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ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί μία από τις πρώτες κακοήθειες που θεραπεύτηκαν με συν-
δυασμένη χημειοθεραπεία. ο συνδυασμός αδριαμυκίνης, μπλεομυκίνης, βιμπλαστίνης και δακαρβαζί-
νης (ABVD) θεωρείται η θεραπεία επιλογής στους περισσότερους ασθενείς καθώς προσφέρει εξαιρετικό 
ισοζύγιο αποτελεσματικότητας και τοξικότητας. Ωστόσο, αν και η πλειονότητα των ασθενών θεραπεύ-
ονται με ABVD ή εναλλακτικά σχήματα ακόμη και στα προχωρημένα στάδια, η υποτροπιάζουσα και 
ανθεκτική νόσος παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η μακροπρόθεσμη τοξικότητα ανα-
γνωρίζεται πλέον ως μείζον θέμα, καθώς οι θεραπευθέντες ασθενείς ξεπερνούν αριθμητικά τους ασθε-
νείς με ενεργό νόσο. η πρόοδος στην κατανόηση της παθοβιολογίας της νόσου ώθησε την ανάπτυξη 
νέων, στοχευουσών θεραπειών, πολλές από τις οποίες έχουν δείξει αξιοσημείωτη δραστικότητα στην 
υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο και επί του παρόντος δοκιμάζονται στην πρώτη γραμμή θεραπείας.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί το 30% περίπου όλων 

των λεμφωμάτων και είναι ιάσιμο στο 85% περίπου των 
ασθενών, με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ίασης στα πρώ-
ιμα στάδια1. η χημειοθεραπεία με το συνδυασμό αδρια-
μυκίνης, μπλεομυκίνης, βιμπλαστίνης και δακαρβαζίνης 
(ABVD), που αναπτύχθηκε από ιταλούς ερευνητές2 είναι 
η παρούσα θεραπεία επιλογής στο λέμφωμα Hodgkin, 
αλλά πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως το εναλλακτικό 
σχήμα με αδριαμυκίνη, μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, κυκλο-
φωσφαμίδη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη και πρεδνιζόνη 
(BEACOPP) μπορεί να προσφέρει αυξημένη επιβίωση 
χωρίς νόσο (PFS) σε ασθενείς προχωρημένων σταδίων, με 
αμφίβολη όμως επίδραση στη συνολική επιβίωση (OS)3,4. 
μολαταύτα, περίπου 20-30% των ασθενών υποτροπιάζει 
μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ και η ίαση από 
τη νόσο συνοδεύεται από το τίμημα των όψιμων επιπλο-
κών, ιδιαίτερα των δευτεροπαθών κακοηθειών και των 
καρδιαγγειακών επιπλοκών5. Αν και οι υποτροπιάζοντες/
ανθεκτικοί ασθενείς μπορούν να διασωθούν με αυτόλο-

γη μεταμόσχευση (ASCT), αυτή είναι επιτυχής μόνο στο 
50% των ασθενών, ενώ η υποτροπή μετά την ASCT συ-
νοδεύεται από συνολική επιβίωση 32% στα 5 έτη, πο-
σοστό ιδιαίτερα χαμηλό αν ληφθεί υπόψη το νεαρό της 
ηλικίας των περισσότερων ασθενών. Επιπλέον, οι ασθε-
νείς που δεν είναι επιλέξιμοι για ASCT λόγω ηλικίας ή 
συννοσηρότητας έχουν λιγοστές θεραπευτικές επιλογές 
με σχετικά πτωχά αποτελέσματα.

Ακολούθως, η σύγχρονη θεραπευτική του λεμφώματος 
Hodgkin εστιάζει αφενός μεν στη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπείας, αφετέρου δε στην ελάττω-
ση της όψιμης τοξικότητας, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: 
πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση ασθενών με πτωχή 
πρόγνωση, βελτιστοποίηση της χημειοθεραπείας πρώτης 
γραμμής και ανάπτυξη στοχευουσών, βιολογικών θερα-
πειών. οι τελευταίες έχουν ήδη να παρουσιάσουν πολ-
λά υποσχόμενα αποτελέσματα, τα οποία θα αναλυθούν 
στην παρούσα ανασκόπηση.

