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ΠΕριληψη: η ανάπτυξη της παραδοσιακής θεραπείας του λεμφώματος Hodgkin αποτελεί μια από τις 
πιο επιτυχημένες προσπάθειες της θεραπευτικής ογκολογίας. Παραδόξως, η επιτυχία αυτή συντελέστη-
κε σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατανόηση της βιολογίας της νόσου. Επιπλέον, ακόμη και σή-
μερα ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με λέμφωμα Hodgkin εξακολουθεί να υποκύπτει στη νόσο, ενώ 
οι μακροχρόνιες παρενέργειες της κλασσικής θεραπείας αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές για την 
μακρόχρονη επιβίωση τους. Ωστόσο, η συσσωρευμένη νέα γνώση που έχει αποκτηθεί για τους βιολο-
γικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθογένεια του λεμφώματος Hodgkin, παρέχει τη βιολογι-
κή βάση  για την ανάπτυξη καινοτόμων και θεραπευτικά πιο στοχευμένων θεραπευτικών στρατηγικών 
για την αντιμετώπιση ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. Έτσι, η κατανόηση, μεταξύ άλλων, της σημασίας 
της ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB και της ογκογόνου οδού  κυτταρικής σηματο-
δότησης PI3K-AKT-mTOR, του πιθανού ρόλου του υποδοχέα CD30 για την επιβίωση και τον πολλα-
πλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων Hodgkin και Reed-Sternberg έχει αποκαλύψει καινούριους 
μοριακούς θεραπευτικούς στόχους για τη νόσο. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατή η θερα-
πευτική χρήση μη τοξικών μικρών μορίων που ενεργοποιούν την ογκοκατασταλτική οδό του γονιδί-
ου p53 που ανοίγει το δρόμο για μελλοντική εφαρμογή στο λέμφωμα Hodgkin. με βάση την βιολογία 
της νόσου, τα κριτήρια επιλογής των ασθενών στον σχεδιασμό νέων κλινικών μελετών θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τις γενετικές πληροφορίες (π.χ. παρουσία μεταλλάξεων γονιδίων) όσο και τους 
δείκτες ενεργοποίησης των σημαντικών για την νόσο ογκογόνων οδών κυτταρικής σηματοδότησης με 
σκοπό τον καθορισμό πολύ συγκεκριμένων υπο-ομάδων ασθενών-υποψηφίων για εξατομικευμένη θε-
ραπευτική παρέμβαση. η εφαρμογή νέων στοχευμένων θεραπειών έχει ήδη προχωρήσει με πληθώρα  
κλινικών μελετών, ορισμένες από τις οποίες παρέχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις για αύξηση της 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και μείωση των παρενεργειών σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin.
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Aνασκόπηση

το λέμφωμα Hodgkin (HL) περιλαμβάνει δύο διακρι-
τές νοσολογικές οντότητες σύμφωνα με την τρέχουσα τα-
ξινόμηση της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας (WHO): α. 
το κλασικό HL που χαρακτηρίζεται από την παρουσία των 
γιγάντιων μονοπύρηνων, τυπικών διπύρηνων ή πολυπύ-

ρηνων κυττάρων τύπου Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) 
ή ποικιλιών τους και β. τον οζώδη λεμφοεπικρατούντα 
τύπο, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία των L&H 
(ή LP) κυττάρων. κοινό γνώρισμα και των δύο οντοτή-
των είναι ότι ο νεοπλασματικός κυτταρικός πληθυσμός 
συνιστά ένα μικρό κλάσμα του συνόλου των κυττάρων 
των προσβεβλημένων λεμφαδένων (συχνά μικρότερο του 
1%), ενώ κυριαρχεί η διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα 
στο περιβάλλον της νόσου δημιουργώντας μια ιδιάζουσα 
ιστοπαθολογική εικόνα. για πολλά χρόνια η προέλευση 
του νεοπλασματικού κυττάρου του HL παρέμενε μυστή-
ριο, μέχρι σχετικά πρόσφατα, όταν η εφαρμογή μεθόδων 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και κυρί-
ως η ανάπτυξη τεχνικών που επέτρεψαν την απομόνω-
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ση και ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων HRS ή L&H 
οδήγησαν σε ασφαλή συμπεράσματα καθώς ήταν ιδιαί-
τερα δύσκολο να μελετηθούν γενετικά λίγα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα σε ένα περιβάλλον πολλών φλεγμονωδών 
κυττάρων με κλασσικές τεχνικές μοριακής βιολογίας. 
Επίσης σύγχυση στην μελέτη της προέλευσης του νε-
οπλασματικού κυττάρου του HL προκαλούσε ο σύνθε-
τος και ιδιάζων ανοσοφαινότυπος του νεοπλασματικού 
πληθυσμού ο οποίος εκφράζει αντιγόνα που φυσιολογι-
κά χαρακτηρίζουν εντελώς διαφορετικούς κυτταρικούς 
πληθυσμούς. για παράδειγμα, τα HRS κύτταρα μπορεί 
να εκφράζουν δείκτες B-λεμφοκυτταρικής διαφοροποί-
ησης (π.χ. PAX5) ή ενεργοποίησης (π.χ. CD30) αλλά και 
δείκτες διαφοροποίησης κοκκιοκυττάρων και μονοκυτ-
τάρων (CD15), πλασματοκυττάρων (MUM1, CD138), 
αντιγονο-παρουσιαστικών κυττάρων (MHC-II, CD40, 
CD80, CD86), δενδριτικών κυττάρων (Fascin, TARC) ή 
ακόμα κυτταροτοξικών τ-κυττάρων (perforin, granzyme) 
σε ένα ποσοστό περιπτώσεων.1-4 Αναλυτικότερα η βιολο-
γία του νεοπλασματικού κυττάρου HRS έχει παρουσια-
στεί σε άλλο άρθρο του παρόντος τεύχους.

