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ΠΕριληψη: η πλειονότητα των ασθενών με λέμφωμα Hodgkin μπορούν να ιαθούν με την εφαρμογή 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας με ή χωρίς ακτινοθεραπεία. για τους ασθενείς <65 ετών που είναι ανθε-
κτικοί ή υποτροπιάζουν μετά από την αρχική θεραπεία, η μεγαθεραπεία ακολουθούμενη από αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος (μΘ/ΑμΑΑκ) αποτελεί θεραπεία εκλο-
γής. η στρατηγική αυτή μπορεί να προσφέρει μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου στο 40-60% των ασθε-
νών. ο στόχος της θεραπείας διάσωσης, που χορηγείται προ της ΑμΑΑκ είναι η μείωση του φορτίου 
της νόσου και η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος. Προς τούτο χρησιμοποιούνται 
συνδυασμοί περιέχοντες πλατίνα, ιφοσφαμίδη, κυταραβίνη ή γεμσιταμπίνη. η διάρκεια της 1ης ύφεσης, 
η χημειοευαισθησία στη θεραπεία διάσωσης, η ύπαρξη εξωλεμφαδενικής νόσου και το κλινικό στά-
διο στην υποτροπή αποτελούν τους βασικούς προγνωστικούς παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της 
ΑμΑΑκ. Ασθενείς χωρίς δυσμενείς παράγοντες μπορούν να ιαθούν σε ποσοστό >80%. Αντίθετα, οι 
χημειοανθεκτικοί ασθενείς έχουν σημαντικά δυσμενέστερη έκβαση, ωστόσο 15-30% αυτών μπορούν 
να επιτύχουν ίαση με τη στρατηγική αυτή. η προσθήκη νέων θεραπευτικών παραγόντων στο πρόγραμ-
μα της ΑμΑΑκ είτε πριν είτε μετά ως εδραίωση πιθανώς να βελτιώσει την έκβασή τους. η εκτίμηση 
της ενεργότητος της νόσου με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων προ της ΑμΑΑκ είναι ένας νέος προ-
γνωστικός παράγων, η σημασία του οποίου ερευνάται τρεχόντως. οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με 
πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin αντιμετωπίζονται με συμβατική χημειοθερα-
πεία 2ης γραμμής με πιθανότητα μακροχρόνιας ύφεσης <30%, ενώ σε επιλεγμένους ασθενείς με εντοπι-
σμένη υποτροπή μπορεί να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία διάσωσης.
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Aνασκόπηση

το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι ιάσιμη νόσος στο 
75% του συνόλου των ασθενών, αντιμετωπιζόμενο με 
χημειοθεραπεία 1ης γραμμής, με ή χωρίς ακτινοθερα-
πεία. Παρά την υψηλή πιθανότητα επιτυχούς έκβασης, 
η θεραπεία 1ης γραμμής αστοχεί στο 10% των ασθενών 
με αρχικά και στο 30% αυτών με προχωρημένα στάδια 
της νόσου. οι ασθενείς εκείνοι στους οποίους αστοχεί η 
αρχική θεραπεία διακρίνονται στους πρωτοπαθώς ανθε-
κτικούς – εκείνους δηλαδή που δεν επιτυγχάνουν πλήρη 
ύφεση με τη θεραπεία 1ης γραμμής – και σε αυτούς που 
υποτροπιάζουν μετά από επίτευξη αρχικής ύφεσης. η 
θεραπευτική στρατηγική για τις προαναφερόμενες κα-
τηγορίες ασθενών έχει ως στόχο την επίτευξη ίασης, του-
λάχιστον στους νέους.

Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη 
Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων Αίματος (ΜΘ/ΑΜΑΑΚ)

η μόνη στρατηγική με στόχο την ίαση σε ασθενείς με 
πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον HL είναι η εφαρ-
μογή χημειοθεραπευτικών συνδυασμών 2ης γραμμής (θε-
ραπεία διάσωσης), η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΑΑκ) και στη συνέχεια η χορήγηση μεγαθε-
ραπείας (μΘ) (μυελοαφανιστικής χημειοθεραπείας) με 
αυτόλογη μεταμόσχευση των συλλεχθέντων ΑΑκ. η υπε-
ροχή της μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμβατικής χημειο-
θεραπείας αποδείχθηκε σε 2 τυχαιοποιημένες μελέτες1,2. 
η πρώτη προέρχεται από τη Βρετανική ομάδα (BNLI) 
και συνέκρινε 2-3 κύκλους του συνδυασμού mini-BEAM 
έναντι BEAM και ΑμΑΑκ, ενώ η 2η από την GHSG 
(HDR-1) συνέκρινε 4 κύκλους Dexa-BEAM έναντι 2 
κύκλων Dexa-BEAM ακολουθούμενων από ΒΕΑμ και 
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ΑμΑΑκ. η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου 
(ΕΕΕΝ) ήταν 53% έναντι 10% στην 1η και 55% ένα-
ντι 34% στη 2η. γενικότερα η πιθανότητα ίασης με μΘ/
ΑμΑΑκ είναι της τάξεως 40-60%, όπως φαίνεται στον 
πίνακα 13-31. ςυχνά οι μελέτες αυτές υπερεκτιμούν την 
αποτελεσματικότητα της μΘ/ΑμΑΑκ, καθώς αφορούν 
επιλεγμένους ασθενείς και συνήθως εξαιρούν όσους δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία διάσωσης και δεν υποβάλ-
λονται σε μΘ/ΑμΑΑκ. οι αναλύσεις με μεθοδολογία 
“intention to treat”, έτσι ώστε να αντανακλάται το πραγ-
ματικό ποσοστό των ασθενών που διασώζονται με μΘ/
ΑμΑΑκ13,32,33, είναι ελάχιστες. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η μΘ/ΑμΑΑκ αποτελεί τη βέλτιστη θεραπευτική στρα-
τηγική για ασθενείς ηλικίας <65 ετών, ενώ οι μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία ασθενείς αντιμετωπίζονται με συμβατική 
χημειοθεραπεία με ελάχιστες πιθανότητες ίασης. Ωστό-
σο, πρόσφατη αναδρομική μελέτη αναφέρει 3-ετή ΕΕ-
ΕΝ και συνολική επιβίωση 73% και 88% αντίστοιχα σε 
ασθενείς >60 ετών μετά από μΘ/ΑμΑΑκ34.