Brentuximab vedotin (SGN-35) 
το brentuximab vedotin είναι μια ανοσοτοξίνη απο-

τελούμενη από το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD30 
συνδεδεμένο με την τοξίνη κατά των μικροσωληνίσκων, 
auristatin E. η υψηλή δραστικότητα και χαμηλή μυελο-
τοξικότητα του SGN-35 σε πρόσφατη μελέτη φάσεως ιι6 
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οδήγησε στην έγκρισή του από το FDA για την θεραπεία 
του λεμφώματος Hodgkin σε ασθενείς που υποτροπίασαν 
μετά από ASCT ή μετά από αποτυχία δύο πολυχημειο-
θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς μη επιλέξιμους για 
ASCT. Αντίθετα με το μη συνδεδεμένο αντι-CD30 που δεν 
έχει αντινεοπλασματική δράση7,8, η χορήγηση του bren-
tuximab vedotin σε μελέτη φάσεως I οδήγησε σε συνο-
λική αντικειμενική απόκριση (ORR) στο 36% ασθενών 
με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin, χωρίς 
να προκαλέσει σημαντική τοξικότητα9, ενώ αξιοσημεί-
ωτο θεωρήθηκε το γεγονός πως 9/42 ασθενείς πέτυχαν 
πλήρη ύφεση (CR), συμπεριλαμβανόμενων 4/6 με εκτε-
ταμένη και ογκώδη νόσo. η επόμενη μελέτη φάσεως ι 
δοκίμασε ένα εντατικότερο πρωτόκολλο εβδομαδιαίας χο-
ρήγησης του φαρμάκου, το οποίο όμως προκάλεσε σημα-
ντική νευροτοξικότητα10. τα αποτελέσματα του SGN-35 
ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά στη μελέτη φάσεως ιι των 
Younes και συν6 καθιστώντας το ως τον πλέον δραστικό 
παράγοντα που έχει ποτέ δοκιμασθεί σε υποτροπιάζον/
ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin. τα ποσοστά ORR και CR 
ήταν 75% και 34% αντίστοιχα, τη στιγμή που η γκεμσιτα-
μπίνη, ο άλλος παράγοντας με δραστικότητα ως μονοθε-
ραπεία στο υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin, 
είχε επιτύχει ORR στο 37% και CR στο 8.5% των ασθε-
νών11. το SGN-35 χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε δόση 1.8 
mg/kg σε κύκλους 3 εβδομάδων και η τοξικότητα ήταν 
μικρή, όπως και στις μελέτες φάσεως ι. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως το 70% των ασθενών στη μελέτη του SGN-35 
είχαν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, ενώ η διάμεση διάρ-
κεια της ύφεσης στους ασθενείς με CR ήταν 20.5 μήνες, 
υποστηρίζοντας έτσι τη δοκιμή του φαρμάκου και σε πιο 
πρώιμη νόσο. ςε συμφωνία με το τελευταίο, η επαναχο-
ρήγηση του brentuximab vedotin σε 7 ασθενείς πέτυχε 
κάποιου βαθμού υποχώρηση του νεοπλάσματος12, ενώ σε 
μία ακόμη πρόσφατη αναδρομική μελέτη της γερμανικής 
ομάδας λεμφωμάτων σε 45 ασθενείς η μονοθεραπεία με 
SGN-35 πέτυχε ORR σε ποσοστό 60% και CR στο 22% 
των ασθενών12. Επί του παρόντος δύο κλινικές μελέτες 
φάσεως ι και ιιι (NCT01060904 και NCT01100502) ελέγ-
χουν το συνδυασμό του SGN-35 με το ABVD στην πρώτη 
γραμμή και τη δραστικότητα του ως θεραπεία εμπέδω-
σης μετά από ASCT, αντίστοιχα. 