Εδώ και μισό περίπου αιώνα, η εφαρμογή συνδυα-
σμένης χημειοθεραπείας με στόχο την πλήρη ίαση έφερε 
το HL, την πρώτη λεμφική νεοπλασία που περιγράφηκε 
ποτέ, στην πρωτοπορία της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
του καρκίνου.5 Παράδοξο αποτελεί, ωστόσο, το γεγονός, 
ότι η θεαματική θεραπευτική πρόοδος που έχει οδηγήσει 
σήμερα παραπάνω από 80% των ασθενών με λέμφωμα 
Hodgkin σε μακροχρόνια ύφεση και ίαση, επιτεύχθηκε 
κυρίως ως αποτέλεσμα συσσωρευμένης και συστηματικής 
θεραπευτικής εμπειρίας και, σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα 
της κατανόησης της βιολογίας της νόσου.5 Έτσι, με εξαί-
ρεση την κατά συνέχεια λεμφαδενικών αλύσων επέκταση 
της νόσου, η απόδειξη της λεμφικής προέλευσης των νε-
οπλασματικών κυττάρων, και η ανακάλυψη του εν μέρει 
αδρανοποιημένου προγράμματος Β-λεμφοκυτταρικής δι-
αφοροποίησης που χαρακτηρίζει τα τελευταία στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, καθώς και των μηχανισμών 
επιβίωσης, πολλαπλασιασμού και αλληλεπίδρασής τους 
με τον περιβάλλοντα αντιδραστικό λεμφικό ιστό, αποτέ-
λεσαν γεγονότα, ορόσημα στην κατανόηση της παθογέ-
νειας της νόσου, που ωστόσο έπονταν ή εκτυλίσσονταν 
ανεξάρτητα της εξέλιξης της θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης του HL.6 Ωστόσο, σήμερα η καινούρια γνώση του 
βιολογικού υπόβαθρου της νόσου αποτελεί την αφετη-
ρία ανάπτυξης καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων με σκοπό, αφ’ενός τη βελτίωση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος για τους ασθενείς που υποκύπτουν στη 
νόσο παρά την εφαρμογή παραδοσιακών θεραπευτικών 
μεθόδων, και αφετέρου την αποφυγή, ή άμβλυνση των 
σημαντικών μακροχρόνιων παρενεργειών σε «θεραπευ-
μένους» ασθενείς με HL.7

ςτη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες μόνο 
βιολογικές πτυχές του HL, οι οποίες αποτέλεσαν τη βά-

ση για καινοτόμες, βιολογικά στοχευμένες, και πιθανώς 
πιο αποτελεσματικές θεραπείες. 

Γενετικές διαταραχές και ενεργοποίηση  
του NFκB στο λέμφωμα Hodgkin

Mέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί στα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα HRS κάποια χαρακτηριστική γενετική ανω-
μαλία που να συνδέεται άμεσα με την παθογένεια αν και 
τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν πολύπλοκους ανώμαλους 
πολυπλοειδικούς καρυότυπους με έντονη αστάθεια του 
γενετικού υλικού.8 Από νωρίς η έρευνα των παθογενετικών 
μηχανισμών στράφηκε στη μελέτη των αντι-αποπτωτι-
κών μηχανισμών καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα κύττα-
ρα HRS που εμφάνιζαν καταστροφικές μη-λειτουργικές 
μεταλλάξεις και σε φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε 
να οδηγηθούν σε απόπτωση, «προστατεύονται» και κα-
τορθώνουν να επιβιώσουν. ο μηχανισμός αντι-απόπτω-
σης του κυττάρου μέσω ενεργοποίησης του παράγοντα 
NFκB φαίνεται ιδιαίτερα να λειτουργεί και να προσδίδει 
στα HRS ισχυρές ιδιότητες επιβίωσης. Ενεργοποίηση του 
μηχανισμού NFκB μπορεί να συμβεί μέσω σηματοδοτι-
κών οδών που ξεκινούν από ενεργοποίηση επιφανειακών 
υποδοχέων του κυττάρου. ςε ένα ποσοστό όμως των πε-
ριπτώσεων HL η ενεργοποίηση του μηχανισμού NFκB 
έχει γενετική βάση όπως αναλυτικά περιγράφεται σε άλ-
λο άρθρο αυτού του τεύχους. Επιπρόσθετα, η ογκοπρω-
τεΐνη LMP-1 του ιού EBV μπορεί να ενεργοποιήσει τον 
μηχανισμό κυτταρικής επιβίωσης και πολλαπλασιασμού 
μέσω NFκB μιμούμενη τη δράση του υποδοχέα CD40 
προκαλώντας την παραγωγή ιντρελευκίνης-10, και την 
έκφραση μορίων προσκόλλησης, όπως τα ICAM1, LFA1 
και LFA3, καθώς και αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες, όπως 
οι BCL2, MCL1, και A10, προάγοντας την επιβίωση των 
κυττάρων HRS.9 μια άλλη πρωτεΐνη του ιού, η LMP2a, 
μπορεί να μιμηθεί την δράση του Β-υποδοχέα και γι’ αυ-
τό έχει προταθεί ότι μπορεί να προστατεύει τα πιθανά 
κύτταρα προέλευσης των HRS που έχουν υποστεί κατα-
στροφικές μεταλλάξεις και στερούνται B-υποδοχέα. Αν 
και η παρουσία του ιού EBV δεν σχετίζονταν με χειρότε-
ρη πρόγνωση σε μεγάλες σειρές ασθενών10 δεν υπάρχει 
συμφωνία των ερευνητών, ορισμένοι από τους οποίους 
αναφέρουν μικρότερη επιβίωση σε ομάδες ασθενών με 
EBV+ κλασσικό λέμφωμα Hodgkin.11,12 

Ανεξάρτητα του μηχανισμού ενεργοποίησης, ο παρά-
γοντας NFκB επάγει την έκφραση σημαντικών αντι-απο-
πτωτικών γονιδίων, τα πρωτεϊνικά προϊόντα των οποίων 
ρυθμίζουν τόσο την εξωγενή όσο και την ενδογενή (μι-
τοχονδριακή) αποπτωτική οδό, τον κυτταρικό κύκλο, 
αλλά και παραγωγή αυτοκρινών ή παρακρινών παραγό-
ντων ανάπτυξης.13-15 η σημαντική ανακάλυψη του ρό-
λου του NFκB στο HL, παρείχε τη βιολογική βάση για 
θεραπευτική δοκιμή των αναστολέων του πρωτεασώμα-
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τος όπως το Bortezomib. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ως 
μονοθεραπεία, σε αντίθεση με αυτά σε άλλες αιματολο-
γικές κακοήθειες όπως το πλασματοκυτταρικό μυέλωμα, 
ήταν απογοητευτικά παρά την ανίχνευση μειωμένης δρα-
στικότητας πρωτεασώματος στους ασθενείς που έλαβαν 
Bortezomib.16 το τελευταίο δοκιμάζεται και σε συνδυα-
σμό με άλλες στοχευμένες θεραπείες.17 

