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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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Biology of Hodgkin Lymphoma
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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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