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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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