV. 
**H τεκμηρίωση της διήθησης του ήπατος απαιτεί την ανάδειξη πολλαπλών εστιακών βλαβών (αποκλειόμενης της κυστικής ή αγγειακής 

τους φύσεως) με δύο τουλάχιστον απεικονιστικές μεθόδους. Ηπατομεγαλία βάσει της κλινικής εξέτασης με ή χωρίς διαταραχή της ηπατι-
κής βιολογίας δεν επαρκεί. 

***Η τεκμηρίωση της προσβολής του σπληνός απαιτεί είτε την αδιαμφισβήτητη ανεύρεση ψηλαφητού σπληνός με την κλινική εξέταση ή αμ-
φιβόλως ψηλαφητού σπληνός με ακτινολογική κατάδειξη σπληνομεγαλίας ή πολλαπλών εστιακών βλαβών (αποκλειόμενης της κυστικής 
ή αγγειακής τους φύσεως). Κατάδειξη μόνο σπληνομεγαλίας με ακτινολογικές μεθόδους δεν επαρκεί

Από: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στην Κλινική Πράξη. Γ. Α. Πάγκαλη και Συνεργατών, σελίδα 626. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2008 (Τροποποιηθέν)

σμό του σταδίου της νόσου. καθοριστικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση αυτή, έχουν παίξει η αξονική τομογραφία και 

η οστεομυελική βιοψία, προσφάτως δε και το σπινθηρο-
γράφημα-τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων.

Hodgkin Lymphoma: clinical and laboratory findings and staging procedures
by Gerasimos Α. Pangalis1,2, μaria Moschogiannis1, Xanthi Giakoumi1,  

Pantelis τsirkinidis1,3, Sotirios Sachanas1

1Department of Haematology, Athens Medical Center, Psychikon Branch, 2Department of 
Haematology, National and Kapodistrian University of Athens, 3Department of Haematology,  

401 General Army Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Hodgkin lymphoma usually affects young adults. The majority of patients present with 
asymptomatic, non-tender, hard and fixed lymphadenopathy of the cervical, supraclavicular and/or ax-
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illary areas. The disease commonly involves the upper mediastinum in the form of bulky lymphadenop-
athy. 30-40% of the patients, mostly with advanced stage disease, develop B-symptoms, which include 
fever (usually >38˚C) which frequently has a cyclical high-grade character, drenching nights sweats and 
weight loss (≥10% of the body weight in 6 months). Pain in the affected areas after consumption of al-
coholic drinks is a rare but specific disease characteristic. Cervical and supraclavicular lymph nodes are 
most commonly affected, followed by mediastinal, paraortic and axillary lymph nodes, while spleen in-
volvement is reported in 20% of patients. The disease is rarely pure infradiaphragmatic while lung, bone 
marrow and liver involvement are the commonest extranodal sites of disease. Laboratory findings are 
usually normal, especially at early disease stage, whereas advanced disease is commonly accompanied 
by anemia, leukocytosis with neutrophilia, lymphocytopenia and thrombocytosis. More than 50% of pa-
tients present with elevated ESR, while increased LDH, β2-microglobulin, a2 globulins and acute phase 
proteins are observed in various percentages of patients. Staging procedures include plain chest X-rays 
and whole body computed tomographies. FDG PET CT scan contributes to the evaluation of disease sites 
undetectable by conventional imaging techniques as well as residual masses. Bone marrow trephine bi-
opsy is necessary. The disease stage constitutes an important prognostic factor.
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Λέμφωμα Hodgkin: Θεραπεία πρώτης γραμμής  
και προγνωστικοί παράγοντες

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος, Γεώργιος Μπούτσικας, Ανδρέας Σαρρής, Μαρία Κ. Αγγελοπούλου

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι ιάσιμο στην πλειονότητα των ασθενών. Προγνωστικά δι-
ακρίνεται σε αρχικά, ενδιάμεσα και προχωρημένα στάδια, βάσει της κλασικής σταδιοποίησης Ann Arbor 
και της παρουσίας ορισμένων παραγόντων κινδύνου (ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου, Β-συμπτώματα 
και τκΕ, αριθμός προσβεβλημένων λεμφαδενικών περιοχών και εξωλεμφαδενική επέκταση της νόσου 
ή ηλικία). τα αρχικά στάδια (ι/ιι χωρίς παράγοντες κινδύνου) αντιμετωπίζονται με 2-4 κύκλους χημει-
οθεραπείας με τον συνδυασμό ABVD και ακτινοβόληση προσβεβλημένου πεδίου σε δόση 20-30 Gy, 
ενώ στα ενδιάμεσα στάδια (ι/ιι με τουλάχιστον 1 παράγοντα κινδύνου) απαιτούνται 4-6 κύκλοι ABVD 
και ακτινοβόληση προσβεβλημένου πεδίου σε δόση 30 Gy. η υιοθέτηση επιθετικότερης χημειοθεραπεί-
ας στα ενδιάμεσα στάδα βελτιώνει τον έλεγχο της νόσου χωρίς όμως να αυξάνει τη συνολική επιβίωση. 
ςτα προχωρημένα στάδια (III/IV ή και ιιΒ με ογκώδες μεσοθωράκιο ή/και εξωλεμφαδενική επέκταση 
της νόσου), ο συνδυασμός BEACOPP-escalated υπερτερεί του ABVD σε ασθενείς έως 60 ετών, τα εν-
δεχόμενα όμως οφέλη στη συνολική επιβίωση επιτυγχάνονται με το κόστος της σημαντικής τοξικότη-
τος και κυρίως τον κίνδυνο τοξικού θανάτου ή δευτεροπαθούς λευχαιμίας. η χορήγηση 6 αντί 8 κύκλων 
BEACOPP-escalated πιθανώς μετριάζει τους σοβαρούς αυτούς κινδύνους. Εναλλακτικά, η πρώιμη αξι-
ολόγηση της ανταπόκρισης στο ABVD με την χρήση PET μετά το 2ο κύκλο μπορεί να διευκολύνει τη 
χρήση του BEACOPP-escalated στην υποομάδα ασθενών προχωρημένων σταδίων που πραγματικά το 
χρειάζεται. η χρήση του PET μετά το πέρας της χημειοθεραπείας έχει ήδη περιορίσει την ανάγκη ακτι-
νοβόλησης στα προχωρημένα στάδια, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές μετά από χημειοθεραπεία τύπου 
BEACOPP-escalated, όπου η χρήση της ακτινοβόλησης έχει περιορισθεί στο 10% των ασθενών περί-
που. Ελπίζεται ότι σύντομα θα επιτευχθεί κάτι ανάλογο και για τους ασθενείς περιορισμένων σταδίων 
με τη βέλτιστη χρήση του PET κατά τη διάρκεια ή μετά τη χημειοθεραπεία με ABVD. Πέραν της προα-
ναφερθείσας προγνωστικής ταξινόμησης, στα προχωρημένα στάδια η έκβαση της νόσου προς το παρόν 
καθορίζεται από το Διεθνή Προγνωστικό Δείκτη (IPS). Παρ’ ότι έχουν περιγραφεί πολλοί ενδιαφέροντες 
και συχνά ισχυροί βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες, δυστυχώς δεν έχουν μέχρι σήμερα ενσωματω-
θεί στην καθ’ ημέραν πράξη για λόγους που μεταξύ άλλων σχετίζονται με θέματα αναπαραγωγιμότη-
τος και απουσίας επιβεβαιωτικών προοπτικών μελετών. Παρ’ όλα αυτά, η συντελούμενη πρόοδος στην 
κατανόηση της βιολογίας του HL πιθανώς θα οδηγήσει σε βελτιωμένες προγνωστικές ταξινομήσεις και 
θα καθοδηγήσει την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών στο εγγύς μέλλον.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin (HL) αποτελεί λεμφοϋπερπλα-

στικό νόσημα με ετήσια επίπτωση 2.4 περιπτώσεις ανά 
100.000 πληθυσμού. η νόσος είναι Β-προέλευσης στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. ςύμφωνα με την 
ταξινόμηση του Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας (WHO) 
διακρίνεται σε δύο οντότητες: το κλασσικό HL (cHL, 95% 
των περιπτώσεων) και τον οζώδη λεμφοεπικρατούντα 
υπότυπο (NLPHL, 5% των περιπτώσεων). ςτην παρούσα 
ανασκόπηση αναλύεται η θεραπεία και οι προγνωστικοί 
παράγοντες για την έκβαση του cHL, ενώ τα σχετικά δε-
δομένα για τον NLPHL δίδονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο.
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η έκβαση των ασθενών με HL έχει βελτιωθεί σημα-
ντικά, ώστε το νόσημα να θεωρείται ιάσιμο στη μεγάλη 
πλειονότητα των ασθενών. για το λόγο αυτό αποδίδεται 
πλέον μεγάλη σημασία στις μακροχρόνιες επιπλοκές της 
θεραπείας, όπως οι δευτεροπαθείς κακοήθειες, η τοξικό-
τητα από το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα 
και η υπογονιμότητα. η εύρεση της χρυσής τομής ανά-
μεσα στην αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα της 
χημειοθεραπείας (ΧμΘ) και της ακτινοθεραπείας (ΑκΘ) 
αποτελεί τη σύγχρονη πρόκληση. Προς την κατεύθυνση 
αυτή μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη προγνωστικών συ-
στημάτων που να επιτρέπουν την έγκαιρη τροποποίηση 
της θεραπείας, ώστε να αποφεύγεται η υπερ-θεραπεία στα 
περιορισμένα ή τα καλής πρόγνωσης εκτεταμένα στάδια 
και να αντιμετωπίζονται πιο επιθετικά οι ασθενείς που 
αναμένεται να έχουν δυσμενή πρόγνωση.

Αδρή προγνωστική Ταξινόμηση1-13

με βάση την κλινική σταδιοποίηση (Ann Arbor και 
τροποποίηση Cotswolds)1,2 και άλλους προγνωστικούς 
παράγοντες, το HL ταξινομείται σε νόσο περιορισμένων 
σταδίων και νόσο προχωρημένων σταδίων. τα περιορι-
σμένα στάδια διαχωρίζονται περαιτέρω σε αρχικά (ή αρ-
χικά καλής πρόγνωσης) και ενδιάμεσα (ή αρχικά πτωχής 
πρόγνωσης) ανάλογα με την απουσία ή παρουσία συγκε-
κριμένων προγνωστικών παραγόντων (πίνακας 1).

γενικά τα στάδια ι και ιιΑ ταξινομούνται ως αρχικά 
ή ενδιάμεσα αναλόγως προγνωστικών παραγόντων από 
όλες τις μείζονες ερευνητικές ομάδες, ενώ τα στάδια ιιι/
IV θεωρούνται από όλους προχωρημένα. το στάδιο ιιΒ 
αποτελεί αμφιλεγόμενο σημείο, όπως φαίνεται στον πίνα-
κα 1 και αναλύεται παρακάτω, όπου δίδονται οι ορισμοί 

των αρχικών, ενδιαμέσων και προχωρημένων σταδίων 
σύμφωνα με τη γερμανική ομάδα μελέτης του λεμφώ-
ματος Hodgkin (German Hodgkin Study Group-GHSG) 
και τον EORTC (European Organization for the Research 
and Treatment of Cancer).

ςύμφωνα με τη GHSG και τον EORTC, η διάκριση 
μεταξύ αρχικών και ενδιαμέσων σταδίων βασίζεται στην 
απουσία ή την παρουσία τουλάχιστον 1 παράγοντος κιν-
δύνου (Α+τκΕ ≥50 ή Β+τκΕ ≥30, προσβολή ≥3 ή ≥4 
λεμφαδενικών περιοχών, ογκώδες μεσοθωράκιο και εξω-
λεμφαδενική νόσος ή ηλικία ≥50 ετών) (πίνακας 1). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορισμός της ογκώδους νόσου 
μεσοθωρακίου βάσει της απλής ακτινογραφίας θώρακος 
κατά GHSG ή EORTC διαφέρει (πίνακας 1). οι ταξινο-
μήσεις αυτές δεν έχουν επικυρωθεί επαρκώς σε προοπτι-
κές μελέτες ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ως 
βασικό κορμό της θεραπείας τους3. Επίσης, η κατάταξη 
των ασθενών βασίζεται στην παρουσία τουλάχιστον ενός 
δυσμενούς παράγοντα, ενώ φαίνεται ότι η συρροή ≥2 δυ-
σμενών παραγόντων3-5 ή η παρουσία συγκεκριμένων εξ’ 
αυτών (π.χ. ογκώδες μεσοθωράκιο ή/και αυξημένη τκΕ)6 
επιβαρύνει περαιτέρω την πρόγνωση. Ευλόγως λοιπόν 
εγείρεται το ερώτημα κατά πόσον η εφαρμογή των ανω-
τέρω ταξινομήσεων είναι έγκυρη όταν χορηγείται συν-
δυασμός ΧμΘ με βάση την ανθρακυκλίνη και ΑκΘ και 
εάν υπό την αυτή αντιμετώπιση η πρόγνωση των αρχικών 
και ενδιαμέσων σταδίων διαφέρει όντως τόσο, ώστε να 
διαχωρίζονται και να τείνουν να αντιμετωπίζονται διαφο-
ρετικά (πίνακας 2)6,8,9,11-13. Έτσι, υπό την ίδια σύγχρονη 
θεραπεία, η ταξινόμηση GHSG παρουσιάζει περιορισμέ-
νη διακριτική ικανότητα μεταξύ αρχικών και ενδιαμέσων 
σταδίων, ενώ επιπλέον υπάρχει μια ομάδα ενδιαμέσων 
σταδίων (χωρίς ογκώδες μεσοθωράκιο ή αυξημένη τκΕ) 

Πίνακας 1. Αδρή προγνωστική ταξινόμηση ασθενών με λέμφωμα Hodgkin

Ερευνητικές Ομάδες
GHSG EORTC

Παράγοντες Κινδύνου α. ≥3 λεμφαδενικές περιοχές
β. A + ΤΚΕ ≥50 ή B + ΤΚΕ ≥30
γ. Ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου*
δ. Ε-νόσος

α. ≥4 λεμφαδενικές περιοχές
β. A + ΤΚΕ ≥50 ή B + ΤΚΕ ≥30
γ. Ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου**
δ. Ηλικία ≥50 ετών

Αδρή Προγνωστική Ταξινόμηση
Αρχικά Στάδια I, II χωρίς π.κ. I, II χωρίς π.κ.
Ενδιάμεσα Στάδια I, IIA & ≥1 π.κ.

IIB & π.κ. α ή/και β
I, II & ≥1 π.κ.

Προχωρημένα Στάδια IIB & π.κ. γ ή/και δ
III, IV

III, IV

* Κατά GHSG: ≥1/3 (≥0.33) της μεγίστης εγκαρσίας διαμέτρου του θωρακικού κλωβού, συνήθως περί το διάφραγμα
** Κατά EORTC: ≥0.35 της εγκαρσίας διαμέτρου του θωρακικού κλωβού στο επίπεδο Θ5-Θ6
π.κ.= Παράγοντες κινδύνου, E-νόσος=Εξωλεμφαδενική επέκταση νόσου
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με έκβαση ανάλογη αυτής των αρχικών6. Αντίθετα, η τα-
ξινόμηση EORTC διαθέτει μεγαλύτερη διακριτική ικανό-
τητα, γεγονός που οφείλεται στη δυσμενέστερη έκβαση 
των ενδιαμέσων σταδίων, λόγω της ενσωμάτωσης του 
συνόλου των ασθενών σταδίου ιιΒ8,11.

για τα προχωρημένα στάδια έχει επικρατήσει ο Δι-
εθνής Προγνωστικός Δείκτης (International Prognostic 
score; IPS)7. η εξ’ ίσου καλή εφαρμογή του υπό τη σύγ-
χρονη ΧμΘ αποτελεί επίσης αμφιλεγόμενο σημείο, όπως 
θα αναλυθεί στη σχετική ενότητα, μαζί με την περαιτέρω 
προγνωστική ταξινόμηση και τους αναδυόμενους βιολο-
γικούς προγνωστικούς παράγοντες.

Θεραπεία περιορισμένων Σταδίων8-45

Θεραπεία εκλογής στα περιορισμένα στάδια του HL 
αποτελεί ο συνδυασμός ΧμΘ και ΑκΘ (ΧμΘ+ΑκΘ). 
ο συνδυασμός ΧμΘ+ΑκΘ ήρθε να αντικαταστήσει την 
ΑκΘ ως μονοθεραπεία, που εφαρμοζόταν παλαιότερα στα 
περιορισμένα στάδια, καθώς αρκετές μελέτες κατέδειξαν 
την υπεροχή του, ειδικά όσον αφορά την επιβίωση ελεύ-
θερη αστοχίας της θεραπείας (Freedom From treatment 
Failure; FFTF)8-11. Χημειοθεραπευτικός συνδυασμός εκλο-
γής είναι το ABVD (Δοξορουβικίνη, μπλεομυκίνη, Βι-

μπλαστίνη, Ντακαρβαζίνη). Ωστόσο, παραμένουν βασικά 
ερωτήματα που αφορούν τον αριθμό των κύκλων ΧμΘ, 
τη χρήση εντατικής ΧμΘ τύπου BEACOPP ή τη χρήση 
συνδυασμών τύπου ABVD αλλά με λιγότερα φάρμακα, 
σε ασθενείς με ή χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες αντί-
στοιχα, το πεδίο και τη δόση της ΑκΘ, τη δυνατότητα 
παράλειψης της ΑκΘ σε επιλεγμένους ασθενείς με σκο-
πό την ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης μακροχρόνιων 
επιπλοκών και το ρόλο της τομογραφίας εκπομπής ποζι-
τρονίων (PET-Scan).

Αριθμός κύκλων χημειοθεραπείας  
στα περιορισμένα στάδια

Αρχικά στάδια

η χορήγηση 4 κύκλων ABVD και συμπληρωματικής 
ΑκΘ θεωρείται εύλογη επιλογή για τα αρχικά στάδια του 
HL, αλλά πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι η χορή-
γηση 2 κύκλων είναι επαρκής. μετά από διάμεση παρα-
κολούθηση 7.5 ετών, η μελέτη HD10 της GHSG δεν έχει 
καταδείξει διαφορά μεταξύ 4 και 2 κύκλων ABVD12 με 
8-ετή FFTF 88% και 86% αντίστοιχα και 8-ετή συνολική 
επιβίωση 94.5% σε αμφότερες τις υποομάδες (πίνακας 

Πίνακας 2. Είναι οι ταξινομήσεις της GHSG και του EORTC επαρκείς;

Μελέτη Στάδια Θεραπεία

Επιβίωση Ελεύθερη Αστοχίας, 
FFTF (%)

5-ετής 8-ετής
HD79 Αρχικά 2 x ABVD + (30+10) Gy ΑΘ-ΕΠ ~90 ~87

HD1012 Αρχικά 2 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ ΔΔ 86

HD1012 Αρχικά 4 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ ~93 87

HD146* Ενδιάμεσα χαμηλού κινδύνου** 4 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ 91 ΔΔ

HD1113 Ενδιάμεσα 4 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ 85 ~83

HD146* Ενδιάμεσα 4 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ 89 ΔΔ

HD146§ Ενδιάμεσα υψηλού κινδύνου§ 4 x ABVD + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ 88 ΔΔ

H7F11 Αρχικά 6 x EBVP + ΑΘ-ΠΠ ΔΔ 88§§

H7U11 Ενδιάμεσα (με το σύνολο των ΙΙΒ) 6 x EBVP + ΑΘ-ΠΠ ΔΔ 68§§

H8F8 Αρχικά 3 x MOPP/ABV + ΑΘ-ΠΠ 98 93§§

H8U8 Ενδιάμεσα (με το σύνολο των ΙΙΒ) 4 x MOPP/ABV + ΑΘ-ΠΠ 88 80§§

Τα υψηλότερα ποσοστά στην HD14 μπορεί εν μέρει να οφείλονται στον περιορισμό ηλικίας (16-60 ετών έναντι 16-75 στις HD10, HD11).
Τα χαμηλότερα ποσοστά στην H8U οφείλονται στο ότι κατά τον EORTC στα ενδιάμεσα στάδια περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς σταδίου ΙΙΒ.
*Τα ποσοστά στη μελέτη HD14 αφορούν Progression Free Survival (PFS)
**Με ≥3 περιοχές ±Ε-νόσο αλλά χωρίς ογκώδες μεσοθωράκιο ή αυξημένη ΤΚΕ
§Με ογκώδες μεσοθωράκιο ή/και αυξημένη ΤΚΕ (με ή χωρίς ≥3 περιοχές ή Ε-νόσο)
§§Τα αποτελέσματα στις μελέτες Η7F, H7U, H8F, H8U αφορούν 10-ετείς και όχι 8-ετείς επιβιώσεις
FFTF= Freedom From Treatment Failure, ΑΘ= Ακτινοθεραπεία, ΕΠ= Εκτεταμένου πεδίου, ΠΠ= Προσβεβλημένου πεδίου, ΔΔ= Δεν Δίδεται
Οι προσεγγιστικές τιμές (π.χ. ~90%) έχουν προκύψει από τις καμπύλες επιβίωσης
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Πίνακας 3. Μελέτες θεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin αρχικών και ενδιαμέσων σταδίων6,8,12,13,17,27

Μελέτη - Σκέλη
Γενικά 

Χαρακτηριστικά Ασθενείς

Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης Νόσου (FFTF)
Χρόνος 
FFTF, % Συγκρίσεις

HD10, GHSG12, Αρχικά Στάδια 8 έτη
ABVDx2 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Αξιολογήσιμοι: 1190 295 86 4 vs 2 κύκλοι:
ABVDx2 + ΑΘ-ΠΠ 20 Gy 16-75 ετών, 1998-2003 299 86 88% vs 86%, HR 1.17 (0.82-1.67)
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Διάμεση Παρακ: 91 μήνες 298 87 30 vs 20 Gy:
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 20 Gy 298 90 88% vs 89%, HR 1.00 (0.68-1.47)
HD13, GHSG, Αρχικά Στάδια
ABVDx2 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Πρώιμη διακοπή των σκελών ABV 

και AV λόγω αυξημένου ποσοστού 
αστοχιών της θεραπείας

ABV x2 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy
AVD x2 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy
AV x2 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy
H8F, EORTC/GELA8, Αρχικά Στάδια 10 έτη
MOPP/ABVx3 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy Αξιολογήσιμοι: 542 270 93% p<0.001¶

Υφολική Λεμφαδενική  
Ακτινοβόληση + Σπλην

15-70 ετών, 1993-1999
Διάμεση Παρακ: 92 μήνες

272 68%

H9F, EORTC/GELA27, Αρχικά Στάδια¶¶ 5 έτη
EBVPx6 + ΑΘ-ΠΠ 36 Gy Αξιολογήσιμοι: 578 239 89% 36 Gy vs. 20 Gy vs. άνευ RT: p<0.001
EBVPx6 + ΑΘ-ΠΠ 20 Gy 15-70 ετών, έως 2004 209 85% 36 Gy vs. 20 Gy: p=0.19
EBVPx6 χωρίς ΑΘ Διάμεση Παρακ: 60 μήνες 130 69% Πρώιμη διακοπή σκέλους άνευ RT
HD11, GHSG13, Ενδιάμεσα Στάδια 5 έτη
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Αξιολογήσιμοι: 1395 356 85 BEACOPP vs ABVD (30Gy): p=0.65
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 20 Gy 16-75 ετών, 1998-2003 347 81 BEACOPP vs ABVD (20Gy): p=0.02
BEACOPP-basex4 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Διάμεση Παρακ: 91 μήνες 341 87 30 vs 20 Gy (BEACOPP): διαφορά 

-0.8% (-5.8 έως 4.2)
BEACOPP-basex4 + ΑΘ-ΠΠ 20 Gy 351 87 30 vs 20 Gy (ABVD): διαφορά -4.7% 

(-10.3 έως 0.8)
HD14, GHSG6, Ενδιάμεσα Στάδια 5 έτη
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 30 Gy Αξιολογήσιμοι: 1528 765 88% BEACOPP-esc vs ABVD: p<0.001
BEACOPP-esc x2 + ABVDx2  

+ ΑΘ-ΠΠ 30 Gy
18-60 ετών, 2003-2008

Διάμεση Παρακ: 43 μήνες
763 95% HR 0.44 (0.30-0.66)

H8U, EORTC/GELA8, Ενδιάμεσα Στάδια 10 έτη
MOPP/ABVx6 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy Αξιολογήσιμοι: 996 336 82%
MOPP/ABVx4 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy 15-70 ετών, 1993-1999 333 80% p=0.80
MOPP/ABVx4 + Υφολική  

Λεμφαδενική ΑKΘ
Διάμεση Παρακ: 92 μήνες 327 80%

H9U, EORTC/GELA17, Ενδιάμεσα Στάδια 5 έτη
ABVDx6 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy Αξιολογήσιμοι: 808 276 91%
ABVDx4 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy 15-70 ετών, έως 2002 277 85% p=0.27
BEACOPP-basex4 + ΑΘ-ΠΠ 36-40 Gy Διάμεση Παρακ: 67 μήνες 255 89%

Οι διαφορές μεταξύ των σκελών δεν είναι στατιστικώς σημαντικές, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο
HR = Hazard ratio
¶ Συνολική επιβίωση στα 10 έτη 97% έναντι 92% (p=0.001) με υπεροχή του συνδυασμού χημειοθεραπείας-ΑΚΘ
¶¶ Μόνον ασθενείς που μετά το EBVP ευρίσκονταν σε CR/CRu
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3). Επιπλέον, η χορήγηση 2 κύκλων ABVD είναι ασφα-
λέστερη όσον αφορά την αιματολογική και μη τοξικότη-
τα. Επίσης, σε συνδυασμό με ΑκΘ, ο EORTC χορηγεί 
3 κύκλους ABVD (www.clinicaltrials.gov, EORTC H10 
trial) και ιταλικές και Βρετανικές ομάδες 3-4 κύκλους14,15.

ςτη μελέτη H8F του EORTC αναφέρθηκαν εξαιρετι-
κά αποτελέσματα με τη χορήγηση 3 κύκλων υβριδικού 
MOPP/ABV και ΑκΘ προσβεβλημένου πεδίου (ΠΠ) με 
10-ετή FFTF 93% και 10-ετή συνολική επιβίωση 97%8. 
τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα όμως δημοσιεύο-
νται σε μια εποχή που η χορήγηση ΧμΘ τύπου MOPP 
έχει εγκαταλειφθεί πλήρως, λόγω πρόκλησης στειρότη-
τος και άλλων μακροχρόνιων επιπλοκών.

Ενδιάμεσα στάδια
ςύμφωνα με την GHSG και τον EORTC, θεραπεία 

εκλογής για τα ενδιάμεσα στάδια του HL αποτέλεσε μέχρι 
πρότινος η χορήγηση 4 κύκλων εναλλασσομένου COPP/
ABVD ή υβριδικού MOPP/ABV και ΑΘ-ΠΠ8,16. οι ανω-
τέρω συνδυασμοί αποδίδουν μακρά επιβίωση χωρίς εξέ-
λιξη της νόσου στο 80% των ασθενών περίπου, ποσοστό 
που δε θεωρείται ικανοποιητικό, ενώ έχουν ήδη αντικα-
τασταθεί από το ABVD, διότι είναι πιο τοξικοί χωρίς να 
υπερτερούν σε αποτελεσματικότητα. Βασικό ερώτημα 
αποτελεί το κατά πόσον η χορήγηση 6 κύκλων ΧμΘ 
υπερτερεί των 4: ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη η8U του 
EORTC δε διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ MOPP/ABV 
x 4 + ΑκΘ-ΠΠ, MOPP/ABV x 6 + ΑκΘ-ΠΠ και MOPP/
ABV × 4 σε συνδυασμό με ΑκΘ εκτεταμένου πεδίου8. 
ςτη μελέτη H9U του EORTC εξετάζεται το παραπάνω 
ερώτημα όσον αφορά το ABVD. η μελέτη έχει ανακοινω-
θεί προκαταρκτικά αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ή δημοσι-
ευθεί. η 5-ετής FFTF είναι 91% με ABVDx6+ΑκΘ-ΠΠ 
έναντι 85% με ABVD x4+ΑκΘ-ΠΠ, χωρίς η διαφορά να 
είναι στατιστικώς σημαντική, έτσι ώστε το ερώτημα να 
παραμένει ανοικτό17. Δεδομένης της ισοδυναμίας μεταξύ 
ABVD και εναλλασσομένων και υβριδικών συνδυασμών 
στο προχωρημένο HL και της τοξικότητος των τελευταί-
ων όσον αφορά την εμφάνιση δευτεροπαθών λευχαιμι-
ών και στειρότητος18,19, η χορήγηση 4 κύκλων ABVD θα 
μπορούσε να είναι εξ’ ίσου αποτελεσματική, εξ’ ου και η 
καθιέρωσή της ως μέτρο σύγκρισης (standard arm) στις 
μελέτες HD11, HD14 και H9U.

ςε αντίθεση με την τακτική της GHSG και του EORTC, 
όλοι οι ασθενείς σταδίου ιιΒ αντιμετωπίζονται με 6 του-
λάχιστον κύκλους ABVD ή ισοδυνάμων συνδυασμών από 
ιταλικές, Βρετανικές και άλλες ερευνητικές ομάδες20-24.

ςυμπερασματικά η χορήγηση 6 κύκλων ABVD και 
ΑκΘ-ΠΠ αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τα ενδιάμεσα 
στάδια του HL. τέσσερις κύκλοι πιθανότατα επαρκούν, 
ιδιαίτερα σε επιλεγμένους ασθενείς, όπως π.χ. ασθενείς 
χωρίς Β-συμπτώματα που ανταποκρίνονται ταχέως στη 
χημειοθεραπεία ή ασθενείς με 1-2 μόνο δυσμενείς παρά-

γοντες ή συγκεκριμένους παράγοντες χαμηλότερου κιν-
δύνου, χωρίς όμως τέτοιες διακρίσεις να βασίζονται σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες6,25. τα μάλλον μέτρια αποτελέ-
σματα αυτής της στρατηγικής επιβάλλουν την ανεύρεση 
αφ’ ενός μεν βελτιωμένων θεραπευτικών επιλογών (ιδέ 
κατωτέρω) αφ’ ετέρου δε ισχυρών προγνωστικών παρα-
γόντων με σκοπό τη μετακίνηση των ασθενών με πτωχή 
πρόγνωση στα προχωρημένα στάδια.

Βέλτιστος Χημειοθεραπευτικός Συνδυασμός 
στα Περιορισμένα Στάδια

ο χημειοθεραπευτικός συνδυασμός ABVD αποτελεί 
τη θεραπεία εκλογής στα αρχικά και ενδιάμεσα στάδια 
του HL. Ωστόσο, αντικείμενο μελέτης αποτελεί το κα-
τά πόσον υπάρχει δυνατότητα ελάττωσης των χορηγού-
μενων φαρμάκων στα αρχικά στάδια ή εντατικοποίησης 
της χημειοθεραπείας στα ενδιάμεσα στάδια.

Αρχικά στάδια
η μελέτη HD13 της GHSG, έχοντας ως βάση τη χο-

ρήγηση 2 κύκλων ABVD και 30 Gy ΑκΘ-ΠΠ, διερευνά 
τη δυνατότητα παράλειψης της μπλεομυκίνης, της ντα-
καρβαζίνης ή αμφοτέρων. η τυχαιοποίηση των ασθενών 
στα σκέλη ABV και AV διεκόπη πρόωρα λόγω αυξημέ-
νου αριθμού αστοχιών/υποτροπών. Ως εκ τούτου μόνο η 
παράλειψη της μπλεομυκίνης (συνδυασμός AVD) φαίνε-
ται ενδεχομένως εφικτή, πράγμα που μένει να αποδειχθεί 
στην τελική ανάλυση της μελέτης εάν είναι ισοδύναμο 
του ABVD (μη δημοσιευμένα δεδομένα). 

Ενδιάμεσα στάδια
ςτη δημοσιευμένη μελέτη HD11 της GHSG, 4 κύκλοι 

ABVD με ΑKΘ-ΠΠ δεν υστερούν ως προς την FFTF 
και τη συνολική επιβίωση των 4 κύκλων BEACOPP-
baseline με ΑKΘ-ΠΠ, εφόσον η δόση ΑκΘ είναι 30 Gy13. 
ομοίως, τα αποτελέσματα της H9U του EORTC δε φαί-
νεται να δικαιολογούν την εφαρμογή του συνδυασμού 
BEACOPP-baseline έναντι του ABVD στα ενδιάμεσα 
στάδια της νόσου17. 

Αντιθέτως, η μελέτη HD14 της GHSG κατέδειξε δι-
αφορά όσον αφορά την FFTF (χωρίς κλινικά σημαντική 
διαφορά στην τοξικότητα) μεταξύ ABVD x 4 + 30 Gy 
ΑΘ-ΠΠ και 2 κύκλων BEACOPP escalated και ΑBVD 
x 2 + 30 Gy ΑΘ-ΠΠ6. Επιπλέον φαίνεται ότι το πλεονέ-
κτημα της πλέον εντατικοποιημένης προσέγγισης είναι 
πιο εμφανές στους ασθενείς με συγκεκριμένους δυσμενείς 
προγνωστικούς παράγοντες, δηλ. ογκώδη νόσο μεσοθω-
ρακίου ή/και αυξημένη τκΕ. κατά συνέπεια η περαιτέ-
ρω προγνωστική ταξινόμηση των ενδιαμέσων σταδίων θα 
μπορούσε να κατευθύνει την εξατομίκευση της θεραπευ-
τικής στρατηγικής. ςε καμμία περίπτωση δεν έχει αναδει-
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χθεί όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση με τη χρήση 
του BEACOPP-escalated, τουλάχιστον προς το παρόν.

Πεδίο ακτινοθεραπείας
η ΑΘ-ΠΠ αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στα αρχικά 

και ενδιάμεσα στάδια HL σε συνδυασμό με χημειοθερα-
πεία με ABVD ή ισοδύναμους συνδυασμούς, καθώς σχε-
τικές μελέτες κατέδειξαν ότι είναι εξίσου αποτελεσματική 
με την ΑκΘ εκτεταμένου πεδίου σε αυτή την ομάδα ασθε-
νών8,15,16. ο ορισμός του προσβεβλημένου πεδίου αποτε-
λεί αντικείμενο συζήτησης. Βαθμιαία διαμορφώνεται η 
τάση κατά το δυνατόν περιορισμού της ακτινοβόλησης 
όχι πλέον στο προσβεβλημένο πεδίο αλλά στους προσβε-
βλημένους λεμφαδένες (involved node radiotherapy). η 
ισοδυναμία της τακτικής αυτής σε σχέση με την ΑΘ-ΠΠ 
ελέγχεται σε τυχαιοποιημένες μελέτες.

Δόση ακτινοθεραπείας
ο συνδυασμός ΧμΘ και ΑκΘ στα αρχικά και ενδι-

άμεσα στάδια HL επιτρέπει την ελάττωση της δόσης της 
ΑκΘ στα 30 Gy σε σχέση με αυτήν που απαιτείται για 
την εκρίζωση του νοσήματος με ακτινοβόληση ως μονο-
θεραπεία, η οποία ανέρχεται σε 36-45 Gy. η περαιτέρω 
ελάττωση της δόσης ελέγχεται σε τυχαιοποιημένες μελέ-
τες. η χορήγηση ΑΘ-ΠΠ σε χαμηλή δόση (≤32 Gy) με-
τά από ΠΥ (CR), ΠΥ μη επιβεβαιωθείσα (CRu) ή πολύ 
καλή μερική ύφεση (VGPR) με 4-6 κύκλους ABVD ή 
EBVD (E=επιρουβικίνη) αποτελεί την τακτική της κλι-
νικής μας από το 1988. Αναδρομική ανάλυση επί 235 
ασθενών σταδίων ι/ιιΑ3 και ενημέρωση των δεδομένων 
επί 276 ασθενών26 κατέδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν 
28-32 Gy εμφάνισαν σημαντικά λιγότερες υποτροπές σε 
σχέση με αυτούς που έλαβαν <28Gy (ως επί το πλείστον 
20-28 Gy). η διαφορά κατά κύριο λόγο οφείλεται στον 
καλύτερο έλεγχο της νόσου εντός του προσβεβλημένου 
πεδίου, δεν εξετάσθηκε όμως σε σχέση με τους πιθανούς 
προγνωστικούς παράγοντες. 

ςτη μελέτη HD10 της GHSG καταδείχθηκε ότι σε 
ασθενείς αρχικών σταδίων, μετά από ABVD x 2, η δό-
ση της ΑκΘ μπορεί να ελαττωθεί από 30 σε 20 Gy χω-
ρίς διαφορά στην αποτελεσματικότητα και με μικρότερη 
τοξικότητα12. Επίσης, στη μελέτη H9F του EORTC για 
ασθενείς αρχικών σταδίων, η 5-ετής FFTF για τους ασθε-
νείς που έλαβαν 36 Gy και 20 Gy ΑΘ-ΠΠ μετά από CR/
CRu που επετεύχθη με 6 κύκλους EBVP ήταν 89% ένα-
ντι 85% (p=0.19), ενώ η 5-ετής συνολική επιβίωση ήταν 
100% έναντι 98% αντίστοιχα (p=0.41)27. 

ςτα ενδιάμεσα στάδια, μετά από ABVD x 4, η μελέτη 
HD11 της GHSG κατέδειξε μικρού βαθμού αλλά στατι-
στικώς σημαντική διαφορά στην 5-ετή FFTF μεταξύ 30 
Gy και 20 Gy ΑΘ-ΠΠ (85% έναντι 81%). Ωστόσο, η δό-

ση της ΑκΘ δε φαίνεται να επηρεάζει την FFTF, όταν η 
ΧμΘ είναι πιο εντατική, δηλ. BEACOPP-baseline x 4. 
ςε καμμία περίπτωση δε διαπιστώθηκαν διαφορές στη 
συνολική επιβίωση13. 

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων η συνιστώμενη δό-
ση ΑΘ-ΠΠ μετά από επαρκή ανταπόκριση στη ΧμΘ με 
ABVD είναι προς το παρόν 30 Gy, με δυνατότητα ελάτ-
τωσης στα 20 Gy σε ασθενείς χωρίς δυσμενείς προγνω-
στικούς παράγοντες (πίνακας 3). 

Μπορεί η Ακτινοθεραπεία να Παραλειφθεί;
το ερώτημα αυτό προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία 

λόγω των σοβαρών απώτερων επιπλοκών της ΑκΘ. τί-
θεται προς το παρόν σε ασθενείς που δεν έχουν ογκώδη 
νόσο, ενώ η προκαταρκτική απάντηση για τους ασθενείς 
με σχετικώς ογκώδη νόσο (≥5 εκ.) είναι αρνητική ακόμη 
και εάν το PET/CT είναι αρνητικό, τουλάχιστον μετά από 
ΧμΘ τύπου VEBEP28-31. Αρκετές μελέτες έχουν αποπει-
ραθεί να απαντήσουν στο παρελθόν αλλά εμφανίζουν πε-
ριορισμούς όσον αφορά την ισχύ τους και τον σχεδιασμό 
τους. ςτην προαναφερθείσα μελέτη H9F της EORTC η 
ένταξη ασθενών στο σκέλος που δεν περιελάμβανε ΑκΘ 
διεκόπη πρόωρα, λόγω του σημαντικά μεγαλύτερου αριθ-
μού υποτροπών, πλην όμως ο συνδυασμός EBVP που χρη-
σιμοποιήθηκε πιθανώς υστερεί του ABVD27. ςε πρόσφατα 
δημοσιευμένη μετα-ανάλυση, η προσθήκη ΑκΘ φάνηκε 
να βελτιώνει τόσο την FFTF όσο και τη συνολική επιβί-
ωση, πλην όμως η χορηγηθείσα ΧμΘ ήταν ετερογενής 
και τα αποτελέσματα δεν αναλύθηκαν σε συνάρτηση με 
την παρουσία ή μη ογκώδους νόσου32.

η κυριότερη33 και πλέον πολυσυζητημένη34-38 μελέ-
τη που φιλοδοξεί να διευκρινίσει εάν η ΑκΘ δύναται να 
παραλειφθεί σε ασθενείς με HL αρχικών και ενδιαμέσων 
σταδίων χωρίς ογκώδη νόσο είναι η μελέτη NCIC/ECOG 
HD.633. Αφού εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με ογκώδη ή/και 
ενδοκοιλιακή νόσο καθώς και ελάχιστοι ασθενείς με νόσο 
«πολύ καλής πρόγνωσης», 399 ασθενείς κλινικών σταδί-
ων ιΑ/ιιΑ διαστρωματώθηκαν σε μια ομάδα καλής πρό-
γνωσης (χωρίς δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες) 
και μία δυσμενούς πρόγνωσης (≥1 εκ των ακολούθων: 
TKE ≥50, ≥4 θέσεις νόσου, μεικτή κυτταροβρίθεια ή 
λεμφοκυτταρική απογύμνωση, ηλικία ≥40). οι ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν είτε σε θεραπευτική στρατηγική που πε-
ριελάμβανε ΑκΘ είτε στο ερευνητικό σκέλος, όπου χο-
ρηγείτο ABVD ως μονοθεραπεία. το σκέλος ΑκΘ ήταν 
είτε υφολική λεμφαδενική ακτινοβόληση (STNI) σε δό-
ση 35 Gy για την ομάδα καλής πρόγνωσης είτε ABVD x 
2 + STNI 35 Gy για την ομάδα δυσμενούς πρόγνωσης. 
το ερευνητικό σκέλος ήταν κοινό και στις δύο ομάδες: 
μετά από ABVD x 2, οι ασθενείς που επετύγχαναν CR/
CRu ελάμβαναν 2 ακόμη κύκλους (συνολικά 4), ενώ όσοι 
επετύγχαναν μόνο μερική ύφεση (PR) ελάμβαναν 4 ακό-
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μη κύκλους (συνολικά 6). το καταληκτικό σημείο ήταν 
η 12-ετής συνολική επιβίωση, ώστε να λαμβάνονται κα-
τά το δυνατό υπ’ όψιν και οι μακροχρόνιες επιπλοκές. το 
ερευνητικό σκέλος μονοθεραπείας με ABVD υστερούσε 
ως προς την FFTF αλλά υπερτερούσε ως προς τη συνο-
λική επιβίωση, όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα 4. 
οι διαφορές περιορίζονταν στην ομάδα δυσμενούς πρό-
γνωσης. ο αριθμός των θανάτων ήταν 12 στο ερευνητι-
κό σκέλος έναντι 24 στο σκέλος που περιείχε ΑκΘ: Ενώ 
οι θάνατοι από τη νόσο ή από καρδιαγγειακά συμβάμα-
τα δε διέφεραν, οι θάνατοι από άλλες νεοπλασίες ήταν 
περισσότεροι στο σκέλος ΑκΘ (10 έναντι 4). Επιπλέον, 
στο σκέλος ΑκΘ παρατηρήθηκαν 8 θάνατοι με πολύ αμ-
φίβολη σχέση προς την ΑκΘ (3 λοιμώξεις και 5 μη σχε-
τιζόμενοι εκ των οποίων οι 4 εντελώς άσχετοι) έναντι 
κανενός στη μονοθεραπεία με ABVD! Παρ’ ότι η μελέτη 
αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη εγκατάλειψης της ΑκΘ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψιν τα εξής: (1) η χορήγηση 35 Gy STNI αποτελεί για 
τα σύγχρονα δεδομένα μη αποδεκτή στρατηγική, τόσο ως 
προς το πεδίο (έναντι της ΑΘ-ΠΠ) όσο και ως προς τη 
δόση (έναντι των 20-30 Gy) και μπορεί να έχει οδηγήσει 
σε μακροχρόνιες επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί, (2) η χορήγηση 2 μόνο κύκλων ABVD πι-
θανότατα δεν επαρκεί για την ομάδα (ή μέρος της ομά-
δος) δυσμενούς πρόγνωσης (απαιτούνται τουλάχιστον 4 
κύκλοι), ενώ η μονοθεραπεία με STNI έχει εγκαταλειφθεί 
ακόμη και στους ασθενείς καλής πρόγνωσης, (3) Εάν οι 
8 προαναφερθέντες θάνατοι εξαιρεθούν, τότε ο αριθμός 
θανάτων είναι 12 έναντι 16 και η διαφορά πιθανώς δεν 
είναι στατιστικώς σημαντική. η ανάδειξη των μακροχρό-

νιων επιπλοκών θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη παρακο-
λούθηση, Ενώ είναι σαφές ότι ~85% των ασθενών αυτής 
της ομάδος δε χρειάζονται ΑκΘ, η αναγνώρισή τους δυ-
στυχώς δεν είναι δυνατή. ςε αυτό ελπίζεται να βοηθήσει 
το PET-Scan και προκαταρκτικά δεδομένα επ’ αυτού πα-
ρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

Ο ρόλος του PET-Scan
O ορισμός της πλήρους ύφεσης της νόσου έχει τρο-

ποποιηθεί, ώστε να απαιτείται πλέον αρνητικό PET-Scan 
ανεξάρτητα από την τυχόν παρουσία μετρητής υπολειμ-
ματικής βλάβης/βλαβών39.

ςε ασθενείς περιορισμένων σταδίων και εφ’ όσον ακο-
λουθεί ΑκΘ, το αρνητικό PET-scan μετά το πέρας της 
ΧμΘ εξασφαλίζει άριστη, μεσοπρόθεσμη τουλάχιστον, 
πρόγνωση με πιθανότητα υποτροπής της τάξεως του 5% 
σε βάθος 5 ετών14,40-42. Αντίθετα το θετικό PET-scan με-
τά το πέρας της ΧμΘ συνδυάζεται με σαφώς αυξημένη 
πιθανότητα υποτροπής παρά την επακόλουθη συμπλη-
ρωματική χορήγηση ΑκΘ, η οποία ποικίλει σε διάφορες 
μελέτες, φαίνεται όμως ότι ανέρχεται τουλάχιστον στο 
20-30%40 ή και σε ακόμη υψηλότερα ποσοστά στα 2-3 
έτη43. Αν και η ΑκΘ μετατρέπει το PET-scan σε αρνητι-
κό σε μια αναλογία ασθενών, σε άλλους το αποτέλεσμα 
παραμένει θετικό σε άλλες ή και τις ίδιες ανατομικές θέ-
σεις κατά την επανεξέταση μετά την ακτινοβόληση. ςυ-
νήθη τακτική μας αποτελεί η χορήγηση 30 Gy ΑΘ-ΠΠ με 
αύξηση σε θεραπευτική δόση (~40 Gy) στις περιοχές με 
θετικό PET. το κατά πόσον η υιοθέτηση επιθετικότερης 
στρατηγικής με ΧμΘ διάσωσης και αυτόλογη μεταμό-

Πίνακας 4. Ανάλυση 12-ετούς έκβασης ασθενών της μελέτης NCIC/ECOG HD.633

12-ετής Επιβίωση
Μονοθεραπεία  

με ABVD ΑΚΘ ± ABVD

Hazard Ratio  
(95% CI) ABVD / 

ABVD ± ΑΚΘ p

Σύνολο ασθενών (n) 196 203
OS: Συνολική επιβίωση 94% 87% 0.50 (0.25-0.99) 0.04
FFP: Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης Νόσου 87% 92% 1.91 (0.99-3.69) 0.05
EFS: Επιβίωση Ελεύθερη Συμβάματος 85% 80% 0.88 (0.54-1.43) 0.60
Ομάδα ασθενών ευνοϊκής πρόγνωσης (n) 59 64
OS: Συνολική επιβίωση 98% 98% 1.09 (0.07-17.40) 0.95
FFP: Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης Νόσου 89% 87% 0.88 (0.31-2.55) 0.82
EFS: Επιβίωση Ελεύθερη Συμβάματος 89% 86% 0.78 (0.28-2.19) 0.64
Ομάδα ασθενών δυσμενούς πρόγνωσης (n) 137 139
OS: Συνολική επιβίωση 92% 81% 0.47 (0.23-0.97) 0.04
FFP: Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης Νόσου 86% 94% 3.23 (1.28-8.13) 0.006
EFS: Επιβίωση Ελεύθερη Συμβάματος 83% 78% 0.91 (0.52-1.59) 0.74
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σχευση (μετά από ιστολογική τεκμηρίωση της εμμένουσας 
νόσου) υπερέχει συνολικά της ΑκΘ μένει να διερευνηθεί.

Δύο πρόσφατες τυχαιοποιημένες μελέτες διερευνούν 
την πιθανότητα κατάργησης της ΑκΘ σε ασθενείς με HL 
περιορισμένων σταδίων, οι οποίοι καθίστανται PET/CT(-) 
μετά από 2 ή 3 κύκλους ABVD. ςε αμφότερες ο σχεδια-
σμός βασίζεται στην αξιολόγηση ενός ενδιαμέσου PET 
(δηλ. 10-12 ημέρες μετά την ημ. 15 του 2ου ή 3ου κύκλου 
ABVD) και όχι στην αξιολόγηση του τελικού PET, ενώ 
τα προκαταρκτικά τους αποτελέσματα δε συγκλίνουν σε 
σαφές συμπέρασμα. τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
της μελέτης EORTC H10 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, 
υποδηλώνουν ότι η ΑκΘ δεν μπορεί να παραλειφθεί με 
ασφάλεια σε ασθενείς αρχικών και ενδιαμέσων σταδίων 
ι/ιι που καθίστανται PET(-) μετά από 2 κύκλους ABVD: 
οι ασθενείς αυτοί τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν: (1) 1 ή 2 
περαιτέρω κύκλους ABVD (αρχικά και ενδιάμεσα στά-
δια αντίστοιχα) και 30 Gy ΑκΘ προσβεβλημένων λεμ-
φαδένων (ομάδα ελέγχου) ή (2) 2 ή 4 περαιτέρω κύκλους 
ABVD (αρχικά και ενδιάμεσα στάδια αντίστοιχα) χωρίς 
ΑκΘ (ερευνητικό σκέλος). η μελέτη διεκόπη πρόωρα, δι-
ότι η «ανάλυση ματαιότητος» (futility analysis) κατέδειξε 
ότι είναι απίθανο να αποδειχθεί ισοδυναμία μεταξύ των 2 
σκελών, λόγω των πολύ περισσοτέρων πρώιμων υποτρο-
πών στο ερευνητικό σκέλος (ABVD χωρίς ΑκΘ)44. Από 
την άλλη πλευρά, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
Βρετανικής μελέτης RAPID14 ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη 
ότι η ΑκΘ-ΠΠ μπορεί να παραλειφθεί σε ασθενείς στα-
δίων IA/IIA χωρίς ογκώδη νόσο μεσοθωρακίου (<0.33 
στο επίπεδο Θ5/6), οι οποίοι καθίστανται PET/CT(-) 10-
12 ημέρες μετά από 3 κύκλους ABVD: οι ασθενείς αυτοί 
(κατηγορίες Deauville 1 και 2 για τον ορισμό του αρνητι-
κού PET – ιδέ κεφάλαιο 10, Πίνακα 1) τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν είτε ΑΘ-ΠΠ είτε καμία περαιτέρω θεραπεία. 
η 3-ετής FFTF ήταν 93.8% vs. 90.7% για τους ακτινο-
βοληθέντες και μη ασθενείς αντίστοιχα. η διαφορά ήταν 
-2.9% με 95% όρια αξιοπιστίας -10.7% έως +1.4%. το 
περιθώριο ανάδειξης «ισοδυναμίας» (non-inferiority) 
ήταν -7%, δηλ. η υστέρηση της ΧμΘ μόνης έως και 7% 
δεν έχει ακόμη επισήμως αποκλεισθεί. και οι 2 μελέτες 
προφανώς απαιτούν περαιτέρω μακρά παρακολούθηση. 
τα διαφορετικά ευρήματα ενδέχεται να οφείλονται στο 
ότι η μελέτη EORTC H10 συμπεριέλαβε και ασθενείς με 
ογκώδη νόσο. το μέχρι στιγμής συμπέρασμα εξακολου-
θεί να είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς δε χρειάζονται 
ΑκΘ, αλλά ακόμη και το αρνητικό PET δεν καθορίζει 
την ομάδα αυτή με σαφήνεια. Περαιτέρω τυχαιοποιη-
μένες μελέτες, όπως η HD16 του GHSG, εξετάζουν την 
κατάργηση της ΑκΘ μετά από αρνητικό PET στο τέλος 
της ΧμΘ με ABVD. Επίσης, σε άλλο σκέλος της μελέ-
της H10 (F και U) του EORTC, εξετάζεται το όφελος από 
την εντατικοποίηση της ΧμΘ μετά από θετικό ενδιάμε-
σο PET στα αρχικά και ενδιάμεσα στάδια.

Όσον αφορά το ενδιάμεσο (interim) PET-Scan, σε με-
λέτη 163 ασθενών σταδίων ι/ιιΑ η 2-ετής FFTF ήταν 94% 
για τους ασθενείς με αρνητικό PET-Scan μετά 2 κύκλους 
ABVD έναντι 58% για αυτούς με θετικό ενδιάμεσο PET-
Scan45. Παρ’ ότι η διαφορά είναι σημαντική, φαίνεται ότι, 
σε σχέση με τα προχωρημένα στάδια (ιδέ κατωτέρω), η 
σημασία του ενδιαμέσου PET-Scan είναι πιθανώς πιο πε-
ριορισμένη σε αυτή την ομάδα ασθενών, λόγω της υψη-
λής πιθανότητας ψευδώς θετικών ευρημάτων.

οι περισσότερες από τις τρέχουσες τυχαιοποιημένες 
μελέτες που αφορούν τα περιορισμένα στάδια της νό-
σου εξετάζουν τη δυνατότητα παράλειψης της ΑκΘ ή/
και ελάττωσης της ΧμΘ επί αρνητικού PET-Scan μετά 
από 2-3 κύκλους ABVD. Αντίθετα, όπως προαναφέρθη-
κε, επί θετικού PET-Scan δοκιμάζεται η διατήρηση της 
ΑκΘ με αύξηση ή εντατικοποίηση της ΧμΘ.

Θεραπεία προχωρημένων 
Σταδίων7,18-24,41-43,46-68

η ΧμΘ με βάση την ανθρακυκλίνη, τυπικά ο συν-
δυασμός ABVD, αποτελεί την καθιερωμένη θεραπευτική 
αγωγή για το προχωρημένο HL, ενώ ο ρόλος της ΑκΘ δεν 
είναι σαφώς καθορισμένος. Περίπου 60-70% των ασθε-
νών επιτυγχάνουν μακρές υφέσεις με ABVD±ΑκΘ, ακό-
μη δε περισσότεροι με πιο εντατικοποιημένη ΧμΘ τύπου 
BEACOPP-escalated. οι ασθενείς στους οποίους η αρ-
χική θεραπεία αποτυγχάνει ή υποτροπιάζουν μετά από 
CR/CRu έχουν επιφυλακτική πρόγνωση και θα πρέπει 
να υποβάλλονται σε ΧμΘ διάσωσης και αυτόλογη με-
ταμόσχευση εφ’ όσον το επιτρέπει η ηλικία και η φυσική 
τους κατάσταση46-49. Παρά την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί τις τελευταίες 3 δεκαετίες, παραμένουν σημαντικά 
ερωτήματα σχετικά με το βέλτιστο χημειοθεραπευτικό 
συνδυασμό, το ρόλο της ακτινοθεραπείας και την ανα-
παραγώγιμη προγνωστική ταξινόμηση. η λειτουργική 
απεικόνιση με PET/CT αναμένεται να διευκολύνει τις 
θεραπευτικές αποφάσεις.

Καθορισμός των προχωρημένων σταδίων
τα χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετέχουν 

σε μελέτες σχεδιασμένες για HL προχωρημένου σταδί-
ου διαφέρουν ανάμεσα στις διάφορες ερευνητικές ομά-
δες. τα κλινικά στάδια ιιι/ιV θεωρούνται κατ’ εξοχήν ως 
προχωρημένα19,50-53. η ταξινόμηση του σταδίου ιιΒ πα-
ραμένει αντιφατική: ο EORTC, η GELA και οι ορισμέ-
νες αμερικανικές ομάδες εξαιρούν αυτούς τους ασθενείς 
από τον ορισμό του προχωρημένου HL19,51-53. ςύμφωνα 
με την GHSG το στάδιο ιιΒ μπορεί να αντιπροσωπεύει 
προχωρημένο HL, εάν συνδυάζεται με ογκώδες μεσοθω-
ράκιο ή/και εξωλεμφαδενική εντόπιση50. τέλος, Βρετανι-
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κές, ιταλικές και ςουηδικές ομάδες συμπεριλαμβάνουν το 
στάδιο ιιΒ στα προχωρημένα στάδια20,21,23,24,54,55. μερικές 
από τις τελευταίες ομάδες καθώς και σύγχρονες Αμερι-
κανικές και Βρετανικές μελέτες55-57 αντιμετωπίζουν και 
τους ασθενείς σταδίου ιΑ/ιιΑ με ογκώδη νόσο με πρω-
τόκολλα σχεδιασμένα για προχωρημένη νόσο.

Χημειοθεραπευτικά σχήματα για το HL 
προχωρημένων σταδίων

το MOPP ήταν το πρώτο αποτελεσματικό χημειοθερα-
πευτικό σχήμα με 20-ετή FFTF περίπου 30% σε ασθενείς 
κλινικού σταδίου ιιι/ιV (ενημερωμένα αποτελέσματα της 
μελέτης της GALGB)18. το ABVD υπερτερεί έναντι του 
MOPP, τουλάχιστον όσον αφορά την FFTF. ςτην προα-
ναφερθείσα μελέτη, η 20-ετής FFTF μετά από ABVD χω-
ρίς ΑκΘ ήταν 40-45%. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί 
ότι τα ποσοστά αυτά υποεκτιμούν τον έλεγχο της νόσου 
που επιτυγχάνουν οι εν λόγω συνδυασμοί, καθώς οι θά-
νατοι από οποιαδήποτε αιτία προσμετρώνται ως συμβά-
ματα στον υπολογισμό της FFTF. η σημασία αυτής της 
παρατήρησης επαυξάνεται όσο η παρακολούθηση γίνεται 
μακρότερη. Έτσι, εάν υπολογισθούν μόνο τα σχετιζόμε-
να με τη νόσο συμβάματα, το ποσοστό ελέγχου της νό-
σου στα 15 έτη μετά από ABVD±ΑκΘ είναι της τάξεως 
του 60-65% (δεδομένα Αιματολογικής κλινικής ΕκΠΑ 
2012). Απόπειρες να βελτιωθούν αυτά τα αποτελέσμα-
τα με εναλλασσόμενους κύκλους MOPP (ή COPP) και 
ABVD ή με υβριδικά σχήματα 7 (MOPP/ABV) ή 10 φαρ-
μάκων (MOPP/EBV/CAD και COPP/ABV/IMEP) ήταν 
ανεπιτυχείς18-21,23,58,59. τα Βρετανικά εναλλασσόμενα και 
υβριδικά σχήματα που περιέχουν ετοποσίδη, ChlVPP/
PABlOE και ChlVPP/EVA αντίστοιχα, επίσης απέτυχαν 
να βελτιώσουν τα αποτελέσματα του ABVD55. Παρά τα 
αρχικά πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ούτε ο συν-
δυασμός Stanford V αποδείχθηκε καλύτερος του ABVD, 
ενδέχεται δε και να υστερεί, ιδίως εάν το ενσωματωμένο 
πρόγραμμα ΑκΘ δεν τηρείται πιστά21,56,57. Ως αποτέλεσμα 
το ABVD θεωρείται το μέτρο σύγκρισης (gold standard) 
στις τυχαιοποιημένες μελέτες για το προχωρημένο HL, 
σύμφωνα με τις περισσότερες ερευνητικές ομάδες.

κατά τη δεκαετία του 1990, η GHSG εισήγαγε τον συν-
δυασμό BEACOPP-escalated (BEACOPPesc), ο οποίος 
βασίζεται στη χρήση 7 φαρμάκων σε μεγαλύτερες δόσεις 
και βραχύτερα χρονικά διαστήματα. το BEACOPPesc εί-
ναι ο μόνος μέχρι στιγμής συνδυασμός που έχει βελτιώ-
σει την FFTF σε σύγκριση με το ABVD, ενώ βελτίωση 
της συνολικής επιβίωσης έχει δειχθεί σε σύγκριση με το 
COPP/ABVD, όχι όμως και το ABVD50. 

το BEACOPPesc θεωρείται από τη GHSG ως θερα-
πεία εκλογής για τους νεότερους ασθενείς με προχωρη-
μένο HL. η επιλογή αυτή στηρίζεται στα αποτελέσματα 
της μελέτης HD9, που κατέδειξε ότι το BEACOPPesc 

υπερτερεί όσον αφορά την FFTF και τη συνολική επι-
βίωση σε σύγκριση με το COPP/ABVD -ένα ισοδύνα-
μο του ABVD- όπως επίσης και το BEACOPP-baseline, 
που περιέχει χαμηλότερες δόσεις φαρμάκων σε σχέση 
με το BEACOPPesc50. Ενημερωμένα αποτελέσματα της 
HD960 κατέδειξαν ποσοστά 10-ετούς FFTF της τάξεως του 
82%, 70% και 64% για το BEACOPPesc, το BEACOPP-
baseline και το COPP/ABVD αντίστοιχα, ενώ τα ποσο-
στά 10-ετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 86%, 80% και 
75%. Δεδομένης της μεγαλύτερης τοξικότητος, η χρή-
ση του BEACOPP-baseline δεν συνιστάται, καθώς δε 
βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε σχέση με το COPP/
ABVD. το πλεονέκτημα του BEACOPPesc έναντι του 
COPP/ABVD ως προς την FFTF ήταν ανεξάρτητο του 
IPS, ενώ το πλεονέκτημα στη συνολική επιβίωση αφο-
ρούσε μόνο τους ασθενείς με IPS 2-3. Έτσι δε φαίνεται 
να παρέχεται σταθερή βάση που να δικαιολογεί την εντα-
τικοποίηση της θεραπείας σε ασθενείς με υψηλότερο IPS.

η αιματολογική τοξικότητα, οι λοιμώξεις και οι τοξι-
κοί θάνατοι ήταν σαφώς συχνότεροι στους ασθενείς που 
έλαβαν BEACOPPesc σε σχέση με το COPP/ABVD, 
όπως επίσης και οι περιπτώσεις δευτεροπαθούς μυελο-
δυσπλαστικού ςυνδρόμου/οξείας μυελογενούς λευχαι-
μίας (μΔς/ομλ), κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε για την 
αθροιστική επίπτωση του συνόλου των δευτεροπαθών κα-
κοηθειών. Αδρά, 2% των ασθενών απεβίωσαν από οξεία 
τοξικότητα του BEACOPPesc και επιπλέον 3% εμφάνι-
σαν μΔς/ομλ (πίνακας 5). το ποσοστό τοξικών θανά-
των ήταν άμεσα συναρτημένο με την ηλικία, έτσι ώστε η 
χορήγηση BEACOPPesc να είναι απαγορευτική σε άτομα 
60-65 ετών (θνητότητα ~17%!)60-62. ςτους ασθενείς <60 
ετών η θνητότητα με συνδυασμούς τύπου BEACOPPesc 
είναι ~2%. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό τοξικών θανά-
των ήταν <1% σε ασθενείς <40 ετών και υψηλότερο σε 
αυτούς που ήταν 40-49 και 50-59 ετών. Παρ’ όλα αυτά, 
παραμένει ενδιαφέρον ότι μεταξύ των ασθενών <60 ετών, 
ενώ η θνητότητα από τοξικότητα ήταν μέγιστη στην ομά-
δα 50-59 ετών, η συγκεκριμένη ομάδα αποκόμισε στατι-
στικώς σημαντικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση 
σε αντίθεση με την νεότερη ομάδα των 40-49 ετών60. η 
τοξικότητα του BEACOPPesc σε σχέση με συνδυασμούς 
τύπου ABVD σε διάφορες μελέτες δίδεται στον πίνακα 5. 

Εύλογα, λοιπόν, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο 
το BEACOPPesc αποτελεί τη νέα θεραπεία εκλογής για 
τους ασθενείς προχωρημένου σταδίου HL. Θα πρέπει 
ωστόσο, πριν απαντηθεί, να ληφθούν υπ’ όψιν η σοβαρή 
οξεία και μακροχρόνια τοξικότητα που εμφανίζει το συ-
γκεκριμένο σχήμα, η ανάγκη επαλήθευσης της αποτελε-
σματικότητάς του και από άλλες ερευνητικές ομάδες, ο 
καθορισμός υποομάδων που, ενδεχομένως, ωφελούνται 
ιδιαίτερα, το γεγονός ότι δεν υπερτερεί του COPP/ABVD 
σε ασθενείς 65-75 ετών, η μεγάλη θνητότητα που εμφα-
νίζει στα 60-65 έτη και η όχι αμελητέα θνητότητα στην 
ομάδα 50-60 ετών, ενώ θα πρέπει να απαντηθούν και τα 
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ερωτήματα εάν το BEACOPP esc μπορεί να αποκλιμακω-
θεί χωρίς σημαντική απώλεια ως προς την αποτελεσματι-
κότητα, καθώς και ποια είναι η θέση του BEACOPPesc 
έναντι του ABVD, όταν επί αστοχίας, ακολουθεί σταθε-
ρά αυτόλογη μεταμόσχευση.

το ερώτημα κατά πόσο το BEACOPPesc μπορεί να 
αποκλιμακωθεί χωρίς σημαντική απώλεια αποτελεσμα-
τικότητος διερευνήθηκε στη μελέτη HD12 της GHSG61, 
η οποία συνέκρινε 8 κύκλους BEACOPPesc έναντι 4 
κύκλων BEACOPPesc και 4 BEACOPP-baseline (4+4), 
αμφότερα με ή χωρίς ακτινοβόληση 30 Gy σε περιοχές 
ογκώδους ή υπολειμματικής νόσου. η αποκλιμάκωση 
από 8 BEACOPPesc σε 4+4 οδήγησε σε μη σημαντική 
ελάττωση της FFTF της τάξεως του 1.6%. Ωστόσο, σα-
φώς περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν πρόοδο νόσου με 
το 4+4 (3.3% έναντι 1.1%, p=0.006). Επιπλέον, παρ’ότι 
στα σκέλη του 4+4 παρατηρήθηκε λιγότερο συχνά οξεία 
αιματολογική τοξικότητα κατά τη διάρκεια των κύκλων 
5-8, αυτό δεν είχε επίδραση στη συχνότητα των τοξικών 
θανάτων, ενώ δεν ελαττώθηκε και η συχνότητα ανάπτυ-
ξης μΔς/ομλ. 

Έτσι, στη μελέτη HD15 της GHSG63 δοκιμάσθηκε άλ-
λου τύπου αποκλιμάκωση με ελάττωση του αριθμού των 
κύκλων BEACOPPesc από 8 σε 6 ή χορήγηση BEACOPP-
baseline ανά 14 αντί 21 ημερών (BEACOPP-14). το 
ανώτατο όριο ηλικίας ελαττώθηκε στα 60 έτη λόγω της 
μεγάλης θνητότητος σε άτομα 60-65 ετών στις μελέτες 

HD9 και HD12. ςτη μελέτη αυτή κατεδείχθη ότι 6 κύ-
κλοι BEACOPPesc ήταν πιο αποτελεσματικοί όσον αφο-
ρά την FFTF και τη συνολική επιβίωση και λιγότερο 
τοξικοί σε σχέση με 8 κύκλους του ιδίου σχήματος, ενώ 
το BEACOPP-14 δεν παρείχε πλεονέκτημα. Παρ’ ότι η 
πλειοψηφία των τοξικών θανάτων έχει παρατηρηθεί ότι 
συμβαίνει κατά τους αρχικούς 4 κύκλους61, η θνητότη-
τα με τους 6 κύκλους ελαττώθηκε στο 0.8%, που είναι 
παρόμοια με την παρατηρούμενη με το ABVD (πιθανώς 
συνέβαλε και ο περιορισμός της ηλικίας). Επίσης η συ-
χνότητα ανάπτυξης μΔς/ομλ ελαττώθηκε από 3.0% σε 
0.3% (αν και η παρακολούθηση δεν είναι ακόμη επαρ-
κής), ενώ οι συνέπειες για τη γονιμότητα μένει να απο-
τυπωθούν (πίνακας 5).

η πρώτη μελέτη επαλήθευσης για το BEACOPP ήταν η 
HD2000 της GISL23, η οποία συνέκρινε 6 κύκλους ABVD 
με 4 κύκλους BEACOPP esc και 2 κύκλους BEACOPP 
baseline, καθώς επίσης και με 6 κύκλους COPPEBVCAD. 
η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι το BEACOPP βελτιώνει ση-
μαντικά την FFTF συγκριτικά με το ABVD με μεγαλύτε-
ρη, ωστόσο, οξεία τοξικότητα και χωρίς όφελος ως προς 
τη συνολική επιβίωση αν και δε διέθετε την απαιτούμε-
νη ισχύ για να καταδείξει πλεονέκτημα επιβίωσης. Παρό-
μοια είναι και τα προκαταρκτικά ευρήματα της μελέτης 
20012 του EORTC και άλλων συνεργατικών ομάδων64.

Από την άλλη πλευρά, τίθεται το ερώτημα ποιά εί-
ναι η θέση του BEACOPP έναντι του ABVD, όταν, επί 

Πίνακας 5. Σύγκριση συχνότητος τοξικών θανάτων και δευτεροπαθούς μυελοδυσπλασίας και οξείας μυελογε-
νούς λευχαιμίας (MDS/ANLL) μεταξύ παραλλαγών του BEACOPP-escalated και του ABVD στις Γερμανικές μελέ-
τες HD9, HD12 και HD15, στη μελέτη 20012 του EΟRTC και στις 2 σχετικές Ιταλικές μελέτες. 

Χημειοθεραπευτικό Σχήμα, Μελέτη
Ασθενείς

(#)
Ηλικία
(έτη)

Διάμεση 
Παρακολούθηση

(μήνες)
Τοξικοί 

Θάνατοι (%)
MDS/ANLL  

(%)

BEACOPP-esc x 8, HD960 466 16-65 107 1.7 3.0
BEACOPP-esc x 8, HD1261 787 16-65 78 2.4 1.5
BEACOPP-esc x 8, HD1563 705 16-60 48 2.1 2.7
BEACOPP-esc/base x (4+4), HD1261 787 16-65 78 3.4 1.3
BEACOPP-esc/base x (4+4), EORTC 2001264 274 <60 46 1.8 1.5
BEACOPP-esc/base x (4+4), Italian65 156 17-60 61 3.2 1.2
BEACOPP-esc x 6, HD1563 711 16-60 48 0.8 0.3
BEACOPP-esc/base x (4+2), HD2000 GISL23 98 ≥16 41 2.0 0
BEACOPP-14 x 8, HD1563 710 16-60 48 0.8 1.1
BEACOPP-base x 8, HD960 469 16-65 111 1.5 1.5
COPP/ABVD x 8, HD960 261 16-65 122 1.9 0.4
ABVD x 8, EORTC 2001264 275 <60 46 2.2 0.7
ABVD x 6-8, Italian65 166 17-60 61 0.6 0.6
ABVD x 6, HD2000 GISL23 99 ≥16 41 0 0
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υποτροπής ή αστοχίας επίτευξης πλήρους ύφεσης, είναι 
σταθερά διαθέσιμη η αυτόλογη μεταμόσχευση. το ερώ-
τημα αυτό επιχείρησε να απαντήσει μια τυχαιοποιημένη 
μελέτη65, η οποία συνέκρινε την προσέγγιση 4+4 με 6-8 
κύκλους ABVD με την προοπτική αυτόλογης μεταμό-
σχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων επί αστο-
χίας (οριζόμενης ως μη επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά 
από ΧμΘ±ΑκΘ) ή υποτροπής νόσου. το σκέλος του 
BEACOPP υπερτερούσε σημαντικά ως προς την FFTF 
με σοβαρή, ωστόσο, αιματολογική και μη τοξικότητα και 
συχνότερες δευτεροπαθείς κακοήθειες (Πίνακας 5). Απε-
ναντίας, δεν παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στα δύο 
σκέλη στο χρονικό διάστημα μέχρι τη δεύτερη πρόοδο 
της νόσου καθώς και στη συνολική επιβίωση.