Επίσης μια πλειάδα μεμβρανικών υποδοχέων με ενερ-
γείς δομές κινάσης τυροσίνης εκφράζονται στα νεοπλα-
σματικά κύτταρα του HL και είναι πιθανό να συμβάλουν 
στην ενεργοποίηση ογκογόνων σηματοδοτικών οδών (π.χ. 
JAK/STAT) όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε άλλα άρ-
θρα του παρόντος τεύχους. Ωστόσο παρά τις αρχικές με-
λέτες, έχει πλέον αποσαφηνιστεί ότι ο υποδοχέας c-KIT 
(CD117), που αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό στόχο σε 
άλλες αιματολογικές κακοήθειες, δεν εκφράζεται στα κύτ-
ταρα HRS και συνεπώς δεν αποτελεί πιθανό θεραπευτι-
κό στόχο για τους ασθενείς με HL.18-21

O υποδοχέας CD30 ως θεραπευτικός στόχος
ο υποδοχέας CD30 φαίνεται να εμπλέκεται στην πα-

θογένεια του HL αν και οι ακριβείς μηχανισμοί βρίσκο-
νται ακόμα υπό διερεύνηση. μελέτες των τελευταίων 
ετών έχουν δείξει ότι ο υποδοχέας CD30 υπερεκφράζε-
ται στο HL, διότι τουλάχιστον ένας μεταγραφικός παρά-
γοντας της ομάδας AP1, το JunB, αλληλεπιδρά με τον 
επαγωγέα του γονιδίου CD30 (εικόνα 1). ςυγκεκριμένα, 
οι Watanabe και συν. πρώτοι έδειξαν οτι το JunB αλλη-
λεπιδρά απευθείας με τον υποκινητή του γονιδίου CD30 
στα κύτταρα HRS του κλασσικού HL καθώς προσδένε-
ται στις ειδικές μικροδορυφορικές αλληλουχίες (MS) που 
φέρουν θέσεις αναγώρισης AP-1. οι μικροδορυφορικές 
αυτές αλληλουχίες ασκούν ανασταλτική δράση στο κε-
ντρικό τμήμα του υποκινητή του γονιδίου CD30 με απο-
τέλεσμα την αναστολή της μεταγραφής του. Όταν όμως η 
πρωτεΐνη JunB προσδεθεί σε αυτές τις αλληλουχίες, αίρει 
την ανασταλτική τους δράση προς τον κυρίως υποκινη-
τή του γονιδίου ευοδώνοντας μεταγραφικά την έκφρα-
ση του CD30.22,23 Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι 
δύο μέλη της ομάδας μεταγραφικών παραγόντων AP-1, 
τα c-JUN και JUNB, φαίνεται να υπερεκφράζονται και 
να είναι ενεργοποιημένα στο κλασσικό HL, ενώ η υπε-
ρέκφρασή τους ανιχνεύεται μόνο στα CD30+ και όχι 
στα CD30- λεμφώματα.24,25 ο μηχανισμός υπερέκφρα-
σης του γονιδίου JunB στο HL δεν είναι γνωστός, έχουν 
όμως βρεθεί διπλασιασμοί χρωμοσωμικών περιοχών που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τον γενετικό τόπο του 
JunB (19p13) σε κύτταρα HRS.26 Πιστεύεται ότι η υπε-
ρέκφραση της πρωτεΐνης CD30 μπορεί να ενεργοποιεί 
βιοχημικές οδούς μεταγωγής σήματος (όπως οι PI3K/
AKT/mTOR, MEK/ERK) που συμβάλλουν στην επιβίω-
ση και πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων 

του HL, οι ακριβείς όμως μηχανισμοί είναι υπό έρευνα. 
Εξ’ αιτίας της καθολικής και ισχυρής έκφρασης του 

υποδοχέα CD30 στα κύτταρα HRS του κλασσικού HL, 
ήταν πολύ ελκυστική η θεραπευτική στόχευσή του με αντι-
CD30 αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί 
την τελευταία δεκαετία. η λογική ήταν ότι η σύνδεση ενός 
τέτοιου αντισώματος με τον υποδοχέα CD30 θα οδηγού-
σε σε αποδόμηση του παράγοντα TRAF2 και αποφυγή 
της επακόλουθης ενεργοποίησης του NFκB. Απεδείχθη 
όμως ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα των στοχευμέ-
νων προσεγγίσεων για τον υποδοχέα CD30 εξαρτώνται 
απόλυτα από τα εφαρμοζόμενα σκευάσματα. για παρά-
δειγμα, η θεραπευτική στόχευση του υποδοχέα CD30 με 
το απλό ή «γυμνό» anti-CD30 αντίσωμα SGN-30 (Seat-
tle Genetics, Bothell, WA) δεν απέδωσε σημαντική κλι-
νική ανταπόκριση σε ασθενείς με υποτροπιάζον HL ή 
αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ενώ αντί-
θετα η εφαρμογή του ADC (Antibody-Drug Conjugate) 
brentuximab vedotin (SGN-35) που στοχεύει την ίδια 
πρωτεΐνη CD30 με ένα συνδεδεμένο με φάρμακο αντι-
CD30 αντίσωμα έδωσε σημαντικά κλινικά αποτελέσματα 
με ποσοστά ανταπόκρισης που κυμαίνονται από 74% ως 
85%.27,28 ο μηχανισμός δράσης του κλινικά επιτυχημέ-
νου αυτού νέου θεραπευτικού μέσου είναι απλός (εικόνα 
1): To SGN-35 είναι ένα cAC10 μονοκλωνικό αντίσωμα 
(IgG1) το οποίο είναι χημικώς συνδεδεμένο με σουλφυ-
δρυλικές ομάδες κυστεΐνης με τον αναστολέα του πολυ-
μερισμού των μικροσωληνίσκων monomethylauristatin 
E (MMAE, 2-8 μόρια του φαρμάκου) με την βοήθεια κα-
τάλληλου συνδέτη (linker),. μετά την ειδική σύνδεση 
του SGN-35 με τον υποδοχέα CD30, το πρώτο εισχωρεί 
στο κυτταρόπλασμα μέσω ενδοκύττωσης με την βοήθεια 
σχηματισμού κυτταροπλασματικών κυστιδίων που καλύ-
πτονται από κλαθρίνη. τα τελευταία ενώνονται με λυσο-
σώματα του κυτταροπλάσματος μετά την αποδέσμευση 
της κλαθρίνης, η οποία επανέρχεται στην επιφάνεια του 
κυττάρου. Εντός των λυσοσωμάτων η καθεψίνη διασπά 
τα διπεπτίδια κιτρουλίνης-βαλίνης του ειδικού συνδέ-
τη (linker), απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
δραστική ουσία MMAE. ςτην συνέχεια η MMAE ασκεί 
την θεραπευτική της δράση συνδεόμενη με τους μικρο-
σωληνίσκους στην φάση της μίτωσης εμποδίζοντας τον 
διπλασιασμό του νεοπλασματικού κυττάρου. Επιπρό-
σθετα, ελεύθερη MMAE διαχέεται στο μικροπεριβάλ-
λον του νεοπλασματικού κυττάρου HRS επεκτείνοντας 
την κυτταροτοξικότητα σε φλεγμονώδη κύτταρα που το 
περιβάλλουν.29 