α. Χημειοθεραπεία Διάσωσης-Κινητοποίηση 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Αίματος

η εφαρμογή χημειοθεραπείας 2ης γραμμής έχει τρι-
πλό στόχο: τη μείωση του φορτίου της νόσου, τον έλεγ-
χο της χημειοευαισθησίας του νοσήματος και τη συλλογή 
ΑΑκ. οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί που επιλέγο-
νται περιλαμβάνουν πλατίνα και υψηλές δόσεις κυταραβί-
νης25,31,35,36 (DHAP, ESHAP, ASHAP), ιφωσφαμίδη12,13,37-39 
(ICE, IEV, IGEV, μιΝΕ, IVOx) ή συνδυασμό πλατίνας 
και γεμσιταμπίνης40,41 (GDP, GEM-P). Ένας άλλος συχνά 
χρησιμοποιούμενος συνδυασμός είναι ο mini-BEAM1 
ή ο Dexa-BEAM2. η τοξικότητα των συνδυασμών αυ-
τών και το δυναμικό τους ως προς την κινητοποίηση των 
ΑΑκ διαφέρουν. Έτσι σχήματα περιέχοντα ιφωσφαμίδη 
έχουν το βέλτιστο δυναμικό κινητοποίησης ΑΑκ, ενώ 
οι συνδυασμοί mini- και Dexa-BEAM χαρακτηρίζονται 
από σημαντική αιματολογική τοξικότητα ιδιαίτερα ως 
προς τη μεγακαρυοκυτταρική σειρά, που προκαλεί τε-
χνικές δυσκολίες στη διαδικασία της κυτταραφαίρεσης. 
οι περιέχοντες πλατίνα συνδυασμοί επιπλέκονται ενίο-
τε με νεφρική δυσλειτουργία, η οποία επηρεάζει τον με-
τέπειτα χειρισμό των ασθενών. η επιλογή του σχήματος 
διάσωσης εξαρτάται από την τακτική της εκάστοτε Αι-
ματολογικής μονάδος, καθώς δεν υπάρχουν συγκριτικές 
μελέτες φάσης ιιι. ο σχετικά πρόσφατα εισαχθείς συνδυ-
ασμός IGEV (γεμσιταμπίνη, ιφωσφαμίδη, βινορελμπίνη) 
παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς έχει άριστο 
κινητοποιητικό δυναμικό, σημαντική αποτελεσματικότη-
τα και επιπλέον μπορεί να χορηγηθεί εξωνοσοκομειακά38. 
ςε αναδρομική μελέτη από το τμήμα μας επί 70 ασθε-
νών με πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον HL συγκρί-
θηκε η αποτελεσματικότητα των σχημάτων ESHAP και 

IGEV42. τα δύο σχήματα ήταν εξ ίσου αποτελεσματικά 
ως προς τον έλεγχο της νόσου με συνολική ανταπόκρι-
ση 50% και 51% αντίστοιχα, αλλά ο συνδυασμός IGEV 
υπερτερούσε σημαντικά ως προς την κινητοποίηση και 
συλλογή ΑΑκ [διάμεσος αριθμός συλλεχθέντων CD34+ 
κυττάρων: 4.32x106/kg και 11.6×106/kg για ESHAP και 
IGEV (p=0.001)]. η συλλογή των ΑΑκ επιτελείται συ-
νήθως μετά τον 2ο ή 3ο κύκλο της χημειοθεραπείας διά-
σωσης. ο αριθμός των κύκλων της θεραπείας 2ης γραμμής 
δεν είναι καθορισμένος. ςυνήθως χορηγούνται 3-4 κύκλοι 
ανάλογα με τον επιλεχθέντα συνδυασμό, το φορτίο της 
νόσου και την ανταπόκριση του ασθενούς. Εάν ο ασθε-
νής είναι χημειοανθεκτικός μετά τον 2ο κύκλο θεραπεί-
ας, συνήθως γίνεται προσπάθεια επίτευξης τουλάχιστον 
μιας μερικής ύφεσης προ της μΘ/ΑμΑΑκ με εναλλα-
κτικό χημειοθεραπευτικό συνδυασμό. η εντατικοποί-
ηση της χημειοθεραπείας διάσωσης στην προσπάθεια 
βελτίωσης της χημειοευαισθησίας δεν έχει υιοθετηθεί 
ευρέως25. ςύμφωνα με την ομάδα του MSKCC η εντατι-
κοποίηση του συνδυασμού ICE (augmented ICE και high 
dose ICE) βελτίωσε την πρόγνωση των ασθενών με πα-
ράγοντες κινδύνου28, ενώ σε μεταγενέστερη μελέτη τους 
εφάρμοσαν τον συνδυασμό GDP στους ασθενείς εκείνους 
που δεν είχαν επαρκή ανταπόκριση μετά το σχήμα ICE30. 
Αντίθετα όμως, στην τυχαιοποιημένη μελέτη HDR2 της 
GHSG η εντατικοποίηση του συνδυασμού DHAP με δι-
αδοχική προσθήκη υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης, 
μεθοτρεξάτης/βινκριστίνης και ετοποσίδης δεν κατέδει-
ξε όφελος, ακόμα και στις υψηλού κινδύνου ομάδες25. η 
συλλογή ΑΑκ μετά από αστοχία του συνδυασμού BEA-
COPP-escalated στην 1η γραμμή φαίνεται εφικτή43 πα-
ρά το γεγονός ότι δεν έχει διερευνηθεί εκτεταμένα. ςτον 
πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα διαφόρων χημειο-
θεραπευτικών συνδυασμών διάσωσης1,2,12,13,25,31,35-41,44-47. 