Επιπροσθέτως, ένας άλλος τρόπος εντατικοποίησης 
της θεραπευτικής αγωγής θα μπορούσε να είναι η χρή-
ση της αυτόλογης μεταμόσχευσης ως πρώτης γραμμής 
θεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο HL, σε πρώτη 
ύφεση, η οποία όμως βάσει τυχαιοποιημένης μελέτης δεν 
αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή66.

Απαιτείται ακτινοθεραπεία  
στο προχωρημένο λέμφωμα Hodgkin;

για να απαντηθεί επαρκώς το παραπάνω ερώτημα θα 
πρέπει να καθορισθεί ποιός είναι ο ρόλος της ΑκΘ μετά 
από ABVD ή μετά από BEACOPP, όπως επίσης και ποιός 
είναι ο ρόλος της ΑκΘ με δεδομένα PET-Scan ή χωρίς.

Μετά από ABVD ή ισοδύναμους 
συνδυασμούς χωρίς δεδομένα PET

η ΑκΘ στην προ του PET εποχή μετά από ABVD ή 
ισοδύναμους συνδυασμούς δε φαίνεται να χρειάζεται επί 
ακτινολογικής πλήρους υφέσεως53, ενώ δε φαίνεται να 
χρειάζεται και επί ακτινολογικής μερικής υφέσεως >75%, 
συγκρινόμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση με 2 πε-
ραιτέρω κύκλους ΧμΘ67. Είναι, ωστόσο, γεγονός, ότι η 
ακτινοθεραπεία μετατρέπει πολλές μερικές υφέσεις σε πλή-
ρεις68 και, ως εκ τούτου, πιθανώς να χρειάζεται σε λιγό-
τερο ικανοποιητικές μερικές υφέσεις (<75%). Προκύπτει 
εύλογα το ερώτημα κατά πόσο οι τελευταίες αποτελούν 
(στην πλειονότητά τους) τις PET+ μερικές υφέσεις με 
υπόλειμμα >2.5 εκ της μελέτης HD15 της GHSG, οι οποί-
ες θεωρείται ότι χρήζουν ακτινοβόλησης μετά από θερα-
πεία τύπου BEACOPPesc (ιδέ μεθεπόμενη παράγραφο)63.

Μετά από BEACOPPesc ή ισοδύναμους 
συνδυασμούς χωρίς δεδομένα PET

ο ρόλος της ΑκΘ στην προ του PET εποχή μετά από 
ΧμΘ τύπου BEACOPP εξετάζεται στη μελέτη HD12 
της GHSG61, όπου εφαρμόσθηκε ακτινοβόληση 30 Gy 
σε περιπτώσεις ογκώδους νόσου ≥5 εκ. ή υπολειμμάτων 

≥1.5 εκ. η χορήγηση ΑκΘ στους ασθενείς αυτούς οδήγη-
σε σε στατιστικώς σημαντική αύξηση της FFTF. το όφε-
λος προέκυψε από την ακτινοβόληση υπολειμμάτων 1.5 
εκ και άνω, όπου η 5-ετής FFTF υπερτερούσε κατά 6%. 
Αντίθετα, δεν υπήρχε όφελος από την ακτινοβόληση επί 
ογκώδους νόσου, χωρίς τέτοιο υπόλειμμα. η συνολική 
επιβίωση δε διέφερε. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη 
συγκεκριμένη μελέτη ~23% των ασθενών που τυχαιοποιή-
θηκαν να μην ακτινοβοληθούν, τελικώς ακτινοβολήθηκαν, 
δυσχεραίνοντας έτσι την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μετά από BEACOPPesc ή ισοδύναμους 
συνδυασμούς με δεδομένα PET

Ξεχωριστό θέμα αποτελεί ο ρόλος της ΑκΘ στην επο-
χή της λειτουργικής απεικόνισης με PET-Scan. ςτη μελέ-
τη HD15 της GHSG63 ασθενείς με υπολειμματικές μάζες 
>2.5 εκ. και θετικό PET μετά το πέρας της θεραπείας με 
BEACOPPesc ή BEACOPP-14 υποβάλλονταν σε ακτι-
νοβόληση. η 5-ετής επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 
ήταν 92% τόσο για τους ασθενείς που ευρίσκονταν σε 
CR/CRu, οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν σε PET-scan, όσο 
και για όσους πέτυχαν μερική ύφεση με υπόλειμμα >2.5 
εκ. και είχαν αρνητικό PET-scan, ενώ ήταν 86% για τους 
ασθενείς με μερική ύφεση, υπόλειμμα >2.5 εκ. και θετικό 
PET-Scan, παρά την ακτινοβόληση. Έτσι η ακτινοβόλη-
ση φαίνεται ότι διασώζει την πλειονότητα των ασθενών 
που ανταποκρίνονται αλλά παραμένουν PET-θετικοί με 
υπόλειμμα >2.5 εκ. μετά από εντατική χημειοθεραπεία 
τύπου BEACOPPesc. Βεβαίως η μελέτη αυτή δεν απα-
ντά στο ερώτημα σχετικά με τον ρόλο του PET σε ασθε-
νείς που επιτυγχάνουν καλύτερες μερικές υφέσεις ή και 
πλήρεις καθώς και τον ενδεχόμενο ρόλο της ΑκΘ στις 
εν λόγω ομάδες.

Μετά από ABVD ή ισοδύναμους 
συνδυασμούς με δεδομένα PET

το ερώτημα αυτό δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. η 
5-ετής επιβίωση χωρίς νόσο σε ασθενείς που καθίστα-
νται PET-αρνητικοί με ABVD (και ελάχιστοι ακτινοβο-
λούνται) είναι περίπου 80%: ~88% για το στάδιο ιιι και 
70-80% για το στάδιο IV, αν και τα δεδομένα αυτά είναι 
μάλλον προκαταρκτικά41. Όταν οι ασθενείς ανταποκρίνο-
νται στο ABVD αλλά παραμένουν PET(+), η πιθανότητα 
διάσωσης με ΑκΘ είναι της τάξεως του 50%, ποσοστό 
που έρχεται σε αντίθεση με την πολύ επιτυχέστερη διά-
σωση μετά από BEACOPPesc.

η τρέχουσα τάση είναι η απάλειψη της ακτινοθε-
ραπείας επί αρνητικού PET-Scan μετά το ABVD, αλλά 
ακόμη υπάρχουν ενστάσεις, ιδίως για την ογκώδη νόσο. 
ςτις περιπτώσεις υπολειμματικής μάζας, 80% περίπου 
των ασθενών είναι PET(-). η δυνατότητα απαλοιφής της 
ακτινοβόλησης δεν είναι σαφώς τεκμηριωμένη στην ομά-
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δα αυτή, ιδίως εάν το μέγεθος της υπολειμματικής μάζας 
είναι σημαντικό ή/και υπήρχε ογκώδης νόσος. Από την 
άλλη 20% περίπου είναι PET(+) και σε αυτούς πιθανώς 
χρειάζεται ακτινοβόληση, αλλά μένει να διευκρινισθεί 
κατά πόσον αυτή επαρκεί για την ίαση μετά το ABVD 
και κατά πόσο απαιτείται ακτινοβόληση προσβεβλημέ-
νου πεδίου ή μόνο στο υπόλειμμα. ςτις περιπτώσεις που 
δεν υπάρχει υπολειμματική μάζα, η πλειονότητα των 
ασθενών είναι PET(-) και δεν ωφελούνται από την ακτι-
νοβόληση53, ενώ μια μικρή μειονότητα μπορεί να είναι 
PET(+), όπου η αξία της ακτινοβόλησης είναι άγνωστη.

προγνωστικοί παράγοντες
Συμβατικοί προγνωστικοί παράγοντες

η αδρή προγνωστική ταξινόμηση σε αρχικά, ενδιάμε-
σα και προχωρημένα στάδια βάσει του κλινικού σταδίου 
Ann Arbor, της παρουσίας Β-συμπτωμάτων, της τκΕ, της 
ογκώδους νόσου μεσοθωρακίου, του αριθμού των προ-
σβεβλημένων λεμφαδενικών περιοχών και της εξωλεμ-
φαδενικής επέκτασης της νόσου (ή της ηλικίας) έχει ήδη 
περιγραφεί (πίνακας 1). Ενώ η αμιγώς υποδιαφραγματι-
κή νόσος δε φαίνεται να διαφέρει της αμιγώς υπερδια-
φραγματικής στο σύνολο των ασθενών περιορισμένων 
σταδίων69, πιθανώς συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση 
στους ασθενείς «ενδιαμέσων» σταδίων13. Παρά τις εν-
στάσεις και τις ατέλειές του, το σύστημα κατάταξης του 
πίνακα 1 χρησιμοποιείται στις κλινικές μελέτες, εν ανα-
μονή νέων δεδομένων που να αφορούν ομάδες ασθενών 
που έχουν λάβει ομοιογενή θεραπεία με ABVD με ή χω-
ρίς ακτινοθεραπεία. οπωσδήποτε η συρροή ή η παρουσία 
συγκεκριμένων δυσμενών παραμέτρων καθορίζει καλύ-
τερα τα ενδιάμεσα στάδια απ’ ότι η παρουσία μίας του-
λάχιστον εξ’ αυτών3-6.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περιγραφεί αρκετά προ-
γνωστικά συστήματα για το HL προχωρημένων σταδί-
ων, ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPS), βασισμένος 
σε ανάλυση 1618 ασθενών έχει επικρατήσει7. ο IPS πε-
ριλαμβάνει 7 παράγοντες: ηλικία ≥45 έτη, άρρεν φύλο, 
στάδιο IV, Hb <10.5 g/dl, λευκά ≥15×109/l, λεμφοπενία 
<0.6×109/l ή <8% και λευκωματίνη ορού <4 g/dl. ςτην 
ομάδα ασθενών που οδήγησε στην περιγραφή του IPS, 
η παρουσία καθενός επιπρόσθετου προγνωστικού παρά-
γοντα ελάττωνε την 5-ετή FFTF κατά 7-10% περίπου. 
Παρά την ευρεία εφαρμογή του σε κλινικές μελέτες, η 
προγνωστική σημασία του IPS σε ανεξάρτητες ομάδες 
ασθενών υπό ABVD ή ισοδύναμους συνδυασμούς με ή 
χωρίς ακτινοθεραπεία δεν είναι το ίδιο καλή με τα αρχι-
κά δεδομένα70,71. Επίσης, οι καθιερωμένοι προγνωστικοί 
παράγοντες μπορεί να μην έχουν την ίδια αξία στα πλαί-
σια πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών στρατηγικών, 
όπως το BEACOPPesc. τέλος, παρ’ ότι ο IPS παραμέ-
νει στατιστικά σημαντικός για τον καθορισμό της έκβα-

σης σε όλες τις μελέτες, δεν μπορεί αναπαραγώγιμα να 
καθορίσει μια ικανού μεγέθους υποομάδα ασθενών με 
προχωρημένο HL και πιθανότητα αστοχίας της θεραπεί-
ας >50%, που θα ήταν ιδανικοί υποψήφιοι για πειραμα-
τικές θεραπείες7,19,70,71.

μεταξύ των συμβατικών προγνωστικών παραγόντων, 
ο αριθμός των προσβεβλημένων περιοχών μπορεί να βελ-
τιώσει τη διακριτική ικανότητα του IPS24. ο ποσοτικός 
υπολογισμός του φορτίου νόσου με αξονικές τομογραφί-
ες παρέχει επίσης ανεξάρτητες προγνωστικές πληροφο-
ρίες, αλλά χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης72. 

Βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες
Πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση της βιολογίας 

του HL έχουν οδηγήσει στον προσδιορισμό νέων δυνητι-
κών προγνωστικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται πιο 
άμεσα με την παθογένεια της νόσου και των εκδηλώσε-
ών της απ’ ότι οι συμβατικοί. οι βιολογικοί προγνωστικοί 
δείκτες μπορεί να αφορούν διαλυτά μόρια στον ορό και 
το πλάσμα, την ανοσοϊστοχημική έκφραση δεικτών των 
νεοπλασματικών κυττάρων αλλά και των κυττάρων του 
μικροπεριβάλλοντος καθώς και μοριακές παραμέτρους, 
που προσδιορίζονται με σύγχρονες τεχνικές. Βιολογικοί 
προγνωστικοί παράγοντες που εμπίπτουν στις δύο πρώ-
τες κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά στον πίνακα 6.

Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει μεταξύ άλλων την 
ανεξάρτητη προγνωστική σημασία δεικτών του ορού, 
όπως των αυξημένων επιπέδων της IL-10 ορού73-75, του 
sCD3076-78, του φυσικού αναστολέα της IL-1 IL-1RA78, 
της IL-678,79, του TNF-α80 και των υποδοχέων του και της 
χυμοκίνης TARC81. η προγνωστική σημασία των επιπέ-
δων β2-μικροσφαιρίνης ορού είναι αμφιλεγόμενη82,83. ςε 
μια μελέτη 519 ασθενών, η GELA αξιολόγησε ταυτόχρο-
να την προγνωστική σημασία 7 εκ των ανωτέρω δεικτών: 
Ανεξάρτητη προγνωστική σημασία είχαν τα αυξημένα επί-
πεδα sIL-1RA, sIL-6 και sCD3078. Δυστυχώς, ούτε αυτή 
η μελέτη ανάδειξε κάποια ικανού μεγέθους ομάδα υψη-
λού κινδύνου, καθώς μόνο η ομάδα που είχε και τους 3 
δυσμενείς παράγοντες είχε 5-ετή FFTF <50%, αλλά αριθ-
μούσε μόλις το 4% του συνόλου των ασθενών και το 14% 
των υψηλού κινδύνου ασθενών με IPS ≥3.

ςε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας έχει δειχθεί η ανεξάρ-
τητη δυσμενής προγνωστική σημασία της έκφρασης της 
αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης bcl-284,85, και της χαμηλής 
έκφρασης της ενεργοποιημένης κασπάσης-3 από τα κύττα-
ρα HRS86,87. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που προέρχο-
νται από την έκφραση της bcl-2 και της ενεργοποιημένης 
κασπάσης-3 είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αναπαραγώ-
γιμα δεδομένα έχουν αναδείξει την ανεξάρτητη προγνω-
στική σημασία της υψηλής έκφρασης της τοποϊσομεράσης 
ιια88,89. η σημασία της έκφρασης του CD20 από τα κύτ-
ταρα HRS είναι αμφιλεγόμενη90, ενώ δυσμενής προγνω-
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στική σημασία έχει αποδοθεί στην έλλειψη του CD1591, 
στην ανεπίκαιρη έκφραση τ-δεικτών92 και στην έκφρα-
ση της πρωτεΐνης MAL93. η προγνωστική σημασία της 
έκφρασης του EBV αποτελεί επίσης αμφιλεγόμενο ση-
μείο, καθώς διάφορες μελέτες της έχουν αποδώσει αρ-
νητική, θετική ή καμμία σημασία94-99.

Πολύ ενδιαφέρουσες προγνωστικές πληροφορίες 
έχουν επίσης προκύψει από τη μελέτη του αντιδραστικού 
κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος με τη χρήση της ανο-
σοϊστοχημείας. Αναπαραγώγιμα δεδομένα καταδεικνύ-
ουν τη δυσμενή προγνωστική σημασία του αυξημένου 
αριθμού CD68+ μακροφάγων100. Επίσης, ο αυξημένος 
αριθμός ρυθμιστικών τ-λεμφοκυττάρων (FOXP3+) και 
ο αυξημένος λόγος αυτών προς τα κυτταροτοξικά TIA-
1+ τ-λεμφοκύτταρα του μικροπεριβάλλοντος επηρεάζουν 
ευνοϊκά την πρόγνωση101. Πρόσφατα δεδομένα επίσης 
καταδεικνύουν ότι η υπερέκφραση του δείκτη bcl-11A 
από τα Β-λεμφοκύτταρα και τα πλασματοκυτταροειδή 
δενδριτικά κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος έχει ευνο-
ϊκή προγνωστική σημασία89. το μέγεθος της παρατηρη-
θείσας διαφοράς είναι μεγάλο (μακρά FFTF 75% έναντι 
25%)89 και φαίνεται συγκρίσιμο με αυτό που επιτυγχά-
νεται με τη χρήση του ενδιαμέσου PET στο προχωρημέ-
νο HL. Ως εκ τούτου απαιτείται σύντομα επιβεβαίωση 
σε ανεξάρτητες σειρές ασθενών. 

τέλος, οι σύγχρονες πρόοδοι της τεχνολογίας έχουν 
επιτρέψει τη διερεύνηση προγνωστικών παραγόντων σε 
μοριακό επίπεδο. η ισπανική ομάδα πρόσφατα δημοσί-

ευσε αποτελέσματα μελέτης, στην οποία αξιολογήθηκε 
με ποσοτική RT-PCR η έκφραση 30 γονιδίων (που αντα-
νακλούν είτε τα κύτταρα HRS είτε το μικροπεριβάλλον), 
τα οποία προέκυψαν από προηγούμενες μελέτες. τελικά 
κατέληξαν σε προγνωστικό μοντέλο 11 γονιδίων, που σε 
συνδυασμό με το στάδιο IV διέκρινε το 1/4 των ασθενών 
με πτωχή πρόγνωση (5-ετής FFTF <30%). τα γονίδια αυ-
τά ήταν το IRF4 και άλλα που αφορούσαν τον κυτταρικό 
κύκλο (HMMR, SENPF, CCNA2, CCNE2, CDC2), την 
απόπτωση (BCL2, BCL2L1, CASP3) και την ενεργοποί-
ηση των μακροφάγων (LYZ, STAT1)102.

Παρά τα πολλά δεδομένα σχετικά με τους βιολογικούς 
προγνωστικούς παράγοντες, μόνον η έκφραση του bcl-
11A στα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος και η προα-
ναφερθείσα μοριακή ταξινόμηση της ισπανικής ομάδας 
οδήγησαν στην ανίχνευση επαρκούς μεγέθους ομάδων 
ασθενών με αρκετά δυσμενή πρόγνωση, ενώ αμφότερα 
χρήζουν επαλήθευσης. Ζητήματα που αφορούν την αναπα-
ραγωγιμότητα των ευρημάτων, τη δυνατότητα ενσωμάτω-
σης των αναλόγων μεθόδων στην καθ’ ημέραν πράξη και 
κυρίως η μέχρι τώρα έλλειψη προοπτικής επαλήθευσης 
δεν έχουν επιτρέψει τη χρήση των βιολογικών προγνω-
στικών παραγόντων στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. 

Εκτός από τους βιολογικούς προγνωστικούς παράγο-
ντες, πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η παραμονή 
θετικού PET μετά από 2 κύκλους ABVD (PET-2) αποτε-
λεί έναν νέο ισχυρό προγνωστικό παράγοντα, όπως περι-
γράφεται αμέσως παρακάτω. 

Πίνακας 6. Ταξινόμηση βιολογικών παραγόντων με δυνητική προγνωστική σημασία αναλόγως της υποκείμενης 
βιολογικής οδού και του υλικού που απαιτείται για τον προσδιορισμό τους. 

Ορός / Πλάσμα Ανοσοϊστοχημεία

Δείκτες Επιφανείας Κυττάρων HRS sCD30, sCD8 CD15, CD20, Τ-δείκτες, MAL

Κυτταροκίνες , Χυμοκίνες και υποδοχείς τους sIL-10, sIL2-R, sIL-1RA
sIL-6, sIL-7, sIL-8, 
TNF-α, p55, p75, TARC

IL-6

Μόρια προσκόλλησης sICAM-1, sVCAM-1 -

Μόρια κυτταρικού κύκλου p53 Ki-67, PCNA, p27kip1, p53,MDM2, pRb, 
p16INK4a, τοποϊσομεράση ΙΙα

Μόρια που εμπλέκονται στην απόπτωση - bcl-2, ενεργός κασπάση-3

Αγγειογένεση VEGF, MMP-9 MMP-2, MMP-9

Μικροπεριβάλλον: Κύτταρα και δείκτες τους Μακροφάγα: CD68, CD163
Ρυθμιστικά Τ-λεμφο: FOXP3+
Κυτταροτοξικά Τ-λεμφο: TIA-1+
Ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά Τ-λεμφο: 

Granzyme B+
Β-λεμφο και πλασματοκυτταροειδή 

δενδριτικά κύτταρα, bcl-11A+

Διάφορα β2-μικροσφαιρίνη LMP-1, EBER1/2, aCTLs
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Η σημασία του ενδιάμεσου PET-Scan
Όλο και περισσότερα δεδομένα καταδεικνύουν τον 

σημαντικό προγνωστικό ρόλο του ενδιάμεσου PET-Scan 
μετά από δύο κύκλους χημειοθεραπείας στα ενδιάμεσα 
και κυρίως στα προχωρημένα στάδια της νόσου103-105. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα τυχαιοποιημένες μελέ-
τες που να καθορίζουν την ιδανική χρήση του PET-Scan, 
ώστε να εξατομικεύονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις 
ανάλογα με τα αποτελέσματά του.

το σκεπτικό της πρώιμης αξιολόγησης της ανταπό-
κρισης στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ελάχιστος ρυθμός 
ελάττωσης της νόσου που οδηγεί σε ίαση μετά από 6 κύ-
κλους συνήθως προϋποθέτει αρνητκό PET-Scan μετά από 
2 κύκλους χημειοθεραπείας106.

οι αρχικές μελέτες κατέδειξαν ότι η παραμονή θετικού 
PET-Scan μετά από 2 κύκλους ABVD (PET-2) πιθανώς 
αποτελεί τον ισχυρότερο διαθέσιμο προγνωστικό παρά-
γοντα. Όντως, η 5-ετής FFTF ήταν 95% έναντι 10-15% 
για τους ασθενείς με αρνητικό και θετικό PET-2 αντίστοι-
χα103-105, ενώ η σημασία του PET-2 επισκίαζε αυτήν του 
IPS105. Ανάλογη είναι και η πρώιμη ελληνική εμπειρία με 
τη χρήση του PET-2107. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το PET-2 
δεν μπορεί να επισκιάσει όλους τους γνωστούς προγνω-
στικούς παράγοντες, καθώς ανεξάρτητο προγνωστικό πα-
ράγοντα για την FFTF, εκτός από το PET-2, μπορεί να 
αποτελεί και το κλινικό στάδιο IV105. η προκαταρκτική 
ελληνική εμπειρία υποδηλώνει ότι η άριστη αρνητική 
προγνωστική αξία του PET-2 ενδέχεται να είναι μικρό-
τερη στους ασθενείς σταδίου IV107. Επίσης, τρέχουσα 
ιταλική μελέτη (Bologna Study) δείχνει ότι βιολογικοί 
δείκτες μπορεί να παρέχουν προγνωστικές πληροφορίες 
ανεξάρτητες του PET-2. 

οι αρχικές μελέτες που κατέδειξαν αυτά τα πολύ χα-
μηλά ποσοστά ελέγχου της νόσου (10-15%) σε ασθενείς 
με θετικό PET-2 χρησιμοποίησαν ετερογενή κριτήρια για 
τον ορισμό του θετικού ευρήματος. ιδιαίτερη σημασία, 
πλέον, προσλαμβάνει το τι ορίζεται ως «θετικό PET-2». 
ςύμφωνα με τα κριτήρια Deauville, η πρόσληψη στο ενδι-
άμεσο PET-Scan βαθμονομείται σε 5-βάθμιο κλίμακα με 
ορόσημα την πρόσληψη του περιβάλλοντος υποστρώμα-
τος, της αγγειακής δεξαμενής του μεσοθωρακίου και του 
ήπατος108. Προσλήψεις βαθμού 4 ή 5, δηλ. αυτές που βά-
σει οπτικής εκτιμήσεως (και όχι τυπικώς βάσει SUVmax) 
ξεπερνούν την πρόσληψη του ήπατος, συνιστούν το «θε-
τικό PET-2». Έτσι, στην International Validation Study 
(IVS), η 3-ετής FFTF ήταν 95% έναντι 28% για τους 
ασθενείς με αρνητικό ή θετικό PET-2 αντίστοιχα108,109.

το γεγονός βέβαια ότι ένα θετικό PET-2 αποτελεί τον 
ισχυρότερο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για το HL 
προχωρημένων σταδίων δε συνεπάγεται αυτομάτως ότι 
η εντατικοποίηση της θεραπείας σε ασθενείς με θετικό 
PET-2 θα βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, παρ’ ότι 
αυτό ακούγεται λογικό με δεδομένο την ύπαρξη χημειο-

θεραπευτικού συνδυασμού που υπερτερεί του ABVD. η 
μόνη ένδειξη που υπάρχει μέχρι στιγμής προς αυτή την 
κατεύθυνση προέρχεται από μια μη τυχαιοποιημένη μελέ-
τη φάσης 2 των Gallamini και συν110: 165 ασθενείς (53% 
σταδίων III/IV, 47% IIB ή ιιΑ με ≥1 δυσμενείς παράγο-
ντες) έλαβαν 2 κύκλους ABVD και υποβλήθηκαν σε PET-
2, το οποίο αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια Deauville. 
το 83% των ασθενών είχε αρνητικό PET-2 και συνέχι-
σε με ABVDx4 με ή χωρίς ακτινοβόληση. το 17% (28 
ασθενείς) είχε θετικό PET-2 και συνέχισε με 4 κύκλους 
BEACOPPesc και 4 κύκλους BEACOPP-baseline (23 
ασθενείς), ενώ 5 ασθενείς συνέχισαν με ABVD. η 4-ετής 
επιβίωση χωρίς νόσο για τους PET-2-αρνητικούς ασθε-
νείς ήταν 92%. Ενώ για τους PET-2-θετικούς ανεμένετο 
να είναι περίπου 30% εάν συνέχιζαν με ABVD, στη με-
λέτη αυτή ήταν 65%. κατά συνέπεια η μελέτη αυτή πα-
ρέχει ισχυρές ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις, για το ότι η 
εντατικοποίηση της θεραπείας με χορήγηση BEACOPPesc 
βελτιώνει το αποτέλεσμα σε ασθενείς με HL προχωρη-
μένων ή και ενδιαμέσων σταδίων που παραμένουν PET-
θετικοί μετά από 2 κύκλους ABVD.

Ενώ υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη σημασία του 
ενδιαμέσου PET μετά από χορήγηση 2 κύκλων ABVD, 
η εμπειρία με το ενδιάμεσο PET μετά από 2 κύκλους 
BEACOPPesc είναι πολύ πιο περιορισμένη. Ενώ δια-
τηρείται η πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, 
φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά «ψευδώς θετικά» αποτε-
λέσματα, έτσι ώστε ο έλεγχος της νόσου να είναι >50% 
παρά την παραμονή θετικού PET μετά από 2 κύκλους 
BEACOPPesc111,112. τέλος, επί τη βάσει της πολύ υψηλής 
αρνητικής προγνωστικής αξίας, προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι το αποτέλεσμα διατηρείται σε πολύ 
ικανοποιητικά επίπεδα (4-ετής FFTF 87% σε ασθενείς με 
αρνητικό PET-2), εάν μετά από επίτευξη αρνητικού PET 
με 2 κύκλους BEACOPPesc επιχειρηθεί αποκλιμάκωση 
της θεραπείας και συνέχιση με ABVD112.

η οριστική απάντηση στο ερώτημα του οφέλους της 
πρώιμης εντατικοποίησης της θεραπείας βάσει του PET-
2 αναμένεται να προέλθει από τρέχουσες τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. 
ςε μία μελέτη εξετάζεται κατά πόσον η εντατικοποίη-
ση με BEACOPPesc βελτιώνει την έκβαση των PET-2-
θετικών ασθενών σε σχέση με την επιμονή στο ABVD, 
ενώ σε μελέτη της GHSG, αφού χορηγηθούν 2 κύκλοι 
BEACOPPesc, εξετάζεται αφ’ ενός μεν η αποκλιμάκω-
ση της θεραπείας στους PET-2-αρνητικούς ασθενείς αφ’ 
ετέρου δε το πιθανό όφελος της προσθήκης Rituximab 
στο BEACOPPesc στους PET-2-θετικούς. 

Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θεραπεία εκλο-

γής, επί του παρόντος, για το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί 
ο χημειοθεραπευτικός συνδυασμός ABVD±ΑκΘ. Παρα-
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τηρείται ωστόσο τάση ελάττωσης της χημειοθεραπείας 
στα αρχικά στάδια και, ενδεχομένως, εντατικοποίησης σε 
επιλεγμένους ασθενείς με ενδιάμεσα και προχωρημένα 
στάδια. Αποτελεί, επιπλέον, κοινή διαπίστωση η ανάγκη 
αναθεώρησης των προγνωστικών παραγόντων (συνδυ-

ασμοί; βιολογικοί δείκτες;), ενώ κομβικός αναδεικνύε-
ται ο ρόλος της λειτουργικής απεικόνισης με PET-Scan, 
η βέλτιστη χρήση της οποίας απαιτεί την ωρίμανση των 
τρεχουσών και την περαιτέρω διενέργεια τυχαιοποιημέ-
νων κλινικών μελετών.

Hodgkin Lymphoma: First line treatment and prognostic factors
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ABSTRACT: Hodgkin lymphoma (HL) is a highly curable malignancy of B-cell origin. Patients are 
classified into early, intermediate and advanced stages based on the Ann Arbor staging system and the 
presence of certain risk factors (mediastinal bulk, B-symptoms and ESR, number of involved nodal 
sites and localized extranodal extension or age). Early stage patients (stages I/II without risk factors) 
are treated with 2-4 cycles of ABVD plus 20-30 Gy involved field radiotherapy (IF-RT). Intermediate 
stages (stages I/II with ≥1 risk factors) require 4-6 cycles of ABVD plus 30 Gy IF-RT, while more in-
tensive chemotherapy improves tumor control without any overall survival benefit. In advanced stag-
es (III/IV and probably IIB with mediastinal bulk and/or extranodal extension), BEACOPP-escalated is 
superior to ABVD-equivalents in patients up to 60 years old, but potential benefits in terms of overall 
survival are achieved at the expense of increased acute toxicity, toxic deaths and risk of secondary leu-
kemias. Recent data suggest that limiting BEACOPP-escalated to 6 cycles instead of 8 may be associat-
ed with much lower rates of toxic deaths and leukemogenicity. Early response assessment with interim 
PET may permit to limit treatment intensification with BEACOPP-escalated in a relatively small minor-
ity of advanced stage patients, who really need it. Post-chemotherapy PET-based evaluation of response 
has already limited the need of RT in advanced stages; this is especially true after BEACOPP-escalated, 
since the use of RT can be restricted to ~10% of patients. It is hoped that the optimal use of PET will al-
so eliminate the need of RT in the majority of early stage patients in the near future. In addition to the 
prognostic classification of limited stages reported above, the IPS remains the basis for the prediction 
of outcome in advanced stages. Numerous novel biological prognostic factors have been described, but 
have not been adopted in everyday practice because of issues of reproducibility and lack of prospective 
validation. However, progress in understanding the biology of HL may lead to better risk classification 
and provide a guide to individually tailored treatment in the forthcoming years.
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Αρχές ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin

Ιωάννης Γεωργακόπουλος1, Ευαγγελία Πεπόνη2, Μιλτιάδης Τριχάς1

ΠΕριληψη: η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. 
ςε συνδυασμό με χημειοθεραπεία η θεραπευτική της δράση είναι αναντικατάστατη όπως δείχνουν πλή-
θος μελετών. ςημαντικό ζήτημα στην κλινική πράξη αποτελεί η αθροιστική τοξικότητα των δύο θερα-
πευτικών προσεγγίσεων. Ειδικά για την ακτινοθεραπεία, η συνολική δόση όγκου, το μέγεθος του πεδίου 
και η τεχνική που εφαρμόζεται είναι οι πλέον σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν την τοξικότη-
τα της θεραπείας. τα μεγάλα πεδία του παρελθόντος (μανδύας, μικρός μανδύας, ολική ή υφολική λεμ-
φαδενική ακτινοβόληση), αντικατάσταθηκαν αρχικά από πιό εντοπισμένες θεραπείες (ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένης περιοχής) και στις μέρες μας από ακόμα πιο στοχευμένα πεδία ακτινοθεραπείας (θε-
ραπεία προσβεβλημένου ή προσβεβλημένων λεμφαδένων). Νεότερες προηγμένες τεχνικές ακτινοθε-
ραπείας (ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και καθοδηγούμενη από απεικόνιση, σωματιδιακές 
ακτινοβολίες - πρωτόνια), εξασφαλίζουν ακριβέστερη χορήγηση της θεραπείας και περιορίζουν ακόμα 
περισσότερο τις απώτερες παρενέργειες, κάτι πολύ σημαντικό στην περίπτωση του λεμφώματος Hodg-
kin αφού αφορά κυρίως νέους ασθενείς με υψηλό ποσοστό ίασης και με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπευτική δράση της ακτινοβολίας ήταν από πολύ 

παλιά γνωστή στην αντιμετώπιση ασθενών με λέμφωμα 
Hodgkin (HL) και αποτέλεσε την πλέον αποτελεσματική 
θεραπευτική προσέγγιση προ της εισαγωγής της χημειοθε-
ραπείας.1,2 Ακόμα και στο πλαίσιο του συνδυασμού με τη 
χημειοθεραπεία, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο, αφού η 
δράση της ακτινοβολίας στους διηθημένους από τη νόσο 
λεμφαδένες, θεωρείται αναγκαία σε πολλούς ασθενείς.3,4

ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, 
λόγω της επαυξημένης τοξικότητας, επιτάσσει την ανά-
λυση ζητημάτων όπως: η αλληλουχία των θεραπευτικών 
πράξεων, η επιλογή των ακτινοβολητέων όγκων και η 
απαιτούμενη δόση.5,6 η τοξικότητα της ακτινοθεραπείας 
σχετίζεται ευθέως ανάλογα με το μέγεθος του πεδίου και 
τη συνολική δόση. μειώνοντας τη συνολική δόση στον 
όγκο - στόχο, περιορίζοντας το μέγεθος του ακτινοβολη-
τέου πεδίου και βελτιστοποιώντας τις τεχνικές θεραπείας, 

επαυξάνουμε το θεραπευτικό λόγο της ακτινοθεραπείας, 
δηλαδή αυξάνουμε την πιθανότητα ελέγχου της νόσου και 
ίασης, με την ίδια ή και ελαττωμένη τοξικότητα.7,8 Δεδο-
μένης της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας της χη-
μειοθεραπείας για τη μικροσκοπική νόσο, τα μεγάλα πεδία 
ακτινοθεραπείας (π.χ. μανδύας, τροποποιημένος μανδύ-
ας και παραλλαγές), αντικαταστάθηκαν αρχικά από την 
ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου (Involved Field 
Radiation Therapy - IFRT) και στις μέρες μας από την 
ακτινοθεραπεία προσβεβλημένων λεμφαδένων (Involved 
Nodes Radiation Therapy - INRT) (Εικόνα 1).

Από τη δυσδιάστατη στην τρισδιάστατη 
ακτινοθεραπεία – από το πεδίο «μανδύα» 
στο πεδίο «προσβεβλημένων λεμφαδένων»

η παρωχημένη πλέον τεχνική της δυσδιάστατης ακτι-
νοθεραπείας (2D) χρησιμοποιούσε συμβατικά πεδία ακτι-
νοθεραπείας για την κάλυψη λεμφαδενικών περιοχών. με 
την εφαρμογή προσθιοπίσθιου και οπισθιοπρόσθου πε-
δίου φωτονίων καλύπτονταν ευρύτερες γειτονικές λεμ-
φαδενικές ομάδες ανάλογα με την αρχική σταδιοποίηση. 
Προέκυπταν έτσι μεγάλα (εκτεταμένα) πεδία ακτινοθερα-
πείας (Extended Field Radiation Therapy - EFRT) όπως: 
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α) πεδίο μανδύας, που περιελάμβανε τραχηλικές, υπερ-
κλείδιες και υποκλείδιες χώρες, μασχαλιαίες χώρες αμ-
φοτερόπλευρα, μεσοθωράκιο και πνευμονικές πύλες, β) 
πεδίο τροποποιημένος μανδύας, που αφορούσε σε κλασι-
κό μανδύα χωρίς να συμπεριλαμβάνει τους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες, γ) πεδίο ανεστραμμένο Υ, που περιελάμβανε 
παραορτικούς, πυελικούς και μηροβουβωνικούς λεμφαδέ-
νες με ή χωρίς τους σπληνικούς. ςε σπάνιες περιπτώσεις 
βάσει σχετικών ενδείξεων εφαρμόζονταν ακόμα και με-
γαλύτερα πεδία όπως η ολική ή υφολική (Total ή SubTo-
tal Lymph Node Irradiation – TLI ή STLI ) λεμφαδενική 
ακτινοβόληση με συνδυασμό πεδίων μανδύα και ανε-
στραμμένου Υ. για τον σχεδιασμό των παραπάνω πεδί-
ων χρησιμοποιούνταν ως οδηγά σημεία οστέινες δομές, 
ενώ συμβατικά blocks (π.χ. λάρυγγα, νωτιαίου μυελού, 
πνεύμονα) στόχευαν στον περιορισμό της δόσης ακτινο-
βολίας σε υγιείς ιστούς και κυρίως σε ευαίσθητες δομές 
ή ευγενή όργανα.9,10

με την εισαγωγή νεότερων τεχνολογιών και την ευ-
ρεία καθιέρωση της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινο-
θεραπείας (3 Dimensional Conformal Radiation Therapy 
– 3DCRT), ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετί-
ας υπήρχε εικόνα για την αποτελεσματικότητα της IFRT 
και πλήθος ερευνητών συνέκριναν την ακτινοθεραπεία 
εκτεταμένων πεδίων με την ακτινοβόληση προσβεβλη-
μένου πεδίου για ασθενείς με HL αρχικών σταδίων τόσο 
ευνοϊκής όσο και δυσμενούς πρόγνωσης.

ςτη μελέτη EORTC – GELA H8F, 542 ασθενείς με 
ευνοϊκής πρόγνωσης σταδίου ι – ιι HL τυχαιοποιήθηκαν 
σε STLI ή χημειοθεραπεία (MOPP – ABV x3) σε συνδυ-
ασμό με IFRT. μετά από μεσοδιάστημα παρακολούθη-
σης 92 μηνών, τόσο το ελεύθερο συμβάματος διάστημα 
(event free survival – EFS) όσο και η συνολική επιβίω-

ση υπερείχαν σαφέστατα στο σκέλος του συνδυασμού 
χημειοθεραπείας με IFRT.11

ςτην περίπτωση ασθενών με δυσμενούς πρόγνωσης 
HL αρχικών σταδίων, η μελέτη GHSG HD8 συνέκρι-
νε ακτινοθεραπεία εκτεταμένων πεδίων, με ίδιας δόσης 
IFRT σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. μετά από πο-
λύμηνη μεταθεραπευτική παρακολούθηση, δεν φάνηκε 
διαφορά στο EFS ούτε στη συνολική 5-ετή επιβίωση, 
ενώ το σχήμα IFRT υπερείχε όσον αφορά στη μικρότε-
ρη συχνότητα εμφάνισης οξείας τοξικότητας της θερα-
πείας.6 η μελέτη EORTC-GELA H8U συνέκρινε 4 ή 6 
κύκλους χημειοθεραπείας με το συνδυασμό MOPP/ABV 
ακολουθούμενη από STLI ή IFRT σε ασθενείς με εντοπι-
σμένη νόσο δυσμενούς πρόγνωσης. μετά από 5 έτη πα-
ρακολούθησης δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των 
δύο ακτινοθεραπευτικών σχημάτων όσον αφορά το EFS 
ή τη συνολική επιβίωση.11

Πλήθος άλλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία 
τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της IFRT ακτι-
νοθεραπείας, καθιστώντας τη σε συνδυασμό με χημει-
οθεραπεία την ενδεδειγμένη θεραπεία σε ασθενείς με 
αρχικών σταδίων HL.12-16

με βάση τον ορισμό της ASTRO 2002, το IFRT αφο-
ρά σε ακτινοθεραπεία περιοχής λεμφαδενικών ομάδων 
και όχι σε θεραπεία συγκεκριμένων μεμονωμένων λεμ-
φαδένων. τα κυριότερα πεδία, που καθορίζονται ανάλο-
γα με την αρχική εντόπιση της νόσου είναι: α) τράχηλος, 
που περιλαμβάνει τον ομόπλευρο τράχηλο και την υπερ-
κλείδια χώρα, β) μεσοθωράκιο κατά το οποίο γίνεται θε-
ραπεία στους μεσοθωρακικούς και πυλαίους λεμφαδένες 
αμφοτερόπλευρα με ή χωρίς τους υπερκλείδιους, γ) μα-
σχαλιαίο πεδίο που συμπεριλαμβάνει και την ομόπλευρη 
υπερκλείδια και υποκλείδια χώρα, δ) βουβωνικό πεδίο στο 

Εικόνα 1. Εξέλιξη στα πεδία ακτινοθεραπείας στη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin

1970 - ολική λεμφαδενική 
ακτινοβόληση (TLI)

1995 - ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένης περιοχής (ΙFRT)

2008 - ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένων λεμφαδένων (ΙΝRT)
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οποίο περιλαμβάνονται οι μηροβουβωνικοί λεμφαδένες.17

Νεότερα δεδόμενα που προέκυψαν στη διεθνή βι-
βλιογραφία, κατόπιν μετααναλύσεων και μακροχρόνι-
ας παρακολούθησης ασθενών με λέμφωμα Hodgkin, σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών 
έθεσαν σε αμφισβήτηση ακόμα και την ακτινοθεραπεία 
λεμφαδενικής περιοχής. Πρόσφατη για παράδειγμα με-
λέτη ανασκόπησης από τους Shahidi και συν. κατέδειξε 
ότι οι περισσότερες υποτροπές εντοπίζονταν στην περι-
οχή της αρχικής εστίας της νόσου.18 η χρήση επιπλέον 
της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (FDG-PET) και 
ο συνδυασμός της με αξονική τομογραφία (PET-CT), κα-
θώς και προηγμένα συστήματα σχεδιασμού και εφαρμογής 
της ακτινοθεραπείας κατέστησαν εφικτή την περαιτέρω 
εξατομικευμένη θεραπεία.19-23 Περάσαμε έτσι προοδευτι-
κά από την IFRT στην ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου 
λεμφαδένα ή λεμφαδένων (INRT) (Εικόνα 2).

ο περιορισμός των πεδίων ακτινοβολίας στον αντί-
ποδα, επιτάσσει επιπρόσθετους ποιοτικούς ελέγχους και 
θεραπευτικούς αλγορίθμους ώστε να διασφαλίζεται ότι 
στα μικρά πεδία ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβάνεται 
πάντα η νόσος με ικανό περιθώριο. Εξαλείφεται έτσι η 
πιθανότητα γεωγραφικής απώλειας στόχου κατά την ακτι-
νοβόληση, δηλαδή η μη ακτινοβόληση του συνόλου του 
όγκου-στόχου συνεπεία των περιορισμένων σε μέγεθος 

πεδίων και της φυσιολογικής κινητικότητας των εσωτε-
ρικών οργάνων. 

Βασικές αρχές – τεχνικές ακτινοθεραπείας
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε προ- και 

μεταχημειοθεραπευτικό απεικονιστικό έλεγχο με αξονική 
τομογραφία, η οποία να περιλαμβάνει όλες τις προσβε-
βλημένες λεμφαδενικές ομάδες. ςκόπιμη είναι και η δι-
ενέργεια PET-CT προ χημειοθεραπείας, κατά προτίμηση 
σε θέση θεραπείας, δηλαδή σε συνθήκες που προσομοι-
άζουν όσο το δυνατό με αυτές που εφαρμόζονται κατά 
την ακτινοβόληση του ασθενούς. Δίνεται έτσι η δυνατό-
τητα επιπροβολής και σύμπτυξης των εικόνων της αξο-
νικής τομογραφίας σχεδιασμού θεραπείας με τις εικόνες 
της ποζιτρονιακής αξονικής, επιτυγχάνοντας ακριβέστερο 
καθορισμό της αρχικής εντόπισης της νόσου (Εικόνα 3).

η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της θεραπεί-
ας προϋποθέτει τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας σχε-
διασμού με τον ασθενή σε θέση θεραπείας. Εν συνεχεία 
ακολουθεί σχεδιασμός-καθορισμός των ακτινοβολητέ-
ων όγκων: ο μακροσκοπικά ορατός όγκος (Gross Tumor 
Volume – GTV), ο κλινικός όγκος (Clinical Target Volume 
- CTV), ο οποίος περιλαμβάνει την αρχική νόσο προ χη-
μειοθεραπείας ή το GTV με περιθώριο ασφαλείας ανά-

Εικόνα 2. Ψηφιακές εικόνες ανασύνθεσης συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας για την ίδια περίπτωση ασθε-
νούς. Στα αριστερά, θεραπεία προσβεβλημένης περιοχής με κάλυψη και υπερκλειδίων – υποκλειδίων λεμφαδένων. 
Στα δεξιά, ακτινοθεραπεία μόνο προσβεβλημένων μεσοθωρακικών λεμφαδένων. 

Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένης περιοχής (ΙFRT) Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένων λεμφαδένων (ΙNRT)
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λογα με την εντόπιση της νόσου και ο ακτινοβολητέος 
όγκος (Planning Target Volume - PTV), ο οποίος αναφέ-
ρεται στον κλινικό όγκο με ικανό περιθώριο ώστε να κα-
λύπτονται μικρομεταβολές και μικροτροποποιήσεις κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, που οφείλονται στην φυσιο-
λογική κινητικότητα των εσωτερικών οργάνων και στην 
αβεβαιότητα κατά την καθημερινή ακινητοποίηση.24,25

ςτις μέρες μας, στα περισσότερα κέντρα παγκοσμίως, 
τα προαναφερθέντα περιορισμένα πεδία χορηγούνται με 
τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3DCRT). κατά 
την τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα τρισ-
διάστατα δεδομένα ανατομίας, βάσει των οποίων προκύ-
πτουν σύνθετα πλάνα ακτινοθεραπείας. Είναι εφικτή έτσι 
η «συμμόρφωση» της χορηγηθείσας δόσης στην ακτινο-
βολητέα περιοχή, στην προκειμένη περίπτωση της αρχι-
κής λεμφαδενικής νόσου, προστατεύοντας παράλληλα 
τους υγιείς ιστούς. Παράλληλα, με τη βοήθεια ιστογραμ-
μάτων δόσης όγκου (DVH – Dose Volume Histogram) 
είναι εφικτός ο υπολογισμός του ποσοστού των φυσιο-
λογικών ιστών και των ακτινοβολητέων περιοχών που 
λαμβάνουν συγκεκριμένη δόση ακτινοβολίας. με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να προβλεφθεί τόσο η δραστικότη-
τα όσο και η ασφάλεια της θεραπείας. η ακτινοθεραπεία 
χορηγείται με γραμμικούς επιταχυντές εφοδιασμένους με 
πολλαπλούς κατευθυντήρες φύλλων ικανών να συμμορ-

φώνουν ακόμη περισσότερο τη δέσμη ακτινοβολίας και 
να περιορίζουν την ακτινοβόληση υγιών ιστών. 

η εισαγωγή ακόμα πιο εξελιγμένων συστημάτων 
σχεδιασμού και απόδοσης θεραπείας κατέστησαν δυνα-
τή την ακριβέστερη χορήγηση της ακτινοθεραπείας. με 
την ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity 
Modulated Radiation Therapy - IMRT) είναι εφικτή η 
κλιμάκωση της δόσης σε όγκους που γειτνιάζουν με κρί-
σιμες υγιείς δομές. η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης 
έντασης επιτρέπει τη λεγόμενη γλυπτική ή ζωγραφική 
της δόσης ακτινοβολίας (dose sculpture – dose painting) 
ώστε μόνο οι υψηλής ενέργειας δέσμες ακτινοβολίας να 
καλύπτουν επαρκώς τον όγκο-στόχο, ενώ τα όργανα που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο να λαμβάνουν ένα μικρό μέρος 
της χορηγηθείσας δόσης. η ακτινοθεραπεία χορηγείται 
με πολλά πεδία ακτινοβολίας καθένα από τα οποία υπο-
διαιρείται σε πολλαπλά υποπεδία, εξασφαλίζοντας έτσι 
το βέλτιστο καθορισμό της έντασης κάθε δέσμης και κατ’ 
επέκταση τη βέλτιστη κατανομή της δόσης26-28 (Εικόνα 
4). μειονέκτημα της τεχνικής είναι η ακτινοβόληση με-
γάλης έκτασης υγιών ιστών με μικρή δόση ακτινοβολί-
ας, αυξάνοντας δυνητικά τον κίνδυνο μεταγενέστερης, 
δεύτερης καρκινογένεσης.29

μια άλλη δυνατότητα που παρέχει η σύγχρονη τεχνο-
λογία είναι η καθοδηγούμενη από την απεικόνιση ακτι-

Εικόνα 3. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και εφαρμογή δεδομένων για σχεδιασμό ακτινοβολητέου όγκου 
στόχου.
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νοθεραπεία (Image Guided Radiation Therapy - IGRT). 
οι σύγχρονες μονάδες ακτινοθεραπείας είναι εφοδιασμέ-
νες με προηγμένα συστήματα απεικόνισης (Cone Beam 
Computer Tomography - CBCT) επιτρέποντας τον έλεγ-
χο πριν από κάθε συνεδρία της θέσης των ακτινοβολητέ-
ων όγκων και των οργάνων που ευρίσκονται σε κίνδυνο. 
τα απεικονιστικά δεδομένα της ειδικής αυτής αξονικής 
τομογαφίας που προκύπτουν με τον ασθενή σε θέση θε-
ραπείας επί του γραμμικού επιταχυντή, κατόπιν επεξεργα-
σίας συγκρίνονται με τα αντίστοιχα της αρχικής αξονικής 
του σχεδιασμού θεραπείας, γίνονται οι τυχόν απαραίτη-
τες διορθώσεις – μικρομετακινήσεις σε τρεις άξονες και 
έτσι εξασφαλίζεται η ακόμα ακριβέστερη ακτινοβόληση.30

ςημαντική τεχνική που αξίζει να αναφερθεί, ειδικά 
σε ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου, είναι η ακτινοθερα-
πεία με ταυτόχρονη παρακολούθηση του φυσιολογικού 
αναπνευστικού κύκλου (respiratory gating). κατά την τε-
χνική αυτή, είναι εφικτή η παρακολούθηση της αναπνο-
ής, η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων της κίνησης 
των ακτινοβολητέων όγκων και η εκπόνηση πλάνου θε-
ραπείας κατά το οποίο η ακτινοβόληση γίνεται σε ακρι-
βώς καθορισμένη φάση της αναπνοής κατά την οποία η 
νόσος περικλείεται εντός ενός μικρού πεδίου θεραπείας. 
Έτσι περιορίζεται σημαντικά η άσκοπη ακτινοβόληση 
του υγιούς πνευμονικού παρεγχύματος.31

μεγάλη πρόκληση τέλος, για όλο το φάσμα της ακτινο-
θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών, αποτελούν οι σωματι-
δικές ακτινοβολίες, όπως τα πρωτόνια. Εκμεταλλευόμενοι 
ειδικά χαρακτηριστικά των σωματιδίων, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε θεραπεία ασθενών με παραμέτρους δια-
φορετικές από την κλασική θεραπεία με τα φωτόνια των 
γραμμικών επιταχυντών. Ειδικά όσον αφορά τα πρωτό-
νια, η ακτινοβολία μπορεί να αποδίδεται με ακρίβεια στο 
προκαθορισμένο σημείο ενδιαφέροντος, ενώ πέραν του 

σημείου αυτού η δόση ακτινοβολίας είναι μηδενική. το 
συγκεκριμένο αυτό βιολογικό χαρακτηριστικό των πρω-
τονίων (bragg peak), καθιστά δυνατή την αποφυγή ακτι-
νοβόλησης υγιών δομών, όπως η καρδιά, ο πνεύμονας, ο 
μαστός και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώτερων 
παρενεργειών. Πρόδρομα αποτελέσματα μελετών είναι 
επιβεβαιωτικά για το πλεονέκτημα της χρήσης πρωτονί-
ων στο λέμφωμα Hodgkin του μεσοθωρακίου.32,33

παρενέργειες – Τοξικότητα Ακτινοθεραπείας
με τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, το HL 

αποτελεί μια από τις πλέον ιάσιμες κακοήθειες καθώς 
στις περισσότερες των περιπτώσεων επιτυγχάνεται δι-
αρκής πλήρης ύφεση. το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με το ότι αποτελεί νόσημα κυρίως των νέων ενηλίκων 
με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, καθιστά την εμφάνι-
ση παρενεργειών, κυρίως χρόνιων σημαντικό πρόβλημα. 
Δευτεροπαθείς κακοήθειες 

ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού, του θυρεο-
ειδούς και του γαστρεντερικού συστήματος αποτελούν 
τους συχνότερα εμφανιζόμενους συμπαγείς όγκους σε 
ασθενείς με ιστορικό ακτινοθεραπείας για HL και εμφα-
νίζονται τουλάχιστον 10 έτη μετά τη συμπλήρωση της 
θεραπείας.34-36 Αιματολογικές κακοήθειες επίσης, όπως 
η οξεία μυελογενής λευχαιμία, είναι δυνατό να αναπτυ-
χθούν σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ακτινοθεραπεία 
για HL, με σχετικό κίνδυνο εμφάνισης 20 φορές περίπου 
υψηλότερο από το γενικό πληθυσμό.

Αν και οι περισσότερες μελέτες στη διεθνή βιβλιο-
γραφία συμφωνούν στο ότι η προσθήκη χημειοθεραπεί-
ας αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση συμπαγών όγκων, 
σημαντικότερος παράγοντας φαίνεται ότι είναι η μονο-
θεραπεία με ακτινοβολία, όπως φάνηκε και σε μεταανά-

Εικόνα 4. Σύγκριση πλάνου θεραπείας 3D CRT – IMRT. Καλύτερη κατανομή δόσης και κάλυψη του όγκου στόχου, 
με περιορισμό ακτινοβόλησης υγιών ιστών (πνεύμονας, νωτιαίος μυελός, κοιλίες καρδιάς) με την τεχνική IMRT.
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λυση από τους Franklin et al, όπου ο κίνδυνος εμφάνισης 
κακοήθειας ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερος, κα-
τά τη χορήγηση συνδυασμού χημειοθεραπείας - ακτινο-
θεραπείας συγκριτικά με τη χορήγηση ακτινοθεραπείας 
ως μονοθεραπεία, κυρίως σε ασθενείς σταδίου III. οι 
ερευνητές απέδωσαν τα ευρήματα αυτά, στη σημαντικά 
αυξημένη συχνότητα υποτροπής ή προόδου νόσου και 
κατ’ επέκταση στην αναγκαιότητα θεραπείας διάσωσης 
στις περιπτώσεις εφαρμογής ακτινοθεραπείας μόνο. Εν-
διαφέρον επίσης στοιχείο της μελέτης αυτής είναι η μη 
εμφάνιση στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη συχνό-
τητα εμφάνισης δευτεροπαθών κακοηθειών (με εξαίρε-
ση τον καρκίνο του μαστού) σε περιπτώσεις εφαρμογής 
εκτεταμένων ή περιορισμένων πεδίων ακτινοθεραπείας. 37

Ετήσιος απεικονιστικός έλεγχος (απλή ακτινογραφία 
ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος) ενδείκνυται σε 
όλους τους ασθενείς με HL που υποβλήθηκαν σε ακτινο-
θεραπεία μεσοθωρακίου, χημειοθεραπεία με αλκυλιού-
ντες παράγοντες ή έχουν ιστορικό καπνίσματος. γυναίκες 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία μεσοθω-
ρακίου ή ακτινοθεραπεία μασχαλιαίας χώρας, πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο με μαστογραφία ή MRI 
μαστών, 8-10 έτη μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας ή 
σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών.38

Πνευμονική τοξικότητα
η εμφάνιση τοξικότητας από το πνεύμονα αποτελεί τη 

συχνότερη παρενέργεια της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς 
με νόσο στο μεσοθωράκιο και ειδικά όταν αυτή συνδυ-
άζεται με χημειοθεραπευτικά σχήματα που περιλαμβά-
νουν μπλεομυκίνη. Ως επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου 
αναφέρονται η ηλικία, το ατομικό ιστορικό νόσου πνευ-
μόνων καθώς επίσης και η συγχορήγηση αυξητικών πα-
ραγόντων.39 με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας 
(IMRT – IGRT – respiratory gating, Proton Beam Ra-
diotherapy) περιορίζεται το φυσιολογικό πνευμονικό 
παρέγχυμα που περιλαμβάνεται μέσα στο ακτινοβολη-
τέο πεδίο και μειώνεται έτσι σημαντικά η συχνότητα εμ-

φάνισης αυτής της επιπλοκής. Προβλεπτικός δείκτης για 
πιθανή πνευμονική ίνωση και πνευμονίτιδα, οφειλόμενη 
στην ακτινοβολία, είναι το ποσοστό του υγιούς πνευμο-
νικού παρεγχύματος που δέχεται δόση μεγαλύτερη απο 
20 Gy (V20).28

Καρδιαγγειακή νόσος – Υποθυρεοειδισμός 
η ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου και η χημειοθερα-

πεία βασισμένη στις ανθρακυκλίνες αποτελούν τους ση-
μαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση 
καρδιαγγειακής νόσου, η οποία μπορεί να είναι ασυμπτω-
ματική και εμφανίζεται αρκετά έτη μετά τη θεραπεία.40-42 
Απαραίτητος ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης καθώς επί-
σης και διενέργεια δοκιμασία κοπώσεως αναφοράς στα 
10 έτη μετά τη θεραπεία, ακόμη και σε ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς.38 Άλλη σημαντική παρενέργεια μετά την 
ακτινοθεραπεία είναι ο υποθυρεοειδισμός, όταν φυσικά 
ο αδένας περιλαμβάνεται στο πεδίο της ακτινοθεραπεί-
ας. Διαταραγμένη θυρεοειδική λειτουργία, αναφέρεται 
σε ποσοστό ως και 50% των ασθενών με μακρό χρονι-
κό διάστημα ελεύθερο νόσου.43 ςυνίσταται προσεκτική 
κλινική εξέταση θυρεοειδούς αδένα και ετήσιος έλεγχος 
θυρεοειδικής λειτουργίας (TSH, T4) σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στον τράχηλο ή στο ανώ-
τερο μεσοθωράκιο.

Επίλογος
η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θερα-

πεία ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. οι μεγάλες θεραπείες 
του παρελθόντος αντικατάσταθηκαν από πιο εντοπισμέ-
να πεδία, περιορίζοντας την αθροιστική τοξικότητα με 
τη χημειοθεραπεία. καθώς η ακτινοθεραπεία είναι στε-
νά συνυφασμένη με τη συνεχόμενη πρόοδο της τεχνολο-
γίας, ακόμη πιο στοχευμένες θεραπείες με μικρότερα και 
ακριβέστερα πεδία είναι υπό μελέτη, περιορίζοντας ακό-
μα περισσότερο την τοξικότητα χωρίς συμβιβασμό στη 
δραστικότητα έναντι της νόσου.

Principles of radiation therapy in Hodgkin lymphoma
by ιoannis Georgakopoulos1, Εvangelia Peponi2, μiltiades τrichas1

1Radiation Oncology Center, IASO Hospital, 2Radiation Oncology Department,  
Ioannina University Hospital

ABSTRACT: Radiation therapy plays an important role in the management of Hodgkin Lymphoma. In 
combination with chemotherapy its role is irreplaceable as seen in many trials in relative literature. An 
important issue in clinical practice is the additive toxicity of the two procedures. Regarding radiother-
apy, total dose, extent of radiation field and treatment technique are the most important parameters that 
affect the outcome. Large fields of radiotherapy (mantle, mini mantle, total or subtotal lymphoid irradi-
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ation) have been replaced initially by more localized treatment fields (IFRT - Involved Field Radiation 
Therapy) and nowadays by more targeted therapies (INRT - Involved Node Radiation Therapy). Newer 
sophisticated techniques of radiotherapy (IMRT – Intensity Modulated Radiation Therapy, IGRT - Im-
age Guided Radiation Therapy and PBRT – Proton Beam Radiation Therapy) ensure more accurate de-
livery of radiation to target volume and reduce further more acute and late toxicity, which is of extreme 
importance in Hodgkin’s lymphoma, as it concerns mainly young adults with curable disease and long 
life expectancy.
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Θεραπεία υποτροπιάζοντος και ανθεκτικού  
λεμφώματος Hodgkin

Μαρία Κ. Αγγελοπούλου, Παγώνα Φλεβάρη, Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος

ΠΕριληψη: η πλειονότητα των ασθενών με λέμφωμα Hodgkin μπορούν να ιαθούν με την εφαρμογή 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας με ή χωρίς ακτινοθεραπεία. για τους ασθενείς <65 ετών που είναι ανθε-
κτικοί ή υποτροπιάζουν μετά από την αρχική θεραπεία, η μεγαθεραπεία ακολουθούμενη από αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος (μΘ/ΑμΑΑκ) αποτελεί θεραπεία εκλο-
γής. η στρατηγική αυτή μπορεί να προσφέρει μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου στο 40-60% των ασθε-
νών. ο στόχος της θεραπείας διάσωσης, που χορηγείται προ της ΑμΑΑκ είναι η μείωση του φορτίου 
της νόσου και η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος. Προς τούτο χρησιμοποιούνται 
συνδυασμοί περιέχοντες πλατίνα, ιφοσφαμίδη, κυταραβίνη ή γεμσιταμπίνη. η διάρκεια της 1ης ύφεσης, 
η χημειοευαισθησία στη θεραπεία διάσωσης, η ύπαρξη εξωλεμφαδενικής νόσου και το κλινικό στά-
διο στην υποτροπή αποτελούν τους βασικούς προγνωστικούς παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της 
ΑμΑΑκ. Ασθενείς χωρίς δυσμενείς παράγοντες μπορούν να ιαθούν σε ποσοστό >80%. Αντίθετα, οι 
χημειοανθεκτικοί ασθενείς έχουν σημαντικά δυσμενέστερη έκβαση, ωστόσο 15-30% αυτών μπορούν 
να επιτύχουν ίαση με τη στρατηγική αυτή. η προσθήκη νέων θεραπευτικών παραγόντων στο πρόγραμ-
μα της ΑμΑΑκ είτε πριν είτε μετά ως εδραίωση πιθανώς να βελτιώσει την έκβασή τους. η εκτίμηση 
της ενεργότητος της νόσου με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων προ της ΑμΑΑκ είναι ένας νέος προ-
γνωστικός παράγων, η σημασία του οποίου ερευνάται τρεχόντως. οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με 
πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin αντιμετωπίζονται με συμβατική χημειοθερα-
πεία 2ης γραμμής με πιθανότητα μακροχρόνιας ύφεσης <30%, ενώ σε επιλεγμένους ασθενείς με εντοπι-
σμένη υποτροπή μπορεί να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία διάσωσης.
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Aνασκόπηση

το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι ιάσιμη νόσος στο 
75% του συνόλου των ασθενών, αντιμετωπιζόμενο με 
χημειοθεραπεία 1ης γραμμής, με ή χωρίς ακτινοθερα-
πεία. Παρά την υψηλή πιθανότητα επιτυχούς έκβασης, 
η θεραπεία 1ης γραμμής αστοχεί στο 10% των ασθενών 
με αρχικά και στο 30% αυτών με προχωρημένα στάδια 
της νόσου. οι ασθενείς εκείνοι στους οποίους αστοχεί η 
αρχική θεραπεία διακρίνονται στους πρωτοπαθώς ανθε-
κτικούς – εκείνους δηλαδή που δεν επιτυγχάνουν πλήρη 
ύφεση με τη θεραπεία 1ης γραμμής – και σε αυτούς που 
υποτροπιάζουν μετά από επίτευξη αρχικής ύφεσης. η 
θεραπευτική στρατηγική για τις προαναφερόμενες κα-
τηγορίες ασθενών έχει ως στόχο την επίτευξη ίασης, του-
λάχιστον στους νέους.

Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη 
Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων Αίματος (ΜΘ/ΑΜΑΑΚ)

η μόνη στρατηγική με στόχο την ίαση σε ασθενείς με 
πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον HL είναι η εφαρ-
μογή χημειοθεραπευτικών συνδυασμών 2ης γραμμής (θε-
ραπεία διάσωσης), η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΑΑκ) και στη συνέχεια η χορήγηση μεγαθε-
ραπείας (μΘ) (μυελοαφανιστικής χημειοθεραπείας) με 
αυτόλογη μεταμόσχευση των συλλεχθέντων ΑΑκ. η υπε-
ροχή της μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμβατικής χημειο-
θεραπείας αποδείχθηκε σε 2 τυχαιοποιημένες μελέτες1,2. 
η πρώτη προέρχεται από τη Βρετανική ομάδα (BNLI) 
και συνέκρινε 2-3 κύκλους του συνδυασμού mini-BEAM 
έναντι BEAM και ΑμΑΑκ, ενώ η 2η από την GHSG 
(HDR-1) συνέκρινε 4 κύκλους Dexa-BEAM έναντι 2 
κύκλων Dexa-BEAM ακολουθούμενων από ΒΕΑμ και 
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ΑμΑΑκ. η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου 
(ΕΕΕΝ) ήταν 53% έναντι 10% στην 1η και 55% ένα-
ντι 34% στη 2η. γενικότερα η πιθανότητα ίασης με μΘ/
ΑμΑΑκ είναι της τάξεως 40-60%, όπως φαίνεται στον 
πίνακα 13-31. ςυχνά οι μελέτες αυτές υπερεκτιμούν την 
αποτελεσματικότητα της μΘ/ΑμΑΑκ, καθώς αφορούν 
επιλεγμένους ασθενείς και συνήθως εξαιρούν όσους δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία διάσωσης και δεν υποβάλ-
λονται σε μΘ/ΑμΑΑκ. οι αναλύσεις με μεθοδολογία 
“intention to treat”, έτσι ώστε να αντανακλάται το πραγ-
ματικό ποσοστό των ασθενών που διασώζονται με μΘ/
ΑμΑΑκ13,32,33, είναι ελάχιστες. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η μΘ/ΑμΑΑκ αποτελεί τη βέλτιστη θεραπευτική στρα-
τηγική για ασθενείς ηλικίας <65 ετών, ενώ οι μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία ασθενείς αντιμετωπίζονται με συμβατική 
χημειοθεραπεία με ελάχιστες πιθανότητες ίασης. Ωστό-
σο, πρόσφατη αναδρομική μελέτη αναφέρει 3-ετή ΕΕ-
ΕΝ και συνολική επιβίωση 73% και 88% αντίστοιχα σε 
ασθενείς >60 ετών μετά από μΘ/ΑμΑΑκ34.

α. Χημειοθεραπεία Διάσωσης-Κινητοποίηση 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Αίματος

η εφαρμογή χημειοθεραπείας 2ης γραμμής έχει τρι-
πλό στόχο: τη μείωση του φορτίου της νόσου, τον έλεγ-
χο της χημειοευαισθησίας του νοσήματος και τη συλλογή 
ΑΑκ. οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί που επιλέγο-
νται περιλαμβάνουν πλατίνα και υψηλές δόσεις κυταραβί-
νης25,31,35,36 (DHAP, ESHAP, ASHAP), ιφωσφαμίδη12,13,37-39 
(ICE, IEV, IGEV, μιΝΕ, IVOx) ή συνδυασμό πλατίνας 
και γεμσιταμπίνης40,41 (GDP, GEM-P). Ένας άλλος συχνά 
χρησιμοποιούμενος συνδυασμός είναι ο mini-BEAM1 
ή ο Dexa-BEAM2. η τοξικότητα των συνδυασμών αυ-
τών και το δυναμικό τους ως προς την κινητοποίηση των 
ΑΑκ διαφέρουν. Έτσι σχήματα περιέχοντα ιφωσφαμίδη 
έχουν το βέλτιστο δυναμικό κινητοποίησης ΑΑκ, ενώ 
οι συνδυασμοί mini- και Dexa-BEAM χαρακτηρίζονται 
από σημαντική αιματολογική τοξικότητα ιδιαίτερα ως 
προς τη μεγακαρυοκυτταρική σειρά, που προκαλεί τε-
χνικές δυσκολίες στη διαδικασία της κυτταραφαίρεσης. 
οι περιέχοντες πλατίνα συνδυασμοί επιπλέκονται ενίο-
τε με νεφρική δυσλειτουργία, η οποία επηρεάζει τον με-
τέπειτα χειρισμό των ασθενών. η επιλογή του σχήματος 
διάσωσης εξαρτάται από την τακτική της εκάστοτε Αι-
ματολογικής μονάδος, καθώς δεν υπάρχουν συγκριτικές 
μελέτες φάσης ιιι. ο σχετικά πρόσφατα εισαχθείς συνδυ-
ασμός IGEV (γεμσιταμπίνη, ιφωσφαμίδη, βινορελμπίνη) 
παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς έχει άριστο 
κινητοποιητικό δυναμικό, σημαντική αποτελεσματικότη-
τα και επιπλέον μπορεί να χορηγηθεί εξωνοσοκομειακά38. 
ςε αναδρομική μελέτη από το τμήμα μας επί 70 ασθε-
νών με πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον HL συγκρί-
θηκε η αποτελεσματικότητα των σχημάτων ESHAP και 

IGEV42. τα δύο σχήματα ήταν εξ ίσου αποτελεσματικά 
ως προς τον έλεγχο της νόσου με συνολική ανταπόκρι-
ση 50% και 51% αντίστοιχα, αλλά ο συνδυασμός IGEV 
υπερτερούσε σημαντικά ως προς την κινητοποίηση και 
συλλογή ΑΑκ [διάμεσος αριθμός συλλεχθέντων CD34+ 
κυττάρων: 4.32x106/kg και 11.6×106/kg για ESHAP και 
IGEV (p=0.001)]. η συλλογή των ΑΑκ επιτελείται συ-
νήθως μετά τον 2ο ή 3ο κύκλο της χημειοθεραπείας διά-
σωσης. ο αριθμός των κύκλων της θεραπείας 2ης γραμμής 
δεν είναι καθορισμένος. ςυνήθως χορηγούνται 3-4 κύκλοι 
ανάλογα με τον επιλεχθέντα συνδυασμό, το φορτίο της 
νόσου και την ανταπόκριση του ασθενούς. Εάν ο ασθε-
νής είναι χημειοανθεκτικός μετά τον 2ο κύκλο θεραπεί-
ας, συνήθως γίνεται προσπάθεια επίτευξης τουλάχιστον 
μιας μερικής ύφεσης προ της μΘ/ΑμΑΑκ με εναλλα-
κτικό χημειοθεραπευτικό συνδυασμό. η εντατικοποί-
ηση της χημειοθεραπείας διάσωσης στην προσπάθεια 
βελτίωσης της χημειοευαισθησίας δεν έχει υιοθετηθεί 
ευρέως25. ςύμφωνα με την ομάδα του MSKCC η εντατι-
κοποίηση του συνδυασμού ICE (augmented ICE και high 
dose ICE) βελτίωσε την πρόγνωση των ασθενών με πα-
ράγοντες κινδύνου28, ενώ σε μεταγενέστερη μελέτη τους 
εφάρμοσαν τον συνδυασμό GDP στους ασθενείς εκείνους 
που δεν είχαν επαρκή ανταπόκριση μετά το σχήμα ICE30. 
Αντίθετα όμως, στην τυχαιοποιημένη μελέτη HDR2 της 
GHSG η εντατικοποίηση του συνδυασμού DHAP με δι-
αδοχική προσθήκη υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης, 
μεθοτρεξάτης/βινκριστίνης και ετοποσίδης δεν κατέδει-
ξε όφελος, ακόμα και στις υψηλού κινδύνου ομάδες25. η 
συλλογή ΑΑκ μετά από αστοχία του συνδυασμού BEA-
COPP-escalated στην 1η γραμμή φαίνεται εφικτή43 πα-
ρά το γεγονός ότι δεν έχει διερευνηθεί εκτεταμένα. ςτον 
πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα διαφόρων χημειο-
θεραπευτικών συνδυασμών διάσωσης1,2,12,13,25,31,35-41,44-47. 

