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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
by Theodoros P. Vassilakopoulos, Georgios Boutsikas,  
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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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