Το σύστημα σηματοδότησης PI3K/AKT/mTOR 
η οδός PI3K/AKT αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από 

τους σημαντικότερους μηχανισμούς επιβίωσης του κυτ-
τάρου και πρόσφατα έχει συνδεθεί άμεσα με την λεμφω-
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ματογένεση.30 η κινάση mTOR αποτελεί ένα από τους 
κύριους στόχους της οδού PI3K/AKT, μπορεί όμως να 
ενεργοποιηθεί εναλλακτικά από την οδό σηματοδότησης 
ERK.31 η σημασία της οδού μεταγωγής σήματος μέσω 
της κινάσης mTOR έγκειται στο γεγονός ότι τελικός απο-
δέκτης είναι ο έλεγχος της πρωτεϊνοσύνθεσης συνεπώς 
και της σύνθεσης ογκοπρωτεϊνών καθώς και μορίων-ρυθ-
μιστών του κυτταρικού κύκλου (π.χ. κυκλίνες) και της 
απόπτωσης. για τον σημαντικό αυτό ρόλο, η οδός PI3K/
AKT/ mTOR θεωρείται σήμερα ως βασικός θεραπευτικός 
στόχος σε πολλές νεοπλασίες συμπεριλαμβανομένων των 
αιματολογικών κακοηθειών.31 η ενεργοποίηση τόσο της 

οδού PI3K/AKT/mTOR όσο και της ERK στα νεοπλα-
σματικά κύτταρα HRS μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην 
δράση των υποδοχέων CD30, CD40 και RANK (εικόνα 
1). οι πρωτεΐνες-τσαπερόνια, όπως η HSP90, φαίνεται 
να υπερεκφράζονται στα κύτταρα HRS και να ευοδώνουν 
περαιτέρω την ενεργοποίηση πρωτεϊνών-υποστρωμάτων 
τους όπως η κινάση AKT.32,33

H κινάση mTOR αποτελεί κεντρικό στοιχείο ενός συ-
στήματος σηματοδότησης το οποίο διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής αύξησης, του 
πολλαπλασιασμού, της επιβίωσης και του μεταβολισμού 
των ευκαρυωτικών κυττάρων.34,35 ο πυρήνας του συστή-

ΕΙΚΟΝΑ 1. Μηχανισμός υπερέκφρασης και θεραπευτικής στόχευσης του υποδοχέα CD30. Το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin χα-
ρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη ενεργότητα AP-1 που συνοδεύεται από υπερέκφραση δύο μελών της ομάδας των μετα-
γραφικών παραγόντων AP-1, των πρωτεϊνών JunB και cJun. Η πρωτεΐνη cJun είναι μάλιστα φωσφορυλιωμένη με αποτέλεσμα 
να εμφανίζει αυξημένη ικανότητα πρόσδεσης στο DNA και συνεπώς αυξημένη μεταγραφική ικανότητα. Η πρωτεΐνη JunB αλλη-
λεπιδρά με τις ρυθμιστικές περιοχές του επαγωγέα του γονιδίου CD30 με τελικό αποτέλεσμα την υπερέκφραση της πρωτεΐνης 
CD30. Η θεραπευτική στόχευση του υποδοχέα CD30 με το ADC brentuximab vedotin (SGN-35) απεδείχθη κλινικά επιτυχής. Η 
δραστικότητα του αντισώματος SGN-35 στον νεοπλασματικό πληθυσμό του κλασσικού HL οφείλεται όχι μόνο στην ειδική σύν-
δεσή του με τον υποδοχέα CD30 αλλά και στην παρουσία της δραστικής ουσίας ΜΜΑΕ η οποία μετά την είσοδό της στο κυττα-
ρόπλασμα μέσω ενδοκύττωσης απελευθερώνεται και ασκεί τη θεραπευτική της δράση συνδεόμενη με τους μικροσωληνίσκους 
στην φάση της μίτωσης εμποδίζοντας τον διπλασιασμό του κυττάρου-στόχου. Φαίνεται επίσης ότι ελεύθερη MMAE διαχέεται 
στο μικροπεριβάλλον του νεοπλασματικού κυττάρου του κλασσικού λεμφώματος HL στοχεύοντας και τα φλεγμονώδη κύττα-
ρα που το περιβάλλουν (ιδέ και κείμενο).
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ματος αυτού βρίσκεται σε ένα πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγ-
μα (complex), το mTORC που βρίσκεται τουλάχιστον σε 
δύο παραλλαγές, τα mTORC1 και mTORC2.35,36 το πρώτο 
σύμπλεγμα μπορεί να ανασταλλεί από την ραπαμυκίνη, 
ένα φυσικό μικροβιακό προϊόν που έχει αντιμυκητιασι-
κή και ανοσοτροποποιητική δράση.36 Δέχεται σήματα που 
έχουν σχέση με την ενεργειακή κατάσταση του κυττάρου, 
τη αφθονία τροφής, τους αυξητικούς παράγοντες και την 
υποξία και με τη σειρά του, όταν ενεργοποιηθεί, αναστέλ-
λει την αυτοφαγία και προάγει τον κυτταρικό κύκλο και 
επιβίωση του κυττάρου, προάγοντας την πρωτεϊνοσύνθε-
ση, μέσω της προώθησης της μετάφραση αγγελιοφόρων 
RNA που φέρουν ακολουθίες τορ στο 5’ μη μεταφραζό-
μενο άκρο, και της βιογένεση των ριβοσωμάτων.37 Δύο 
σημαντικοί οδοί σηματοδότησης που ελέγχουν την ενερ-
γοποίηση του mTORC1 είναι της κινάσης Ακτ και των 
Ras–ERK (extracellular-signal-regulated kinase)/(mito-
gen-activated protein kinase) MAPK.35 το δεύτερο σύ-
μπλεγμα, mTORC2, το οποίο γενικά δεν αναστέλλεται 
από τη ραπαμυκίνη, φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμι-
ση του κυτταροσκελετού, ενώ ο τρόπος ενεργοποίησής 
του δεν είναι καλά κατανοητός.35,36 Επίσης, είναι σημα-
ντικό για την ενεργοποίηση της κινάσης Ακτ.38 καθώς 
η τελευταία βρίσκεται κεντρικά της ενεργοποίησης του 
mTORC1, είναι φανερό ότι μεταξύ των δύο συμπλεγμά-
των υπάρχει ένας βρόχος ανατροφοδότησης. μολονότι 
μεταλλάξεις του ίδιου του mTOR δεν έχουν βρεθεί σε 
ανθρώπινος καρκίνους, η σημασία του στην καρκινογέ-
νεση φαίνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα μόρια 
της οδού αυτής που βρίσκονται κεντρικά, η περιφερικά 
του mTOR δρούν ως ογκογονίδια, ή ογκοκατασταλτι-
κά γονίδια.35,36 