γ. Προγνωστικοί Παράγοντες
οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η 

διάρκεια της 1ης ύφεσης, η χημειοευαισθησία στη θερα-
πεία διάσωσης, η παρουσία εξωλεμφαδενικής νόσου και 
το προχωρημένο κλινικό στάδιο στην υποτροπή. 

η πρώιμη υποτροπή οριζόμενη ως υποτροπή εντός 
12 μηνών από το τέλος της αρχικής θεραπείας αποτελεί 
τεκμηριωμένο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα3,12,13,19,33. 
Από την τυχαιοποιημένη μελέτη HDR-12 προκύπτει ότι 
η μΘ/ΑμΑΑκ ωφελεί τόσο τους ασθενείς με πρώιμη 
(p=0.0075), όσο και αυτούς με όψιμη υποτροπή (p=0.0246) 
έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας, ωστόσο η 5-ετής 
ΕΕΕΝ είναι της τάξεως του 40% για τους πρώτους και 
75% για τους δεύτερους. Αντίθετα, οι ασθενείς που αντι-
μετωπίζονται για χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο δεν ωφε-
λούνται από τη μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμβατικής 
χημειοθεραπείας, διότι ακολουθούν μια πορεία συνεχιζό-
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Πίνακας 1. Μελέτες ΜΘ/ΑΜΑΑΚ σε ασθενείς με Λέμφωμα Hodgkin

Συγγραφέας # Aσθ.
Διάμεση 
Παρακ.

Χαρ/κά 
Ασθενών Προγνωστικοί παράγοντες ΕΕΕΝ % ΣΕ %

Reece 1994 58 2.3 ε 1η Υπ Β-Σ, ΕΛΝ, διάρκεια 1ης ύφεσης 64 72
Nademanee 1995 85 28μ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ, ΑΚΘ,ΕΛΝ 58 64
Bierman 1996 85 5 ε Υπ ΔΑ 40 51
Horning 1997 119 3.3 ε ΠρΑ/Υπ Κλινικό στάδιο, Β-Σ, ΜΥ προ 

ΑΜΑΑΚ
48 52

Wheeler 1997 102 4.1 ε ΠρΑ/Υπ ιστολογικός τύπος, ΚΙ, status προ 
ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ, Β-Σ

42 65

Brice 1997 214 36 μ Υπ ΧΕ, αριθμός υποτροπών, χρόνος 
ως την υποτροπή, ΕΛΝ

60 66

Subira 2000 56 18.5 ε ΠρΑ/Υπ, 1η ΠΥ ΧΕ, σχήμα μεγαθεραπείας 65.5 57
Lazarus 2001 414 46 μ Υπ ΚΙ, ΧΕ, LDH προ ΑΜΑΑΚ 46 58
Sureda 2001 494 39 μ ΠρΑ/Υπ, 1η ΠΥ ΧΕ, αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ 45 55
Moskowitz 2001 65 43 μ ΠρΑ/Υπ Β-Σ, πρώιμη Υπ, ΕΛΝ 58 73
Fermé 2002 157 50 μ ΠρΑ/Υπ Β-Σ, ΧΜΘ διάσωσης χωρίς 

ΑΜΑΑΚ, ΧΕ
46 56

Stiff 2003 81 ΔΑ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, Υπ σε 
ακτινοβοληθέν πεδίο, ΕΛΝ

41 54

Tarella 2003 102 60 μ ΠρΑ/Υπ ΠρΑ, Β-Σ 53 64
Czyz 2004 341 ΔΑ ΠρΑ/Υπ ΠρΑ, ογκώδης νόσος 45 64
Josting 2005 102 30 μ ΠρΑ/Υπ διάρκεια 1ης ύφεσης, ΧΕ, αναιμία 59 78
Lavoie 2005 100 11.4 μ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, ΧΕ, 

ΕΛΝ, Β-Σ
51 54

Sureda 2005 357 39 μ 1η Υπ στάδιο διάγνωσης, ΑΚΘ, ογκώδης 
νόσος, ΕΛΝ

49 57

Majhail 2006 141 6.3 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ, ΜΥ προ ΑΜΑΑΚ, Β-Σ 48 53
Wadehra 2006 127 6.7 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ, ογκώδης νόσος 48 51
Sirohi 2008 195 10.3 μ Υπ ΧΕ, ΔΠΔ 37  

(10 ε) 
49.9  

(10 ε)
Morschhauser 2008 (πρ) 245 51 μ ΠρΑ/Υπ 2 ομάδες Κινδύνου ΥΚ/ΕνΚ: 

46/73
ΥΚ/ΕνΚ: 
57/85

Josting 2010 (πρ) 284 3.5 ε Υπ στάδιο διάγνωσης, αναιμία, 
διάρκεια 1ης ΠΥ, B-Σ, ΧΜΘ 1ης 

γραμμής

67 80

Jabbour 2007 211 2.8 ε ΠρΑ/Υπ Β-Σ, ΠΥ προ ΑΜΑΑΚ, PET/Ga προ 
ΑΜΑΑΚ, ΒΕΑΜ

54 78

Moskowitz 2010 (πρ) 105 7 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 79
Moskowitz 2010 153 8.6 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 71
Viviani 2010 82 73 μ ΠρΑ/Υπ ΠΥ προ ΑΜΑΑΚ 57  

(10 ε)
51  

(10 ε)
Smith 2011 214 6 ε ΠρΑ/ Πρ.Υπ ΕΛΝ, ογκώδης νόσος 45 55
Moskowitz 2012 (πρ) 97 51 ε ΠρΑ/Υπ PET προ ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ 70 80
Shafey 2012 73 56 μ ΠρΑ/Υπ Ανταπόκριση στη Θ διάσωσης, 

ΔΠΔ
61 80

ΕΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερης επιδείνωσης νόσου, ΣΕ: συνολική επιβίωση, ε: έτος, Υπ: υποτροπή, Β-Σ: Β-συμπτώματα, ΕΛΝ: εξωλεμφαδενική νόσος, 
μ: μήνες, ΠρΑ: πρωτοπαθής ανθεκτική νόσος, Υπ: υποτροπή, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία, ΑΚΘ: ακτινοθεραπεία, ΔΑ: δεν αναφέρεται, ΜΥ: μερική 
ύφεση, ΚΙ: κατάσταση ικανότητας, ΧΕ: χημειοευαισθησία, ΔΠΔ: διεθνής προγνωστικός δείκτης, πρ: προοπτική μελέτη, ΥΚ: υψηλού κινδύνου, 
ΕνΚ: ενδιάμεσου κινδύνου, Θ διάσωσης: θεραπεία διάσωσης. 
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Πίνακας 2. Χημειοθεραπεία διάσωσης στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Λέμφωμα Hodgkin

Χημειοθεραπευτικό Σχήμα Συγγραφέας Ασθ. # ΣΑ % ΠΥ%
Αιμ τοξ 3-4 

(%)

Συλλεχθέντα 
CD34+  

×106/kg

Εντατικό DEXA-BEAM Schmitz (2002) 44 81 27 ΔΑ ΔΑ
Mini-BEAM Linch (1993)

Με πλατίνα ESHAP Aparicio (1999) 22 73 41 59 ΔΑ
ASHAP Rodriguez (1999) 56 70 34 100 ΔΑ
DHAP Josting (2010) 281 ΔΑ 72 97 ΔΑ
DICEP Shafey (2012) 73 15.6

Με ιφωσφαμίδη ICE Moskowitz (2001) 65 88 26 ΔΑ 7
IEV Proctor (2003) 51 84 76 100 ΔΑ
MINE Fermé (2002) 157 75 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
IVOx Sibon (2011) 34 76 32 9 5

Με 
γεμσιταμπίνη

GDP Baetz (2003) 23 69 17 13 11

GEM-P Chau (2003) 21 80 24 71 2.
IGEV Santoro (2007) 91 81 54 28 10.5

Άλλα Bendamustine Moskowitz (2009) 18 75 38 ΔΑ ΔΑ
MINE-ESHAP Fernandez de Larrea (2010) 61 79 41 46 2.4
DHAOx Rigacci (2010) 23 74 43 27 2.4
MVC Alexandrescu (2006) 45 91 44 61/47  

(AΜΠ/ΟΥΔ)
ΔΑ

ΣΑ: συνολική ανταπόκριση, ΠΥ: πλήρης ύφεση, Αιμ. τοξ. 3-4: αιματολογική τοξικότητα βαθμού 3-4, ΑΜΠ: αιμοπετάλια, ΟΥΔ: ουδετερόφιλα, 
ΔΑ: δεν αναφέρεται

μενων υποτροπών2. Αυτή βέβαια η υποκατηγορία τείνει 
να εκλείψει από τις πιο σύγχρονες μελέτες, καθώς οι νέ-
οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον σχεδόν όλοι με μΘ/
ΑμΑΑκ στην 1η υποτροπή. οι πρωτοπαθώς ανθεκτικοί 
ασθενείς, χαρακτηρίζονται από δυσμενέστερη πρόγνωση 
συγκρινόμενοι με τους υποτροπιάζοντες ασθενείς32,33,48-51. 
Ωστόσο μπορούν να διασωθούν σε παρεμφερή ποσοστά 
με εκείνους που υποτροπιάζουν, εφ’ όσον επιδείξουν 
χημειοευαισθησία στη 2ης γραμμής θεραπεία49,51. η δυ-
σμενέστερη πρόγνωσή τους οφείλεται στο γεγονός ότι 
ανταποκρίνονται λιγότερο συχνά στην θεραπεία διάσω-
σης29,28,33. οι μελέτες που εστιάζουν στην υποκατηγορία 
αυτή των ασθενών αναφέρονται στον πίνακα 313,32,48-50,51-55. 

ο πλέον θεμελιώδης προγνωστικός παράγων είναι η 
χημειοευαισθησία προ της μΘ/ΑμΑΑκ8,10,11,13,15-17,19-21,23,50. 
η καλύτερη προγνωστικά κατηγορία είναι οι ασθενείς με 
χημειοευαίσθητη, όψιμη υποτροπή, οι οποίοι ιώνται σε 
ποσοστό >60-70% με την ΑμΑΑκ8,12,52,56. Από αναδρο-
μική μελέτη 494 ασθενών της ισπανικής ομάδας προ-
κύπτει ότι οι ασθενείς που βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση 
προ της μΘ/ΑμΑΑκ είχαν 5ετή ΕΕΕΝ 63% έναντι 37% 
γι’ αυτούς με χημειοευαίσθητη νόσο αλλά χωρίς επίτευ-
ξη πλήρους ύφεσης και 17% για εκείνους με ανθεκτική 

νόσο11. η πιθανότητα προόδου νόσου για τους χημειο-
ευαίσθητους ασθενείς ήταν 35% έναντι 85% για τους χη-
μειοανθεκτικούς σε έτερη ανάλυση των Majhail και συν20. 
Ενώ η σημασία της χημειοευαισθησίας προκύπτει από 
την πλειονότητα των μελετών, η σημασία της επίτευξης 
πλήρους έναντι μερικής ύφεσης προ της μΘ/ΑμΑΑκ 
είναι αμφιλεγόμενη10,11,15,16,19,20,23.

Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες αποτελούν ορισμένα 
κλινικά χαρακτηριστικά στην υποτροπή, όπως το προχω-
ρημένο στάδιο8,, τα Β-συμπτώματα3,6,48, η εξωλεμφαδενική 
νόσος3,12,25,29, η ογκώδης νόσος16,19,21,29, η υποτροπή εντός 
προτέρου πεδίου ακτινοβόλησης14, η κατάσταση ικανότη-
τας7,10, τα αυξημένα επίπεδα LDH προ της μΘ/ΑμΑΑκ10 
και ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (ΔΠΔ)31. η χορήγη-
ση ≥2 χημειοθεραπευτικών σχημάτων διάσωσης αναγνω-
ρίζεται επίσης ως δυσμενής προγνωστικός παράγων14,19. 
Επιπλέον η αρχική θεραπεία φαίνεται να επηρεάζει την 
πρόγνωση στην υποτροπή. Έτσι ασθενείς που είχαν λάβει 
BEACOPP-escalated ως θεραπεία 1ης γραμμής είχαν δυ-
σμενέστερη έκβαση από εκείνους που είχαν λάβει COPP/
ABVD25 (5-ετής ΕΕΕΝ 58% έναντι 72% αντίστοιχα). Εί-
ναι βέβαια αναμενόμενο ότι επιθετικότερη αρχική θερα-
πεία επιλέγει τους ασθενείς με επιθετικότερη βιολογία.
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ορισμένες ομάδες μελέτης του HL ανέπτυξαν προγνω-
στικά συστήματα διαστρωμάτωσης των ασθενών ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά νόσου στην υποτροπή με εντυπω-
σιακή ομοιότητα μεταξύ τους ως προς τους προγνωστι-
κούς παράγοντες. ο σκοπός των προγνωστικών αυτών 
μοντέλων είναι ο εντοπισμός των ασθενών εκείνων που 
δεν ωφελούνται από την μΘ/ΑμΑΑκ, και είναι υποψή-
φιοι για νέους θεραπευτικούς χειρισμούς. Έτσι οι ομάδες 
του Vancouver3 και του MSKCC12 διαστρωμάτωσαν τους 
ασθενείς ανάλογα με τη διάρκεια ύφεσης (<12 μηνών), 
την ύπαρξη εξωλεμφαδενικής νόσου και Β-συμπτωμάτων 
στην υποτροπή. Ασθενείς με 0-1 παράγοντες είχαν 5-ετή 
ΕΕΕΝ 81-100%, ενώ εκείνοι με 3 παράγοντες 0-10%. η 
GHSG ανέπτυξε μοντέλο που περιλαμβάνει τη διάρκεια 
ύφεσης <12 μηνών, την αναιμία και το προχωρημένο 
κλινικό στάδιο υποτροπής56. και από αυτή την ανάλυση, 
ασθενείς χωρίς κανέναν παράγοντα είχαν 5-ετή συνολική 
επιβίωση 100%. Από την ανάλυση των δεδομένων του 
τμήματός μας επί 87 ασθενών προέκυψε ότι η κατάστα-
ση νόσου προ της μΘ/ΑμΑΑκ (πλήρης έναντι μερικής 
ύφεσης έναντι σταθερής/προϊούσης νόσου), η ογκώδης 
νόσος και τα Β-συμπτώματα στην υποτροπή ήταν σημα-
ντικοί προγνωστικοί παράγοντες για την ΕΕΕΝ57. η ση-
μασία της λειτουργικής απεικόνισης προ της ΑμΑΑκ με 
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT) αναφέρε-
ται παρακάτω στην αντίστοιχη παράγραφο. 

δ. Ο χειρισμός των Χημειοανθεκτικών Ασθενών
οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς αποκλείονται συνήθως 

από τις προοπτικές μελέτες, τα δεδομένα δε από τις ανα-
δρομικές μελέτες αφορούν σε μικρό αριθμό ασθενών, 
ενώ ο ορισμός της ανθεκτικής νόσου ποικίλει. Όμως 15-
30% των ασθενών που εισέρχεται στην μΘ/ΑμΑΑκ 
με ανθεκτική νόσο μπορούν να διασωθούν με τη στρα-
τηγική αυτή και μάλιστα με επίτευξη plateau στις καμπύ-
λες επιβίωσης50,53,55. ςε 2 αναδρομικές μελέτες 175 και 
64 ασθενών που δεν ετέθησαν ποτέ σε ύφεση με οποια-
δήποτε θεραπεία η ΕΕΕΝ ήταν 32% και 17% αντίστοι-
χα50,55. ςτην καθημερινή πρακτική οι ασθενείς αυτοί δεν 
πρέπει να αποκλείονται από την ΑμΑΑκ, καθώς είναι η 
μόνη τους ευκαιρία για μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. 
Αντίθετα οι ασθενείς με εξελισσόμενη νόσο ή κινητι-
κή αστοχία στα σχήματα διάσωσης δεν ωφελούνται από 
την μΘ/ΑμΑΑκ. η εισαγωγή του μονοκλωνικού αντι-
σώματος Brentuximab Vedotin (anti-CD30) πιθανώς να 
αλλάξει τη φυσική ιστορία και πρόγνωση των ασθενών 
αυτών, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να υποβληθούν σε 
μΘ/ΑμΑΑκ, αφού ελεγχθεί το νόσημά τους. ςυνήθως 
οι ανθεκτικοί ασθενείς υποβάλλονται σε αλλεπάλληλα 
σχήματα διάσωσης στην προσπάθεια να μειωθεί το φορ-
τίο της νόσου προκειμένου να υποβληθούν σε ΑμΑΑκ. 
Φαίνεται ότι η τακτική αυτή δεν οδηγεί σε κλινικό όφε-

Πίνακας 3: ΜΘ/ΑΜΑΑΚ σε Πρωτοπαθώς Ανθεκτικούς / Χημειοανθεκτικούς Ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin

Συγγραφέας
# 

Ασθενών Κριτήριο
ΧΕ προ 

ΑΜΑΑΚ (%) ΕΕΕΝ (%)
Προγνωστικοί 
Παράγοντες¶

Reece 1995 30 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ ΔΑ 42 -
Lazarus 1999 122 Μη επίτευξη ΠΥ με οποιαδήποτε 

Θ
37 38 Β-Συμπτώματα, Κατάσταση 

Ικανότητος
Sweetenham 

1999
175 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με 

οποιαδήποτε Θ
0 32 >1 σχήμα ΧΘΠ ΑΜΑΑΚ 

>18μήνες
Andre 1999 86 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με αρχική Θ 62 25 Μη επίτευξη ΠΥ  

στη Θ διάσωσης
Josting 2000 206 (70*) Πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσος 89* 17 (31*) Κατάσταση Ικανότητος
Ferme 2002 67 Μη επίτευξη ΜΥ 63 (ΙΤΤ) 23 Β-Συμπτώματα
Constans 2003 62 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με αρχική Θ ΔΑ 15 Β-Συμπτώματα
Akhtar 2007 66 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ 84 36 Μη επίτευξη ΠΥ στη Θ 

διάσωσης, ↑LDH

Moskowitz 
2004

75 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ 64 49 Χημειοευαισθησία

Gopal 2008 64 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με τη Θ 
διάσωσης

0 17 (31)║ >1 εξωλεμφαδεν. περιοχή 

ΧΕ: Χημειοευαισθησία, ΑΜΑΑΚ: Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος, ΕΕΕΝ: Επιβίωση ελέυθερη επιδείνωσης 
νόσου, ΠΥ: πλήρης ύφεση, ΜΥ: μερική ύφεση, Θ: Θεραπεία, ΧΘΠ: χημειοθεραπεία, ITT: intention to treat, ¶ Οι προγνωστικοί παράγοντες 
αφορούν την ΕΕΕΝ *Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ, ║ Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ 
από το 2000 έως το 2005
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λος, καθώς οι ασθενείς συνήθως χάνουν την ευκαιρία της 
μΘ/ΑμΑΑκ είτε λόγω επιπλοκών και κακής κατάστα-
σης ικανότητας είτε λόγω σαφούς προόδου του νοσήμα-
τός τους14,19,50. Έτσι συνιστάται για τους ασθενείς αυτούς 
να λαμβάνουν έως δυο διαφορετικούς χημειοθεραπευ-
τικούς συνδυασμούς διάσωσης και να οδηγούνται στην 
ΑμΑΑκ, εφ’ όσον δεν παρουσιάζουν προϊούσα νόσο51. 

ε. Η ΜΘ/ΑΜΑΑΚ στην εποχή της Τομογραφίας 
Τεκπομπής Ποζιτρονίων (PET/CT)

ςτην εποχή του PET scan, ο καθορισμός της υπολει-
πόμενης νόσου μετά τη θεραπεία 1ης γραμμής και η από-
φαση να θεωρηθεί ο ασθενής πρωτοπαθώς ανθεκτικός 
και να οδηγηθεί σε θεραπεία διάσωσης και μΘ/ΑμΑ-
Ακ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. ςε κάθε περίπτωση δεν 
πρέπει να λαμβάνεται πρώιμη απόφαση για μΘ/ΑμΑ-
Ακ επί PET+ υπολειμματικής νόσου χωρίς ιστολογική 
επιβεβαίωση. Επιπλέον παραμένει να διερευνηθεί εάν η 
πρώιμη εφαρμογή χημειοθεραπείας διάσωσης και μΘ/
ΑμΑΑκ υπερέχει του BEACOPP-escalated σε ασθε-
νείς προχωρημένων σταδίων που παρουσιάζουν πρόσλη-
ψη στο ενδιάμεσο PET/CT μετά από 2 κύκλους ABVD. 

Επιπλέον η εκτίμηση της ενεργότητος της νόσου πριν 
και μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ με PET/CT προσδίδει έναν πο-
λύτιμο νέο προγνωστικό δείκτη για εκτίμηση της έκβα-
σης των χημειοευαίσθητων ασθενών που υποβάλλονται 
σε ΑμΑΑκ. Θετικότητα στις «λειτουργικές απεικονι-
στικές εξετάσεις» προ της ΑμΑΑκ σχετίζεται με σαφώς 
δυσμενέστερη έκβαση (5-ετής ΕΕΕΝ 23-40% για τους 
θετικούς έναντι 69-82% για τους αρνητικούς)22,27,28,30,58,59. 
οι Moskowitz και συν διαπίστωσαν ότι το PET-scan εξά-
λειψε τη σημασία των κλασσικών προγνωστικών πα-
ραγόντων που χρησιμοποιούσε η ομάδα του MSKCC 
των ασθενών28 και θεωρούν ότι οι PET+ προ της ΑμΑ-
Ακ ασθενείς αποτελούν μια ομάδα η οποία δεν ωφελεί-
ται σημαντικά από τη στρατηγική αυτή. Παρ’ όλα αυτά 
από την ανάλυση των δεδομένων τους προκύπτει στους 
ασθενείς που ήταν θετικοί στις «λειτουργικές απεικονι-
στικές εξετάσεις» περιλαμβάνονται όχι μόνο οι PET+, 
αλλά και οι Ga67-θετικοί ασθενείς. η ανάλυση μόνο των 
PET+ ασθενών προ της ΑμΑΑκ καταδεικνύει 5-ετή ΕΕ-
ΕΝ της τάξεως του 40%27,30, αποτέλεσμα παρεμφερές με 
άλλες μελέτες58-60. Από τα δεδομένα του τμήματός μας 
προέκυψε ότι οι ασθενείς που έχουν θετικό PET/CT προ 
της AMAAK μπορούν να ιαθούν σε σημαντικό ποσοστό 
(2-ετής ΕΕΕΝ 48%) αν και έχουν δυσμενέστερη έκβαση 
από εκείνους που δεν παρουσιάζουν πρόσληψη (2-ετής 
ΕΕΕΝ 85%)60. Aντίθετα οι ασθενείς που παραμένουν 
PET+ μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ έχουν χειρίστη πρόγνωση60. 

στ. Σχήματα Μεγαθεραπείας 
τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σχήματα προετοιμα-

σίας είναι ο συνδυασμός ολόσωμης ακτινοβόλησης (τΒι) 
με υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμίδης +/- ετοποσίδης4 ή 
συνδυασμοί περιέχοντες μόνο χημειοθεραπεία υψηλών 
δόσεων, όπως οι CBV3 (κυκλοφωσφαμίδη, καρμουστί-
νη, ετοποσίδη), ΒΕΑμ(C)1,2,8 [καρμουστίνη, κυταραβί-
νη, ετοποσίδη, μελφαλάνη (κυκλοφωσφαμίδη)], χωρίς 
να υπάρχουν συγκριτικές μελέτες φάσης ιιι. Έτσι η επι-
λογή βασίζεται στην εμπειρία και την υποδομή του κάθε 
κέντρου. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της TBI μπο-
ρεί να επιφέρει καλύτερο έλεγχο της νόσου σύμφωνα με 
κάποιους ερευνητές, σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά 
θνητότητος, φλεβοαποφρακτικής νόσου, πνευμονοτοξικό-
τητος και δευτεροπαθούς μυελοδυσπλασίας, ενώ απαιτεί 
υψηλού επιπέδου τεχνική υποδομή9. Έτσι έχει επικρατή-
σει η εφαρμογή του συνδυασμού CBV στις ηΠΑ και του 
BEAM στην Ευρώπη. Νεώτερες παραλλαγές του BEAM 
αποτελούν οι συνδυασμοί TEAM, και BeAM με αντικα-
τάσταση της καρμουστίνης από thiotepa ή μπενδαμου-
στίνη61,62, ενώ έχουν πρόσφατα εισαχθεί και συνδυασμοί 
υψηλών δόσεων γεμσιταμπίνης63.

ζ. Στρατηγικές Εδραίωσης/Συντήρησης μετά 
την ΜΘ/ΑΜΑΑΚ

η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με τη μΘ/ΑμΑΑκ 
βελτιώνει τον τοπικό έλεγχο της νόσου, αλλά η συμβολή 
της στην μακροχρόνια έκβαση δεν είναι επαρκώς τεκμη-
ριωμένη64-66. το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή 
συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας βασίζεται στην πα-
ρατήρηση ότι σε μεγάλο ποσοστό οι υποτροπές μετά την 
ΑμΑΑκ εμφανίζονται σε προηγουμένως προσβεβλημένες 
θέσεις67. η τακτική της ενσωμάτωσης της ακτινοθεραπείας 
προ της ΑμΑΑκ εφαρμόσθηκε με μεγάλη επιτυχία από 
το MSKCC12, αλλά δεν έχει υιοθετηθεί, τόσο γιατί είναι 
διαδικαστικά και τεχνικά δύσκολα εφαρμόσιμη στον κα-
τάλληλο χρόνο, όσο και γιατί έχει συσχετισθεί με υψηλά 
ποσοστά πνευμονίτιδος στην άμεση μετα-μεταμοσχευτική 
περίοδο68,69. Έτσι η συνήθης στρατηγική είναι η εφαρμο-
γή ακτινοθεραπείας μετά την AMAAK σε περιοχές που 
παρέμεναν προσβεβλημένες προ της μΘ ή ήταν ογκώ-
δεις στην υποτροπή70. η δόση που συστήνεται είναι 20Gy 
για τους ασθενείς που λαμβάνουν TBI και 30-40Gy για 
τους υπολοίπους, εφ’ όσον δεν έχουν ακτινοβοληθεί στο 
παρελθόν64. η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία σχετί-
ζεται με σημαντική πνευμονική τοξικότητα όταν το σχή-
μα προετοιμασίας περιέχει βουσουλφάνη71.

η προσχεδιασμένη διπλή ΑμΑΑκ για τους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής. Από 
μεμονωμένες μελέτες προκύπτει ότι το 25% των ασθε-
νών που είχε προγραμματισθεί για διπλή ΑμΑΑκ δεν 
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μπόρεσε τελικά να υποβληθεί στη 2η μΘ/ΑμΑΑκ λό-
γω εξέλιξης της νόσου, ενώ από αυτούς που ολοκλήρω-
σαν το πρόγραμμα, 75% παρέμενε σε ύφεση σε διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης 2 ετών79. οι γαλλικές ομάδες 
SFGM και GELA εφάρμοσαν προοπτικά πρόγραμμα δι-
πλής ΑμΑΑκ σε πρωτοπαθώς ανθεκτικούς ή υποτροπιά-
σαντες ασθενείς με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
και μία μόνο ΑμΑΑκ για τους ασθενείς συνήθους κινδύ-
νου με ποσοστά 5-ετούς ΕΕΕΝ 46% και 73% αντίστοιχα. 
Από τη διπλή ΑμΑΑκ ωφελήθηκαν ασθενείς με πρω-
τοπαθώς ανθεκτική νόσο που επέτυχαν μερική ύφεση με 
τη χημειοθεραπεία διάσωσης, αλλά όχι εκείνοι που είχαν 
τεθεί σε πλήρη ύφεση24.

η ενσωμάτωση νέων παραγόντων ως θεραπεία συντή-
ρησης μετά από τη μΘ/ΑμΑΑκ διερευνάται σε 2 τρέ-
χουσες μελέτες: η μελέτη -PATH- αφορά στη χορήγηση 
του αναστολέα της απακετυλάσης των ιστονών panobi-
nostat μετά την ΑμΑΑκ σε ασθενείς με πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσο, πρώιμη/πολλαπλή υποτροπή, αναιμία 
ή στάδιο III/IV στην υποτροπή, ενώ η μελέτη ΑτηΕRA 
στη χορήγηση Brentuximab Vedotin μετά την ΑμΑΑκ 
σε ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο ή πρώιμη 
υποτροπή ή/και εξωλεμφαδενική νόσο στην υποτροπή. 

θ. Υποτροπή μετά τη ΜΘ/ΑΜΑΑΚ
οι υποτροπές μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ συμβαίνουν 

συνήθως εντός του 1ου έτους και μάλιστα συνηθέστερα 
σε θέσεις που ήταν προσβεβλημένες στο παρελθόν, ενώ 
δεν είναι σπάνια η προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων, 
όπως ο πνεύμων ή τα οστά67. η πρόγνωση των ασθενών 
που υποτροπιάζουν μετά την ΑμΑΑκ είναι ιδιαιτέρως 
πτωχή. η θεραπευτική στρατηγική μπορεί να περιλαμ-
βάνει ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου σε περι-
πτώσεις εντοπισμένης υποτροπής σε δόσεις ≥35Gy73 ή 
χημειοθεραπεία με συνδυασμούς που δεν έχουν εφαρμο-
σθεί στο παρελθόν, είτε φάρμακα στα οποία είχαν αντα-
ποκριθεί ικανοποιητικά οι ασθενείς σε πρότερη χρονική 
στιγμή, εφ’ όσον το επιτρέπει η αθροιστική τοξικότητά 
τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός γεμσιτα-
μπίνης/βινορελμπίνης ± λιποσωμική δοξορουβικίνη74,75, 
μονοθεραπεία με βινβλαστίνη76 καθώς και οι συνδυασμοί 
BEACOPP-baseline, MOPP ή ChlVPP. Νέοι ασθενείς σε 
καλή φυσική κατάσταση με αργή εξέλιξη νόσου, στους 

οποίους η διάρκεια ύφεσης από την 1η ΑμΑΑκ είναι >1 
έτος, παραμένουν χημειοευαίσθητοι και δεν έχουν συμ-
βατό δότη είναι υποψήφιοι για 2η ΑμΑΑκ77,78. ο ρόλος 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης και των νεώτερων πα-
ραγόντων αναπτύσσεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του 
παρόντος τεύχους.

Ακτινοθεραπεία / Συμβατική 
Χημειοθεραπεία ως Θεραπείες Διάσωσης

η επιλογή αυτή αφορά ασθενείς που δεν είναι υπο-
ψήφιοι για μΘ/ΑμΑΑκ, κυρίως λόγω ηλικίας. η εκτε-
νέστερη μελέτη που εξετάζει την έκβαση ασθενών που 
αντιμετωπίσθηκαν μόνο με ακτινοθεραπεία στην υποτρο-
πή προέρχεται από μια αναδρομική ανάλυση της GHSG 
και αφορά σε 100 ασθενείς. η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν 28% για 
το σύνολο των ασθενών79, αλλά προκύπτει ότι ασθενείς 
με περιορισμένο κλινικό στάδιο υποτροπής (ι/ιι), χωρίς 
Β-συμπτώματα και διάστημα 1ης ύφεσης >1 έτους μπο-
ρούν να διασωθούν με ακτινοθεραπεία. Επίσης εντοπισμέ-
νη υπολειμματική νόσος μετά από θεραπεία 1ης γραμμής 
αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπεία. Είναι ευνόητο βέ-
βαια ότι κάθε ένδειξη προόδου εντοπισμένης υπολειμμα-
τικής νόσου αποτελεί πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσο και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με μΘ/ΑμΑΑκ. Αναφορικά 
με την χημειοθεραπεία διάσωσης, εάν η διάρκεια της 1ης 
ύφεσης είναι μακρά, μπορεί να επαναληφθεί ο αρχικός 
χημειοθεραπευτικός συνδυασμός. Άλλες επιλογές απο-
τελούν οι συνδυασμοί MOPP, MOPP/ABVD, ChlVPP, 
γεμσιταμπίνη/βινορελμπίνη ± λιποσωμική δοξορουβικί-
νη, ενώ αναφέρεται ποσοστό 3-ετούς ΕΕΕΝ 50% μετά 
από BEACOPP ως θεραπεία 2ης γραμμής80. ςύμφωνα με 
τα δεδομένα του τμήματός μας επί 113 ασθενών, ασθε-
νείς χωρίς δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες μπορούν 
να επιτύχουν μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου με συμβα-
τική χημειοθεραπεία (5-ετής ΕΕΕΝ: 58%)81. 

ςυμπερασματικά η μΘ/ΑμΑΑκ διασώζει 40-60% 
των ασθενών με πρωτοπαθώς ανθεκτικό/σε υποτροπή 
λέμφωμα Hodgkin. οι ασθενείς εκείνοι που ωφελούνται 
περισσότερο είναι εκείνοι με χημειοευαίσθητη όψιμη 
υποτροπή, χωρίς προχωρημένο κλινικό στάδιο ή εξωλεμ-
φαδενικές εντοπίσεις στην υποτροπή. Αντίθετα για τους 
χημειοανθεκτικούς ασθενείς απαιτούνται νέες θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις. 
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ABSTRACT: The majority of Hodgin lymphoma patients can be cured with modern chemotherapy com-
binations with or without radiotherapy. High dose chemotherapy followed by autologous hematopoiet-
ic stem cell transplantation (HDT/ASCT) is the treatment of choice for young patients (<65 years) who 
are refractory to or relapse after initial treatment. With this strategy approximately 40-60% of refracto-
ry/relapsed Hodgkin lymphoma patients can be cured. Salvage chemotherapy given before HDT/ASCT 
aims to disease control and peripheral blood stem cell mobilization and collection. For this purpose che-
motherapy combinations containing cis-platinum, cytarabine, ifosfamide or gemcitabine are adminis-
tered. The most important prognostic factors for the outcome of HDT/ASCT include the duration of first 
remission, chemosensitivity to salvage chemotherapy, clinical stage and extranodal disease at relapse. 
More than 80% of patients without any poor prognostic factors can be cured with HDT/ASCT. On the 
contrary chemorefractory patients have significantly poorer prognosis, although 15-30% of them can 
achieve long-term remission. New targeted therapies given either before or after ASCT as consolidation 
might benefit poor risk patients and are currently under investigation. Disease evaluation by positron 
emission tomography before ASCT offers new prognostic information and is being evaluated in clini-
cal trials. Older or ineligible patients with primary refractory/relapsed Hodgkin lymphoma are usually 
treated with conventional salvage chemotherapy with a <30% chance of long-term disease control. Se-
lected patients with localized relapse can be treated with salvage radiotherapy.
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Βιολογική Βάση Νεώτερων Θεραπευτικών Προσεγγίσεων 
στο Λέμφωμα Hodgkin

Ηλίας Δράκος1, Γιώργος Ρασιδάκης2

ΠΕριληψη: η ανάπτυξη της παραδοσιακής θεραπείας του λεμφώματος Hodgkin αποτελεί μια από τις 
πιο επιτυχημένες προσπάθειες της θεραπευτικής ογκολογίας. Παραδόξως, η επιτυχία αυτή συντελέστη-
κε σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατανόηση της βιολογίας της νόσου. Επιπλέον, ακόμη και σή-
μερα ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με λέμφωμα Hodgkin εξακολουθεί να υποκύπτει στη νόσο, ενώ 
οι μακροχρόνιες παρενέργειες της κλασσικής θεραπείας αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές για την 
μακρόχρονη επιβίωση τους. Ωστόσο, η συσσωρευμένη νέα γνώση που έχει αποκτηθεί για τους βιολο-
γικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθογένεια του λεμφώματος Hodgkin, παρέχει τη βιολογι-
κή βάση  για την ανάπτυξη καινοτόμων και θεραπευτικά πιο στοχευμένων θεραπευτικών στρατηγικών 
για την αντιμετώπιση ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. Έτσι, η κατανόηση, μεταξύ άλλων, της σημασίας 
της ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB και της ογκογόνου οδού  κυτταρικής σηματο-
δότησης PI3K-AKT-mTOR, του πιθανού ρόλου του υποδοχέα CD30 για την επιβίωση και τον πολλα-
πλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων Hodgkin και Reed-Sternberg έχει αποκαλύψει καινούριους 
μοριακούς θεραπευτικούς στόχους για τη νόσο. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατή η θερα-
πευτική χρήση μη τοξικών μικρών μορίων που ενεργοποιούν την ογκοκατασταλτική οδό του γονιδί-
ου p53 που ανοίγει το δρόμο για μελλοντική εφαρμογή στο λέμφωμα Hodgkin. με βάση την βιολογία 
της νόσου, τα κριτήρια επιλογής των ασθενών στον σχεδιασμό νέων κλινικών μελετών θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τις γενετικές πληροφορίες (π.χ. παρουσία μεταλλάξεων γονιδίων) όσο και τους 
δείκτες ενεργοποίησης των σημαντικών για την νόσο ογκογόνων οδών κυτταρικής σηματοδότησης με 
σκοπό τον καθορισμό πολύ συγκεκριμένων υπο-ομάδων ασθενών-υποψηφίων για εξατομικευμένη θε-
ραπευτική παρέμβαση. η εφαρμογή νέων στοχευμένων θεραπειών έχει ήδη προχωρήσει με πληθώρα  
κλινικών μελετών, ορισμένες από τις οποίες παρέχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις για αύξηση της 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και μείωση των παρενεργειών σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin.
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Aνασκόπηση

το λέμφωμα Hodgkin (HL) περιλαμβάνει δύο διακρι-
τές νοσολογικές οντότητες σύμφωνα με την τρέχουσα τα-
ξινόμηση της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας (WHO): α. 
το κλασικό HL που χαρακτηρίζεται από την παρουσία των 
γιγάντιων μονοπύρηνων, τυπικών διπύρηνων ή πολυπύ-

ρηνων κυττάρων τύπου Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) 
ή ποικιλιών τους και β. τον οζώδη λεμφοεπικρατούντα 
τύπο, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία των L&H 
(ή LP) κυττάρων. κοινό γνώρισμα και των δύο οντοτή-
των είναι ότι ο νεοπλασματικός κυτταρικός πληθυσμός 
συνιστά ένα μικρό κλάσμα του συνόλου των κυττάρων 
των προσβεβλημένων λεμφαδένων (συχνά μικρότερο του 
1%), ενώ κυριαρχεί η διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα 
στο περιβάλλον της νόσου δημιουργώντας μια ιδιάζουσα 
ιστοπαθολογική εικόνα. για πολλά χρόνια η προέλευση 
του νεοπλασματικού κυττάρου του HL παρέμενε μυστή-
ριο, μέχρι σχετικά πρόσφατα, όταν η εφαρμογή μεθόδων 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και κυρί-
ως η ανάπτυξη τεχνικών που επέτρεψαν την απομόνω-
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ση και ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων HRS ή L&H 
οδήγησαν σε ασφαλή συμπεράσματα καθώς ήταν ιδιαί-
τερα δύσκολο να μελετηθούν γενετικά λίγα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα σε ένα περιβάλλον πολλών φλεγμονωδών 
κυττάρων με κλασσικές τεχνικές μοριακής βιολογίας. 
Επίσης σύγχυση στην μελέτη της προέλευσης του νε-
οπλασματικού κυττάρου του HL προκαλούσε ο σύνθε-
τος και ιδιάζων ανοσοφαινότυπος του νεοπλασματικού 
πληθυσμού ο οποίος εκφράζει αντιγόνα που φυσιολογι-
κά χαρακτηρίζουν εντελώς διαφορετικούς κυτταρικούς 
πληθυσμούς. για παράδειγμα, τα HRS κύτταρα μπορεί 
να εκφράζουν δείκτες B-λεμφοκυτταρικής διαφοροποί-
ησης (π.χ. PAX5) ή ενεργοποίησης (π.χ. CD30) αλλά και 
δείκτες διαφοροποίησης κοκκιοκυττάρων και μονοκυτ-
τάρων (CD15), πλασματοκυττάρων (MUM1, CD138), 
αντιγονο-παρουσιαστικών κυττάρων (MHC-II, CD40, 
CD80, CD86), δενδριτικών κυττάρων (Fascin, TARC) ή 
ακόμα κυτταροτοξικών τ-κυττάρων (perforin, granzyme) 
σε ένα ποσοστό περιπτώσεων.1-4 Αναλυτικότερα η βιολο-
γία του νεοπλασματικού κυττάρου HRS έχει παρουσια-
στεί σε άλλο άρθρο του παρόντος τεύχους.

Εδώ και μισό περίπου αιώνα, η εφαρμογή συνδυα-
σμένης χημειοθεραπείας με στόχο την πλήρη ίαση έφερε 
το HL, την πρώτη λεμφική νεοπλασία που περιγράφηκε 
ποτέ, στην πρωτοπορία της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
του καρκίνου.5 Παράδοξο αποτελεί, ωστόσο, το γεγονός, 
ότι η θεαματική θεραπευτική πρόοδος που έχει οδηγήσει 
σήμερα παραπάνω από 80% των ασθενών με λέμφωμα 
Hodgkin σε μακροχρόνια ύφεση και ίαση, επιτεύχθηκε 
κυρίως ως αποτέλεσμα συσσωρευμένης και συστηματικής 
θεραπευτικής εμπειρίας και, σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα 
της κατανόησης της βιολογίας της νόσου.5 Έτσι, με εξαί-
ρεση την κατά συνέχεια λεμφαδενικών αλύσων επέκταση 
της νόσου, η απόδειξη της λεμφικής προέλευσης των νε-
οπλασματικών κυττάρων, και η ανακάλυψη του εν μέρει 
αδρανοποιημένου προγράμματος Β-λεμφοκυτταρικής δι-
αφοροποίησης που χαρακτηρίζει τα τελευταία στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, καθώς και των μηχανισμών 
επιβίωσης, πολλαπλασιασμού και αλληλεπίδρασής τους 
με τον περιβάλλοντα αντιδραστικό λεμφικό ιστό, αποτέ-
λεσαν γεγονότα, ορόσημα στην κατανόηση της παθογέ-
νειας της νόσου, που ωστόσο έπονταν ή εκτυλίσσονταν 
ανεξάρτητα της εξέλιξης της θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης του HL.6 Ωστόσο, σήμερα η καινούρια γνώση του 
βιολογικού υπόβαθρου της νόσου αποτελεί την αφετη-
ρία ανάπτυξης καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων με σκοπό, αφ’ενός τη βελτίωση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος για τους ασθενείς που υποκύπτουν στη 
νόσο παρά την εφαρμογή παραδοσιακών θεραπευτικών 
μεθόδων, και αφετέρου την αποφυγή, ή άμβλυνση των 
σημαντικών μακροχρόνιων παρενεργειών σε «θεραπευ-
μένους» ασθενείς με HL.7

ςτη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες μόνο 
βιολογικές πτυχές του HL, οι οποίες αποτέλεσαν τη βά-

ση για καινοτόμες, βιολογικά στοχευμένες, και πιθανώς 
πιο αποτελεσματικές θεραπείες. 

Γενετικές διαταραχές και ενεργοποίηση  
του NFκB στο λέμφωμα Hodgkin

Mέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί στα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα HRS κάποια χαρακτηριστική γενετική ανω-
μαλία που να συνδέεται άμεσα με την παθογένεια αν και 
τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν πολύπλοκους ανώμαλους 
πολυπλοειδικούς καρυότυπους με έντονη αστάθεια του 
γενετικού υλικού.8 Από νωρίς η έρευνα των παθογενετικών 
μηχανισμών στράφηκε στη μελέτη των αντι-αποπτωτι-
κών μηχανισμών καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα κύττα-
ρα HRS που εμφάνιζαν καταστροφικές μη-λειτουργικές 
μεταλλάξεις και σε φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε 
να οδηγηθούν σε απόπτωση, «προστατεύονται» και κα-
τορθώνουν να επιβιώσουν. ο μηχανισμός αντι-απόπτω-
σης του κυττάρου μέσω ενεργοποίησης του παράγοντα 
NFκB φαίνεται ιδιαίτερα να λειτουργεί και να προσδίδει 
στα HRS ισχυρές ιδιότητες επιβίωσης. Ενεργοποίηση του 
μηχανισμού NFκB μπορεί να συμβεί μέσω σηματοδοτι-
κών οδών που ξεκινούν από ενεργοποίηση επιφανειακών 
υποδοχέων του κυττάρου. ςε ένα ποσοστό όμως των πε-
ριπτώσεων HL η ενεργοποίηση του μηχανισμού NFκB 
έχει γενετική βάση όπως αναλυτικά περιγράφεται σε άλ-
λο άρθρο αυτού του τεύχους. Επιπρόσθετα, η ογκοπρω-
τεΐνη LMP-1 του ιού EBV μπορεί να ενεργοποιήσει τον 
μηχανισμό κυτταρικής επιβίωσης και πολλαπλασιασμού 
μέσω NFκB μιμούμενη τη δράση του υποδοχέα CD40 
προκαλώντας την παραγωγή ιντρελευκίνης-10, και την 
έκφραση μορίων προσκόλλησης, όπως τα ICAM1, LFA1 
και LFA3, καθώς και αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες, όπως 
οι BCL2, MCL1, και A10, προάγοντας την επιβίωση των 
κυττάρων HRS.9 μια άλλη πρωτεΐνη του ιού, η LMP2a, 
μπορεί να μιμηθεί την δράση του Β-υποδοχέα και γι’ αυ-
τό έχει προταθεί ότι μπορεί να προστατεύει τα πιθανά 
κύτταρα προέλευσης των HRS που έχουν υποστεί κατα-
στροφικές μεταλλάξεις και στερούνται B-υποδοχέα. Αν 
και η παρουσία του ιού EBV δεν σχετίζονταν με χειρότε-
ρη πρόγνωση σε μεγάλες σειρές ασθενών10 δεν υπάρχει 
συμφωνία των ερευνητών, ορισμένοι από τους οποίους 
αναφέρουν μικρότερη επιβίωση σε ομάδες ασθενών με 
EBV+ κλασσικό λέμφωμα Hodgkin.11,12 

Ανεξάρτητα του μηχανισμού ενεργοποίησης, ο παρά-
γοντας NFκB επάγει την έκφραση σημαντικών αντι-απο-
πτωτικών γονιδίων, τα πρωτεϊνικά προϊόντα των οποίων 
ρυθμίζουν τόσο την εξωγενή όσο και την ενδογενή (μι-
τοχονδριακή) αποπτωτική οδό, τον κυτταρικό κύκλο, 
αλλά και παραγωγή αυτοκρινών ή παρακρινών παραγό-
ντων ανάπτυξης.13-15 η σημαντική ανακάλυψη του ρό-
λου του NFκB στο HL, παρείχε τη βιολογική βάση για 
θεραπευτική δοκιμή των αναστολέων του πρωτεασώμα-
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τος όπως το Bortezomib. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ως 
μονοθεραπεία, σε αντίθεση με αυτά σε άλλες αιματολο-
γικές κακοήθειες όπως το πλασματοκυτταρικό μυέλωμα, 
ήταν απογοητευτικά παρά την ανίχνευση μειωμένης δρα-
στικότητας πρωτεασώματος στους ασθενείς που έλαβαν 
Bortezomib.16 το τελευταίο δοκιμάζεται και σε συνδυα-
σμό με άλλες στοχευμένες θεραπείες.17 

Επίσης μια πλειάδα μεμβρανικών υποδοχέων με ενερ-
γείς δομές κινάσης τυροσίνης εκφράζονται στα νεοπλα-
σματικά κύτταρα του HL και είναι πιθανό να συμβάλουν 
στην ενεργοποίηση ογκογόνων σηματοδοτικών οδών (π.χ. 
JAK/STAT) όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε άλλα άρ-
θρα του παρόντος τεύχους. Ωστόσο παρά τις αρχικές με-
λέτες, έχει πλέον αποσαφηνιστεί ότι ο υποδοχέας c-KIT 
(CD117), που αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό στόχο σε 
άλλες αιματολογικές κακοήθειες, δεν εκφράζεται στα κύτ-
ταρα HRS και συνεπώς δεν αποτελεί πιθανό θεραπευτι-
κό στόχο για τους ασθενείς με HL.18-21

O υποδοχέας CD30 ως θεραπευτικός στόχος
ο υποδοχέας CD30 φαίνεται να εμπλέκεται στην πα-

θογένεια του HL αν και οι ακριβείς μηχανισμοί βρίσκο-
νται ακόμα υπό διερεύνηση. μελέτες των τελευταίων 
ετών έχουν δείξει ότι ο υποδοχέας CD30 υπερεκφράζε-
ται στο HL, διότι τουλάχιστον ένας μεταγραφικός παρά-
γοντας της ομάδας AP1, το JunB, αλληλεπιδρά με τον 
επαγωγέα του γονιδίου CD30 (εικόνα 1). ςυγκεκριμένα, 
οι Watanabe και συν. πρώτοι έδειξαν οτι το JunB αλλη-
λεπιδρά απευθείας με τον υποκινητή του γονιδίου CD30 
στα κύτταρα HRS του κλασσικού HL καθώς προσδένε-
ται στις ειδικές μικροδορυφορικές αλληλουχίες (MS) που 
φέρουν θέσεις αναγώρισης AP-1. οι μικροδορυφορικές 
αυτές αλληλουχίες ασκούν ανασταλτική δράση στο κε-
ντρικό τμήμα του υποκινητή του γονιδίου CD30 με απο-
τέλεσμα την αναστολή της μεταγραφής του. Όταν όμως η 
πρωτεΐνη JunB προσδεθεί σε αυτές τις αλληλουχίες, αίρει 
την ανασταλτική τους δράση προς τον κυρίως υποκινη-
τή του γονιδίου ευοδώνοντας μεταγραφικά την έκφρα-
ση του CD30.22,23 Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι 
δύο μέλη της ομάδας μεταγραφικών παραγόντων AP-1, 
τα c-JUN και JUNB, φαίνεται να υπερεκφράζονται και 
να είναι ενεργοποιημένα στο κλασσικό HL, ενώ η υπε-
ρέκφρασή τους ανιχνεύεται μόνο στα CD30+ και όχι 
στα CD30- λεμφώματα.24,25 ο μηχανισμός υπερέκφρα-
σης του γονιδίου JunB στο HL δεν είναι γνωστός, έχουν 
όμως βρεθεί διπλασιασμοί χρωμοσωμικών περιοχών που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τον γενετικό τόπο του 
JunB (19p13) σε κύτταρα HRS.26 Πιστεύεται ότι η υπε-
ρέκφραση της πρωτεΐνης CD30 μπορεί να ενεργοποιεί 
βιοχημικές οδούς μεταγωγής σήματος (όπως οι PI3K/
AKT/mTOR, MEK/ERK) που συμβάλλουν στην επιβίω-
ση και πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων 

του HL, οι ακριβείς όμως μηχανισμοί είναι υπό έρευνα. 
Εξ’ αιτίας της καθολικής και ισχυρής έκφρασης του 

υποδοχέα CD30 στα κύτταρα HRS του κλασσικού HL, 
ήταν πολύ ελκυστική η θεραπευτική στόχευσή του με αντι-
CD30 αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί 
την τελευταία δεκαετία. η λογική ήταν ότι η σύνδεση ενός 
τέτοιου αντισώματος με τον υποδοχέα CD30 θα οδηγού-
σε σε αποδόμηση του παράγοντα TRAF2 και αποφυγή 
της επακόλουθης ενεργοποίησης του NFκB. Απεδείχθη 
όμως ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα των στοχευμέ-
νων προσεγγίσεων για τον υποδοχέα CD30 εξαρτώνται 
απόλυτα από τα εφαρμοζόμενα σκευάσματα. για παρά-
δειγμα, η θεραπευτική στόχευση του υποδοχέα CD30 με 
το απλό ή «γυμνό» anti-CD30 αντίσωμα SGN-30 (Seat-
tle Genetics, Bothell, WA) δεν απέδωσε σημαντική κλι-
νική ανταπόκριση σε ασθενείς με υποτροπιάζον HL ή 
αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ενώ αντί-
θετα η εφαρμογή του ADC (Antibody-Drug Conjugate) 
brentuximab vedotin (SGN-35) που στοχεύει την ίδια 
πρωτεΐνη CD30 με ένα συνδεδεμένο με φάρμακο αντι-
CD30 αντίσωμα έδωσε σημαντικά κλινικά αποτελέσματα 
με ποσοστά ανταπόκρισης που κυμαίνονται από 74% ως 
85%.27,28 ο μηχανισμός δράσης του κλινικά επιτυχημέ-
νου αυτού νέου θεραπευτικού μέσου είναι απλός (εικόνα 
1): To SGN-35 είναι ένα cAC10 μονοκλωνικό αντίσωμα 
(IgG1) το οποίο είναι χημικώς συνδεδεμένο με σουλφυ-
δρυλικές ομάδες κυστεΐνης με τον αναστολέα του πολυ-
μερισμού των μικροσωληνίσκων monomethylauristatin 
E (MMAE, 2-8 μόρια του φαρμάκου) με την βοήθεια κα-
τάλληλου συνδέτη (linker),. μετά την ειδική σύνδεση 
του SGN-35 με τον υποδοχέα CD30, το πρώτο εισχωρεί 
στο κυτταρόπλασμα μέσω ενδοκύττωσης με την βοήθεια 
σχηματισμού κυτταροπλασματικών κυστιδίων που καλύ-
πτονται από κλαθρίνη. τα τελευταία ενώνονται με λυσο-
σώματα του κυτταροπλάσματος μετά την αποδέσμευση 
της κλαθρίνης, η οποία επανέρχεται στην επιφάνεια του 
κυττάρου. Εντός των λυσοσωμάτων η καθεψίνη διασπά 
τα διπεπτίδια κιτρουλίνης-βαλίνης του ειδικού συνδέ-
τη (linker), απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
δραστική ουσία MMAE. ςτην συνέχεια η MMAE ασκεί 
την θεραπευτική της δράση συνδεόμενη με τους μικρο-
σωληνίσκους στην φάση της μίτωσης εμποδίζοντας τον 
διπλασιασμό του νεοπλασματικού κυττάρου. Επιπρό-
σθετα, ελεύθερη MMAE διαχέεται στο μικροπεριβάλ-
λον του νεοπλασματικού κυττάρου HRS επεκτείνοντας 
την κυτταροτοξικότητα σε φλεγμονώδη κύτταρα που το 
περιβάλλουν.29 

Το σύστημα σηματοδότησης PI3K/AKT/mTOR 
η οδός PI3K/AKT αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από 

τους σημαντικότερους μηχανισμούς επιβίωσης του κυτ-
τάρου και πρόσφατα έχει συνδεθεί άμεσα με την λεμφω-
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ματογένεση.30 η κινάση mTOR αποτελεί ένα από τους 
κύριους στόχους της οδού PI3K/AKT, μπορεί όμως να 
ενεργοποιηθεί εναλλακτικά από την οδό σηματοδότησης 
ERK.31 η σημασία της οδού μεταγωγής σήματος μέσω 
της κινάσης mTOR έγκειται στο γεγονός ότι τελικός απο-
δέκτης είναι ο έλεγχος της πρωτεϊνοσύνθεσης συνεπώς 
και της σύνθεσης ογκοπρωτεϊνών καθώς και μορίων-ρυθ-
μιστών του κυτταρικού κύκλου (π.χ. κυκλίνες) και της 
απόπτωσης. για τον σημαντικό αυτό ρόλο, η οδός PI3K/
AKT/ mTOR θεωρείται σήμερα ως βασικός θεραπευτικός 
στόχος σε πολλές νεοπλασίες συμπεριλαμβανομένων των 
αιματολογικών κακοηθειών.31 η ενεργοποίηση τόσο της 

οδού PI3K/AKT/mTOR όσο και της ERK στα νεοπλα-
σματικά κύτταρα HRS μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην 
δράση των υποδοχέων CD30, CD40 και RANK (εικόνα 
1). οι πρωτεΐνες-τσαπερόνια, όπως η HSP90, φαίνεται 
να υπερεκφράζονται στα κύτταρα HRS και να ευοδώνουν 
περαιτέρω την ενεργοποίηση πρωτεϊνών-υποστρωμάτων 
τους όπως η κινάση AKT.32,33

H κινάση mTOR αποτελεί κεντρικό στοιχείο ενός συ-
στήματος σηματοδότησης το οποίο διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής αύξησης, του 
πολλαπλασιασμού, της επιβίωσης και του μεταβολισμού 
των ευκαρυωτικών κυττάρων.34,35 ο πυρήνας του συστή-

ΕΙΚΟΝΑ 1. Μηχανισμός υπερέκφρασης και θεραπευτικής στόχευσης του υποδοχέα CD30. Το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin χα-
ρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη ενεργότητα AP-1 που συνοδεύεται από υπερέκφραση δύο μελών της ομάδας των μετα-
γραφικών παραγόντων AP-1, των πρωτεϊνών JunB και cJun. Η πρωτεΐνη cJun είναι μάλιστα φωσφορυλιωμένη με αποτέλεσμα 
να εμφανίζει αυξημένη ικανότητα πρόσδεσης στο DNA και συνεπώς αυξημένη μεταγραφική ικανότητα. Η πρωτεΐνη JunB αλλη-
λεπιδρά με τις ρυθμιστικές περιοχές του επαγωγέα του γονιδίου CD30 με τελικό αποτέλεσμα την υπερέκφραση της πρωτεΐνης 
CD30. Η θεραπευτική στόχευση του υποδοχέα CD30 με το ADC brentuximab vedotin (SGN-35) απεδείχθη κλινικά επιτυχής. Η 
δραστικότητα του αντισώματος SGN-35 στον νεοπλασματικό πληθυσμό του κλασσικού HL οφείλεται όχι μόνο στην ειδική σύν-
δεσή του με τον υποδοχέα CD30 αλλά και στην παρουσία της δραστικής ουσίας ΜΜΑΕ η οποία μετά την είσοδό της στο κυττα-
ρόπλασμα μέσω ενδοκύττωσης απελευθερώνεται και ασκεί τη θεραπευτική της δράση συνδεόμενη με τους μικροσωληνίσκους 
στην φάση της μίτωσης εμποδίζοντας τον διπλασιασμό του κυττάρου-στόχου. Φαίνεται επίσης ότι ελεύθερη MMAE διαχέεται 
στο μικροπεριβάλλον του νεοπλασματικού κυττάρου του κλασσικού λεμφώματος HL στοχεύοντας και τα φλεγμονώδη κύττα-
ρα που το περιβάλλουν (ιδέ και κείμενο).



Η. Δράκος και Γ. Ρασιδάκης254

ματος αυτού βρίσκεται σε ένα πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγ-
μα (complex), το mTORC που βρίσκεται τουλάχιστον σε 
δύο παραλλαγές, τα mTORC1 και mTORC2.35,36 το πρώτο 
σύμπλεγμα μπορεί να ανασταλλεί από την ραπαμυκίνη, 
ένα φυσικό μικροβιακό προϊόν που έχει αντιμυκητιασι-
κή και ανοσοτροποποιητική δράση.36 Δέχεται σήματα που 
έχουν σχέση με την ενεργειακή κατάσταση του κυττάρου, 
τη αφθονία τροφής, τους αυξητικούς παράγοντες και την 
υποξία και με τη σειρά του, όταν ενεργοποιηθεί, αναστέλ-
λει την αυτοφαγία και προάγει τον κυτταρικό κύκλο και 
επιβίωση του κυττάρου, προάγοντας την πρωτεϊνοσύνθε-
ση, μέσω της προώθησης της μετάφραση αγγελιοφόρων 
RNA που φέρουν ακολουθίες τορ στο 5’ μη μεταφραζό-
μενο άκρο, και της βιογένεση των ριβοσωμάτων.37 Δύο 
σημαντικοί οδοί σηματοδότησης που ελέγχουν την ενερ-
γοποίηση του mTORC1 είναι της κινάσης Ακτ και των 
Ras–ERK (extracellular-signal-regulated kinase)/(mito-
gen-activated protein kinase) MAPK.35 το δεύτερο σύ-
μπλεγμα, mTORC2, το οποίο γενικά δεν αναστέλλεται 
από τη ραπαμυκίνη, φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμι-
ση του κυτταροσκελετού, ενώ ο τρόπος ενεργοποίησής 
του δεν είναι καλά κατανοητός.35,36 Επίσης, είναι σημα-
ντικό για την ενεργοποίηση της κινάσης Ακτ.38 καθώς 
η τελευταία βρίσκεται κεντρικά της ενεργοποίησης του 
mTORC1, είναι φανερό ότι μεταξύ των δύο συμπλεγμά-
των υπάρχει ένας βρόχος ανατροφοδότησης. μολονότι 
μεταλλάξεις του ίδιου του mTOR δεν έχουν βρεθεί σε 
ανθρώπινος καρκίνους, η σημασία του στην καρκινογέ-
νεση φαίνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα μόρια 
της οδού αυτής που βρίσκονται κεντρικά, η περιφερικά 
του mTOR δρούν ως ογκογονίδια, ή ογκοκατασταλτι-
κά γονίδια.35,36 

η αντινεοπλασματική δράση της ραπαμυκίνης, γνω-
στή ήδη από τη δεκαετία του 70, οδήγησε στην παρα-
σκευή διαφόρων ανάλογων μορίων με παρόμοια δράση, 
λιγότερες παρενέργειες και βελτιωμένες φαρμακοκινη-
τικές ιδιότητες, όπως είναι τα CCI-779 (temsirolimus), 
RAD001 (everolimus) και AP23573.39 Επίσης, αναστο-
λή της οδού του mTOR μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα μέ-
σω εφαρμογής αναστολέων των κινασών που βρίσκονται 
κεντρικά του mTOR, όπως με την εφαρμογή αναστολέ-
ων του Ακτ και της κινάσης ρι3κ, (phosphoinositide 
3-kinase).31,35,36,39 Διάφορες in vitro και in vivo μελέτες 
έδειξαν ότι η οδός του mTOR είναι ενεργοποιημένη στα 
κύτταρα HRS του HL σε σημαντικό ποσοστό περιπτώσε-
ων.10-14 Έκφραση αυξημένων επιπέδων ενεργοποιημένου 
(φωσφορυλιωμένου) mTOR, και των στόχων του, σημα-
ντικών για την αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση, της ενεργο-
ποιημένης p70 ribosomal protein S6 kinase (S6K1), και 
του φωσφορυλιωμένου 4E-binding protein-1 (4E-BP1) 
ανιχνεύθηκαν με ανοσοϊστοχημεία σε όγκους ασθενών 
με HL.31,40-43 Επίσης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του στόχου του 
mTOR, eukaryotic initiation factor 4E (eIF-4E), στα κύτ-

ταρα HRS.40 ο ακριβής μηχανισμός ενεργοποίησης του 
mTOR στα κύτταρα HRS δεν είναι απόλυτα κατανοητός. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του Ακτ, πιθανώς 
ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης πολλαπλών μεμβρανικών 
υποδοχέων τυροσίνης-κινάσης μέσα στο προφλεγμονώδες 
μικροπεριβάλλον του όγκου, υποδοχέων της οικογένει-
ας tumour necrosis factor (TNF), συμπεριλαμβανομένων 
των CD40, CD30 και RANK, καθώς και της ERK1/2 φαί-
νεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.41-43 μελέτες δείχνουν 
ότι το AKT, είναι ενεργοποιημένο τουλάχιστον στα 2/3 
περίπου των πρωτοπαθών HL.42,43 In vitro εφαρμογή ρα-
παμυκίνης, ή του αναλόγου της RAD001(everolimus), 
προκάλεσε αναστολή της αύξησης κυττάρων HRS που 
συνοδευόταν από αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη 
φάση G1, χωρίς ωστόσο την πρόκληση κυτταρικού θα-
νάτου, ένα χαρακτηριστικό που συχνά παρατηρείται και 
σε άλλα νεοπλάσματα, συμπεριλαμβανομένων μη Hodg-
kin λεμφωμάτων.41,42 Ωστόσο, η εφαρμογή ραπαμυκίνης 
προκάλεσε αυξημένη κυτταροτοξικότητα της δοξορου-
βικίνης έναντι κυττάρων HRS. Επίσης το everolimus 
επέδειξε σημαντική αντινεοπλασματική δράση σε ζωικά 
μοντέλα ξενομοσχεύματος HL.41(12) η δράση του everoli-
mus συνοδευόταν από ελάττωση της ενεργοποίησης του 
NFκB, εξ’αιτίας της σταθεροποίησης του αναστολέα του, 
IκBα.41(12) τέλος, κλινικές μελέτες σε φάση ιι του RAD001 
σε 37 ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin έδειξαν ενθαρρυντι-
κά αποτελέσματα καθώς το 1/3 των ασθενών απάντησαν 
στη θεραπεία (ιδέ σχετικό κεφάλαιο).44 Πρόσθετες κλι-
νικές μελέτες του temsirolimus και του CAL-101, ανα-
στολέα της δ-ισομορφής της ρι3κ, καθώς και κλινικές 
μελέτες συνδυασμένης χημειοθεραπείας και αναστολέ-
ων του mTOR σε ασθενείς με HL βρίσκονται σε εξέλι-
ξη.45,46 Επίσης είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέτες φάσης 
II σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα λεμφώματα με ένα νέο 
ειδικό αναστολέα της κινάσης AKT (MK-2206, Merck, 
Whitehouse Station, NJ) που χορηγείται από το στόμα.

Ο ρόλος της απακετυλάσης των ιστονών
οι επιγενετικές λειτουργίες του κυττάρου ρυθμίζουν 

την έκφραση γονιδίων χωρίς να χρειάζεται να μεταβάλ-
λουν την αλληλουχία του DNA και περιλαμβάνουν την 
τροποποίηση του DNA και της χρωματίνης με μεθυλίω-
ση, ακετυλίωση, φωσφορυλίωση, ουμπικουτινοποίηση 
και σουμολυοποίηση (sumolyation). Ειδικότερα, ένζυ-
μα όπως οι ακετυλοτρανσφεράσες (HAT) ή οι απακετυ-
λάσες (HDAS) των ιστονών ρυθμίζουν την ακετυλίωση 
και κατ΄επέκταση την έκφραση μιας σειράς γονιδίων 
που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό και την επιβίω-
ση του κυττάρου αλλά και στην αγγειογένεση και άλλες 
σημαντικές λειτουργίες. λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής 
σημασίας τους, οι HDAS αποτελούν ελκυστικό θεραπευ-
τικό στόχο. Έχει αναπτυχθεί μια σειρά αναστολέων των 
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διαφόρων τύπων του ενζύμου (τάξη I, IIA, IIB, IV), οι 
οποίοι έχουν δοκιμαστεί σε πολυάριθμες προκλινικές και 
κλινικές μελέτες στην ογκολογία.47 ςε κυτταρικές σειρές 
κλασσικού HL οι αναστολείς HDAS έχουν δείξει σημα-
ντικά βιολογικά αποτελέσματα στον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό και απόπτωση καθώς και συνεργικές δράσεις 
με άλλες στοχευμένες θεραπείες όπως αναστολείς της 
mTOR.48,49 ςε ασθενείς με υποτροπιάζον HL έχουν δο-
κιμαστεί ευρείας δράσης αναστολείς των απακετυλασών 
σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες θεραπείες με υπο-
σχόμενα αποτελέσματα.50

Η oγκοκατασταλτική οδός του p53: 
Μελλοντικός θεραπευτικός στόχος;

η απορρύθμιση της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης 
p53 και της οδού που ελέγχεται από αυτή παίζει κεντρικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου, γεγονός που αντικα-
τοπτρίζεται στο ότι υπάρχουν μεταλλάξεις του γονιδίου 
p53 στους μισούς περίπου ανθρώπινους καρκίνους.51 η 
p53 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που όταν ενερ-
γοποιείται από διάφορα στρεσσογόνα ερεθίσματα, μετα-
ξύ των οποίων βλάβες του DNA, υποξία, μεταβολικές 
διαταραχές και ενεργοποίηση διάφορων ογκογονιδίων, 
τετραμερίζεται και ενορχηστρώνει μέσω της μεταγραφι-
κής της δράσης πληθώρα στόχων με σκοπό την αποτροπή 
μεταφοράς κρίσιμων κυτταρικών βλαβών στις επόμενες 
κυτταρικές γενιές. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, 
ενεργοποιώντας μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, 
τροποποιώντας τον μεταβολισμό, αναστέλλοντας την 
πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, προκαλώντας μη αντι-
στρεπτή διακοπή του κυτταρικού κύκλου (κυτταρική γή-
ρανση), ή, τέλος, προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο 
(απόπτωση).51 Εξαιτίας του κεντρικού ρόλου της p53 
στην παθογένεια του καρκίνου, έχουν γίνει πολλαπλές 
προσπάθειες στοχευμένης ενεργοποίησής της με ενθαρ-
ρυντικά θεραπευτικά αποτελέσματα. μία από τις στρατη-
γικές που πρόσφατα εφαρμόστηκε είναι η στόχευση της 
ογκοπρωτεΐνης MDM2, η οποία φυσιολογικά δρά ως ου-
μπικουϊτινική λιγκάση στοχεύοντας ειδικά την πρωτεΐνη 
p53 για καταβολισμό της στο πρωτεάσωμα, ρυθμίζοντας 
έτσι τα επίπεδά της.52 η γνώση ακριβώς του στερεοδο-
μής των επιφανειών αλληλεπίδρασης των MDM2- p53 
επέτρεψε τον σχεδιασμό μικρών μορίων που αναστέλ-
λουν την αλληλεπίδραση αυτή, προκαλώντας σταθερο-
ποίηση, αύξηση και ενεργοποίηση των επιπέδων της p53 
με παράλληλη αύξηση των επιπέδων της MDM2, καθώς 
η τελευταία είναι μεταγραφικός στόχος της p53, αποτε-
λώντας έτσι έναν κρίκο σε ένα αρνητικό βρόχο ανάδρα-
σης.53 τέτοια μόρια είναι τα μι-63, μ-219, και ορισμένα 
ιμιδαζολικά παράγωγα, οι nutlins που διαπερνούν ελεύ-
θερα τη κυτταροπλασματική μεμβράνη.53,54 Πολλαπλές 
μελέτες έδειξαν, ότι η χορήγηση των ουσιών αυτών σε 

καρκινικά κύτταρα που έχουν μη μεταλλαγμένο p53 προ-
καλεί, με μη γενοτοξικό τρόπο, ενεργοποίηση της p53, 
αναστολή του κυτταρικού κύκλου, απόπτωση, ή, ορισμέ-
νες φορές, κυτταρική γήρανση.53,54 Αντίθετα, η χορήγη-
σή τους σε φυσιολογικά κύτταρα φαίνεται να προκαλεί 
αναστρέψιμες μεταβολές, κυρίως αναστολή του κυττα-
ρικού κύκλου, αλλά όχι απόπτωση, αν και ο υπεύθυνος 
μηχανισμός γι’ αυτή τη διαφορετική απάντηση δεν είναι 
καλά κατανοητός.55

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα νεοπλασματικά κύτ-
ταρα του HL, στη συντριπτική πλειοψηφία των όγκων, 
πάνω από 80%, φέρουν μη μεταλλαγμένο p53.23-25 μο-
λονότι τα επίπεδα της πρωτεΐνης p53 εκφράζονται γενικά 
σε υψηλά, αν και ποικίλα, επίπεδα στα κύτταρα HRS σε 
σχέση με τα αντιδραστικά λεμφοκύτταρα των όγκων, η 
λειτουργία της φαίνεται να αναστέλλεται.56,57 ςε ένα μι-
κρό υποσύνολο περιπτώσεων, η μη λειτουργικότητα της 
οδού του p53 οφείλεται στην υπερέκφραση της MDM2 
ώς αποτέλεσμα ενίσχυσης του αντίστοιχου γονιδίου.58 

Ωστόσο, ο μηχανισμός στις περισσότερες περιπτώσεις 
παραμένει άγνωστος. 