Αναστολείς των απακετυλασών  
των ιστονών (Histone deacetylase 
inhibitors, HDACi)

Διάφοροι HDACi αξιολογήθηκαν πρόσφατα στη θε-
ραπεία του υποτροπιάζοντος/ ανθεκτικού λεμφώματος 
Hodgkin και έδειξαν αξιοσημείωτη δραστικότητα. το vori-
nostat αποτελεί έναν ισχυρό παν-αναστολέα των HDAC, 
με δραστικότητα έναντι όλων των τάξεως I,ιι και ιV απα-
κετυλασών των ιστονών, ο οποίος σε in vitro καλλιέργει-

ες κυτταρικών σειρών λεμφώματος Hodgkin ευνοεί την 
απόπτωση και προάγει την δράση άλλων βιολογικών μο-
ρίων13. το vorinostat, που από το 2006 χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία ανθεκτικών δερματικών μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων, χορηγήθηκε σε 25 ασθενείς με υποτροπιάζον 
λέμφωμα Hodgkin (200mg/δις ημερησίως για 14 ημέρες 
σε κύκλους 21 ημερών) στα πλαίσια μιας μελέτης φά-
σεως ιι. μολονότι η θεραπεία ήταν καλώς ανεκτή, ένας 
μόνο ασθενής (4%) εμφάνισε μερική ανταπόκριση, ενώ 
σταθεροποίηση της νόσου παρατηρήθηκε στο 16% των 
ασθενών13. η μικρή δραστικότητα του φαρμάκου ενδε-
χομένως να οφείλεται στις σχετικά χαμηλές δόσεις που 
χορηγήθηκαν, γι’ αυτό και σχεδιάζονται περαιτέρω με-
λέτες με το vorinostat.

Ακόμη ένας νέος βιολογικός παράγοντας στη θεραπεία 
του λεμφώματος Hodgkin είναι το panobinostat (LBH-
589), που επίσης ανήκει στην οικογένεια των HDACi και 
όπως το vorinostat είναι μη εκλεκτικός αναστολέας των 
HDAC. το LBH-589 χορηγείται από το στόμα σε δόση 
40 mg τρις εβδομαδιαίως σε κύκλους 21 ημερών και σε 
αρχική μελέτη φάσεως ιΑ/ιι πέτυχε μερικό έλεγχο της 
νόσου στο 58% (7/12) ασθενών με υποτροπιάζον/ανθε-
κτικό λέμφωμα Hodgkin, διαπιστωμένο με PET/CT14. Ακο-
λούθησε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη φάσεως ιι σε 129 
ασθενείς που είτε είχαν υποτροπιάσει είτε ήταν πρωτοπα-
θώς ανθεκτικοί στην ASCT15. η ORR ήταν 27%, αλλά η 
CR μόλις 5% και η διάμεση διάρκεια της απάντησης 6.9 
μήνες. Επιπλέον η χορήγηση του panobinostat συνοδεύ-
τηκε από σημαντική μυελοτοξικότητα, κυρίως θρομβο-
πενία βαθμού 3/4 στο 79% των ασθενών, περιορίζοντας 
έτσι τη δυνατότητα συνδυασμού του με άλλους μυελο-
τοξικούς παράγοντες. Ωστόσο, παρά την τοξικότητα και 
σχετικά μικρή δραστικότητα του panobinostat, οι συγ-
γραφείς υποστηρίζουν πως οι ασθενείς που αποκρίνονται 
μπορούν να διακριθούν πρώιμα μέσω της χαρακτηριστι-
κής πτώσης των επιπέδων της κυτταροκίνης CCL17 (ή 
TARC, thymus and activation regulated chemokine) βο-
ηθώντας έτσι στην έγκαιρη επιλογή των ασθενών που θα 
ωφεληθούν από το φάρμακο και αποφεύγοντας την, πι-
θανώς, άσκοπη χορήγησή του. 