η αντινεοπλασματική δράση της ραπαμυκίνης, γνω-
στή ήδη από τη δεκαετία του 70, οδήγησε στην παρα-
σκευή διαφόρων ανάλογων μορίων με παρόμοια δράση, 
λιγότερες παρενέργειες και βελτιωμένες φαρμακοκινη-
τικές ιδιότητες, όπως είναι τα CCI-779 (temsirolimus), 
RAD001 (everolimus) και AP23573.39 Επίσης, αναστο-
λή της οδού του mTOR μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα μέ-
σω εφαρμογής αναστολέων των κινασών που βρίσκονται 
κεντρικά του mTOR, όπως με την εφαρμογή αναστολέ-
ων του Ακτ και της κινάσης ρι3κ, (phosphoinositide 
3-kinase).31,35,36,39 Διάφορες in vitro και in vivo μελέτες 
έδειξαν ότι η οδός του mTOR είναι ενεργοποιημένη στα 
κύτταρα HRS του HL σε σημαντικό ποσοστό περιπτώσε-
ων.10-14 Έκφραση αυξημένων επιπέδων ενεργοποιημένου 
(φωσφορυλιωμένου) mTOR, και των στόχων του, σημα-
ντικών για την αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση, της ενεργο-
ποιημένης p70 ribosomal protein S6 kinase (S6K1), και 
του φωσφορυλιωμένου 4E-binding protein-1 (4E-BP1) 
ανιχνεύθηκαν με ανοσοϊστοχημεία σε όγκους ασθενών 
με HL.31,40-43 Επίσης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του στόχου του 
mTOR, eukaryotic initiation factor 4E (eIF-4E), στα κύτ-

ταρα HRS.40 ο ακριβής μηχανισμός ενεργοποίησης του 
mTOR στα κύτταρα HRS δεν είναι απόλυτα κατανοητός. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του Ακτ, πιθανώς 
ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης πολλαπλών μεμβρανικών 
υποδοχέων τυροσίνης-κινάσης μέσα στο προφλεγμονώδες 
μικροπεριβάλλον του όγκου, υποδοχέων της οικογένει-
ας tumour necrosis factor (TNF), συμπεριλαμβανομένων 
των CD40, CD30 και RANK, καθώς και της ERK1/2 φαί-
νεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.41-43 μελέτες δείχνουν 
ότι το AKT, είναι ενεργοποιημένο τουλάχιστον στα 2/3 
περίπου των πρωτοπαθών HL.42,43 In vitro εφαρμογή ρα-
παμυκίνης, ή του αναλόγου της RAD001(everolimus), 
προκάλεσε αναστολή της αύξησης κυττάρων HRS που 
συνοδευόταν από αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη 
φάση G1, χωρίς ωστόσο την πρόκληση κυτταρικού θα-
νάτου, ένα χαρακτηριστικό που συχνά παρατηρείται και 
σε άλλα νεοπλάσματα, συμπεριλαμβανομένων μη Hodg-
kin λεμφωμάτων.41,42 Ωστόσο, η εφαρμογή ραπαμυκίνης 
προκάλεσε αυξημένη κυτταροτοξικότητα της δοξορου-
βικίνης έναντι κυττάρων HRS. Επίσης το everolimus 
επέδειξε σημαντική αντινεοπλασματική δράση σε ζωικά 
μοντέλα ξενομοσχεύματος HL.41(12) η δράση του everoli-
mus συνοδευόταν από ελάττωση της ενεργοποίησης του 
NFκB, εξ’αιτίας της σταθεροποίησης του αναστολέα του, 
IκBα.41(12) τέλος, κλινικές μελέτες σε φάση ιι του RAD001 
σε 37 ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin έδειξαν ενθαρρυντι-
κά αποτελέσματα καθώς το 1/3 των ασθενών απάντησαν 
στη θεραπεία (ιδέ σχετικό κεφάλαιο).44 Πρόσθετες κλι-
νικές μελέτες του temsirolimus και του CAL-101, ανα-
στολέα της δ-ισομορφής της ρι3κ, καθώς και κλινικές 
μελέτες συνδυασμένης χημειοθεραπείας και αναστολέ-
ων του mTOR σε ασθενείς με HL βρίσκονται σε εξέλι-
ξη.45,46 Επίσης είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέτες φάσης 
II σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα λεμφώματα με ένα νέο 
ειδικό αναστολέα της κινάσης AKT (MK-2206, Merck, 
Whitehouse Station, NJ) που χορηγείται από το στόμα.