Δυό πρόσφατες in vitro πειραματικές εργασίες μελέ-
τησαν τη λειτουργική δυνατότητα του μη μεταλλαγμένου 
p53 σε κύτταρα κλασσικού HL, διερευνώντας ταυτόχρο-
να το θεραπευτικό δυναμικό της στρατηγικής στόχευ-
σης της p53.26,27 και στις δύο μελέτες χρησιμοποιήθηκε 
ο αναστολέας της MDM2, nutlin-3a, για να επιτευχθεί 
μη γενοτοξική σταθεροποίηση της πρωτεΐνης p53. και 
οι δύο μελέτες έδειξαν σημαντικό θεραπευτικό δυναμικό 
της nutlin-3a, καθώς προκλήθηκε σημαντική αναστολή, 
εκλεκτικά στα κύτταρα HRS με μη μεταλλαγμένο p53 
που συνοδευόταν από αναστολή του κυτταρικού κύκλου 
στις φάσεις G1 ή (και) G2-M, και αύξηση των επιπέδων 
των πρωτεϊνών p53 και MDM2, καθώς και του αναστο-
λέα του κυτταρικού κύκλου, p21, μεταγραφικού στόχου 
της p53.59,60 Επιπλέον, προκλήθηκε σημαντικό ποσοστό 
αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, που συνοδεύονταν 
από ενεργοποίηση κασπασών και αύξηση των προαπο-
πτωτικών μορίων BAX και PUMA, μεταγραφικών στό-
χων της p53, ή μείωση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης 
BCL2, υποδηλώνοντας ενεργοποίηση της ενδογενούς (μι-
τοχονδριακής) αποπτωτικής οδού, που φαίνεται να ανα-
στέλλεται τουλάχιστον μερικώς στα κύτταρα HRS. τα 
ευρήματα αυτά αφορούσαν τα κύτταρα HRS ανεξάρτη-
τα από την παρουσία του EBV.60 Επιπλέον, συνδυασμέ-
νη χορήγηση κλασσικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, 
όπως δοξορουβικίνη, ετοποσίδη ή βινκριστίνη που έχουν 
γενοτοξική δράση, και nutlin-3a σε κύτταρα HRS με μη 
μεταλλαγμένο p53, είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο αντινε-
οπλασματικό αποτέλεσμα, δείχνοντας έτσι τη δυνατότητα 
συνεργικών δράσεων.59 Δεδομένου ότι ορισμένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι παράγοντες όπως η nutlin-3a, μέσω της 
προκαλούμενης αντιστρεπτής αναστολής του κυτταρικού 
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στον πολλαπλασιασμό και επιβίωση του νεοπλασματι-
κού πληθυσμού αν και οι ακριβείς μηχανισμοί πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών μελετών. Βα-
σισμένη στην θεωρία αυτή είναι η θεραπευτική δοκιμή 
αντι-CD20 (Rituximab) ή αντι-CD52 (Campath) αντισω-
μάτων σε συνδυασμό με την κλασσική χημειοθεραπεία 
σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, κυρίως από την ομά-
δα του M.D. Anderson Cancer Center.65

Μελλοντικές προοπτικές
η ανάλυση της έκφρασης πολλαπλών γονιδίων (gene 

profiling) με χρήση νέων τεχνολογιών γενωμικής παρέχει 
πλέον λεπτομερή στοιχεία για το γονιδιακό προφίλ των 
υποτύπων των λεμφωμάτων. μελέτες έχουν δείξει ότι 
ακόμα και τα λεμφώματα που ανήκουν στον ίδιο ιστο-
λογικό τύπο εμφανίζουν ετερογένεια σε μοριακό επίπεδο 
ή όπως λέγεται διαφορετική «μοριακή υπογραφή». Πολ-
λά από αυτά τα ευρήματα είναι διαθέσιμα σε επιστημονι-
κές βάσεις δεδομένων του διαδικτύου και θα οδηγήσουν 
στον λογικότερο σχεδιασμό στοχευμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων. για παράδειγμα αναφέρουμε ότι η «μο-
ριακή υπογραφή» του κυττάρου με ενεργοποιημένη τη 
σηματοδοτική οδό PI3K/AKT/mTOR που βασίζεται στα 
δεδομένα κυτταρικών μοντέλων με απώλεια έκφρασης 
του αναστολέα της οδού αυτής, δηλαδή της φωσφατά-
σης PTEN, φαίνεται να εφαρμόζεται επιτυχώς στο HL66. 
οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά ανίχνευ-
σης της μοριακής υπογραφής της ενεργοποιημένης οδού 
PI3K/AKT/mTOR ήταν περίπου στο εύρος των αντιστοί-
χων ποσοστών ανταπόκρισης των ασθενών σε θεραπευτικά 
μέσα που στοχεύουν τη συγκεκριμένη οδό. καθώς είναι 
σε εξέλιξη οι μελέτες αυτές, μένει να δούμε αν πράγματι 
οι ασθενείς που θα έχουν ωφεληθεί τελικά από την στο-
χευμένη θεραπεία ήταν αυτοί που έφεραν την μοριακή 
υπογραφή της ενεργοποιημένης οδού PI3K/AKT/mTOR 
στα νεοπλασματικά κύτταρα των όγκων τους. ςτον σχε-
διασμό μελλοντικών κλινικών δοκιμών, για την επιλογή 
των ασθενών που θα συμμετέχουν με βάση τα μοριακά 
δεδομένα σε μία κλινική μελέτη με συνδυασμένη θερα-
πεία, προτείνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι γε-
νετικές πληροφορίες (π.χ. μεταλλάξεις συγκεκριμένων 
γονιδίων) όσο και τα δεδομένα για ενεργοποίηση συ-
γκεκριμένων σηματοδοτικών οδών. Είναι προφανές ότι 
τέτοιου είδους κλινικές μελέτες που βασίζονται σε μορια-
κούς δείκτες γενικά απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
για να μπορεί να γίνει ανάλυση σε όλες τις υπο-ομάδες 
που έλαβαν στοχευμένα θεραπευτικά σχήματα προκει-
μένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Θεωρείται 
όμως βέβαιο ότι σημαντική πρόοδος στην θεραπεία του 
HL (όπως και άλλων νεοπλασιών) θα επιτευχθεί στο μέλ-
λον μέσα από την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων.

κύκλου, μπορούν να προστατεύσουν φυσιολογικά κύτ-
ταρα από την τοξική επίδραση των χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων, μελλοντική συνδυασμένη εφαρμογή nutlin-
3a με κλασικά χημειοθεραπευτικά είναι πιθανόν, όχι μό-
νο να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε ασθενείς 
με HL, αλλά και να μειώσει τις μακροχρόνιες παρενέρ-
γειες των τελευταίων.61 

μολονότι κλινικές μελέτες παραγόντων όπως η nut-
lin-3a σε ασθενείς με HL δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
ακόμη, προκαταρκτικά δεδομένα από κλινικές δοκιμές 
που πρόσφατα έχουν εγκριθεί για άλλα λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα, όπως η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαι-
μία, δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα (M. Andreeff, 
M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, προ-
σωπική επικοινωνία).

Στοχεύοντας το μικροπεριβάλλον  
του λεμφώματος Hodgkin

ο ρόλος των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος του 
HL είχε από πολύ νωρίς επισημανθεί. Ήδη η Dorothy Reed 
περιέγραψε όχι απλώς τη μορφολογία των νεοπλασματι-
κών κυττάρων αλλά ανέφερε για πρώτη φορά αυτό που 
σήμερα αποκαλούμε τ-κυτταρική ανεργία, και αποτελεί 
συνέπεια των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μέσω αυτο-
κρινών και παρακρινών παραγόντων μεταξύ των νεοπλα-
σματικών κυττάρων, των αντιδραστικών λεμφοκυττάρων 
και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων του HL.62 Είναι γνω-
στό ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα παράγουν πληθώρα 
κυτταροκινών (IL-5, IL-10, IL-13, TGF-b), χυμοκινών 
(TARC, MDC, IP-10, CCL28) καθώς και υποδοχείς-μέ-
λη της οικογένειας TNFR (CD30, CD40, RANK, OPG, 
TNF-α) τα οποία αλληλεπιδρούν με μόρια-συνδέτες τους 
που παράγονται από τ-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύττα-
ρα, ηωσινόφιλα, ενδοθηλιακά κύτταρα και από τα ίδια τα 
κύτταρα HRS. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενεργοποίη-
ση των υποδοχέων της οικογένειας TNFR στα κύτταρα 
HRS οδηγεί σε υπερλειτουργία του συστήματος NF-κB 
με αποτέλεσμα την παραγωγή διαφόρων κυτταροκινών 
κυρίως τύπου Th2, που προσελκύουν τα αντιδραστικά 
τ-λεμφοκύτταρα και άλλα φλεγμονώδη λευκοκύτταρα. 
Διαμορφώνεται έτσι μία Th2 τοπική ανοσολογική απά-
ντηση που διευκολύνει τη διαφυγή των νεοπλασματικών 
κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα.63 η ανοσο-
κατασταλτική αυτή δράση επεκτείνεται στη συνέχεια σε 
όλο το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, νεότερες με-
λέτες έχουν δείξει ότι ο τ-κυτταρικός πληθυσμός στους 
ιστούς του λεμφώματος περιέχει μεγάλους αριθμούς 
τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (T-regulatory lympho-
cytes) με ανοσοκατασταλτική δράση, που μεσολαβείται 
εν μέρει από την παραγωγή ιντερλευκίνης-10.63,64 γενι-
κά πιστεύεται ότι τα φλεγμονώδη αντιδραστικά κύτταρα 
όχι μόνο δεν περιορίζουν αλλά τελικά επιδρούν θετικά 
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ABSTRACT: The development of traditional treatment for Hodgkin lymphoma patients remains one of 
the most successful efforts in cancer therapeutics. Surprisingly, this success was largely accomplished 
independently of the understanding of the disease biology.  However, even today a proportion of patients 
succumb to the disease and the long term treatment side effects remain considerably debilitating. Now-
adays, accumulating biological knowledge gained from recent studies that explored the mechanisms of 
Hodgkin lymphoma pathogenesis provides a solid basis and rationale for the development of novel ex-
perimental, and biologically more targeted, therapeutic approaches. Among others, understanding of the 
significance of activation of NF-kB transcription factor and the PI3K-AKT-mTOR signaling pathway, 
as well as the potential role the CD30 receptor for the survival and proliferation of Hodgkin and Reed-
Sternberg neoplastic cells has revealed new therapeutic molecular targets for the disease. In addition, 
modulation of the p53 tumor suppressor pathway using non-toxic small molecules may provide a prom-
ising targeted therapeutic strategy in near future. Based on the biology of disease, selection of patients 
in newly designed clinical trials should take into account both genetic (i.e. gene mutations) and signal-
ing pathway markers to better define subgroups for personalized therapeutic interventions. Application 
of novel therapeutic agents based on specific molecular targets has already been translated in a multi-
tude of clinical trials providing encouraging results in an effort to increase the curative potential and de-
crease the therapeutic side effects patients with Hodgkin lymphoma.
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Στοχεύουσα θεραπεία στο λέμφωμα Hodgkin –  
Κλινικές πληροφορίες
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ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί μία από τις πρώτες κακοήθειες που θεραπεύτηκαν με συν-
δυασμένη χημειοθεραπεία. ο συνδυασμός αδριαμυκίνης, μπλεομυκίνης, βιμπλαστίνης και δακαρβαζί-
νης (ABVD) θεωρείται η θεραπεία επιλογής στους περισσότερους ασθενείς καθώς προσφέρει εξαιρετικό 
ισοζύγιο αποτελεσματικότητας και τοξικότητας. Ωστόσο, αν και η πλειονότητα των ασθενών θεραπεύ-
ονται με ABVD ή εναλλακτικά σχήματα ακόμη και στα προχωρημένα στάδια, η υποτροπιάζουσα και 
ανθεκτική νόσος παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η μακροπρόθεσμη τοξικότητα ανα-
γνωρίζεται πλέον ως μείζον θέμα, καθώς οι θεραπευθέντες ασθενείς ξεπερνούν αριθμητικά τους ασθε-
νείς με ενεργό νόσο. η πρόοδος στην κατανόηση της παθοβιολογίας της νόσου ώθησε την ανάπτυξη 
νέων, στοχευουσών θεραπειών, πολλές από τις οποίες έχουν δείξει αξιοσημείωτη δραστικότητα στην 
υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο και επί του παρόντος δοκιμάζονται στην πρώτη γραμμή θεραπείας.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί το 30% περίπου όλων 

των λεμφωμάτων και είναι ιάσιμο στο 85% περίπου των 
ασθενών, με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ίασης στα πρώ-
ιμα στάδια1. η χημειοθεραπεία με το συνδυασμό αδρια-
μυκίνης, μπλεομυκίνης, βιμπλαστίνης και δακαρβαζίνης 
(ABVD), που αναπτύχθηκε από ιταλούς ερευνητές2 είναι 
η παρούσα θεραπεία επιλογής στο λέμφωμα Hodgkin, 
αλλά πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως το εναλλακτικό 
σχήμα με αδριαμυκίνη, μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, κυκλο-
φωσφαμίδη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη και πρεδνιζόνη 
(BEACOPP) μπορεί να προσφέρει αυξημένη επιβίωση 
χωρίς νόσο (PFS) σε ασθενείς προχωρημένων σταδίων, με 
αμφίβολη όμως επίδραση στη συνολική επιβίωση (OS)3,4. 
μολαταύτα, περίπου 20-30% των ασθενών υποτροπιάζει 
μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ και η ίαση από 
τη νόσο συνοδεύεται από το τίμημα των όψιμων επιπλο-
κών, ιδιαίτερα των δευτεροπαθών κακοηθειών και των 
καρδιαγγειακών επιπλοκών5. Αν και οι υποτροπιάζοντες/
ανθεκτικοί ασθενείς μπορούν να διασωθούν με αυτόλο-

γη μεταμόσχευση (ASCT), αυτή είναι επιτυχής μόνο στο 
50% των ασθενών, ενώ η υποτροπή μετά την ASCT συ-
νοδεύεται από συνολική επιβίωση 32% στα 5 έτη, πο-
σοστό ιδιαίτερα χαμηλό αν ληφθεί υπόψη το νεαρό της 
ηλικίας των περισσότερων ασθενών. Επιπλέον, οι ασθε-
νείς που δεν είναι επιλέξιμοι για ASCT λόγω ηλικίας ή 
συννοσηρότητας έχουν λιγοστές θεραπευτικές επιλογές 
με σχετικά πτωχά αποτελέσματα.

Ακολούθως, η σύγχρονη θεραπευτική του λεμφώματος 
Hodgkin εστιάζει αφενός μεν στη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπείας, αφετέρου δε στην ελάττω-
ση της όψιμης τοξικότητας, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: 
πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση ασθενών με πτωχή 
πρόγνωση, βελτιστοποίηση της χημειοθεραπείας πρώτης 
γραμμής και ανάπτυξη στοχευουσών, βιολογικών θερα-
πειών. οι τελευταίες έχουν ήδη να παρουσιάσουν πολ-
λά υποσχόμενα αποτελέσματα, τα οποία θα αναλυθούν 
στην παρούσα ανασκόπηση.

Brentuximab vedotin (SGN-35) 
το brentuximab vedotin είναι μια ανοσοτοξίνη απο-

τελούμενη από το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD30 
συνδεδεμένο με την τοξίνη κατά των μικροσωληνίσκων, 
auristatin E. η υψηλή δραστικότητα και χαμηλή μυελο-
τοξικότητα του SGN-35 σε πρόσφατη μελέτη φάσεως ιι6 
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οδήγησε στην έγκρισή του από το FDA για την θεραπεία 
του λεμφώματος Hodgkin σε ασθενείς που υποτροπίασαν 
μετά από ASCT ή μετά από αποτυχία δύο πολυχημειο-
θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς μη επιλέξιμους για 
ASCT. Αντίθετα με το μη συνδεδεμένο αντι-CD30 που δεν 
έχει αντινεοπλασματική δράση7,8, η χορήγηση του bren-
tuximab vedotin σε μελέτη φάσεως I οδήγησε σε συνο-
λική αντικειμενική απόκριση (ORR) στο 36% ασθενών 
με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin, χωρίς 
να προκαλέσει σημαντική τοξικότητα9, ενώ αξιοσημεί-
ωτο θεωρήθηκε το γεγονός πως 9/42 ασθενείς πέτυχαν 
πλήρη ύφεση (CR), συμπεριλαμβανόμενων 4/6 με εκτε-
ταμένη και ογκώδη νόσo. η επόμενη μελέτη φάσεως ι 
δοκίμασε ένα εντατικότερο πρωτόκολλο εβδομαδιαίας χο-
ρήγησης του φαρμάκου, το οποίο όμως προκάλεσε σημα-
ντική νευροτοξικότητα10. τα αποτελέσματα του SGN-35 
ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά στη μελέτη φάσεως ιι των 
Younes και συν6 καθιστώντας το ως τον πλέον δραστικό 
παράγοντα που έχει ποτέ δοκιμασθεί σε υποτροπιάζον/
ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin. τα ποσοστά ORR και CR 
ήταν 75% και 34% αντίστοιχα, τη στιγμή που η γκεμσιτα-
μπίνη, ο άλλος παράγοντας με δραστικότητα ως μονοθε-
ραπεία στο υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin, 
είχε επιτύχει ORR στο 37% και CR στο 8.5% των ασθε-
νών11. το SGN-35 χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε δόση 1.8 
mg/kg σε κύκλους 3 εβδομάδων και η τοξικότητα ήταν 
μικρή, όπως και στις μελέτες φάσεως ι. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως το 70% των ασθενών στη μελέτη του SGN-35 
είχαν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, ενώ η διάμεση διάρ-
κεια της ύφεσης στους ασθενείς με CR ήταν 20.5 μήνες, 
υποστηρίζοντας έτσι τη δοκιμή του φαρμάκου και σε πιο 
πρώιμη νόσο. ςε συμφωνία με το τελευταίο, η επαναχο-
ρήγηση του brentuximab vedotin σε 7 ασθενείς πέτυχε 
κάποιου βαθμού υποχώρηση του νεοπλάσματος12, ενώ σε 
μία ακόμη πρόσφατη αναδρομική μελέτη της γερμανικής 
ομάδας λεμφωμάτων σε 45 ασθενείς η μονοθεραπεία με 
SGN-35 πέτυχε ORR σε ποσοστό 60% και CR στο 22% 
των ασθενών12. Επί του παρόντος δύο κλινικές μελέτες 
φάσεως ι και ιιι (NCT01060904 και NCT01100502) ελέγ-
χουν το συνδυασμό του SGN-35 με το ABVD στην πρώτη 
γραμμή και τη δραστικότητα του ως θεραπεία εμπέδω-
σης μετά από ASCT, αντίστοιχα. 

Αναστολείς των απακετυλασών  
των ιστονών (Histone deacetylase 
inhibitors, HDACi)

Διάφοροι HDACi αξιολογήθηκαν πρόσφατα στη θε-
ραπεία του υποτροπιάζοντος/ ανθεκτικού λεμφώματος 
Hodgkin και έδειξαν αξιοσημείωτη δραστικότητα. το vori-
nostat αποτελεί έναν ισχυρό παν-αναστολέα των HDAC, 
με δραστικότητα έναντι όλων των τάξεως I,ιι και ιV απα-
κετυλασών των ιστονών, ο οποίος σε in vitro καλλιέργει-

ες κυτταρικών σειρών λεμφώματος Hodgkin ευνοεί την 
απόπτωση και προάγει την δράση άλλων βιολογικών μο-
ρίων13. το vorinostat, που από το 2006 χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία ανθεκτικών δερματικών μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων, χορηγήθηκε σε 25 ασθενείς με υποτροπιάζον 
λέμφωμα Hodgkin (200mg/δις ημερησίως για 14 ημέρες 
σε κύκλους 21 ημερών) στα πλαίσια μιας μελέτης φά-
σεως ιι. μολονότι η θεραπεία ήταν καλώς ανεκτή, ένας 
μόνο ασθενής (4%) εμφάνισε μερική ανταπόκριση, ενώ 
σταθεροποίηση της νόσου παρατηρήθηκε στο 16% των 
ασθενών13. η μικρή δραστικότητα του φαρμάκου ενδε-
χομένως να οφείλεται στις σχετικά χαμηλές δόσεις που 
χορηγήθηκαν, γι’ αυτό και σχεδιάζονται περαιτέρω με-
λέτες με το vorinostat.

Ακόμη ένας νέος βιολογικός παράγοντας στη θεραπεία 
του λεμφώματος Hodgkin είναι το panobinostat (LBH-
589), που επίσης ανήκει στην οικογένεια των HDACi και 
όπως το vorinostat είναι μη εκλεκτικός αναστολέας των 
HDAC. το LBH-589 χορηγείται από το στόμα σε δόση 
40 mg τρις εβδομαδιαίως σε κύκλους 21 ημερών και σε 
αρχική μελέτη φάσεως ιΑ/ιι πέτυχε μερικό έλεγχο της 
νόσου στο 58% (7/12) ασθενών με υποτροπιάζον/ανθε-
κτικό λέμφωμα Hodgkin, διαπιστωμένο με PET/CT14. Ακο-
λούθησε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη φάσεως ιι σε 129 
ασθενείς που είτε είχαν υποτροπιάσει είτε ήταν πρωτοπα-
θώς ανθεκτικοί στην ASCT15. η ORR ήταν 27%, αλλά η 
CR μόλις 5% και η διάμεση διάρκεια της απάντησης 6.9 
μήνες. Επιπλέον η χορήγηση του panobinostat συνοδεύ-
τηκε από σημαντική μυελοτοξικότητα, κυρίως θρομβο-
πενία βαθμού 3/4 στο 79% των ασθενών, περιορίζοντας 
έτσι τη δυνατότητα συνδυασμού του με άλλους μυελο-
τοξικούς παράγοντες. Ωστόσο, παρά την τοξικότητα και 
σχετικά μικρή δραστικότητα του panobinostat, οι συγ-
γραφείς υποστηρίζουν πως οι ασθενείς που αποκρίνονται 
μπορούν να διακριθούν πρώιμα μέσω της χαρακτηριστι-
κής πτώσης των επιπέδων της κυτταροκίνης CCL17 (ή 
TARC, thymus and activation regulated chemokine) βο-
ηθώντας έτσι στην έγκαιρη επιλογή των ασθενών που θα 
ωφεληθούν από το φάρμακο και αποφεύγοντας την, πι-
θανώς, άσκοπη χορήγησή του. 

ο τρίτος HDACi που βρίσκεται υπό δοκιμή στο λέμ-
φωμα Hodgkin είναι το mocetinostat, ένας εκλεκτικός 
αναστολέας των τάξεως ι και IV HDACs. ςε μελέτη φά-
σης ιι μονήρους σκέλους, η μονοθεραπεία με mocetinostat 
σε δόση 85mg per os τρις εβδομαδιαίως ήλεγξε τη νόσο 
στους 7/28 ασθενείς (25%) πετυχαίνοντας μερική ύφε-
ση (PR) στους έξι και σταθερή νόσο στον ένα16. Ωστόσο, 
σε κανένα ασθενή δεν επιτεύχθηκε CR, ενώ ένας στους 
τρεις διέκοψε το πρωτόκολλο λόγω ανεπιθύμητων ενερ-
γειών και 2 ασθενείς στο σκέλος της μεγαλύτερης δόσης 
(110mg) του mocetinostat κατέληξαν, πιθανώς, από το-
ξικότητα του φαρμάκου. 

το ITF 2357, που είναι εκλεκτικός αναστολέας των 
τάξεως ι και ιι HDAC, αποτελεί έναν ακόμη HDACi υπό 
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δοκιμή στο λέμφωμα Hodgkin. η πρώτη μικρή μελέτη 
φάσεως ιι έδειξε αξειοσημείωτη δραστικότητα σε 13 πο-
λυανθεκτικούς ασθενείς17 και ακολούθησε δεύτερη μελέ-
τη, επίσης φάσεως ιι, από το ίδιο κέντρο, στην οποία το 
ITF 2357 συνδυάστηκε με μεχλωραιθαμίνη σε 19 ασθε-
νείς που είχαν αποτύχει είτε σε αυτόλογη, είτε σε αλλο-
γενή μεταμόσχευση18. τα ποσοστά των CR και PR ήταν 
12 και 18% αντίστοιχα, ενώ η τοξικότητα ήταν κυρίως 
αιματολογική. Ωστόσο, μολονότι οι δύο παραπάνω με-
λέτες παρουσιάσθηκαν σε μορφή περιλήψεων το 2008, 
δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί καθιστώντας έτσι δυσχερή 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Λεναλιδομίδη
η λεναλιδομίδη είναι ένα από τα πλέον πολυδοκιμα-

σμένα και δραστικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα στην 
Αιματολογία και ειδικότερα στο πολλαπλούν μυέλωμα19 
και στο σύνδρομο 5q-20. ςε μικρή μελέτη φάσεως ιι, 2/15 
ασθενείς πέτυχαν PR, ενώ εμφανίστηκε σημαντική μυε-
λοτοξικότητα, πιθανώς λόγω της μεγάλης δόσης (25mg/
ημέρα για 21 μέρες σε κύκλους 28 ημερών)21. ςε επακό-
λουθη πολυκεντρική μελέτη φάσεως ιι με το ίδιο αρχι-
κό πρωτόκολλο, που όμως προέβλεπε σταδιακή μείωση 
δόσης αναλόγως απάντησης και τοξικότητας22, η ORR 
ήταν 19% (1 CR και 6 PR), ενώ 6/36 ασθενείς διατήρη-
σαν σταθερή νόσο. καλύτερα αποτελέσματα κατέγραψε 
η γερμανική ομάδα με ORR (1 CR και 11 PR) στο 50% 
24 ασθενών που έλαβαν το ίδιο πρωτόκολλο χορήγησης23. 
ςυμπερασματικά, η λεναλιδομίδη έχει περιορισμένη δρα-
στικότητα ως μονοθεραπεία σε πολυχημειοθεραπευμένους 
ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, αλλά μπορεί να χορηγη-
θεί με ασφάλεια υπό στενή παρακολούθηση και τροπο-
ποίηση της δόσης εφόσον χρειαστεί.

Everolimus 
η αναστολή της κινάσης mTOR (mammalian target 

of rapamycin) ως αντινεοπλασματική θεραπεία υποστη-
ρίζεται από πληθώρα προκλινικών δεδομένων, ενώ και 
στο κλινικό πεδίο έχει επιτύχει σημαντική δραστικότητα 
κυρίως στο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα24,25. Αντί-
θετα με τα μη Hodgkin λεμφώματα, όπου επικρατούν οι 
μελέτες με το temsirolimus, στο λέμφωμα Hodgkin δο-
κιμάσθηκε το συγγενές ανάλογο της ραπαμυκίνης evero-
limus, που εμφανίζει διαφορετική φαρμακοκινητική και 
μπορεί να χορηγηθεί από του στόματος. ςε μελέτη φά-
σεως ιι το everolimus χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία σε 
δόση 10mg ημερησίως σε κύκλους 28 ημερών σε 19 πο-
λυχημειοθεραπευμένους ασθενείς (το 84% είχε υποβλη-
θεί σε ASCT)26. οι ερευνητές ανέφεραν ORR στο 47% (1 
CR, 8PR), ενώ 8/19 ασθενείς διατήρησαν σταθερή νόσο. 
η διάμεση διάρκεια της απάντησης ήταν 7.2 μήνες, ενώ η 

διάμεση συνολική επιβίωση από την ημέρα εισόδου στη 
μελέτη έφτασε τους 25.2 μήνες. οι κύριες ανεπιθύμητες 
ενέργειες του φαρμάκου ήταν η μυελοτοξικότητα βαθμού 
3/4 στο 32% και η πνευμονική τοξικότητα σε 4 ασθενείς, 
που εκδηλώθηκε ως πνευμονίτιδα με δύσπνοια και πλευ-
ριτικές συλλογές και η οποία έχει προκληθεί και με το 
temsirolimus25. ςυνεπώς, παρά την εντυπωσιακή ORR, 
η τοξικότητα του φαρμάκου προβληματίζει, καθώς αφε-
νός μεν τα περισσότερα συμβατικά χημειοθεραπευτικά 
σκευάσματα του λεμφώματος Hodgkin παρουσιάζουν δι-
ασταυρούμενες τοξικότητες με το everolimus, αφετέρου 
η κοόρτη των ασθενών της εν λόγω μελέτης ήταν νεαρής 
ηλικίας (διάμεσος 37 έτη) και καλής κατάστασης ικανότη-
τας (ECOG<2) και ασφαλώς δεν αντιπροσωπεύει τον μέσο 
πολυχημειοθεραπευμένο ασθενή με λέμφωμα Hodgkin. 

Rituximab 
η δραστικότητα του πρωτοποριακού αυτού αντι-CD20 

μονοκλωνικού αντισώματος στα μη Hodgkin λεμφώμα-
τα27, καθώς και η ανεύρεση έκφρασης του CD20 στα 
κύτταρα Reed-Sternberg του 22% των ασθενών με λέμ-
φωμα Hodgkin28, ήταν επόμενο να ωθήσει τη δοκιμή του 
στους τελευταίους. 

ςε πιλοτική μελέτη η χορήγηση 6 εβδομαδιαίων εγχύ-
σεων rituximab (375 mg/m2) σε 22 ασθενείς με λέμφωμα 
Hodgkin τύπου οζώδους σκλήρυνσης απέδωσε ORR στο 
22% (1 CR) και διάμεση διάρκεια απάντησης 7.8 μήνες, 
ενώ 6 ασθενείς παρουσίασαν ύφεση των Β συμπτωμά-
των29. οι απαντήσεις δε συσχετίσθηκαν με την έκφραση 
του CD20 στα κύτταρα Reed-Sternberg, οδηγώντας στην 
υπόθεση της έμμεσης δράσης του rituximab στο μικρο-
περιβάλλον του όγκου. 

Δύο πρόσφατες μελέτες φάσεως ιι με προσθήκη του 
rituximab στη θεραπεία πρώτης γραμμής επιχείρησαν 
να εμβαθύνουν περισσότερο στο μηχανισμό δράσης του 
rituximab. οι Younes και συν.30 και Kasamon και συν.,31 
χρησιμοποιώντας ελαφρώς διαφορετικά πρωτόκολλα, 
διερεύνησαν τη συσχέτιση της εξάλειψης των Β κυττά-
ρων με την απάντηση στη θεραπεία. ςτην πρώτη μελέτη, 
το rituximab χορηγήθηκε σε 78 ασθενείς προχωρημένου 
σταδίου (ιι με ογκώδη νόσο, ιιι και IV) σε δόση 375 mg/
m2 την πρώτη μέρα κάθε κύκλου ABVD για 6 συνολι-
κά κύκλους30, ενώ 26 ασθενείς έλαβαν συμπληρωματι-
κή ακτινοθεραπεία. η EFS στα 5 έτη ήταν 83% και η OS 
96%, ενώ ακόμη και οι ασθενείς με βαθμολογία >2 σύμ-
φωνα με το διεθνές προγνωστικό σύστημα (IPS)32 πέτυ-
χαν EFS 73%. η τοξικότητα εμφανίστηκε κυρίως με τη 
μορφή ουδετεροπενίας βαθμού 3/4 στο 23% της κοόρ-
της, αλλά ένας ασθενής εμφάνισε πνευμονία από πνευ-
μονοκύστη και ένας ακόμη δε μπόρεσε να ολοκληρώσει 
το θεραπευτικό πρωτόκολλο λόγω παρατεταμένης ουδε-
τεροπενίας. ςτη μελέτη των Kasamon και συν.31 το 69% 
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των 48 συνολικά ασθενών ήταν σταδίου ιιΒ-IV, ενώ το 
rituximab χορηγήθηκε σε δόση 375 mg/m2 τις ημέρες 1, 
8, 15 και 22 του πρώτου κύκλου ABVD και τη πρώτη μέ-
ρα των κύκλων 2,4 και 6. η 3ετής EFS και OS ήταν 83% 
και 98% αντίστοιχα, αλλά συνοδεύτηκε από ασυνήθιστη 
τοξικότητα, καθώς 16/49 ασθενείς χρειάσθηκε να νοση-
λευθούν συνολικά 26 φορές για εμπύρετη ουδετεροπενία, 
θρομβώσεις και πνευμονική τοξικότητα. τα υποσχόμε-
να αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών ασφαλώς χρή-
ζουν επιβεβαίωσης με τυχαιοποιημένες μελέτες φάσεως 
ιιι, ωστόσο γεννούν μια νέα διάσταση στη θεραπευτική 
προσέγγιση της νόσου. το ποσοστό των CD20+ κυττά-
ρων Reed-Sternberg στις εν λόγω μελέτες ήταν 20%30 και 
8%31, επίπεδα έκφρασης που προφανώς δε δικαιολογούν 
τα υψηλά ποσοστά αποκρίσεων. Επιπρόσθετα, οι Kasamon 
και συν.31 βρήκαν πως η παραμονή «κλωνοτυπικών» Β 
κυττάρων, δηλαδή περιφερικών Β λεμφοκυττάρων που 
σύμφωνα με μία μελέτη αντιπροσωπεύουν υποθετικά στε-
λεχιαία κύτταρα του λεμφώματος Hodgkin33,34 συσχετίζε-
ται με μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής. τα δεδομένα 
αυτά στρέφουν τη φαρμακευτική έρευνα του λεμφώματος 
Hodgkin προς εναλλακτικούς στόχους, ανοίγοντας έτσι 
ένα νέο κεφάλαιο στη θεραπευτική όχι μόνο των λεμφω-
μάτων, αλλά γενικότερα των κακοηθειών.

Κυτταρική ανοσοθεραπεία 
το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

την εφαρμογή τ κυτταρικής θεραπείας, καθώς στο 20-
40% των ασθενών με κλασσική νόσο τα κύτταρα Reed-
Sternberg εκφράζουν αντιγόνα του ιού EBV35. Επιπλέον, 
το ιικό φορτίο του EBV στο πλάσμα έχει συνδεθεί με 
πτωχή πρόγνωση σε ηλικιωμένους ασθενείς36 συνηγορώ-
ντας περαιτέρω υπέρ της ανοσογονικότητας του λεμφώ-
ματος Hodgkin. Χρησιμοποιώντας τεχνικές γονιδιακής 
μεταφοράς οι Bollard και συν37 κατόρθωσαν να εκπτύ-
ξουν μεγάλους αριθμούς LMP2-ειδικών τ κυτταροτοξι-
κών λεμφοκυττάρων. η χορήγηση των τελευταίων σε 3 
ασθενείς με υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin απέφερε 2 
CR μακράς διάρκειας (13 και 32 μήνες), ενώ 5/5 ασθε-
νείς με νόσο σε ύφεση πριν την έγχυση των τ κυττάρων 

παρέμειναν σε ύφεση έως το πέρας της μελέτης (εύρος 
παρακολούθησης 6-24 μήνες)37. Αν και το άρθρο αυτό 
αποτελεί τη μόνη προς το παρόν προσπάθεια κυτταρικής 
ανοσοθεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin, η εισαγωγή μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων που εξαλείφουν τα αντιδραστι-
κά Β κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος μπορεί δυνητικά 
να συνδυασθεί με ενεργητική κυτταρική ανοσοθεραπεία, 
βελτιστοποιώντας την αντινεοπλασματική ανοσία, όπως 
έχει φανεί σε ζωικά μοντέλα38. Επιπλέον, πληθαίνουν συ-
νεχώς οι κλινικές δοκιμές με γενετικά τροποποιημένα τ 
κύτταρα που εκφράζουν χιμαιρικό αντι-CD19 υποδοχέα 
(CARτ19) και οι οποίες αναφέρουν αξιοσημείωτη αντι-
νεοπλασματική δράση εναντίων των Β κακοηθειών39-41.

Συμπεράσματα
τα ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα της συνδυασμέ-

νης χημειοθεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin καθιστούν 
ιδιαίτερα δυσχερή την εκτίμηση της αποτελεσματικότη-
τας των αναδυόμενων θεραπειών για τους υποτροπιάζο-
ντες/ανθεκτικούς ασθενείς. για παράδειγμα προκειμένου 
να καταδειχθεί σαφές όφελος στη συνολική επιβίωση 
από την προσθήκη ενός νέου παράγοντα στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής χρειάζεται σχεδόν απαγορευτικά μα-
κρό χρονικό διάστημα, δεδομένης της φυσικής πορείας 
της νόσου, της αποτελεσματικότητας της θεραπείας δι-
άσωσης και της όψιμης τοξικότητας. Ακόμη και η κατά-
δειξη πλεονεκτήματος στην EFS χρειάζεται πολλά έτη, 
όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από την διεθνή διχογνω-
μία γύρω από την υπεροχή ή όχι του BEACOPP έναντι 
του ABVD. Ίσως η διαπίστωση της δραστικότητας των 
νέων θεραπειών να επιτευχθεί καλύτερα μέσω τυχαιοποι-
ημένων συγκριτικών μελετών κατά την πρώτη θεραπεία 
διάσωσης και με σχολαστικότερο σχεδιασμό και εκτίμη-
ση της κατάλοιπης νόσου με PET/CT. ςυγχρόνως, και 
καθώς εισερχόμαστε στην εποχή του ελέγχου κόστους/
αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής, η τε-
ράστια δυσαναλογία κόστους μεταξύ παλαιότερων και 
νεότερων θεραπειών επιβάλλει την επικύρωση της δρα-
στικότητας οποιουδήποτε νέου παράγοντα με τυχαιοποι-
ημένες προοπτικές μελέτες φάσεως ιιι. 
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Η Αλλογενής μεταμόσχευση στο Λέμφωμα Hodgkin

Παναγιώτης Καλογιαννίδης1, Παναγιώτης Τσιριγώτης2, Ιωάννα Σακελλάρη1

ΠΕριληψη: ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης (alloHCT) στο λέμφωμα Hodgkin βρίσκεται 
ακόμη υπό διερεύνηση στη νέα εποχή των ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικών σχημάτων (RIC-
HCT). οι αρχικές μεταμοσχεύσεις που έγιναν με μυελοαφανιστικά σχήματα, από ταυτόσημα αδέλφια 
σε ασθενείς, που ήταν πολυχημειοθεραπευμένοι με ανθεκτική νόσο, έδωσαν απογοητευτικά αποτελέ-
σματα. η λογική της εφαρμογής αλλογενούς μεταμόσχευσης στο λέμφωμα Hodgkin στηρίζεται στην 
αντιλεμφωματική δράση του μοσχεύματος, στη μη έγχυση κλωνογενών κυττάρων Reed-Stenberg με το 
μόσχευμα όπως πιθανολογείται στην αυτόλογη HCT, στη διόρθωση της ανοσοανεπάρκειας της νόσου, 
στην ανεπαρκή συλλογή μοσχεύματος ή στην αντιμετώπιση της μυελοδυσπλασίας και των κυτταρογε-
νετικών ανωμαλιών. Αν και δεν υπάρχει αποδεδειγμένη δράση του αλλογενούς μοσχεύματος κατά του 
λεμφώματος Hodgkin, κλινικές μελέτες την αποδεικνύουν έμμεσα λόγω της αποτελεσματικότητας μετά 
χορήγηση λεμφοκυττάρων δότη, ακόμη και χωρίς χημειοθεραπεία. με την επικράτηση των ελαττωμέ-
νης ισχύος προπαρασκευαστικών σχημάτων που μείωσαν τη θνητότητα από τη μεταμόσχευση, μείζονα 
αιτία αποτυχίας των μυελοαφανιστικών σχημάτων, αναδύονται ενθαρρυντικά αποτελέσματα. το πρό-
βλημα παραμένει η υψηλή υποτροπή (60%) ενώ η NRM είναι αποδεκτή (21%) στα 3 έτη. Αναδρομικές 
μελέτες κατέδειξαν σημαντική διαφορά στην επιβίωση των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν με RIC-
HCT για υποτροπή μετά autoHCT έναντι αυτών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ανάλογη είναι η ελ-
ληνική εμπειρία σε πολυκεντρική μελέτη αντιμετώπισης υποτροπής μετά αυτόλογη HCT, σύμφωνα με 
την οποία επιπλέον αναδείχθηκε σχετικό προγνωστικό σύστημα. η επανεμφάνιση της νόσου ήταν ο βα-
σικότερος παράγοντας αποτυχίας της θεραπείας. Υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης της αποτελεσματι-
κότητας της RIC-HCT με α) καλύτερη επιλογή ασθενών με μικρής έκτασης νόσο, χημειοευαίσθητη, β) 
ενίσχυση του σχήματος προετοιμασίας ± ραδιοανοσοθεραπεία, χωρίς αύξηση της τοξικότητας, γ) προ-
φυλακτική ή προληπτική χορήγηση DLIs, δ) συμβολή του PET στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία με 
DLIs, ε) στοχευμένη θεραπεία με brentuximab vedotin και στ) κυτταρικές θεραπείες με CTLs που δη-
μιουργήθηκαν έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή στοχοποιημένης-εξειδικευμένης αλλά και εξατο-
μικευμένης θεραπείας με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. η διαδοχική προγραμματισμένη αυτόλογη και 
RIC-HCT χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Παρά τη βελτίωση που επήλθε με RIC-ηCT, η ταυτο-
ποίηση του ιδανικού σχήματος προετοιμασίας παραμένει ζητούμενο. Επειδή η αλλογενής μεταμόσχευ-
ση διενεργείται σε ασθενείς με νόσο, είτε μετά χημειοθεραπεία είτε μετά αυτόλογη μεταμόσχευση, από 
την ήδη υπάρχουσα εμπειρία υποψήφιοι είναι εκείνοι που έχουν επιτύχει πλήρη ή πολύ καλή μερική 
ύφεση ώστε η RIC-ηCT να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία διάσωσης.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin (Hodgkin lymphoma, HL) ανή-

κει στην κατηγορία των αιματολογικών νοσημάτων που 
αν και κακοήθη, θεωρούνται καλής πρόγνωσης, καθώς 
80-85% των ασθενών με περιορισμένη και 65-80% με 
εκτεταμένη νόσο είναι δυνατόν να ιαθούν με τη χορήγη-
ση ABVD ή πιο εντατικοποιημένων σχημάτων συμβατι-
κής χημειοθεραπείας.1,2 οι μισοί από τους ασθενείς που 
θα υποτροπιάσουν ή θα εμφανίσουν ανθεκτικότητα στην 
θεραπεία 1ης γραμμής, έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν 
μακράς διάρκειας ύφεση μετά από χορήγηση μεγαθερα-
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πείας και διάσωση με αυτόλογο μόσχευμα αιμοποιητικών 
κυττάρων (autoHCT).3,4 ιδιαίτερα για ασθενείς με υποτρο-
πή μετά από μακρό διάστημα από την αρχική θεραπεία ή 
με χημειοευαισθησία στο σχήμα διάσωσης, η πιθανότητα 
μακράς επιβίωσης είναι 70-80%. Αντίθετα μόνο το 20% 
περίπου των ασθενών με χημειοανθεκτική νόσο πριν την 
autoηCT αναμένεται να παρουσιάσει μακρά επιβίωση.5 

Παρά τις προόδους στην κατανόηση της παθογένειας 
της νόσου, αλλά και την ανακάλυψη νέων φαρμακευτι-
κών παραγόντων, η πρόγνωση των ασθενών με ανθεκτι-
κή νόσο μετά autoHCT είναι πτωχή και η αντιμετώπισή 
τους παραμένει πρόκληση. για τους συγκεκριμένους ασθε-
νείς, η μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττά-
ρων (alloHCT) αποτελεί εναλλακτική θεραπεία, καθώς 
η αποτελεσματικότητά της δεν προκύπτει μόνο από την 
ισχύ του σχήματος προετοιμασίας, αλλά βασίζεται στην 
δυνητική αντιλεμφωματική δράση των τ-λεμφοκυττάρων 
του μοσχεύματος [graft vs. Hodgkin’s Lymphoma ef-
fect, Gv(HL)].

Ενδείξεις ύπαρξης Gv(HL) 
Άμεσες

ςτο HL ήταν πάντα αμφιλεγόμενη η ύπαρξη αποτελε-
σματικής Gv(HL) καθώς η ύπαρξη νόσου του μοσχεύμα-
τος κατά του ξενιστή (graft vs. host disease, GvHD) δεν 
συνδυάζεται πάντα και με μείωση της νόσου, σύμφωνα 
με παλαιότερα δημοσιευμένες μελέτες.6,7 Από την Ευρω-
παϊκή ομάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων 
(European group for Blood and Marrow Transplantation, 
ΕΒμτ) αλλά και την ιταλικής (GITMO) διαπιστώθηκε 
μικρότερη επίπτωση υποτροπής σε ασθενείς με GvHD 
και σε μερικές περιπτώσεις μεγαλύτερης διάρκειας επι-
βίωση χωρίς νόσο.8,9 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως 
οι περισσότερες μελέτες είναι αναδρομικές και συνε-
πώς πλειάδα παραγόντων (αριθμός και ετερογένεια τόσο 
ασθενών όσο και σχημάτων προετοιμασίας, ανοσοπρο-
φύλαξης, κ.α.) μπορεί να εμποδίζουν την εξαγωγή ορ-
θών συμπερασμάτων. 

η αποτελεσματικότητα της χορήγησης λεμφοκυττάρων 
του δότη (donor lymphocyte infusions, DLIs) αποτελεί 
την πλέον άμεση απόδειξη της ύπαρξης GVL ή Gv(HL) 
στην περίπτωση ασθενών με HL. η χορήγηση DLIs είναι 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ανθεκτικής ή υπο-
τροπιάζουσας νόσου μετά alloHCT, αλλά σε αρκετές πε-
ριπτώσεις είχε προηγηθεί χημειοθεραπεία, γεγονός που 
δυσκολεύει την εκτίμηση της ανοσολογικής δράσης των 
αλλοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων per se. ςε μελέτη 
των Peggs και συν., 5 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
alloHCT με ελαττωμένης ισχύος σχήμα και anti-CD52 
(Campath-1H), έλαβαν DLIs χωρίς να προηγηθεί χημει-
οθεραπεία, παρουσίασαν πλήρη ύφεση αρκετά όψιμα (σε 
διάμεσο χρόνο 675 ημερών).10 ςε πρόσφατη αναδρομική 

μελέτη του ΕΒμτ σε 18 ασθενείς που έλαβαν μόνο DLIs 
για ανθεκτική νόσο, 44% παρουσίασαν κλινική απάντη-
ση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα του MDACC 
ήταν 33% των ασθενών.11,12 

Έμμεσες
Δεδομένου ότι στο HL σπανίως ο μυελός των οστών 

προσβάλλεται από τη νόσο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
πως η υπεροχή της αλλογενούς έναντι της αυτόλογης με-
ταμόσχευσης οφείλεται κυρίως στις ανοσολογικές ικανό-
τητες του αλλογενούς μοσχεύματος παρά στη χορήγηση 
ενός καθαρού από νόσο μοσχεύματος. Δύο συγκριτικές 
μελέτες κατέδειξαν στατιστικώς σημαντικά μικρότερη 
υποτροπή μετά alloηCT έναντι autoηCT, αν και το γε-
γονός δεν συνδυάστηκε και με καλύτερη επιβίωση λό-
γω υψηλότερης εμφάνισης θνητότητας μη-σχετιζόμενης 
με υποτροπή της βασικής νόσου (non relapse mortality, 
NRM).6,13 Αντίθετα συγκριτική μελέτη από το ΕΒμτ, με 
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, έδειξε παρόμοια ποσοστά 
υποτροπής (περίπου 60%) τόσο μετά από alloHCT όσο 
και μετά autoHCT γεγονός που αμφισβητεί την δράση 
του μοσχεύματος.14 η υψηλή NRM της πρώιμης μετα-
μεταμοσχευτικής περιόδου, δεν επιτρέπει να αξιολογηθεί 
η Gv(HL) που εμφανίζεται κυρίως στην όψιμη.

η χρήση των σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης 
έντασης (reduced intensity conditioning, RIC) παρέχει 
καλύτερες πληροφορίες σε σχέση με την Gv(HL) καθώς 
η αποτελεσματικότητά τους αποδίδεται σε ανοσολογικούς 
μηχανισμούς των τ- λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος. 
Ασθενείς με υποτροπή μετά από autoηCT αντιμετωπί-
σθηκαν με RIC-alloηCT από τους Thomson και συν και 
εμφάνισαν μεγαλύτερη 5-ετή επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) 
34%, έναντι αυτών που έλαβαν συμβατική χημειοθερα-
πεία, (1/34 παρέμεινε επί μακρόν σε πλήρη ύφεση).15 
μελέτη της GITMO αξιολόγησε ασθενείς που υποτρο-
πίασαν μετά autoηCT και υποβλήθηκαν σε RIC-alloηCT 
επί ύπαρξης δότη ή σε χημειοθεραπεία. η διετής συνολι-
κή επιβίωση (οS) και η DFS ήταν υψηλότερες μετά με-
ταμόσχευση (66% vs. 42% και 39% vs. 14%).9 

Αλλογενής μεταμόσχευση σε ασθενείς  
με λέμφωμα Hodgkin
Μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας

ο αμφιλεγόμενος ρόλος της αλλογενούς μεταμό-
σχευσης στο HL στηρίχθηκε στα πτωχά αποτελέσματα 
της HCT με μυελοαφανιστικό σχήμα που εφαρμοζόταν 
κυρίως σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με χημειοανθε-
κτική νόσο πριν το 2000. ςτο EBMT καταγράφηκαν το 
έτος 2000 λιγότερες από 50 alloHCT για ασθενείς με HL 
ενώ το 2009 καταγράφηκαν περισσότερες από 300 μετα-
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μοσχεύσεις εκ των οποίων 250 RIC-HCT. Πριν το 2000, 
μόνο στο 5% των ασθενών με HL που υποτροπίαζαν με-
τά από auto-HCT δινόταν η δυνατότητα alloHCT. Προη-
γηθείσες μελέτες που αξιολόγησαν τη μεταμόσχευση με 
μυελοαφανιστικό σχήμα έδωσαν απογοητευτικά αποτε-
λέσματα.7,13,14 

κατά τη διάρκεια των ετών 1982 – 1998 κατεγράφη-
σαν στο αρχείο του EBMT 1185 περιπτώσεις ασθενών 
με λέμφωμα οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αλλογενή μετα-
μόσχευση.16 ςυγκεκριμμένα, alloHCT από ταυτόσημο 
αδελφό κυρίως (81.5%) εφαρμόσθηκε σε 231 ασθενείς με 
χαμηλής κακοήθειας NHL, σε 147 με ενδιάμεσης κακοή-
θειας NHL, σε 255 με υψηλής κακοήθειας NHL, σε 314 
με λεμφοβλαστικό λέμφωμα, σε 71 με λέμφωμα Burkitt, 
και σε 167 με HL. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 14687 
ασθενείς με αντίστοιχα νοσήματα υπεβλήθησαν σε au-
toHCT. Αναδρομική ανάλυση των δεδομένων που κατε-
γράφησαν έδειξε τα εξής: 1) η 4-ετής οS ήταν ιδιαίτερα 
χαμηλή σε περιπτώσεις με HL (27%), ενώ η αντίστοιχη 
επιβίωση ήταν 51% σε χαμηλής κακοήθειας NHL, 38% 
σε ενδιάμεσης κακοήθειας NHL, 41% σε υψηλής κακο-
ήθειας NHL, 42% σε λεμφοβλαστικό λέμφωμα, και 37% 
σε λέμφωμα Burkitt. 2) η χαμηλή οS των ασθενών με 
HL ήταν αποτέλεσμα της πολύ υψηλής NRM (52%). 3) 
η OS ήταν καλύτερη σε ασθενείς που υποβλήθησαν σε 
autoHCT, ενώ, 4) τα ποσοστά υποτροπής της νόσου ήταν 
χαμηλότερα μετά από alloHCT. 

ςυμπερασματικά η υψηλή θνητότητα και νοσηρότη-
τα η σχετιζόμενη με την alloHCT είχε σαν λογική συνέ-
πεια την περιορισμένη εφαρμογή της σε ασθενείς με HL. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση μυελοαφανιστικών 
σχημάτων προετοιμασίας συσχετίζεται με υψηλή NRM 
ακόμα και σε περιπτώσεις ασθενών στους οποίους δεν 
προηγήθηκε autoHCT.8,17

Σχήματα μειωμένης έντασης 
ςτα τέλη της δεκαετίας του 1990 εισήχθη στη θερα-

πευτική πράξη η διενέργεια alloHCT με την χρήση μειω-
μένης έντασης (RIC-alloHCT) σχημάτων προετοιμασίας. 
οι μεταμοσχεύσεις με RIC συνοδεύτηκαν από σημαντικά 
μικρότερη NRM, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της allo-
HCT να επεκταθεί σε ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων και με σημαντική συν-νοσηρότητα και οι οποίοι 
μέχρι τότε δεν ήταν επιλέξιμοι για συμβατική alloHCT. 
ςαν αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων η alloHCT ει-
σήλθε εκ νέου στο προσκήνιο για τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση ασθενών με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον HL. 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συγκριτική μελέτη 
της ομάδας λεμφωμάτων του ΕΒμτ που συνέκρινε τα 
αποτελέσματα της RIC-alloHCT έναντι HCT με μυελοα-
φανιστικό σχήμα όταν διενεργήθηκαν ως 1η μεταμόσχευ-
ση για αντιμετώπιση ανθεκτικής νόσου μετά τη θεραπεία 

εφόδου. η 3-ετής NRM ήταν 23% για την RIC-HCT και 
διπλάσια, 46%, για την ομάδα που έλαβε μυελοαφανιστι-
κό σχήμα (p=.001). Αξίζει να σημειωθεί πως οι OS και 
PFS ήταν απολύτως συγκρίσιμες, 22% vs. 28% και 20% 
vs. 18% για RIC-HCT και συμβατική HCT αντίστοιχα. 8

ςήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που 
υποβάλλονται σε alloHCT δε λαμβάνουν μυελοαφανιστι-
κό σχήμα προετοιμασίας με στόχο να αποφευχθεί η υψη-
λή ΝRμ. το γεγονός αυτό λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία 
εάν αναλογιστούμε ότι σχεδόν το σύνολο των ασθενών 
έχει προηγουμένως υποβληθεί σε autoHCT.

τα ήδη δημοσιευμένα δεδομένα που αφορούν την 
θεραπευτική δράση της alloHCT σε ασθενείς με HL πε-
ριγράφονται με συντομία στον Πίνακα 1. ςυνοπτικά η 
ανάλυση των δεδομένων του Πίνακα 1 οδηγεί στα ακό-
λουθα συμπεράσματα: 1) η alloHCT με σχήμα προετοι-
μασίας RIC είναι εφικτή ακόμα και σε ασθενείς σχετικά 
μεγάλης ηλικίας και στους οποίους έχει προηγηθεί auto-
HCT. η θνητότητα που σχετίζεται με την διαδικασία εί-
ναι αποδεκτή και κυμαίνεται περίπου στο 15% - 20%. 
2) η μεταμόσχευση απο μη-συγγενείς συμβατούς δότες 
έχει αποτελέσματα παραπλήσια με τη μεταμόσχευση από 
συγγενικούς δότες. 3) η υποτροπή της βασικής νόσου πα-
ραμένει η κύρια αιτία θεραπευτικής αστοχίας. Πράγματι 
τα ποσοστά υποτροπής μετά alloHCT προσεγγίζουν το 
50% με αποτέλεσμα η μακρά επιβίωση χωρίς νόσο να 
κυμαίνεται στο 35% - 40%. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψιν ότι οι περισσότερες alloHCT επιτελούνται σε πο-
λυθεραπευμένους ασθενείς και ιδίως μετά αποτυχία της 
autoHCT. 4) η alloHCT μεταβάλλει τη φυσική πορεία 
της νόσου, αφού οι ασθενείς μετά αλλογενή επιβιώνουν 
αρκετά και με σταθερή νόσο. 5) η χορήγηση DLIs είναι 
αποτελεσματική σε ποσοστό περίπου 30%, αν και δεν εί-
ναι σαφής η διάρκεια της ανταπόκρισης, 6) οι κυριότεροι 
προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με ικανοποι-
ητική έκβαση είναι: η χημειοευαισθησία της νόσου πριν 
την alloHCT, το μακρό διάστημα ύφεσης πριν την allo-
HCT, και η παρουσία χρόνιας GVHD, και 7) δεν είναι 
ξεκάθαρο ποιό είναι το ιδανικό σχήμαπροετοιμασίας, ή 
ο ιδανικός τρόπος πρόληψης του GVHD.

Σύγκριση μεταξύ αλλογενούς 
μεταμόσχευσης και συμβατικής 
χημειοθεραπείας

ςτην πλειοψηφία των μελετών που έχουν δημοσιευ-
θεί, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών παρουσίαζε ανθε-
κτική νόσο και είχε ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές σειρές 
χημειοθεραπείας πριν την alloηCT. το διάστημα ελεύ-
θερο νόσου ήταν χαμηλό (25-30%), θέτοντας ευθέως σε 
αναθεώρηση το ρόλο της alloηCT στη θεραπεία ασθενών 
με ηL. ςε ασθενείς με υποτροπή ή/και ανθεκτική νόσο 
μετά autoHCT η πρόγνωση είναι δυσμενής ανεξάρτητα 
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της θεραπευτικής μεθόδου. οι μελέτες που συγκρίνουν 
την χορήγηση συμβατικής χημειοθεραπείας με την allo-
HCT περιγράφονται με συντομία: 

ςτη μελέτη των Thomson και συν., η 5-ετής OS και 
PFS ήταν 51% και 34% αντίστοιχα για ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε RIC-ηCT, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση 
με την ομάδα ασθενών που έλαβαν μόνο χημειο-ακτινο-
θεραπεία, όπου 2 μόνο παρέμειναν επί μακρόν εν ζωή, ο 
ένας εκ των οποίων χωρίς ανιχνεύσιμη νόσο.15

οι Castagna και συν. σε συγκριτική μελέτη με μικρό 
αριθμό ασθενών (n=44), ανέφεραν OS 71% για ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε RIC-HCT έναντι 50% αυτών που 
έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (p=0.03). η NRM ήταν 8% 
στην ομάδα της μεταμόσχευσης και 0% στην ομάδα της 
χημειοθεραπείας.19 ιταλική μελέτη επίσης κατέδειξε ση-
μαντική διαφορά στην επιβίωση των ασθενών που αντι-
μετωπίσθηκαν με RIC-HCT (n=122) για υποτροπή μετά 
autoHCT έναντι αυτών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία 
(n=63). H 2-ετής OS και PFS ήταν 66% vs. 42% και 39% 
vs. 14% αντίστοιχα (p <,001).9

η ομάδα από το Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSCCC) εκτίμησε την πορεία ασθενών που εί-
χαν ανθεκτική νόσο μετά autoHCT. η διενέργεια RIC-
HCT συνοδεύτηκε με διάμεση επιβίωση 40 μηνών, ενώ 
η χορήγηση συμβατικών δόσεων χημειο-ακτιοθεραπεάς 
με διάμεση επιβίωση 19 μηνών.24

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα ελληνι-
κής πολυκεντρικής μελέτης που αξιολόγησε την έκβαση 
ασθενών που υποτροπίασαν μετά autoηCT. Δεκαεννέα 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε RIC-HCT και η πιθανότητα 
4-ετούς οS ήταν 40%, παρόμοια με τα αποτελέσματα 
άλλων αναδρομικών μελετών. ςε όσους υποβλήθηκαν 
σε RIC-HCT μετά υποτροπή από autoηCT, το διάμεσο 
διάστημα επιβίωσης ήταν 40 μήνες ενώ σε όσους έλαβαν 
μόνο χημειο-ακτινοθεραπεία ήταν 28 μήνες.25 

Διαδοχική αυτόλογη και αλλογενής 
μεταμόσχευση 

η διαδοχική εφαρμογή autoHCT και alloHCT (tandem 
auto-allo HCT) εφαρμόζεται στα πλαίσια κλινικών μελε-
τών για την αντιμετώπιση δυσίατων αιματολογικών νο-
σημάτων όπως το πολλαπλό μυέλωμα και το HL. με τη 
συγκεκριμμένη μεθοδολογία επιχειρείται να μειωθεί το 
φορτίο της νόσου με τη χρήση autoHCT και ακολούθως 
μετά παρέλευση ολίγων εβδομάδων – μηνών (όχι περισ-
σότερο από 3-6 μήνες) ο ασθενής υποβάλλεται σε δεύτερη 
alloHCT (η οποία συνήθως είναι πολύ χαμηλής έντασης) 
με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η GVL δράση σε κατάσταση 
ελάχιστης νόσου. Tandem auto-allo HCT έχει χρησιμοποι-
ηθεί και σε μικρό αριθμό ασθενών με HL, με αποτέλεσμα 
να μην καθίσταται ασφαλής η εξαγωγή συμπερασμάτων. 
η συγκεκριμμένη μέθοδος αξίζει να δοκιμασθεί σε ασθε-

νείς με υψηλού κινδύνου υποτροπή, ανθεκτική νόσο, ή/
και υπολλειματική νόσο μετά autoHCT.28

Εναλλακτικές πηγές μοσχευμάτων
για την αλλογενή μεταμόσχευση με αίμα ομφάλιου 

λώρου, ή με δότη απλοταυτόσημο συγγενή δεν υπάρ-
χουν επαρκή δεδομένα και θα πρέπει να διενεργούνται 
μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και από κέντρα 
με αντίστοιχη εμπειρία.29,30 ςήμερα είναι εφικτή η χο-
ρήγηση απλοταυτόσημου συγγενικού μοσχεύματος με 
σχήμα προετοιμασίας μειωμένης έντασης. τό μόσχευ-
μα χορηγείται χωρίς να προηγηθεί απομάκρυνση των 
τ-λεμφοκυττάρων. για αποφυγή σοβαρής GVHD χορη-
γείται κυκλοφωσφαμίδη μετά την έγχυση του μοσχεύμα-
τος. ςε πρόσφατη εργασία μελετήθηκε η απλοταυτόσημη 
μεταμόσχευση σε μικρό αριθμό ασθενών με HL. Επίσης 
η δυνατότητα μεταμόσχευσης με διπλό ομφαλοπλακου-
ντιακό αίμα είναι πλέον εφικτή σε ασθενείς με HL, και 
σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε μακρό PFS σε 25% 
των ασθενών. Να σημειωθεί ότι σε ασθενείς που μετα-
μοσχεύτηκαν με ανθεκτική νόσο η μακρά PFS ήταν 0%.

Μελλοντικές κατευθύνσεις
η γνώση της ύπαρξης ειδικών αντιγόνων ιδιαίτε-

ρα σχετιζόμενων με τον ιό Epstein Barr (EBV) αλλά 
και αντιγόνων επιφανείας που εκφράζονται στο κύττα-
ρο Reed-Sternberg αποτελούν πεδίο έρευνας με σκοπό 
τη δημιουργία ειδικών τ-λεμφοκυττάρων (Cytotoxic T- 
lymphocytes, CTLs) έναντι αντιγόνων που εκφράζονται 
στα λεμφωματικά κύτταρα.

οι EBV πρωτείνες, latent membrane protein-1 &-2 
(LMP1, LMP2) είναι μόρια που όπως αποδείχθηκε από 
την προηγούμενη δεκαετία μπορούν να αποτελέσουν 
στόχους ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας με 
ειδικά CTLs.31,32

η ομάδα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας του 
Baylor College of Medicine (BCM) δημοσίευσε αποτε-
λέσματα κλινικής μελέτης 14 ασθενών σε υποτροπή που 
έλαβαν CTLs με ειδικότητα έναντι των LMP πρωτεϊνών. 
Διαπιστώθηκε αξιόλογη αντιλεμφωματική δράση, με εμ-
φανή απάντηση (πλήρη ή μερική ύφεση σε 6 ασθενείς), 
ενώ σε 5 ασθενείς παρουσίασαν σταθερή νόσο για 40 πε-
ρίπου μήνες.33 η ίδια ομάδα χρησιμοποίησε γενετικά τρο-
ποποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με στόχο να 
ενισχύσει την αντιγονικότητα των EBV πρωτεινών. τα 
CTLs που δημιουργήθηκαν χορηγήθηκαν σε 8 ασθενείς 
(5 σε φάση ≥2ης πλήρους ύφεσης και 3 σε υποτροπή) με 
HL. τα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά καθώς οι 
7 παραμένουν σε πλήρη ύφεση για 18-32 μήνες.34

ςτο 60-70% των ασθενών με ανθεκτικό HL δεν εκ-
φράζονται οι LMP1&2 και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να 
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είναι υποψήφιοι για θεραπεία με ειδικές κυτταρικές σειρές 
έναντι των συγκεκριμένων αντιγόνων. οι Cruz και συν. 
πρόσφατα δημοσίευσαν αποτελέσματα προκλινικής με-
λέτης επιτυχούς παραγωγής CTLs έναντι του αντιγόνου 
MAGE-4Α, εναλλακτικό στόχο κυτταρικής θεραπείας με 
τ-λεμφοκύτταρα που εκφράζεται σε EBV-αρνητικά HL.35

μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση αποτελεί η 
δημιουργία ειδικών κυτταρικών σειρών τ-λεμφοκυττάρων 
που είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν ταυτόχρονα πολλα-
πλά καρκινικά αντιγόνα. οι Geterman και συν. σε πρό-
σφατη μελέτη ανέφεραν πως είναι εφικτή η δημιουργία 
CTLs που αναγνωρίζουν ταυτόχρονα Survinin, MAGE-
4Α, SSX2, PRAME, NY-ESO1 τα οποία εκφράζονται σε 
κακοήθη κύτταρα Hodgkin.36

η περιορισμένη παρουσία των EBV πρωτεϊνών ή η 
ασθενής έκφραση τους από τα κύτταρα Reed-Sternberg 
καθώς και η επαγωγή της κυτταροτοξικής δράσης των 
ειδικών τ-κυττάρων αποκλειστικά μέσω του μείζονος 
συστήματος ιστοσυμβατότητας περιορίζει την εφαρμο-
γή τους σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. η γενετική 
τροποποίηση των τ-λεμφοκυττάρων ώστε να εφοδιάζο-
νται με χιμαιρικό υποδοχέα (chimeric antigen receptor, 
CAR) έναντι του αντιγόνου επιφανείας CD30 που εκφρά-
ζεται σχεδόν στο σύνολο των κυττάρων Reed-Stenrberg, 
αποτελεί εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση. η δη-
μιουργία τέτοιων κυτταρικών πληθυσμών σε προκλινι-
κά μοντέλα αποδείχθηκε εφικτή και ήδη είναι σε εξέλιξη 
κλινικές μελέτες.37,38

η ομάδα από το BCM πέτυχε δημιουργία σειράς 
τ-λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι των EBV-
πρωτεϊνών που επιπλέον είναι εφοδιασμένα και με CAR 
έναντι του CD30. ςε προκλινικό αλλά και σε ζωικό μο-
ντέλο τα ειδικά τ-λεμφοκύτταρα έδειξαν αξιοσημείωτη 
κυτταροτοξικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο μέσω 
του φυσικού τους όσο και μέσω του CAR υποδοχέα.39 

ςε πρόσφατες μελέτες φάνηκε πως το μικροπεριβάλ-
λον που περιβάλει τα κύτταρα του HL διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την επέκταση αλλά και 
στην διαφυγή των HL-κυττάρων από την τοξική δράση 
της χημειοθεραπείας και την ανοσοεπιτήρηση.40,41 τρέ-
χουσες μελέτες διερευνούν την κλινική εφαρμογή θερα-
πειών έναντι των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος στο 
HL, με στόχο να αποτελέσουν ένα επιπλέον θεραπευτικό 
όπλο έναντι της ανθεκτικής νόσου.

Συμπεράσματα - Ενδείξεις μεταμόσχευσης
με βάση τα δεδομένα θα μπορούσαμε να καταλήξου-

με στα κάτωθι συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της 
alloHCT σε ασθενείς με HL.

A. Επιλέξιμοι θα πρέπει να θεωρούνται οι ασθενείς 
με υποτροπή ή πρωτοπαθώς ανθεκτική HL, εφόσον πλη-
ρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1) ικανοποιητική κατάσταση ικανότητας και απουσία 
σημαντικής συν-νοσηρότητας 

2) παρουσία χημειοευαίσθητης νόσου πριν την 
alloHCT. ςε όλους τους ασθενείς πρέπει να γίνεται προ-
σπάθεια να μειωθεί το φορτίο νόσου και για τον λόγο αυτό 
η χορήγηση χημειοθεραπείας πριν την alloηCT κρίνεται 
επιβεβλημένη. Ασθενείς που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση 
πριν την alloHCT, παρουσιάζουν την υψηλότερη πιθανό-
τητα μακράς επιβίωσης χωρίς νόσο. Αντίθετα οι ασθενείς 
με χημειοανθεκτική νόσο έχουν πολύ μικρή πιθανότητα 
να ωφεληθούν από την alloHCT και σε αυτή την ομάδα 
είναι προτιμότερο να αναζητούνται θεραπευτικές παρεμ-
βάσεις στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων. 

3) ύπαρξη πλήρως συμβατού συγγενούς ή μη-συγγενούς 
δότη αιμοποιητικών κυττάρων. η διενέργεια μεταμόσχευ-
σης με εναλλακτικές πηγές μοσχεύματος όπως πχ αίμα 
ομφαλίου λώρου θα πρέπει να επιτελούνται μόνο σε κέ-
ντρα με αντίστοιχη εμπειρία. 

B. για τη διενέργεια alloHCT, θεωρείται σκόπιμο να 
χρησιμοποιούνται RIC σχήματα προετοιμασίας αφού 
διαφαίνεται Gv(HL) και σημαντική μείωση της ΝRM. 

