
Μακροπρόθεσμες επιπλοκές της θεραπείας σε ασθενείς  
με λέμφωμα Hodgkin

Παρασκευή Ρούσσου1, Σταμάτης Καρακατσάνης2

ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin είναι μία σχετικά σπάνια κακοήθεια στο γενικό πληθυσμό αλλά 
εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα σε νεαρά άτομα. Αν και η συνδυαστική θεραπεία έχει εξελιχθεί 
οδηγώντας σε εξαιρετικά ποσοστά ίασης και επιτρέποντας μείωση των δόσεων τόσο της χημειοθερα-
πείας όσο και της ακτινοθεραπείας, η ελαχιστοποίηση των όψιμων επιπλοκών της θεραπείας αποτελεί 
πρόκληση. Αυτές περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, ενδοκρινολογικές, αναπτυξιακές και 
ψυχολογικές επιπλοκές και την εμφάνιση δευτεροπαθών κακοηθειών, ενώ αποτελούν σημαντικές αιτί-
ες αύξησης της θνησιμότητας μεταξύ των επιζώντων με λέμφωμα Hodgkin. ο περιοδικός έλεγχος για 
ορισμένες από αυτές συνιστάται με την ελπίδα ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτε-
ρη αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin σε πλήρη ύφεση θα πρέπει να αξιο-
λογούνται περιοδικά και να παρακολουθούνται όχι μόνο για υποτροπή της νόσου αλλά και για πιθανές 
μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδυαστικές θεραπείες που χορηγούνται σή-
μερα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι λιγότερο τοξικές από τις αρχικές, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η 
συχνότητα των επιπλοκών. Ωστόσο απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση για την πλήρη εκτίμηση 
των απώτερων επιπλοκών και αυτών των σχημάτων, ενώ φαίνεται ότι η προσθήκη του ενδιάμεσου PET/
CT σε συνδυασμό με την εύρεση εγκυρότερων προγνωστικών δεικτών και πιο αποτελεσματικών φαρ-
μάκων θα αποτελέσουν τους οδηγούς για την εξεύρεση της ιδανικής θεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin.
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Aνασκόπηση

αποσκοπούν στη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ία-
σης με παράλληλη ελαχιστοποίηση των μακροχρόνιων 
επιπλοκών. οι τελευταίες περιλαμβάνουν διαταραχή της 
ανάπτυξης των μαλακών ιστών και των οστών στα παι-
διά, δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, δυσλειτουργία των 
γονάδων, καρδιοπνευμονική τοξικότητα, δευτεροπαθείς 
κακοήθειες και λειτουργική ανεπάρκεια λόγω ψυχολογι-
κών διαταραχών και μειωμένη συνολική γενική υγεία1-8.

η καρδιοαναπνευστική τοξικότητα και οι δευτεροπα-
θείς κακοήθειες έχουν αναδειχθεί ως κύρια αίτια όψιμης 
θνητότητας,6,9,10 ενώ αποτελούν και γενικότερα σημαντι-
κές αιτίες αύξησης της θνησιμότητας μεταξύ των ασθε-
νών με HL8,11. η αθροιστική επίπτωση της θνητότητας 
από HL είναι μεγαλύτερη από αυτή όλων των άλλων αι-
τίων έως και 14 χρόνια μετά τη διάγνωση2,12. Αν και η 
θνητότητα λόγω HL υποχωρεί με το χρόνο, η απόλυτη 
αύξηση της θνητότητας από άλλες αιτίες παραμένει αυ-
ξημένη, χωρίς εμφανή μείωση του αυξημένου κινδύνου 
ακόμα και μετά από 20 έως 30 έτη2,13,14. Είναι σημαντικό 
ότι ο κίνδυνος θανάτου από HL ποικίλλει ανάλογα με το 
στάδιο κατά τη διάγνωση. Ως εκ τούτου και το χρονικό 

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι μία σχετικά σπάνια 

κακοήθεια με αυξημένη όμως συχνότητα στους νέους. η 
ακτινοθεραπεία (ΑκΘ) ήταν η πρώτη θεραπευτική προ-
σέγγιση, ενώ το πρώτο επιτυχημένο σχήμα χημειοθερα-
πείας (ΧμΘ) εισήχθη στη δεκαετία του 1960. Από τότε 
η συνδυαστική θεραπεία έχει εξελιχθεί επιτρέποντας μεί-
ωση των δόσεων τόσο της ΧμΘ όσο και της ΑκΘ, ενώ 
παράλληλα η έκβαση των ασθενών με HL έχει βελτιω-
θεί σημαντικά, ώστε η νόσος να θεωρείται πλέον ιάσι-
μη στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Παρ’ όλα 
τα εξαιρετικά ποσοστά ίασης ωστόσο οι όψιμες επιπλο-
κές της θεραπείας προκαλούν ακόμα έντονο προβλημα-
τισμό. οι τρέχουσες θεραπευτικές στρατηγικές πρέπει να 
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σημείο κατά το οποίο η θνητότητα από τις παρενέργειες 
της θεραπείας υπερβαίνει τη θνητότητα από HL ποικίλ-
λει ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Καρδιαγγειακές επιπλοκές 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι από τις πιο ση-

μαντικές πιθανές επιπλοκές της θεραπείας του HL15. η 
συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου είναι ση-
μαντικά αυξημένη σε πολλές μελέτες επιζώντων HL16-20. 
η ακτινοβόληση της καρδιάς έχει συνδεθεί με αρρυθμί-
ες, έμφραγμα του μυοκαρδίου και στεφανιαία νόσο, μυ-
οκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, περικαρδιακή συλλογή και 
επιπωματισμό καθώς και αιφνίδιο θάνατο. η χορήγηση 
ανθρακυκλινών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυ-
νο αυτό16,21. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος 
θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε επιζώντες 
HL είναι 2.2 έως 7.6 φορές μεγαλύτερος από ότι στον γε-
νικό πληθυσμό17,18,22-26. ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου 
διατηρείται πέραν των 20 ετών, διάστημα που φαίνεται 
να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτούς που έλαβαν θερα-
πεία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας14,24. οι λε-
πτομέρειες της σημασίας κάθε είδους θεραπείας για το 
HL και την εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών συνο-
ψίζονται παρακάτω: 

1. Χημειοθεραπεία

Α) Μηχανισμοί
η καρδιοτοξικότητα που σχετίζεται με ανθρακυκλίνες 

είναι ευρέως γνωστή αλλά ο βασικός μηχανισμός της δεν 
είναι πλήρως κατανοητός. η θεραπευτική δράση των αν-
θρακυκλινών διαμεσολαβείται από την παρεμβολή τους 
στο DNA των διαιρούμενων κυττάρων προκαλώντας τον 
κατακερματισμό του, αναστολή των πολυμερασών και 
μείωση της ποσότητας των DNA, RNA και της πρωτεϊ-
νοσύνθεσης. ο μηχανισμός βλάβης του μυοκαρδίου εί-
ναι απίθανο να σχετίζεται με τον ίδιο μηχανισμό αφού 
τα μυοκαρδιακά κύτταρα δε διαιρούνται27. Φαίνεται ότι 
η βλάβη του μυοκαρδιακού κυττάρου οφείλεται στην πα-
ραγωγή τοξικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου και αύξηση 
του οξειδωτικού stress, που προκαλεί την υπεροξείδωση 
των λιπιδίων των μεμβρανών και οδηγεί σε κενοτοπιώ-
δη εκφύλιση, μη αναστρέψιμη βλάβη και αντικατάσταση 
του μυοκαρδιακού κυττάρου από ινώδη ιστό28. Υπάρχουν 
ωστόσο και προστατευτικοί μηχανισμοί, όπως η δράση 
της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2), η οποία περιορίζει την 
καρδιοτοξικότητα της δοξορουβικίνης29. 