Ο ρόλος της απακετυλάσης των ιστονών
οι επιγενετικές λειτουργίες του κυττάρου ρυθμίζουν 

την έκφραση γονιδίων χωρίς να χρειάζεται να μεταβάλ-
λουν την αλληλουχία του DNA και περιλαμβάνουν την 
τροποποίηση του DNA και της χρωματίνης με μεθυλίω-
ση, ακετυλίωση, φωσφορυλίωση, ουμπικουτινοποίηση 
και σουμολυοποίηση (sumolyation). Ειδικότερα, ένζυ-
μα όπως οι ακετυλοτρανσφεράσες (HAT) ή οι απακετυ-
λάσες (HDAS) των ιστονών ρυθμίζουν την ακετυλίωση 
και κατ΄επέκταση την έκφραση μιας σειράς γονιδίων 
που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό και την επιβίω-
ση του κυττάρου αλλά και στην αγγειογένεση και άλλες 
σημαντικές λειτουργίες. λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής 
σημασίας τους, οι HDAS αποτελούν ελκυστικό θεραπευ-
τικό στόχο. Έχει αναπτυχθεί μια σειρά αναστολέων των 
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διαφόρων τύπων του ενζύμου (τάξη I, IIA, IIB, IV), οι 
οποίοι έχουν δοκιμαστεί σε πολυάριθμες προκλινικές και 
κλινικές μελέτες στην ογκολογία.47 ςε κυτταρικές σειρές 
κλασσικού HL οι αναστολείς HDAS έχουν δείξει σημα-
ντικά βιολογικά αποτελέσματα στον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό και απόπτωση καθώς και συνεργικές δράσεις 
με άλλες στοχευμένες θεραπείες όπως αναστολείς της 
mTOR.48,49 ςε ασθενείς με υποτροπιάζον HL έχουν δο-
κιμαστεί ευρείας δράσης αναστολείς των απακετυλασών 
σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες θεραπείες με υπο-
σχόμενα αποτελέσματα.50

Η oγκοκατασταλτική οδός του p53: 
Μελλοντικός θεραπευτικός στόχος;

η απορρύθμιση της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης 
p53 και της οδού που ελέγχεται από αυτή παίζει κεντρικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου, γεγονός που αντικα-
τοπτρίζεται στο ότι υπάρχουν μεταλλάξεις του γονιδίου 
p53 στους μισούς περίπου ανθρώπινους καρκίνους.51 η 
p53 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που όταν ενερ-
γοποιείται από διάφορα στρεσσογόνα ερεθίσματα, μετα-
ξύ των οποίων βλάβες του DNA, υποξία, μεταβολικές 
διαταραχές και ενεργοποίηση διάφορων ογκογονιδίων, 
τετραμερίζεται και ενορχηστρώνει μέσω της μεταγραφι-
κής της δράσης πληθώρα στόχων με σκοπό την αποτροπή 
μεταφοράς κρίσιμων κυτταρικών βλαβών στις επόμενες 
κυτταρικές γενιές. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, 
ενεργοποιώντας μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, 
τροποποιώντας τον μεταβολισμό, αναστέλλοντας την 
πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, προκαλώντας μη αντι-
στρεπτή διακοπή του κυτταρικού κύκλου (κυτταρική γή-
ρανση), ή, τέλος, προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο 
(απόπτωση).51 Εξαιτίας του κεντρικού ρόλου της p53 
στην παθογένεια του καρκίνου, έχουν γίνει πολλαπλές 
προσπάθειες στοχευμένης ενεργοποίησής της με ενθαρ-
ρυντικά θεραπευτικά αποτελέσματα. μία από τις στρατη-
γικές που πρόσφατα εφαρμόστηκε είναι η στόχευση της 
ογκοπρωτεΐνης MDM2, η οποία φυσιολογικά δρά ως ου-
μπικουϊτινική λιγκάση στοχεύοντας ειδικά την πρωτεΐνη 
p53 για καταβολισμό της στο πρωτεάσωμα, ρυθμίζοντας 
έτσι τα επίπεδά της.52 η γνώση ακριβώς του στερεοδο-
μής των επιφανειών αλληλεπίδρασης των MDM2- p53 
επέτρεψε τον σχεδιασμό μικρών μορίων που αναστέλ-
λουν την αλληλεπίδραση αυτή, προκαλώντας σταθερο-
ποίηση, αύξηση και ενεργοποίηση των επιπέδων της p53 
με παράλληλη αύξηση των επιπέδων της MDM2, καθώς 
η τελευταία είναι μεταγραφικός στόχος της p53, αποτε-
λώντας έτσι έναν κρίκο σε ένα αρνητικό βρόχο ανάδρα-
σης.53 τέτοια μόρια είναι τα μι-63, μ-219, και ορισμένα 
ιμιδαζολικά παράγωγα, οι nutlins που διαπερνούν ελεύ-
θερα τη κυτταροπλασματική μεμβράνη.53,54 Πολλαπλές 
μελέτες έδειξαν, ότι η χορήγηση των ουσιών αυτών σε 

καρκινικά κύτταρα που έχουν μη μεταλλαγμένο p53 προ-
καλεί, με μη γενοτοξικό τρόπο, ενεργοποίηση της p53, 
αναστολή του κυτταρικού κύκλου, απόπτωση, ή, ορισμέ-
νες φορές, κυτταρική γήρανση.53,54 Αντίθετα, η χορήγη-
σή τους σε φυσιολογικά κύτταρα φαίνεται να προκαλεί 
αναστρέψιμες μεταβολές, κυρίως αναστολή του κυττα-
ρικού κύκλου, αλλά όχι απόπτωση, αν και ο υπεύθυνος 
μηχανισμός γι’ αυτή τη διαφορετική απάντηση δεν είναι 
καλά κατανοητός.55

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα νεοπλασματικά κύτ-
ταρα του HL, στη συντριπτική πλειοψηφία των όγκων, 
πάνω από 80%, φέρουν μη μεταλλαγμένο p53.23-25 μο-
λονότι τα επίπεδα της πρωτεΐνης p53 εκφράζονται γενικά 
σε υψηλά, αν και ποικίλα, επίπεδα στα κύτταρα HRS σε 
σχέση με τα αντιδραστικά λεμφοκύτταρα των όγκων, η 
λειτουργία της φαίνεται να αναστέλλεται.56,57 ςε ένα μι-
κρό υποσύνολο περιπτώσεων, η μη λειτουργικότητα της 
οδού του p53 οφείλεται στην υπερέκφραση της MDM2 
ώς αποτέλεσμα ενίσχυσης του αντίστοιχου γονιδίου.58 

Ωστόσο, ο μηχανισμός στις περισσότερες περιπτώσεις 
παραμένει άγνωστος. 