γ. η χορήγηση DLI βελτιώνει την αποτελεσματικότη-
τα και εφαρμόζεται σε ασθενείς που παραμένουν σε μι-
κτή χίμαιρα ή/και σε ασθενείς που δεν επέτυχαν πλήρη 
ύφεση της νόσου μετά τη μεταμόσχευση. Είναι αυτονό-
ητο ότι η παρουσία ενεργού GvHD αποτελεί αντένδειξη 
για τη χορήγηση DLI. 

Δ. η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα είναι εφι-
κτή επί υποτροπής RIC-HCT. η εμπειρία με brentuximab 
vedotin σε πρόσφατη μελέτη επί 18 ασθενών πριν τη με-
ταμόσχευση δεν επηρέασε την εμφύτευση, τη GVHD ή 
τη θνητότητα από μεταμόσχευση. Επίσης, επί υποτροπής 
μετά RIC-HCT σε 25 ασθενείς χορηγήθηκε brentuximab 
vedotin και η απάντηση ήταν 50% (ολική) και 38% πλή-
ρης, με αποδεκτή τοξικότητα. Επομένως η χορήγησή του 
είναι εφικτή, αποτελεσματική και διερευνάται η βελτι-
στοποίησή της. 

E. με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η autoHCT εξα-
κολουθεί να παραμένει η 1η θεραπευτική επιλογή σε 
ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον HL. η alloHCT 
εφαρμόζεται σε αποτυχία της αυτόλογης, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. 
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in Hodgkin lymphoma
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ABSTRACT: The role of allogeneic transplantation (allo-HCT) in Hodgkin’s lymphoma (HL) remains 
controversial and needs to be further investigated in the era of reduced intensity conditioning regimens 
(RIC). AlloHCT with the use of myeloablative conditioning was associated with significant non-relapse 
mortality (NRM). However we should take into account that the vast majority of patients were heavi-
ly pre-treated with significant co-morbidities. The indirect evidence of graft versus Hodgkin’s lympho-
ma effect was defined by studies which report that the administration of donor lymphocyte infusions 
(DLIs) is beneficial, even without preceded chemotherapy.τhe rationale of allo-HCT in HL is based on: 
a) graft versus Hodgkin’s effect, b) the absence of Reed Stenberg in the graft, c) correction of disease 
related immune-suppression, d) inadequate graft collection for autologous HCT, and e) prevention/cor-
rection of therapy-related genetic abnormalities. Along with developments in transplant procedure after 
2000, ie the introduction of alloHCT with reduced intensity conditioning (RIC-HCT) which resulted in 
a significant lower NRM, the role of alloHCT in patients with HL needs to be re-considered. In a EBMT 
retrospective study, the probabilities of 3-year OS, PFS, and NRM in 285 patients who received various 
fludarabine-based RIC regimens were 39%, 25%, and 21% respectively. High relapse rate (up to 60%) 
emerged as the major cause of failure. Similar results were reported in a large prospective phase II co-
operative study conducted by EBMT and Spanish group. Four-year PFS was 24% for the whole cohort, 
while patients transplanted in CR had a better outcome. Predictive negative factors which influence the 
outcome were: poor performance status, chemo-refractory disease, and a short PFS after autoHCT. The 
recently published Greek experience, examined the outcome of patients with relapsed disease post au-
toHCT. Nineteen patients underwent RIC-HCT and the probability of 4-year OS was 55%. Moreover, a 
prognostic system was proposed based on the presence of 3 factors with a negative impact on OS: a) re-
lapse within a year post autoHCT, b) chemorefractory disease at the time of auto HCT, and c) B-symp-
toms at relapse. Further improvement of the efficacy of alloHCT is needed and future studies should 
focus on several issues: a) definition of criteria for patient selection, ie patients with low-tumor burden 
and chemosensitive disease, b) intensification of conditioning regimen without increasing toxicity, c) 
prophylactic or preemptive DLIs, d) PET-CT scan for early diagnosis of disease progression and treat-
ment with pre-emptive DLIs e) targeted therapy with brentuximab vedotin, and f) emerging cellular ther-
apies using CTLs with specificity against antigens expressed on the surface of Reed-Sternberg cells. The 
planned tandem autoHCT followed by RIC-HCT needs further testing, while the optimal RIC condition-
ing-regimen has not been established so far. Based on current evidence, only patients with chemosensi-
tive relapse after autoHCT should be considered as candidates for alloHCT.
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Ο ρόλος της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων  
στο λέμφωμα Hodgkin

Φοίβη Ροντογιάννη1 και Ιωάννης Αποστολίδης2

ΠΕριληψη: η 18FDG PET-CT είναι μια καινούργια αναίμακτη απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποι-
είται πλέον ευρέως στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με κακοήθη νόσο. ιδιαίτερα χρήσι-
μη έχει αποδειχθεί η μέθοδος στους ασθενείς με λέμφωμα οι οποίοι αποτελούν και την πλειονότητα των 
εξεταζόμενων ασθενών στα τμήματα PET-CT παγκοσμίως. η 18FDG PET-CT χρησιμοποιείται στην αρ-
χική σταδιοποίηση, την επανασταδιοποίηση μετά από το τέλος της εφαρμοζόμενης αγωγής, την πρώιμη 
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την παρακολούθηση των ασθενών. Είναι πιο ευαίσθητη 
και ειδική μέθοδος από το σπινθηρογράφημα με 67Ga και την αξονική τομογραφία (CT) όσον αφορά τη 
διάκριση μεταξύ ουλώδους συνδετικού ιστού και ενεργού νόσου, πρόβλημα συχνά απαντώμενο στους 
ασθενείς αυτούς μετά από το πέρας της αγωγής. η σωστή γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και πε-
ριορισμών της μεθόδου, της φυσιολογικής κατανομής της 18FDG και των παραλλαγών της και της ιδι-
αιτερότητας των υποτύπων του λεμφώματος αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για τη σωστή ερμηνεία 
των PET-CT scans και την αποφυγή ψευδώς θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων. ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται σήμερα στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ερμηνεία των εικόνων και τη σωστότε-
ρη αξιολόγηση τους με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του PET στην τελική επανασταδιοποίηση του λεμφώματος Hodgkin 
υποδεικνύουν ότι το PET έχει υψηλή προβλεπτική αξία για την έκβαση, αλλά υπάρχουν προβλήματα 
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. η θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση είναι 
πειραματική και αποτελεί αντικείμενο καλά σχεδιασμένων προοπτικών μελετών που είναι σε εξέλιξη, 
και αναμένονται να μας υποδείξουν ποιές ομάδες ασθενών θα ωφεληθούν από μια τέτοια θεραπευτι-
κή στρατηγική.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron 

Emission Tomography-PET) με δεσοξυγλυκόζη επιση-
μασμένη με 18F (18FDG) και κυρίως η PET σε συνδυα-
σμό με χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία (CT) (PET/
CT) είναι μια σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος που χρη-
σιμοποιείται ευρέως στη διερεύνηση των κακοήθων νε-
οπλασιών, ιδιαίτερα δε των λεμφωμάτων των οποίων οι 
περισσότεροι ιστολογικοί υπότυποι παρουσιάζουν λίαν 
υψηλή πρόσληψη 18FDG.1,2 

το λέμφωμα Hodgkin (ηL) και από τα μη Hodgkin 
(NHL) το διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL), το 
οζώδες και το λέμφωμα του μανδύα προσλαμβάνουν 18FDG 
σε ποσοστό σχεδόν 100%. ο μηχανισμός πρόσληψης εί-
ναι διαφορετικός στο HL σε σχέση με τα NHL. ςτο HL 
τα νεοπλασματικά κύτταρα Hodgkin και Reed-Stenberg 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1% του κυτ-
ταρικού πληθυσμού του διηθημένου λεμφαδένα, ενώ κυ-
ριαρχούν κύτταρα του αντιδραστικού «φλεγμονώδους» 
υποστρώματος. τα κύτταρα αυτά είναι μεταβολικά πο-
λύ ενεργά και σε αυτά οφείλεται, κυρίως, η πρόσληψη 
18FDG καθώς και η απουσία πρόσληψης μετά από θερα-
πεία παρά το γεγονός της παραμονής μεγάλου μεγέθους 
υπολειμματικών μαζών. Αντίθετα, στα NHL η πρόσληψη 
οφείλεται κυρίως στα κακοήθη κύτταρα που συνιστούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό κυτταρικού πληθυσμού και εξαρ-
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τάται άμεσα από τον αριθμό και το ρυθμό πολλαπλασι-
ασμού τους.3 Έτσι η ένταση της πρόσληψης (υψηλότερο 
SUV) είναι συνήθως υψηλότερη στα επιθετικά απ’ ότι 
στα χαμηλής κακοηθείας λεμφώματα, μεταξύ των οποί-
ων το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα και το σπλη-
νικό λέμφωμα οριακής ζώνης προσλαμβάνουν 18FDG σε 
ποσοστό μικρότερο του 50% και –ως εκ τούτου– η μέ-
θοδος δεν ενδείκνυται στη διερεύνησή τους.2 τα αποτε-
λέσματα της PET/CT μπορεί επίσης να επηρεαστούν και 
από την εντόπιση της νόσου. το λέμφωμα στομάχου όπως 
και άλλα λεμφώματα του πεπτικού σωλήνα ανιχνεύονται 
δυσκολότερα από τα λεμφαδενικά ή άλλα εξωλεμφαδε-
νικά λεμφώματα.

Ψευδώς Αρνητικές Εικόνες
η κύρια αιτία ψευδώς αρνητικής μελέτης στους ασθε-

νείς με λέμφωμα είναι η απουσία πρόσληψης ή η χαμη-
λή πρόσληψη 18FDG από τον συγκεκριμένο ιστολογικό 
υπότυπο, όπως έχει ήδη προαναφερθεί.

το μέγεθος της βλάβης αποτελεί μία δεύτερη -αν και 
όχι τόσο συχνή στο λέμφωμα- αιτία ψευδώς αρνητικής 
PET/CT μελέτης. Επίσημα η διακριτική ικανότητα των 
PET/CT scanners είναι περίπου 6-7 mm. Εντούτοις, βλά-
βες μικρότερες του 1cm μπορεί να μην απεικονισθούν, 
ιδιαίτερα όταν περιβάλλονται από ιστούς με χαμηλή πρό-
σληψη 18FDG (π.χ. πνευμονικό παρέγχυμα), λόγω του 
φαινομένου του μερικού όγκου (Partial Volume Effect) ή 
όταν έχουν οι ίδιες χαμηλή πρόσληψη ή τέλος όταν βρί-
σκονται κοντά σε φυσιολογικές δομές με υψηλή πρόσλη-
ψη 18FDG (π.χ. ουροποιητικό σύστημα, μυοκάρδιο).4,5

Αντίθετα, παρά την έντονη πρόσληψη από τη φαιά 
ουσία του εγκεφάλου (λόγω της άμεσης εξάρτησης του 
μεταβολισμού της από τη γλυκόζη), που εμποδίζει την 
απεικόνιση μικρών μεταστατικών εστιών σε άλλες κακο-
ήθεις νόσους (π.χ. σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύ-
μονα), το λέμφωμα εγκεφάλου απεικονίζεται λόγω της 
λίαν αυξημένης του πρόσληψης. ςε ασθενείς μάλιστα με 
HIV λοίμωξη η εστιακά αυξημένη πρόσληψη θέτει τη 
διάγνωση του λεμφώματος σε ασθενείς με νευρολογική 
συμπτωματολογία.6,7

η εκτέλεση της μελέτης πολύ σύντομα μετά τη χημει-
οθεραπεία είναι μια τρίτη αιτία ψευδώς αρνητικών ευρη-
μάτων. οφείλεται σε προσωρινή αναστολή της πρόσληψης 
18FDG από βιολογικά ενεργά καρκινικά κύτταρα ευθύς 
μετά την έναρξη της θεραπείας (φαινόμενο “stunning” 
των καρκινικών κυττάρων). μελέτες έχουν δείξει ότι κά-
ποια κυτταροστατικά φάρμακα αναστέλλουν άμεσα την 
δράση της εξοκινάσης της γλυκόζης στο κυτταρόπλασμα 
και κατά συνέπεια την πρόσληψη 18FDG από το κύτταρο, 
ενώ αυτό είναι ακόμη μεταβολικά ενεργό.8 για το λόγο 
αυτό συνιστάται η PET/CT να μη γίνεται πριν περάσουν 
10 τουλάχιστον ημέρες μετά από την τελευταία συνεδρία 

χημειοθεραπείας ή να γίνεται όσο πιο κοντά στον επόμε-
νο κύκλο για τις μεσοθεραπευτικές (interim) μελέτες, για 
δε τις μελέτες μετά το πέρας της θεραπείας 21-30 ημέρες 
μετά τον τελευταίο κύκλο .9

Ψευδώς Θετικές Εικόνες
οι συχνότερες ψευδώς θετικές εικόνες οφείλονται 

σε καλοήθεις φλεγμονώδεις εξεργασίες, κοκκιωματώ-
δη νόσο και λοιμώξεις. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη 
πρόσληψη από τα κύτταρα που συμμετέχουν στη φλεγ-
μονώδη διεργασία (λευκά αιμοσφαίρια, μονοκύτταρα, 
μακροφάγα κ.λπ.).10,11

οι ασθενείς με λεμφώματα είναι επιρρεπείς σε λοι-
μώξεις και φλεγμονές λόγω της ανοσοκαταστολής που 
προκαλείται τόσο από τη νόσο όσο και από την εφαρμο-
ζόμενη χημειοθεραπεία. η διάκριση μεταξύ καλοήθους 
εξεργασίας και μεταβολικά ενεργού νόσου είναι συχνά 
αδύνατη στις περιπτώσεις αυτές. ςημαντική βοήθεια σε 
τέτοια περίπτωση μπορεί να προσφέρει το λεπτομερές 
ιστορικό, η αλλαγή της κατανομής των παθολογικών 
εστιών με την εμφάνιση νέων σε περιοχές που δεν είχαν 
αρχικά νόσο (ειδικά στα HL) καθώς και οι καθυστερη-
μένες λήψεις (120 min) στις οποίες η πρόσληψη από τις 
καλοήθεις βλάβες μειώνεται ενώ στην ενεργό νόσο μέ-
νει σταθερή ή και αυξάνεται.12

ςτους ασθενείς με λεμφώματα, εκτός από τις κοινές 
φλεγμονές και λοιμώξεις ή την ενεργοποίηση ήδη υπάρ-
χουσας κοκκιωματώδους νόσου, άλλες αιτίες μπορεί επί-
σης να προκαλέσουν «ψευδώς θετικές» εικόνες. Διάχυτα 
ή και εστιακά αυξημένη πρόσληψη από το πνευμονικό 
παρέγχυμα μπορεί να οφείλεται σε τοξικότητα από τη 
χορήγηση μπλεομυκίνης ή ριτουξιμάμπης ή σε κυψελι-
δίτιδα λόγω χημειοθεραπείας.13 Παθολογική πρόσληψη 
18FDG σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου με την τυπική 
κατανομή της σαρκοείδωσης μπορεί να οφείλεται σε σαρ-
κοειδικού τύπου αντίδραση (sarcoid-like reaction). ςτην 
τελευταία αυτή περίπτωση μόνο η βιοψία μπορεί να δι-
ευκρινίσει τη φύση του ευρήματος.14 

Αυξημένη πρόσληψη μπορεί επίσης να παρατηρηθεί 
μετά από ακτινοθεραπεία, στις κορυφές των πνευμόνων 
και οπισθοπεριτοναϊκά λόγω μετακτινικής φλεγμονής.15 
η πρόσληψη αυτή μπορεί να εμμένει έως και 4-6 μήνες 
μετά την ακτινοθεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις για 
το λόγο αυτό συνιστάται αναμονή τουλάχιστον 3 μηνών 
μετά από ακτινοθεραπεία πριν την εκτέλεση PET/CT 
μελέτης. το διάστημα αυτό θεωρείται ασφαλές για τους 
ασθενείς με λέμφωμα.

μετεγχειρητικές ουλές μπορεί να παρουσιάσουν αυ-
ξημένη πρόσληψη έως και 6 μήνες μετά από την επέμ-
βαση ανάλογα με τον ιστό που έχει τραυματισθεί, αφού 
π.χ. τα οστά επουλώνονται πολύ αργότερα από τα μα-
λακά μόρια.16
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για την αποφυγή αξιολόγησης «ψευδώς θετικών» ευ-
ρημάτων πρέπει να λαμβάνει κανείς υπ’όψιν περιπτώσεις 
στις οποίες μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη πρόσληψη 
18FDG χωρίς αυτή να οφείλεται σε ενεργό νόσο.

Αυξημένη πρόσληψη στις τραχηλικές χώρες και πα-
ρασπονδυλικά στη θωρακική, κυρίως, μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης μπορεί να οφείλεται σε ενεργοποίηση -σε 
κατάσταση ψύχους- του φαιού θερμογενετικού λίπους 
(brown fat) σε άτομα με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος 
(body mass index). το φαινόμενο οφείλεται σε διέγερ-
ση από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και μπορεί να 
ανασταλεί με τη χορήγηση β-αναστολέα, ιδίως στις πε-
ριπτώσεις που η νόσος εντοπίζεται στον τράχηλο, αν και 
ο συνδυασμός PET/CT ελαχιστοποιεί το πρόβλημα αξιο-
λόγησης εστιών αυξημένης πρόσληψης που δεν αντιστοι-
χούν σε συγκεκριμένες ανατομικές οντότητες.17

 ο μυελός των οστών προσλαμβάνει ελάχιστα 18FDG. 
Διάχυτα αυξημένη πρόσληψη μπορεί να παρατηρηθεί μετά 
από πρόσφατη χορήγηση αιμοποιητικών αυξητικών πα-
ραγόντων, οπότε παρατηρείται συγχρόνως και διάχυτα 
αυξημένη πρόσληψη από τον σπλήνα, σε παρατεταμένο 
εμπύρετο ως και κατά την αρχική διάγνωση στο HL κυ-
ρίως λόγω αντιδραστικής υπερπλασίας που προκαλείται 
από την αυξημένη έκκριση κυτταροκινών. Αντίθετα σε 
κάθε περίπτωση εστιακής και ανομοιογενώς αυξημένης 
πρόσληψης 18FDG πρέπει να τίθεται η υπόνοια διηθήσε-
ως από τη νόσο.18

ςε νεαρά άτομα φυσιολογικά αυξημένη πρόσληψη πα-
ρατηρείται συχνά στις παρίσθμιες αμυγδαλές και στους 
σιελογόνους αδένες, η οποία μάλιστα μπορεί να επιταθεί 
μετά από τη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία καθώς και 
στις δερματικές πτυχές και τους ιδρωτοποιούς αδένες της 
μασχάλης. η πρόσληψη αυτή είναι συνήθως συμμετρική 
και δε δημιουργεί διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα.19

Φυσιολογικά αυξημένη πρόσληψη μπορεί να παρου-
σιαστεί, τέλος, στο θύμο αδένα σε ποσοστό έως και 30% 
σε άτομα νεότερα των 30 ετών.20 η ένταση της πρόσλη-
ψης είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού λιπώδους 
εκφύλισης που παρουσιάζει ο αδένας στην CT. Απεικό-
νιση του θύμου αδένα μπορεί να παρατηρηθεί επίσης 
και σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς μετά από χημει-
οθεραπεία ή χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου (131ι) λόγω 
αντιδραστικής υπερπλασίας αυτού (thymic rebound).21 
η χαρακτηριστική μορφολογία του θύμου αδένα υπό τη 
μορφή ανάστροφου V σε συνδυασμό με την εικόνα στην 
CT βοηθούν στην ταυτοποίησή του. Εντούτοις μερικές 
φορές η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής πρόσληψης από 
το θύμο αδένα και νόσου του προσθίου μεσοθωρακίου 
μπορεί να είναι αρκετά δυσχερής.

Αξιολόγηση των Εικόνων PET/CT
η αξιολόγηση της πρόσληψης της 18FDG γίνεται κατά 

κανόνα με ποιοτικά κριτήρια ιδίως στην αρχική διάγνωση. 
Παθολογική χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πρόσληψη πα-
ρατηρείται σε δομή εκτός των φυσιολογικών. Υπάρχουν 
εντούτοις εργαστήρια που χρησιμοποιούν ποσοτικές πα-
ραμέτρους (κυρίως την SUV) ιδιαίτερα στις μεσοθερα-
πευτικές και μεταθεραπευτικές μελέτες. Από τη διεθνή 
βιβλιογραφία δεν προκύπτει σε καμμία περίπτωση ότι η 
ποσοτική αξιολόγηση υπερτερεί της ποιοτικής στο HL. 
η θέσπιση εντούτοις ενιαίων αξιόπιστων κριτηρίων αξι-
ολόγησης των εικόνων PET/CT είναι σημαντική για τη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων από διαφορετικά τμήμα-
τα και την αξιοπιστία των κλινικών δοκιμών.

το 2007 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά κριτήρια 
αξιολόγησης του μεταθεραπευτικού PET/CT βασισμένα 
στη συλλογική εμπειρία των μελών της διεθνούς επιτρο-
πής που τα θέσπισε (International Harmonization Project 
- IHP).9 τα κριτήρια αυτά είναι ποιοτικά, βασίζονται δη-
λαδή αποκλειστικά στην οπτική εκτίμηση της πρόσληψης 
(visual assessment). για υπολειμματικές βλάβες μεγίστης 
διαμέτρου ≥2 cm ,όπου κι αν αυτές εντοπίζονται, ως θε-
τική αξιολογείται η πρόσληψη που υπερβαίνει αυτή των 
αγγειακών δομών του μεσοθωρακίου. για βλάβες <2 cm 
ως θετική αξιολογείται η πρόσληψη που υπερβαίνει αυ-
τή των περιβαλλόντων ιστών (background-bkg). Ειδικά 
κριτήρια προτάθηκαν επίσης για τις ηπατικές, σπληνι-
κές και πνευμονικές βλάβες ως και την πρόσληψη από 
το μυελό των οστών.

Παρά τη χρησιμότητα και αξιοπιστία των κριτηρίων 
αυτών για τις μελέτες μετά από την ολοκλήρωση της θε-
ραπείας υπήρχαν περιορισμοί στη χρήση τους στις με-
σοθεραπευτικές μελέτες. ςτις μελέτες αυτές, ιδιαίτερα 
όταν πραγματοποιούνται στα πλαίσια κλινικών δοκιμών 
οπότε και στόχος είναι η εκτίμηση της πρώιμης ανταπό-
κρισης στη θεραπεία και η έγκαιρη τροποποίησή της σε 
μη ανταπόκριση, είναι προτιμότερο ως σημείο αναφο-
ράς να χρησιμοποιείται ιστός με υψηλότερη πρόσληψη 
όπως π.χ. το ήπαρ. το 2009 προτάθηκαν κατόπιν συναί-
νεσης στη Deauville της γαλλίας κριτήρια για την αξι-
ολόγηση της interim μελέτης και τα κριτήρια αυτά στη 
συνέχεια καθιερώθηκαν.22 ςύμφωνα με αυτά πρέπει πά-
ντα να προηγείται βασική μελέτη πριν από την έναρξη 
της θεραπείας που χρησιμεύει ως μελέτη αναφοράς. ςτη 
συνέχεια η interim PET/CT αξιολογείται ποιοτικά με 
βάση μια 5-βάθμιο κλίμακα ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της βλάβης (Πίνακας 1). ο ουδός θετικότητας τοποθε-
τείται, ανάλογα με τη θεραπευτική τακτική που πρόκει-
ται να ακολουθηθεί, στο score 2 ή 3 της κλίμακας. Έτσι 
αν ο θεραπευτικός στόχος είναι η αποκλιμάκωση της θε-
ραπείας θετικές χαρακτηρίζονται οι μελέτες με score ≥2 
. Αν αντίθετα στόχος είναι η εντατικοποίηση της θερα-
πείας θετικές χαρακτηρίζονται οι μελέτες με score ≥3. η 
θέσπιση της 5-βαθμίου αυτής κλίμακας παρουσιάζει δύο 
σημαντικά πλεονεκτήματα: 
 1) η πρόσληψη αξιολογείται ανεξάρτητα από το μέγε-
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θος της βλάβης και έτσι αποφεύγονται τα σφάλματα 
μέτρησης μικρών, κυρίως, βλαβών.

 2) κάθε εστία αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα 
με την πρόσληψή της όσο μικρή και αν είναι αυτή. 
Παρά τις προσπάθειες προτυποποίησης της αξιολό-

γησης των ευρημάτων της PET/CT και της θέσπισης ει-
δικών, διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων, εξακολουθούν να 
υφίστανται προβλήματα αξιολόγησης ιδίως υπολειμμα-
τικών βλαβών με χαμηλή πρόσληψη. ςτην εργασία των 
Zilstra et al. συγκρίθηκε η αξιολόγηση της PET/CT από 
11 Πυρηνικούς ιατρούς και έναν έμπειρο σε θέματα PET/
CT Πυρηνικό ιατρό. Υπήρχε 82%-94% συμφωνία όταν 
η μελέτη ήταν θετική αλλά μόνο 45% όταν ήταν αρνητι-
κή σύμφωνα με τον έμπειρο απεικονιστή. οι μελετητές 
βρήκαν επίσης ότι όσο πιο έμπειρος είναι ο Πυρηνικός 
ιατρός τόσο λιγότερα είναι τα ψευδώς θετικά ευρήματα.23 
η ερώτηση που εύλογα προκύπτει είναι αν πρέπει μόνο 
έμπειροι Πυρηνικοί ιατροί να γνωματεύουν τις PET/CT. 
Αυτό επιβάλλεται στις κλινικές μελέτες στα πλαίσια των 
οποίων τα αποτελέσματα των PET/CT αξιολογούνται τό-
σο στα κέντρα όπου αυτές εκτελούνται όσο και από μια 
κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. ςτις περιπτώσεις 
αυτές το ποσοστό ασύμφωνων ευρημάτων ανέρχεται σε 
6% περίπου, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
είναι δε ακόμη μικρότερο όταν υπάρχει βασική μελέτη.24 
Αν και είναι δύσκολο στην καθημερινή πράξη κάθε PET/
CT μελέτη να αξιολογείται από κεντρική επιτροπή εμπει-
ρογνωμόνων φαίνεται ότι η εμπειρία είναι απαραίτητη, 
σε αμφίβολες δε περιπτώσεις καλό είναι η τελική αξιο-
λόγηση να γίνεται μετά από συναίνεση μεταξύ έμπειρων 
ιατρών. η βασική μελέτη είναι απαραίτητη για την ελα-
χιστοποίηση των ψευδώς θετικών ευρημάτων.

Εφαρμογές PET στο Λέμφωμα Hodgkin
η κλινική σταδιοποίηση του HL και των NHL είναι 

καθοριστική για να προσδιορίσουμε την θεραπευτική 
στρατηγική και την πρόγνωσή τους. η ακριβής απεικό-

νιση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την σταδι-
οποίηση, και κατ’ επέκταση για τον αρχικό σχεδιασμό 
της θεραπείας, την εκτίμηση της ανταπόκρισης στο μέ-
σον και στο τέλος της θεραπείας, όπου ίσως πρέπει να 
πάρουμε νέες θεραπευτικές αποφάσεις, και τέλος για 
την μετέπειτα παρακολούθηση της νόσου. η CT, μετά 
την ενσωμάτωσή της στο σύστημα σταδιοποίησης κατά 
Ann Arbor,25 αποτελεί εδώ και δεκαετίες την καθιερωμέ-
νη απεικονιστική τεχνική για τη σταδιοποίηση των λεμ-
φωμάτων. H PET σε συνδυασμό με χαμηλής δόσης CT 
(PET/CT) έχει αναδειχθεί ως ακριβέστερο απεικονιστικό 
εργαλείο από την CT για την αρχική σταδιοποίηση των 
λεμφωμάτων, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ευαισθη-
σίας της PET στην ανίχνευση εξωλεμφαδενικής νόσου 
(όπως πνεύμονες, σπλήνας, μυελός) στους περισσότερους 
ιστολογικούς υποτύπους των λεμφωμάτων,26,27 ενώ PET 
και CT έχουν εφάμιλλη ειδικότητα στην ανίχνευση λεμ-
φαδενικής νόσου. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση της δραστηριότητα της FDG 
στους διάφορους ιστολογικούς υποτύπους. το HL, όπου η 
πρόσληψη της 18FDG αφορά το σύνολο σχεδόν των πε-
ριπτώσεων, αποτελεί το πρότυπο νόσημα για να εκτιμή-
σουμε την κλινική αξία της PET. Παρακάτω αναλύονται 
οι εφαρμογές της ρΕτ/CT στην αρχική σταδιοποίηση, το 
θεραπευτικό σχεδιασμό, την πρώιμη και τελική αξιολό-
γηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, και τέλος στην 
παρακολούθηση ασθενών με HL.

Αρχική σταδιοποίηση
ςτο HL η PET/CT ανιχνεύει 20-25% περισσότερες 

βλάβες συγκριτικά με τις άλλες συμβατικές απεικονι-
στικές τεχνικές, με αποτέλεσμα 10%-15% των ασθενών 
αυτών να εντάσσονται σε υψηλότερο στάδιο και να τρο-
ποποιείται ο θεραπευτικός τους σχεδιασμός.26,28 η χρη-
σιμότητα και η επίπτωσή της όμως στο θεραπευτικό 
σχεδιασμό είναι μάλλον περιορισμένη, δεδομένου ότι 
όλοι οι ασθενείς με HL λαμβάνουν συστηματική χημειο-
θεραπεία, ανεξαρτήτως σταδίου. Αν ο ασθενής εμφανίζει 
σταδίου ιιι-ιV νόσο και πρόκειται να λάβει παρατετα-
μένο σχήμα θεραπείας, η ανίχνευση περισσότερων εστι-
ών νόσου δε μεταβάλλει το θεραπευτικό σχεδιασμό. Αν 
όμως ο ασθενής μετά από σταδιοποίηση με CT εμφανί-
ζει περιορισμένου σταδίου καλής πρόγνωσης (μη ογκώδη 
σταδίου ιΑ ή ιιΑ) νόσο με πιθανότητα 85%-90% εκρί-
ζωσης της νόσου με βραχεία χημειοθεραπεία με ή χωρίς 
ακτινοβολία,29,30 τότε υπάρχει ο κίνδυνος υπερθεραπείας 
αν η νόσος ενταχθεί σε υψηλότερο στάδιο και χορηγη-
θεί παρατεταμένο σχήμα θεραπείας, με αμφίβολο όφε-
λος και εν δυνάμει επιβάρυνση του ασθενούς με πρώιμη 
και όψιμη τοξικότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Επο-
μένως, εκτός προοπτικών κλινικών μελετών, ασθενείς 
με περιορισμένου σταδίου νόσου βάσει CT, δεν πρέπει 

Πίνακας 1. Ποιοτική εκτίμηση της PET/CTσύμφωνα 
με την 5-βάθμιο κλίμακα της Deauville

1. Ουδεμία πρόσληψη

2. Πρόσληψη ≤ αυτής των αγγειακών δομών του 
μεσοθωρακίου

3. Πρόσληψη > των αγγειακών δομών του 
μεσοθωρακίου αλλά ≤ του ηπατικού παρεγχύματος

4. Ήπια αυξημένη πρόσληψη > ήπατος οπουδήποτε

5. Έντονα αυξημένη πρόσληψη > ήπατος οπουδήποτε 
ή/και νέες εστίες νόσου
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να υποβάλλονται σε PET/CT παρά μόνον αν πρόκειται 
να λάβουν προγραμματισμένη ακτινοβολία και απαιτεί-
ται καλύτερος σχεδιασμός του πεδίου ακτινοβόλησης ή 
αν απαιτείται αποσαφήνιση για κάποια βλάβη που απει-
κονίζεται στην CT. ςυνοψίζοντας, μέχρι να απαντηθούν 
σημαντικά ερωτήματα, η PET/CT βάσει κατευθυντηρίων 
οδηγιών, και μέχρι να αναθεωρηθούν στο μέλλον, είναι 
απαραίτητη στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου μόνο 
σε ασθενείς που είναι ενταγμένοι σε καλά σχεδιασμένες 
προοπτικές κλινικές μελέτες.9,31

Πρώιμη εκτίμηση ανταπόκρισης μετά 2-3 
κύκλους θεραπείας

Αν και το κλινικό στάδιο και οι προγνωστικοί παρά-
γοντες καθορίζουν την αρχική θεραπευτική στρατηγι-
κή, o καθοριστικός παράγοντας για την πρόγνωση της 
νόσου είναι η ανταπόκριση στη θεραπεία. οι συμβατι-
κές μέθοδοι για την εκτίμηση της ανταπόκρισης είναι η 
μορφολογία και ο βαθμός μείωσης της μετρητής νόσου 
στην CT. Εν τούτοις η μείωση των διαστάσεων της νόσου 
δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστο κριτήριο ανταπόκρισης, 
καθώς τα νεοπλασματικά κύτταρα αποτελούν μόνο ένα 
μικρό ποσοστό του νεοπλασματικού όγκου, και τα κύτ-
ταρα του αντιδραστικού μικροπεριβάλλοντος επικρατούν 
στο HL. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το 70% των ασθενών 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας εμφανίζουν υπο-
λειμματικές εστίες παθολογικών διαστάσεων, αλλά μό-
νον το 20% των ασθενών αυτών θα εμφανίσει υποτροπή 
της νόσου.32 ςτον αντίποδα, ένα 10-15% των ασθενών 
με εμφανή πλήρη ύφεση (ΠΥ) σε CT επίσης εμφανίζουν 
υποτροπή της νόσου. 

η PET/CT ως λειτουργική απεικονιστική τεχνική στη-
ρίζεται στη μεταβολική δραστηριότητα της νόσου και όχι 
στις μεταβολές της μορφολογίας και των διαστάσεων της 
μετρητής νόσου, και εν δυνάμει αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα για την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης 
στην θεραπεία, με επιπτώσεις στην θεραπευτική στρατη-
γική. μελέτες που εκτίμησαν την ανταπόκριση με PET/
CT μετά από 2-3 κύκλους θεραπείας έδειξαν ότι οι πρώ-
ιμες αλλαγές στη μεταβολική δραστηριότητα της νόσου 
έχουν προγνωστική αξία για την τελική ανταπόκριση 
στην θεραπεία και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 
(PFS).33,34 ςε ασθενείς με πρώιμου σταδίου νόσο η αρνη-
τική PET/CT μετά από 2-3 κύκλους ΑΒVD έχει ιδιαίτε-
ρα υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία για την έκβαση. 
ςτο 80% των ασθενών επετεύχθη PET/CT (-) ανταπό-
κριση με 95% πιθανότητα επιβίωσης ελεύθερης εξέλιξης 
της νόσου (Progression Free Survival; PFS) είτε έλαβαν 
χημειοθεραπεία είτε ακτινοβολία επακολούθως για την 
ολοκλήρωση της θεραπείας.35-38 Επομένως, τίθεται το 
ερώτημα αν μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία 
ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώιμης PET, με στόχο 

τη μείωση της θεραπείας στους ασθενείς με αρνητική 
PET και την εντατικοποίησή της σε ασθενείς με θετική 
PET, και απώτερο στόχο τη βελτίωση της επιβίωσης. το 
γεγονός ότι περισσότεροι ασθενείς με πρώιμου σταδίου 
νόσο πεθαίνουν από απώτερες επιπλοκές της θεραπεί-
ας παρά από τη νόσο αυτή καθ’ εαυτή υποδηλώνει ότι 
ένας σημαντικός αριθμός ασθενών υπερθεραπεύονται,39 
και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να δοθούν απαντή-
σεις στα ερωτήματα αυτά. ορισμένες μεγάλες προοπτι-
κές τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με πρώιμου 
σταδίου νόσο εξετάζουν το ρόλο της θεραπείας που εί-
ναι προσαρμοσμένη στο αποτέλεσμα της πρώιμης PET/
CT (Πίνακας 2), και ορισμένες από αυτές στοχεύουν την 
απάλειψη της ακτινοβολίας σε ασθενείς που είναι PET/
CT (-). Ήδη, ενδιάμεσα αποτελέσματα της UK NCRI 
RAPID μελέτης δείχνουν 90.7% 3ετή PFS για ασθενείς 
με PET/CT (-) μετά 3 κύκλους ABVD χωρίς άλλη περε-
ταίρω θεραπεία έναντι 93.8% σε ασθενείς PET/CT (-) 
μετά 3 κύκλους ABVD και συμπληρωματική ακτινοβο-
λία προσβεβλημένου πεδίου.40 τα εξαιρετικά αυτά απο-
τελέσματα, αν και πρώιμα, αν επιβεβαιωθούν από άλλες 
μελέτες, απαλλάσσουν την πλειοψηφία των ασθενών με 
πρώιμου σταδίου νόσο από τις πρώιμες και απώτερες επι-
πλοκές της ακτινοβολίας.

ςε ασθενείς με προχωρημένου σταδίου HL προοπτι-
κές μελέτες επιβεβαιώνουν την προγνωστική αξία της 
πρώιμης PET/CT, με 95% PFS σε ασθενείς με PET/CT(-) 
μετά 2-3 κύκλους ABVD,33,34 υπερτερώντας του ιPS ως 
προς την προγνωστική της αξία.41 Εντούτοις, παρά τον 
αρχικό ενθουσιασμό, η παρατηρούμενη ασυμφωνία στην 
ερμηνεία της πρώιμης PET/CT έχει μειώσει τη θετική 
του προβλεπτική αξία.42,43 Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι 
η θετική προβλεπτική αξία της πρώιμης PET/CT είναι 
χαμηλότερη σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί με 
τον επιθετικότερο συνδυασμό BEACOPPesc σε σύγκρι-
ση με τον συνδυασμό ABVD.44 Είναι σαφές ότι ασθενείς 
με σταθερά θετική PET/CT μετά από 2-3 κύκλους θερα-
πείας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αστοχίας της θερα-
πείας από ασθενείς με αρνητική PET, αλλά είναι επίσης 
σαφές ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών μπορούν να 
ιαθούν με συνέχιση της αρχικής θεραπείας παρά τη θε-
τική PET, υποδηλώνοντας ότι τρεχόντως δεν είναι ενδε-
δειγμένη η αλλαγή σε πιο επιθετική θεραπεία. μέχρι να 
ολοκληρωθούν προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές που 
εξετάζουν τα ερωτήματα αυτά (Πίνακας 3), δε συνιστά-
ται η μεταβολή της θεραπείας, καθώς οι ασθενείς μπορεί 
να εκτεθούν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο αυξημένης πρώι-
μης και όψιμης τοξικότητας χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα 
βελτιωθεί η έκβασή τους.

 Εκτίμηση ανταπόκρισης μετά  
την ολοκλήρωση της θεραπείας 

 Ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποδεικνύουν ότι το 
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Πίνακας 2. Τρέχουσες μελέτες με θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση σε ασθενείς με πρώ-
ιμου σταδίου λέμφωμα Hodgkin.

Μελέτη Προέλευση 
Παράγοντες 
κινδύνου 

Χρόνος 
εκτέλεσης PET Θεραπεία 

RAPID UK NCRI Μη-ογκώδης μετά 3xABVD PET αρν → τυχαιοποίηση σε ΙFRT vs όχι άλλη θεραπεία 
PET θετ → ολοκλήρωση συνολικά 4x ABVD+IFRT

HD16 GHSG
Μόνον  

ευνοϊκού 
κινδύνου 

μετά 3xABVD

Συμβατικό σκέλος: 30 Gy IΝRT ανεξαρτήτως  
 αποτελέσματος PET 

Πειραματικό σκέλος: PET αρν → όχι άλλη θεραπεία 
 PET θετ → 30Gy IΝRT

H10 EORTC,  
GELA, IIL

Ανεξαρτήτως 
κινδύνου  
(ακόμη και 
ογκώδης)

μετά 2xABVD

Συμβατικό σκέλος: 30 Gy IΝRT ανεξαρτήτως  
 αποτελέσματος PET 

Πειραματικό σκέλος: PET αρν → συμπλήρωση 2 ή 4 ABVD  
 αλλά όχι RT,  
 PET θετ → 2 BEACOPPesc+30 Gy IFRT 

50604 CALGB Μη ογκώδης μετά 2xABVD PET αρν → συνολικά 4x ABVD;  
PET θετ → 6xBEACOPPesc

50801 CALGB Ογκώδης μετά 2xABVD PET αρν → συμπλήρωση 4 ABVD;  
PET θετ → 4xBEACOPPesc + RT

Πίνακας 3. Τρέχουσες μελέτες με θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση σε ασθενείς με προ-
χωρημένου σταδίου λέμφωμα Hodgkin.

Μελέτη Προέλευση 
Προβλεπόμενος 

αρ. ασθενών 

Χρόνος 
εκτέλεσης 

PET Θεραπεία 
HD18 GHSG 1500 μετά 

2xBEACOPPesc
PET αρν → τυχαιοποίηση σε 2 vs 6 επιπλέον κύκλους 
(όχι IFRT) 
PET θετ → τυχαιοποίηση σε 6 BEACOPPesc με vs χωρίς 
Rituximab: Με το πέρας της θεραπείας σε PET θετ υπο-
λειμματικές εστίες >2.5cm → IFRT

HD0607 GITL 450 μετά 2xABVD PET αρν → ολοκλήρωση ABVD; Αν PET αρν → τυχαιο-
ποίηση σε IFRT vs όχι RT  
PET θετ → τυχαιοποίηση σε BEACOPPesc ± Rituximab 

RATHL UK NCRI 1200 μετά 2xABVD PET αρν → τυχαιοποίηση σε 4× ABVD vs 4x AVD (όχι 
IFRT) 
 PET θετ→ 6× BEACOPP14 ή BEACOPPesc 

HD0801 IIL 300 μετά 2xABVD PET αρν → ολοκλήρωση ABVD. Αν PET αρν → τυχαιο-
ποίηση σε ΙFRT vs όχι IFRT  
PET θετ → μεγαθεραπεία και αυτόλογη ΜΑΚ 

S0816 SWOG 230 μετά 2xABVD PET αρν → συνολικά 4× ABVD  
PET θετ → 6 BEACOPPesc 

αποτέλεσμα της PET/CT μετά το πέρας της θεραπείας 
έχει ισχυρή προβλεπτική αξία για την PFS και τη συνο-
λική επιβίωση ασθενών με HL με ή χωρίς υπολειμματική 

νόσο σε CT.45,46 Βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών 
αυτών, το International Harmonization Project (IHP) ανέ-
πτυξε κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια ανταπόκρι-
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σης για τα επιθετικά λεμφώματα, συμπεριλαμβανομένου 
και του HL, που ενσωματώνουν και την PET/CT στους 
ορισμούς της ανταπόκρισης στο πέρας της θεραπείας σε 
λεμφώματα με FDG δραστηριότητα.9,31 οι αναδρομικές 
μελέτες που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν την υπεροχή 
των νέων κριτηρίων ανταπόκρισης στο HL σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα κριτήρια που βασίζονταν μόνο στη 
μορφολογική απεικόνιση.47 Απαιτείται βέβαια μακρότε-
ρης διάρκειας παρακολούθηση των ασθενών και μεγα-
λύτερος αριθμός μελετών για να επιβεβαιωθούν και στην 
κλινική πράξη τα νέα αυτά κριτήρια ανταπόκρισης. Θα 
πρέπει βέβαια να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι μια αρνητική 
PET/CT δεν αποκλείει την παρουσία μικροσκοπικής νό-
σου, καθώς είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες του σπιν-
θηρογράφου, που αδυνατεί να ανιχνεύσει βλάβες <5-10 
mm. Επίσης μια θετική PET/CT μετά το πέρας της θερα-
πείας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αστοχία της θεραπεί-
ας παρά μόνον αν είναι και βιοπτικά τεκμηριωμένη. To 
25% των ασθενών θα βρεθούν στην προβληματική αυ-
τή κατάσταση, με PET/CT (+) υπολειμματική εστία με-
τά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Παρακολούθηση μετά το πέρας  
της θεραπείας

Από τους ασθενείς με HL που επιτυγχάνουν ΠΥ μετά 
το πέρας της θεραπείας, μόνον 20% θα εμφανίσει υπο-
τροπή της νόσου και ο κίνδυνος αυτός κατανέμεται σε 
μια περίοδο παρακολούθησης 5-10 ετών, με τον κίνδυ-
νο στα πρώτα έτη να μην ξεπερνά το 5% κατ’ έτος. για 
ασθενείς που παρακολουθούνται συστηματικά με CT με-
τά το πέρας της θεραπείας, το 75% των υποτροπών της 
νόσου ανιχνεύονται από τους ίδιους τους ασθενείς στα 
μεσοδιαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων ελέγ-
χων της νόσου.48 Επίσης δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
συνηγορούν ότι η έκβαση των ασθενών με ανίχνευση της 
υποτροπής σε προγραμματισμένο απεικονιστικό έλεγχο 
διαφέρει από αυτήν ασθενών που ανιχνεύουν την υπο-
τροπή μόνοι τους. Ακόμη και στην εποχή της PET/CT, 
πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν υψηλό ποσοστό ψευ-
δώς θετικών αποτελεσμάτων, υψηλό κόστος και περιορι-
σμένη προστιθέμενη αξία όταν χρησιμοποιηθεί PET/CT 
για την παρακολούθηση αυτής της ομάδας ασθενών.49,50 
Επομένως, είναι άσκοπη η διενέργεια PET/CT για τη συ-
στηματική παρακολούθηση ασθενών με HL που επιτυγ-
χάνουν ΠΥ μετά από 1ης γραμμής θεραπεία.

PET/CT και υπολειμματικές εστίες μετά  
το πέρας της θεραπείας λεμφώματος 
Hodgkin 

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με HL μετά το πέ-

ρας της θεραπείας εμφανίζουν υπολειμματικές μάζες, 
και με βάση τα νέα IHP κριτήρια για ασθενείς με αρ-
νητική PET/CT, ανεξαρτήτως αν έχει επιτευχθεί μερική 
ύφεση ή ανεπιβεβαίωτη ΠΥ (CRu) βάσει CT κριτηρίων, 
θεωρείται πλέον ότι έχει επιτευχθεί ΠΥ της νόσου.31 τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τη γερμανική 
HD15 μελέτη, στην οποία η 5ετής PFS ήταν ~92% για 
548 ασθενείς με PET(-) υπολειμματικές εστίες και που 
αντιμετωπίστηκαν με χημειοθεραπεία χωρίς συμπληρω-
ματική ακτινοβολία.51 Επομένως, η ιδιαίτερα υψηλή αρ-
νητική προβλεπτική αξία της PET/CT στη μελέτη αυτή 
(94% στους 12 μήνες) υποδηλώνει ότι σε αυτήν την ομά-
δα ασθενών με το πέρας της χημειοθεραπείας δεν απαιτεί-
ται συμπληρωματική ακτινοβολία. Ακόμη και σε ασθενείς 
με ογκώδη (> 10cm) νόσο στην διάγνωση, υπάρχουν ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη μη χρήση 
συμπληρωματικής ακτινοβολίας σε ασθενείς με HL και 
αρνητικό PET/CT μετά το πέρας της χημειοθεραπείας.52 

PET/CT πριν από μεγαθεραπεία και αυτόλογη 
μεταμόσχευση στο λέμφωμα Hodgkin 

Παρά τα υψηλά ποσοστά ίασης με 1ης γραμμής θερα-
πεία στο HL, περίπου το 25% των ασθενών εμφανίζουν 
νόσο που είναι ανθεκτική στην αρχική θεραπεία ή υπο-
τροπή αυτής. οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται με δεύ-
τερης γραμμής θεραπεία διάσωσης και για τους ασθενείς 
με χημειοευαίσθητη νόσο η εδραίωση με μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. μελέτες έχουν υποδεί-
ξει ότι το αποτέλεσμα της PET/CT πριν τη μεταμόσχευ-
ση έχει προβλεπτική αξία για την έκβαση των ασθενών.

για το HL οι μελέτες υποδεικνύουν ότι ασθενείς με 
θετική PET πριν τη μεταμόσχευση έχουν PFS 30-40% 
ενώ ασθενείς με αρνητική PET 70%-80% PFS στα 2-5 
έτη.53-55 Εντούτοις, ένα σημαντικό ποσοστό των PET (+) 
ασθενών παραμένει ελεύθερο νόσου μετά τη μεγαθερα-
πεία και επομένως η θετική PET δεν αποτελεί αιτία για 
να μην προσφερθεί η μεγαθεραπεία στους ασθενείς αυ-
τούς. Ένα σημαντικό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί εί-
ναι αν η στρατηγική της αλλαγής της θεραπείας με στόχο 
την επίτευξη αρνητικής PET πριν τη μεταμόσχευση θα 
βελτιώσει την έκβαση των ασθενών αυτών.56

Συμπεράσματα 
η PET/CT έχει αναδειχθεί ως μια σημαντική απει-

κονιστική τεχνική στην αντιμετώπιση ασθενών με HL. 
Αναμφίβολα έχει βελτιώσει την ποιότητα και την ακρί-
βεια της σταδιοποίησης, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό 
μεταφράζεται και σε βελτιωμένη έκβαση των ασθενών. 
η κλινική υπεροχή της PET/CT έναντι της CT έγκειται 
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The role of 18FDG PET/CT in the evaluation of Hodgkin lymphoma
by Phivi Rondogianni1 and Ioannis Apostolidis2
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ABSTRACT: 18FDG PET/CT is a noninvasive imaging modality widely used in patients with diverse 
malignancies, especially those with lymphoma. PET/CT has been evaluated in primary staging, restag-
ing after the end of therapy, early estimation of the therapeutic result as well as in post therapy surveil-
lance. The method has been demonstrated to be more sensitive and specific than either 67Ga scintigraphy 
or computerized tomography in the distinction between scar or fibrosis and active tumor. Data to sup-
port these different roles still need validation by even more prospective studies. Moreover caution must 
be exercised in the interpretation of PET images to avoid false positive and false negative results. Re-
cent attempts to standardize PET interpretation criteria as well as to incorporate it in uniformly adopt-
ed response criteria are hopeful for the improvement of lymphoma patients’ outcome. Results of the 
use of PET during and after completion of therapy for staging of Hodgkin’s lymphoma demonstrate a 
highly predictive value for outcome but there are problems with the interpretation of results. PET re-
sponse-adapted therapy is experimental and is the subject of ongoing appropriately designed clinical 
trials. Clearly, well designed clinical trials are warranted to determine the subsets of patients that will 
benefit from this modality.

στην καλύτερη αρνητική προβλεπτική της αξία για την 
έκβαση των ασθενών μετά από θεραπεία. ο ακριβής ρό-
λος της κατευθυνόμενης θεραπείας βάσει του αποτελέ-
σματος της PET/CT με σκοπό τη βελτίωση της έκβασης 
των ασθενών παραμένει αντικείμενο προοπτικών κλινι-
κών μελετών σε εξέλιξη. Αν και ένα εξαιρετικό εργαλείο, 

μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε τις εφαρμογές της 
PET/CT, τα ερωτήματα παραμένουν πολλά, και μόνον 
απαντήσεις από καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες θα 
προσδιορίσουν τον ακριβή της ρόλο στην αντιμετώπιση 
των λεμφωμάτων.
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Μακροπρόθεσμες επιπλοκές της θεραπείας σε ασθενείς  
με λέμφωμα Hodgkin

Παρασκευή Ρούσσου1, Σταμάτης Καρακατσάνης2

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin είναι μία σχετικά σπάνια κακοήθεια στο γενικό πληθυσμό αλλά 
εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα σε νεαρά άτομα. Αν και η συνδυαστική θεραπεία έχει εξελιχθεί 
οδηγώντας σε εξαιρετικά ποσοστά ίασης και επιτρέποντας μείωση των δόσεων τόσο της χημειοθερα-
πείας όσο και της ακτινοθεραπείας, η ελαχιστοποίηση των όψιμων επιπλοκών της θεραπείας αποτελεί 
πρόκληση. Αυτές περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, ενδοκρινολογικές, αναπτυξιακές και 
ψυχολογικές επιπλοκές και την εμφάνιση δευτεροπαθών κακοηθειών, ενώ αποτελούν σημαντικές αιτί-
ες αύξησης της θνησιμότητας μεταξύ των επιζώντων με λέμφωμα Hodgkin. ο περιοδικός έλεγχος για 
ορισμένες από αυτές συνιστάται με την ελπίδα ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτε-
ρη αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin σε πλήρη ύφεση θα πρέπει να αξιο-
λογούνται περιοδικά και να παρακολουθούνται όχι μόνο για υποτροπή της νόσου αλλά και για πιθανές 
μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδυαστικές θεραπείες που χορηγούνται σή-
μερα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι λιγότερο τοξικές από τις αρχικές, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η 
συχνότητα των επιπλοκών. Ωστόσο απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση για την πλήρη εκτίμηση 
των απώτερων επιπλοκών και αυτών των σχημάτων, ενώ φαίνεται ότι η προσθήκη του ενδιάμεσου PET/
CT σε συνδυασμό με την εύρεση εγκυρότερων προγνωστικών δεικτών και πιο αποτελεσματικών φαρ-
μάκων θα αποτελέσουν τους οδηγούς για την εξεύρεση της ιδανικής θεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin.
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Aνασκόπηση

αποσκοπούν στη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ία-
σης με παράλληλη ελαχιστοποίηση των μακροχρόνιων 
επιπλοκών. οι τελευταίες περιλαμβάνουν διαταραχή της 
ανάπτυξης των μαλακών ιστών και των οστών στα παι-
διά, δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, δυσλειτουργία των 
γονάδων, καρδιοπνευμονική τοξικότητα, δευτεροπαθείς 
κακοήθειες και λειτουργική ανεπάρκεια λόγω ψυχολογι-
κών διαταραχών και μειωμένη συνολική γενική υγεία1-8.

η καρδιοαναπνευστική τοξικότητα και οι δευτεροπα-
θείς κακοήθειες έχουν αναδειχθεί ως κύρια αίτια όψιμης 
θνητότητας,6,9,10 ενώ αποτελούν και γενικότερα σημαντι-
κές αιτίες αύξησης της θνησιμότητας μεταξύ των ασθε-
νών με HL8,11. η αθροιστική επίπτωση της θνητότητας 
από HL είναι μεγαλύτερη από αυτή όλων των άλλων αι-
τίων έως και 14 χρόνια μετά τη διάγνωση2,12. Αν και η 
θνητότητα λόγω HL υποχωρεί με το χρόνο, η απόλυτη 
αύξηση της θνητότητας από άλλες αιτίες παραμένει αυ-
ξημένη, χωρίς εμφανή μείωση του αυξημένου κινδύνου 
ακόμα και μετά από 20 έως 30 έτη2,13,14. Είναι σημαντικό 
ότι ο κίνδυνος θανάτου από HL ποικίλλει ανάλογα με το 
στάδιο κατά τη διάγνωση. Ως εκ τούτου και το χρονικό 

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι μία σχετικά σπάνια 

κακοήθεια με αυξημένη όμως συχνότητα στους νέους. η 
ακτινοθεραπεία (ΑκΘ) ήταν η πρώτη θεραπευτική προ-
σέγγιση, ενώ το πρώτο επιτυχημένο σχήμα χημειοθερα-
πείας (ΧμΘ) εισήχθη στη δεκαετία του 1960. Από τότε 
η συνδυαστική θεραπεία έχει εξελιχθεί επιτρέποντας μεί-
ωση των δόσεων τόσο της ΧμΘ όσο και της ΑκΘ, ενώ 
παράλληλα η έκβαση των ασθενών με HL έχει βελτιω-
θεί σημαντικά, ώστε η νόσος να θεωρείται πλέον ιάσι-
μη στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Παρ’ όλα 
τα εξαιρετικά ποσοστά ίασης ωστόσο οι όψιμες επιπλο-
κές της θεραπείας προκαλούν ακόμα έντονο προβλημα-
τισμό. οι τρέχουσες θεραπευτικές στρατηγικές πρέπει να 
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σημείο κατά το οποίο η θνητότητα από τις παρενέργειες 
της θεραπείας υπερβαίνει τη θνητότητα από HL ποικίλ-
λει ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Καρδιαγγειακές επιπλοκές 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι από τις πιο ση-

μαντικές πιθανές επιπλοκές της θεραπείας του HL15. η 
συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου είναι ση-
μαντικά αυξημένη σε πολλές μελέτες επιζώντων HL16-20. 
η ακτινοβόληση της καρδιάς έχει συνδεθεί με αρρυθμί-
ες, έμφραγμα του μυοκαρδίου και στεφανιαία νόσο, μυ-
οκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, περικαρδιακή συλλογή και 
επιπωματισμό καθώς και αιφνίδιο θάνατο. η χορήγηση 
ανθρακυκλινών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυ-
νο αυτό16,21. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος 
θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε επιζώντες 
HL είναι 2.2 έως 7.6 φορές μεγαλύτερος από ότι στον γε-
νικό πληθυσμό17,18,22-26. ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου 
διατηρείται πέραν των 20 ετών, διάστημα που φαίνεται 
να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτούς που έλαβαν θερα-
πεία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας14,24. οι λε-
πτομέρειες της σημασίας κάθε είδους θεραπείας για το 
HL και την εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών συνο-
ψίζονται παρακάτω: 

1. Χημειοθεραπεία

Α) Μηχανισμοί
η καρδιοτοξικότητα που σχετίζεται με ανθρακυκλίνες 

είναι ευρέως γνωστή αλλά ο βασικός μηχανισμός της δεν 
είναι πλήρως κατανοητός. η θεραπευτική δράση των αν-
θρακυκλινών διαμεσολαβείται από την παρεμβολή τους 
στο DNA των διαιρούμενων κυττάρων προκαλώντας τον 
κατακερματισμό του, αναστολή των πολυμερασών και 
μείωση της ποσότητας των DNA, RNA και της πρωτεϊ-
νοσύνθεσης. ο μηχανισμός βλάβης του μυοκαρδίου εί-
ναι απίθανο να σχετίζεται με τον ίδιο μηχανισμό αφού 
τα μυοκαρδιακά κύτταρα δε διαιρούνται27. Φαίνεται ότι 
η βλάβη του μυοκαρδιακού κυττάρου οφείλεται στην πα-
ραγωγή τοξικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου και αύξηση 
του οξειδωτικού stress, που προκαλεί την υπεροξείδωση 
των λιπιδίων των μεμβρανών και οδηγεί σε κενοτοπιώ-
δη εκφύλιση, μη αναστρέψιμη βλάβη και αντικατάσταση 
του μυοκαρδιακού κυττάρου από ινώδη ιστό28. Υπάρχουν 
ωστόσο και προστατευτικοί μηχανισμοί, όπως η δράση 
της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2), η οποία περιορίζει την 
καρδιοτοξικότητα της δοξορουβικίνης29. 

Β) Παράγοντες κινδύνου
Έχουν καταγραφεί σειρά παραγόντων κινδύνου για 

την ανάπτυξη της μακροχρόνιας καρδιοτοξικότητας από 
ανθρακυκλίνες, ο ισχυρότερος των οποίων είναι η αθροι-
στική τους δόση30. γενικά συνιστάται η συνολική δόση 
δοξορουβικίνης να περιορίζεται σε 450-500 mg/m2 στους 
ενήλικες. Ωστόσο ορισμένοι ασθενείς ανέχονται δόσεις 
ως και 1000 mg/m2 ενώ άλλοι εμφανίζουν καρδιοτοξικό-
τητα σε δόσεις χαμηλότερες από 300 mg/m2 31. οι παρά-
γοντες που καθορίζουν τις ατομικές διακυμάνσεις στην 
ευαισθησία στις ανθρακυκλίνες δεν είναι πλήρως κατα-
νοητοί, ακραίες όμως ηλικίες προδιαθέτουν για καρδιο-
τοξικότητα σε χαμηλότερες αθροιστικές δόσεις32.

η ηλικία κατά τον χρόνο της έκθεσης στο φάρμακο, 
η σύγχρονη ή μεταγενέστερη ακτινοβόληση στο θώρα-
κα και η προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος (συμπερι-
λαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου, της αρτηριακής 
υπέρτασης, της περιφερικής αγγειακής νόσου και του 
σακχαρώδους διαβήτη) είναι επίσης καλά αναγνωρισμέ-
νοι παράγοντες κινδύνου30,33-36. η μακροχρόνια επιβίωση 
είναι επίσης παράγων κινδύνου για την καρδιοτοξικότητα, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στον αυξανόμενο πληθυ-
σμό των επιζώντων36.

η οξεία ή υποξεία καρδιοτοξικότητα, η οποία μπορεί 
να παρατηρηθεί από την έναρξη της θεραπείας έως και 
αρκετές εβδομάδες μετά τον τερματισμό, εκδηλώνεται ως 
ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες, αρρυθμίες (κυρίως 
κολπική μαρμαρυγή), δυσλειτουργία των κοιλιών, αύξη-
ση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP), 
περικαρδίτιδα και/ή μυοκαρδίτιδα. Αυτά παρατηρούνται 
σπάνια και συνήθως δεν έχουν κλινική σημασία, δεδομέ-
νου ότι υποχωρούν μέσα σε μια εβδομάδα.

η μακροπρόθεσμη καρδιοτοξικότητα μπορεί να εμφα-
νιστεί πρώιμα (εντός ενός έτους μετά τη λήξη της ΧμΘ) 
ή όψιμα (μερικές φορές ακόμη και 10 έτη μετά τη θερα-
πεία). οι περισσότερες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρ-
κειας εκδηλώνονται περίπου 3 μήνες μετά την τελευταία 
δόση ανθρακυκλίνης30,34. η χρόνια μυοκαρδιοπάθεια 
γενικά εκδηλώνεται ως ασυμπτωματική ελάττωση του 
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF), ή 
με διαστολική ή συστολική δυσλειτουργία που εξελίσ-
σονται σε καρδιακή ανεπάρκεια. ο αριθμός των ασθε-
νών που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια είναι πολύ 
μικρότερος από τον αριθμό αυτών με ασυμπτωματική 
μείωση του LVEF. 

Αν και αντιμετωπίσιμη, η καρδιοτοξικότητα είναι απο-
τέλεσμα μόνιμης απώλειας κυττάρων του μυοκαρδίου και 
δεν είναι γενικά αναστρέψιμη. η θνητότητα σε παλαιότε-
ρες σειρές ήταν υψηλή (60%). η επιβίωση ασθενών που 
αναπτύσσουν καρδιακή ανεπάρκεια έχει βελτιωθεί λό-
γω της πιο επιθετικής αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανο-
μένης της διαθεσιμότητας φαρμάκων όπως αναστολείς 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αμΕΑ) 
και β-αναστολέων37-39. 
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Γ) Πρόληψη
για τη μείωση του κινδύνου καρδιοτοξικότητας από 

ανθρακυκλίνη συνιστάται ο περιορισμός της αθροιστικής 
δόσης,. για τους ενήλικες προτείνεται η συνολική αθροι-
στική δόση της δοξορουβικίνης να περιορίζεται σε 450-
500 mg/m2 και της επιρουβικίνης στα 800-900 mg/m2. 

ςε μεταανάλυση μελετών, έχει βρεθεί ότι η μεγαλύτερη 
διάρκεια έγχυσης των ανθρακυκλινών οδηγεί σε λιγότε-
ρη καρδιοτοξικότητα40. ςτην ίδια μεταανάλυση αναφέ-
ρεται ότι η χρήση μιτοξαντρόνης έχει τα ίδια ευεργετικά 
αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κλινικές εκ-
δηλώσεις καρδιοτοξικότητας, όπως και η χορήγηση λιπο-
σωμιακής δοξορουβικίνης, η οποία οδήγησε σε μείωση 
και των υποκλινικών περιπτώσεων.

Δ) Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας

οι ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες 
απαιτούν στενή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας. Προτείνεται υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος 
ή ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία (RVG) για όλους τους 
ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να λάβουν θεραπεία με 
ανθρακυκλίνες και παρακολούθηση της μυοκαρδιακής 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. ο πρώτος 
επανέλεγχος συνιστάται μετά τον 4ο κύκλο ΧμΘ και έπει-
τα ανάλογα με την αθροιστική δόση δοξορουβικίνης, δη-
λαδή μετά από τη συνολική χορήγηση 400 και 500 mg/m2 
και έπειτα μετά από κάθε χορήγηση επιπλέον 50 mg/m2 41. 

ο Αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και Φαρ-
μάκων (Food and Drug Administration, FDA) συνιστά 
διακοπή του φαρμάκου στους ενήλικες εάν υπάρχουν 
κλινικές ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας, ≥10% μείω-
ση του LVEF κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο 
ή μείωση της LVEF στο 45% ή 20% μείωση του LVEF 
σε οποιοδήποτε επίπεδο. ςτα παιδιά η θεραπεία πρέπει 
να διακόπτεται εάν υπάρχει μείωση του LVEF κατά 10%, 
ή τιμή LVEF <55%.

Ε) Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία
ςε επιζώντες νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας συ-

νιστάται η περιοδική αξιολόγηση του LVEF χρησιμο-
ποιώντας είτε υπερηχοκαρδιογράφημα ή RVG για την 
παρακολούθηση πιθανής όψιμης καρδιοτοξικότητας της 
δοξορουβικίνης42. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την παρακολούθηση μετά τη θερα-
πεία σε ενήλικες.

2. Ακτινοθεραπεία
η θεραπεία του HL περιλαμβάνει συχνά υπερδια-

φραγματική ΑκΘ που αφορά και τμήματα της καρδιάς. 
για το λόγο αυτό καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες 

μείωσης του όγκου και της δόσης της ακτινοβολίας που 
διαχέεται στην καρδιά.

οι κλινικές εκδηλώσεις της καρδιακής τοξικότητας 
περιλαμβάνουν οξεία ή όψιμη περικαρδιακή νόσο, έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμία, μυοκαρδιοπάθεια, 
καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, ανωμαλίες ή δι-
αταραχές της αγωγιμότητας. ο κίνδυνος των καρδιαγγει-
ακών επιπλοκών μετά από ΑκΘ φαίνεται να είναι ακόμα 
μεγαλύτερος σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία κατά την 
παιδική ηλικία.

η ακτινοβολία προκαλεί ίνωση του μυοκαρδίου, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε περιοριστική μυοκαρδιο-
πάθεια. η παθοφυσιολογική συνέπεια είναι ότι η ΑκΘ 
του μεσοθωρακίου φαίνεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυ-
πο στη διαστολική παρά στη συστολική καρδιακή λει-
τουργία43, σε αντίθεση με την καρδιοτοξική δράση των 
ανθρακυκλινών, οι οποίες προκαλούν κυρίως συστολι-
κή δυσλειτουργία. 

η ΑκΘ του μεσοθωρακίου έχει συσχετισθεί με αυ-
ξημένο κίνδυνο κλινικά σημαντικής βαλβιδικής ανωμα-
λίας σε 6-40% των επιζώντων με HL43-46. Πολλές από τις 
συνήθεις βλάβες που ανευρίσκονται σε ασθενείς με HL 
θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν συστάσεις για χημειο-
προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα44. η βαλβιδική νόσος που 
συνδέεται με την ακτινοβόληση του μεσοθωρακίου είναι 
όψιμη και μπορεί να απαιτήσει ισόβια παρακολούθηση45-48. 

η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει επίσης ίνωση 
των οδών της καρδιακής αγωγιμότητας, που οδηγούν σε 
δυνητικά απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες ή/και δια-
ταραχές της αγωγιμότητας πολλά έτη μετά τη θεραπεία 
για το HL. τέλος, αν και η περικαρδίτιδα ιστορικά ήταν 
από τις πιο κοινές καρδιακές επιπλοκές της ακτινοβολίας 
του μεσοθωρακίου, αυτό συμβαίνει σπάνια με τις χαμη-
λότερες δόσεις και σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα. 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο καρδιακής 
βλάβης σε ασθενείς με HL περιλαμβάνουν τη συνολική 
δόση και το πεδίο της ΑκΘ, τη δόση ανά χορηγούμενο 
κλάσμα, την τεχνική και το βαθμό στον οποίο οι στεφα-
νιαίες αρτηρίες περιλαμβάνονται στο πεδίο ακτινοβόλη-
σης. Άλλοι παράγοντες είναι η ηλικία του ασθενούς κατά 
το χρόνο της θεραπείας και η παρουσία άλλων γνωστών 
παραγόντων κινδύνου καρδιακής νόσου, όπως το κάπνι-
σμα, η υψηλή χοληστερόλη και η αρτηριακή υπέρταση. 
η συνδυαστική θεραπεία που περιλαμβάνει καρδιοτοξι-
κή ΧμΘ, όπως ανθρακυκλίνες, φαίνεται επίσης να αυ-
ξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος από την ΑκΘ έχει 
μειωθεί με τις νεώτερες θεραπευτικές τεχνικές που περι-
ορίζουν τη δόση ακτινοβολίας που διαχέεται στην καρ-
διά17,47, οι ασθενείς με HL που είχαν λάβει ≥35 Gy στο 
μεσοθωράκιο πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για στεφα-
νιαία νόσο αρχίζοντας 5-10 έτη μετά την ΑκΘ48. οι λοι-
ποί παράγοντες κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, παχυσαρκία, 
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δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, διαβήτης) θα πρέπει να ελα-
χιστοποιούνται49. Προτείνεται ένας αρχικός έλεγχος με 
υπερηχοκαρδιογράφημα ηρεμίας και υπερηχοκαρδιογρά-
φημα μετά από κόπωση 10 έτη μετά την ΑκΘ.

Δευτεροπαθείς κακοήθειες
ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερης κακο-

ήθειας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μελετών και 
εξαρτάται από τη δόση και το πεδίο ακτινοβόλησης, 
το είδος και τη δόση των χημειοθεραπευτικών πα-
ραγόντων που χορηγήθηκαν, την ηλικία του ασθε-
νούς κατά τη θεραπεία και το ιστορικό καπνίσματος. 
Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, ορισμένοι ασθενείς 
μπορεί να έχουν γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη 
δευτεροπαθών κακοηθειών μετά τη θεραπεία για HL. οι 
κακοήθειες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν την οξεία 
μυελογενή λευχαιμία (ομλ), μη-Hodgkin λεμφώματα 
(NHL) και συμπαγείς όγκους, όπως ο καρκίνος του πνεύ-
μονα, του μαστού κ.λπ.50,51. ο κίνδυνος ανάπτυξης λευ-
χαιμίας μεγιστοποιείται 5-9 έτη μετά τη θεραπεία, ενώ 
συμπαγείς όγκοι αναπτύσσονται συνήθως μετά από μια 
λανθάνουσα περίοδο τουλάχιστον 10 ετών50. οι δευτε-
ροπαθείς κακοήθειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
επιβίωση μετά από HL18,52,53.

η ανάπτυξη δευτεροπαθούς λευχαιμίας οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη χρήση ΧμΘ που περιλαμβάνει αλκυλιού-
ντες παράγοντες (π.χ. μεχλωραιθαμίνη, κυκλοφωσφαμί-
δη). Αντίθετα, η ανάπτυξη δευτεροπαθούς καρκίνου του 
πνεύμονα φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση της ΑκΘ 
και/ή ΧμΘ. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να χορη-
γούνται σχήματα ΧμΘ που είναι λιγότερο καρκινογό-
να και πεδία ακτινοβολίας και δόσεις που περιορίζουν 
την έκθεση. Όσον αφορά την ΑκΘ, η ολική λεμφαδενι-
κή ακτινοβόληση έχει αντικατασταθεί από την ακτινο-
βόληση προσβεβλημένου πεδίου ή και προσβεβλημένου 
λεμφαδένα. Αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει μείωση 
της μακροπρόθεσμης τοξικότητας που συνδέεται με τη 
θεραπεία και των μη σχετιζόμενων με το HL θανάτων με 
τη μείωση της έκθεσης των ασθενών σε ακτινοβολία και 
ορισμένους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.