Β) Παράγοντες κινδύνου
Έχουν καταγραφεί σειρά παραγόντων κινδύνου για 

την ανάπτυξη της μακροχρόνιας καρδιοτοξικότητας από 
ανθρακυκλίνες, ο ισχυρότερος των οποίων είναι η αθροι-
στική τους δόση30. γενικά συνιστάται η συνολική δόση 
δοξορουβικίνης να περιορίζεται σε 450-500 mg/m2 στους 
ενήλικες. Ωστόσο ορισμένοι ασθενείς ανέχονται δόσεις 
ως και 1000 mg/m2 ενώ άλλοι εμφανίζουν καρδιοτοξικό-
τητα σε δόσεις χαμηλότερες από 300 mg/m2 31. οι παρά-
γοντες που καθορίζουν τις ατομικές διακυμάνσεις στην 
ευαισθησία στις ανθρακυκλίνες δεν είναι πλήρως κατα-
νοητοί, ακραίες όμως ηλικίες προδιαθέτουν για καρδιο-
τοξικότητα σε χαμηλότερες αθροιστικές δόσεις32.

η ηλικία κατά τον χρόνο της έκθεσης στο φάρμακο, 
η σύγχρονη ή μεταγενέστερη ακτινοβόληση στο θώρα-
κα και η προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος (συμπερι-
λαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου, της αρτηριακής 
υπέρτασης, της περιφερικής αγγειακής νόσου και του 
σακχαρώδους διαβήτη) είναι επίσης καλά αναγνωρισμέ-
νοι παράγοντες κινδύνου30,33-36. η μακροχρόνια επιβίωση 
είναι επίσης παράγων κινδύνου για την καρδιοτοξικότητα, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στον αυξανόμενο πληθυ-
σμό των επιζώντων36.

η οξεία ή υποξεία καρδιοτοξικότητα, η οποία μπορεί 
να παρατηρηθεί από την έναρξη της θεραπείας έως και 
αρκετές εβδομάδες μετά τον τερματισμό, εκδηλώνεται ως 
ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες, αρρυθμίες (κυρίως 
κολπική μαρμαρυγή), δυσλειτουργία των κοιλιών, αύξη-
ση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP), 
περικαρδίτιδα και/ή μυοκαρδίτιδα. Αυτά παρατηρούνται 
σπάνια και συνήθως δεν έχουν κλινική σημασία, δεδομέ-
νου ότι υποχωρούν μέσα σε μια εβδομάδα.

η μακροπρόθεσμη καρδιοτοξικότητα μπορεί να εμφα-
νιστεί πρώιμα (εντός ενός έτους μετά τη λήξη της ΧμΘ) 
ή όψιμα (μερικές φορές ακόμη και 10 έτη μετά τη θερα-
πεία). οι περισσότερες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρ-
κειας εκδηλώνονται περίπου 3 μήνες μετά την τελευταία 
δόση ανθρακυκλίνης30,34. η χρόνια μυοκαρδιοπάθεια 
γενικά εκδηλώνεται ως ασυμπτωματική ελάττωση του 
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF), ή 
με διαστολική ή συστολική δυσλειτουργία που εξελίσ-
σονται σε καρδιακή ανεπάρκεια. ο αριθμός των ασθε-
νών που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια είναι πολύ 
μικρότερος από τον αριθμό αυτών με ασυμπτωματική 
μείωση του LVEF. 

Αν και αντιμετωπίσιμη, η καρδιοτοξικότητα είναι απο-
τέλεσμα μόνιμης απώλειας κυττάρων του μυοκαρδίου και 
δεν είναι γενικά αναστρέψιμη. η θνητότητα σε παλαιότε-
ρες σειρές ήταν υψηλή (60%). η επιβίωση ασθενών που 
αναπτύσσουν καρδιακή ανεπάρκεια έχει βελτιωθεί λό-
γω της πιο επιθετικής αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανο-
μένης της διαθεσιμότητας φαρμάκων όπως αναστολείς 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αμΕΑ) 
και β-αναστολέων37-39. 
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Γ) Πρόληψη
για τη μείωση του κινδύνου καρδιοτοξικότητας από 

ανθρακυκλίνη συνιστάται ο περιορισμός της αθροιστικής 
δόσης,. για τους ενήλικες προτείνεται η συνολική αθροι-
στική δόση της δοξορουβικίνης να περιορίζεται σε 450-
500 mg/m2 και της επιρουβικίνης στα 800-900 mg/m2. 

ςε μεταανάλυση μελετών, έχει βρεθεί ότι η μεγαλύτερη 
διάρκεια έγχυσης των ανθρακυκλινών οδηγεί σε λιγότε-
ρη καρδιοτοξικότητα40. ςτην ίδια μεταανάλυση αναφέ-
ρεται ότι η χρήση μιτοξαντρόνης έχει τα ίδια ευεργετικά 
αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κλινικές εκ-
δηλώσεις καρδιοτοξικότητας, όπως και η χορήγηση λιπο-
σωμιακής δοξορουβικίνης, η οποία οδήγησε σε μείωση 
και των υποκλινικών περιπτώσεων.

Δ) Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας

οι ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες 
απαιτούν στενή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας. Προτείνεται υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος 
ή ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία (RVG) για όλους τους 
ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να λάβουν θεραπεία με 
ανθρακυκλίνες και παρακολούθηση της μυοκαρδιακής 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. ο πρώτος 
επανέλεγχος συνιστάται μετά τον 4ο κύκλο ΧμΘ και έπει-
τα ανάλογα με την αθροιστική δόση δοξορουβικίνης, δη-
λαδή μετά από τη συνολική χορήγηση 400 και 500 mg/m2 
και έπειτα μετά από κάθε χορήγηση επιπλέον 50 mg/m2 41. 