Δυό πρόσφατες in vitro πειραματικές εργασίες μελέ-
τησαν τη λειτουργική δυνατότητα του μη μεταλλαγμένου 
p53 σε κύτταρα κλασσικού HL, διερευνώντας ταυτόχρο-
να το θεραπευτικό δυναμικό της στρατηγικής στόχευ-
σης της p53.26,27 και στις δύο μελέτες χρησιμοποιήθηκε 
ο αναστολέας της MDM2, nutlin-3a, για να επιτευχθεί 
μη γενοτοξική σταθεροποίηση της πρωτεΐνης p53. και 
οι δύο μελέτες έδειξαν σημαντικό θεραπευτικό δυναμικό 
της nutlin-3a, καθώς προκλήθηκε σημαντική αναστολή, 
εκλεκτικά στα κύτταρα HRS με μη μεταλλαγμένο p53 
που συνοδευόταν από αναστολή του κυτταρικού κύκλου 
στις φάσεις G1 ή (και) G2-M, και αύξηση των επιπέδων 
των πρωτεϊνών p53 και MDM2, καθώς και του αναστο-
λέα του κυτταρικού κύκλου, p21, μεταγραφικού στόχου 
της p53.59,60 Επιπλέον, προκλήθηκε σημαντικό ποσοστό 
αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, που συνοδεύονταν 
από ενεργοποίηση κασπασών και αύξηση των προαπο-
πτωτικών μορίων BAX και PUMA, μεταγραφικών στό-
χων της p53, ή μείωση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης 
BCL2, υποδηλώνοντας ενεργοποίηση της ενδογενούς (μι-
τοχονδριακής) αποπτωτικής οδού, που φαίνεται να ανα-
στέλλεται τουλάχιστον μερικώς στα κύτταρα HRS. τα 
ευρήματα αυτά αφορούσαν τα κύτταρα HRS ανεξάρτη-
τα από την παρουσία του EBV.60 Επιπλέον, συνδυασμέ-
νη χορήγηση κλασσικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, 
όπως δοξορουβικίνη, ετοποσίδη ή βινκριστίνη που έχουν 
γενοτοξική δράση, και nutlin-3a σε κύτταρα HRS με μη 
μεταλλαγμένο p53, είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο αντινε-
οπλασματικό αποτέλεσμα, δείχνοντας έτσι τη δυνατότητα 
συνεργικών δράσεων.59 Δεδομένου ότι ορισμένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι παράγοντες όπως η nutlin-3a, μέσω της 
προκαλούμενης αντιστρεπτής αναστολής του κυτταρικού 
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στον πολλαπλασιασμό και επιβίωση του νεοπλασματι-
κού πληθυσμού αν και οι ακριβείς μηχανισμοί πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών μελετών. Βα-
σισμένη στην θεωρία αυτή είναι η θεραπευτική δοκιμή 
αντι-CD20 (Rituximab) ή αντι-CD52 (Campath) αντισω-
μάτων σε συνδυασμό με την κλασσική χημειοθεραπεία 
σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, κυρίως από την ομά-
δα του M.D. Anderson Cancer Center.65

Μελλοντικές προοπτικές
η ανάλυση της έκφρασης πολλαπλών γονιδίων (gene 

profiling) με χρήση νέων τεχνολογιών γενωμικής παρέχει 
πλέον λεπτομερή στοιχεία για το γονιδιακό προφίλ των 
υποτύπων των λεμφωμάτων. μελέτες έχουν δείξει ότι 
ακόμα και τα λεμφώματα που ανήκουν στον ίδιο ιστο-
λογικό τύπο εμφανίζουν ετερογένεια σε μοριακό επίπεδο 
ή όπως λέγεται διαφορετική «μοριακή υπογραφή». Πολ-
λά από αυτά τα ευρήματα είναι διαθέσιμα σε επιστημονι-
κές βάσεις δεδομένων του διαδικτύου και θα οδηγήσουν 
στον λογικότερο σχεδιασμό στοχευμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων. για παράδειγμα αναφέρουμε ότι η «μο-
ριακή υπογραφή» του κυττάρου με ενεργοποιημένη τη 
σηματοδοτική οδό PI3K/AKT/mTOR που βασίζεται στα 
δεδομένα κυτταρικών μοντέλων με απώλεια έκφρασης 
του αναστολέα της οδού αυτής, δηλαδή της φωσφατά-
σης PTEN, φαίνεται να εφαρμόζεται επιτυχώς στο HL66. 
οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά ανίχνευ-
σης της μοριακής υπογραφής της ενεργοποιημένης οδού 
PI3K/AKT/mTOR ήταν περίπου στο εύρος των αντιστοί-
χων ποσοστών ανταπόκρισης των ασθενών σε θεραπευτικά 
μέσα που στοχεύουν τη συγκεκριμένη οδό. καθώς είναι 
σε εξέλιξη οι μελέτες αυτές, μένει να δούμε αν πράγματι 
οι ασθενείς που θα έχουν ωφεληθεί τελικά από την στο-
χευμένη θεραπεία ήταν αυτοί που έφεραν την μοριακή 
υπογραφή της ενεργοποιημένης οδού PI3K/AKT/mTOR 
στα νεοπλασματικά κύτταρα των όγκων τους. ςτον σχε-
διασμό μελλοντικών κλινικών δοκιμών, για την επιλογή 
των ασθενών που θα συμμετέχουν με βάση τα μοριακά 
δεδομένα σε μία κλινική μελέτη με συνδυασμένη θερα-
πεία, προτείνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι γε-
νετικές πληροφορίες (π.χ. μεταλλάξεις συγκεκριμένων 
γονιδίων) όσο και τα δεδομένα για ενεργοποίηση συ-
γκεκριμένων σηματοδοτικών οδών. Είναι προφανές ότι 
τέτοιου είδους κλινικές μελέτες που βασίζονται σε μορια-
κούς δείκτες γενικά απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
για να μπορεί να γίνει ανάλυση σε όλες τις υπο-ομάδες 
που έλαβαν στοχευμένα θεραπευτικά σχήματα προκει-
μένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Θεωρείται 
όμως βέβαιο ότι σημαντική πρόοδος στην θεραπεία του 
HL (όπως και άλλων νεοπλασιών) θα επιτευχθεί στο μέλ-
λον μέσα από την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων.