οι συμπαγείς όγκοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία 
των δευτεροπαθών κακοηθειών σε επιζώντες με HL και ο 
καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, και του γαστρεντε-
ρικού είναι οι πιο συχνοί. λευχαιμία και NHL είναι λι-
γότερο συχνά, αλλά ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισής τους 
είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-
σμό. ο εκτιμώμενος σχετικός κίνδυνος για την εμφάνι-
ση λευχαιμίας είναι 10-80x, για τα NHL 3-35x, ενώ για 
συμπαγείς όγκους (πνεύμονα, μαστού, οστών, στομάχου, 
παχέος εντέρου, θυρεοειδούς, μελάνωμα) πάνω από 2x.

τόσο η λευχαιμία όσο και τα NHL είναι νoσήματα με 
χαμηλή συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό. Ως 
αποτέλεσμα, η αύξηση του σχετικού κινδύνου τους μετά 

από θεραπεία για HL (έως και 80 φορές) δε μεταφράζε-
ται σε υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης λευχαιμίας ή NHL. 
Από την άλλη πλευρά, παρόλο που ο σχετικός κίνδυνος 
για την ανάπτυξη συμπαγούς όγκου είναι χαμηλότερος 
(διπλάσιος), ο συνολικός αριθμός των συμπαγών όγκων 
που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθη-
σης είναι πολύ υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμά-
των λευχαιμίας ή NHL, επειδή η συχνότητα εμφάνισης 
των συμπαγών όγκων στο γενικό πληθυσμό είναι πολύ 
υψηλότερος. ο απόλυτος αριθμός των δεύτερων κακο-
ηθειών σε ασθενείς με HL που μπορούν να αποδοθούν 
στη θεραπεία είναι 40-90 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθε-
νείς ετησίως (0.4-0.7% ανά έτος)12,50,52-56.

τα ακριβή ποσοστά δευτεροπαθούς κακοήθειας με την 
τεχνική του προσβεβλημένου πεδίου ακτινοβολίας (In-
volved Field RadioTherapy, IFRT) που χρησιμοποιείται 
σήμερα είναι άγνωστη, αλλά αναμένεται να είναι χαμη-
λότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν με πιο εκτετα-
μένη ακτινοβολία57,58.

Παρακάτω αναπτύσσονται λεπτομερώς οι κυριότεροι 
τύποι δευτεροπαθών κακοηθειών.

1. ΟΜΛ
η δευτεροπαθής ομλ συνδέεται με τη χρήση αλκυ-

λιούντων παραγόντων, ανθρακυκλινών και ετοποσίδης. 
η οξεία λευχαιμία ήταν η πρώτη δευτεροπαθής κακοή-
θεια που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που υποβάλλονταν 
σε θεραπεία για HL, λόγω της σχετικά πρώιμης εμφάνι-
σής της μετά τη θεραπεία καθώς και της μικρής επίπτω-
σης της οξείας λευχαιμίας στο γενικό πληθυσμό50,52,53,59,60. 
ο υψηλότερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος αριθμός περι-
πτώσεων παρατηρούνται μεταξύ 5 και 10 ετών μετά την 
έναρξη της θεραπείας, συνήθως με αλκυλιούντες παρά-
γοντες50,53,54,61,62. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος παραμένει 
ακόμα και 10 χρόνια μετά, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα59.

η αναφερόμενη επίπτωση της ομλ σε μεγάλες σειρές 
ασθενών κυμαίνεται από 1,3% με μέση παρακολούθηση 
6.7 έτη (0.8% στο υποσύνολο των ασθενών σε συνεχή 
πλήρη ύφεση) έως 3,3% στα 15 έτη53,54. Παρότι ο σχετικός 
κίνδυνος λευχαιμίας σε αυτούς τους ασθενείς είναι σημα-
ντικά αυξημένος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, ο 
χαμηλός αθροιστικός κίνδυνος και αριθμός επιπλέον πε-
ριπτώσεων οξείας λευχαιμίας έχει περιορίσει τη μελέτη 
των συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου.

ο 15ετής αθροιστικός κίνδυνος ομλ μετά από MOPP 
(μεχλωρεθαμίνη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη, και πρεδνιζό-
νη) είναι αρκετά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο 
κίνδυνο μετά από ABVD (δοξορουβικίνη, μπλεομυκίνη, 
βινμπλαστίνη, δακαρβαζίνη)54,61-63. ο κίνδυνος εμφάνισης 
ομλ εντός 5-ετίας από τη θεραπεία με 8 κύκλους εντατι-
κοποιημένου BEACOPP (μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, δοξο-
ρουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη, 
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και πρεδνιζόνη, BEACOPPesc) είναι περίπου 2.5%, σαφώς 
υψηλότερη από ότι με το standard BEACOPP ή τον συν-
δυασμό COPP/ABVD. Πρόσφατα ωστόσο, η γερμανική 
ομάδα μελέτης του HL (GHSG) δημοσίευσε δεδομένα 
από τη μελέτη HD15, στην οποία φάνηκε ότι η θεραπεία 
με χορήγηση 6 αντί 8 κύκλων BEACOPPesc ήταν περισ-
σότερο αποτελεσματική και λιγότερο τοξική με μικρό-
τερη επίπτωση μΔς/ομλ64. η επίπτωση της ομλ δε 
φαίνεται να αυξάνεται μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
Stanford V (δοξορουβικίνη, βινβλαστίνη, μεχλωραιθα-
μίνη, βινκριστίνη, μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, και πρεδνι-
ζόνη και ακτινοβολία). οι περισσότερες μελέτες έχουν 
καταδείξει ένα μικρό κίνδυνο οξείας λευχαιμίας, συχνά 
στατιστικώς μη σημαντικό, που σχετίζεται με ΑκΘ μόνο, 
σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό50,52,54,59,61,65. ο κίνδυ-
νος λευχαιμίας στα 15 έτη κυμαίνεται μεταξύ 0 και 0.6% 
μεταξύ εκείνων που έλαβαν μόνο ΑκΘ αλλά είναι υψη-
λότερος σε ομάδες ασθενών που έλαβαν εντατική θερα-
πεία54,61,62,66. τα δεδομένα σχετικά με το κατά πόσον ο 
συνδυασμός ΧμΘ-ΑκΘ σχετίζεται52,67,68 ή όχι με μεγα-
λύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ομλ από τη ΧμΘ και μό-
νο50,54,61 είναι αντικρουόμενα. 

2. Μη-Hodgkin Λεμφώματα
ο σχετικός κίνδυνος NHL φαίνεται να αυξάνεται προ-

οδευτικά στις περισσότερες52-54,69 αλλά όχι σε όλες τις 
μελέτες50,65. το διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφω-
μα (DLBCL) είναι ο πιο κοινός ιστολογικός υπότυπος, 
αντιπροσωπεύοντας το 78% των περιπτώσεων. ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης NHL διαφέρει μεταξύ ασθενών με διαφο-
ρετικούς ιστολογικούς υπότυπους HL, με το μεγαλύτερο 
κίνδυνο να εμφανίζεται στον οζώδη λεμφοεπικρατητικό 
τύπο (NLPHL) και το χαμηλότερο στην οζώδη σκλήρυν-
ση (NSHL)53,61,70,71. Επιπλέον το HL μπορεί να σχετίζε-
ται με ανοσοκαταστολή, που μπορεί να προδιαθέτει στην 
ανάπτυξη NHL, όπως παρατηρείται και σε λήπτες συ-
μπαγών οργάνων.

3. Συμπαγείς όγκοι
οι συμπαγείς όγκοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 

1/2 έως τα 2/3 των δευτεροπαθών κακοηθειών μετά από 
15 ή περισσότερα έτη παρακολούθησης σε ασθενείς με 
HL50,52,55,61. ο κίνδυνος ανάπτυξης συμπαγών όγκων εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία κατά τη θεραπεία, 
το διάστημα παρακολούθησης και το είδος της θεραπεί-
ας. η αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα 
και του μαστού φαίνεται να σχετίζεται με την εγγύτητά 
τους στα πεδία ακτινοβόλησης.

μεγάλες μελέτες ασθενών με HL έχουν δείξει αυξη-
μένα ποσοστά ορισμένων συμπαγών όγκων, όπως καρ-
κίνου του πνεύμονα, του μαστού, του γαστρεντερικού, 

του μελανώματος και άλλων καρκίνων του δέρματος, 
των οστών και των μαλακών μορίων και του θυρεοει-
δούς50,52-55,60,63. ςτις μεγαλύτερες μελέτες έχει επίσης πα-
ρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος καρκίνου των σιελογόνων 
αδένων. Υπήρξε επίσης σημαντικά αυξημένος κίνδυνος 
σε ορισμένες μελέτες για καρκίνο του στόματος, γλώσ-
σας και φάρυγγα, παγκρέατος, υπεζωκότα, τραχήλου της 
μήτρας, ωοθηκών και ουροποιογεννητικού γενικότερα 
και, στα παιδιά, καρκίνο οισοφάγου και όγκους εγκεφά-
λου50,53-55,60,61,63.

ο καρκίνος του πνεύμονα και του μαστού είναι οι 
δύο πιο κοινοί συμπαγείς όγκοι στις περισσότερες με-
γάλες μελέτες με ≥15 έτη παρακολούθησης. ο σχετικός 
κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι ελαφρά μόνο αυ-
ξημένος κατά τα 5 πρώτα έτη μετά τη θεραπεία, με μεγα-
λύτερο σχετικό κίνδυνο (συνήθως 5x ή μεγαλύτερο) στη 
συνέχεια, και τουλάχιστον μέχρι τα 20 έτη50,52,54. ο σχε-
τικός κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι υψηλότε-
ρος σε ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό ΧμΘ και ΑκΘ 
πριν την ηλικία των 25 ετών. ο καρκίνος του πνεύμονα 
μετά από ΧμΘ εμφανίζεται νωρίτερα σε σύγκριση με 
την ΑκΘ. οι ασθενείς που λαμβάνουν υψηλότερες δό-
σεις ακτινοβολίας φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο. ο κίνδυνος καρκίνου των πνεύμονα αυξάνεται 
σημαντικά σε ασθενείς με HL που έλαβαν ΑκΘ ή ΧμΘ 
και καπνίζουν50,61,72,73. η αύξηση είναι δοσοεξαρτώμενη 
σε σχέση με το κάπνισμα μετά, αλλά όχι όμως και πριν τη 
διάγνωση του HL. Φαίνεται να υπάρχει περισσότερο από 
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ του κινδύνου που σχε-
τίζεται με το κάπνισμα και εκείνου που σχετίζεται με την 
ακτινοβολία74. ςε ασθενείς που έλαβαν ακτινοβολία, οι 
περισσότεροι από τους όγκους που αναπτύσσονται ανευ-
ρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με τα ακτινοβολημένα πε-
δία75,76. η πρόγνωση των ασθενών που διαγιγνώσκονται 
με καρκίνο του πνεύμονα μετά από θεραπεία για HL εί-
ναι χειρότερη από εκείνη των ασθενών με de novo καρ-
κίνο του πνεύμονα. 

ςτις γυναίκες που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία <30 ετών 
και παρακολουθήθηκαν επί μακρόν, ο καρκίνος του μα-
στού είναι μια από τις πιο σοβαρές μακροπρόθεσμες συ-
νέπειες της ΑκΘ. ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του 
μαστού εμφανίζεται αργά, συνήθως ≥10 έτη μετά την 
πρώτη θεραπεία61,77.

ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού είναι αντιστρό-
φως ανάλογος με την ηλικία που χορηγήθηκε θεραπεία. 
μεταξύ των γυναικών που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία 
<16 ετών, ο σχετικός κίνδυνος κυμαίνεται από 17 έως 
45852,55,63,78-80. ο κίνδυνος μειώνεται κατακόρυφα με την 
ηλικία, έτσι ώστε η αύξηση του σχετικού κινδύνου για τις 
γυναίκες που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία ≥30 ετών είναι 
μικρή ή και ανύπαρκτη52,55,78,79,81,82. Αυτή η αντίστροφη 
σχέση με την ηλικία δείχνει ότι το επιθήλιο του μαστού 
είναι ευαίσθητο στις καρκινογόνες επιπτώσεις της ΑκΘ 
πριν από την οριστική διαφοροποίηση του.
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η κύρια αιτία του μεγάλου κινδύνου του καρκίνου 
του μαστού μετά από ΑκΘ για HL είναι το μεγάλο πεδίο 
τύπου μανδύα83. ςχεδόν όλες οι περιπτώσεις αναπτύσσο-
νται εντός ή στα όρια του πεδίου ακτινοβόλησης. Άλλοι 
παράγοντες που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού είναι η χρήση 
του συνδυασμού MOPP, η σπληνεκτομή και η ακτινοβο-
λία του σπληνός78,81,84,85, ωστόσο η σημασία τους δεν είναι 
καλά εδραιωμένη και, στο βαθμό που προκαλεί πρόωρη 
εμμηνόπαυση, το σχήμα MOPP μπορεί στην πραγματι-
κότητα να δρα προστατευτικά.

ο απόλυτος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πα-
χέος εντέρου σε ασθενή 40 ετών που έχει υποβληθεί σε 
θεραπεία για HL στην ηλικία των 15 ή 25 ετών είναι 6.1 
και 3.9 ανά 10.000 ανά έτος αντίστοιχα65, δηλαδή ίσος 
ή μεγαλύτερος από τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος 
εντέρου σε άτομα 50-54 ετών (4.5 ανά 10.000 ανά έτος), 
ηλικία στην οποία συνιστάται η έναρξη του προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου. κατά συνέπεια οι ιατροί θα πρέπει εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο έναρξης ελέγχου του παχέος εντέρου 
σε μακροχρόνια επιζώντες από HL τουλάχιστον 10 έτη 
νωρίτερα απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό.

ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι επίσης συχνός μετά 
τη θεραπεία του HL50,86. ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύ-
τερος μετά από θεραπεία στην παιδική ηλικία με σχετικό 
κίνδυνο 33-6763,87. ςε ασθενείς <20 ετών έχει περιγραφεί 
σχετικός κίνδυνος μέχρι και 790, εάν η θεραπεία χορη-
γήθηκε σε ηλικία 0-4 ετών63. ο κίνδυνος καρκίνου του 
θυρεοειδούς παραμένει αυξημένος για 20 και περισσό-
τερα έτη60. η ΑκΘ είναι η κύρια αιτία, δεδομένου ότι ο 
θυρεοειδής είναι πολύ ακτινοευαίσθητο όργανο, ιδιαίτε-
ρα στα παιδιά87,88.

ο σχετικός κίνδυνος του κακοήθους μελανώματος με-
τά τη θεραπεία του HL είναι περίπου 2 και φαίνεται να 
είναι ο ίδιος σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία κατά την 
παιδική ηλικία ή ως ενήλικες52-55,60,63. οι παράγοντες που 
ευθύνονται για την εμφανή αύξηση του κινδύνου μελα-
νώματος σε αυτούς τους ασθενείς είναι ασαφείς. Είναι 
πιθανό ότι ο κίνδυνος μελανώματος οφείλεται περισσό-
τερο σε ανοσοκαταστολή, παρά σε καρκινογόνο δράση 
της θεραπείας.

η επιτυχία της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων (HCT) οδήγησε επίσης στην ατυχή 
επιπλοκή των δευτερογενών κακοηθειών. μεταξύ των 
κακοηθειών είναι συμπαγείς όγκοι, οξεία λευχαιμία και 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς), τα οποία τείνουν 
να συμβαίνουν όψιμα. Από την άλλη πλευρά, λεμφοϋ-
περπλαστική νόσος που σχετίζεται με τη μεταμόσχευ-
ση (post-transplant lymphoproliferative disease, PTLD) 
εμφανίζεται συνήθως κατά το πρώτο έτος μετά τη μετα-
μόσχευση89. γενικά, μεταξύ των μεταμοσχευμένων ασθε-
νών με HL, συμπαγείς όγκοι εμφανίζονται με αυξημένη 
συχνότητα (σχετικός κίνδυνος 5.2) σε σχέση με αντίστοι-
χους μη μεταμοσχευμένους ασθενείς90.

πνευμονική τοξικότητα
ο μεγαλύτερος περιορισμός στη χορήγηση μπλεομυ-

κίνης είναι η πιθανή εμφάνιση σοβαρής διάμεσης πνευ-
μονικής ίνωσης σε ποσοστό μέχρι 10% των ασθενών υπό 
θεραπεία91,92. οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανό-
τητα κινδύνου πνευμονικής τοξικότητας από μπλεομυκί-
νη είναι η ηλικία, η συνολική δόση, ο τρόπος χορήγησης, 
η νεφρική λειτουργία, η υψηλή παροχή οξυγόνου (O2), 
και η ΑκΘ91,93. ςυχνότερα εμφανίζεται σε ηλικιωμένους 
ασθενείς93, συνολική δόση >400 μονάδες94 και ταχεία iv 
χορήγηση95,96. η σύγχρονη χορήγηση γεμσιταμπίνης αυ-
ξάνει επίσης τον κίνδυνο97. Έχει παρατηρηθεί μέχρι και 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω συνδρόμου ανα-
πνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων σε ασθενείς που είχαν 
λάβει μπλεομυκίνη και υποβλήθηκαν σε γενική αναισθη-
σία98-100. Έτσι συνίσταται η δια βίου αποφυγή υψηλής συ-
γκέντρωσης O2 σε ασθενείς που είχαν λάβει μπλεομυκίνη, 
παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο. 

η ακτινοθεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονικής 
τοξικότητας από μπλεομυκίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει χα-
μηλός κίνδυνος πνευμονικής τοξικότητας όταν υπάρχει 
ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομά-
δων μεταξύ ΧμΘ και ΑκΘ97.

Έχει επίσης ενοχοποιηθεί το κάπνισμα101 αλλά όχι σε 
όλες τις μελέτες102.

η ταυτόχρονη χορήγηση αυξητικού παράγοντα των 
κοκκιοκυττάρων (Granulocyte-Colony Stimulating Factor, 
G-CSF) είχε αναγνωριστεί ως πιθανός παράγοντας κιν-
δύνου για την ανάπτυξη πνευμονικής τοξικότητας από 
μπλεομυκίνη σε μελέτες σε ζώα. Ωστόσο, τα δεδομέ-
να στους ανθρώπους είναι και εδώ αντικρουόμενα103-105. 
Ένας από τους λόγους για τα διαφορετικά αποτελέσματα 
μπορεί να είναι η διαφορά στην ηλικία των συμμετεχό-
ντων στις παραπάνω κλινικές μελέτες. Ωστόσο, πολλοί 
κλινικοί ιατροί αποφεύγουν τη χρήση του G-CSF σε θε-
ραπευτικά σχήματα που περιέχουν μπλεομυκίνη, ιδιαί-
τερα με το ABVD.

η δοξορουβικίνη έχει ευρύ φάσμα αντινεοπλασμα-
τικής δράσης. Έχουν αναφερθεί σπάνια περιπτώσεις τό-
σο διάμεσης πνευμονικής ίνωσης όσο και οργανούμενης 
πνευμονίας106. Πάντως είναι δύσκολη η ενοχοποίηση του 
φαρμάκου αφού οι παραπάνω ασθενείς είχαν λάβει και 
άλλα κυτταροστατικά φάρμακα. Επίσης έχουν αναφερθεί 
και περιπτώσεις στις οποίες η δοξορουβικίνη επανενερ-
γοποίησε τις πνευμονικές βλάβες από την ακτινοβολία. 

η βινβλαστίνη έχει συσχετιστεί με βρογχόσπασμο, 
πνευμονικά οζίδια και μη καρδιογενές πνευμονικό οί-
δημα107.

η κυκλοφωσφαμίδη σπάνια (<1%) σχετίζεται και 
αυτή με πνευμονική τοξικότητα. Ωστόσο η πιθανότητα 
αυτή αυξάνει όταν χορηγείται ταυτόχρονα με ΑκΘ, οξυ-
γονοθεραπεία, ή άλλα φάρμακα με πνευμονική τοξικό-
τητα. μακροπρόθεσμα, η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης 
μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προοδευτική ίνωση108,109. 
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Ενδοκρινολογικές διαταραχές
ςε άρρενες ασθενείς με HL είναι συνήθεις οι προ της 

θεραπείας ανωμαλίες στο σπέρμα110. ο μηχανισμός που 
οδηγεί σε αυτή τη δυσλειτουρία των γονάδων παραμένει 
αδιευκρίνιστος111. τα μεγαλύτερα ποσοστά αζωοσπερμίας 
(>90%) παρατηρούνται μετά από χορήγηση μορρ. το 
εντατικοποιημένο BEACOPP προκαλεί επίσης αζωοσπερ-
μία και υπογονιμότητα στην πλειοψηφία των αρρένων 
ασθενών, ενώ οδηγεί σε πρόωρη εμμηνόπαυση το 40% 
των γυναικών κάτω των 30 ετών και το 70% των ασθε-
νών ηλικίας μεγαλύτερης των 30 ετών112-114. το ABVD 
από την άλλη είναι πολύ λιγότερο γοναδοτοξικό115-117. η 
παραπάνω διαφορά είναι και ένας από τους λόγους που 
το ABVD προτιμάται ως αρχική θεραπεία σε μεγάλο πο-
σοστό ασθενών με HL.

Θυρεοειδική δυσλειτουργία θα παρουσιάσουν 30 με 
60% των ασθενών με HL86,118, με συχνότερη εκδήλωση 
τον υποθυρεοειδισμό μετά από ΑκΘ στον τράχηλο. Αυ-
τό παρατηρείται συνήθως μέσα σε 5 χρόνια από την ΑκΘ 
αλλά μπορεί να εμφανιστεί και όψιμα. Όσο υψηλότερο 
είναι η δόση της ακτινοβολίας τόσο υψηλότερή είναι και 
η πιθανότητα βλάβης του θυρεοειδούς118,119. Έτσι κρίνε-
ται απαραίτητα η παρακολούθηση της θυρεοειδικής λει-
τουργίας μετά από τη θεραπεία για HL για την έγκαιρη 
χορήγηση θεραπείας υποκατάστασης.

Ψυχολογικές επιπτώσεις 
το ψυχολογικό τραύμα που σχετίζεται με τη διάγνωση 

κακοήθειας, τη χορήγηση ΑκΘ και ΧμΘ και την προο-
πτική ενδεχόμενης υποτροπής είναι σημαντικό. Ένα ση-
μαντικό ποσοστό των ασθενών αναφέρουν χαμηλότερα 
υποκειμενικά επίπεδα συνολικής υγείας, δυσαρέσκεια 
μέσα στις προσωπικές σχέσεις τους και δυσκολίες στην 
απόκτηση ασφάλισης ζωής και δανείων ως αποτέλεσμα 
της νόσου και της θεραπείας της. η χρόνια κόπωση είναι 
επίσης αυξημένη, περισσότερο από ότι αναμένεται λόγω 
καρδιαγγειακής τοξικότητας ή από παρενέργειες στη λει-
τουργία του θυρεοειδή αδένα.

παιδιατρικοί ασθενείς
Όψιμη τοξικότητα έχει παρατηρηθεί και σε παιδιά 

που επιβιώνουν μετά από θεραπεία με ανθρακυκλίνες. 
ςε αυτή την περίπτωση, η όψιμη καρδιακή ανεπάρκεια 
συνήθως εκδηλώνεται ως μη ισχαιμική διατατική μυ-
οκαρδιοπάθεια, αλλά ένας σημαντικός αριθμός επιζώ-
ντων έχει υποκλινική καρδιακή δυσλειτουργία120,121. οι 
όψιμες καρδιαγγειακές επιπλοκές της θεραπείας για HL 
στην παιδική ηλικία περιλαμβάνουν μυοκαρδιοπάθεια, 
περικαρδίτιδα και επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση, με 
αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-

ου122,123. ο κίνδυνος καρδιοτοξικότητας μπορεί να μειω-
θεί με τη μείωση της δόσης των ανθρακυκλινών και της 
ακτινοβολίας. τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε καρδιοτο-
ξικότητα από ανθρακυκλίνες, η οποία παρατηρείται σε 
όλες τις μελέτες σε χαμηλότερες αθροιστικές δόσεις από 
ό, τι στους ενήλικες120. 

Χρόνιες πνευμονικές επιπλοκές της θεραπείας είναι η 
πνευμονική ίνωση και ο αυτόματος πνευμοθώρακας17,124,125. 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα οστά και τους 
μαλακούς ιστούς στους επιζήσαντες με HL της παιδικής 
ηλικίας σχετίζονται με τη δόση και το πεδίο της ΑκΘ, 
καθώς και την ηλικία του παιδιού κατά την ΑκΘ126. Υψη-
λές δόσεις ακτινοβολίας μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
στένωση του ανώτερου θωρακικού τοιχώματος και ατρο-
φία των μαλακών ιστών του τραχήλου.

Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός 
συνήθως) μπορεί να συμβεί σε ασθενείς που έχουν λάβει 
ακτινοβολία στον τράχηλο και την κεφαλή. η συχνότη-
τα κυμαίνεται από 4 έως 79%, ανάλογα με τη δόση της 
ακτινοβολίας119. ο κίνδυνος είναι πιθανόν διά βίου. κα-
τά συνέπεια, οι επιζώντες με HL στην παιδική ηλικία θα 
πρέπει να παρακολουθούνται κάθε χρόνο με τα επίπεδα 
FT4 και TSH. ςυμπτωματικοί ασθενείς πρέπει να διε-
ρευνώνται νωρίτερα.

η ακτινοβολία της πυέλου μπορεί με μεγάλη πιθανό-
τητα να οδηγήσει σε καταστολή της ωοθηκικής λειτουρ-
γίας. Ωστόσο, η τοποθέτηση των ωοθηκών έξω από το 
πεδίο ακτινοβολίας θεωρητικά διατηρεί τη λειτουργικότητά 
τους. Επιπλέον έχει αναφερθεί επιτυχής επανεμφύτευση 
κρυοκατεψυγμένων ωοθηκών127,128. το εντατικοποιημέ-
νο BEACOPP προκαλεί επίσης διαταραχές των γονά-
δων112-114. Έτσι, σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο της 
νόσου καλό είναι να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποθή-
κευσης του σπέρματος.

η συχνότητα των δευτεροπαθών κακοηθειών μετα-
ξύ των επιζώντων από HL είναι υψηλότερη από εκείνη 
άλλων νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας. οι ασθενείς με 
HL εμφανίζουν 18.5 φορές αυξημένο κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν δεύτερη νεοπλασία σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-
σμό129. ςτα 10 έτη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 
για HL, 10.6% των ασθενών θα αναπτύξουν δεύτερη κα-
κοήθεια, ενώ στα 30 έτη το ποσοστό ανέρχεται σε 26.3%. 
ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του θυρεοειδούς, η 
ομλ, και τα σαρκώματα είναι οι πιο συχνές δευτεροπα-
θείς κακοήθειες10,129-132. ο λανθάνων χρόνος για ανάπτυ-
ξη ομλ ή μΔς μετά από HL είναι 3.2 έτη και 14.3 έτη 
για τους συμπαγείς όγκους. η εμφάνιση καρκίνου του 
μαστού σχετίζεται άμεσα με τη δόση της ακτινοβολίας 
και με μια αύξηση του σχετικού κινδύνου 3.2 φορές στα 
4 Gy και 8 φορές στα 40 Gy52,80,82.

η μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιατρικών 
ασθενών με HL θα πρέπει να γίνεται σε ένα ολοκληρω-
μένο παιδιατρικό ογκολογικό κέντρο παρακολούθησης, 
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ABSTRACT: Hodgkin lymphoma is a relatively rare malignancy in the general population but shows an 
increased incidence in young people. Although combination therapy has evolved, leading to extremely 
high cure rates and allowing reduced doses of both chemotherapy and radiotherapy, minimizing late ef-
fects of treatment has traditionally been a challenge. These include cardiovascular, respiratory, endocrine, 
developmental and psychological complications and the occurrence of secondary malignancies. These 
complications are important causes of increased mortality among survivors of Hodgkin lymphoma. Pe-
riodic monitoring for some of those complications is recommended in the hope that early diagnosis can 
lead to better treatment. Therefore, patients with Hodgkin lymphoma in complete remission should be 

όπου οι όψιμες επιπλοκές μπορούν να προβλεφθούν και 
να αντιμετωπισθούν καλύτερα133.

περιοδικός έλεγχος
για την παρακολούθηση ασθενών με HL σε πλήρη ύφε-

ση προτείνονται τα ακόλουθα:
• γενική αίματος σε κάθε επίσκεψη, εν μέρει για έλεγ-

χο πιθανής δυσλειτουργίας του μυελού των οστών.
• για τους ασθενείς με σημαντικό ιστορικό καπνίσμα-

τος, ετήσιος ακτινολογικός έλεγχος με σπειροειδή 
αξονική τομογραφία (CT) θώρακος για τον προσυμ-
πτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, αρ-
χής γενομένης 5 έτη μετά τη διάγνωση του HL.

• Ετήσια μαστογραφία σε γυναίκες που λαμβάνουν ΑκΘ 
με ακτινοβολία μανδύα, 8-10 έτη μετά τη θεραπεία 
ή σε ηλικία 40 ετών, όποιο προηγείται. Επίσης έχει 
προταθεί ο ετήσιος έλεγχος με MRI μαστών ως συ-
μπλήρωμα της μαστογραφίας σε όσες γυναίκες έλα-
βαν ΑκΘ σε ηλικία 10-35 ετών134,135. ο συνδυασμός 
της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος μπο-
ρεί να είναι μια αποδεκτή, λιγότερο δαπανηρή, εναλ-
λακτική λύση136. κάθε μία από αυτές τις πιο εντατικές 
μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να 
αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό των ψευδώς θε-
τικών αποτελεσμάτων. 

• οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγ-
χο με test Pap (λήψη επιχρίσματος από τον τράχηλο 
της μήτρας).

• τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς, 
με μέτρηση των επιπέδων TSH και T4, τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση, ιδιαίτερα για εκείνους τους ασθενείς 
που έλαβαν ακτινοβολία μανδύα ή οποιοδήποτε άλλο 
πεδίο που περιλαμβάνει τον τράχηλο.

• ςυνιστάται επίσης ετήσιος εμβολιασμός κατά του ιού 
της γρίπης, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. 
εκείνοι που έχουν λάβει ακτινοβολία στο θώρακα ή 
ΧμΘ με μπλεομυκίνη). Εάν ένας ασθενής έχει ανα-
τομική ή λειτουργική ασπληνία (σπληνεκτομή ή ακτι-
νοβολία του σπληνός), συνιστάται ο εμβολιασμός με 
το πολυδύναμο εμβόλιο κατά του S. pneumoniae, το 
συζευγμένο τετραδύναμο εμβόλιο κατά του μηνιγγι-
τιδόκοκκου και το συζευγμένο εμβόλιο κατά του H. 
influenzae τύπου b κάθε 6 έτη.

Συμπεράσματα
Περισσότεροι από το 90% των ασθενών με πρώιμο 

HL και 80% των ασθενών με προχωρημένου σταδίου νό-
σο αναμένεται να οδηγηθούν σε πλήρη ίαση. Ωστόσο, οι 
όψιμες επιπλοκές της θεραπείας για HL αποτελούν καλά 
τεκμηριωμένα αίτια αύξησης της θνητότητας μεταξύ αυ-
τών των ασθενών. η μικρή ηλικία της πλειοψηφίας των 
ασθενών και η παράλληλη μείωση της θνητότητας από 
την ίδια τη νόσο καθιστά επιτακτική την ανεύρεση θερα-
πειών με λιγότερη μακροπρόθεσμη τοξικότητα και του-
λάχιστον παρόμοια αποτελεσματικότητα. Φαίνεται ότι με 
τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων όπως η ποζιτρονιακή 
τομογραφία (PET, PET/CT) θα είναι εφικτή η περαιτέρω 
ελάττωση των δόσεων τόσο της ΧμΘ όσο και της ΑκΘ 
χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της θερα-
πείας από τη μια πλευρά, και χωρίς να γίνεται υπερθερα-
πεία των ασθενών (όπως στο παρελθόν) από την άλλη137. 
η χρήση του ενδιάμεσου PET/CT σε συνδυασμό με την 
εύρεση εγκυρότερων προγνωστικών δεικτών και πιο απο-
τελεσματικών, λιγότερο τοξικών, στοχευμένων φαρμά-
κων θα αποτελέσουν τους οδηγούς για την εξεύρεση της 
ιδανικής θεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin. 
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Λέμφωμα Hodgkin τύπου Οζώδους  
Λεμφοκυτταρικής Επικράτησης

Φλώρα Ν. Κοντοπίδου, Θεώνη Κανελλοπούλου

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin τύπου οζώδους λεμφοκυτταρικής Επικράτησης (Nodular 
Lymphocyte-Predominant Hodgkin’s Lymphoma, NLPHL) είναι σπάνιο, αποτελώντας περίπου το 5% 
όλων των περιπτώσεων λεμφώματος Hodgkin στις δυτικές χώρες. το NLPHL και το κλασικό λέμφωμα 
Hodgkin (cHL) διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, την ιστοπαθολογία και 
την κλινική πορεία της νόσου. Αντίθετα από το cHL που μορφολογικά χαρακτηρίζεται από το κύττα-
ρο Reed–Sternberg (RS), το παθογνωμονικό χαρακτηριστικό στο NLPHL είναι το λεμφοκυτταρικό και 
ιστιοκυτταρικό κύτταρο (lymphocytic and histiocytic, LP cell). Επίσης ανοσοϊστοχημικά τα LP κύττα-
ρα, αντίθετα από τα RS κύτταρα, εκφράζουν τους δείκτες CD20 και CD45, και είναι αρνητικά για τους 
δείκτες CD15 και CD30. ςυγκριτικά με το cHL, το NLPHL παρουσιάζει σαφή υπεροχή των ανδρών, η 
νόσος είναι εντοπισμένη [στάδιο Ann Arbor (AAS) I/II] σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των ασθενών 
και σπάνια σχετίζεται με Β συμπτώματα ή προσβολή του μεσοθωρακίου. λόγω της σπανιότητος της 
νόσου πολλές πληροφορίες προέρχονται από μελέτες μεμονομένων ομάδων ή από αναδρομικές πολυ-
κεντρικές μελέτες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έλλειψη συγκεκριμένων θεραπευτικών οδηγιών, που ποι-
κίλλουν από την τακτική μόνο της παρακολούθησης κυρίως στα παιδιά ή μονοθεραπεία με rituximab ή 
μόνο ακτινοβόληση του προσβεβλημένου πεδίου έως και συνδυασμένη χημειοθεραπεία + ακτινοθεραπεία.
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Aνασκόπηση

αντιγόνα (CD20, CD19, CD22, CD79a) και το κοινό λευ-
κοκυτταρικό αντιγόνο CD45 και είναι αρνητικά για το 
CD15 και το CD30, που είναι οι χαρακτηριστικοί δεί-
κτες του cHL. ςημαντικές διαφορές υπάρχουν επίσης στα 
κύτταρα του υποστρώματος, όπως αναφέρεται παρακάτω 
αλλά και στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος τεύχους. ςύμ-
φωνα με την ισχύουσα κατάταξη WHO, η διάγνωση του 
NLPHL απαιτεί τουλάχιστον μερικώς οζώδη κατανομή.

τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα ευρήματα κατά 
τη διάγνωση και η κλινική πορεία επίσης διαφέρουν συ-
γκριτικά με το cHL. η ανάπτυξη του όγκου είναι λιγότερο 
επιθετική και συχνά προϋπάρχει της διάγνωσης λεμφαδε-
νοπάθεια για αρκετά χρόνια. η απάντηση στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής είναι εξαιρετική κυρίως για τη νόσο 
περιορισμένου σταδίου. το ποσοστό της 10-ετούς συνο-
λικής επιβίωσης στη νόσο περιορισμένου σταδίου είναι 
>90%, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο στα προχωρη-
μένα στάδια και κυρίως στο στάδιο IV. η μακρά πορεία 
της νόσου δημιουργεί την ανάγκη ηπιότερων θεραπευ-
τικών χειρισμών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όψιμες, 
σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιπλοκές.

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin του τύπου οζώδους λεμφο-

κυτταρικής Επικράτησης (NLPHL) είναι ένας σπάνιος 
υπότυπος του HL, που αποτελεί περίπου 5% όλων των 
περιπτώσεων HL, στο δυτικό κόσμο. το NLPHL και το 
κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) διαφέρουν σημαντι-
κά τόσο ιστολογικά όσο και κλινικά. 

το νεοπλασματικό κύτταρο του NLPHL δεν είναι το 
κύτταρο Reed-Sternberg (RS) του cHL, αλλά ένα κύττα-
ρο με λεμφοκυτταρικά/ιστιοκυτταρικά χαρακτηριστικά 
(Lymphocytic and histiocytic cell, L+H cell, ή σύμφωνα 
με την κατάταξη του Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας 
(WHO) 2008, Lympocyte predominance cell, LP cell). τα 
LP κύτταρα ανοσοσοϊστοχημικά εκφράζουν Β-κυτταρικά 
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οι διαφορές στα κλινικά και παθολογοανατομικά χα-
ρακτηριστικά εγείρουν απόψεις ότι το NLPHL είναι πιο 
κοντά στα χαμηλής κακοηθείας B-NHL και θα έπρεπε να 
διαχωριστεί εντελώς από το HL. Παρ΄ όλα αυτά η Re-
vised European American Lymphoma κατάταξη το 1994 
(REAL classification) διαχώρισε το NLPHD από το cHL 
ως υπότυπο του HL, και έτσι παραμένει και στις κατατά-
ξεις WHO του 2001 και 2008.

Επιδημιολογία 
Περίπου 5% των ασθενών με HL έχουν τον σπά-

νιο υπότυπο του NLPHL. η επίπτωση του NLPHL στις 
ηΠΑ και την Ευρώπη είναι περίπου 8-9 περιπτώσεις ανά 
10.000.000 πληθυσμού ανά έτος. για άγνωστους λόγους, 
έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της συχνότητας στα παιδιά. 
η μέση ηλικία διάγνωσης του NLPHL είναι 35-40 έτη. 
Υπάρχουν μελέτες που περιγράφουν 2 ηλικιακές αιχμές 
μια στα παιδιά και εφήβους και άλλη στους ενήλικες ηλι-
κίας >40 ετών. Υπάρχει σαφής υπεροχή 3:1 των ανδρών.1,2

παθογένεση 
η παθογένεση του NLPHL δεν είναι σαφής. Υπάρ-

χουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμε-
νες γενετικές βλάβες. Βιολογικά το NLPHL είναι ένα 
Β-νεόπλασμα που προέρχεται από τα βλαστικά κέντρα 
(germinal centre, GC) και διατηρεί ένα σχεδόν πλήρες 
Β-κυτταρικό πρόγραμμα σε μεταγραφικό και φαινοτυπικό 
επίπεδο. τα χαρακτηριστικά LP κύτταρα έχουν το φαινο-
τυπικό προφίλ των κυττάρων του βλαστικού κέντρου με 
έκφραση δεικτών όπως BCL6, GCET1 και LMO2, και 
μεταγραφικών παραγόντων, όπως Oct-2 και BOB-1. με 
μοριακές μεθόδους (Single cell polymerase chain reac-
tion assays, PCR) έχει βρεθεί ότι τα LP κύτταρα τυπικά 
φέρουν ανασυνδυασμένα γονίδια ανοσοσφαιρίνης (Ig) 
με ποικιλία έκφρασης Ig mRNA. Υπάρχουν ενδείξεις 
σωματικής υπερμετάλλαξης στις βαριές αλύσους της Ig, 
εύρημα συμβατό με την προέλευση των κυττάρων από 
το βλαστικό κέντρο. Ενδιαφέρον είναι ότι, όχι μόνο τα 
LP κύτταρα αλλά και, τα περιβάλλοντα τ κύτταρα έχουν 
φαινότυπο που σχετίζεται με το βλαστικό κέντρο με έκ-
φραση των δεικτών CD3, CD4, CD57, BCL6, PD1. ο ιός 
Epstein-Barr (EBV) που σχετίζεται με την παθογένεση 
του cHL, δεν εμπλέκεται στο NLPHL.3

ςυγκεκριμένες μη-νεοπλασματικές δομικές αλλαγές 
έχουν περιγραφεί σε λεμφαδένες ασθενών που αργότερα 
αναπτύσσουν NLPHL. Αυτές οι διαταραχές περιλαμβά-
νουν την αντιδραστική οζώδη υπερπλασία (reactive fol-
licular hyperplasia) ή την προοδευτική μετατροπή των 
βλαστικών κέντρων (progressive transformation of ger-
minal centers). η παθογενετική σημασία αυτής της πα-
ρατήρησης είναι άγνωστη. 

Νεοπλασματικό κύτταρο (L+H ή LP)
Ένα μορφολογικό χαρακτηριστικό που αποτελεί κλει-

δί για την διάγνωση του NLPHL είναι η παρουσία μιας 
άτυπης ποικιλίας του κυττάρου Reed-Sternberg (RS) 
κυττάρου γνωστού ως λεμφοκυτταρική και ιστιοκυττα-
ρική (L+H) ποικιλία, ή «popcorn» ή κύτταρο LP (WHO 
2008, ιδέ ανωτέρω).

ο ανοσοφαινότυπος των κυττάρων LP είναι διαφορε-
τικός από των κυττάρων RS κυττάρων στο cHL. τα RS 
κύτταρα είναι τυπικά CD15+, CD30+, CD45-, CD20-
. Αντίθετα τα LP κύτταρα τυπικά είναι CD30-, CD15-, 
CD45+, CD20+, CD19+, CD22+, CD79a+, BCL6+4. To 
CD30 εκφράζεται σπανιότατα4. ςε αντίθεση με τα κύτ-
ταρα RS που τυπικά είναι αρνητικά για Oct-2 ή BοΒ-1, 
τα LP κύτταρα είναι θετικά και για τους δύο αυτούς με-
ταγραφικούς παράγοντες (Πίνακας 1).

τα LP κύτταρα δεν φαίνεται να είναι πλούσια πηγή 
κυτοκινών και χυμοκινών. Έτσι, δείκτες φλεγμονής και 
συστηματικά συμπτώματα τυπικά απουσιάζουν σε αντί-
θεση με το cHL που είναι αρκετά συχνά.5

Κύτταρα υποστρώματος
η δομή των λεμφαδένων στο NLPHL αντικαθίσταται 

με ένα οζώδες ή μικτό οζώδες και διάχυτο διήθημα που 
αποτελείται από πολυκλωνικά λεμφοκύτταρα, CD21+ 
θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα (FDCs) και επιθηλιοειδή 
ιστιοκύτταρα, που περιβάλλουν τα κύτταρα LP. Αντίθετα 
με το cHL, τα πλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα ή πολυμορ-
φοπύρηνα σπανίζουν. τα περιβάλλοντα λεμφοκύτταρα 
στο NLPHL είναι συνήθως μικρά CD20+, CD79a+ Β 
κύτταρα. γύρω από τα LP κύτταρα σχηματίζονται χα-
ρακτηριστικά ροζέττες από CD4+ T κύτταρα, που είναι 
τυπικά CD57+ και, όπως προαναφέρθηκε, έχουν φαινό-
τυπο τ κυττάρων του βλαστικού κέντρου6 (πίνακας 1).

Κλινικές εκδηλώσεις
Πολλές αναδρομικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί τα 

τελευταία 30 χρόνια αναδεικνύοντας τα κλινικά χαρακτη-
ριστικά σε >1500 περιπτώσεις NLPHL. η αξιοπιστία των 
κλινικών παρατηρήσεων στις παλαιότερες μελέτες είναι 
αβέβαιη, καθώς πολλές περιλαμβάνουν ασθενείς στούς 
οποίους πιθανότατα σήμερα η διάγνωση θα άλλαζε σε cHL 
πλούσιο σε λεμφοκύτταρα (LRCHL) ή άλλα νοσήματα. 

ςτις 4 μεγαλύτερες σειρές ασθενών με NLPHL, κα-
τά τη διάγνωση οι ασθενείς είχαν τα ακόλουθα συμπτώ-
ματα ή σημεία:1,2,7,8 

• λεμφαδενοπάθεια (100%). ςτο 50-60% των περιπτώ-
σεων NLPHL, ο χρόνος μεταξύ της αρχικής εμφάνι-
σης της λεμφαδενοπάθειας και της διάγνωσης είναι 
>6-12 μήνες. ςυχνά παρουσιάζεται ως χρόνια ασυμ-
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πτωματική λεμφαδενοπάθεια που προσβάλλει κυρί-
ως τους περιφερικούς και όχι κεντρικούς λεμφαδένες. 
μάζα στο μεσοθωράκιο ανευρίσκεται μόνο στο 2-7% 
και υποδιαφραγματική νόσος κύρια περιορισμένου 
σταδίου στο 15-30% των ασθενών. το ποσοστό της 
αμιγώς υποδιαφραγματικής νόσου στο NLPHL, συ-
γκριτικά με τους άλλους ιστολογικούς τύπους, ήταν 
υψηλότερο.9 η επέκταση στους λεμφαδένες μπορεί 
να είναι ασυνεχής, συγκρινόμενη με την κατά συνέ-
χεια επέκταση στο cHL.

• η εξωλεμφαδενική νόσος είναι σπάνια, με εξαίρεση 
την προσβολή του σπληνός, που εμφανίζεται περίπου 
στο 10% των περιπτώσεων. ςυμμετοχή του ήπατος 
υπάρχει στο 2-3% των ασθενών και διήθηση του μυ-
ελού των οστών ή των πνευμόνων σε ποσοστό <3%. 
Όλοι οι ασθενείς με διήθηση του μυελού είχαν επίσης 
κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά επιθετικής 
νόσου.

• μικρό ποσοστό ασθενών έχουν B συμπτώματα (6-

15%), υψηλή ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (TκΕ) ή 
αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση (LDH).

• η πλειοψηφία των ασθενών με NLPHL (περίπου 80%) 
έχει κατά τη διάγνωση περιορισμένη νόσο (στάδια ι, 
ιι) συγκριτικά με περίπου 50-60% των ασθενών στο 
cHL.

Διάγνωση
Πριν την εφαρμογή της ανοσοϊστοχημείας και των μο-

ριακών μεθόδων στη ρουτίνα, υπήρχαν δυσκολίες στην 
κατάταξη σημαντικού αριθμού λεμφωμάτων, συμπερι-
λαμβανομένου και του NLPHL. ςε μελέτη από το Euro-
pean Task Force on Lymphomas (ETFL), συλλέχθηκαν 
κλινικές πληροφορίες και υλικό βιοψιών από 426 ασθε-
νείς με τη διάγνωση του HL του τύπου της λεμφοκυττα-
ρικής επικράτησης σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης 
Rye. μετά την ανασκόπηση του βιοπτικού υλικού με τα 
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά κριτήρια του συστή-

Πίνακας 1. Διαφορική διάγνωση κλασικού λεμφώματος Ηodgkin (cHL), λεμφώματος Hodgkin τύπου οζώδους 
λεμφοκυτταρικής επικράτησης (NLPHL) και λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα πλούσιου σε Τ-λεμφοκύτταρα/
ιστιοκύτταρα (T/HRBCL)

cHL NLPHL T/HRBCL
Νεοπλασματικά 

κύτταρα
RS κύτταρα LP κύτταρα: «L&H» ή «popcorn» Μπορεί να μοιάζουν με LP 

κύτταρα, κεντροβλάστες, 
ανοσοβλάστες ή R-S

Υπόστρωμα
Κύτταρα 

υποστρώματος
T κύτταρα > B κύτταρα και 

ιστιοκύτταρα, ηωσινόφιλα, 
πλασματοκύτταρα

B κύτταρα > T κύτταρα,  
CD4+CD57+ T-κύτταρα 
που σχηματίζουν ροζέττες, 
ιστιοκύτταρα, CD21+ FDC

Τ κύτταρα >B κύτταρα, CD8+ 
κυτταροτοξικά Τ κύτταρα 
και ιστιοκύτταρα

Κατανομή Διάχυτη, διαλεμφοζιδιακή, 
οζώδης

Οζώδης, τουλάχιστον μερικώς Συνήθως διάχυτη

Ανοσοφαινότυπος νεοπλασματικών κυττάρων

CD45 - + +
CD20 -/+ + + 
CD79a - +/- (80%) +/- (40%)
CD15 + - -
CD30 + - +/-
OCT-2 -/+ + +
BOB-1 -/+ + +
PU-1 - + -*
EMA - +/- +/- 
BCL-2 + - +*
BLC-6 -/+ + +/-
cHL: classical Hodgkin lymphoma; NLPHL: nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma; T/HRBCL: T-cell/histiocyte-rich B-cell lym-
phoma; FDC: follicular dendritic cells; EMA: epithelial membrane antigen; *: στα μεγάλα Β κύτταρα.
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ματος REAL, η διάγνωση του NLPHL επιβεβαιώθηκε 
μόνο στο 51% των περιπτώσεων, ενώ οι λοιπές περιπτώ-
σεις επανακατάχθηκαν ως πλούσιο σε λεμφοκύτταρα cHL 
(LRCHL - 27%), άλλοι υπότυποι cHL (5%), NHL (3%) 
και αντιδραστικές αλλοιώσεις (3%).10 

λόγω της σπανιότητας της νόσου και των ανωτέρω 
προβλημάτων αναπαραγωγιμότητος, είναι σημαντικό η 
διάγνωση να γίνεται από έμπειρο αιμοπαθολογοανατό-
μο. Απαραίτητα για τη διάγνωση είναι η παρουσία των 
LP κυττάρων και το κατάλληλο κυτταρικό υπόστρωμα, 
αμφότερα με χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο, και πλή-
ρως ή τουλάχιστον μερικώς οζώδες πρότυπο ανάπτυξης 
(πίνακας 1).

οι ασθενείς με NLPHL είναι συνήθως νέοι, κυρίως 
άνδρες, με περιορισμένη (στάδιο ι ή ιι) νόσο. τυπικά δεν 
έχουν Β συμπτώματα ή προσβολή μεσοθωρακίου. Επί γε-
νικευμένης νόσου ή συστηματικών συμπτωμάτων, η διά-
γνωση είναι ακόμη πιο αναγκαίο να τίθεται από έμπειρο 
αιμοπαθολογοανατόμο, καθώς θα πρέπει να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα 
πλούσιου σε τ-κύτταρα και ιστιοκύτταρα [T-cell/Histio-
cyte-Rich Large B-cell Lymphoma (T/HRLBCL)]. 

Διαφορική διάγνωση
η διαφορική διάγνωση του NLPHL περιλαμβάνει μη-

κακοήθεις και κακοήθεις αιτίες λεμφαδενοπάθειας, που 
είναι σημαντικό να διακριθούν από το NLPHL καθώς 
χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. οι πλέον συνή-
θεις αιτίες λεμφαδενοπάθειας που μπορεί να αποτελέ-
σουν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με το NLPHL είναι:

Προοδευτική μετατροπή των βλαστικών κέντρων 
(Progressive transformation of germinal centers, PT-
GC). Είναι σπάνια κατάσταση, πιο συχνή σε παιδιά, συχνά 
εκδηλώνεται με ασυμπτωματική, επιμένουσα ή υποτρο-
πιάζουσα λεμφαδενοπάθεια. Εμφανίζεται στο 5-10% 
των ασθενών με μη-ειδική λεμφαδενίτιδα (αντιδραστική 
υπερπλασία), και υποτροπιάζει στο 20% των ασθενών. 
το κύριο κριτήριο διαφορικής διάγνωσης μεταξύ PTGC 
και NLPHL είναι η παρουσία των LP κυττάρων. μερι-
κές μελέτες αναφέρουν ότι 10%-30% των ασθενών με 
PTGC εμφανίζουν HL, κύρια NLPHL πριν, ταυτόχρονα 
ή μετά τη διάγνωση11-13 ενώ άλλες δεν έχουν αποδείξει 
αυτή τη σχέση. Παρά την κλινική συσχέτιση της PTGC 
με το NLPHL, η PTGC δε θεωρείται προκαρκινική κα-
τάσταση. μπορεί να σχετίζεται με χρόνια φλεγμονή ή 
αυτοάνοσα νοσήματα. 

Κλασικό λέμφωμα Hodgkin πλούσιο σε λεμφοκύτ-
ταρα (Lymphocyte-Rich Classical Hodgkin Lympho-
ma, LRCHL). μεταξύ των διαφορετικών ιστολογικών 
υποτύπων του cHL, το LRCHL έχει τις περισσότερες κλι-
νικές ομοιότητες με το NLPHL και ένα ενδιάμεσο προ-
φίλ κινδύνου μεταξύ NLPHL και των άλλων υπότυπων 

του cHL. ςε αναδρομικές μελέτες, στο 1/3 περίπου των 
περιπτώσεων που είχαν διαγνωστεί ως NLPHL η διάγνω-
ση άλλαξε σε LRCHL. και τα δύο νοσήματα έχουν όμοια 
αρχική κλινική εμφάνιση και κλινική πορεία με υπεροχή 
των αρχικών σταδίων της νόσου, απουσία ογκώδους νόσου 
και Β συμπτωμάτων. μορφολογικά το LRCHL περιέχει 
τα κλασσικά κύτταρα R-S, που όμως μορφολογικά μπο-
ρεί να μοιάζουν με κύτταρα LP. η διαφορική διάγνωση 
κύρια βασίζεται στον ανοσοφαινότυπο των νεοπλασματι-
κών κυττάρων (CD30+ και συχνά CD15+ στο LRCHL). 
το CD20 μπορεί να εκφράζεται αλλά τυπικά έκφρασή 
του είναι πιο ασθενής από την έκφραση του CD30. Επί-
σης 40% των LRCHLs είναι EBV+.

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα πλούσιο 
σε Τ-κύτταρα και ιστιοκύτταρα [T-cell/Histiocyte-Rich 
Large B-cell Lymphoma (T/HRLBCL)]. Είναι ένα επι-
θετικό NHL που τυπικά εμφανίζεται με Β-συμπτώματα 
και προχωρημένο στάδιο νόσου. Αποτελεί σπάνια μορ-
φολογική ποικιλία του διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα 
Β-κύτταρα λεμφώματος (DLBCL, <5% των περιπτώσεων). 
καθώς η θεραπεία και η πρόγνωση διαφέρει ριζικά από 
το NLPHL, η ακριβής διάγνωση είναι πολύ σημαντική. 

Ενίοτε είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί από το NL-
PHL γιατί και τα δύο μπορεί να έχουν πολύ όμοια μορ-
φολογία και ίδιο ανοσοφαινότυπο στα νεοπλασματικά 
κύτταρα. ςτη βιβλιογραφία πολλές περιπτώσεις που εί-
χαν διαγνωστεί ως διάχυτο NLPHL ήταν πιθανότατα T/
HRLBCL, γεγονός που οφείλεται στη μορφολογική και 
βιολογική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 2 νοσημάτων. 
Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις με είτε ταυτό-
χρονη είτε διαδοχική εμφάνιση T/HRLBCL και NLPHL. 
Όπως και στο NLPHL, οι όγκοι στο T/HRLBCL περιέ-
χουν διάσπαρτα CD20+ μεγάλα B-κύτταρα ανάμεσα σε 
αντιδραστικό υπόστρωμα. τα νεοπλασματικά κύτταρα 
στο T/HRLBCL μοιάζουν με τα LP κύτταρα, όπως και 
με κεντροβλάστες, ανοσοβλάστες ή κύτταρα R-S. το 
κύριο διάφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό είναι η σύν-
θεση και το πρότυπο ανάπτυξης των κυττάρων του υπο-
στρώματος. τα κύτταρα του υποστρώματος στο NLPHL 
είναι συχνότερα μικρά Β-κύτταρα, CD3+CD4+CD57+ 
T-κύτταρα, θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα αλλά και σε 
μικρότερο βαθμό ιστιοκύτταρα, ενώ στο T/HRLBCL εί-
ναι κυρίως CD8+ κυτταροτοξικά τ-κύτταρα και ιστιοκύτ-
ταρα - μακροφάγα. το πρότυπο ανάπτυξης στο NLPHL 
είναι τουλάχιστον μερικώς οζώδες, ενώ στο T/HRBCL 
κυρίως διάχυτο.14,15 (πίνακας 1). 

πορεία νόσου
το NLPHL γενικά έχει καλή πρόγνωση αλλά ασθε-

νείς σε προχωρημένα στάδια δεν ανταποκρίνονται καλά 
στα χημειοθεραπευτικά σχήματα για το cHL. 

τα ποσοστά ανταπόκρισης στην πρώτη γραμμή θερα-
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πείας είναι σε όλες της μελέτες υψηλά με ποσοστά ΠΥ 
90-100%. ςε μελέτη με μακρά παρακολούθηση (>13 έτη) 
καταγράφηκε ποσοστό υποτροπής 44%, περιλαμβανο-
μένης της μετατροπής σε DLBCL, συγκριτικά με προ-
ηγούμενες μελέτες όπου το ποσοστό ήταν 5-21%.16-20 ο 
διάμεσος χρόνος υποτροπής ήταν 3-6 έτη, με συνεχείς 
υποτροπές στις περισσότερες μελέτες, ενδεικτικό της 
ανάγκης για μακρά παρακολούθηση όταν αναλύονται τα 
δεδομένα από ασθενείς με NLPHL. η συνολική επιβίω-
ση (ςΕ) είναι πολύ καλή με ποσοστά 10-ετούς επιβίω-
σης από >90%, αν και στη μελέτη του ETFL το ποσοστό 
επιβίωσης για τους ασθενείς IV σταδίου ήταν χαμηλό-
τερο (<50%).10

Από τη GHSG (German Hodgkin’s Study Group) με-
λετήθηκαν 394 NLPHL και 7904 cHL που έλαβαν όμοια 
θεραπεία ανάλογα με το στάδιο σε 9 διαδοχικές τυχαιο-
ποιημένες μελέτες, δηλ. ΑΘ, ΧμΘ τύπου ABVD, COPP/
ABVD ή BEACOPP ή συνδυασμό ΧμΘ/ΑΘ.11,21,22 ςυνο-
λικά και συγκριτικά με το cHL, οι ασθενείς με NLPHL 
είχαν μια μικρή, στατιστικά σημαντική αύξηση στην επι-
βίωση ελεύθερη αστοχίας της θεραπείας (Freedom From 
Treatment Failure – FFTF) και ςΕ με διάστημα παρακο-
λούθησης 50 μήνες. τα ποσοστά υποτροπής για NLPHL 
και cHL ήταν όμοια αλλά οι ασθενείς με NLPHL είχαν 
λιγότερες πρώιμες και περισσότερες όψιμες υποτροπές. 
Όταν διαστρωματώθηκαν ανάλογα με το στάδιο, η FFTF 
και η ςΕ δε διέφεραν μεταξύ NLPHL και cHL. οι πα-
ράγοντες κινδύνου που βρέθηκαν για το ΝLPHL στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν για την FFTF το προ-
χωρημένο στάδιο, η αναιμία (Hb<10.5 g/dl) και η λεμφο-
πενία, ενώ για τη ςΕ η ηλικία ≥45 έτη, το προχωρημένο 
στάδιο και η αναιμία (Hb<10.5 g/dl).1

ςε ένα ποσοστό ασθενών η πορεία της νόσου επιπλέ-
κεται από μετατροπή σε DLBCL, που μπορεί να συνδυ-
άζεται με NLPHL στην ίδια ανατομική θέση.23 η σχέση 
μεταξύ DLBCL και NLPHL περιγράφηκε αρχικά από 
τους Miettinen και συν.24 σε ποσοστό 10% των ασθενών 
με NLPHL, με το DLBCL να εμφανίζεται 4-11 έτη με-
τά τη διάγνωση του NLPHL. μελέτες με μακρά παρα-
κολούθηση δείχνουν ποσοστά μετατροπής έως και 14%. 

μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν δεύτερη νεοπλασία, 
που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι σχε-
τίζεται με τη θεραπεία. ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης 
δευτεροπαθούς αιματολογικής κακοήθειας όταν στη θε-
ραπεία περιλαμβάνονται αλκυλιούντες παράγοντες ανέρ-
χεται σε 28% σε μεγάλες σειρές ασθενών.25 ςε πολλές 
μελέτες μεταξύ των θανάτων το ποσοστό που οφείλεται 
στη νόσο είναι μικρότερο από αυτό που οφείλεται σε δεύ-
τερες νεοπλασίες. Ενδεικτικά, σε πολυκεντρική μελέτη 
από την Αυστραλία σε 202 ασθενείς με NLPHL περιορι-
σμένου σταδίου, 5/41 θάνατοι οφείλονταν στη νόσο και 
11/41 σε δευτεροπαθείς κακοήθειες, συμπεριλαμβανομέ-
νων 8 συμπαγών όγκων που αναπτύχθηκαν εντός του πε-

δίου ΑΘ.26 ςτη μελέτη του ETFL, από τους 31 θανάτους, 
8 οφειλόταν στη νόσο, 4 σε καρδιακά συμβάματα και 10 
σε δευτεροπαθείς νεοπλασίες (2 NHLs, 5 λευχαιμίες και 
3 συμπαγείς όγκοι). οι παρατηρήσεις αυτές που επιβε-
βαιώνονται και σε άλλες μελέτες, σε συνδυασμό με τη 
μακρά φυσική πορεία της νόσου οδήγησε στην εφαρμογή 
λιγότερο τοξικών θεραπειών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι όψιμες επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία.27

Θεραπεία
η σπανιότητα του NLPHL και η έλλειψη τυχαιοποιη-

μένων μελετών δυσχεραίνουν την ανάπτυξη κατευθυντή-
ριων οδηγιών θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παραδοσιακά, 
η θεραπεία του NLPHL σε πολλές προοπτικές κλινικές 
μελέτες είναι όμοια με αυτή του cHL, παρά όμως τα υψη-
λά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία και δεκαετούς 
επιβίωσης που ξεπερνούν το 90%, όψιμες υποτροπές πα-
ρατηρούνται πιο συχνά από το cHL.21 Άλλη σημαντική 
παρατήρηση αποτελούν οι όψιμες και σχετιζόμενες με τη 
θεραπεία επιπλοκές που αφορούν δευτεροπαθείς κακο-
ήθειες και καρδιοτοξικότητα. μόνο 6% των NLPHL θα 
πεθάνουν από την ίδια τη νόσο ενώ παρόμοιο ή και μεγα-
λύτερο ποσοστό θα πεθάνει από δευτεροπαθή λευχαιμία 
ή κακοήθεια συμπαγών οργάνων.28,29 για τους παραπάνω 
λόγους γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία λιγότερο 
τοξικών πρωτόκολλων, τόσο όσον αφορά τη χημειοθερα-
πεία (ΧμΘ), όσο και την ακτινοθεραπεία (ΑΘ).

Αρχική θεραπεία σταδίων IA και IIA
Παρόλο που η συνήθης θεραπεία για τα αρχικά στά-

δια του cHL περιλαμβάνει ΧμΘ και ΑΘ περιορισμέ-
νου πεδίου, λίγα δεδομένα υποστηρίζουν το ίδιο και για 
το NLPHL. η κατάλληλη θεραπεία των αρχικών σταδί-
ων δεν έχει επαρκώς χαρακτηριστεί. Πολλά ερωτήματα 
παραμένουν σχετικά με το πιθανό όφελος από τη ΧμΘ 
και την απαιτούμενη έκταση του πεδίου ΑΘ. η τρέχουσα 
στρατηγική θεραπείας για τους ασθενείς σταδίου IA και 
IIA συνήθως περιλαμβάνει τοπική-περιοχική ΑΘ με 30-
36 Gy. Δόσεις 30Gy θεωρούνται επαρκείς ακόμα και για 
ασθενείς με αρχικά ογκώδη νόσο, μετά όμως από επιτυ-
χή χειρουργική αφαίρεση.

Χειρουργική αφαίρεση μόνο: τα δεδομένα αφορούν 
κυρίως παιδιά και εφήβους, από μικρές σειρές ασθενών, 
σε μια προσπάθεια αποφυγής της τοξικότητας της θερα-
πείας. Απαιτείται στενή παρακολούθηση μετά από ριζική 
χειρουργική αφαίρεση επί υγιών ορίων της προσβεβλημέ-
νης περιοχής. Από μελέτες του European Network Group 
σε 58 παιδιά (54 με στάδιο IA) που αντιμετωπίστηκαν μό-
νο με παρακολούθηση, μετά από διάμεση παρακολούθη-
ση 50 μηνών δεν καταγράφηκαν θάνατοι και η επιβίωση 
ελεύθερη νόσου (ΕΕΝ) ήταν 57%.30,31 ςε παιδιατρικούς 
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ασθενείς μετά από χειρουργική αφαίρεση λεμφαδένα, 
κλινικές μελέτες που συγκρίνουν ομάδα παρακολούθη-
σης με ομάδα που έλαβε συμπληρωματική θεραπεία (ΑΘ 
ή ΧμΘ ή ΑΘ+ΧμΘ), δείχνουν ότι ενώ η ΕΕΝ υπερέχει 
στην ομάδα που έλαβε συμπληρωματική θεραπεία (90-
100% vs 42-69%), δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά στη ςΕ.30,32,33 ςήμερα, με την εφαρμογή μικρό-
τερων δόσεων και πιο περιορισμένων πεδίων ΑΘ, ο κίν-
δυνος παρενεργειών έχει ελαχιστοποιηθεί και η τακτική 
της παρακολούθησης εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς.

Ακτινοθεραπεία μόνο: ο ρόλος της ΑΘ ως μονοθε-
ραπεία, έχει μελετηθεί σε αναδρομικές μελέτες που δεί-
χνουν ότι η ΕΕΝ και η ςΕ δε διαφέρουν ανάλογα με τη 
χρήση εκτεταμένου, τοπικού ή και περιορισμένου πε-
δίου.34 η ΑΘ περιορισμένου πεδίου με δόσεις 30-36Gy 
θεωρείται κατάλληλη για τους ασθενείς σταδίου ι/ιι. Εν-
δεικτικά σε μελέτη 113 ασθενών που περιελάμβανε 93 
ασθενείς που έλαβαν μόνο ΑΘ και 13 ασθενείς που έλα-
βαν ΑΘ+ΧμΘ, 25 έλαβαν τοπικού πεδίου ΑΘ, 35 περι-
οχικού πεδίου και 46 εκτεταμένου πεδίου. μετά 10ετή 
παρακολούθηση τα ποσοστά FFTF ήταν 89% και 72% και 
η ςΕ 96% και 100% για τα στάδια ι και ιι αντίστοιχα. η 
FFTF και ςΕ δεν διέφεραν μεταξύ των τριών ομάδων.21

ΧΜΘ με ή χωρίς ΑΘ: Αποτελέσματα μελέτης χορή-
γησης βραχείας διάρκειας χημειοθεραπευτικών σχημάτων, 
γενικά στο HL, με βάση τις ανθρακυκλίνες (ABVD, EB-
VM) σε συνδυασμό με ΑΘ, είναι ενθαρρυντικά ως προς 
τα ποσοστά ΠΥ, μείωσης υποτροπών και ςΕ.34,35 Παράλ-
ληλα φαίνεται ότι η χορήγηση βραχείας διάρκειας ΧμΘ 
μειώνει το συσσωρευτικό κίνδυνο από τη χορήγηση των 
ανθρακυκλινών και της μπλεομυκίνης και δύναται να μει-
ώσει την ανάγκη για ΑΘ στα 20Gy.34 τα ποσοστά υπο-
τροπής είναι μικρότερα στους ασθενείς που λαμβάνουν 
2 ή 3 έναντι ενός κύκλου ΧμΘ γι΄ αυτό η χορήγηση 2 ή 
3 κύκλων ΧμΘ συστήνεται ακόμα και σε ασθενείς χω-
ρίς δυσμενείς παράγοντες σταδίου ιΑ.34,36,37 Εξαιρετικά 
αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα για τέσσερις κύκλους 
VAMP ανά 28 ημέρες.38 Αντίθετα σε αναδρομική μελέτη 
από το M.D. Anderson Cancer Center, σε ασθενείς σταδι-
ών ι και ιι που έλαβαν μόνο ΑΘ (37 ασθενείς) ή συνδυ-
ασμένη θεραπεία (11 ασθενείς), με παρακολούθηση 9.3 
έτη, βρέθηκε ότι η προσθήκη της ΧμΘ δεν βελτίωσε την 
επιβίωση χωρίς υποτροπή ή τη ςΕ. Επίσης σε μεγάλες 
μελέτες παιδιών με NLPHL, τα αποτελέσματα επιβεβαι-
ώνουν για ακόμα μια φορά την εξαιρετική πρόγνωση με 
ςΕ 100% στα 6 έτη, αλλά με απουσία οφέλους από την 
συνδυασμένη ΑΘ+ΧμΘ έναντι της ΑΘ. οι περισσότε-
ρες υποτροπές ήταν στη θέση της αρχικής εντόπισης γε-
γονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι τοπική θεραπεία με 
χαμηλής δόσης ακτινοβολία είναι αρκετή για τον έλεγ-
χο της νόσου. 

Μόνο ΧΜΘ: λόγω του κινδύνου τοξικότητας από 
την ΑΘ κυρίως στα παιδιά, σχεδιάσθηκαν πολλές μελέτες 

για την ανάδειξη του πιο κατάλληλου χημειοθεραπευτι-
κού σχήματος με απώτερο σκοπό την αποφυγή της ΑΘ ως 
μονοθεραπεία πρώτης γραμμής και τη χορήγησή της συ-
μπληρωματικά, μόνο στους ασθενείς με θετικό PET-scan 
μετά τη ΧμΘ.39,40 ςε δημοσιευμένες μελέτες, χορήγηση 
βραχείας διάρκειας θεραπευτικών σχημάτων με αλκυλι-
ούντες παράγοντες (CVP) ή με βάση τις ανθρακυκλίνες, 
χωρίς συνοδό ΑΘ φαίνεται να επιτυγχάνουν παρόμοια 
ποσοστά ανταπόκρισης με το συνδυασμό ΧμΘ+ΑΘ.40,41 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι πρώιμα και αντικρουό-
μενα με μικρές σειρές παιδιών που αντιμετωπίστηκαν μό-
νο με ΧμΘ και ανέδειξαν υψηλά ποσοστά υποτροπής.42 
η αντιμετώπιση μόνο με ΧμΘ δε συνιστάται παρά μό-
νο στα πλαίσια κλινικών μελετών. 

Rituximab: τα δεδομένα για τη χρήση του ritux-
imab, ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής, δε φαίνονται 
ικανοποιητικά, λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπών. 
Πρώιμα αποτελέσματα από τη χρήση του ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία δίνουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρι-
σης με ποσοστά όμως υποτροπής έως 25% εντός 43 μη-
νών. λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
από την προσθήκη του στο σχήμα CHOP στη θεραπεία 
των B-NHL, θα μπορούσε να υποτεθεί παρόμοιο αποτέ-
λεσμα και από την προσθήκη στο ABVD κάτι που ακό-
μα χρειάζεται επιβεβαίωση και δοκιμάζεται σε κλινική 
μελέτη φάσης ιιι.43,44

η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητος του συνδυ-
ασμού ΧμΘ+rituximab στην αντιμετώπιση του NLPHL 
αρχικού σταδίου απαιτεί προοπτικές μελέτες.28,43

Αρχική θεραπεία σταδίων IB και IIB
η παρουσία Β συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια της 

νόσου είναι πολύ σπάνια, αλλά σε μελέτες που περιλαμ-
βάνουν ασθενείς σταδίων I/II που έλαβαν μόνο ΑΘ, οι 
ασθενείς με Β συμπτώματα έχουν χειρότερη πρόγνωση 
και χρήζουν επιθετικότερης θεραπείας συγκριτικά με τους 
ασθενείς σταδίων IA/IIΑ.26

Αρχική θεραπεία προχωρημένων σταδίων
Περίπου 20-25% των ασθενών με NLPHL θα διαγνω-

στούν σε στάδιο III και IV. Αυτοί οι ασθενείς έχουν χει-
ρότερη πρόγνωση με κλινική πορεία παρόμοια με αυτή 
των ασθενών με cHL προχωρημένου σταδίου και χρειά-
ζονται πιο επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση. 