ο Αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και Φαρ-
μάκων (Food and Drug Administration, FDA) συνιστά 
διακοπή του φαρμάκου στους ενήλικες εάν υπάρχουν 
κλινικές ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας, ≥10% μείω-
ση του LVEF κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο 
ή μείωση της LVEF στο 45% ή 20% μείωση του LVEF 
σε οποιοδήποτε επίπεδο. ςτα παιδιά η θεραπεία πρέπει 
να διακόπτεται εάν υπάρχει μείωση του LVEF κατά 10%, 
ή τιμή LVEF <55%.

Ε) Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία
ςε επιζώντες νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας συ-

νιστάται η περιοδική αξιολόγηση του LVEF χρησιμο-
ποιώντας είτε υπερηχοκαρδιογράφημα ή RVG για την 
παρακολούθηση πιθανής όψιμης καρδιοτοξικότητας της 
δοξορουβικίνης42. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την παρακολούθηση μετά τη θερα-
πεία σε ενήλικες.

2. Ακτινοθεραπεία
η θεραπεία του HL περιλαμβάνει συχνά υπερδια-

φραγματική ΑκΘ που αφορά και τμήματα της καρδιάς. 
για το λόγο αυτό καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες 

μείωσης του όγκου και της δόσης της ακτινοβολίας που 
διαχέεται στην καρδιά.

οι κλινικές εκδηλώσεις της καρδιακής τοξικότητας 
περιλαμβάνουν οξεία ή όψιμη περικαρδιακή νόσο, έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμία, μυοκαρδιοπάθεια, 
καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, ανωμαλίες ή δι-
αταραχές της αγωγιμότητας. ο κίνδυνος των καρδιαγγει-
ακών επιπλοκών μετά από ΑκΘ φαίνεται να είναι ακόμα 
μεγαλύτερος σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία κατά την 
παιδική ηλικία.

η ακτινοβολία προκαλεί ίνωση του μυοκαρδίου, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε περιοριστική μυοκαρδιο-
πάθεια. η παθοφυσιολογική συνέπεια είναι ότι η ΑκΘ 
του μεσοθωρακίου φαίνεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυ-
πο στη διαστολική παρά στη συστολική καρδιακή λει-
τουργία43, σε αντίθεση με την καρδιοτοξική δράση των 
ανθρακυκλινών, οι οποίες προκαλούν κυρίως συστολι-
κή δυσλειτουργία. 

η ΑκΘ του μεσοθωρακίου έχει συσχετισθεί με αυ-
ξημένο κίνδυνο κλινικά σημαντικής βαλβιδικής ανωμα-
λίας σε 6-40% των επιζώντων με HL43-46. Πολλές από τις 
συνήθεις βλάβες που ανευρίσκονται σε ασθενείς με HL 
θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν συστάσεις για χημειο-
προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα44. η βαλβιδική νόσος που 
συνδέεται με την ακτινοβόληση του μεσοθωρακίου είναι 
όψιμη και μπορεί να απαιτήσει ισόβια παρακολούθηση45-48. 

η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει επίσης ίνωση 
των οδών της καρδιακής αγωγιμότητας, που οδηγούν σε 
δυνητικά απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες ή/και δια-
ταραχές της αγωγιμότητας πολλά έτη μετά τη θεραπεία 
για το HL. τέλος, αν και η περικαρδίτιδα ιστορικά ήταν 
από τις πιο κοινές καρδιακές επιπλοκές της ακτινοβολίας 
του μεσοθωρακίου, αυτό συμβαίνει σπάνια με τις χαμη-
λότερες δόσεις και σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα. 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο καρδιακής 
βλάβης σε ασθενείς με HL περιλαμβάνουν τη συνολική 
δόση και το πεδίο της ΑκΘ, τη δόση ανά χορηγούμενο 
κλάσμα, την τεχνική και το βαθμό στον οποίο οι στεφα-
νιαίες αρτηρίες περιλαμβάνονται στο πεδίο ακτινοβόλη-
σης. Άλλοι παράγοντες είναι η ηλικία του ασθενούς κατά 
το χρόνο της θεραπείας και η παρουσία άλλων γνωστών 
παραγόντων κινδύνου καρδιακής νόσου, όπως το κάπνι-
σμα, η υψηλή χοληστερόλη και η αρτηριακή υπέρταση. 
η συνδυαστική θεραπεία που περιλαμβάνει καρδιοτοξι-
κή ΧμΘ, όπως ανθρακυκλίνες, φαίνεται επίσης να αυ-
ξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος από την ΑκΘ έχει 
μειωθεί με τις νεώτερες θεραπευτικές τεχνικές που περι-
ορίζουν τη δόση ακτινοβολίας που διαχέεται στην καρ-
διά17,47, οι ασθενείς με HL που είχαν λάβει ≥35 Gy στο 
μεσοθωράκιο πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για στεφα-
νιαία νόσο αρχίζοντας 5-10 έτη μετά την ΑκΘ48. οι λοι-
ποί παράγοντες κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, παχυσαρκία, 
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δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, διαβήτης) θα πρέπει να ελα-
χιστοποιούνται49. Προτείνεται ένας αρχικός έλεγχος με 
υπερηχοκαρδιογράφημα ηρεμίας και υπερηχοκαρδιογρά-
φημα μετά από κόπωση 10 έτη μετά την ΑκΘ.

Δευτεροπαθείς κακοήθειες
ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερης κακο-

ήθειας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μελετών και 
εξαρτάται από τη δόση και το πεδίο ακτινοβόλησης, 
το είδος και τη δόση των χημειοθεραπευτικών πα-
ραγόντων που χορηγήθηκαν, την ηλικία του ασθε-
νούς κατά τη θεραπεία και το ιστορικό καπνίσματος. 
Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, ορισμένοι ασθενείς 
μπορεί να έχουν γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη 
δευτεροπαθών κακοηθειών μετά τη θεραπεία για HL. οι 
κακοήθειες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν την οξεία 
μυελογενή λευχαιμία (ομλ), μη-Hodgkin λεμφώματα 
(NHL) και συμπαγείς όγκους, όπως ο καρκίνος του πνεύ-
μονα, του μαστού κ.λπ.50,51. ο κίνδυνος ανάπτυξης λευ-
χαιμίας μεγιστοποιείται 5-9 έτη μετά τη θεραπεία, ενώ 
συμπαγείς όγκοι αναπτύσσονται συνήθως μετά από μια 
λανθάνουσα περίοδο τουλάχιστον 10 ετών50. οι δευτε-
ροπαθείς κακοήθειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
επιβίωση μετά από HL18,52,53.