ο τρίτος HDACi που βρίσκεται υπό δοκιμή στο λέμ-
φωμα Hodgkin είναι το mocetinostat, ένας εκλεκτικός 
αναστολέας των τάξεως ι και IV HDACs. ςε μελέτη φά-
σης ιι μονήρους σκέλους, η μονοθεραπεία με mocetinostat 
σε δόση 85mg per os τρις εβδομαδιαίως ήλεγξε τη νόσο 
στους 7/28 ασθενείς (25%) πετυχαίνοντας μερική ύφε-
ση (PR) στους έξι και σταθερή νόσο στον ένα16. Ωστόσο, 
σε κανένα ασθενή δεν επιτεύχθηκε CR, ενώ ένας στους 
τρεις διέκοψε το πρωτόκολλο λόγω ανεπιθύμητων ενερ-
γειών και 2 ασθενείς στο σκέλος της μεγαλύτερης δόσης 
(110mg) του mocetinostat κατέληξαν, πιθανώς, από το-
ξικότητα του φαρμάκου. 

το ITF 2357, που είναι εκλεκτικός αναστολέας των 
τάξεως ι και ιι HDAC, αποτελεί έναν ακόμη HDACi υπό 
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δοκιμή στο λέμφωμα Hodgkin. η πρώτη μικρή μελέτη 
φάσεως ιι έδειξε αξειοσημείωτη δραστικότητα σε 13 πο-
λυανθεκτικούς ασθενείς17 και ακολούθησε δεύτερη μελέ-
τη, επίσης φάσεως ιι, από το ίδιο κέντρο, στην οποία το 
ITF 2357 συνδυάστηκε με μεχλωραιθαμίνη σε 19 ασθε-
νείς που είχαν αποτύχει είτε σε αυτόλογη, είτε σε αλλο-
γενή μεταμόσχευση18. τα ποσοστά των CR και PR ήταν 
12 και 18% αντίστοιχα, ενώ η τοξικότητα ήταν κυρίως 
αιματολογική. Ωστόσο, μολονότι οι δύο παραπάνω με-
λέτες παρουσιάσθηκαν σε μορφή περιλήψεων το 2008, 
δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί καθιστώντας έτσι δυσχερή 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Λεναλιδομίδη
η λεναλιδομίδη είναι ένα από τα πλέον πολυδοκιμα-

σμένα και δραστικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα στην 
Αιματολογία και ειδικότερα στο πολλαπλούν μυέλωμα19 
και στο σύνδρομο 5q-20. ςε μικρή μελέτη φάσεως ιι, 2/15 
ασθενείς πέτυχαν PR, ενώ εμφανίστηκε σημαντική μυε-
λοτοξικότητα, πιθανώς λόγω της μεγάλης δόσης (25mg/
ημέρα για 21 μέρες σε κύκλους 28 ημερών)21. ςε επακό-
λουθη πολυκεντρική μελέτη φάσεως ιι με το ίδιο αρχι-
κό πρωτόκολλο, που όμως προέβλεπε σταδιακή μείωση 
δόσης αναλόγως απάντησης και τοξικότητας22, η ORR 
ήταν 19% (1 CR και 6 PR), ενώ 6/36 ασθενείς διατήρη-
σαν σταθερή νόσο. καλύτερα αποτελέσματα κατέγραψε 
η γερμανική ομάδα με ORR (1 CR και 11 PR) στο 50% 
24 ασθενών που έλαβαν το ίδιο πρωτόκολλο χορήγησης23. 
ςυμπερασματικά, η λεναλιδομίδη έχει περιορισμένη δρα-
στικότητα ως μονοθεραπεία σε πολυχημειοθεραπευμένους 
ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, αλλά μπορεί να χορηγη-
θεί με ασφάλεια υπό στενή παρακολούθηση και τροπο-
ποίηση της δόσης εφόσον χρειαστεί.