ςτη μελέτη του ETFL10 από τους 219 ασθενείς που 
επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του NLPHL, στάδιο III και 
IV είχαν 14% και 6% αντίστοιχα. οι ασθενείς αυτοί έλα-
βαν ΑΘ, ΧμΘ ή ΑΘ+ΧμΘ. με διάμεση παρακολούθηση 
8 έτη, η ςΕ και η FFTF ήταν για τους ασθενείς σταδίου 
III 94% και 62% και για τους ασθενείς σταδίου IV 41% 
και 24% αντίστοιχα. ςτη συνολική ανάλυση του GHSG, 
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η 8-ετής FFTF για τα προχωρημένα στάδια ήταν περίπου 
75% μετά από θεραπεία με COPP/ABVD ή BEACOPP 
με ή χωρίς ΑΘ.1

τα συγκριτικά δεδομένα για την αποτελεσματικότη-
τα των διαφόρων συνδυασμών ΧμΘ είναι περιορισμέ-
να, ωστόσο η χορήγηση του ABVD ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία φαίνεται να έχει καλή αποτελεσματικότητα και 
λιγότερη τοξικότητα συγκριτικά με άλλα σχημάτα που 
περιλαμβάνουν ανθρακυκλίνες.20

η ΑΘ στους ασθενείς με νόσο προχωρημένου σταδίου 
έχει παρηγορητικό ρόλο κυρίως σε ασθενείς με ογκώδη 
νόσο και πιεστικά φαινόμενα σε ζωτικά όργανα, πόνο ή 
δυσφορία ή επί εντοπισμένου PET-θετικού υπολείμμα-
τος μετά τη ΧμΘ.

Θεραπεία υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής 
νόσου

η χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος anti-CD20, 
rituximab, έχει δοκιμαστεί σε πολλές κλινικές μελέτες, 
με πρώτη αναφορά χορήγησης σε ασθενή με NLPHL το 
1999. ςε πρόσφατες κλινικές μελέτες (οι περισσότερες 
φάσης ιι) δοκιμάζεται η δράση του rituximab (375mg/
m2, 4 εβδομαδιαίες δόσεις) σε ασθενείς με υποτροπή ή 
ανθεκτική νόσο. η θεραπεία είναι καλώς ανεκτή με εξαί-
ρεση ήπιες αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση. ςε 
διάμεση παρακολούθηση 6 έτη, η συνολική ανταπόκρι-
ση ήταν 94% και ο διάμεσος χρόνος εξέλιξης της νόσου 
33 μήνες.45,46,47 

ςε κλινική μελέτη φάσης ιι δοκιμάζεται επίσης, σε 
ασθενείς με υποτροπή, η αποτελεσματικότητα του μο-
νοκλωνικού ofatumumab χωρίς διαθέσιμα δημοσιευμέ-
να αποτελέσματα.

ςε ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο πα-
ρά τη χορήγηση rituximab ή ΑΘ, δοκιμάζονται εντατικά 
χημειοθεραπευτικά σχήματα δεύτερης γραμμής ως επί 
cHL. ο έλεγχος της νόσου είναι καλύτερος στους ασθε-
νείς που θα υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση συ-
γκριτικά με αυτούς που θα λάβουν μόνο ΧμΘ διάσωσης, 
όμως δε φαίνεται στις περισσότερες μελέτες να υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στη ςΕ.48,49

Σύνοψη Θεραπευτικής Αντιμετώπισης
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών 

και σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδη-
γίες του NCCN, ασθενείς σταδίου ιΑ, ιιΑ θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν με ΑΘ, 30-36 Gy, τοπικού-περιοχικού 
πεδίου (Grade 1C) αλλά πιο ασφαλής και αποτελεσματι-
κή θεωρείται η χορήγηση 2-3 κύκλων ABVD σε συνδυ-
ασμό με χαμηλή δόση ΑΘ 20 Gy. Απλή παρακολούθηση 
μετά από ριζική χειρουργική αφαίρεση θα μπορούσε 
να προταθεί μόνο σε παιδιά προς αποφυγή τοξικότητας 

(Grade 2C). Ασθενείς κλινικού σταδίου ιΒ, ιιΒ μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με συνδυασμό ΧμΘ+ΑΘ προσβε-
βλημένου πεδίου. τα αποτελέσματα της μονοθεραπείας 
με rituximab είναι ακόμη πρώιμα. η χορήγησή του ή η 
προσθήκη του στη ΧμΘ προς το παρόν πρέπει να γίνο-
νται στα πλαίσια κλινικών μελετών.

ςε ασθενείς προχωρημένου σταδίου (ιιι, IV) ως πρώ-
της γραμμής θεραπεία προτείνεται η χορήγηση ΧμΘ σύμ-
φωνα με τα πρωτόκολλα του cHL. η χορήγηση 8 κύκλων 
ABVD φαίνεται να αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. 
τα σχήματα με αλκυλιούντες παράγοντες (τύπου CVP) 
δεν φαίνεται να υπερέχουν έναντι του ABVD, επομένως 
οι αλκυλιούντες παράγοντες θα μπορούσαν να αποφευ-
χθούν κυρίως στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες λόγω 
κινδύνου υπογονιμότητας και δευτεροπαθούς μυελοδυ-
σπλαστικού συνδρόμου ή οξείας μυελογενούς λευχαιμί-
ας. το rituximab μπορεί στο μέλλον να προστεθεί στα 
ήδη υπάρχοντα σχήματα. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
που να υποστηρίζουν την προσθήκη της ΑΘ ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία με εξαίρεση τους ασθενείς με αρχικά 
ογκώδη νόσο ή υπολλειματική νόσο μετά τη ΧμΘ, που 
πιθανόν ωφελούνται. 

Σύνοψη
το NLPHL είναι μια μοναδική κλινικοπαθολογοανα-

τομική οντότητα, που διαφέρει από τους υποτύπους του 
cHL, εκτός του LRCHL, με το οποίο έχει κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά.50 τα νεοπλασματικά κύτταρα στο NL-
PHL είναι τα LP κύτταρα που διαφέρουν μορφολογι-
κά και ανοσοφαινοτυπικά από τα κλασικά RS κύτταρα.

η διαφορική διάγνωση του NLPHL περιλαμβάνει 
PTGC, LRCHL και T/HRBCL, συχνά είναι δύσκολη και 
στηρίζεται στον ανοσοφαινότυπο των νεοπλασματικών 
κυττάρων και των κυττάρων του υποστρώματος.

το ποσοστό της ςΕ είναι υψηλό για τη νόσο αρχικού 
σταδίου αλλά σημαντικά χαμηλότερο στη νόσο προχω-
ρημένου σταδίου. Ασθενείς με πρώιμα στάδια με κακούς 
προγνωστικούς δείκτες και ασθενείς με προχωρημένα 
στάδια, συνήθως περιλαμβάνονται στα θεραπευτικά πρω-
τόκολλα του cHL. Αντίθετα η θεραπεία για τους ασθε-
νείς με NLPHL στα στάδια IA/IIA είναι λιγότερο καλά 
καθορισμένη και περιλαμβάνει παρακολούθηση σε επι-
λεγμένους παιδιατρικούς ασθενείς, μόνο ΑΘ ή συνδυα-
σμένη ΧμΘ+ΑΘ. 

ςήμερα τα ερωτήματα που μελετώνται σχετικά με το 
NLPHL είναι: α) ο ρόλος της παρακολούθησης χωρίς θε-
ραπεία, στους ασθενείς περιορισμένου σταδίου κυρίως 
στους παιδιατρικούς ασθενείς, β) τo πιθανό όφελος των 
σχημάτων ΧμΘ με αλκυλιούντες παράγοντες συγκριτι-
κά με συνδυασμούς που δεν περιλαμβάνουν αλκυλιού-
ντες παράγοντες, γ) ο ρόλος του rituximab στην θεραπεία 
πρώτης γραμμής, καθώς και δ) η ανάγκη να διαχωριστεί 
από το HL και να αποτελέσει μια ιδιαίτερη οντότητα. 
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Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
by Flora N. κοntopidou, Theoni κanellopoulou

Second Department of Internal Medicinec, National and Kapodistrian University of Athens, 
Ippokration General Hospital, Athens, Greece 

ABSTRACT: Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin’s Lymphoma (NLPHL) is rare, accounting for 
approximately 5% of all Hodgkin’s lymphoma (HL) cases in Western countries. NLPHL and classical 
Hodgkin lymphoma (cHL) differ substantially in their histopathology, presenting features and clinical 
course. The neoplastic cell is the lymphocytic and histiocytic cell (LP cell), rather than the Reed–Stern-
berg (RS) cell of cHL. Unlike the RS cells, LP cells express both CD20 and CD45 (leukocyte common 
antigen) and are negative for CD15 and CD30. In comparison with cHL, NLPHL presents with a strik-
ing male predominance, while the disease is localized [Ann Arbor stages (AAS) I/II] in more than 80% 
of the patients and is rarely associated with B-symptoms and mediastinal involvement. Since this dis-
ease is so uncommon, most information concerning treatment and outcome has come from reports of 
single institutions or pooled, multi-institutional retrospective analyses. As a result, treatment recommen-
dations in NLPHL are diverse and range from noncurative options, such as watchful waiting or single-
agent rituximab, through involved field radiation alone or combined modality therapy.
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Ειδικές κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές  
στο λέμφωμα Hodgkin

Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

ΠΕριληψη: Πέραν των θεωρούμενων τυπικών εκδηλώσεων του λεμφώματος Hodgkin, που συνολικά 
συνιστούν το 80-85% των περιπτώσεων, στο λέμφωμα αυτό περιγράφονται και ορισμένες άτυπες κλι-
νικές εκδηλώσεις ή σύνδρομα, όπως και σπάνιες παρανεοπλασματικού τύπου εκδηλώσεις. οι πρώτες 
αφορούν κυρίως πρωτοπαθείς εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις της νόσου, που είναι σπανιότερες από ότι επί 
μη Hodgkin λεμφωμάτων και μπορεί να αφορούν κάθε ιστό και όργανο και τη λεμφωδυνία μετά λήψιν 
οινοπνεύματος, κάτι που ήταν γνωστό από παλαιά και έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για την αποσαφήνι-
ση της παθογένειάς του. Από το αίμα μπορεί να εκδηλωθεί αναιμία ποικίλης βαρύτητος, λευκοκυττά-
ρωση, θρομβοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, αλλά σπανιότερα και πανκυτταροπενία με ίνωση του μυελού. 
ςυχνές είναι επίσης οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις, με οργανοειδικότητα, τόσο σαν αυτοάνοσες κυτταρο-
πενίες του περιφερικού αίματος, όσο και σαν άλλα νοσήματα ανοσολογικής αρχής. ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα «παρανεοπλασματικού τύπου» σύνδρομα, που είναι εκδηλώσεις βλάβης 
ιστών και οργάνων μη εμφανώς διηθημένων από τη νόσο, αλλά υφιστάμενων διαταραχές σχετιζόμενες 
με ορμονικούς, χυμικούς, ανοσολογικούς ή άλλους αδιευκρίνιστους μηχανισμούς. τέτοιες οντότητες εί-
ναι μια ομάδα νευρολογικών συνδρόμων, με κύριο εκπρόσωπο την υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλι-
ση/ατροφία, αλλά και την προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια, το σύνδρομο stiff-person, 
διάφορες περιφερικές αξονικές πολυρριζονευρίτιδες και άλλα σπανιότερα. Άλλα παρανεοπλασματικού 
τύπου κλινικά σύνδρομα είναι το σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων και η ιδιοπαθής χολόσταση, το 
νεφρωσικό σύνδρομο, διάφορες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες καθώς και κοκκιωματώδεις αγγειίτι-
δες στους οφθαλμούς και το κΝς, οπισθία ραγοειδίτις, χοριοαμφιβληστροειδίτις, η αμυλοείδωση, υπε-
ρασβεστιαμία, πληκτροδακτυλία, βαρεία μυασθένεια, ιχθύαση, γαλακτόρροια, ρευματική πολυμυαλγία 
κ.λπ. η γνώση των άτυπων και ασυνήθιστων αυτών κλινικών εκδηλώσεων και συνδρόμων και η έγκαι-
ρη διάγνωσή τους, είναι σημαντική για τον κλινικό αιματολόγο, και μπορεί να αποβεί ευεργετική ή σω-
τήρια για τον ασθενή, δεδομένου ότι αρκετά από τα σύνδρομα αυτά αναστρέφονται και διορθώνονται 
πλήρως, ή τουλάχιστον σταθεροποιούνται με την εφαρμογή της κατάλληλης αντιλεμφωματικής αγωγής.
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Aνασκόπηση

1. Εισαγωγή
η τυχαία διαπίστωση ανώδυνης, συνήθως τραχηλι-

κής, λεμφαδενικής διόγκωσης από τον ασθενή, το συγ-
γενικό περιβάλλον ή τον οικογενειακό ιατρό σε εξέταση 
ρουτίνας, αποτελεί τον πιο συχνό τρόπο (~40%) εμφά-
νισης του λεμφώματος Hodgkin (HL). Άλλοτε η νόσος 
εμφανίζεται ως διεύρυνση του μεσοθωρακίου, σε τυχαίο 
ακτινολογικό έλεγχο. ςτις περιπτώσεις αυτές το στάδιο 

είναι συνήθως πρώϊμο και η πρόγνωση καλή. Ακολουθεί 
σε συχνότητα, η εμφάνιση με πιεστικά φαινόμενα από δι-
ογκωμένους λεμφαδένες, όπως ο ξηρός βήχας από βρογ-
χικό ερεθισμό. Επί ταχείας μάλιστα εξέλιξης της νόσου, 
ή υποεκτίμησης του βήχα και μη απεικόνισης του θώ-
ρακα, μπορεί να εμφανιστούν σύνδρομο άνω κοίλης ή 
απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών. Επίσης από πιεστικά 
φαινόμενα μπορεί να αποφραχθούν οι ουρητήρες, και να 
προκληθεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η σφαγίτιδα, και 
να προκληθεί σύνδρομο σηραγγώδους κόλπου, ή να συμ-
βεί παθολογικό κάταγμα σπονδύλου, πίεση του νωτιαίου 
μυελού και παραπάρεση.
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η συνηθέστερη συμπτωματολογία είναι παρατεινό-
μενος πυρετός, χωρίς συνοδά σημεία εστιακής λοίμωξης, 
(πυρετός αγνώστου αιτιολογίας). ο πυρετός έχει ποικίλα 
μοντέλα, με κλασσικότερο τον κυματοειδή, που μπορεί 
να υπερβαίνει τους 39° C, υποχωρεί δύσκολα με αντιπυ-
ρετικά ή αντιφλεγμονώδη, διατηρείται για 5-9 ημέρες και 
ακολουθείται από περίοδο απυρεξίας 2-6 ημερών, πριν 
εμφανιστεί νέο κύμα (πυρετός Pel-Ebstein, εικόνα 1). Ενί-
οτε ο κυματοειδής πυρετός συνοδεύεται και από κυματο-
ειδή εμφάνιση κακουχίας, αρθραλγιών, εφιδρώσεων και 
κεφαλαλγίας, και πολύ σπάνια από κυκλική αιμοποίηση. 
Άλλοτε ο πυρετός είναι συνεχής και υφέσιμος, ή χαμηλός, 
απογευματινός, παρατεινόμενος για πολλές εβδομάδες και 
συνοδεύεται από εφιδρώσεις, όπως επί κοκκιωματώδους 
νόσου. ςε κάθε περίπτωση ο πυρετός αποτελεί δυσμενές 
προγνωστικό σημείο ή σημείο προχωρημένης/ανθεκτικής 
νόσου και λύεται με άφθονες εφιδρώσεις, καταβολή, σω-
ματική κακουχία και εξάντληση. τα παραπάνω μπορεί να 
συνοδεύονται από απώλεια βάρους, η οποία μπορεί να 
υπάρχει και χωρίς πυρετό ή εφιδρώσεις. 

οι νυκτερινές εφιδρώσεις προκαλούνται από μη αντι-
ληπτές μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τον ύπνο. ςε 
μια μελέτη συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας, δια-
πιστώθηκε μεταβολή θερμοκρασίας 0.5-1.5° C. τις νυκτε-
ρινές ώρες, 30-60 min πριν τις εφιδρώσεις, που αφύπνιζε 
τους ασθενείς, εύρημα δηλωτικό ανάπτυξης μη διαπιστού-
μενων βραχυχρονίων πυρετικών κυμάτων.1

ο πυρετός προκαλείται από αυτόνομη παραγωγή ιντερ-
λευκίνης (IL)-1, όπως έχει αποδειχτεί σε ιστούς ασθενών 
με HL.2 Εκτός της IL-1 παράγονται και άλλες κυτταρο-
κίνες, με δράση ενδογενούς πυρετογόνου. Έκφραση IL-
6 και του υποδοχέα της έχει βρεθεί σε κύτταρα R-S in 
vitro και in vivo, και αυξημένα επίπεδά της ανευρίσκο-
νται στον ορό, υποχωρούν μετά την εφαρμογή επιτυχούς 
θεραπείας,3 και συσχετίζονται με την παρουσία πυρετού, 
άλλων Β-συμπτωμάτων και ενδεχομένως με τη συνολική 
επιβίωση.4 ςε επίπεδο mRNA, έχει βρεθεί επίσης αυξη-
μένη έκφραση IL-1α, IL-1β, TNFα και TNFβ, με ποικί-
λη έκφραση στις διάφορες εστίες της νόσου ακόμα και 
στον ίδιο ασθενή. η IL-1β βρέθηκε ιδιαίτερα αυξημέ-
νη σε ασθενείς με Β-συμπτώματα, ενώ η έκφραση των 
υπόλοιπων δεν συσχετίστηκε με κάποια κλινική ή εργα-
στηριακή παράμετρο.5 ςύμφωνα με ανάλυση μεγάλου 
αριθμού ασθενών της γερμανικής ομάδας, τα επίπεδα 
sIL-2R, IL-6, IL-7, IL-8 και G-CSF, συσχετίζονταν σημα-
ντικά με τη δραστηριότητα της νόσου και την παρουσία 
Β-συμπτωμάτων, ενώ τα επίπεδα της IL-6 σχετίζονταν με 
το διάστημα ελεύθερο νόσου μετά την αρχική θεραπεία.6

η αυξημένη έκφραση και παραγωγή των αιμοποιη-
τικών (κυρίως κοκκιοκυτταροποιητικών) κυτταροκινών 
και αυξητικών παραγόντων μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα 
αιματολογικά ευρήματα και τα συστηματικά συμπτώμα-
τα της νόσου (αρθραλγίες, μυαλγίες, σωματική κακου-
χία, εξάντληση, απώλεια βάρους). Ενίοτε οι εκδηλώσεις 

Εικόνα 1. Κυκλικός πυρετός στο λέμφωμα Hodgkin (πυρετός Pel-Ebstein).
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από τους μύες και τις αρθρώσεις προέχουν και μπορεί να 
συνοδεύονται από πυρετό, χωρίς λεμφαδενοπάθεια, οπό-
τε (παρ)ερμηνεύονται ως ρευματική πολυμυαλγία, αγ-
γειίτιδα, οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα ή νόσος 
Still, και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με κορτικοειδή, 
με αποτέλεσμα ύφεση των συμπτωμάτων και καθυστέ-
ρηση της διάγνωσης του HL.

2. Ασυνήθεις ειδικές κλινικές εκδηλώσεις 
της νόσου

ςε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ασθενών οι κλινικές 
εκδηλώσεις δεν είναι τυπικές, είτε απουσιάζει η λεμφα-
δενοπάθεια, ή κάποιο εύρημα που να θυμίζει λεμφοϋπερ-
πλασία.7 Παρακάτω θα γίνει αναφορά στα άτυπα ή σπάνια 
κλινικά σύνδρομα και εκδηλώσεις του HL, τα οποία πα-
ρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.

2.1. Κνησμός και δερματικές εκδηλώσεις
ο κνησμός είναι αίσθηση που μεταβιβάζεται με νευ-

ρικές οδούς παρόμοιες με εκείνες του πόνου, αλλά οι 
προσιούσες ίνες του ανταποκρίνονται στην ισταμίνη, την 
ακετυλχολίνη και άλλα κνησμογόνα, όχι όμως σε μηχα-
νικά ερεθίσματα. Παρατηρείται στο 10-30% των ασθε-
νών, συχνότερα στην οζώδη σκλήρυνση. ςε μια σειρά 
360 ασθενών, ήπιο κνησμό είχαν 90, των οποίων τα κλι-
νικά χαρακτηριστικά και η επιβίωση δεν διέφεραν από 
εκείνα 249 ασθενών χωρίς κνησμό. η επιβίωση όμως 21 
ασθενών με σοβαρό κνησμό ήταν σημαντικά μικρότερη 
εκείνης των ασθενών χωρίς, ή με ήπιο κνησμό και πα-
ρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά, επομένως προτάθηκε ο 
κνησμός να συμπεριληφθεί στα Β-συμπτώματα.8 Ενίοτε 
συνοδεύεται από πυρετό, εφιδρώσεις ή λεμφωδυνία μετά 
από λήψη οινοπνεύματος, ξεκινάει σαν τοπική εκδήλω-
ση και αργότερα γενικεύεται. τα επεισόδια διαρκούν λίγα 
λεπτά έως αρκετές ώρες, εμφανίζονται μία έως αρκετές 
φορές την ημέρα και είναι συχνότερα τη νύχτα.9 μπορεί 
να είναι η μοναδική εκδήλωση της νόσου, δεν συνοδεύ-
εται συνήθως από εξάνθημα, προηγείται της εμφάνισης 
λεμφαδενοπάθειας έως και έτη, και υποχωρεί θεαματικά 
με την αντιλεμφωματική θεραπεία, ενώ ανθίσταται στα 
αντιισταμινικά. ςυνεπώς η παρουσία και η ένταση του 
κνησμού ακολουθούν τη δραστηριότητα της νόσου, όπως 
και τα άλλα συστηματικά συμπτώματα. Παθογενετικά ο 
μη δερματοπαθητικός κνησμός σχετίζεται με δράση πρω-
τεολυτικών ενζύμων και απελευθέρωση χολικών αλάτων, 
παραθορμόνης, προσταγλανδινών και κινίνης. ςτην αντιμε-
τώπισή του τα κλασσικά η1-αντιισταμινικά δεν βοηθούν, 
οι η2- και η3-αναστολείς είναι πιο αποτελεσματικοί, αλ-
λά συχνά οι ασθενείς χρειάζονται ανταγωνιστές οπιοει-
δών, κορτικοειδή ή παροξετίνη και μυρταζαπίνη.10 Έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις HL με σοβαρό κνησμό και άλ-

λα Β-συμπτώματα, που συνοδεύονταν από υπερπρολα-
κτιναιμία και γαλακτόρροια, τα οποία υποχωρούσαν με 
αντιλεμφωματική θεραπεία και αποδόθηκαν σε υπερβο-
λικό ερεθισμό των μαστών από ξέση ή σε απελευθέρω-
ση προλακτίνης μέσω κυτταροκινών. 

ο κνησμός ωστόσο μπορεί να συνοδεύει και δερμα-
τική διήθηση από τη νόσο (πρωτοπαθή εξωλεμφαδενική 
εμφάνιση ή προσβολή στα πλαίσια υποτροπής/γενίκευ-
σης). οι δερματικές βλάβες είναι συνηθέστερα κηλίδες 
ή σκληρές βλατίδες και οζίδια, υποχωρούν και επανεμ-
φανίζονται, και μοιάζουν με λεμφωματώδη κοκκιωμάτω-
ση, αλλά διακρίνονται από την έκφραση των CD30 και 

Πίνακας 1. Άτυπες/ασυνήθιστες κλινικές εκδηλώσεις 
του λεμφώματος Hodgkin

Κλινικά σύνδρομα
Χρόνιος επίμονος κνησμός με ή χωρίς λεμφαδενοπά-

θεια
Λεμφωδυνία ή/και οστικό άλγος μετά πόσιν οινοπνευ-

ματωδών
Πολυαρθρικά συμπτώματα χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Πλευριτική συλλογή χωρίς σημαντική λεμφαδενοπά-

θεια
Εμπύρετο με γαστρεντερικά συμπτώματα δίκην φλεγ-

μονώδους νόσου του εντέρου
Σύνδρομο “εβένινου” σπονδύλου
Σύνδρομο Tietze
Πανκυτταροπενία με ίνωση μυελού
Κυματοειδής πυρετός με κυκλική πανκυτταροπενία
Λεμφωματική μηνιγγίτιδα
Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
Οξεία αυτοάνοση κυτταροπενία περιφερικού αίματος
Εκτροπή τύπου συνδρόμου Richter επί ΧΛΛ/μικρολεμ-

φοκυτταρικού NHL

Ασυνήθιστες εντοπίσεις
Θύμος αδένας (+/- βαρεία μυασθένεια)
Δακτύλιος Weldeyer χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Πρωτοπαθής σπληνική εντόπιση απουσία λεμφαδενο-

πάθειας
Πρωτοπαθής / μονήρης εντόπιση στο δέρμα
Πρωτοπαθής εντόπιση στον πνεύμονα
Πρωτοπαθής εντόπιση στο ήπαρ (+/- σύνδρ. χολό-

στασης) απουσία λεμφαδενοπάθειας
Πρωτοπαθής εντόπιση στο θωρακικό τοίχωμα
Πρωτοπαθής εντόπιση στο γαστρεντερικό χωρίς 

εξωτερική λεμφαδενοπάθεια
Πρωτοπαθής εντόπιση στο ΚΝΣ
Πρωτοπαθής οστική νόσος χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Άλλη πρωτοπαθής εξωλεμφαδενική εντόπιση
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CD15. η πρόγνωση είναι συνήθως πολύ καλή και συχνά 
παρέρχεται μεγάλο διάστημα πριν την εξέλιξη της νόσου.11 
ςπανιότερα το δέρμα διηθείται κατά συνέχεια ιστού από 
υποκείμενους λεμφαδένες, ή σε υποτροπή και γενίκευ-
ση της νόσου, με λεμφαγγειακή ή αιματογενή διασπορά. 
ςε μεγάλες αναδρομικές μελέτες η συχνότητα προσβο-
λής του δέρματος επί HL υπολογίζεται σε 1-2%.12 τέλος 
κνησμός μπορεί να συνοδεύει άλλες, μη διηθητικής αι-
τιολογίας δερματικές εκδηλώσεις του HL, όπως ομαλός 
λειχήνας, οζώδες ερύθημα, σπογγοειδής μυκητίαση, έκ-
ζεμα κλπ.13 το οζώδες ερύθημα μπορεί να αποτελεί την 
αρχική εκδήλωση της νόσου και να προηγείται της εμφά-
νισης λεμφαδενοπάθειας ή άλλων κλινικών εκδηλώσεων.

2.2. Εμφάνιση ως πρωτοπαθής 
εξωλεμφαδενική νόσος

Είναι εμφάνιση ασυνήθιστη, πολύ σπανιότερη από 
ότι επί NHL. Πρωτοπαθώς εξωλεμφαδενικό HL μπορεί 
να εκδηλωθεί σε κάθε όργανο, συνηθέστατα σε πρώιμο 
στάδιο (ι-ιιΕ) ή να αφορά κεντρικά και περιφερικά λεμ-
φικά όργανα όπως ο θύμος14, ο δακτύλιος του Waldeyer 
και ο σπλήνας. τα ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστι-
κά, η ανταπόκριση στη θεραπεία και η πρόγνωση δεν δι-
αφέρουν εκείνων της λεμφαδενικής νόσου, υπάρχει όμως 
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του ιού EBV.15 το θυ-
μικό HL μπορεί να συνοδεύεται από βαρεία μυασθένεια, 
όπως το θύμωμα.14 

το HL σπανίως προσβάλλει τον γαστρεντερικό σω-
λήνα, και αυτό γίνεται κυρίως σε ασθενείς σταδίου IV. 
ςυνηθέστερα εκδηλώνεται με αιμορραγία πεπτικού, κοι-
λιακά άλγη, ατελή ή πλήρη εντερική απόφραξη. Ενδοσκο-
πικά διαπιστώνεται πάχυνση τοιχώματος ή προβάλλουσα 
μάζα, και στην απεικόνιση, διαταραχή της φυσιολογικής 
εντερικής παρυφής, κατάργηση του περισταλτισμού και 
μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια.16 η μοίρα που προσβάλ-
λεται περισσότερο είναι το λεπτό έντερο, αλλά έχει ανα-
φερθεί και προσβολή του οισοφάγου, του στομάχου17, 
του 12-δακτύλου και του ορθού.18 ςε πολλές περιπτώσεις 
προηγείται ή συνυπάρχει φλεγμονώδης νόσος του εντέ-
ρου, και στις περιπτώσεις αυτές έχει ενοχοποιηθεί αιτιο-
παθογενετικά η μακρά ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 
αναστολείς του TNFα.18 Άλλοτε το HL μιμείται απόλυτα 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, με χρόνια πορεία, πυρε-
τικά κύματα και διαρροϊκό σύνδρομο, που υφίενται και 
υποτροπιάζουν, μέχρι να διαπιστωθεί λεμφαδενοπάθεια 
ασύμβατης βαρύτητας, ή εντερική απόφραξη, και να τεθεί 
η διάγνωση με ενδοσκοπική βιοψία ή βιοψία εντερεκτο-
μής.19 Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν αναφερθεί αρκετές 
περιπτώσεις ταυτόχρονης εκδήλωσης HL και αδενοκαρ-
κινώματος στομάχου.17

οι πνεύμονες αποτελούν συνήθη εντόπιση της νόσου 
σε προχωρημένα στάδια, αλλά το πρωτοπαθές πνευμονι-

κό HL είναι εξαιρετικά σπάνιο. ςτις περιπτώσεις αυτές η 
λοβεκτομή ή η πνευμονεκτομή, όταν είναι εφικτές, αποτε-
λούν διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό συγχρόνως.20 
ςπανιότερα η διαβρογχική βιοψία μπορεί να βοηθήσει. 
η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με Β-συμπτωματολογία, 
ξηρό βήχα και θωρακικό άλγος. ιστολογικά η διάγνωση 
μπορεί να είναι δυσχερής και να ερμηνευτεί σαν πνευ-
μονίτις εξ υπερευαισθησίας, σαρκοείδωση κ.α.21 Ασυ-
νήθιστη είναι η βρογχική εντόπιση, που εκδηλώνεται 
με χρόνιο ξηρό βήχα, πυρετό, ηωσινοφιλία και πνευμο-
νικές διηθήσεις.22 Επίσης ασυνήθιστη είναι η εμφάνιση 
της νόσου στο θωρακικό τοίχωμα, που μπορεί να επιμο-
λυνθεί, να αποστηματοποιηθεί ή να συριγγοποιηθεί. λι-
γότερο σπάνια εκδηλώνεται με πλευριτική συλλογή και 
προσβολή του υπεζωκότα, με ή χωρίς πυρετό και συστη-
ματικά συμπτώματα. 

Επιπλέον HL έχει περιγραφεί στον θυρεοειδή, τον ου-
ρητήρα, το σώμα και τον τράχηλο της μήτρας, τη γνάθο, το 
μέσον ούς, τον οφθαλμικό κόγχο, τους γραμμωτούς μυς, 
το λάρυγγα, και το κεντρικό νευρικό σύστημα (κΝς). η 
προσβολή του κΝς είναι πολύ σπάνια και γίνεται, είτε με 
επέκταση από παρακείμενους ιστούς (συνήθως οφθαλμικό 
κόγχο και σπλαγχνικό κρανίο), είτε με απ’ευθείας πρωτο-
παθή ανάπτυξη, που κυρίως απαντάται σε ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς.23 ςτην πρώτη περίπτωση προέχουν 
τοπικά συμπτώματα (ετερόπλευρες διαταραχές όρασης, 
πρόπτωση βολβού, στραβισμός, διπλωπία)24 ενώ στη δεύ-
τερη, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα μιμούνται 
μηνιγγίωμα ή γλοίωμα.25 ςυχνότερα ανευρίσκεται προ-
σβολή κΝς σε υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. τέ-
λος HL εκδηλώνεται και με παραπάρεση και πρωτογενή 
προσβολή του επισκληρίδιου χώρου, ή αποτελεί επέκτα-
ση πρωτοπαθούς οστικής νόσου των σπονδύλων. ςε μια 
αναδρομική ανάλυση 512 ασθενών, παρόμοια ανάπτυ-
ξη εκδηλώθηκε σαν αρχική εμφάνιση της νόσου σε ένα 
ασθενή και σαν εκδήλωση υποτροπής σε 6.26

το ήπαρ αποτελεί συνήθη εντόπιση της νόσου σε προ-
χωρημένα στάδια ή σε ανθεκτική υποτροπή, ωστόσο η 
εκδήλωση πρωτοπαθούς νόσου είναι εξαιρετικά σπάνια. 
η ηπατική εντόπιση σε αρκετές περιπτώσεις δεν τεκμη-
ριώνεται λόγω των δυσχερειών και κινδύνων της βιοψίας, 
και η ύπαρξη της νόσου πιθανολογείται από απεικονιστι-
κά ελλείμματα ή παθολογικές εξετάσεις ηπατικής βιοχη-
μείας. ςε αναδρομική ανάλυση 56 ασθενών με προσβολή 
του ήπατος στην αρχική διάγνωση, η 10-ετής επιβίωση 
ήταν 44%.27 

2.3. Εμφάνιση ως οστική νόσος
οστικές εκδηλώσεις σαν αρχική εκδήλωση HL είναι 

εξαιρετικά σπάνιες. οστική προσβολή αναφέρεται σε 
7/147 ασθενείς στην ανάλυση του Auckland, αλλά μόνο 
σε ένα στην αρχική διάγνωση.28 ςτη μελέτη της Mayo 
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Clinic αναφέρθηκαν 25 περιπτώσεις οστικής προσβο-
λής σε 70 χρόνια, οι 15 στην αρχική διάγνωση (12 με 
λεμφαδενική κυρίως νόσο). ςε 3 ήταν πρωτοπαθής οστι-
κή νόσος (μονήρης εντόπιση=1, πολυεστιακή=2).29 Επί 
πρωτοπαθούς οστικής νόσου συνηθέστερες θέσεις προ-
σβολής είναι η σπονδυλική στήλη και η λεκάνη και μπο-
ρεί να εκδηλωθεί οξέως με συμπτωματολογία συμπίεσης 
του νωτιαίου μυελού. η κλινική εικόνα θυμίζει μονήρη 
οστικό όγκο, με άλγος συχνά συνοδευόμενο από λεμφα-
δενοπάθεια και Β-συμπτώματα. η ακτινολογική εικόνα 
είναι συνηθέστερα οστεοβλαστικού ή μεικτού τύπου και 
σπανιότερα οστεολυτικού.30 Ακόμα και αμιγής οσφυαλ-
γία έχει αναφερθεί ως αρχική εκδήλωση της νόσου, και 
μάλιστα επιδεινούμενη μετά από λήψη οινοπνεύματος.31 
η οζώδης σκλήρυνση είναι ο προέχων ιστολογικός τύ-
πος28,29 αλλά η ιστολογική ταυτοποίηση έχει συχνά δυ-
σκολίες και μπορεί να εκληφθεί σαν μεταστατική νόσος 
ή οστεομυελίτις, και μάλιστα φυματιώδης. Έχουν ανα-
φερθεί περιπτώσεις με παραγωγή G-CSF και μεγάλη 
λευκοκυττάρωση και άλλες με ηωσινοφιλία, που προη-
γείτο των οστικών εκδηλώσεων αρκετούς μήνες. η οστι-
κή προσβολή δε φαίνεται να επηρεάζει την ανταπόκριση 
στη χημειοακτινοθεραπεία.28-31

ορισμένες φορές έχει περιγραφεί εμφάνιση της νόσου 
με μορφή συνδρόμου Tietze, δηλαδή με επίμονο άλγος 
πλευρών και στέρνου, πριν την εμφάνιση λεμφαδενοπά-
θειας. ο πόνος χειροτέρευε τη νύχτα, συνοδευόταν από 
πρωϊνή δυσκαμψία, υποχωρούσε με NSAID και επανεμ-
φανιζόταν. ο απεικονιστικός έλεγχος σπάνια μπορεί να 
αναδείξει οστεολυτικές περιοχές. ςυνεπώς επί συνδρό-
μου Tietze θα πρέπει να αναζητάται υποκείμενη νεοπλα-
σματική νόσος.32

μια άλλη χαρακτηριστική κλινικο-ακτινολογική ει-
κόνα είναι η εντοπισμένη οστεοσκληρυντική προσβολή 
σπονδύλων, οι λεγόμενοι “εβένινοι σπόνδυλοι” (ivory 
vertebrae), οι οποίοι έχουν ομοιογενώς αυξημένη πυ-
κνότητα χωρίς διαταραχή του σχήματος ή των μεσο-
σπονδυλίων δίσκων τους. Εμφανίζεται σε νόσο Paget ή 
οστεοβλαστική μεταστατική νόσο, συνήθως από Ca μα-
στού ή προστάτου, και σπανιότερα σε μυέλωμα, NHL ή 
μυελοσκλήρυνση. Επί HL έχουν αναφερθεί λίγες δεκά-
δες περιπτώσεων, μερικές και σε παιδιά. ςυνήθως ήταν 
ασυμπτωματικές και αποτελούσαν ακτινολογικό εύρημα. 
το ενδιαφέρον του HL είναι ότι μετά την εφαρμογή επι-
τυχούς θεραπείας, τα οστεοσκληρυντικά ευρήματα βρα-
δέως υποστρέφουν.33 

2.4. Άλγος – δυσφορία μετά από κατανάλωση 
οινοπνεύματος

το σύμπτωμα αυτό πρωτοπεριγράφτηκε το 1950 και 
έχει αναφερθεί σε αρκετές σειρές ασθενών.31 Εκτός του 
πόνου, η λήψη οινοπνεύματος μπορεί να προκαλέσει και 

άλλα συμπτώματα της νόσου όπως βήχα, κνησμό, παραι-
σθήσεις και σωματική κακουχία. Εμφανίζεται συχνότερα 
σε γυναίκες, εκδηλώνεται αμέσως μετά από λήψη οινο-
πνευματώδους ποτού και υποχωρεί σταδιακά σε 0.5-2 
ώρες. μπορεί να είναι τόσο έντονο ώστε να αναγκάσει 
και εξαρτημένα άτομα να διακόψουν τη λήψη οινοπνευ-
ματωδών.34 μπορεί επίσης να είναι η μοναδική εκδήλωση 
της νόσου, ή να προηγηθεί της εμφάνισης λεμφαδενοπά-
θειας και των κλασσικών Β-συμπτωμάτων. λεμφωδυνία 
επάγεται και σε ασθενείς με άλλα φλεγμονώδη και νεο-
πλασματικά νοσήματα. ςτις αρχικές περιγραφές αναφέ-
ρεται συχνότητα 15-30% επί HL, αλλά σε μεταγενέστερες 
σειρές ασθενών η συχνότητα είναι αρκετά μικρότερη.34-36 
ςτη μεγάλη σειρά του Atkinson 35/506 ασθενείς (6.9%) 
ανέφεραν λεμφαδενικό πόνο, ενώ σήμερα πλέον θεωρείται 
ασυνήθιστη κλινική εκδήλωση που αφορά το 2-5% των 
ασθενών. Από τους 35 αυτούς ασθενείς, οι 7 είχαν οστι-
κές εκδηλώσεις. Έχει αναφερθεί συχνότερα σε ασθενείς 
προχωρημένων σταδίων με οζώδη σκλήρυνση και μεικτή 
κυτταροβρίθεια, και ποτέ σε ασθενείς με λεμφοκυτταρι-
κή αποστέρηση.35 Θεωρείται αρνητικό προγνωστικό ση-
μείο μη πλήρως αποσαφηνισμένης παθογένειας. μάλλον 
προκαλείται από αγγειοδιαστολή, συμφόρηση και οξεία 
διάταση της κάψας των λεμφαδένων ή από αύξηση της 
πίεσης του πάσχοντος μυελού, που υπερπλάσσεται και 
δημιουργεί οστικό πόνο. Πράγματι, ορατή διόγκωση των 
πασχόντων λεμφαδένων έχει διαπιστωθεί μετά από λήψη 
οινοπνεύματος, και αυτό συνοδευόταν από αύξηση της 
θερμοκρασίας τους, διαπιστωμένη με θερμογραφία.36 Εί-
ναι ενδιαφέρον ότι και μικρή ποσότητα οινοπνεύματος 
εκλύει το σύμπτωμα, το οποίο δεν εκλύεται με άλλα αγ-
γειοδιασταλτικά (νιτρώδη, ισταμίνη, ναρκωτικά) και η 
εμφάνιση του άλγους προλαμβάνεται με προγενέστερη 
χορήγηση κορτικοειδών και NSAID, αλλά οι ενδιάμεσοι 
διαβιβαστές δεν έχουν προσδιοριστεί.

2.5. Αιματολογικές διαταραχές που συνήθως 
συνοδεύουν το λέμφωμα Hodgkin

2.5.1. Αναιμία σιδηροαχρηστικού τύπου
ορθόχρωμη ή ελαφρά υπόχρωμη αναιμία τύπου χρο-

νίας νόσου, αποτελεί σύνηθες εύρημα και παρατηρείται 
συχνότερα σε ασθενείς με προχωρημένα στάδια και συ-
στηματικά συμπτώματα. η αναιμία διορθώνεται με τη 
χορήγηση αποτελεσματικής χημειοθεραπείας, ακόμα 
και με κορτικοειδή μόνο, και σπάνια αποτελεί σημαντι-
κό κλινικό πρόβλημα. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κυρίως με διήθηση μυελού, η αναιμία είναι σοβαρή και 
μπορεί να απαιτήσει μεταγγίσεις. Έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις με προέχουσα αναιμία, απουσία εμφανούς 
λεμφαδενοπάθειας και των χαρακτηριστικών συμπτω-
μάτων της νόσου.37 
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2.5.2. Λευκοκυττάρωση/Λευχαιμοειδής 
αντίδραση - Λεμφοπενία

λευκοκυττάρωση (>15,000/mm3) παρατηρείται στο 
30% των ασθενών με οζώδη σκλήρυνση και στο 95-100% 
των ασθενών με λεμφοκυτταρική αποστέρηση. η λευκο-
κυττάρωση απετέλεσε ανεξάρτητο αρνητικό προγνωστικό 
παράγοντα και ενσωματώθηκε στο Διεθνές Προγνωστικό 
ςύστημα (IPS). Παθογενετικά έχει διαπιστωθεί ότι αντι-
δραστικά τ-λεμφοκύτταρα των προσβεβλημένων λεμφα-
δένων, με φαινότυπο ανοσολογικής διέγερσης παράγουν 
κοκκιοκυτταροποιητικές κυτταροκίνες, κυρίως GM-CSF 
και M-CSF, αποκλειστικά ή πολύ περισσότερο, σε σύ-
γκριση με λεμφοκύτταρα προερχόμενα από λεμφαδένες 
φυσιολογικών ατόμων, ασθενών με αντιδραστική λεμ-
φαδενοπάθεια ή άλλες Β-λεμφοϋπερπλασίες. Θεωρείται 
πιθανό ότι τ-λεμφοκύτταρα με τις ιδιότητες αυτές επιλέ-
γονται και προσελκύονται από τα κύτταρα R-S, επειδή με 
το προφίλ των παραγόμενων κυτταροκινών υποστηρίζεται 
η ανάπτυξή τους. μέσω παραγωγής GM-CSF και M-CSF 
μπορούν να ερμηνευτούν όχι μόνον η λευκοκυττάρωση, 
αλλά και η ανάπτυξη της κοκκιωματώδους αντίδρασης 
και ιστικής ανάπτυξης των λεμφαδένων.38

2.5.3. Θρομβοκυττάρωση
Θρομβοκυττάρωση στην αρχική διάγνωση εκδηλώνε-

ται συχνότερα (έως και 25%) στους ασθενείς με HL προ-
χωρημένου σταδίου και με Β-συμπτώματα, σε σύγκριση 
με ασθενείς με άλλα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. η 
θρομβοκυττάρωση του HL συνήθως είναι μικρή-μέτρια 
(400-600×109/l) και δεν φτάνει τα επίπεδα που εμφανί-
ζονται επί συμπαγών όγκων. η παθογένειά της αποδίδε-
ται σε αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία IL-6, όπως 
συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και ευρήμα-
τα φλεγμονώδους αντίδρασης (αναιμία χρόνιας νόσου, 
↓αλβουμίνη, ↑CRP, ↑φερριτίνη ορού). Πράγματι, η έκ-
φραση IL-6 σε τ-λεμφοκύτταρα, ινοβλάστες, ενδοθη-
λιακά κύτταρα, κύτταρα R-S και στις παραλλαγές τους 
βρέθηκε περισσότερο αυξημένη επί ασθενών με HL και 
Β-συμπτώματα.39 

2.5.4. Ηωσινοφιλία
Είναι πολύ συχνή αιματολογική εκδήλωση του 

HL και μπορεί να συνοδεύεται από κνησμό και άλλα 
Β-συμπτώματα. η βαρύτητά της είναι συνήθως μικρή έως 
μέτρια, και απαντάται συχνότερα επί οζώδους σκλήρυν-
σης και μεικτής κυτταροβρίθειας. ςχετίζεται με αυξημένη 
παραγωγή IL-5 από τα κύτταρα R-S και τις παραλλαγές 
τους.40 Επιπλέον, στο πρωτόπλασμα των κυττάρων R-S 
έχει ανιχνευτεί IgE, η οποία εκφράζεται στην επιφάνεια 
πολλών κυττάρων του αντιδραστικού υποστρώματος, 
στους διάφορους ιστούς και όργανα των ασθενών, βοη-
θώντας έτσι την ιστική κατανομή των ηωσινοφίλων, που 

εκφράζουν τον υποδοχέα CD23 της IgE. Ενίοτε αυξημέ-
να επίπεδα IgE ανευρίσκονται και στον ορό των ασθε-
νών. η βαρύτητα της ηωσινοφιλίας, τα επίπεδα της IgE 
και ο απόλυτος αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων συ-
σχετίζονται αντίστροφα με το στάδιο της νόσου, αλλά ο 
αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων συσχετίζεται ανάλο-
γα με τη βαρύτητα της ηωσινοφιλίας, κάτι που υποδηλώ-
νει πιθανό ρυθμιστικό ρόλο των λεμφοκυττάρων αυτών 
στην παραγωγή των ηωσινοφίλων.41 Ωστόσο και άλλες 
κυτταροκίνες παραγόμενες από κύτταρα R-S ή αντιδρα-
στικά τ-λεμφοκύτταρα, όπως ο GM-CSF, συμμετέχουν 
στην εμφάνιση ηωσινοφιλίας. ςχετικά με τον βιολογικό 
ρόλο των ηωσινοφίλων, έχει προταθεί ότι παράγουν την 
πρωτεΐνη CD30L, η οποία προσδενόμενη στον μεμβρανι-
κό υποδοχέα CD30 των κυττάρων R-S μεταδίδει μήνυμα 
επιβίωσης και πολλαπλασιασμού. Πράγματι, η πυκνότη-
τα μεμβρανικής έκφρασης CD30L στα ηωσινόφιλα των 
ασθενών με HL ήταν πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης 
των φυσιολογικών ατόμων, κάτι που πιθανώς σχετίζεται 
με τη δράση των κυτταροκινών IL-3, IL-5 και GM-CSF.42 
Επίσης, τα ηωσινόφιλα είναι η κυριότερη πηγή παραγω-
γής TGF-β, κυτταροκίνης που ευνοεί την ανάπτυξη ινο-
βλαστών και τον σχηματισμό ίνωσης, αλλά καταστέλλει 
την ωρίμανση και διαφοροποίηση των τ-λεμφοκυττάρων 
και των Νκ-κυττάρων, συμμετέχοντας στη δημιουργία 
ανοσοκατασταλτικού/ανεργικού προφίλ. Υψηλή έκφρα-
ση TGF-β ευρίσκεται πολύ συχνότερα στα κύτταρα R-S 
στην οζώδη σκλήρυνση, αλλά mRNA του TGF-β1, ανευ-
ρίσκεται μόνο στα ηωσινόφιλα.43 η επίτευξη ύφεσης μετά 
από επιτυχή θεραπεία και η υποχώρηση της ηωσινοφιλί-
ας, συνοδεύεται από αποκατάσταση στο φυσιολογικό των 
αυξημένων επιπέδων κυτταροκινών στο αίμα.

2.5.5. Παγκυτταροπενία
Ένα μικρό ποσοστό ασθενών με HL εμφανίζεται με 

πυρετό, σπληνομεγαλία και παγκυτταροπενία, χωρίς ση-
μαντική λεμφαδενοπάθεια. Πρόκειται συνηθέστερα για 
υπότυπο μεικτής κυτταροβρίθειας, και συχνά συνοδεύε-
ται από διήθηση μυελού και ενίοτε από ανάπτυξη ίνωσης 
στον μυελό.44 η κλινική αυτή εικόνα υπενθυμίζει αρκε-
τά ιδιοπαθή μυελοσκλήρυνση και μπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση της διάγνωσης ακόμα και χρόνια, μέχρι να 
εμφανιστούν κάποιοι λεμφαδένες, εκτός αν εντοπιστούν 
κύτταρα R-S στην οστεομυελική βιοψία. η μορφή αυτή 
της νόσου έχει περιγραφεί με επιθετική εισβολή και τα-
χεία εξέλιξη σε HIV(+) ασθενείς. ο πυρετός και η πα-
γκυτταροπενία υποστρέφουν με χορήγηση κορτικοειδών, 
αλλά πλήρης ύφεση δύσκολα επιτυγχάνεται. η σπληνε-
κτομή μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη ύφεσης, αφού 
συνιστά χειρισμό εξαίρεσης σημαντικού φορτίου νόσου. 
η επίτευξη ύφεσης συνοδεύεται από υποστροφή της ίνω-
σης του μυελού και της πανκυτταροπενίας.45

ςε σπάνιες περιπτώσεις σοβαρή παγκυτταροπενία εμ-
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φανίζεται στα πλαίσια αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου. 
Πρόκειται για “υπεράνοση” αντίδραση, στην επαγωγή 
της οποίας συμμετέχει ο ιός EBV, που ενορχηστρώνε-
ται από υπερδραστηριότητα των μονοκυττάρων-μακρο-
φάγων και ακολουθείται από κυτταροτοξική αντίδραση 
Th1-κατεύθυνσης με συμμετοχή των Νκ-κυττάρων. η 
παγκυτταροπενία είναι συνήθως σοβαρή και βελτιώνεται 
προσωρινά με μεγάλες δόσεις κορτικοειδών. ο μυελός εί-
ναι έρημος αλλά μπορεί να αναδείξει την παρουσία κυττά-
ρων R-S και αιμοφαγοκυττάρωσης. η επιτυχής θεραπεία 
του HL μπορεί να επιφέρει και ύφεση του συνδρόμου, το 
οποίο σε γενικές γραμμές έχει πολύ υψηλή θνητότητα.46

2.6. Αυξημένη ΤΚΕ – Αντίδραση οξείας φάσεως
το HL ενίοτε εκδηλώνεται χωρίς επιπολής λεμφα-

δενοπάθεια, με άλλοτε άλλης βαρύτητας πυρετό και 
συστηματικά συμπτώματα, λευκοκυττάρωση, ορθόχρω-
μη αναιμία και υψηλή τκΕ, υποδυόμενη οποιαδήποτε 
οντότητα συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες πυρετού άγνω-
στης αιτιολογίας. Άλλοτε προέχουν “ρευματικού τύπου” 
συμπτώματα, όπως οστικά άλγη, αρθραλγίες και κακου-
χία, και συνοδεύονται από λευχαιμοειδή αντίδραση, που 
υπενθυμίζει οροαρνητική ρευματοειδή αρθρίτιδα ή νόσο 
Still. μεταγενέστερα μπορεί να εμφανιστεί λεμφαδενοπά-
θεια ή διεύρυνση μεσοθωρακίου, ή ακόμα και διηθήσεις 
πνευμόνων. η ανάπτυξη οξείας, και επί παρατεινόμενης 
αδυναμίας διάγνωσης, και χρόνιας φλεγμονώδους αντί-
δρασης, επί ασθενών με HL, οδηγεί σε σχηματισμό και 
κυκλοφορία ανοσοσυμπλεγμάτων στον ορό, και τα επί-
πεδά τους έχουν συσχετιστεί με το στάδιο της νόσου.47 
ςαν συνέπεια, η τκΕ και η γλοιότητα του αίματος αυ-
ξάνονται και οι παράμετροι αυτές έχουν προγνωστική 
σημασία για τη δραστηριότητα της νόσου και την αντα-
πόκριση στη θεραπεία.48

2.7. Αυτοάνοσες εκδηλώσεις
Επειδή στο HL υπάρχουν από τη διάγνωση σημαντι-

κές διαταραχές των μηχανισμών ανοσορρύθμισης, συχνά 
εμφανίζονται αυτοάνοσες εκδηλώσεις. οι εκδηλώσεις αυ-
τές μπορεί να είναι Coombs+ αιμολυτική αναιμία, ιδιοπα-
θής θρομβοπενική πορφύρα, σύνδρομο Evans, αυτοάνοση 
θυρεοειδίτις και άλλα νοσήματα. Εμφανίζονται συνη-
θέστερα στην αρχική διάγνωση ή την υποτροπή και θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται από τα αίτια μη αυτοανόσων 
κυτταροπενιών που περιεγράφησαν παραπάνω. το δια-
γνωστικό πρόβλημα γίνεται εντονότερο, και ενίοτε ιατρι-
κή πρόκληση, όταν απουσιάζει η λεμφαδενοπάθεια και 
η νόσος περιορίζεται στον σπλήνα, οπότε για να τεθεί η 
διάγνωση απαιτείται σπληνεκτομή, η οποία αποτελεί και 

την «τελευταία λύση» σε ανθεκτικές αυτοάνοσες κυττα-
ροπενίες. Έτσι όμως η διάγνωση του HL τίθεται καθυστε-
ρημένα, τότε που ενδεχομένως καμιά περαιτέρω θεραπεία 
δεν είναι απαραίτητη.49 λιγότερο συχνά μια αυτοάνοση 
κυτταροπενία μπορεί να εμφανιστεί εκτός ενεργότητος 
της νόσου, σε περίοδο πλήρους ύφεσης, ή να προαναγ-
γείλει την υποτροπή της. ςε μια γαλλική σειρά η συχνό-
τητα Coombs+ αιμολυτικής αναιμίας βρέθηκε 1.7% και 
ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου 
με Β-συμπτώματα.50 Πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας αλλά και η Ελληνική εμπειρία >1000 ασθε-
νών συνηγορούν στο ότι οι αυτοάνοσες κυτταροπενίες 
που εμφανίζονται κατά την περίοδο της διάγνωσης του 
HL αφορούν συχνότερα ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, 
με προχωρημένη νόσο και ιστολογικό τύπο μεικτής κυτ-
ταροβρίθειας (ή πάντως διάφορο της οζώδους σκλήρυν-
σης)51,52. η συχνότητα κατά την αρχική διάγνωση ήταν 
περίπου 0.5%, ενώ κατά την πορεία της νόσου αναπτύ-
χθηκαν επιπλέον περιπτώσεις, συνηθέστερα σε ασθενείς 
που ευρίσκονταν σε πλήρη ύφεση51,52, με 15-ετή πιθανό-
τητα ανάπτυξης 1.5%52. τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
με μετάχρονες αυτοάνοσες κυτταροπενίες ήταν παρόμοια 
με αυτά του συνόλου των ανεπίλεκτων ασθενών με HL52.

η κλινική υποψία θα πρέπει να τίθεται σε κάθε πε-
ρίπτωση αντοχής στη θεραπεία αυτοανόσου νοσήματος, 
καθώς και όταν κατά την εμφάνιση της αυτοάνοσης κυττα-
ροπενίας συνυπάρχει έστω και μικρής βαρύτητος λεμφα-
δενοπάθεια. ςτις περιπτώσεις αυτές η βιοψία λεμφαδένα 
θα πρέπει να προηγείται της χορήγησης ανοσοτροποποι-
ητικής θεραπείας. ςε περίπτωση βαριάς ανοσολογικού 
τύπου θρομβοπενίας συνιστάται χορήγηση iv-Ig και όχι 
κορτικοειδών, που επιτυγχάνει την άνοδο των αιμοπετα-
λίων σε ασφαλή επίπεδα για την πραγματοποίηση βιοψίας 
λεμφαδενικού ιστού, ώστε να μην χαθεί ή δυσχερανθεί η 
διάγνωση του HL. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθε-
νών με εκδηλώσεις πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων, 
όπως αυτοάνοσης ηπατίτιδος, θυρεοειδίτιδος Hashimoto 
και συνδρόμου Evans. η αποτελεσματική θεραπεία κά-
θε αυτοάνοσης εκδήλωσης περιλαμβάνει τη συστηματι-
κή αντιμετώπιση της βασικής νόσου. 

Εκτός της διαταραχής της ανοσορρύθμισης, μια ακό-
μα πιθανή ερμηνεία για την αυξημένη συχνότητα αυτοα-
νόσων εκδηλώσεων επί HL είναι η έκφραση HLA-E από 
τα νεοπλασματικά κύτταρα και τα αντιδραστικά λεμφο-
κύτταρα. το αντιγόνο αυτό αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε 
βιολογικό ρόλο την εγκατάσταση ανοσοανοχής στη μη-
τέρα, απέναντι στα ημιαλλογενές εμβρυϊκό “μόσχευμα”, 
αλλά σήμερα πιστεύεται ότι επάγει πολλαπλές ανοσορ-
ρυθμιστικές δράσεις και εγκαθιστά ανοσοανοχή, επιτρέ-
ποντας τη δραστηριοποίηση αυτοαντιδρώντων κλώνων 
τ-λεμφοκυττάρων.53 
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3. «παρανεοπλασματικού τύπου» κλινικές 
εκδηλώσεις

ο όρος αυτός αναφέρεται σε συμπτώματα και εκδη-
λώσεις, άλλες, εκτός των κλασσικών, που δεν σχετίζονται 
με εντοπίσεις της νόσου, αλλά επάγονται με μη πλήρως 
διευκρινισμένο παθογενετικό μηχανισμό, σχετιζόμενο 
με την παρουσία της νόσου. Έχουν περιγραφεί διάφορα 
κλινικά σύνδρομα, ωστόσο με μικρότερη συχνότητα σε 
σύγκριση με αντίστοιχες εκδηλώσεις που συμβαίνουν 
επί συμπαγών νεοπλασιών. Αναλυτική λίστα των εκδη-
λώσεων αυτού του τύπου παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2. μια ομάδα παρανεοπλασματικών εκδηλώσεων αφο-
ρά νευρολογικά σύνδρομα. ςε αναδρομική ανάλυση 53 
ασθενών με τέτοια σύνδρομα και υποκείμενες λεμφοϋ-
περπλασίες, οι 24 είχαν HL και οι 29 NHL. το πιο συ-
χνό κλινικό σύνδρομο ήταν η υποξεία παρεγκεφαλιδική 
εκφύλιση, που διαπιστώθηκε σε 16/24 ασθενείς και σε 
5/29 με NHL. Ακολουθούσε η προσβολή των περιφερι-
κών νεύρων, υπό μορφή πολυριζονευρίτιδος κινητικών 
νευρώνων, που ήταν συχνότερη σε ασθενείς με NHL. 
τα σύνδρομα αυτά προκαλούνται από ανοσοποίηση και 
παραγωγή ογκο-νευρωνικών αντισωμάτων, εναντίον του 
αντιγόνου Tr. η επίτευξη ύφεσης του HL με συστηματική 
χημειοθεραπεία, υποστρέφει τις εκδηλώσεις αυτές, που 
σπάνια μπορεί να οδηγήσουν και στον θάνατο.54 

3.1. Υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλιση/
ατροφία

Είναι σπάνιο σύνδρομο, συχνότερο σε άνδρες μέσης 
ηλικίας, που εκδηλώνεται με αστάθεια βάδισης, κάθετο 
νυσταγμό, αταξία βλέμματος και εγκατάσταση πλήρους 
συνδρόμου παρεγκεφαλιδικής αταξίας εντός εβδομάδων 
ή μηνών. Έχει αναφερθεί επί Ca πνεύμονος, μαστού, 
ωοθηκών και HL, ακόμα και σε παιδιατρικό φάσμα ηλι-
κιών. η διάγνωση τίθεται με αξονική ή μαγνητική τομο-
γραφία, που αναδεικνύει διαταραχές της λευκής ουσίας 
της παρεγκεφαλίδας και προϊούσα ατροφία. ςε λιγότερες 
περιπτώσεις οι ατροφικές βλάβες επεκτείνονται και στη 
λευκή ουσία του εγκεφάλου και τον νωτιαίο μυελό. οι 
ασθενείς συνηθέστερα κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι 
ή παραμένουν κλινήρεις-ασυλικοί και λιγότεροι ανανή-
πτουν, ενίοτε και χωρίς καμιά θεραπεία. ςε ανασκόπηση 
21 ασθενών οι κλινικές εκδηλώσεις εμφανίστηκαν 1-54 
μήνες μετά τη διάγνωση του HL, και σε 6/21 ασθενείς 
επί πλήρους ύφεσης της νόσου. Δεν βρέθηκε σχέση με 
το στάδιο ή τη δραστικότητα του HL.55 Αρχικά θεωρήθη-
κε ότι οφείλεται σε λοίμωξη από κάποιο ιό στα πλαίσια 
της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας, ή σε ανοσολογική 
αντίδραση επί μικροδιηθήσεων της νόσου. για το λόγο 
αυτό εφαρμόστηκε τοπική ακτινοθεραπεία με κάποια 
προσωρινή βελτίωση. η ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 

κορτικοειδή, αζαθειοπρίνη και πλασμαφαίρεση δεν έχει 
ωφελήσει. ςε τομές παρεγκεφαλίδος εντοπίστηκαν αρχι-
κά IgG αντισώματα και ανοσοσυμπλέγματα στα κύτταρα 
Purkinje, με εντόπιση όμως διαφορετική από αυτή που 
παρατηρείται και αναπτύσσεται επί γυναικολογικού Ca ή 
Ca πνεύμονος. λίγο αργότερα αναγνωρίστηκαν ποικίλα 
αντινευρωνικά αντισώματα στον ορό, όπως τα αντι-Hu, 
αντι-Yo και αντι-Ri σε διάφορους συμπαγείς όγκους και 
τα αντι-Tr σε ασθενείς με HL. ςτις περισσότερες περι-

Πίνακας 2. Παρανεοπλασματικού τύπου κλινικά σύν-
δρομα

Νευρολογικά
Υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλιση / ατροφία
Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτις
Ποικίλα σύνδρομα απομυελίνωσης
Χορεία
Σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (stiff person)
Διάφορα ψυχιατρικά οργανικά ψυχοσύνδρομα
Εγκαρσία μυελίτις
Περιφερική αισθητική +/- κινητική πολυρριζονευρο-

πάθεια
Αυτόνομη νευροπάθεια
Βαρεία μυασθένεια
Σύνδρομο Lambert-Eaton
Άλλα διάφορα
Υπερλευκοκυττάρωση +/- θρομβοκυττάρωση
Ηωσινοφιλία
Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (πέμφιγα, πεμφιγοει-

δές, IgA πομφολυγώδες σύνδρομο)
Ιχθύαση
Ποικίλα παραψωριασιοειδή σύνδρομα
Ρευματική πολυμυαλγία
Υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική πολυαρ-

θρίτις
Οξεία κοκκιωματώδης αγγειίτις
Υποτροπιάζουσα σκληρίτις, επισκληρίτις, οπισθία ρα-

γοειδίτις, υαλοειδίτις κ.λπ.
Δερματική λευκοκυττοκλαστική αγγειϊτις (σ. Sweet)
Νεφρωσικό σύνδρομο / νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
Σύνδρομο εξαφάνισης χολαγγείων / Ιδιοπαθής χολό-

σταση
Αμυλοείδωση
Υπερασβεστιαμία
Γαλακτόρροια
Πληκτροδακτυλία
Υπερτροφία ούλων
Υπερ-ρενιναιμική υπέρταση
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πτώσεις το σύνδρομο αναστέλλεται με επιτυχή χημειοθε-
ραπεία, ο τίτλος των αντι-Tr στον ορό και το ΕΝΥ πέφτει 
και η πτώση αυτή συσχετίζεται με κλινική βελτίωση.56

ςε άλλες περιπτώσεις εκδηλώνεται γενικευμένη λευ-
κοεγκεφαλοπάθεια, με προοδευτική συνολική έκπτωση 
των εγκεφαλικών λειτουργιών, αϋπνία, διέγερση, σύγχυση, 
διαταραχές μνήμης και κατάθλιψη. η MRI του εγκεφά-
λου έχει χαρακτηριστικά ευρήματα. ςε βιοψίες εγκεφά-
λου ανευρίσκεται απώλεια νευρώνων, λεμφοκυτταρική 
διήθηση και οζίδια μικρογλοιακά. Είναι ενδιαφέρον ότι 
το σύνδρομο αυτό μπορεί να προηγείται της εμφάνισης 
περιφερικής λεμφαδενοπάθειας, αρκετούς μήνες57 και 
η επιτυχής θεραπεία του HL μπορεί να σταθεροποιήσει 
τουλάχιστον και να βελτιώσει μερικώς τα συμπτώματα. 
Θεραπευτικά έχει χρησιμοποιηθεί, επιπλέον της χημει-
οθεραπείας και πλασμαφαίρεση, και πιο πρόσφατα, χο-
ρήγηση Rituximab.58

3.2. Άλλα νευρολογικά σύνδρομα κεντρικής 
βλάβης - Σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου 
(stiff person)

το σπάνιο αυτό σύνδρομο είναι νευροανοσολογική 
διαταραχή, που εκδηλώνεται με συμμετρική μυϊκή υπε-
ρερεθιστότητα/υπερτονία και δυσκαμψία, ιδιαίτερα στις 
κεντρικές, και τις εγγύς μυϊκές ομάδες των άκρων. Ακο-
λουθεί προοδευτική συμπτωματολογία εγκεφαλομυελίτιδος 
με μυοκλονίες, και ενίοτε δυσαισθησίες και συμπτώματα 
βλάβης εγκεφαλικού στελέχους, με παθολογικά ευρήματα 
στο ΕΝΥ. Έχει περιγραφεί επί ασθενών με συμπαγείς νε-
οπλασίες και σποραδικά επί HL, τις περισσότερες φορές 
αρκετούς μήνες πριν την κλινική εκδήλωση της νόσου.59

3.3. Εγκαρσία μυελίτις 
Επίσης σπάνιο σύνδρομο, που εκδηλώνεται με πυ-

ρετό και οσφυαλγία και καταλήγει σε σπαστική παρα-
πάρεση/παραπληγία. ςυνυπάρχουν συνήθως αντίδραση 
οξείας φάσεως, και ηπατομεγαλία με διαταραχές ηπατι-
κής βιοχημείας. Έχει αναφερθεί σε ασθενείς με πρώϊμα 
και προχωρημένα στάδια HL και η πρόγνωσή της είναι 
δυσμενής. οι απεικονιζόμενοι λεμφαδένες μπορεί να πα-
ριστούν εντοπίσεις νόσου ή να είναι αντιδραστικοί. η 
διάγνωση απαιτεί απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου και 
νωτιαίου μυελού, έλεγχο ΕΝΥ για αποκλεισμό άλλων 
κοινότερων αιτίων παραπάρεσης και βιοψία πάσχοντος 
νευρικού ιστού. μερικοί ασθενείς ανταποκρίνονται καλά 
στην τοπική και την ενδορραχιαία θεραπεία.60

3.4. Πολυνευροπάθεια
Ποικίλα πολυνευροπαθητικά “παρανεοπλασματικά” 

σύνδρομα έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με HL, μη σχε-
τιζόμενα με ανατομική προσβολή του νευρικού συστήμα-
τος. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η επώδυνη αισθητική 
πολυνευροπάθεια και η αυτόνομη νευροπάθεια, που μπο-
ρεί να προηγούνται της διάγνωσης αρκετούς μήνες και 
υποχωρούν ή βελτιώνονται με τη θεραπεία.61 Πολλοί συγ-
γραφείς/νευρολόγοι προτείνουν για κάθε ασθενή που εμ-
φανίζεται με πολυνευριτιδικού τύπου συμπτώματα, να 
υπάρχει εγρήγορση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης νεο-
πλασματικής νόσου στην εξέλιξή του. η υποψία τίθεται 
με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και οριστικοποιείται με 
βιοψία νεύρου, συνήθως του ισχιακού, η οποία αναδει-
κνύει αξονικού τύπου βλάβες. η θεραπεία της βασικής 
νόσου σταθεροποιεί και βραδέως βελτιώνει την κατάστα-
ση.62 ςε ορισμένες περιπτώσεις και η χορήγηση κορτικο-
ειδών έχει καλά αποτελέσματα. ςε μια προοπτική μελέτη 
αξιολόγησης υποκλινικής αυτόνομης νευροπάθειας σε 
20 ασθενείς με λεμφώματα, διαπιστώθηκε ότι, μολονό-
τι δεν υπήρχαν κλινικές εκδηλώσεις αυτόνομης δυσλει-
τουργίας στην αρχική διάγνωση, το 80% των ασθενών 
είχε σε δυναμικές δοκιμασίες ευρήματα αυτόνομης καρ-
διαγγειακής δυσλειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά 
τη χρησιμοποίηση δυνητικά νευροτοξικών φαρμάκων, 
η θεραπεία των υποκείμενων λεμφοϋπερπλασιών βελτί-
ωσε σημαντικά τα scores αξιολόγησης των αυτόνομων 
λειτουργιών. οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι παθολο-
γικές εξετάσεις των αυτόνομων λειτουργιών παριστούν 
παρανεοπλασματική εκδήλωση των λεμφωμάτων, και 
ότι αρκετοί ασθενείς που πετυχαίνουν ύφεση, διατηρούν 
δυσλειτουργία του γαστρεντερικού και του ουροποιογεν-
νητικού συστήματος, ή ορθοστατική υπόταση, μη σχετι-
ζόμενη με νευροτοξική δράση φαρμάκων.63

3.5. Κοκκιωματώδεις αγγειίτιδες  
και χοριοαμφιβληστροειδίτις/ραγοειδίτις/
σκληρίτις

η κοκκιωματώδης αγγειίτις των οφθαλμών και του 
κΝς είναι φλεγμονώδης καταστροφική αγγειΐτις δυσμε-
νούς πρόγνωσης, που αναπτύσσεται ως παρανεοπλασμα-
τική εκδήλωση επί διαφόρων νεοπλασιών και επί HL. τα 
συμπτώματα δεν είναι ειδικά και η διάγνωση τίθεται πά-
ντοτε με στερεοτακτική βιοψία πάσχοντος ιστού. ςε πολ-
λές περιπτώσεις προηγούνται των κλινικών εκδηλώσεων 
του HL κατά αρκετούς μήνες.64 Απεικονιστικά μπορεί 
να αναδειχθεί οίδημα οπτικού νεύρου ή του εγκεφάλου. 
Υπάρχουν αρκετές αναφορές συνύπαρξης του HL με σύν-
δρομο Sjögren, HIV ή VZV λοίμωξη. η επιτυχής θερα-
πεία του HL μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ύφεση και την 
αγγειίτιδα, ενώ η καθυστέρηση στη χορήγηση θεραπείας 
μπορεί να επιφέρει ακόμα και τον θάνατο.65

ςτον οφθαλμό μπορεί να εκδηλωθεί υποτροπιάζου-
σα πολυεστιακή οζώδης σκληρίτις ή επισκληρίτις, ανθε-
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κτική στην τοπική και τη συστηματική αντιφλεγμονώδη 
θεραπεία, και να συνυπάρχει με επιπολής ή εσωτερική 
λεμφαδενοπάθεια. ςτη βιοψία υαλοειδούς αναδεικνύεται 
συνήθως νεκρωτικό κοκκίωμα και αγγειίτις. η θεραπεία 
για το HL, έστω και χωρίς κορτικοειδή ή αντιφλεγμονώ-
δη, οδηγεί σε ύφεση και την οφθαλμική φλεγμονή.66 Άλλη 
ιδιαίτερη κλινική εικόνα παρανεοπλασματικής αγγειίτι-
δος από τους οφθαλμούς είναι η οπισθία ραγοειδίτις, που 
εκδηλώνεται με διαταραχές όρασης και ευρήματα υαλο-
ειδίτιδος και χοριοαμφιβληστροειδίτιδος. Όπου μπορεί 
να γίνει βιοψία είναι αποκαλυπτική και διαφωτιστική. η 
επανεμφάνιση ραγοειδίτιδος μπορεί να συνοδεύει υπο-
κλινική υποτροπή του HL και επομένως να έχει προβλε-
πτική αξία. το σύνδρομο Sweet είναι δερματική αγγειίτις 
που εκδηλώνεται συνήθως επί μυελικής αρχής αιματολο-
γικών κακοηθειών, αλλά σποραδικές περιπτώσεις έχουν 
αναφερθεί και επί HL.