η ανάπτυξη δευτεροπαθούς λευχαιμίας οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη χρήση ΧμΘ που περιλαμβάνει αλκυλιού-
ντες παράγοντες (π.χ. μεχλωραιθαμίνη, κυκλοφωσφαμί-
δη). Αντίθετα, η ανάπτυξη δευτεροπαθούς καρκίνου του 
πνεύμονα φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση της ΑκΘ 
και/ή ΧμΘ. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να χορη-
γούνται σχήματα ΧμΘ που είναι λιγότερο καρκινογό-
να και πεδία ακτινοβολίας και δόσεις που περιορίζουν 
την έκθεση. Όσον αφορά την ΑκΘ, η ολική λεμφαδενι-
κή ακτινοβόληση έχει αντικατασταθεί από την ακτινο-
βόληση προσβεβλημένου πεδίου ή και προσβεβλημένου 
λεμφαδένα. Αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει μείωση 
της μακροπρόθεσμης τοξικότητας που συνδέεται με τη 
θεραπεία και των μη σχετιζόμενων με το HL θανάτων με 
τη μείωση της έκθεσης των ασθενών σε ακτινοβολία και 
ορισμένους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.

οι συμπαγείς όγκοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία 
των δευτεροπαθών κακοηθειών σε επιζώντες με HL και ο 
καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, και του γαστρεντε-
ρικού είναι οι πιο συχνοί. λευχαιμία και NHL είναι λι-
γότερο συχνά, αλλά ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισής τους 
είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-
σμό. ο εκτιμώμενος σχετικός κίνδυνος για την εμφάνι-
ση λευχαιμίας είναι 10-80x, για τα NHL 3-35x, ενώ για 
συμπαγείς όγκους (πνεύμονα, μαστού, οστών, στομάχου, 
παχέος εντέρου, θυρεοειδούς, μελάνωμα) πάνω από 2x.

τόσο η λευχαιμία όσο και τα NHL είναι νoσήματα με 
χαμηλή συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό. Ως 
αποτέλεσμα, η αύξηση του σχετικού κινδύνου τους μετά 

από θεραπεία για HL (έως και 80 φορές) δε μεταφράζε-
ται σε υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης λευχαιμίας ή NHL. 
Από την άλλη πλευρά, παρόλο που ο σχετικός κίνδυνος 
για την ανάπτυξη συμπαγούς όγκου είναι χαμηλότερος 
(διπλάσιος), ο συνολικός αριθμός των συμπαγών όγκων 
που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθη-
σης είναι πολύ υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμά-
των λευχαιμίας ή NHL, επειδή η συχνότητα εμφάνισης 
των συμπαγών όγκων στο γενικό πληθυσμό είναι πολύ 
υψηλότερος. ο απόλυτος αριθμός των δεύτερων κακο-
ηθειών σε ασθενείς με HL που μπορούν να αποδοθούν 
στη θεραπεία είναι 40-90 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθε-
νείς ετησίως (0.4-0.7% ανά έτος)12,50,52-56.

τα ακριβή ποσοστά δευτεροπαθούς κακοήθειας με την 
τεχνική του προσβεβλημένου πεδίου ακτινοβολίας (In-
volved Field RadioTherapy, IFRT) που χρησιμοποιείται 
σήμερα είναι άγνωστη, αλλά αναμένεται να είναι χαμη-
λότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν με πιο εκτετα-
μένη ακτινοβολία57,58.

Παρακάτω αναπτύσσονται λεπτομερώς οι κυριότεροι 
τύποι δευτεροπαθών κακοηθειών.

1. ΟΜΛ
η δευτεροπαθής ομλ συνδέεται με τη χρήση αλκυ-

λιούντων παραγόντων, ανθρακυκλινών και ετοποσίδης. 
η οξεία λευχαιμία ήταν η πρώτη δευτεροπαθής κακοή-
θεια που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που υποβάλλονταν 
σε θεραπεία για HL, λόγω της σχετικά πρώιμης εμφάνι-
σής της μετά τη θεραπεία καθώς και της μικρής επίπτω-
σης της οξείας λευχαιμίας στο γενικό πληθυσμό50,52,53,59,60. 
ο υψηλότερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος αριθμός περι-
πτώσεων παρατηρούνται μεταξύ 5 και 10 ετών μετά την 
έναρξη της θεραπείας, συνήθως με αλκυλιούντες παρά-
γοντες50,53,54,61,62. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος παραμένει 
ακόμα και 10 χρόνια μετά, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα59.

η αναφερόμενη επίπτωση της ομλ σε μεγάλες σειρές 
ασθενών κυμαίνεται από 1,3% με μέση παρακολούθηση 
6.7 έτη (0.8% στο υποσύνολο των ασθενών σε συνεχή 
πλήρη ύφεση) έως 3,3% στα 15 έτη53,54. Παρότι ο σχετικός 
κίνδυνος λευχαιμίας σε αυτούς τους ασθενείς είναι σημα-
ντικά αυξημένος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, ο 
χαμηλός αθροιστικός κίνδυνος και αριθμός επιπλέον πε-
ριπτώσεων οξείας λευχαιμίας έχει περιορίσει τη μελέτη 
των συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου.

ο 15ετής αθροιστικός κίνδυνος ομλ μετά από MOPP 
(μεχλωρεθαμίνη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη, και πρεδνιζό-
νη) είναι αρκετά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο 
κίνδυνο μετά από ABVD (δοξορουβικίνη, μπλεομυκίνη, 
βινμπλαστίνη, δακαρβαζίνη)54,61-63. ο κίνδυνος εμφάνισης 
ομλ εντός 5-ετίας από τη θεραπεία με 8 κύκλους εντατι-
κοποιημένου BEACOPP (μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, δοξο-
ρουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, προκαρβαζίνη, 
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και πρεδνιζόνη, BEACOPPesc) είναι περίπου 2.5%, σαφώς 
υψηλότερη από ότι με το standard BEACOPP ή τον συν-
δυασμό COPP/ABVD. Πρόσφατα ωστόσο, η γερμανική 
ομάδα μελέτης του HL (GHSG) δημοσίευσε δεδομένα 
από τη μελέτη HD15, στην οποία φάνηκε ότι η θεραπεία 
με χορήγηση 6 αντί 8 κύκλων BEACOPPesc ήταν περισ-
σότερο αποτελεσματική και λιγότερο τοξική με μικρό-
τερη επίπτωση μΔς/ομλ64. η επίπτωση της ομλ δε 
φαίνεται να αυξάνεται μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
Stanford V (δοξορουβικίνη, βινβλαστίνη, μεχλωραιθα-
μίνη, βινκριστίνη, μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, και πρεδνι-
ζόνη και ακτινοβολία). οι περισσότερες μελέτες έχουν 
καταδείξει ένα μικρό κίνδυνο οξείας λευχαιμίας, συχνά 
στατιστικώς μη σημαντικό, που σχετίζεται με ΑκΘ μόνο, 
σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό50,52,54,59,61,65. ο κίνδυ-
νος λευχαιμίας στα 15 έτη κυμαίνεται μεταξύ 0 και 0.6% 
μεταξύ εκείνων που έλαβαν μόνο ΑκΘ αλλά είναι υψη-
λότερος σε ομάδες ασθενών που έλαβαν εντατική θερα-
πεία54,61,62,66. τα δεδομένα σχετικά με το κατά πόσον ο 
συνδυασμός ΧμΘ-ΑκΘ σχετίζεται52,67,68 ή όχι με μεγα-
λύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ομλ από τη ΧμΘ και μό-
νο50,54,61 είναι αντικρουόμενα. 

