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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.
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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-
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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-



Ιστολογική εικόνα - Ταξινόμηση λεμφώματος Hodkgin 189

Βιβλιογραφία
1. WHO Classification of Tumours of the Haemopoietic and 

Lymphoid tissues. Edited by Swerdlow SH et al, IARC, 
Lyon 2008, pp: 321-334.

2. Schnitzer B. Hodgkin lymphoma. Hematol Oncol Clin North 
Am. 2009; 23:747-768.

3. Anagnostopoulos I, Hansmann ML, Franssila K, et al. Eu-
ropean Task Force on Lymphoma project on lymphocyte 
predominance Hodgkin disease: histologic and immuno-
histologic analysis of submitted cases reveals 2 types of 
Hodgkin disease with a nodular growth pattern and abundant 
lymphocytes. Blood. 2000; 96:1889-1899.

4. Carbone A. Does “in situ lymphoma” occur as a distinct 
step in the development of nodular lymphocyte-predominant 
Hodgkin lymphoma? Cancer. 2012; 118:15-16.

5. Torlakovic E, Tierens A, Dang HD, Delabie J. The tran-
scription factor PU.1, necessary for B-cell development is 
expressed in lymphocyte predominance, but not classical 

Hodgkin’s disease. Am J Pathol. 2001; 159:1807-1814.
6. Delsol G, Brousset P, Chittal S, Rigal-Huguet F. Correlation 

of the expression of Epstein-Barr virus latent membrane 
protein and in situ hybridization with biotinylated BamHI-W 
probes in Hodgkin’s disease. Am J Pathol. 1992; 140:247-253.

7. Hummel M, Anagnostopoulos I, Dallenbach F, Korbjuhn P, 
Dimmler C, Stein H. EBV infection patterns in Hodgkin’s 
disease and normal lymphoid tissue: expression and cellular 
localization of EBV gene products. Br J Haematol. 1992; 
82:689-694.

8. Weiss LM. Epstein-Barr virus and Hodgkin’s disease. Curr 
Oncol Rep. 2000; 2:199-204.

9. Ehlers A, Oker E, Bentink S, Lenze D, Stein H, Hummel M. 
Histone acetylation and DNA demethylation of B cells result 
in a Hodgkin-like phenotype. Leukemia. 2008; 22:835-841.

10. Glaser SL, Clarke CA, Gulley ML, et al. Population-based 
patterns of human immunodeficiency virus-related Hodgkin 
lymphoma in the Greater San Francisco Bay Area, 1988-
1998. Cancer. 2003; 98:300-309.

nally, lymphocyte-depleted CHL is characterized by the presence of many Hodgkin/RS cells and de-
creased number of lymphocytes.