γ. Προγνωστικοί Παράγοντες
οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η 

διάρκεια της 1ης ύφεσης, η χημειοευαισθησία στη θερα-
πεία διάσωσης, η παρουσία εξωλεμφαδενικής νόσου και 
το προχωρημένο κλινικό στάδιο στην υποτροπή. 

η πρώιμη υποτροπή οριζόμενη ως υποτροπή εντός 
12 μηνών από το τέλος της αρχικής θεραπείας αποτελεί 
τεκμηριωμένο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα3,12,13,19,33. 
Από την τυχαιοποιημένη μελέτη HDR-12 προκύπτει ότι 
η μΘ/ΑμΑΑκ ωφελεί τόσο τους ασθενείς με πρώιμη 
(p=0.0075), όσο και αυτούς με όψιμη υποτροπή (p=0.0246) 
έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας, ωστόσο η 5-ετής 
ΕΕΕΝ είναι της τάξεως του 40% για τους πρώτους και 
75% για τους δεύτερους. Αντίθετα, οι ασθενείς που αντι-
μετωπίζονται για χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο δεν ωφε-
λούνται από τη μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμβατικής 
χημειοθεραπείας, διότι ακολουθούν μια πορεία συνεχιζό-
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Πίνακας 1. Μελέτες ΜΘ/ΑΜΑΑΚ σε ασθενείς με Λέμφωμα Hodgkin

Συγγραφέας # Aσθ.
Διάμεση 
Παρακ.

Χαρ/κά 
Ασθενών Προγνωστικοί παράγοντες ΕΕΕΝ % ΣΕ %

Reece 1994 58 2.3 ε 1η Υπ Β-Σ, ΕΛΝ, διάρκεια 1ης ύφεσης 64 72
Nademanee 1995 85 28μ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ, ΑΚΘ,ΕΛΝ 58 64
Bierman 1996 85 5 ε Υπ ΔΑ 40 51
Horning 1997 119 3.3 ε ΠρΑ/Υπ Κλινικό στάδιο, Β-Σ, ΜΥ προ 

ΑΜΑΑΚ
48 52

Wheeler 1997 102 4.1 ε ΠρΑ/Υπ ιστολογικός τύπος, ΚΙ, status προ 
ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ, Β-Σ

42 65

Brice 1997 214 36 μ Υπ ΧΕ, αριθμός υποτροπών, χρόνος 
ως την υποτροπή, ΕΛΝ

60 66

Subira 2000 56 18.5 ε ΠρΑ/Υπ, 1η ΠΥ ΧΕ, σχήμα μεγαθεραπείας 65.5 57
Lazarus 2001 414 46 μ Υπ ΚΙ, ΧΕ, LDH προ ΑΜΑΑΚ 46 58
Sureda 2001 494 39 μ ΠρΑ/Υπ, 1η ΠΥ ΧΕ, αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ 45 55
Moskowitz 2001 65 43 μ ΠρΑ/Υπ Β-Σ, πρώιμη Υπ, ΕΛΝ 58 73
Fermé 2002 157 50 μ ΠρΑ/Υπ Β-Σ, ΧΜΘ διάσωσης χωρίς 

ΑΜΑΑΚ, ΧΕ
46 56

Stiff 2003 81 ΔΑ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, Υπ σε 
ακτινοβοληθέν πεδίο, ΕΛΝ

41 54

Tarella 2003 102 60 μ ΠρΑ/Υπ ΠρΑ, Β-Σ 53 64
Czyz 2004 341 ΔΑ ΠρΑ/Υπ ΠρΑ, ογκώδης νόσος 45 64
Josting 2005 102 30 μ ΠρΑ/Υπ διάρκεια 1ης ύφεσης, ΧΕ, αναιμία 59 78
Lavoie 2005 100 11.4 μ ΠρΑ/Υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, ΧΕ, 

ΕΛΝ, Β-Σ
51 54

Sureda 2005 357 39 μ 1η Υπ στάδιο διάγνωσης, ΑΚΘ, ογκώδης 
νόσος, ΕΛΝ

49 57

Majhail 2006 141 6.3 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ, ΜΥ προ ΑΜΑΑΚ, Β-Σ 48 53
Wadehra 2006 127 6.7 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ, ογκώδης νόσος 48 51
Sirohi 2008 195 10.3 μ Υπ ΧΕ, ΔΠΔ 37  

(10 ε) 
49.9  

(10 ε)
Morschhauser 2008 (πρ) 245 51 μ ΠρΑ/Υπ 2 ομάδες Κινδύνου ΥΚ/ΕνΚ: 

46/73
ΥΚ/ΕνΚ: 
57/85

Josting 2010 (πρ) 284 3.5 ε Υπ στάδιο διάγνωσης, αναιμία, 
διάρκεια 1ης ΠΥ, B-Σ, ΧΜΘ 1ης 

γραμμής

67 80

Jabbour 2007 211 2.8 ε ΠρΑ/Υπ Β-Σ, ΠΥ προ ΑΜΑΑΚ, PET/Ga προ 
ΑΜΑΑΚ, ΒΕΑΜ

54 78

Moskowitz 2010 (πρ) 105 7 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 79
Moskowitz 2010 153 8.6 ε ΠρΑ/Υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 71
Viviani 2010 82 73 μ ΠρΑ/Υπ ΠΥ προ ΑΜΑΑΚ 57  

(10 ε)
51  

(10 ε)
Smith 2011 214 6 ε ΠρΑ/ Πρ.Υπ ΕΛΝ, ογκώδης νόσος 45 55
Moskowitz 2012 (πρ) 97 51 ε ΠρΑ/Υπ PET προ ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ 70 80
Shafey 2012 73 56 μ ΠρΑ/Υπ Ανταπόκριση στη Θ διάσωσης, 