3.6. Νεφρωσικό σύνδρομο  
και σπειραματονεφρίτιδες

το νεφρωσικό σύνδρομο αρκετά συχνά συνοδεύει 
συστηματικές παθήσεις και μάλιστα νεοπλασματικές, 
για αρκετές από τις οποίες θεωρείται παρανεοπλασματι-
κή εκδήλωση. ςτους συμπαγείς όγκους η ιστολογική ει-
κόνα είναι μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτις, ενώ στις 
αιματολογικές νεοπλασίες, η εικόνα των ελαχίστων αλ-
λοιώσεων και σπανιότερα της μεμβρανοϋπερπλαστικής 
σπειραματονεφρίτιδος. για το HL έχει αναφερθεί συχνό-
τητα εμφάνισης νεφρωσικού συνδρόμου 0.4%, περισσότε-
ρο από όλες τις αιματολογικές νεοπλασίες. Παρατηρείται 
συχνότερα επί μεικτής κυτταροβρίθειας και μπορεί να 
προηγείται της εμφάνισης λεμφαδενοπάθειας και συνε-
πώς της διάγνωσης αρκετούς μήνες, να εμφανιστεί στη 
διάγνωση, ή οποτεδήποτε μετά από αυτήν.67 η αιτιολογία 
είναι ανοσολογική ή προκαλείται από επικάθηση ανοσο-
συμπλεγμάτων στη βασική μεμβράνη του σπειράματος. 
Αξιοσημείωτο ότι σε μία περίπτωση το σπινθηρογράφημα 
με 67Ga, εκτός από τις εστίες της νόσου έδειξε αυξημένη 
καθήλωση και στο νεφρικό παρέγχυμα.68 το νεφρωσικό 
σύνδρομο μπορεί να είναι ανθεκτικό στη θεραπεία με 
κορτικοειδή, αλλά τις περισσότερες φορές υποχωρεί με-
τά την εφαρμογή θεραπείας για το HL, και σπάνια παρα-
μένει λευκωματουρία.

3.7. Υποξεία/χρονία χολοστατικού τύπου 
ηπατοπάθεια

η προσβολή του ήπατος από HL είναι σπάνια (<10%), 
συνηθέστερα σαν “βιοχημικό” μόνο σύνδρομο, και παρα-
τηρείται συχνότερα σε υποτροπές και ανθεκτική νόσο. ςε 
αναδρομική ανάλυση 421 ασθενών, μόνο 6 (1.4%) παρου-

σίαζαν σοβαρές διαταραχές της ηπατικής βιολογίας στη 
διάγνωση, που τεκμηρίωναν διήθηση από τη νόσο.69 τις 
περισσότερες φορές εμφανίζεται πυρετός, απώλεια βά-
ρους, εφιδρώσεις, λεμφαδενοπάθεια και ηπατομεγαλία, 
με υποξεία ή χρόνια χολοστατική ηπατοπάθεια, συνη-
θέστερα τύπου ενδοηπατικής χολόστασης, με προϊούσα 
ηπατική ανεπάρκεια. Εξαιρετικά σπάνια εξελίσσεται μέ-
χρις ανωδύνου ικτέρου και αποχρωματισμού κοπράνων. 
η κλινική εικόνα προσομοιάζει με ιογενή, φαρμακευτική 
ή αλκοολική ηπατίτιδα. ιστολογικά αναδεικνύεται εκτετα-
μένη πυλαία και περιπυλαία κοκκιωματώδης αντίδραση 
από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και ηωσινόφιλα και εν 
μέσω αυτών αναδεικνύονται κύτταρα R-S. τα παραπάνω 
συνοδεύονται από ποικίλου βαθμού ηπατοκυτταρική νέ-
κρωση και καταστροφή ενδοηπατικών χοληφόρων. ο μυε-
λός μπορεί να αναδείξει επίσης κοκκιωματώδη αντίδραση. 

Ενίοτε απουσιάζει η λεμφαδενοπάθεια, κάτι που 
δυσχεραίνει περισσότερο τη διάγνωση, και εξαιρετικά 
σπάνια, χολοστατική ηπατοπάθεια με κνησμό και υπερ-
χοληστερολαιμία αναπτύσσεται χωρίς προφανή διήθηση 
του ήπατος, σε πρώϊμα στάδια της νόσου, επιμένει και 
μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης και εξελίσσεται σε 
χολική κίρρωση. για τις περιπτώσεις αυτές έχουν προ-
ταθεί οι όροι “σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων” 
(vanishing bile duct syndrome) και “ιδιοπαθής χολόστα-
ση”.70 η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο οντότητες 
έχει σημασία, επειδή η ιδιοπαθής χολόσταση μπορεί να 
είναι αναστρέψιμη σε ασθενείς πρωίμου σταδίου, ενώ 
το σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων είναι συνήθως 
θανατηφόρο.71 ςτην εξέλιξη αυτή συμβάλλει και η αδυ-
ναμία χορήγησης της απαραίτητης χημειοθεραπείας, λό-
γω της ηπατοπάθειας. Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία οι 
Ballonof και συν. ανέλυσαν 37 μεμονωμένα δημοσιευ-
μένες περιπτώσεις. η συνολική επιβίωση και η επιβίωση 
χωρίς νόσο στους 12 μήνες ήταν 43% και 41% αντίστοι-
χα και η θνησιμότητα 65%. Παράγοντες που συνδέονταν 
με μακρότερη επιβίωση ήταν το πρώϊμο στάδιο του HL, 
η επίτευξη πλήρους ύφεσης με την αρχική θεραπεία και 
η χρησιμοποίηση ακτινοθεραπείας.72 Εκτός της αντιλεμ-
φωματικής θεραπείας, ακόμα και απλής ακτινοθεραπείας, 
τα υποβοηθητικά της χολικής έκκρισης και τα αντιιστα-
μινικά μπορεί να δράσουν ανακουφιστικά.

3.8. Αμυλοείδωση
το HL συγκαταλέγεται μεταξύ των αιτίων δευτεροπα-

θούς αμυλοείδωσης, λόγω χρόνιας φλεγμονώδους αντί-
δρασης (ΑΑ αμυλοείδωση). η συχνότητα αμυλοείδωσης 
επί HL κυμαίνεται στο 1-1.5%, εμφανίζεται συνηθέστε-
ρα επί καθυστερημένης διάγνωσης του HL, και συχνό-
τερα στον υπότυπο της μεικτής κυτταροβρίθειας.73 Έχει 
προταθεί ότι η βαρύτητα της φλεγμονώδους αντίδρασης 
στο HL είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με άλλες αιτίες 
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δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης. η μορφή αυτή προκαλεί 
συνήθως νεφρική ανεπάρκεια και μπορεί να συνοδεύε-
ται από βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο. η διάκριση από το 
νεφρωσικό σύνδρομο με σπειραματική βλάβη είναι δύ-
σκολη και εκτός της ειδικής χρώσης Congo-red, υποδηλώ-
νεται και από τη μη βελτίωση, και τη συνεχή εξελικτική 
πορεία παρά τη χορήγηση αντιλεμφωματικής θεραπείας, 
σε αντίθεση με ότι παρατηρείται επί παρανεοπλασματι-
κού νεφρωσικού συνδρόμου. ςπανιότερα επιβεβαιώνεται 
συμμετοχή και άλλων ιστών και οργάνων.74 Θεραπευτι-
κά έχουν χρησιμοποιηθεί κορτικοειδή, NSAID και κολ-
χικίνη με κάποια καλά αποτελέσματα.

Άλλα κλινικά σύνδρομα

3.9. Ρευματική πολυμυαλγία
το σύνδρομο της ρευματικής πολυμυαλγίας έχει περι-

γραφεί σε συνδυασμό με διάφορα νεοπλασματικά νοσήμα-
τα επιθηλιακής αρχής. Υπάρχουν δύο σχετικά πρόσφατες 
περιγραφές αυτού του συνδρόμου σαν εισαγωγικό εμφα-
νούς ή υποκλινικού HL, και προτείνεται ότι μπορεί να πα-
ριστά παρανεοπλασματική εκδήλωσή του.75 

3.10. Υπερτροφία ούλων
μολονότι η υπερπλασία των ούλων σε ασθενείς με 

αιματολογικές νεοπλασίες πριν, αλλά κυρίως μετά τη χο-
ρήγηση χημειοθεραπείας, αποδίδονται πρωτίστως σε δι-
ήθηση από τη νόσο ή σε διάφορες συνοδές στοματικές 
κοινές ή ευκαιριακές λοιμώξεις από μικρόβια της στο-
ματικής χλωρίδας, υπάρχει μία αναφορά στην οποία ένα 
παιδί με HL προχωρημένου σταδίου παρουσίασε σημαντι-
κή υπερτροφία των ούλων, που δεν οφειλόταν σε διήθη-
ση ούτε σε λοίμωξη, αλλά υποχώρησε μετά τη χορήγηση 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας, συνεπώς θεωρήθηκε πα-
ρανεοπλασματική εκδήλωση της νόσου.76 

3.11. Πληκτροδακτυλία
η πληκτροδακτυλία είναι κλινικό σύνδρομο που προ-

καλείται από υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια των φα-
λαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων χειρών και 
ποδών, με επώδυνο σχηματισμό νεοστεογένεσης και πο-
λυαρθρίτιδα. Παρατηρείται σε χρόνια υπερκαπνία, και σαν 
παρανεοπλασματική εκδήλωση, σε διάφορες συμπαγείς 
νεοπλασίες και κυρίως του πνεύμονα. για την παθογέ-
νειά της, έχει ενοχοποιηθεί περιφερική δράση αγγειογε-
νετικών κυτταροκινών, και μάλιστα του VEGF και του 
PDGF, που απελευθερώνονται από ενεργοποιημένα συσ-
σωρεύματα αιμοπεταλίων τα οποία παρακάμπτουν την 
πνευμονική κυκλοφορία, κυρίως επί συστηματικών νεο-
πλασιών. Πολύ σπάνια, πληκτροδακτυλία έχει αναφερ-
θεί και επί παιδιατρικού HL (περίπου 10 περιπτώσεις), 
τις περισσότερες φορές με ενδοθωρακική νόσο. η πρό-
γνωση του συνδρόμου μοιάζει αδιάφορη και αυτό ανα-
στρέφεται με επιτυχή θεραπεία του HL.77

3.12. Υπερασβεστιαιμία
κλινικό σύνδρομο συμπτωματικής νεοπλασματικής 

υπερασβεσταιμίας έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο HL. 
ςυνηθέστατα εμφανίζεται επί υψηλού φορτίου ή προχωρη-
μένου σταδίου νόσου, χωρίς εμφανή οστική συμμετοχή.78 
ςε μια ανάλυση σε παιδιατρικό πληθυσμό νεοπλασματι-
κών ασθενών η συχνότητα υπερασβεστιαιμίας ήταν 4.1% 
για το HL. ςτους ενήλικες υπολογίζεται να επισυμβαίνει 
στο 1-2% περίπου των ασθενών.79 ςε πολλές περιπτώσεις 
ο παθογενετικός μηχανισμός φαίνεται να σχετίζεται με 
αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία 1,25(OH)2βιτ-D3. 
ςε ορισμένες περιπτώσεις που ελέγχθηκε, υπερκείμενο 
καλλιέργειας νεοπλασματικού ιστού προκαλούσε in vitro 
οστική διάβρωση και απορρόφηση, όχι πλήρως εξαρτώ-
μενη από 1,25(OH)2βιτ-D3. Νεότερες μελέτες αποδίδουν 
μεγαλύτερο παθογενετικό ρόλο στο σχετιζόμενο με την 
παραθορμόνη πεπτίδιο (PTH-Rp).80 

Unusual clinical manifestations and complications of Hodgkin lymphoma
by Argiris S. Symeonidis
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ABSTRACT: In addition to the classical or conventional clinical manifestations of Hodgkin lympho-
ma, altogether consisting a frequency of about 80-85% of all the cases, in this type of lymphoma many 
rare and atypical clinical manifestations, as well as some rarer paraneoplastic syndromes, have been de-
scribed. Among the former, primary extranodal disease, which is rarer, than that developing in Non Hodg-
kin’s Lymphomas, can originate in any tissue or organ of the body. Among the atypical or uncommon 
clinical manifestations, alcohol-induced nodal or bone pain is a well-recognized, but rarer impressive 
manifestation. Various hematological findings may be encountered, including anemia of different sever-
ity, leukocytosis with neutrophilia, thrombocytosis, eoasinophilia, and pancytopenia sometimes with in-
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Λέμφωμα Hodgkin σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών

Κατερίνα Πυροβολάκη, Μαρία Ψυλλάκη, Ελένη Α. Παπαδάκη

ΠΕριληψη: Περίπου το 0.5% με 1% των ασθενών με λέμφωμα Hodgkin διαγιγνώσκονται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης, οπότε η αντιμετώπιση του λεμφώματος δυσχεραίνεται από την ανάγκη βέλτιστης 
ανάπτυξης του εμβρύου. η θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να προσεγγίζει αυτή που εφαρμόζεται στις 
μη έγκυες ασθενείς, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και να λαμβάνει υπόψη την ηλικία της κύησης κα-
τά τη διάγνωση, το στάδιο της νόσου, και τις επιθυμίες της ασθενούς. Εφόσον είναι εφικτό η θεραπεία 
θα πρέπει να αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι το 2ο τρίμηνο οπότε και ολοκληρώνεται η οργανογένεση, 
καθώς η χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη αποβο-
λή, ή να αυξήσει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου. Ωστόσο εφόσον το λέμφωμα απειλεί 
τη ζωή της εγκύου προκαλώντας για παράδειγμα απόφραξη αεραγωγών, πίεση στο νωτιαίο μυελό, θα 
πρέπει να θεραπεύεται άμεσα, ανεξάρτητα από την ηλικία της κύησης. ςε γενικές γραμμές η πλειοψη-
φία των εγκύων ασθενών με λέμφωμα Hodgkin μπορούν να ολοκληρώσουν την εγκυμοσύνη τους και η 
πρόγνωσή τους δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την αντίστοιχη ομάδα των μη εγκύων ασθενών. 
η εφαρμογή εντατικής αντιικής αγωγής σε ασθενείς μολυσμένους από τον ιό HIV οδήγησε στη μείωση 
της θνητότητας που σχετίζεται με τη νόσο. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί στην ομάδα αυτή των ασθενών 
αύξηση των μη σχετιζόμενων με AIDS κακοηθειών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το λέμφω-
μα Hodgkin. ςε ασθενείς με AIDS το λέμφωμα Hodgkin συνοδεύεται συχνά από Β συμπτωματολογία, 
εξωλεμφαδενική εντόπιση, προσβολή ασυνήθιστων θέσεων όπως είναι το περιτόναιο, το περικάρδιο, 
ο υπεζωκότας, το ορθό και τα μαλακά μόρια. οι πιο συχνές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις είναι ο γα-
στρεντερικός σωλήνας, ο μυελός των οστών, το ήπαρ, οι πνεύμονες και το κεντρικό νευρικό σύστημα. 
η θεραπεία σε ασθενείς με AIDS περιπλέκεται από την υπάρχουσα ανοσοκαταστολή και την ανάγκη 
συγχορήγησης αντιικής αγωγής. Προφυλακτική αγωγή έναντι Pneumocystis jiroveci, Herpes simplex, 
Herpes zoster, και Candida δοθείσης της υψηλής συχνότητας λοιμώξεων από αυτούς τους μικροοργανι-
σμούς μπορεί επίσης να απαιτηθεί. οι ηλικιωμένοι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin αποτελούν μία ετε-
ρογενή ομάδα ασθενών αναφορικά με το επίπεδο λειτουργικής ικανότητας, τη συννοσηρότητα και το 
προσδόκιμο επιβίωσης τους. ςε γενικές γραμμές έχουν μικρότερα ποσοστά ύφεσης, αλλά το διάστημα 
χωρίς υποτροπή νόσου δε φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία. Δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτές 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των ασθενών αυτών. Ασθενείς 65-70 ετών με καλό λειτουργικό 
επίπεδο μπορούν να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των νεοτέρων. η ακριβής εκτίμηση 
του λειτουργικού επιπέδου των ασθενών και της συννοσηρότητας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να 
καθορισθεί ο θεραπευτικός σχεδιασμός και να αποφευχθεί η υπερ ή υποθεραπεία αυτών των ασθενών.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin (Hodgkin 

lymphoma, HL) αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστι-

κά επιτεύγματα στην ιστορία της ιατρικής. η πρόοδος 
στον τομέα της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπεί-
ας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους σταδιοποί-
ησης της νόσου οδήγησαν σε συνολική 5-ετή επιβίωση 
σε ποσοστό 83.9%, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
ινστιτούτου Υγείας των ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής για το χρονικό διάστημα 2001-2007 (Surveillance 
Epidemiology and End Results, U.S., National Institutes 
of Health). το υψηλό ποσοστό επιβίωσης των πασχόντων 
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από HL έχει μετατοπίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον προς 
δύο άλλους άξονες. ο πρώτος είναι η βελτίωση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή άμεση 
και απώτερη τοξικότητα και ο δεύτερος είναι ο προσδι-
ορισμός της βέλτιστης προσέγγισης σε ειδικές ομάδες 
ασθενών, όπως είναι οι έγκυοι, οι ασθενείς που έχουν 
μολυνθεί με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV) και οι ηλικιωμένοι. 

Λέμφωμα Hodgkin και εγκυμοσύνη
το HL είναι από τους πιο συχνούς ιστολογικούς τύπους 

λεμφώματος που απαντώνται στην εγκυμοσύνη, κυρίως 
επειδή η επίπτωση της νόσου είναι υψηλή σε άτομα ανα-
παραγωγικής ηλικίας. το HL διαγιγνώσκεται σε 1:1000 
με 1:6000 εγκυμοσύνες και οι έγκυες αφορούν το 0.5-1% 
των ασθενών1, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση 
της νόσου μέγιστη πρόκληση. η συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών που διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης μπορούν να ολοκληρώσουν την κύηση με 
ικανοποιητικό έλεγχο του λεμφώματος2, με τη στενή συ-
νεργασία αιματολόγου, μαιευτήρα και νεογνολόγου. Δυ-
στυχώς δεν υπάρχουν μεγάλες κλινικές μελέτες που να 
διερευνούν το HL σε εγκύους και οι πληροφορίες που εί-
ναι διαθέσιμες στηρίζονται σε δημοσιευμένες μικρές σει-
ρές και μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών. 

η σταδιοποίηση των εγκύων ασθενών θα πρέπει να 
γίνει με γνώμονα και την προστασία του εμβρύου, και 
θα πρέπει να περιλαμβάνει οπισθοπρόσθια ακτινογρα-
φία θώρακος, με κατάλληλη προστασία του εμβρύου για 
την εκτίμηση της προσβολής πνευμόνων και μεσοθωρα-
κίου, ενώ το υπερηχογράφημα κοιλίας μπορεί να δώσει 
πληροφορίες για την έκταση της ενδοκοιλιακής νόσου. 
η μαγνητική τομογραφία πλεονεκτεί έναντι του υπερη-
χογραφήματος καθώς εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια 
την έκταση της λεμφαδενικής προσβολής και δίδει πλη-
ροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη προσβολή ήπατος και 
σπληνός. Αν και υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφάλεια της εξέτασης, σε γενικές γραμ-
μές θεωρείται ασφαλής για το έμβρυο3,4. Αντίθετα η αξονι-
κή τομογραφία μπορεί να εκθέσει το έμβρυο σε επιζήμια 
ακτινοβόληση, ενώ η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
(Positron emission tomography, PET) αντενδείκνυται5.

η πλειοψηφία των εγκύων ασθενών με HL δε χρει-
άζεται άμεση θεραπεία και οι ασθενείς αυτές μπορούν 
να παρακολουθούνται στενά μέχρι την ολοκλήρωση της 
εγκυμοσύνης2. Ως γενικός κανόνας τόσο η ακτινοθερα-
πεία, όσο και η χημειοθεραπεία θα πρέπει να αποφεύγο-
νται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, εφόσον 
δεν απειλείται η ζωή της εγκύου από το λέμφωμα. η θε-
ραπεία μπορεί να αναβληθεί σε ασυμπτωματικές ασθενείς 
και σε εκείνες που παρουσιάζονται με ελάχιστα συμπτώ-
ματα, ενώ επιβάλλεται σε περιπτώσεις έντονα συμπτω-

ματικής, ή απειλητικής ασθένειας. ςε περιπτώσεις που 
επιβάλλεται η έναρξη θεραπείας έχει προταθεί η ακτινο-
θεραπεία με κατάλληλη προστασία του εμβρύου1,6,7, για 
νόσο πάνω από το διάφραγμα. Ωστόσο η ακτινοθεραπεία 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο άμεσες, όσο και 
απώτερες στο έμβρυο, οπότε προτιμάται η συστηματική 
χημειοθεραπεία. η χορήγηση μορρ (mechlorethamine, 
vincristine, prednisone και procarbazine) έχει σχετισθεί 
με υψηλότερο κίνδυνο αυτόματων αποβολών και συγγε-
νών διαμαρτιών της διάπλασης ειδικά όταν χορηγείται 
στο 1ο και 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης8. με βάση αυ-
τές τις παρατηρήσεις και τη γνωστή καρκινογόνο δρά-
ση των αλκυλιούντων παραγόντων (mechlorethamine, 
cyclophosphamide, procarbazine και chlorambucil), συνι-
στάται η αποφυγή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Από την άλλη πλευρά τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την 
χρήση του ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine 
και dacarbazine) σε εγκύους δεν έχουν αποκαλύψει δυ-
σμενείς επιπτώσεις για το έμβρυο αν και ο αριθμός των 
αναφορών παραμένει σχετικά μικρός9-11. μια εναλλακτική 
προσέγγιση είναι η χρήση μονοθεραπείας με vinblastine, 
η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε νεοδιαγνω-
σθείσες ασθενείς με ανταποκρίσεις που φτάνουν το 75% 
και ήπια τοξικότητα12,13. Αν και έχει αναφερθεί να είναι τε-
ρατογόνος σε ποντίκια, δε φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο 
για τον άνθρωπο σε δόσεις θεραπευτικές για το λέμφωμα. 
ο συνδυασμός υψηλής αποτελεσματικότητας, μικρής το-
ξικότητας και χαμηλής πιθανότητας ανεπιθύμητων ενερ-
γειών για το έμβρυο καθιστούν τη vinblastine εξαιρετικά 
χρήσιμη στην αντιμετώπιση του HL κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Πρόοδος νόσου παρά την χορήγηση 
vinblastine είναι ένδειξης θεραπείας με ABVD, καθώς 
υποδηλώνει επιθετικότητα του λεμφώματος και τέτοιες 
περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνδυα-
σμένη χημειοθεραπεία. η vinblastine στη συνήθη δόση 
των 6 mg/m2 δεν προκαλεί ιδιαίτερη μυελοκαταστολή, 
αλλά απαιτείται προσοχή για την αποφυγή μυελοτοξι-
κότητας στο χρόνο του τοκετού.

το ζήτημα διακοπής της κύησης εξαρτάται από το στά-
διο της νόσου. ςπανίως συνιστάται σε πρωτοδιάγνωση 
καθώς συστηματική χημειοθεραπεία με ABVD έχει χο-
ρηγηθεί ακόμα και στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Ωστόσο 
η διακοπή είναι επιβεβλημένη σε περιπτώσεις υποτροπής 
του HL μετά από συστηματική θεραπεία, όπου η χημει-
οθεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη από μεγαθεραπεία 
με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
είναι η θεραπεία εκλογής.

οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν την εγκυμοσύνη χωρίς 
θεραπεία μπορούν να σταδιοποιηθούν και να αντιμετω-
πιστούν κατάλληλα μετά τον τοκετό, ενώ για τις ασθε-
νείς που λάμβαναν vinblastine η σταδιοποίηση μετά τον 
τοκετό δε μπορεί να καθορίσει τις θεραπευτικές αποφά-
σεις, οπότε θα πρέπει να θεραπευτούν με 6-8 κύκλους 



Λέμφωμα Hodgkin σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών 323

συστηματικής χημειοθεραπείας. ςε μία μελέτη 17 εγκύ-
ων ασθενών από το British Columbia Cancer Agency, 
11 δεν χρειάστηκαν θεραπεία μέχρι τον τοκετό, και σε 6 
χορηγήθηκε vinblastine για τον έλεγχο της νόσου. Από 
τις 17, 13 είναι εν ζωή και 4 έχουν αποβιώσει, 2 από το 
HL, 1 από οξεία λευχαιμία και 1 από σάρκωμα. τα νεο-
γνά ήταν υγιή και στις 17 περιπτώσεις2. 

η εγκυμοσύνη δεν επηρεάζει την έκβαση του λεμφώ-
ματος1,2,9. ςε μία αναφορά 347 γυναικών αναπαραγωγικής 
ηλικίας με HL από το Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center παρατηρήθηκαν 112 εγκυμοσύνες σε 84 ασθενείς 
από το 1910 μέχρι το 196014. η επιβίωση ήταν η ίδια και 
στις δύο ομάδες των ασθενών των εγκύων και μη εγκύ-
ων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των γυναι-
κών που προέβησαν σε διακοπή της κύησης και αυτών 
που συνέχισαν την κύηση. Ανάλογα αποτελέσματα έχουν 
παρατηρηθεί και σε πιο πρόσφατες μελέτες, όπως αυτή 
των Lishner και συνεργατών, όπου 33 έγκυες ασθενείς 
συγκρίθηκαν με 67 μη έγκυες χωρίς να παρατηρηθούν 
διαφορές στην επιβίωση1.

Λέμφωμα Hodgkin και Human 
Immunodefiency Virus, HIV

η συχνότητα του HL σε ασθενείς με λοίμωξη από 
τον HIV αυξάνεται κατά 5-10 φορές σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό15,16. ςτην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
σχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr και οι ιστολογικοί τύ-
ποι της μικτής κυτταροβρίθειας και της λεμφοκυτταρικής 
απογύμνωσης απαντώνται συχνότερα17,18. Επιπρόσθετα 
το HL που σχετίζεται με τον HIV (HL-HIV) είναι συχνά 
πολυεστιακό και ακολουθεί επιθετική κλινική πορεία. 
η προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων είναι συχνή και 
μάλιστα μπορεί να προσβληθούν ασυνήθιστα όργανα, ή 
η εξωλεμφαδενική προσβολή να μην αφορά το σπλήνα 
κάτι που δεν παρατηρείται στο κλασσικό HL15,16,19,20. ο 
μυελός των οστών προσβάλλεται συχνά γεγονός που επη-
ρεάζει αρνητικά την πρόγνωση17,21,22. η πλειοψηφία των 
ασθενών διαγιγνώσκεται με προχωρημένο στάδιο νόσου 
και είναι συχνή η προσβολή πολλαπλών εξωλεμφαδενι-
κών θέσεων και η παρουσία Β συμπτωματολογίας, αν 
και η απώλεια βάρους μπορεί να είναι πολυπαραγοντι-
κή15-17,19,21. η συσχέτιση του HL με τον αριθμό των CD4 
δεν είναι ξεκάθαρη. ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι 
το HL παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με προχωρη-
μένο στάδιο της νόσου 23, ενώ σε άλλες δεν ανευρίσκεται 
συσχέτιση μεταξύ της επίπτωσης της νόσου και του χα-
μηλού αριθμού των CD4 κυττάρων 24. Ωστόσο ο χαμη-
λός λόγος CD4/CD8 κυττάρων σχετίστηκε με αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης HL-HIV στη μελέτη των Clifford και 
συνεργατών από τη ςουηδία 24.

η θεραπεία του HL-HIV αποτελεί πρόκληση και αυ-
τό εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας ευκαιριακών λοι-

μώξεων, της ενδεχόμενης οργανικής ανεπάρκειας που 
μπορεί να οφείλεται στον HIV, ή σε άλλους ιούς όπως εί-
ναι οι ιοί της ηπατίτιδας, την αναγκαιότητα να περιλαμ-
βάνεται στη θεραπεία αντιρετροϊική και υποστηρικτική 
αγωγή παράμετροι που επηρεάζουν την χημειοθεραπεία. 
η βέλτιστη θεραπευτική παρέμβαση περικλείει αντιική, 
αντιμυκητιασική και αντιρετροϊική αγωγή (highly active 
antiretroviral agents, HAART) μαζί με την κλασσική χη-
μειοθεραπεία και υποστήριξη με αυξητικούς παράγοντες. 

Προοπτικές και αναδρομικές μελέτες έχουν καταδεί-
ξει την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
όπως το ABVD19,22,25,26, EBVP (epirubicin, bleomycin, 
vinblastine, prednisone)27, BEACOPP (bleomycin, 
etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, 
prednisone and procarbazine)28, MOPP/ABV hybrid19,29 
και Stanford V30 σε συνδυασμό με HAART σε ασθενείς 
με HL-HIV. ςε πολυκεντρική μελέτη της GHSG, 108 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με θεραπευτική στρατηγική 
προσαρμοσμένη στο στάδιο και την προγνωστική ταξινό-
μηση της νόσου (stage and risk adapted approach) 31. Ει-
δικότερα 23 ασθενείς σε αρχικά στάδια της νόσου χωρίς 
παράγοντες κινδύνου αντιμετωπίστηκαν με 2-4 κύκλους 
ABVD και ακολούθως ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου 
πεδίου (involved field radiation therapy, IFRT), 14 ασθε-
νείς σε αρχικά στάδια νόσου με παράγοντες κινδύνου 
έλαβαν είτε 4 κύκλους BEACOPPbaseline, είτε 4 κύκλους 
ABVD και IFRT, ενώ 71 ασθενείς σε προχωρημένα στά-
δια αντιμετωπίστηκαν με 6-8 κύκλους BEACOPPbaseline. 
ο μέσος αριθμός CD4 κυττάρων κατά τη διάγνωση ήταν 
240/μl. ςυνολικά 102 ασθενείς (94%) παρέμειναν σε ART 
(antiretroviral agents) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
τα ποσοστά πλήρους ύφεσης για τους ασθενείς σε αρ-
χικά στάδια νόσου χωρίς παράγοντες κινδύνου, σε αρ-
χικά στάδια με παράγοντες κινδύνου και προχωρημένα 
στάδια ήταν 96%, 100% και 86%, αντιστοίχως. η συνο-
λική επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στη διετία (2-year 
progression-free survival) ήταν 92% και η συνολική επι-
βίωση στη διετία (2-year overall survival) ήταν 91% με 
διάμεση παρακολούθηση 26 μηνών. ςτη μελέτη αυτή το 
επιβαρυμένο λειτουργικό επίπεδο των ασθενών (poor 
performance status) και όχι παράμετροι όπως ο αριθμός 
των CD4 κυττάρων <200/μl συσχετίστηκαν με δυσμε-
νέστερη πρόγνωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρά-
μετροι όπως ο χαμηλός αριθμός των CD4 κυττάρων δεν 
προδικάζει την έκβαση ασθενών με HIV-HL. Αντίστοιχα 
συμπεράσματα προέκυψαν από αναδρομική μελέτη 224 
ασθενών με HL που αντιμετωπίστηκαν με ABVD μεταξύ 
1997 και 2010 και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν 
93 ασθενείς με HIV32, στην οποία 99% των ασθενών συ-
νέχισαν την ART κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. 
οι ασθενείς με HIV λοίμωξη είχαν πιο εκτεταμένη νόσο 
και περισσότερους αρνητικούς προγνωστικούς παράγο-
ντες σε σχέση με τους ασθενείς που ήταν αρνητικοί για 
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τον HIV. Ωστόσο η συνολική επιβίωση και το διάστημα 
χωρίς εξέλιξη νόσου στην 5-ετία δε διέφερε σημαντικά 
στην ομάδα των ασθενών που ήταν HIV αρνητικοί σε σχέ-
ση με τους πάσχοντες από HIV (EFS, event free survival 
66% και 56%, αντίστοιχα και OS, overall survival 88% 
και 81%, αντίστοιχα).

η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (autologous stem-cell transplantation, 
ASCT) αποτελεί μία ασφαλή και χρήσιμη θεραπευτική 
επιλογή και στην ομάδα των ασθενών με HIV-HL. με-
λέτη του EBMT (European Group for Blood and Marrow 
Transplantation) που περιλάμβανε 68 ασθενείς με HIV 
και λέμφωμα 18 από τους οποίους είχαν HL, έδειξε ότι η 
ASCT μπορεί να διασώσει ασθενείς με HIV ειδικά όταν 
εφαρμόζεται σε χημειοευαίσθητους ασθενείς με μη γε-
νικευμένη νόσο 33.

η τοξικότητα της χημειοθεραπείας συχνά είναι μεγα-
λύτερη στους ασθενείς με HL-HIV34. με την κατάλληλη 
υποστηρικτική αγωγή και την συγχορήγηση HAART που 
μειώνει το ποσοστό των ευκαιριακών λοιμώξεων και τον 
πολλαπλασιασμό του ιού οι ασθενείς με HIV παρουσιά-
ζουν σε διάφορες μελέτες 5-ετή επιβίωση που προσεγγί-
ζει το 60-70%26,35,36.

Λέμφωμα Hodgkin σε ηλικιωμένους 
ασθενείς

μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με 
HL έχουν χειρότερη έκβαση σε σχέση με τους νεότε-
ρους37,38. μελέτη 3052 ασθενών από το 1960 στην πο-
λιτεία British Columbia του καναδά έδειξε ότι το 15% 
των ασθενών ήταν μεγαλύτεροι από 60 ετών κατά τη δι-
άγνωση και το 7% ήταν πάνω από 70 ετών. η 5ετής επι-
βίωση σε ασθενείς νεότερους από τα 60 έτη ξεπερνά το 
80%, ενώ αντίθετα πάνω από τα 60 έτη το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 50% περίπου39-44. η διαφορά αυτή αντα-
νακλά την επιθετικότερη συμπεριφορά του HL στους 
ηλικιωμένους, γεγονός που σχετίζεται με την αυξημένη 
συχνότητα ιστολογικών υποτύπων με λιγότερο ευνοϊκή 
πρόγνωση, το στάδιο της νόσου που συχνά είναι προχω-
ρημένο, τη συννοσηρότητα και την αδυναμία εφαρμογής 
εντατικοποιημένης χημειοθεραπείας. η εντατικοποίηση 
της χημειοθεραπείας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική καθώς ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία χωρίς 
μειώσεις στις δόσεις των χημειοθεραπευτικών και χωρίς 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων είχαν 
ανάλογη έκβαση με τους νεότερους ασθενείς, τουλάχι-
στον σε κάποιες μελέτες38,39,45. 

οι προσπάθειες για βελτίωση της έκβασης στους ηλι-
κιωμένους ασθενείς με HL θα πρέπει να αφορούν την κα-
θολική εφαρμογή των ίδιων τεχνικών που αφορούν τη 
διάγνωση και τη σταδιοποίηση της νόσου με τους νεότε-
ρους ασθενείς και βελτίωση της εφαρμοζόμενης χημειο-

θεραπείας. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος, η εφαρμογή 
του είναι ευχερής και η διάγνωση θα πρέπει να στηρίζε-
ται σε βιοψία προσβεβλημένου λεμφαδένα από έμπειρο 
αιμοπαθολοανατόμο και η σταδιοποίηση να γίνεται με 
τις ίδιες διαγνωστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στους 
νεότερους ασθενείς. Πλέον με την εγκατάλειψη της δι-
αγνωστικής λαπαροτομίας και της λεμφαγγειογραφίας 
και την υιοθέτηση της αξονικής τομογραφίας επιτρέπε-
ται η επακριβής σταδιοποίηση των ηλικιωμένων ασθε-
νών. ςτον τομέα βελτίωσης της χημειοθεραπείας γίνονται 
προσπάθειες υποστήριξης της αιμοποίησης με αυξητικούς 
παράγοντες, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή θεραπεί-
ας παρόμοιας με αυτή που εφαρμόζεται στους νεότερους 
ασθενείς, όπως επίσης και ανάπτυξης νέων πρωτοκόλλων 
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας 
των ασθενών. 

η εφαρμογή των MOPP και συναφών συνδυασμών, 
ABVD ή MOPP/ABVD σχετίζεται με 5ετή επιβίωση της 
τάξης του 50%46 και δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο εάν η 
χρήση των αυξητικών παραγόντων έχει βελτιώσει αυτό 
το ποσοστό41,42,44,47-49. καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές 
όπως το ODBEP (vincristine, doxorubicin, bleomycin, 
etoposide, prednisone)47, CVP/CEP (chlorambucil, vin-
blastine, procarbazine, cyclophosphamide, etoposide και 
prednisone)50, VBM (vinblastine, bleomycin και metho-
trexate)51 και VEPEMB (vinblastine, cyclophosphamide, 
procarbazine, etoposide, mitoxantrone και bleomycin)52, 
δεν έχουν επιφέρει εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσμα-
τα. ςε μία κλινική μελέτη που συνέκρινε το baseline-dose 
BEACOPP με COPP/ABVD, το BEACOPP δεν υπερείχε 
στην αποτελεσματικότητα, τουναντίον συνδυάστηκε με 
πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας που έφτανε το 21%53. 
Επομένως παραμένει το ερώτημα, ποιος είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος αντιμετώπισης των ηλικιωμένων ασθενών 
με HL. Φαίνεται ότι ασθενείς περιορισμένου σταδίου 
(ιΑ, ή ιιΑ χωρίς ογκώδη νόσο) μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με συνδυασμό συνδυασμένης βραχείας χημειοθε-
ραπείας και ακτινοθεραπείας, προσέγγιση που επιτρέπει 
την αξιοποίηση και των δύο θεραπειών με τη μικρότε-
ρη δυνατή τοξικότητα. Πιο ειδικά απαιτούνται τουλάχι-
στον 2 κύκλοι ABVD ακολουθούμενοι από ακτινοβολία 
προσβεβλημένου πεδίου54. η βέλτιστη προσέγγιση για 
τους ηλικιωμένους ασθενείς με προχωρημένη νόσο δεν 
είναι τόσο ξεκάθαρη. μία προσέγγιση είναι το ABVD, 
που έχει γνωστό φάσμα τοξικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας, και ενδεχομένως χρήση αυξητικών παραγό-
ντων προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της χημειοθεραπείας. Άλλα 
χημειοθεραπευτικά σχήματα δεν έχει αποδειχθεί να είναι 
ανώτερα σε σχέση με το ABVD47,50-53,55,56. 

ςύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, μεταξύ 1004 
ασθενών με HL, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με χημειο-
θεραπεία που περιείχε ανθρακυκλίνη με ή χωρίς ακτινοθε-
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Hodgkin lymphoma in specific subgroups of patients
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ABSTRACT Hodgkin lymphoma sometimes presents coincident with certain other major conditions, 
including pregnancy, infection with human immunodeficiency virus (HIV) or older age, which compli-
cate treatment and make management considerably more challenging. Between 0.5% and 1.0% of cases 
of Hodgkin lymphoma present coincident with pregnancy. Treatment should mimic that of nonpregnant 
patients as much as possible, taking into consideration the gestational age at presentation, the clinical 
stage of disease, and the preference of the patient. Whenever possible, treatment should be deferred at 
least until the second trimester, after the completion of organogenesis, as chemotherapy in the first tri-
mester can induce a spontaneous abortion or significantly increase the risk of congenital abnormalities. 
Some patients may be candidates for deferred therapy after the first trimester. However, disease that se-
riously threatens the immediate well-being of the mother (eg, acute airway obstruction, spinal cord com-
pression) requires emergent treatment at any time. In general, the majority of pregnant women diagnosed 
with Hodgkin lymphoma have good pregnancy outcomes and their prognosis does not differ significant-
ly from nonpregnant women. The availability of highly active antiretroviral therapy (HAART) has led 
to improvements in immune status among HIV-infected persons, reducing AIDS-related morbidity and 
prolonging survival. However, despite the impact of HAART on HIV-related mortality, malignancies 
remain an important cause of death in the current era. Hodgkin lymphoma in the HIV-positive popula-
tion is characterized by frequent B symptoms (ie, fever, weight loss, night sweats), extranodal disease, 
and involvement of unusual locations. The most common sites of extranodal involvement are the gas-
trointestinal (GI) tract, bone marrow, liver, lung, and central nervous system. The treatment of systemic 
Hodgkin lymphoma in the setting of HIV is complicated by the patient’s immunocompromised state and 

ραπεία, 113 (11%) ήταν άνω των 60 ετών57. η συχνότητα 
ορισμένων δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, όπως 
το προχωρημένο στάδιο νόσου, η Β συμπτωματολογία, 
η διήθηση ήπατος και μυελού οστών, τα χαμηλά επίπεδα 
αλβουμίνης και η αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη ήταν μεγα-
λύτερη στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών. Παρ’ όλα 
αυτά ο έλεγχος της νόσου στα 10 έτη δε διέφερε μεταξύ 
της ομάδας των ηλικιωμένων και των νεότερων ασθενών 
με HL (76% έναντι 76%, p=0.76). Ωστόσο οι ηλικιωμέ-
νοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας (0.2% έναντι 4.4%, p<0.001), 
μικρότερη 10-ετή συνολική επιβίωση (86% έναντι 46%, 
p <0.0001) και ειδική για το HL επιβίωση (91% έναντι 
73%, p <0.0001). Έτσι, ενώ οι ηλικιωμένοι ασθενείς πα-
ρουσίασαν αντίστοιχα ποσοστά αστοχίας της θεραπεί-
ας σε σχέση με τους νεότερους, το υψηλότερο ποσοστό 
θανάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τα πτωχά 
αποτελέσματα της θεραπείας διάσωσης οδήγησαν σε υπο-
δεέστερη συνολική και σχετιζόμενη με το HL επιβίωση57.

η συνοσηρότητα και η τοξικότητα της χημειοθερα-
πείας δημιουργούν επιπρόσθετους προβληματισμούς 
στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών με HL. Αν και 
είναι απαραίτητη η αποφυγή της bleomycin σε ασθενείς 
με προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια και σε εκείνους που 
αναπτύσσουν πνευμονική τοξικότητα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας χωρίς 

bleomycin σε ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ δεδομένα από 
μικρότερες μελέτες υποδηλώνουν ότι η παράλειψή της 
δεν επηρεάζει το ποσοστό πλήρους ύφεσης, ούτε μειώνει 
το διάστημα χωρίς εξέλιξη νόσου58. ςε ασθενείς με καρ-
διακή δυσλειτουργία έχει δοκιμαστεί η αντικατάσταση 
της doxorubicin με etoposide από διάφορα κέντρα, αλλά 
κατά πόσον αυτό επηρεάζει την έκβαση των ασθενών δεν 
έχει εξεταστεί σε προοπτικές μελέτες2. Προς το παρόν μέ-
νει αναπάντητο το εάν μπορεί να παραλειφθεί με ασφά-
λεια η bleomycin, ή να αντικατασταθεί η doxorubicin με 
etoposide, αλλά κάτι τέτοιο ενδεχομένως να είναι απα-
ραίτητο για τον έλεγχο της τοξικότητας. 

τέλος κάποιοι ασθενείς είναι εξαιρετικά ευπαθείς για 
να τους χορηγηθεί συστηματική χημειοθεραπεία, ειδικά 
οι πιο ηλικιωμένοι. ςε αυτούς τους ασθενείς ο θεραπευτι-
κός στόχος δεν θα πρέπει να είναι η ίαση, αλλά ο έλεγχος 
των συμπτωμάτων της νόσου και η εξασφάλιση ποιότητας 
ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η 
μονοθεραπεία με ένα χημειοθεραπευτικό παράγοντα και 
η παρηγορητική ακτινοθεραπεία2. 

οι ηλικιωμένοι ασθενείς με HL πιστεύεται ότι θα 
ωφεληθούν από τη χρήση νέων παραγόντων με μειωμέ-
νη τοξικότητα και υπάρχει πλήθος μελετών που διερευνά 
το ρόλο νέων μορίων στην θεραπεία του HL. μέσα από 
αυτή την προσπάθεια στοχεύεται η βελτίωση της επιβί-
ωσης των ασθενών στα επίπεδα που έχουν επιτευχθεί για 
τους νεότερους ασθενείς. 
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Aνασκόπηση

Διάγνωση
η διάγνωση του λεμφώματος Hodgkin (HL) τίθεται πά-

ντοτε με βιοψία προσβεβλημένου ιστού και μάλιστα, στη 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, λεμφαδένος. 
η διάγνωση πρέπει να τίθεται από έμπειρο αιμοπαθολο-
γοανατόμο, οπωσδήποτε δε ενθαρρύνεται η ανασκόπηση 
του υλικού από έμπειρο αιμοπαθολογοανατόμο.

Αρχική σταδιοποίηση
η αρχική σταδιοποίηση του HL είναι κλινική και βα-

σίζεται στο σύστημα Ann Arbor. η συμβατική κλινική 
σταδιοποίηση και ο έλεγχος προ της έναρξης θεραπεί-
ας περιλαμβάνει:

1. ιστορικό, αντικειμενική εξέταση, αξιολόγηση κα-
τάστασης ικανότητος και συννοσηρότητος, και βασικό 
εργαστηριακό έλεγχο, περιλαμβανομένων ορολογικών 
προγνωστικών δεικτών (CRP, LDH, λευκωματίνης, β2-
μικροσφαιρίνης), και screening αντισωμάτων (ή/και ιϊ-
κού φορτίου, όπου απαιτείται), για τους ιούς HBV, HCV, 
HIV, CMV, EBV, VZV, HSV.

2. Απλή ακτινογραφία θώρακος
3. Αξονική τομογραφία τραχήλου, θώρακος, άνω και 

κάτω κοιλίας

4. οστεομυελική βιοψία
5. Υπερηχογράφημα καρδιάς
6. λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής (σπιρομέτρη-

ση – διάχυση)
η χρήση της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET/CT) είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική για την 
αρχική σταδιοποίηση. 

η δυνατότητα παράλειψης της οστεομυελικής βιοψί-
ας σε ασθενείς αρχικού σταδίου είναι συζητήσιμη, ενώ 
η χρήση του PET/CT ενδέχεται να την υποκαταστήσει 
στην πλειονότητα των ασθενών στο μέλλον.

Άλλες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως υπερηχογράφη-
μα (τραχήλου, κοιλίας κ.λπ.), μαγνητική τομογραφία και 
σπινθηρογράφημα οστών τελούνται επί ειδικών ενδείξε-
ων (όπως νευρολογική συνδρομή υποδηλούσα παρασπον-
δυλική εντόπιση, εντοπισμένο οστικό άλγος, διευκρίνιση 
ευρημάτων αξονικής τομογραφίας κ.λπ.).

Διαφύλαξη Γονιμότητος
Άρρενες: Παρ’ ότι το ABVD δεν εμφανίζει σημαντι-

κή τοξικότητα από τις γονάδες, η διαδικασία φύλαξης 
σπέρματος είναι εύκολη και ενθαρρύνεται, ιδίως επειδή 
μπορεί να απαιτηθεί επακόλουθη τοξική θεραπεία χωρίς 
επαρκές χρονικό περιθώριο.

Θήλεις: οι σχετικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες, δα-
πανηρές και αμφίβολης αποτελεσματικότητος. το θέμα 
θα πρέπει να τίθεται και να συζητείται με την ασθενή και 
το περιβάλλον της. η παραπομπή σε ειδικό τμήμα ανα-
παραγωγικής ενδοκρινολογίας για λεπτομερέστερες οδη-
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γίες και κατευθύνσεις είναι επιθυμητή και ενθαρρύνεται. 

προγνωστική ταξινόμηση
Περιορισμένα Στάδια

η προγνωστική ταξινόμηση του HL περιορισμένων 
σταδίων (I/II) βασίζεται στην αξιολόγηση 4 προγνωστικών 
παραγόντων κατά GHSG: (1) ογκώδης νόσος μεσοθω-
ρακίου, (2) τκΕ ≥50 επί απουσίας ή ≥30 επί παρουσίας 
Β-συμπτωμάτων, (3) Προσβολή 3 ή περισσοτέρων λεμ-
φαδενικών περιοχών, (4) εξωλεμφαδενική επέκταση της 
νόσου. Εναλλακτικά, σύμφωνα με τον EORTC, τα κριτή-
ρια (1) και (2) παραμένουν ίδια, και προστίθενται η προ-
σβολή 4 ή περισσοτέρων περιοχών και η ηλικία ≥50 ετών.

η ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου αξιολογείται με την 
απλή ακτινογραφία θώρακος ως λόγος της εγκαρσίας δι-
αμέτρου της μάζας μεσοθωρακίου προς τη διάμετρο του 
θωρακικού κλωβού. ςημειωτέον ότι οι ορισμοί GHSG και 
EORTC διαφέρουν, καθώς στην πρώτη περίπτωση ορίζε-
ται ως λόγος >0.33 με παρονομαστή τη μέγιστη εγκάρσια 
εσωτερική διάμετρο του θωρακικού κλωβού (συνήθως 
περί το διάφραγμα), ενώ στη δεύτερη ως λόγος >0.35 
με παρονομαστή την εγκάρσια εσωτερική διάμετρο του 
θωρακικού κλωβού στο επίπεδο Θ5-Θ6. η χρήση της δι-
αμέτρου της μάζας στην αξονική τομογραφία είναι πιο 
αντικειμενική αλλά δεν έχει προς το παρόν επικρατήσει.

η εκτός μεσοθωρακίου ογκώδης νόσος ορίζεται ως 
μάζα ≥10 εκ.

τα περιορισμένα στάδια διακρίνονται σε αρχικά και εν-
διάμεσα (με αμφιλεγόμενο το ιιΒ), που ορίζονται ως εξής:

Αρχικά Στάδια: ι/ιι χωρίς κανένα δυσμενή προγνω-
στικό παράγοντα.

Ενδιάμεσα Στάδια: ι/ιιA με 1-4 δυσμενείς προγνω-
στικούς παράγοντες.

Στάδιο ΙΙΒ με 1-4 δυσμενείς προγνωστικούς παράγο-
ντες: μπορεί να θεωρηθεί προχωρημένο επί παρουσί-
ας ογκώδους νόσου μεσοθωρακίου κατά τον ορισμό του 
GHSG ή/και εξωλεμφαδενικής νόσου. Εναλλακτικά κα-
τατάσσεται πάντοτε ως ενδιάμεσο (κατά EORTC).

Προχωρημένα Στάδια 
ςτα προχωρημένα στάδια εντάσσονται τα στάδια ιιι/

ιV και ενδεχομένως το στάδιο ιιΒ επί παρουσίας ογκώ-
δους νόσου μεσοθωρακίου κατά τον ορισμό του GHSG 
ή/και εξωλεμφαδενικής νόσου.

η προγνωστική ταξινόμηση των προχωρημένων στα-
δίων γίνεται βάσει του IPS αλλά η σημασία της για τον 
καθορισμό της θεραπείας είναι συζητήσιμη.

Θεραπεία πρώτης γραμμής
Αρχικά Στάδια

ςυνδυασμός Χημειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας: 
2-4 κύκλοι ABVD και 20-30 Gy ακτινοθεραπεία προσβε-
βλημένου πεδίου.

η δόση της ακτινοθεραπείας δύναται να αυξηθεί, εάν 
μετά το πέρας του ABVD το PET/CT παραμένει θετικό.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνο χη-
μειοθεραπεία με 4-6 κύκλους ABVD χωρίς ακτινοθερα-
πεία, εάν το PET/CT είναι αρνητικό μετά το πέρας αυτής, 
δεδομένου ότι τυχόν απώλειες στα ποσοστά ελέγχου της 
νόσου πιθανότατα δε μεταφράζονται σε διαφορές στη 
συνολική επιβίωση. 

Παρ’ ότι η πλειοψηφία των ασθενών δε χρειάζεται 
ακτινοθεραπεία, δεν υπάρχει ασφαλής μέθοδος για τον 
καθορισμό της υποομάδος που την χρειάζεται.

Ενδιάμεσα Στάδια
ςυνδυασμός Χημειοθεραπείας και Ακτινοθεραπεί-

ας: 4-6 κύκλοι ABVD και 30 Gy ακτινοθεραπεία προ-
σβεβλημένου πεδίου.

η δόση της ακτινοθεραπείας δύναται να αυξηθεί, εάν 
μετά το πέρας του ABVD το PET/CT παραμένει θετικό.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνο χη-
μειοθεραπεία με 6 κύκλους ABVD χωρίς ακτινοθεραπεία, 
εάν το PET/CT είναι αρνητικό μετά το πέρας αυτής και 
δεν υπάρχει ογκώδης νόσος κατά τη διάγνωση (ιδέ σχό-
λια ανωτέρω).

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση 2 κύκλων 
BEACOPP-escalated και ακολούθως 2 κύκλων ABVD 
υπερτερεί των 4 κύκλων ABVD, αμφότερα σε συνδυα-
σμό με 30 Gy ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου. 
η υπεροχή αφορά μόνο τον έλεγχο της νόσου και όχι τη 
συνολική επιβίωση και κυρίως τους ασθενείς με ογκώδη 
νόσο μεσοθωρακίου ή/και αυξημένη τκΕ (βλ. ορισμούς).

Προχωρημένα Στάδια

Χημειοθεραπεία
Χημειοθεραπεία είτε με 6-8 κύκλους ABVD είτε με 6 

κύκλους BEACOPP-escalated (για ασθενείς έως 60 ετών). 
η χρήση του BEACOPP-escalated σε ασθενείς >60 ετών 
είναι εξαιρετικά επισφαλής καθώς συνοδεύεται από το-
ξικούς θανάτους σε ποσοστό >10%. Δεν υπάρχει όριο 
ηλικίας για τη χρήση του ABVD, αλλά τα δεδομένα για 
άτομα >75-80 ετών είναι περιορισμένα.

Εναλλακτικά, σε ασθενείς έως 60 ετών, θα μπορού-
σε να εφαρμοσθεί χημειοθεραπεία με 2 κύκλους ABVD, 
ενδιάμεση επανεκτίμηση με PET/CT 10-14 ημέρες με-
τά και επί θετικού αποτελέσματος (κριτήρια Deauville) 
εντατικοποίηση της θεραπείας με 6 κύκλους BEACOPP-
escalated, αφού οι ασθενείς αυτοί μπορούν ούτως ή άλ-
λως να λάβουν BEACOPP-escalated.
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Ακτινοθεραπεία
ο ρόλος της είναι αντικείμενο συζήτησης. 
μετά από ABVD συνιστάται για PET/CT θετικά 

υπολείμματα, εφ’ όσον η έκτασή τους τα καθιστά ακτι-
νοβολήσιμα, σε δόση 36-40 Gy και ενδεχομένως για την 
αρχικώς ογκώδη νόσο με αρνητικό τελικό PET/CT (ιδί-
ως επί σταδίου ιιΒ), όπου τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εί-
ναι επαρκή (δόση περί τα 30 Gy). 

μετά από BEACOPP-escalated συνιστάται για PET/
CT θετικά υπολείμματα (ιδίως >2.5 εκ.), εφ’ όσον η έκτα-
σή τους τα καθιστά ακτινοβολήσιμα, σε δόση 30 Gy. Δεν 
συνιστάται για ασθενείς με αρνητικό PET/CT ανεξαρτή-
τως της παρουσίας ογκώδους νόσου κατά τη διάγνωση.

Επανεκτίμηση κατά τη διάρκεια  
και μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής

Πέρας Χημειοθεραπείας Πρώτης Γραμμής
η επανεκτίμηση μετά το πέρας της χημειοθεραπεί-

ας περιλαμβάνει:
1. τις εξετάσεις της αρχικής σταδιοποίησης (1), (2), 

(3) πλην της ομΒ
2. PET/CT, το οποίο συνιστάται απολύτως
3. ομΒ μόνον εφ’ όσον ήταν θετική κατά τη διάγνωση
η επανεκτίμηση θα πρέπει να βασίζεται στα αναθεω-

ρημένα κριτήρια ανταπόκρισης του Cheson (J Clin On-
col, 2007)

Δεν χρειάζεται επανάληψη του υπερηχογραφήματος 
καρδιάς κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της θεραπείας, 
παρά μόνο επί ενδείξεων.

Δεν υπάρχει συμφωνία για το ρόλο του ελέγχου της 
διαχυτικής ικανότητος των πνευμόνων κατά τη διάρκεια 
ή μετά τη λήξη της θεραπείας. οπωσδήποτε συνιστάται 
επί κλινικών ενδείξεων.

Ενδιάμεση Επανεκτίμηση  
κατά τη Χημειοθεραπεία Πρώτης Γραμμής 

η ενδιάμεση επανεκτίμηση στο μέσον της χημειοθε-
ραπείας συνιστάται με σκοπό να εντοπισθούν οι ασθενείς 
που δεν έχουν ανταποκριθεί (ανταπόκριση μικρότερη της 
μερικής ύφεσης) και να διακοπεί η θεραπεία.

η επανεκτίμηση θα πρέπει να είναι ακριβής και να 
βασίζεται στα κριτήρια ανταπόκρισης του Cheson (J Clin 
Oncol, 1999). Περιλαμβάνει τις εξετάσεις της αρχικής 
σταδιοποίησης (1), (2), (3) πλην της ομΒ.

Ενδιάμεση πρώιμη επανεκτίμηση με PET/CT μπορεί 
να τελεστεί μετά από 2 κύκλους ABVD. η επανεκτίμη-
ση αυτή προϋποθέτει την τέλεση PET/CT και κατά την 
αρχική σταδιοποίηση για την αξιόπιστη ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων. τα δεδομένα αφορούν τα προχωρημέ-
να και τα ενδιάμεσα στάδια. Προς το παρόν δεν έχει κα-
θιερωθεί ως μέθοδος επιλογής στην καθ’ ημέραν πράξη, 
μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί υπό αυστηρές τεχνικές 

προϋποθέσεις (χρόνος τέλεσης και κριτήρια αξιολόγησης) 
και σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με τη λογική 
που αναφέρεται στη θεραπεία των προχωρημένων στα-
δίων (παράγραφος Χημειοθεραπεία), ώστε να μην εκτί-
θενται το σύνολο των ασθενών προχωρημένων σταδίων 
σε τοξική χημειοθεραπεία τύπου BEACOPP-escalated.

Θεραπεία δεύτερης γραμμής 
1. τυπικά χορηγείται χημειοθεραπεία διάσωσης και 

μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (εφ’ όσον το επιτρέπουν η φυ-
σική κατάσταση και η ηλικία του ασθενούς και η χημει-
οευαισθησία της νόσου).

ςυνήθη χημειοθεραπευτικά σχήματα διάσωσης εί-
ναι τα ακόλουθα: ESHAP, ASHAP, DHAP, ICE, DICE, 
IGEV, άλλα σχήματα με βάση τη γκεμσιταμπίνη, Mini 
ή Dexa-BEAM.

ςύνηθες σχήμα προετοιμασίας για αυτόλογη μετα-
μόσχευση: BEAM

2. ςε επιλεγμένους ασθενείς με εντοπισμένη υποτρο-
πή εκτός του πεδίου ενδεχόμενης αρχικής ακτινοθεραπεί-
ας υπάρχει και η δυνατότητα αντιμετώπισης με μόνη την 
ακτινοθεραπεία διάσωσης.

3. Ασθενείς που δεν επιλέγονται για αυτόλογη μετα-
μόσχευση και δεν μπορούν να ακτινοβοληθούν θα πρέπει 
να λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης με μη διασταυ-
ρούμενη αντοχή προς το αρχικώς χορηγηθέν σχήμα. Επί 
οψίμων υποτροπών μπορεί να επαναχορηγηθεί το αρχι-
κό σχήμα, εφ’ όσον δεν τίθενται ζητήματα συσσωρευτι-
κής τοξικότητος (κυρίως ανθρακυκλίνες). 

ςυνήθη συμβατικά χημειοθεραπευτικά σχήματα διά-
σωσης είναι τα ακόλουθα: GND, GN, MOPP ή ChlVPP, 
MOPP/ABV(D) εναλλασσόμενο ή υβριδικό, BEACOPP 
(τυπικά baseline), GDP ή και τα σχήματα διάσωσης που 
προαναφέρθηκαν στα περί αυτόλογης μεταμόσχευσης, 
εφ’ όσον προβλέπεται να είναι ανεκτά.

Θεραπεία τρίτης και περαιτέρω γραμμής 
Περαιτέρω χημειοθεραπεία με τα σχήματα που ανα-

φέρθηκαν παραπάνω ανάλογα με την προηγούμενη θερα-
πεία, τη φυσική κατάσταση και την ηλικία του ασθενούς. 
ιδιαίτερα ο συνδυασμός GND έχει μελετηθεί διεξοδικά 
σε ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από αυτόλογη με-
ταμόσχευση.

το SGN-35 (Brentuximab Vedotin, anti-CD30) έχει 
λάβει ένδειξη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτι-
κή νόσο είτε μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση είτε με-
τά από τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας σε ασθενείς 
που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση. 
Ωστόσο το υψηλό κόστος του φαρμάκου επιβάλλει την 
προσεκτική επιλογή των ασθενών αυτών. ςυνιστάται 
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ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς που παρουσιάζουν χημειο-
αντοχή στη χημειοθεραπεία διάσωσης, προκειμένου να 
επιτύχουν ύφεση. Επιπλέον δύναται να χρησιμοποιηθεί 
σε ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά την αυτόλογη με-
ταμόσχευση, ειδικά επί πρωίμου υποτροπής, ως γέφυρα 
για αλλογενή μεταμόσχευση. 

Δεύτερη αυτόλογη μεταμόσχευση μπορεί να διενεργη-
θεί, εάν η διάρκεια της ύφεσης μετά την 1η είναι οπωσδή-
ποτε >1 έτους ή ακόμη καλύτερα >2 ετών. η αλλογενής 
μεταμόσχευση από συγγενή ή μη συγγενή συμβατό δό-
τη αποτελεί εναλλακτική λύση για νέους ασθενείς χωρίς 
σημαντική συνοσηρότητα, που επιτυγχάνουν ικανοποι-
ητικό έλεγχο του νοσήματός τους. οι ακριβείς ενδείξεις 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης εκφεύγουν του σκοπού 
του παρόντος κειμένου. ςημειώνεται ότι η στρατηγική 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης πρέπει να δρομολογεί-
ται εγκαίρως, καθώς η πιθανότητα επιτυχίας της μειώνε-
ται όσο προστίθενται γραμμές θεραπείας. 

Νεότεροι παράγοντες που ακόμη βρίσκονται σε στά-
διο έρευνας για τη συγκεκριμένη ένδειξη, υπάρχουν όμως 
στοιχεία ότι είναι αποτελεσματικοί είναι το Everolimus, 
η μπενδαμουστίνη και το Panobinostat.

H ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα της λεναλιδομί-
δης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Οζώδης λεμφοκυτταρική επικράτηση
η αντιμετώπιση δε διαφέρει από το κλασικό λέμφω-

μα Hodgkin όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους χη-
μειοθεραπευτικούς παράγοντες (αλλά μόνο όσον αφορά 
τη στρατηγική) με δύο εξαιρέσεις: (1) το Rituximab έχει 
σημαίνουσα θέση στον ειδικό και σπάνιο αυτό υπότυπο 
του λεμφώματος Hodgkin και ιδιαίτερα στις υποτροπές. 
(2) η εντοπισμένη νόσος μπορεί να αντιμετωπισθεί και 
με ακτινοβόληση ως μονοθεραπεία. Έγκυρος συνδυα-
σμός ανοσοχημειοθεραπείας θεωρείται και το R-CVP.

παρακολούθηση ασθενών που ευρίσκονται 
σε πλήρη ύφεση
Πρώιμη ανίχνευση υποτροπών

οι παρακάτω συστάσεις δε βασίζονται σε ισχυρά δε-
δομένα ή τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά μάλλον στην 
καθ’ ημέραν εμπειρία. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η πρωι-
μότερη ανίχνευση μιας υποτροπής με περιοδικές αξονικές 
τομογραφίες σε σχέση με την ανίχνευση με το ιστορικό, 
την κλινική εξέταση και το βασικό εργαστηριακό έλεγχο 
μεταβάλλει την τελική έκβαση. ο τρόπος και η συχνό-
τητα παρακολούθησης μπορεί να τροποποιούνται ανά-
λογα με την ηλικία του ασθενούς, το στάδιο της νόσου 
και την εφαρμοσθείσα θεραπεία. Εν γένει συνιστώνται 
τα ακόλουθα:

ιστορικό, κλινική εξέταση και βασικός εργαστηρια-
κός έλεγχος ανά 3μηνο για τα 2 πρώτα έτη μετά το πέ-
ρας της θεραπείας, ανά 6 μήνες για το 3ο έως και 5ο έτος 
και ετησίως στη συνέχεια.

Αξονική τομογραφία θώρακος, άνω και κάτω κοιλί-
ας ανά 6μηνο για τα 3 πρώτα έτη μετά το πέρας της θε-
ραπείας και ετησίως για το 4ο και 5ο έτος. Δεν απαιτείται 
απεικονιστικός έλεγχος στη συνέχεια πλην ειδικών πε-
ριστάσεων.

Ετήσια απλή ακτινογραφία θώρακος μετά το 5ο έτος. 
η χρήση του PET/CT δε συνιστάται για την παρα-

κολούθηση των ασθενών χωρίς υποψία υποτροπής πα-
ρά μόνο για τη διευκρίνιση ύποπτων ευρημάτων, διότι ο 
κίνδυνος ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων υπερβαίνει το 
όφελος από τα αληθώς θετικά.

Πρώιμη ανίχνευση όψιμων επιπλοκών
τουλάχιστον ετήσια παρακολούθηση για το ενδεχόμε-

νο υποθυρεοειδισμού για τους ασθενείς που έχουν ακτι-
νοβοληθεί στον τράχηλο ή το ανώτερο μεσοθωράκιο.

Ετήσια απλή ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία 
θώρακος για τους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο καρκίνο 
του πνεύμονος. Δεν ισχύει για όσους έλαβαν χημειοθε-
ραπεία χωρίς αλκυλιούντες παράγοντες και δεν ακτινο-
βολήθηκαν και επιπλέον δεν έχουν παράγοντες κινδύνου 
για καρκίνο του πνεύμονος.

Ετήσια μαστογραφία ή μαγνητική μαστογραφία αρ-
χής γενομένης 8-10 έτη από την ακτινοβόληση στο με-
σοθωράκιο ή/και τη μασχάλη ή την ηλικία των 40 ετών 
(οποιοδήποτε εκ των δύο προηγείται). Επίσης μηνιαία 
αυτοεξέταση και ετήσια εξέταση από ειδικό ιατρό. μα-
γνητική μαστογραφία συνιστάται για τις γυναίκες που 
ακτινοβολήθηκαν πριν την ηλικία των 30 ετών.

ςυνιστάται ανίχνευση και επιθετική αντιμετώπιση 
των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, διακοπή κα-
πνίσματος και δοκιμασία κόπωσης βάσεως ή/και υπερη-
χοκαρδιογράφημα 10 έτη μετά τη θεραπεία.

Ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται ιδίως 
σε όσους ασθενείς έχουν λάβει μπλεομυκίνη (πρακτικά 
δηλ. σε όλους) ή/και ακτινοβόληση στο θώρακα.

Επανεμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου στα 5 έτη 
επί σπληνεκτομής ή ακτινοβόλησης σπληνός. Άλλοι εμ-
βολιασμοί σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 

Επακόλουθη Κύηση
γενικά συνιστάται αναμονή έως τη συμπλήρωση 2 

ετών από το πέρας της θεραπείας.

Ακρωνύμια χημειοθεραπευτικών 
συνδυασμών
ABVD: Δοξορουβικίνη, μπλεομυκίνη, Βιμπλαστίνη, 
Ντακαρμπαζίνη
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BEACOPP: μπλεομυκίνη, Ετοποσίδη, Δοξορουβικίνη, κυ-
κλοφωσφαμίδη, Βινκριστίνη, Προκαρβαζίνη, Πρεδνιζόνη
MOPP: μεχλωραιθαμίνη, Βινκριστίνη, Προκαρβαζίνη, 
Πρεδνιζόνη
ChlVPP: Χλωραμβουκίλη, Βιμπλαστίνη ή Βινκριστίνη, 
Προκαρβαζίνη, Πρεδνιζόνη
ESHAP: Ετοποσίδη, μεθυλπρεδιζολόνη, Αρασυτίνη, 
cis-Πλατίνη
DHAP: Δεξαμεθαζόνη, Αρασυτίνη, cis-Πλατίνη
ICE: ιφωσφαμίδη, καρβοπλατίνη, Ετοποσίδη
DICE: Δεξαμεθαζόνη, ιφωσφαμίδη, καρβοπλατίνη, Ετο-
ποσίδη
IGEV: ιφωσφαμίδη, γκεμσιταμπίνη, Βινορελμπίνη, με-
θυλπρεδιζολόνη
GND: γκεμσιταμπίνη, Βινορελμπίνη, λιποσωμιακή Δο-
ξορουβικίνη
GN: γκεμσιταμπίνη, Βινορελμπίνη
GDP: γκεμσιταμπίνη, Δεξαμεθαζόνη, cis-Πλατίνη
BEAM: καρμουστίνη, Ετοποσίδη, Αρασυτίνη, μελφα-

λάνη (Dexa = Δεξαμεθαζόνη)
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