Everolimus 
η αναστολή της κινάσης mTOR (mammalian target 

of rapamycin) ως αντινεοπλασματική θεραπεία υποστη-
ρίζεται από πληθώρα προκλινικών δεδομένων, ενώ και 
στο κλινικό πεδίο έχει επιτύχει σημαντική δραστικότητα 
κυρίως στο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα24,25. Αντί-
θετα με τα μη Hodgkin λεμφώματα, όπου επικρατούν οι 
μελέτες με το temsirolimus, στο λέμφωμα Hodgkin δο-
κιμάσθηκε το συγγενές ανάλογο της ραπαμυκίνης evero-
limus, που εμφανίζει διαφορετική φαρμακοκινητική και 
μπορεί να χορηγηθεί από του στόματος. ςε μελέτη φά-
σεως ιι το everolimus χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία σε 
δόση 10mg ημερησίως σε κύκλους 28 ημερών σε 19 πο-
λυχημειοθεραπευμένους ασθενείς (το 84% είχε υποβλη-
θεί σε ASCT)26. οι ερευνητές ανέφεραν ORR στο 47% (1 
CR, 8PR), ενώ 8/19 ασθενείς διατήρησαν σταθερή νόσο. 
η διάμεση διάρκεια της απάντησης ήταν 7.2 μήνες, ενώ η 

διάμεση συνολική επιβίωση από την ημέρα εισόδου στη 
μελέτη έφτασε τους 25.2 μήνες. οι κύριες ανεπιθύμητες 
ενέργειες του φαρμάκου ήταν η μυελοτοξικότητα βαθμού 
3/4 στο 32% και η πνευμονική τοξικότητα σε 4 ασθενείς, 
που εκδηλώθηκε ως πνευμονίτιδα με δύσπνοια και πλευ-
ριτικές συλλογές και η οποία έχει προκληθεί και με το 
temsirolimus25. ςυνεπώς, παρά την εντυπωσιακή ORR, 
η τοξικότητα του φαρμάκου προβληματίζει, καθώς αφε-
νός μεν τα περισσότερα συμβατικά χημειοθεραπευτικά 
σκευάσματα του λεμφώματος Hodgkin παρουσιάζουν δι-
ασταυρούμενες τοξικότητες με το everolimus, αφετέρου 
η κοόρτη των ασθενών της εν λόγω μελέτης ήταν νεαρής 
ηλικίας (διάμεσος 37 έτη) και καλής κατάστασης ικανότη-
τας (ECOG<2) και ασφαλώς δεν αντιπροσωπεύει τον μέσο 
πολυχημειοθεραπευμένο ασθενή με λέμφωμα Hodgkin. 

Rituximab 
η δραστικότητα του πρωτοποριακού αυτού αντι-CD20 

μονοκλωνικού αντισώματος στα μη Hodgkin λεμφώμα-
τα27, καθώς και η ανεύρεση έκφρασης του CD20 στα 
κύτταρα Reed-Sternberg του 22% των ασθενών με λέμ-
φωμα Hodgkin28, ήταν επόμενο να ωθήσει τη δοκιμή του 
στους τελευταίους. 

ςε πιλοτική μελέτη η χορήγηση 6 εβδομαδιαίων εγχύ-
σεων rituximab (375 mg/m2) σε 22 ασθενείς με λέμφωμα 
Hodgkin τύπου οζώδους σκλήρυνσης απέδωσε ORR στο 
22% (1 CR) και διάμεση διάρκεια απάντησης 7.8 μήνες, 
ενώ 6 ασθενείς παρουσίασαν ύφεση των Β συμπτωμά-
των29. οι απαντήσεις δε συσχετίσθηκαν με την έκφραση 
του CD20 στα κύτταρα Reed-Sternberg, οδηγώντας στην 
υπόθεση της έμμεσης δράσης του rituximab στο μικρο-
περιβάλλον του όγκου. 