κύκλου, μπορούν να προστατεύσουν φυσιολογικά κύτ-
ταρα από την τοξική επίδραση των χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων, μελλοντική συνδυασμένη εφαρμογή nutlin-
3a με κλασικά χημειοθεραπευτικά είναι πιθανόν, όχι μό-
νο να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε ασθενείς 
με HL, αλλά και να μειώσει τις μακροχρόνιες παρενέρ-
γειες των τελευταίων.61 

μολονότι κλινικές μελέτες παραγόντων όπως η nut-
lin-3a σε ασθενείς με HL δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
ακόμη, προκαταρκτικά δεδομένα από κλινικές δοκιμές 
που πρόσφατα έχουν εγκριθεί για άλλα λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα, όπως η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαι-
μία, δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα (M. Andreeff, 
M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, προ-
σωπική επικοινωνία).

Στοχεύοντας το μικροπεριβάλλον  
του λεμφώματος Hodgkin

ο ρόλος των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος του 
HL είχε από πολύ νωρίς επισημανθεί. Ήδη η Dorothy Reed 
περιέγραψε όχι απλώς τη μορφολογία των νεοπλασματι-
κών κυττάρων αλλά ανέφερε για πρώτη φορά αυτό που 
σήμερα αποκαλούμε τ-κυτταρική ανεργία, και αποτελεί 
συνέπεια των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μέσω αυτο-
κρινών και παρακρινών παραγόντων μεταξύ των νεοπλα-
σματικών κυττάρων, των αντιδραστικών λεμφοκυττάρων 
και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων του HL.62 Είναι γνω-
στό ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα παράγουν πληθώρα 
κυτταροκινών (IL-5, IL-10, IL-13, TGF-b), χυμοκινών 
(TARC, MDC, IP-10, CCL28) καθώς και υποδοχείς-μέ-
λη της οικογένειας TNFR (CD30, CD40, RANK, OPG, 
TNF-α) τα οποία αλληλεπιδρούν με μόρια-συνδέτες τους 
που παράγονται από τ-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύττα-
ρα, ηωσινόφιλα, ενδοθηλιακά κύτταρα και από τα ίδια τα 
κύτταρα HRS. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενεργοποίη-
ση των υποδοχέων της οικογένειας TNFR στα κύτταρα 
HRS οδηγεί σε υπερλειτουργία του συστήματος NF-κB 
με αποτέλεσμα την παραγωγή διαφόρων κυτταροκινών 
κυρίως τύπου Th2, που προσελκύουν τα αντιδραστικά 
τ-λεμφοκύτταρα και άλλα φλεγμονώδη λευκοκύτταρα. 
Διαμορφώνεται έτσι μία Th2 τοπική ανοσολογική απά-
ντηση που διευκολύνει τη διαφυγή των νεοπλασματικών 
κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα.63 η ανοσο-
κατασταλτική αυτή δράση επεκτείνεται στη συνέχεια σε 
όλο το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, νεότερες με-
λέτες έχουν δείξει ότι ο τ-κυτταρικός πληθυσμός στους 
ιστούς του λεμφώματος περιέχει μεγάλους αριθμούς 
τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (T-regulatory lympho-
cytes) με ανοσοκατασταλτική δράση, που μεσολαβείται 
εν μέρει από την παραγωγή ιντερλευκίνης-10.63,64 γενι-
κά πιστεύεται ότι τα φλεγμονώδη αντιδραστικά κύτταρα 
όχι μόνο δεν περιορίζουν αλλά τελικά επιδρούν θετικά 



Βιολογική Βάση Νεώτερων Θεραπευτικών Προσεγγίσεων στο Λέμφωμα Hodgkin 257

Biologic Basis of Novel Therapeutic Strategies in Hodgkin Lymphoma
by Elias Drakos1, George Rassidakis2

1Lecturer of Pathology, Medical School, University of Crete, Greece, 2Assistant Professor of 
Pathology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, Adjunct 
Assistant Professor of Hematopathology The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, 

Houston, TX, USA

ABSTRACT: The development of traditional treatment for Hodgkin lymphoma patients remains one of 
the most successful efforts in cancer therapeutics. Surprisingly, this success was largely accomplished 
independently of the understanding of the disease biology.  However, even today a proportion of patients 
succumb to the disease and the long term treatment side effects remain considerably debilitating. Now-
adays, accumulating biological knowledge gained from recent studies that explored the mechanisms of 
Hodgkin lymphoma pathogenesis provides a solid basis and rationale for the development of novel ex-
perimental, and biologically more targeted, therapeutic approaches. Among others, understanding of the 
significance of activation of NF-kB transcription factor and the PI3K-AKT-mTOR signaling pathway, 
as well as the potential role the CD30 receptor for the survival and proliferation of Hodgkin and Reed-
Sternberg neoplastic cells has revealed new therapeutic molecular targets for the disease. In addition, 
modulation of the p53 tumor suppressor pathway using non-toxic small molecules may provide a prom-
ising targeted therapeutic strategy in near future. Based on the biology of disease, selection of patients 
in newly designed clinical trials should take into account both genetic (i.e. gene mutations) and signal-
ing pathway markers to better define subgroups for personalized therapeutic interventions. Application 
of novel therapeutic agents based on specific molecular targets has already been translated in a multi-
tude of clinical trials providing encouraging results in an effort to increase the curative potential and de-
crease the therapeutic side effects patients with Hodgkin lymphoma.
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