2. Μη-Hodgkin Λεμφώματα
ο σχετικός κίνδυνος NHL φαίνεται να αυξάνεται προ-

οδευτικά στις περισσότερες52-54,69 αλλά όχι σε όλες τις 
μελέτες50,65. το διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφω-
μα (DLBCL) είναι ο πιο κοινός ιστολογικός υπότυπος, 
αντιπροσωπεύοντας το 78% των περιπτώσεων. ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης NHL διαφέρει μεταξύ ασθενών με διαφο-
ρετικούς ιστολογικούς υπότυπους HL, με το μεγαλύτερο 
κίνδυνο να εμφανίζεται στον οζώδη λεμφοεπικρατητικό 
τύπο (NLPHL) και το χαμηλότερο στην οζώδη σκλήρυν-
ση (NSHL)53,61,70,71. Επιπλέον το HL μπορεί να σχετίζε-
ται με ανοσοκαταστολή, που μπορεί να προδιαθέτει στην 
ανάπτυξη NHL, όπως παρατηρείται και σε λήπτες συ-
μπαγών οργάνων.

3. Συμπαγείς όγκοι
οι συμπαγείς όγκοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 

1/2 έως τα 2/3 των δευτεροπαθών κακοηθειών μετά από 
15 ή περισσότερα έτη παρακολούθησης σε ασθενείς με 
HL50,52,55,61. ο κίνδυνος ανάπτυξης συμπαγών όγκων εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία κατά τη θεραπεία, 
το διάστημα παρακολούθησης και το είδος της θεραπεί-
ας. η αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα 
και του μαστού φαίνεται να σχετίζεται με την εγγύτητά 
τους στα πεδία ακτινοβόλησης.

μεγάλες μελέτες ασθενών με HL έχουν δείξει αυξη-
μένα ποσοστά ορισμένων συμπαγών όγκων, όπως καρ-
κίνου του πνεύμονα, του μαστού, του γαστρεντερικού, 

του μελανώματος και άλλων καρκίνων του δέρματος, 
των οστών και των μαλακών μορίων και του θυρεοει-
δούς50,52-55,60,63. ςτις μεγαλύτερες μελέτες έχει επίσης πα-
ρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος καρκίνου των σιελογόνων 
αδένων. Υπήρξε επίσης σημαντικά αυξημένος κίνδυνος 
σε ορισμένες μελέτες για καρκίνο του στόματος, γλώσ-
σας και φάρυγγα, παγκρέατος, υπεζωκότα, τραχήλου της 
μήτρας, ωοθηκών και ουροποιογεννητικού γενικότερα 
και, στα παιδιά, καρκίνο οισοφάγου και όγκους εγκεφά-
λου50,53-55,60,61,63.

ο καρκίνος του πνεύμονα και του μαστού είναι οι 
δύο πιο κοινοί συμπαγείς όγκοι στις περισσότερες με-
γάλες μελέτες με ≥15 έτη παρακολούθησης. ο σχετικός 
κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι ελαφρά μόνο αυ-
ξημένος κατά τα 5 πρώτα έτη μετά τη θεραπεία, με μεγα-
λύτερο σχετικό κίνδυνο (συνήθως 5x ή μεγαλύτερο) στη 
συνέχεια, και τουλάχιστον μέχρι τα 20 έτη50,52,54. ο σχε-
τικός κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι υψηλότε-
ρος σε ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό ΧμΘ και ΑκΘ 
πριν την ηλικία των 25 ετών. ο καρκίνος του πνεύμονα 
μετά από ΧμΘ εμφανίζεται νωρίτερα σε σύγκριση με 
την ΑκΘ. οι ασθενείς που λαμβάνουν υψηλότερες δό-
σεις ακτινοβολίας φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο. ο κίνδυνος καρκίνου των πνεύμονα αυξάνεται 
σημαντικά σε ασθενείς με HL που έλαβαν ΑκΘ ή ΧμΘ 
και καπνίζουν50,61,72,73. η αύξηση είναι δοσοεξαρτώμενη 
σε σχέση με το κάπνισμα μετά, αλλά όχι όμως και πριν τη 
διάγνωση του HL. Φαίνεται να υπάρχει περισσότερο από 
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ του κινδύνου που σχε-
τίζεται με το κάπνισμα και εκείνου που σχετίζεται με την 
ακτινοβολία74. ςε ασθενείς που έλαβαν ακτινοβολία, οι 
περισσότεροι από τους όγκους που αναπτύσσονται ανευ-
ρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με τα ακτινοβολημένα πε-
δία75,76. η πρόγνωση των ασθενών που διαγιγνώσκονται 
με καρκίνο του πνεύμονα μετά από θεραπεία για HL εί-
ναι χειρότερη από εκείνη των ασθενών με de novo καρ-
κίνο του πνεύμονα. 

ςτις γυναίκες που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία <30 ετών 
και παρακολουθήθηκαν επί μακρόν, ο καρκίνος του μα-
στού είναι μια από τις πιο σοβαρές μακροπρόθεσμες συ-
νέπειες της ΑκΘ. ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του 
μαστού εμφανίζεται αργά, συνήθως ≥10 έτη μετά την 
πρώτη θεραπεία61,77.

ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού είναι αντιστρό-
φως ανάλογος με την ηλικία που χορηγήθηκε θεραπεία. 
μεταξύ των γυναικών που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία 
<16 ετών, ο σχετικός κίνδυνος κυμαίνεται από 17 έως 
45852,55,63,78-80. ο κίνδυνος μειώνεται κατακόρυφα με την 
ηλικία, έτσι ώστε η αύξηση του σχετικού κινδύνου για τις 
γυναίκες που έλαβαν θεραπεία σε ηλικία ≥30 ετών είναι 
μικρή ή και ανύπαρκτη52,55,78,79,81,82. Αυτή η αντίστροφη 
σχέση με την ηλικία δείχνει ότι το επιθήλιο του μαστού 
είναι ευαίσθητο στις καρκινογόνες επιπτώσεις της ΑκΘ 
πριν από την οριστική διαφοροποίηση του.
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η κύρια αιτία του μεγάλου κινδύνου του καρκίνου 
του μαστού μετά από ΑκΘ για HL είναι το μεγάλο πεδίο 
τύπου μανδύα83. ςχεδόν όλες οι περιπτώσεις αναπτύσσο-
νται εντός ή στα όρια του πεδίου ακτινοβόλησης. Άλλοι 
παράγοντες που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού είναι η χρήση 
του συνδυασμού MOPP, η σπληνεκτομή και η ακτινοβο-
λία του σπληνός78,81,84,85, ωστόσο η σημασία τους δεν είναι 
καλά εδραιωμένη και, στο βαθμό που προκαλεί πρόωρη 
εμμηνόπαυση, το σχήμα MOPP μπορεί στην πραγματι-
κότητα να δρα προστατευτικά.

