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Λεµφώµατα

• Κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού ιστού. 
• Προσβάλλουν κυρίως τους λεµφαδένες, το σπλήνα και το 

µυελό των οστών.
Διακρίνονται  

Λέµφωµα    
Hodgkin (HL)

Μη Hodgkin
Λεµφώµατα (NHL)



Εισαγωγή

1832 από τον Thomas Hodgkin.
Hodgkin’s Disease (7-3)

1898  Dorothy Reed
1902 Carl Sternberg
περιέγραψαν το χαρακτηριστικό 
κύτταρο Reed Sternberg.

Το πρώτο νεόπλασµα που αντιµετωπίστηκε επιτυχώς µε 
ακτινοβολία  ή συνδυαστική θεραπεία Χ/Θ και Α/Θ.
Η επιτυχία της ίασης στα νεαρά άτοµα συνδέεται µε απώτερες 
τοξικότητες (γονιµότητας, καρδιακής νόσου και δευτεροπαθή 
νεοπλάσµατα)



Ιστολογικοί τύποι

Κλασικό Λέµφωµα Hodgkin (95%)
Τύπος οζώδους σκλήρυνσης          (70%)
Τύπος µικτής κυτταροβρίθειας (20%)
Τύπος λεµφοκυτταρικός                 (5%)
Τύπος λεµφοπενικός (<1%)

Οζώδης λεµφοεπικρατών
τύπος  (5%)



Επιδηµιολογία

• Επίπτωση, 3 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους στις ΗΠΑ το 
έτος

• Αφορά 11% όλων των λεµφωµάτων στις ΗΠΑ.
• Άνδρες νοσούν συχνότερα των γυναικών, 
• το 85% των παιδιατρικών περιστατικών αφορά τα αγόρια.
• Η εµφάνιση της νόσου παρουσιάζει δικόρυφη κατανοµή, 15-

35 έτη και µετά το 55ο έτος. 
• Ο Οζώδης σκληρυντικός τύπος συχνότερα εµφανίζεται στα 
νεαρά άτοµα 

• Ο µικτής κυτταροβρίθειας στους ηλικιωµένους .



Αιτιολογία του Hodgkin Λεµφώµατος

• Άγνωστη
• Αυξηµένος κίνδυνος  σε 

λοίµωξη EBV,
EBV ανευρίσκεται µεικτής κυτταροβρίθειας και  
λεµφοπενικό τύπο.

αυτοάνοσα νοσήµατα, 
ανοσοκατασταλτική αγωγή

(µετά µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων, αιµοποιητικών 
κυττάρων και στους πάσχοντες από τον ιό ανοσοανεπάρκειας)

•   Η παρουσία νόσου σε αδέλφια δηλώνει γονιδιακή 
/περιβαλλοντική προδιάθεση



Κλινική εικόνα 

• Ανώδυνη διόγκωση λεµφαδένα 
ενός ή µιας αλύσου, συνήθως στον 
τράχηλο (80%)

• Μεσοθωράκιο (50%), βήχα, πόνο, 
δύσπνοια

• Ενδοκοιλιακή εντόπιση 5% και 
συνήθως στους ηλικιωµένους

• Β συµπτώµατα 30%, απώλεια 
βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες, 
πυρετός

• Κνησµός, άλγος στους λεµφαδένες 
µετά από κατανάλωση αλκοόλ





Διάγνωση

• Οριστική διάγνωση ː
βιοψία λεµφαδένα ή προσβεβληµένου οργάνου.

Προτιµάται η αφαίρεση του αδένα και όχι η αναρρόφηση 
υλικού δια βελόνης διότι αρνητικά αποτελέσµατα, λίγα τα 
ειδικά κύτταρα του Hodgkin Λεµφώµατα

•   Ταυτοποίηση των κυττάρων RS ή παραλαγών µε 
ανοσοϊστοχηµεία,
θετικότητα CD30, CD15, PAX5, CD25, HLA-DR, ICAM-1, 
Fascin, CD95 (apo1/fas), TRAF1, CD40, CD86
αρνητικά για CD20 CD45