ΔΠΔ
61 80

ΕΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερης επιδείνωσης νόσου, ΣΕ: συνολική επιβίωση, ε: έτος, Υπ: υποτροπή, Β-Σ: Β-συμπτώματα, ΕΛΝ: εξωλεμφαδενική νόσος, 
μ: μήνες, ΠρΑ: πρωτοπαθής ανθεκτική νόσος, Υπ: υποτροπή, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία, ΑΚΘ: ακτινοθεραπεία, ΔΑ: δεν αναφέρεται, ΜΥ: μερική 
ύφεση, ΚΙ: κατάσταση ικανότητας, ΧΕ: χημειοευαισθησία, ΔΠΔ: διεθνής προγνωστικός δείκτης, πρ: προοπτική μελέτη, ΥΚ: υψηλού κινδύνου, 
ΕνΚ: ενδιάμεσου κινδύνου, Θ διάσωσης: θεραπεία διάσωσης. 
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Πίνακας 2. Χημειοθεραπεία διάσωσης στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Λέμφωμα Hodgkin

Χημειοθεραπευτικό Σχήμα Συγγραφέας Ασθ. # ΣΑ % ΠΥ%
Αιμ τοξ 3-4 

(%)

Συλλεχθέντα 
CD34+  

×106/kg

Εντατικό DEXA-BEAM Schmitz (2002) 44 81 27 ΔΑ ΔΑ
Mini-BEAM Linch (1993)

Με πλατίνα ESHAP Aparicio (1999) 22 73 41 59 ΔΑ
ASHAP Rodriguez (1999) 56 70 34 100 ΔΑ
DHAP Josting (2010) 281 ΔΑ 72 97 ΔΑ
DICEP Shafey (2012) 73 15.6

Με ιφωσφαμίδη ICE Moskowitz (2001) 65 88 26 ΔΑ 7
IEV Proctor (2003) 51 84 76 100 ΔΑ
MINE Fermé (2002) 157 75 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
IVOx Sibon (2011) 34 76 32 9 5

Με 
γεμσιταμπίνη

GDP Baetz (2003) 23 69 17 13 11

GEM-P Chau (2003) 21 80 24 71 2.
IGEV Santoro (2007) 91 81 54 28 10.5

Άλλα Bendamustine Moskowitz (2009) 18 75 38 ΔΑ ΔΑ
MINE-ESHAP Fernandez de Larrea (2010) 61 79 41 46 2.4
DHAOx Rigacci (2010) 23 74 43 27 2.4
MVC Alexandrescu (2006) 45 91 44 61/47  

(AΜΠ/ΟΥΔ)
ΔΑ

ΣΑ: συνολική ανταπόκριση, ΠΥ: πλήρης ύφεση, Αιμ. τοξ. 3-4: αιματολογική τοξικότητα βαθμού 3-4, ΑΜΠ: αιμοπετάλια, ΟΥΔ: ουδετερόφιλα, 
ΔΑ: δεν αναφέρεται

μενων υποτροπών2. Αυτή βέβαια η υποκατηγορία τείνει 
να εκλείψει από τις πιο σύγχρονες μελέτες, καθώς οι νέ-
οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον σχεδόν όλοι με μΘ/
ΑμΑΑκ στην 1η υποτροπή. οι πρωτοπαθώς ανθεκτικοί 
ασθενείς, χαρακτηρίζονται από δυσμενέστερη πρόγνωση 
συγκρινόμενοι με τους υποτροπιάζοντες ασθενείς32,33,48-51. 
Ωστόσο μπορούν να διασωθούν σε παρεμφερή ποσοστά 
με εκείνους που υποτροπιάζουν, εφ’ όσον επιδείξουν 
χημειοευαισθησία στη 2ης γραμμής θεραπεία49,51. η δυ-
σμενέστερη πρόγνωσή τους οφείλεται στο γεγονός ότι 
ανταποκρίνονται λιγότερο συχνά στην θεραπεία διάσω-
σης29,28,33. οι μελέτες που εστιάζουν στην υποκατηγορία 
αυτή των ασθενών αναφέρονται στον πίνακα 313,32,48-50,51-55. 

ο πλέον θεμελιώδης προγνωστικός παράγων είναι η 
χημειοευαισθησία προ της μΘ/ΑμΑΑκ8,10,11,13,15-17,19-21,23,50. 
η καλύτερη προγνωστικά κατηγορία είναι οι ασθενείς με 
χημειοευαίσθητη, όψιμη υποτροπή, οι οποίοι ιώνται σε 
ποσοστό >60-70% με την ΑμΑΑκ8,12,52,56. Από αναδρο-
μική μελέτη 494 ασθενών της ισπανικής ομάδας προ-
κύπτει ότι οι ασθενείς που βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση 
προ της μΘ/ΑμΑΑκ είχαν 5ετή ΕΕΕΝ 63% έναντι 37% 
γι’ αυτούς με χημειοευαίσθητη νόσο αλλά χωρίς επίτευ-
ξη πλήρους ύφεσης και 17% για εκείνους με ανθεκτική 

νόσο11. η πιθανότητα προόδου νόσου για τους χημειο-
ευαίσθητους ασθενείς ήταν 35% έναντι 85% για τους χη-
μειοανθεκτικούς σε έτερη ανάλυση των Majhail και συν20. 
Ενώ η σημασία της χημειοευαισθησίας προκύπτει από 
την πλειονότητα των μελετών, η σημασία της επίτευξης 
πλήρους έναντι μερικής ύφεσης προ της μΘ/ΑμΑΑκ 
είναι αμφιλεγόμενη10,11,15,16,19,20,23.

Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες αποτελούν ορισμένα 
κλινικά χαρακτηριστικά στην υποτροπή, όπως το προχω-
ρημένο στάδιο8,, τα Β-συμπτώματα3,6,48, η εξωλεμφαδενική 
νόσος3,12,25,29, η ογκώδης νόσος16,19,21,29, η υποτροπή εντός 
προτέρου πεδίου ακτινοβόλησης14, η κατάσταση ικανότη-
τας7,10, τα αυξημένα επίπεδα LDH προ της μΘ/ΑμΑΑκ10 
και ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (ΔΠΔ)31. η χορήγη-
ση ≥2 χημειοθεραπευτικών σχημάτων διάσωσης αναγνω-
ρίζεται επίσης ως δυσμενής προγνωστικός παράγων14,19. 
Επιπλέον η αρχική θεραπεία φαίνεται να επηρεάζει την 
πρόγνωση στην υποτροπή. Έτσι ασθενείς που είχαν λάβει 
BEACOPP-escalated ως θεραπεία 1ης γραμμής είχαν δυ-
σμενέστερη έκβαση από εκείνους που είχαν λάβει COPP/
ABVD25 (5-ετής ΕΕΕΝ 58% έναντι 72% αντίστοιχα). Εί-
ναι βέβαια αναμενόμενο ότι επιθετικότερη αρχική θερα-
πεία επιλέγει τους ασθενείς με επιθετικότερη βιολογία.
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ορισμένες ομάδες μελέτης του HL ανέπτυξαν προγνω-
στικά συστήματα διαστρωμάτωσης των ασθενών ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά νόσου στην υποτροπή με εντυπω-
σιακή ομοιότητα μεταξύ τους ως προς τους προγνωστι-
κούς παράγοντες. ο σκοπός των προγνωστικών αυτών 
μοντέλων είναι ο εντοπισμός των ασθενών εκείνων που 
δεν ωφελούνται από την μΘ/ΑμΑΑκ, και είναι υποψή-
φιοι για νέους θεραπευτικούς χειρισμούς. Έτσι οι ομάδες 
του Vancouver3 και του MSKCC12 διαστρωμάτωσαν τους 
ασθενείς ανάλογα με τη διάρκεια ύφεσης (<12 μηνών), 
την ύπαρξη εξωλεμφαδενικής νόσου και Β-συμπτωμάτων 
στην υποτροπή. Ασθενείς με 0-1 παράγοντες είχαν 5-ετή 
ΕΕΕΝ 81-100%, ενώ εκείνοι με 3 παράγοντες 0-10%. η 
GHSG ανέπτυξε μοντέλο που περιλαμβάνει τη διάρκεια 
ύφεσης <12 μηνών, την αναιμία και το προχωρημένο 
κλινικό στάδιο υποτροπής56. και από αυτή την ανάλυση, 
ασθενείς χωρίς κανέναν παράγοντα είχαν 5-ετή συνολική 
επιβίωση 100%. Από την ανάλυση των δεδομένων του 
τμήματός μας επί 87 ασθενών προέκυψε ότι η κατάστα-
ση νόσου προ της μΘ/ΑμΑΑκ (πλήρης έναντι μερικής 
ύφεσης έναντι σταθερής/προϊούσης νόσου), η ογκώδης 
νόσος και τα Β-συμπτώματα στην υποτροπή ήταν σημα-
ντικοί προγνωστικοί παράγοντες για την ΕΕΕΝ57. η ση-
μασία της λειτουργικής απεικόνισης προ της ΑμΑΑκ με 
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT) αναφέρε-
ται παρακάτω στην αντίστοιχη παράγραφο. 

δ. Ο χειρισμός των Χημειοανθεκτικών Ασθενών
οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς αποκλείονται συνήθως 

από τις προοπτικές μελέτες, τα δεδομένα δε από τις ανα-
δρομικές μελέτες αφορούν σε μικρό αριθμό ασθενών, 
ενώ ο ορισμός της ανθεκτικής νόσου ποικίλει. Όμως 15-
30% των ασθενών που εισέρχεται στην μΘ/ΑμΑΑκ 
με ανθεκτική νόσο μπορούν να διασωθούν με τη στρα-
τηγική αυτή και μάλιστα με επίτευξη plateau στις καμπύ-
λες επιβίωσης50,53,55. ςε 2 αναδρομικές μελέτες 175 και 
64 ασθενών που δεν ετέθησαν ποτέ σε ύφεση με οποια-
δήποτε θεραπεία η ΕΕΕΝ ήταν 32% και 17% αντίστοι-
χα50,55. ςτην καθημερινή πρακτική οι ασθενείς αυτοί δεν 
πρέπει να αποκλείονται από την ΑμΑΑκ, καθώς είναι η 
μόνη τους ευκαιρία για μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. 
Αντίθετα οι ασθενείς με εξελισσόμενη νόσο ή κινητι-
κή αστοχία στα σχήματα διάσωσης δεν ωφελούνται από 
την μΘ/ΑμΑΑκ. η εισαγωγή του μονοκλωνικού αντι-
σώματος Brentuximab Vedotin (anti-CD30) πιθανώς να 
αλλάξει τη φυσική ιστορία και πρόγνωση των ασθενών 
αυτών, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να υποβληθούν σε 
μΘ/ΑμΑΑκ, αφού ελεγχθεί το νόσημά τους. ςυνήθως 
οι ανθεκτικοί ασθενείς υποβάλλονται σε αλλεπάλληλα 
σχήματα διάσωσης στην προσπάθεια να μειωθεί το φορ-
τίο της νόσου προκειμένου να υποβληθούν σε ΑμΑΑκ. 
Φαίνεται ότι η τακτική αυτή δεν οδηγεί σε κλινικό όφε-

Πίνακας 3: ΜΘ/ΑΜΑΑΚ σε Πρωτοπαθώς Ανθεκτικούς / Χημειοανθεκτικούς Ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin

Συγγραφέας
# 

Ασθενών Κριτήριο
ΧΕ προ 

ΑΜΑΑΚ (%) ΕΕΕΝ (%)
Προγνωστικοί 
Παράγοντες¶

Reece 1995 30 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ ΔΑ 42 -
Lazarus 1999 122 Μη επίτευξη ΠΥ με οποιαδήποτε 

Θ
37 38 Β-Συμπτώματα, Κατάσταση 

Ικανότητος
Sweetenham 

1999
175 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με 

οποιαδήποτε Θ
0 32 >1 σχήμα ΧΘΠ ΑΜΑΑΚ 

>18μήνες
Andre 1999 86 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με αρχική Θ 62 25 Μη επίτευξη ΠΥ  