ο απόλυτος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πα-
χέος εντέρου σε ασθενή 40 ετών που έχει υποβληθεί σε 
θεραπεία για HL στην ηλικία των 15 ή 25 ετών είναι 6.1 
και 3.9 ανά 10.000 ανά έτος αντίστοιχα65, δηλαδή ίσος 
ή μεγαλύτερος από τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος 
εντέρου σε άτομα 50-54 ετών (4.5 ανά 10.000 ανά έτος), 
ηλικία στην οποία συνιστάται η έναρξη του προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου. κατά συνέπεια οι ιατροί θα πρέπει εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο έναρξης ελέγχου του παχέος εντέρου 
σε μακροχρόνια επιζώντες από HL τουλάχιστον 10 έτη 
νωρίτερα απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό.

ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι επίσης συχνός μετά 
τη θεραπεία του HL50,86. ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύ-
τερος μετά από θεραπεία στην παιδική ηλικία με σχετικό 
κίνδυνο 33-6763,87. ςε ασθενείς <20 ετών έχει περιγραφεί 
σχετικός κίνδυνος μέχρι και 790, εάν η θεραπεία χορη-
γήθηκε σε ηλικία 0-4 ετών63. ο κίνδυνος καρκίνου του 
θυρεοειδούς παραμένει αυξημένος για 20 και περισσό-
τερα έτη60. η ΑκΘ είναι η κύρια αιτία, δεδομένου ότι ο 
θυρεοειδής είναι πολύ ακτινοευαίσθητο όργανο, ιδιαίτε-
ρα στα παιδιά87,88.

ο σχετικός κίνδυνος του κακοήθους μελανώματος με-
τά τη θεραπεία του HL είναι περίπου 2 και φαίνεται να 
είναι ο ίδιος σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία κατά την 
παιδική ηλικία ή ως ενήλικες52-55,60,63. οι παράγοντες που 
ευθύνονται για την εμφανή αύξηση του κινδύνου μελα-
νώματος σε αυτούς τους ασθενείς είναι ασαφείς. Είναι 
πιθανό ότι ο κίνδυνος μελανώματος οφείλεται περισσό-
τερο σε ανοσοκαταστολή, παρά σε καρκινογόνο δράση 
της θεραπείας.

η επιτυχία της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων (HCT) οδήγησε επίσης στην ατυχή 
επιπλοκή των δευτερογενών κακοηθειών. μεταξύ των 
κακοηθειών είναι συμπαγείς όγκοι, οξεία λευχαιμία και 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς), τα οποία τείνουν 
να συμβαίνουν όψιμα. Από την άλλη πλευρά, λεμφοϋ-
περπλαστική νόσος που σχετίζεται με τη μεταμόσχευ-
ση (post-transplant lymphoproliferative disease, PTLD) 
εμφανίζεται συνήθως κατά το πρώτο έτος μετά τη μετα-
μόσχευση89. γενικά, μεταξύ των μεταμοσχευμένων ασθε-
νών με HL, συμπαγείς όγκοι εμφανίζονται με αυξημένη 
συχνότητα (σχετικός κίνδυνος 5.2) σε σχέση με αντίστοι-
χους μη μεταμοσχευμένους ασθενείς90.

πνευμονική τοξικότητα
ο μεγαλύτερος περιορισμός στη χορήγηση μπλεομυ-

κίνης είναι η πιθανή εμφάνιση σοβαρής διάμεσης πνευ-
μονικής ίνωσης σε ποσοστό μέχρι 10% των ασθενών υπό 
θεραπεία91,92. οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανό-
τητα κινδύνου πνευμονικής τοξικότητας από μπλεομυκί-
νη είναι η ηλικία, η συνολική δόση, ο τρόπος χορήγησης, 
η νεφρική λειτουργία, η υψηλή παροχή οξυγόνου (O2), 
και η ΑκΘ91,93. ςυχνότερα εμφανίζεται σε ηλικιωμένους 
ασθενείς93, συνολική δόση >400 μονάδες94 και ταχεία iv 
χορήγηση95,96. η σύγχρονη χορήγηση γεμσιταμπίνης αυ-
ξάνει επίσης τον κίνδυνο97. Έχει παρατηρηθεί μέχρι και 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω συνδρόμου ανα-
πνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων σε ασθενείς που είχαν 
λάβει μπλεομυκίνη και υποβλήθηκαν σε γενική αναισθη-
σία98-100. Έτσι συνίσταται η δια βίου αποφυγή υψηλής συ-
γκέντρωσης O2 σε ασθενείς που είχαν λάβει μπλεομυκίνη, 
παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο. 

η ακτινοθεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονικής 
τοξικότητας από μπλεομυκίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει χα-
μηλός κίνδυνος πνευμονικής τοξικότητας όταν υπάρχει 
ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομά-
δων μεταξύ ΧμΘ και ΑκΘ97.

Έχει επίσης ενοχοποιηθεί το κάπνισμα101 αλλά όχι σε 
όλες τις μελέτες102.

η ταυτόχρονη χορήγηση αυξητικού παράγοντα των 
κοκκιοκυττάρων (Granulocyte-Colony Stimulating Factor, 
G-CSF) είχε αναγνωριστεί ως πιθανός παράγοντας κιν-
δύνου για την ανάπτυξη πνευμονικής τοξικότητας από 
μπλεομυκίνη σε μελέτες σε ζώα. Ωστόσο, τα δεδομέ-
να στους ανθρώπους είναι και εδώ αντικρουόμενα103-105. 
Ένας από τους λόγους για τα διαφορετικά αποτελέσματα 
μπορεί να είναι η διαφορά στην ηλικία των συμμετεχό-
ντων στις παραπάνω κλινικές μελέτες. Ωστόσο, πολλοί 
κλινικοί ιατροί αποφεύγουν τη χρήση του G-CSF σε θε-
ραπευτικά σχήματα που περιέχουν μπλεομυκίνη, ιδιαί-
τερα με το ABVD.

η δοξορουβικίνη έχει ευρύ φάσμα αντινεοπλασμα-
τικής δράσης. Έχουν αναφερθεί σπάνια περιπτώσεις τό-
σο διάμεσης πνευμονικής ίνωσης όσο και οργανούμενης 
πνευμονίας106. Πάντως είναι δύσκολη η ενοχοποίηση του 
φαρμάκου αφού οι παραπάνω ασθενείς είχαν λάβει και 
άλλα κυτταροστατικά φάρμακα. Επίσης έχουν αναφερθεί 
και περιπτώσεις στις οποίες η δοξορουβικίνη επανενερ-
γοποίησε τις πνευμονικές βλάβες από την ακτινοβολία. 