Ο Οζώδης λεµφοεπικρατών τύπος παρουσιάζει θετικότητα για
CD20, CD45, ΕΜΑ, CD79a, CD75,BCL6,BOB.1,OCT2,
( popcorn cells)



RS κύτταρα και οι παραλλαγές του



Εργαστηριακά ευρήµατα, Σταδιοποίηση

• Γενική αίµατος (λευκοκυττάρωση, αναιµία)
• ΤΚΕ
• Πλήρη βιοχηµικό έλεγχο
• HBV, HCV, HIV
• Αξονική τραχήλου/ΘΑΚΟ
• Τοµογραφία εκποµπής Ποζιτρονίων PET/CT απαραίτητο για 
την εκτίµηση απάντησης στη θεραπεία.



Σταδιοποίηση κατά Ann Arbor/τροποποίηση
Cotswolds



Θεραπεία

• Στόχος της θεραπείας η ίαση µε τις λιγότερες άµεσες και 
απώτερες επιπλοκές.

Εξαρτάταιː
• Ιστολογικό τύπο, 
• Στάδιο νόσου, Ι και ΙΙΑ καλύτερης πρόγνωσης  από ΙΙΒ , 
ΙΙΙκαι IV

• Προγνωστικοί παράγοντες (IPS)

• Χηµειοθεραπεία µε ή χωρίς τοπική Ακτινοθεραπεία 
MOPP
ABVD
BEACOPP
Stanford V





Rev Bras Hematol Hemoter. 2012;34(1):48-53



Προγνωστικοί παράγοντες προχωρηµένων 
σταδίων

Διεθνής προγνωστικός δείκτης(IPS)

Αλβουµίνη ορού <4 g/dL (1 point)
Αιµοσφαιρίνη<10.5 g/dL (1 point)
Άρρεν φύλο                                                      (1 point)
Στάδιο IV κατά Ann Arbor ταξινόµηση (1 point)
Ηλικία ≥45 (1 point)
Λευκά ≥15,000/mm3 (1 point)
Λεµφοκύτταρα <600/mm3 or <8% των Λευκών    (1 point)

Hasenclever D, Diehl V. A prognostic score for advanced Hodgkin's disease. International 
Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin's Disease. N Engl J Med. 1998 Nov 
19;339(21):1506-14.



0 Points:84% Freedom from progression and 89% 
overall survival

1 Point:77% Freedom from progression and 90% overall 
survival

2 Points:67% Freedom from progression and 81% overall 
survival

3 Points:60% Freedom from progression and 78% overall 
survival

4 Points:51% Freedom from progression and 61% overall 
survival

5 to 7 Points:42% Freedom from progression and 56% 
overall survival

Hasenclever D, Diehl V. N Engl J Med. 1998 Nov 19;339(21):1506-14.

Στα 5 έτη



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ-ΥΠΟΤΡΟΠΗ

• Ένα 10% είναι ανθεκτικοί και 30% υποτροπιάζουν µετά από ύφεση
• Θεραπεία διάσωσης -Αυτόλογη µεταµόσχευση Αιµοποιητικών 
κυττάρων , 
50% ανθεκτικοί 

Προσπάθειες ανεύρεσης δεικτών τη στιγµή της υποτροπής που θα 
υποδεικνύουν ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από την αυτόλογη ή 

Εναλλακτικά να υποβληθούν σε ανοσοθεραπεία και τέλος σε κλινικές 
µελέτες νέων φαρµάκων.

(στάδιο IV, ογκώδης νόσος, ECOG >1, υποτροπή <3µήνες  και µη 
ικανοποιητική απάντηση στη θεραπεία διάσωσης έχουν υψηλό 
κίνδυνο προόδου νόσου, gene expression based predictor RHL30)

Brentuximab(αντί CD-30) ή Nivolumab (αντί PD-1. µονοπάτι 
προγραµµατισµένου θανάτου)



Συµπεράσµατα

• Οι σύγχρονες µοριακές τεχνικές συµβάλουν στην καλύτερη 
κατανόηση της βιολογίας της νόσου και

• Στην ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικότερων  θεραπειών µε 
µικρότερη τοξικότητα.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