στη Θ διάσωσης
Josting 2000 206 (70*) Πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσος 89* 17 (31*) Κατάσταση Ικανότητος
Ferme 2002 67 Μη επίτευξη ΜΥ 63 (ΙΤΤ) 23 Β-Συμπτώματα
Constans 2003 62 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με αρχική Θ ΔΑ 15 Β-Συμπτώματα
Akhtar 2007 66 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ 84 36 Μη επίτευξη ΠΥ στη Θ 

διάσωσης, ↑LDH

Moskowitz 
2004

75 Μη επίτευξη ΠΥ με αρχική Θ 64 49 Χημειοευαισθησία

Gopal 2008 64 Μη επίτευξη ΠΥ/ΜΥ με τη Θ 
διάσωσης

0 17 (31)║ >1 εξωλεμφαδεν. περιοχή 

ΧΕ: Χημειοευαισθησία, ΑΜΑΑΚ: Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αίματος, ΕΕΕΝ: Επιβίωση ελέυθερη επιδείνωσης 
νόσου, ΠΥ: πλήρης ύφεση, ΜΥ: μερική ύφεση, Θ: Θεραπεία, ΧΘΠ: χημειοθεραπεία, ITT: intention to treat, ¶ Οι προγνωστικοί παράγοντες 
αφορούν την ΕΕΕΝ *Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ, ║ Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ 
από το 2000 έως το 2005
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λος, καθώς οι ασθενείς συνήθως χάνουν την ευκαιρία της 
μΘ/ΑμΑΑκ είτε λόγω επιπλοκών και κακής κατάστα-
σης ικανότητας είτε λόγω σαφούς προόδου του νοσήμα-
τός τους14,19,50. Έτσι συνιστάται για τους ασθενείς αυτούς 
να λαμβάνουν έως δυο διαφορετικούς χημειοθεραπευ-
τικούς συνδυασμούς διάσωσης και να οδηγούνται στην 
ΑμΑΑκ, εφ’ όσον δεν παρουσιάζουν προϊούσα νόσο51. 

ε. Η ΜΘ/ΑΜΑΑΚ στην εποχή της Τομογραφίας 
Τεκπομπής Ποζιτρονίων (PET/CT)

ςτην εποχή του PET scan, ο καθορισμός της υπολει-
πόμενης νόσου μετά τη θεραπεία 1ης γραμμής και η από-
φαση να θεωρηθεί ο ασθενής πρωτοπαθώς ανθεκτικός 
και να οδηγηθεί σε θεραπεία διάσωσης και μΘ/ΑμΑ-
Ακ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. ςε κάθε περίπτωση δεν 
πρέπει να λαμβάνεται πρώιμη απόφαση για μΘ/ΑμΑ-
Ακ επί PET+ υπολειμματικής νόσου χωρίς ιστολογική 
επιβεβαίωση. Επιπλέον παραμένει να διερευνηθεί εάν η 
πρώιμη εφαρμογή χημειοθεραπείας διάσωσης και μΘ/
ΑμΑΑκ υπερέχει του BEACOPP-escalated σε ασθε-
νείς προχωρημένων σταδίων που παρουσιάζουν πρόσλη-
ψη στο ενδιάμεσο PET/CT μετά από 2 κύκλους ABVD. 

Επιπλέον η εκτίμηση της ενεργότητος της νόσου πριν 
και μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ με PET/CT προσδίδει έναν πο-
λύτιμο νέο προγνωστικό δείκτη για εκτίμηση της έκβα-
σης των χημειοευαίσθητων ασθενών που υποβάλλονται 
σε ΑμΑΑκ. Θετικότητα στις «λειτουργικές απεικονι-
στικές εξετάσεις» προ της ΑμΑΑκ σχετίζεται με σαφώς 
δυσμενέστερη έκβαση (5-ετής ΕΕΕΝ 23-40% για τους 
θετικούς έναντι 69-82% για τους αρνητικούς)22,27,28,30,58,59. 
οι Moskowitz και συν διαπίστωσαν ότι το PET-scan εξά-
λειψε τη σημασία των κλασσικών προγνωστικών πα-
ραγόντων που χρησιμοποιούσε η ομάδα του MSKCC 
των ασθενών28 και θεωρούν ότι οι PET+ προ της ΑμΑ-
Ακ ασθενείς αποτελούν μια ομάδα η οποία δεν ωφελεί-
ται σημαντικά από τη στρατηγική αυτή. Παρ’ όλα αυτά 
από την ανάλυση των δεδομένων τους προκύπτει στους 
ασθενείς που ήταν θετικοί στις «λειτουργικές απεικονι-
στικές εξετάσεις» περιλαμβάνονται όχι μόνο οι PET+, 
αλλά και οι Ga67-θετικοί ασθενείς. η ανάλυση μόνο των 
PET+ ασθενών προ της ΑμΑΑκ καταδεικνύει 5-ετή ΕΕ-
ΕΝ της τάξεως του 40%27,30, αποτέλεσμα παρεμφερές με 
άλλες μελέτες58-60. Από τα δεδομένα του τμήματός μας 
προέκυψε ότι οι ασθενείς που έχουν θετικό PET/CT προ 
της AMAAK μπορούν να ιαθούν σε σημαντικό ποσοστό 
(2-ετής ΕΕΕΝ 48%) αν και έχουν δυσμενέστερη έκβαση 
από εκείνους που δεν παρουσιάζουν πρόσληψη (2-ετής 
ΕΕΕΝ 85%)60. Aντίθετα οι ασθενείς που παραμένουν 
PET+ μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ έχουν χειρίστη πρόγνωση60. 