η βινβλαστίνη έχει συσχετιστεί με βρογχόσπασμο, 
πνευμονικά οζίδια και μη καρδιογενές πνευμονικό οί-
δημα107.

η κυκλοφωσφαμίδη σπάνια (<1%) σχετίζεται και 
αυτή με πνευμονική τοξικότητα. Ωστόσο η πιθανότητα 
αυτή αυξάνει όταν χορηγείται ταυτόχρονα με ΑκΘ, οξυ-
γονοθεραπεία, ή άλλα φάρμακα με πνευμονική τοξικό-
τητα. μακροπρόθεσμα, η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης 
μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προοδευτική ίνωση108,109. 
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Ενδοκρινολογικές διαταραχές
ςε άρρενες ασθενείς με HL είναι συνήθεις οι προ της 

θεραπείας ανωμαλίες στο σπέρμα110. ο μηχανισμός που 
οδηγεί σε αυτή τη δυσλειτουρία των γονάδων παραμένει 
αδιευκρίνιστος111. τα μεγαλύτερα ποσοστά αζωοσπερμίας 
(>90%) παρατηρούνται μετά από χορήγηση μορρ. το 
εντατικοποιημένο BEACOPP προκαλεί επίσης αζωοσπερ-
μία και υπογονιμότητα στην πλειοψηφία των αρρένων 
ασθενών, ενώ οδηγεί σε πρόωρη εμμηνόπαυση το 40% 
των γυναικών κάτω των 30 ετών και το 70% των ασθε-
νών ηλικίας μεγαλύτερης των 30 ετών112-114. το ABVD 
από την άλλη είναι πολύ λιγότερο γοναδοτοξικό115-117. η 
παραπάνω διαφορά είναι και ένας από τους λόγους που 
το ABVD προτιμάται ως αρχική θεραπεία σε μεγάλο πο-
σοστό ασθενών με HL.

Θυρεοειδική δυσλειτουργία θα παρουσιάσουν 30 με 
60% των ασθενών με HL86,118, με συχνότερη εκδήλωση 
τον υποθυρεοειδισμό μετά από ΑκΘ στον τράχηλο. Αυ-
τό παρατηρείται συνήθως μέσα σε 5 χρόνια από την ΑκΘ 
αλλά μπορεί να εμφανιστεί και όψιμα. Όσο υψηλότερο 
είναι η δόση της ακτινοβολίας τόσο υψηλότερή είναι και 
η πιθανότητα βλάβης του θυρεοειδούς118,119. Έτσι κρίνε-
ται απαραίτητα η παρακολούθηση της θυρεοειδικής λει-
τουργίας μετά από τη θεραπεία για HL για την έγκαιρη 
χορήγηση θεραπείας υποκατάστασης.

Ψυχολογικές επιπτώσεις 
το ψυχολογικό τραύμα που σχετίζεται με τη διάγνωση 

κακοήθειας, τη χορήγηση ΑκΘ και ΧμΘ και την προο-
πτική ενδεχόμενης υποτροπής είναι σημαντικό. Ένα ση-
μαντικό ποσοστό των ασθενών αναφέρουν χαμηλότερα 
υποκειμενικά επίπεδα συνολικής υγείας, δυσαρέσκεια 
μέσα στις προσωπικές σχέσεις τους και δυσκολίες στην 
απόκτηση ασφάλισης ζωής και δανείων ως αποτέλεσμα 
της νόσου και της θεραπείας της. η χρόνια κόπωση είναι 
επίσης αυξημένη, περισσότερο από ότι αναμένεται λόγω 
καρδιαγγειακής τοξικότητας ή από παρενέργειες στη λει-
τουργία του θυρεοειδή αδένα.

παιδιατρικοί ασθενείς
Όψιμη τοξικότητα έχει παρατηρηθεί και σε παιδιά 

που επιβιώνουν μετά από θεραπεία με ανθρακυκλίνες. 
ςε αυτή την περίπτωση, η όψιμη καρδιακή ανεπάρκεια 
συνήθως εκδηλώνεται ως μη ισχαιμική διατατική μυ-
οκαρδιοπάθεια, αλλά ένας σημαντικός αριθμός επιζώ-
ντων έχει υποκλινική καρδιακή δυσλειτουργία120,121. οι 
όψιμες καρδιαγγειακές επιπλοκές της θεραπείας για HL 
στην παιδική ηλικία περιλαμβάνουν μυοκαρδιοπάθεια, 
περικαρδίτιδα και επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση, με 
αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-

ου122,123. ο κίνδυνος καρδιοτοξικότητας μπορεί να μειω-
θεί με τη μείωση της δόσης των ανθρακυκλινών και της 
ακτινοβολίας. τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε καρδιοτο-
ξικότητα από ανθρακυκλίνες, η οποία παρατηρείται σε 
όλες τις μελέτες σε χαμηλότερες αθροιστικές δόσεις από 
ό, τι στους ενήλικες120. 

Χρόνιες πνευμονικές επιπλοκές της θεραπείας είναι η 
πνευμονική ίνωση και ο αυτόματος πνευμοθώρακας17,124,125. 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα οστά και τους 
μαλακούς ιστούς στους επιζήσαντες με HL της παιδικής 
ηλικίας σχετίζονται με τη δόση και το πεδίο της ΑκΘ, 
καθώς και την ηλικία του παιδιού κατά την ΑκΘ126. Υψη-
λές δόσεις ακτινοβολίας μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
στένωση του ανώτερου θωρακικού τοιχώματος και ατρο-
φία των μαλακών ιστών του τραχήλου.

Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός 
συνήθως) μπορεί να συμβεί σε ασθενείς που έχουν λάβει 
ακτινοβολία στον τράχηλο και την κεφαλή. η συχνότη-
τα κυμαίνεται από 4 έως 79%, ανάλογα με τη δόση της 
ακτινοβολίας119. ο κίνδυνος είναι πιθανόν διά βίου. κα-
τά συνέπεια, οι επιζώντες με HL στην παιδική ηλικία θα 
πρέπει να παρακολουθούνται κάθε χρόνο με τα επίπεδα 
FT4 και TSH. ςυμπτωματικοί ασθενείς πρέπει να διε-
ρευνώνται νωρίτερα.

η ακτινοβολία της πυέλου μπορεί με μεγάλη πιθανό-
τητα να οδηγήσει σε καταστολή της ωοθηκικής λειτουρ-
γίας. Ωστόσο, η τοποθέτηση των ωοθηκών έξω από το 
πεδίο ακτινοβολίας θεωρητικά διατηρεί τη λειτουργικότητά 
τους. Επιπλέον έχει αναφερθεί επιτυχής επανεμφύτευση 
κρυοκατεψυγμένων ωοθηκών127,128. το εντατικοποιημέ-
νο BEACOPP προκαλεί επίσης διαταραχές των γονά-
δων112-114. Έτσι, σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο της 
νόσου καλό είναι να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποθή-
κευσης του σπέρματος.