Δύο πρόσφατες μελέτες φάσεως ιι με προσθήκη του 
rituximab στη θεραπεία πρώτης γραμμής επιχείρησαν 
να εμβαθύνουν περισσότερο στο μηχανισμό δράσης του 
rituximab. οι Younes και συν.30 και Kasamon και συν.,31 
χρησιμοποιώντας ελαφρώς διαφορετικά πρωτόκολλα, 
διερεύνησαν τη συσχέτιση της εξάλειψης των Β κυττά-
ρων με την απάντηση στη θεραπεία. ςτην πρώτη μελέτη, 
το rituximab χορηγήθηκε σε 78 ασθενείς προχωρημένου 
σταδίου (ιι με ογκώδη νόσο, ιιι και IV) σε δόση 375 mg/
m2 την πρώτη μέρα κάθε κύκλου ABVD για 6 συνολι-
κά κύκλους30, ενώ 26 ασθενείς έλαβαν συμπληρωματι-
κή ακτινοθεραπεία. η EFS στα 5 έτη ήταν 83% και η OS 
96%, ενώ ακόμη και οι ασθενείς με βαθμολογία >2 σύμ-
φωνα με το διεθνές προγνωστικό σύστημα (IPS)32 πέτυ-
χαν EFS 73%. η τοξικότητα εμφανίστηκε κυρίως με τη 
μορφή ουδετεροπενίας βαθμού 3/4 στο 23% της κοόρ-
της, αλλά ένας ασθενής εμφάνισε πνευμονία από πνευ-
μονοκύστη και ένας ακόμη δε μπόρεσε να ολοκληρώσει 
το θεραπευτικό πρωτόκολλο λόγω παρατεταμένης ουδε-
τεροπενίας. ςτη μελέτη των Kasamon και συν.31 το 69% 
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των 48 συνολικά ασθενών ήταν σταδίου ιιΒ-IV, ενώ το 
rituximab χορηγήθηκε σε δόση 375 mg/m2 τις ημέρες 1, 
8, 15 και 22 του πρώτου κύκλου ABVD και τη πρώτη μέ-
ρα των κύκλων 2,4 και 6. η 3ετής EFS και OS ήταν 83% 
και 98% αντίστοιχα, αλλά συνοδεύτηκε από ασυνήθιστη 
τοξικότητα, καθώς 16/49 ασθενείς χρειάσθηκε να νοση-
λευθούν συνολικά 26 φορές για εμπύρετη ουδετεροπενία, 
θρομβώσεις και πνευμονική τοξικότητα. τα υποσχόμε-
να αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών ασφαλώς χρή-
ζουν επιβεβαίωσης με τυχαιοποιημένες μελέτες φάσεως 
ιιι, ωστόσο γεννούν μια νέα διάσταση στη θεραπευτική 
προσέγγιση της νόσου. το ποσοστό των CD20+ κυττά-
ρων Reed-Sternberg στις εν λόγω μελέτες ήταν 20%30 και 
8%31, επίπεδα έκφρασης που προφανώς δε δικαιολογούν 
τα υψηλά ποσοστά αποκρίσεων. Επιπρόσθετα, οι Kasamon 
και συν.31 βρήκαν πως η παραμονή «κλωνοτυπικών» Β 
κυττάρων, δηλαδή περιφερικών Β λεμφοκυττάρων που 
σύμφωνα με μία μελέτη αντιπροσωπεύουν υποθετικά στε-
λεχιαία κύτταρα του λεμφώματος Hodgkin33,34 συσχετίζε-
ται με μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής. τα δεδομένα 
αυτά στρέφουν τη φαρμακευτική έρευνα του λεμφώματος 
Hodgkin προς εναλλακτικούς στόχους, ανοίγοντας έτσι 
ένα νέο κεφάλαιο στη θεραπευτική όχι μόνο των λεμφω-
μάτων, αλλά γενικότερα των κακοηθειών.