στ. Σχήματα Μεγαθεραπείας 
τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σχήματα προετοιμα-

σίας είναι ο συνδυασμός ολόσωμης ακτινοβόλησης (τΒι) 
με υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμίδης +/- ετοποσίδης4 ή 
συνδυασμοί περιέχοντες μόνο χημειοθεραπεία υψηλών 
δόσεων, όπως οι CBV3 (κυκλοφωσφαμίδη, καρμουστί-
νη, ετοποσίδη), ΒΕΑμ(C)1,2,8 [καρμουστίνη, κυταραβί-
νη, ετοποσίδη, μελφαλάνη (κυκλοφωσφαμίδη)], χωρίς 
να υπάρχουν συγκριτικές μελέτες φάσης ιιι. Έτσι η επι-
λογή βασίζεται στην εμπειρία και την υποδομή του κάθε 
κέντρου. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της TBI μπο-
ρεί να επιφέρει καλύτερο έλεγχο της νόσου σύμφωνα με 
κάποιους ερευνητές, σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά 
θνητότητος, φλεβοαποφρακτικής νόσου, πνευμονοτοξικό-
τητος και δευτεροπαθούς μυελοδυσπλασίας, ενώ απαιτεί 
υψηλού επιπέδου τεχνική υποδομή9. Έτσι έχει επικρατή-
σει η εφαρμογή του συνδυασμού CBV στις ηΠΑ και του 
BEAM στην Ευρώπη. Νεώτερες παραλλαγές του BEAM 
αποτελούν οι συνδυασμοί TEAM, και BeAM με αντικα-
τάσταση της καρμουστίνης από thiotepa ή μπενδαμου-
στίνη61,62, ενώ έχουν πρόσφατα εισαχθεί και συνδυασμοί 
υψηλών δόσεων γεμσιταμπίνης63.

ζ. Στρατηγικές Εδραίωσης/Συντήρησης μετά 
την ΜΘ/ΑΜΑΑΚ

η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με τη μΘ/ΑμΑΑκ 
βελτιώνει τον τοπικό έλεγχο της νόσου, αλλά η συμβολή 
της στην μακροχρόνια έκβαση δεν είναι επαρκώς τεκμη-
ριωμένη64-66. το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή 
συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας βασίζεται στην πα-
ρατήρηση ότι σε μεγάλο ποσοστό οι υποτροπές μετά την 
ΑμΑΑκ εμφανίζονται σε προηγουμένως προσβεβλημένες 
θέσεις67. η τακτική της ενσωμάτωσης της ακτινοθεραπείας 
προ της ΑμΑΑκ εφαρμόσθηκε με μεγάλη επιτυχία από 
το MSKCC12, αλλά δεν έχει υιοθετηθεί, τόσο γιατί είναι 
διαδικαστικά και τεχνικά δύσκολα εφαρμόσιμη στον κα-
τάλληλο χρόνο, όσο και γιατί έχει συσχετισθεί με υψηλά 
ποσοστά πνευμονίτιδος στην άμεση μετα-μεταμοσχευτική 
περίοδο68,69. Έτσι η συνήθης στρατηγική είναι η εφαρμο-
γή ακτινοθεραπείας μετά την AMAAK σε περιοχές που 
παρέμεναν προσβεβλημένες προ της μΘ ή ήταν ογκώ-
δεις στην υποτροπή70. η δόση που συστήνεται είναι 20Gy 
για τους ασθενείς που λαμβάνουν TBI και 30-40Gy για 
τους υπολοίπους, εφ’ όσον δεν έχουν ακτινοβοληθεί στο 
παρελθόν64. η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία σχετί-
ζεται με σημαντική πνευμονική τοξικότητα όταν το σχή-
μα προετοιμασίας περιέχει βουσουλφάνη71.

η προσχεδιασμένη διπλή ΑμΑΑκ για τους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής. Από 
μεμονωμένες μελέτες προκύπτει ότι το 25% των ασθε-
νών που είχε προγραμματισθεί για διπλή ΑμΑΑκ δεν 



Θεραπεία υποτροπιάζοντος και ανθεκτικού λεμφώματος Hodgkin 245

μπόρεσε τελικά να υποβληθεί στη 2η μΘ/ΑμΑΑκ λό-
γω εξέλιξης της νόσου, ενώ από αυτούς που ολοκλήρω-
σαν το πρόγραμμα, 75% παρέμενε σε ύφεση σε διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης 2 ετών79. οι γαλλικές ομάδες 
SFGM και GELA εφάρμοσαν προοπτικά πρόγραμμα δι-
πλής ΑμΑΑκ σε πρωτοπαθώς ανθεκτικούς ή υποτροπιά-
σαντες ασθενείς με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
και μία μόνο ΑμΑΑκ για τους ασθενείς συνήθους κινδύ-
νου με ποσοστά 5-ετούς ΕΕΕΝ 46% και 73% αντίστοιχα. 
Από τη διπλή ΑμΑΑκ ωφελήθηκαν ασθενείς με πρω-
τοπαθώς ανθεκτική νόσο που επέτυχαν μερική ύφεση με 
τη χημειοθεραπεία διάσωσης, αλλά όχι εκείνοι που είχαν 
τεθεί σε πλήρη ύφεση24.

η ενσωμάτωση νέων παραγόντων ως θεραπεία συντή-
ρησης μετά από τη μΘ/ΑμΑΑκ διερευνάται σε 2 τρέ-
χουσες μελέτες: η μελέτη -PATH- αφορά στη χορήγηση 
του αναστολέα της απακετυλάσης των ιστονών panobi-
nostat μετά την ΑμΑΑκ σε ασθενείς με πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσο, πρώιμη/πολλαπλή υποτροπή, αναιμία 
ή στάδιο III/IV στην υποτροπή, ενώ η μελέτη ΑτηΕRA 
στη χορήγηση Brentuximab Vedotin μετά την ΑμΑΑκ 
σε ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο ή πρώιμη 
υποτροπή ή/και εξωλεμφαδενική νόσο στην υποτροπή. 