η συχνότητα των δευτεροπαθών κακοηθειών μετα-
ξύ των επιζώντων από HL είναι υψηλότερη από εκείνη 
άλλων νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας. οι ασθενείς με 
HL εμφανίζουν 18.5 φορές αυξημένο κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν δεύτερη νεοπλασία σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-
σμό129. ςτα 10 έτη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 
για HL, 10.6% των ασθενών θα αναπτύξουν δεύτερη κα-
κοήθεια, ενώ στα 30 έτη το ποσοστό ανέρχεται σε 26.3%. 
ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του θυρεοειδούς, η 
ομλ, και τα σαρκώματα είναι οι πιο συχνές δευτεροπα-
θείς κακοήθειες10,129-132. ο λανθάνων χρόνος για ανάπτυ-
ξη ομλ ή μΔς μετά από HL είναι 3.2 έτη και 14.3 έτη 
για τους συμπαγείς όγκους. η εμφάνιση καρκίνου του 
μαστού σχετίζεται άμεσα με τη δόση της ακτινοβολίας 
και με μια αύξηση του σχετικού κινδύνου 3.2 φορές στα 
4 Gy και 8 φορές στα 40 Gy52,80,82.

η μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιατρικών 
ασθενών με HL θα πρέπει να γίνεται σε ένα ολοκληρω-
μένο παιδιατρικό ογκολογικό κέντρο παρακολούθησης, 
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ABSTRACT: Hodgkin lymphoma is a relatively rare malignancy in the general population but shows an 
increased incidence in young people. Although combination therapy has evolved, leading to extremely 
high cure rates and allowing reduced doses of both chemotherapy and radiotherapy, minimizing late ef-
fects of treatment has traditionally been a challenge. These include cardiovascular, respiratory, endocrine, 
developmental and psychological complications and the occurrence of secondary malignancies. These 
complications are important causes of increased mortality among survivors of Hodgkin lymphoma. Pe-
riodic monitoring for some of those complications is recommended in the hope that early diagnosis can 
lead to better treatment. Therefore, patients with Hodgkin lymphoma in complete remission should be 

όπου οι όψιμες επιπλοκές μπορούν να προβλεφθούν και 
να αντιμετωπισθούν καλύτερα133.

περιοδικός έλεγχος
για την παρακολούθηση ασθενών με HL σε πλήρη ύφε-

ση προτείνονται τα ακόλουθα:
• γενική αίματος σε κάθε επίσκεψη, εν μέρει για έλεγ-

χο πιθανής δυσλειτουργίας του μυελού των οστών.
• για τους ασθενείς με σημαντικό ιστορικό καπνίσμα-

τος, ετήσιος ακτινολογικός έλεγχος με σπειροειδή 
αξονική τομογραφία (CT) θώρακος για τον προσυμ-
πτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, αρ-
χής γενομένης 5 έτη μετά τη διάγνωση του HL.

• Ετήσια μαστογραφία σε γυναίκες που λαμβάνουν ΑκΘ 
με ακτινοβολία μανδύα, 8-10 έτη μετά τη θεραπεία 
ή σε ηλικία 40 ετών, όποιο προηγείται. Επίσης έχει 
προταθεί ο ετήσιος έλεγχος με MRI μαστών ως συ-
μπλήρωμα της μαστογραφίας σε όσες γυναίκες έλα-
βαν ΑκΘ σε ηλικία 10-35 ετών134,135. ο συνδυασμός 
της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος μπο-
ρεί να είναι μια αποδεκτή, λιγότερο δαπανηρή, εναλ-
λακτική λύση136. κάθε μία από αυτές τις πιο εντατικές 
μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να 
αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό των ψευδώς θε-
τικών αποτελεσμάτων. 

• οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγ-
χο με test Pap (λήψη επιχρίσματος από τον τράχηλο 
της μήτρας).

• τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς, 
με μέτρηση των επιπέδων TSH και T4, τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση, ιδιαίτερα για εκείνους τους ασθενείς 
που έλαβαν ακτινοβολία μανδύα ή οποιοδήποτε άλλο 
πεδίο που περιλαμβάνει τον τράχηλο.

• ςυνιστάται επίσης ετήσιος εμβολιασμός κατά του ιού 
της γρίπης, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. 
εκείνοι που έχουν λάβει ακτινοβολία στο θώρακα ή 
ΧμΘ με μπλεομυκίνη). Εάν ένας ασθενής έχει ανα-
τομική ή λειτουργική ασπληνία (σπληνεκτομή ή ακτι-
νοβολία του σπληνός), συνιστάται ο εμβολιασμός με 
το πολυδύναμο εμβόλιο κατά του S. pneumoniae, το 
συζευγμένο τετραδύναμο εμβόλιο κατά του μηνιγγι-
τιδόκοκκου και το συζευγμένο εμβόλιο κατά του H. 
influenzae τύπου b κάθε 6 έτη.

Συμπεράσματα
Περισσότεροι από το 90% των ασθενών με πρώιμο 

HL και 80% των ασθενών με προχωρημένου σταδίου νό-
σο αναμένεται να οδηγηθούν σε πλήρη ίαση. Ωστόσο, οι 
όψιμες επιπλοκές της θεραπείας για HL αποτελούν καλά 
τεκμηριωμένα αίτια αύξησης της θνητότητας μεταξύ αυ-
τών των ασθενών. η μικρή ηλικία της πλειοψηφίας των 
ασθενών και η παράλληλη μείωση της θνητότητας από 
την ίδια τη νόσο καθιστά επιτακτική την ανεύρεση θερα-
πειών με λιγότερη μακροπρόθεσμη τοξικότητα και του-
λάχιστον παρόμοια αποτελεσματικότητα. Φαίνεται ότι με 
τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων όπως η ποζιτρονιακή 
τομογραφία (PET, PET/CT) θα είναι εφικτή η περαιτέρω 
ελάττωση των δόσεων τόσο της ΧμΘ όσο και της ΑκΘ 
χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της θερα-
πείας από τη μια πλευρά, και χωρίς να γίνεται υπερθερα-
πεία των ασθενών (όπως στο παρελθόν) από την άλλη137. 
η χρήση του ενδιάμεσου PET/CT σε συνδυασμό με την 
εύρεση εγκυρότερων προγνωστικών δεικτών και πιο απο-
τελεσματικών, λιγότερο τοξικών, στοχευμένων φαρμά-
κων θα αποτελέσουν τους οδηγούς για την εξεύρεση της 
ιδανικής θεραπείας στο λέμφωμα Hodgkin. 
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