Κυτταρική ανοσοθεραπεία 
το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

την εφαρμογή τ κυτταρικής θεραπείας, καθώς στο 20-
40% των ασθενών με κλασσική νόσο τα κύτταρα Reed-
Sternberg εκφράζουν αντιγόνα του ιού EBV35. Επιπλέον, 
το ιικό φορτίο του EBV στο πλάσμα έχει συνδεθεί με 
πτωχή πρόγνωση σε ηλικιωμένους ασθενείς36 συνηγορώ-
ντας περαιτέρω υπέρ της ανοσογονικότητας του λεμφώ-
ματος Hodgkin. Χρησιμοποιώντας τεχνικές γονιδιακής 
μεταφοράς οι Bollard και συν37 κατόρθωσαν να εκπτύ-
ξουν μεγάλους αριθμούς LMP2-ειδικών τ κυτταροτοξι-
κών λεμφοκυττάρων. η χορήγηση των τελευταίων σε 3 
ασθενείς με υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin απέφερε 2 
CR μακράς διάρκειας (13 και 32 μήνες), ενώ 5/5 ασθε-
νείς με νόσο σε ύφεση πριν την έγχυση των τ κυττάρων 

παρέμειναν σε ύφεση έως το πέρας της μελέτης (εύρος 
παρακολούθησης 6-24 μήνες)37. Αν και το άρθρο αυτό 
αποτελεί τη μόνη προς το παρόν προσπάθεια κυτταρικής 
ανοσοθεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin, η εισαγωγή μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων που εξαλείφουν τα αντιδραστι-
κά Β κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος μπορεί δυνητικά 
να συνδυασθεί με ενεργητική κυτταρική ανοσοθεραπεία, 
βελτιστοποιώντας την αντινεοπλασματική ανοσία, όπως 
έχει φανεί σε ζωικά μοντέλα38. Επιπλέον, πληθαίνουν συ-
νεχώς οι κλινικές δοκιμές με γενετικά τροποποιημένα τ 
κύτταρα που εκφράζουν χιμαιρικό αντι-CD19 υποδοχέα 
(CARτ19) και οι οποίες αναφέρουν αξιοσημείωτη αντι-
νεοπλασματική δράση εναντίων των Β κακοηθειών39-41.

Συμπεράσματα
τα ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα της συνδυασμέ-

νης χημειοθεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin καθιστούν 
ιδιαίτερα δυσχερή την εκτίμηση της αποτελεσματικότη-
τας των αναδυόμενων θεραπειών για τους υποτροπιάζο-
ντες/ανθεκτικούς ασθενείς. για παράδειγμα προκειμένου 
να καταδειχθεί σαφές όφελος στη συνολική επιβίωση 
από την προσθήκη ενός νέου παράγοντα στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής χρειάζεται σχεδόν απαγορευτικά μα-
κρό χρονικό διάστημα, δεδομένης της φυσικής πορείας 
της νόσου, της αποτελεσματικότητας της θεραπείας δι-
άσωσης και της όψιμης τοξικότητας. Ακόμη και η κατά-
δειξη πλεονεκτήματος στην EFS χρειάζεται πολλά έτη, 
όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από την διεθνή διχογνω-
μία γύρω από την υπεροχή ή όχι του BEACOPP έναντι 
του ABVD. Ίσως η διαπίστωση της δραστικότητας των 
νέων θεραπειών να επιτευχθεί καλύτερα μέσω τυχαιοποι-
ημένων συγκριτικών μελετών κατά την πρώτη θεραπεία 
διάσωσης και με σχολαστικότερο σχεδιασμό και εκτίμη-
ση της κατάλοιπης νόσου με PET/CT. ςυγχρόνως, και 
καθώς εισερχόμαστε στην εποχή του ελέγχου κόστους/
αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής, η τε-
ράστια δυσαναλογία κόστους μεταξύ παλαιότερων και 
νεότερων θεραπειών επιβάλλει την επικύρωση της δρα-
στικότητας οποιουδήποτε νέου παράγοντα με τυχαιοποι-
ημένες προοπτικές μελέτες φάσεως ιιι. 
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