θ. Υποτροπή μετά τη ΜΘ/ΑΜΑΑΚ
οι υποτροπές μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ συμβαίνουν 

συνήθως εντός του 1ου έτους και μάλιστα συνηθέστερα 
σε θέσεις που ήταν προσβεβλημένες στο παρελθόν, ενώ 
δεν είναι σπάνια η προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων, 
όπως ο πνεύμων ή τα οστά67. η πρόγνωση των ασθενών 
που υποτροπιάζουν μετά την ΑμΑΑκ είναι ιδιαιτέρως 
πτωχή. η θεραπευτική στρατηγική μπορεί να περιλαμ-
βάνει ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου σε περι-
πτώσεις εντοπισμένης υποτροπής σε δόσεις ≥35Gy73 ή 
χημειοθεραπεία με συνδυασμούς που δεν έχουν εφαρμο-
σθεί στο παρελθόν, είτε φάρμακα στα οποία είχαν αντα-
ποκριθεί ικανοποιητικά οι ασθενείς σε πρότερη χρονική 
στιγμή, εφ’ όσον το επιτρέπει η αθροιστική τοξικότητά 
τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός γεμσιτα-
μπίνης/βινορελμπίνης ± λιποσωμική δοξορουβικίνη74,75, 
μονοθεραπεία με βινβλαστίνη76 καθώς και οι συνδυασμοί 
BEACOPP-baseline, MOPP ή ChlVPP. Νέοι ασθενείς σε 
καλή φυσική κατάσταση με αργή εξέλιξη νόσου, στους 

οποίους η διάρκεια ύφεσης από την 1η ΑμΑΑκ είναι >1 
έτος, παραμένουν χημειοευαίσθητοι και δεν έχουν συμ-
βατό δότη είναι υποψήφιοι για 2η ΑμΑΑκ77,78. ο ρόλος 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης και των νεώτερων πα-
ραγόντων αναπτύσσεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του 
παρόντος τεύχους.

Ακτινοθεραπεία / Συμβατική 
Χημειοθεραπεία ως Θεραπείες Διάσωσης

η επιλογή αυτή αφορά ασθενείς που δεν είναι υπο-
ψήφιοι για μΘ/ΑμΑΑκ, κυρίως λόγω ηλικίας. η εκτε-
νέστερη μελέτη που εξετάζει την έκβαση ασθενών που 
αντιμετωπίσθηκαν μόνο με ακτινοθεραπεία στην υποτρο-
πή προέρχεται από μια αναδρομική ανάλυση της GHSG 
και αφορά σε 100 ασθενείς. η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν 28% για 
το σύνολο των ασθενών79, αλλά προκύπτει ότι ασθενείς 
με περιορισμένο κλινικό στάδιο υποτροπής (ι/ιι), χωρίς 
Β-συμπτώματα και διάστημα 1ης ύφεσης >1 έτους μπο-
ρούν να διασωθούν με ακτινοθεραπεία. Επίσης εντοπισμέ-
νη υπολειμματική νόσος μετά από θεραπεία 1ης γραμμής 
αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπεία. Είναι ευνόητο βέ-
βαια ότι κάθε ένδειξη προόδου εντοπισμένης υπολειμμα-
τικής νόσου αποτελεί πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσο και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με μΘ/ΑμΑΑκ. Αναφορικά 
με την χημειοθεραπεία διάσωσης, εάν η διάρκεια της 1ης 
ύφεσης είναι μακρά, μπορεί να επαναληφθεί ο αρχικός 
χημειοθεραπευτικός συνδυασμός. Άλλες επιλογές απο-
τελούν οι συνδυασμοί MOPP, MOPP/ABVD, ChlVPP, 
γεμσιταμπίνη/βινορελμπίνη ± λιποσωμική δοξορουβικί-
νη, ενώ αναφέρεται ποσοστό 3-ετούς ΕΕΕΝ 50% μετά 
από BEACOPP ως θεραπεία 2ης γραμμής80. ςύμφωνα με 
τα δεδομένα του τμήματός μας επί 113 ασθενών, ασθε-
νείς χωρίς δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες μπορούν 
να επιτύχουν μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου με συμβα-
τική χημειοθεραπεία (5-ετής ΕΕΕΝ: 58%)81. 

ςυμπερασματικά η μΘ/ΑμΑΑκ διασώζει 40-60% 
των ασθενών με πρωτοπαθώς ανθεκτικό/σε υποτροπή 
λέμφωμα Hodgkin. οι ασθενείς εκείνοι που ωφελούνται 
περισσότερο είναι εκείνοι με χημειοευαίσθητη όψιμη 
υποτροπή, χωρίς προχωρημένο κλινικό στάδιο ή εξωλεμ-
φαδενικές εντοπίσεις στην υποτροπή. Αντίθετα για τους 
χημειοανθεκτικούς ασθενείς απαιτούνται νέες θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις. 
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ABSTRACT: The majority of Hodgin lymphoma patients can be cured with modern chemotherapy com-
binations with or without radiotherapy. High dose chemotherapy followed by autologous hematopoiet-
ic stem cell transplantation (HDT/ASCT) is the treatment of choice for young patients (<65 years) who 
are refractory to or relapse after initial treatment. With this strategy approximately 40-60% of refracto-
ry/relapsed Hodgkin lymphoma patients can be cured. Salvage chemotherapy given before HDT/ASCT 
aims to disease control and peripheral blood stem cell mobilization and collection. For this purpose che-
motherapy combinations containing cis-platinum, cytarabine, ifosfamide or gemcitabine are adminis-
tered. The most important prognostic factors for the outcome of HDT/ASCT include the duration of first 
remission, chemosensitivity to salvage chemotherapy, clinical stage and extranodal disease at relapse. 
More than 80% of patients without any poor prognostic factors can be cured with HDT/ASCT. On the 
contrary chemorefractory patients have significantly poorer prognosis, although 15-30% of them can 
achieve long-term remission. New targeted therapies given either before or after ASCT as consolidation 
might benefit poor risk patients and are currently under investigation. Disease evaluation by positron 
emission tomography before ASCT offers new prognostic information and is being evaluated in clini-
cal trials. Older or ineligible patients with primary refractory/relapsed Hodgkin lymphoma are usually 
treated with conventional salvage chemotherapy with a <30% chance of long-term disease control. Se-
lected patients with localized relapse can be treated with salvage radiotherapy.
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