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ΠΕριληψη: το λέμφωμα Hodgkin τύπου οζώδους λεμφοκυτταρικής Επικράτησης (Nodular 
Lymphocyte-Predominant Hodgkin’s Lymphoma, NLPHL) είναι σπάνιο, αποτελώντας περίπου το 5% 
όλων των περιπτώσεων λεμφώματος Hodgkin στις δυτικές χώρες. το NLPHL και το κλασικό λέμφωμα 
Hodgkin (cHL) διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, την ιστοπαθολογία και 
την κλινική πορεία της νόσου. Αντίθετα από το cHL που μορφολογικά χαρακτηρίζεται από το κύττα-
ρο Reed–Sternberg (RS), το παθογνωμονικό χαρακτηριστικό στο NLPHL είναι το λεμφοκυτταρικό και 
ιστιοκυτταρικό κύτταρο (lymphocytic and histiocytic, LP cell). Επίσης ανοσοϊστοχημικά τα LP κύττα-
ρα, αντίθετα από τα RS κύτταρα, εκφράζουν τους δείκτες CD20 και CD45, και είναι αρνητικά για τους 
δείκτες CD15 και CD30. ςυγκριτικά με το cHL, το NLPHL παρουσιάζει σαφή υπεροχή των ανδρών, η 
νόσος είναι εντοπισμένη [στάδιο Ann Arbor (AAS) I/II] σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των ασθενών 
και σπάνια σχετίζεται με Β συμπτώματα ή προσβολή του μεσοθωρακίου. λόγω της σπανιότητος της 
νόσου πολλές πληροφορίες προέρχονται από μελέτες μεμονομένων ομάδων ή από αναδρομικές πολυ-
κεντρικές μελέτες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έλλειψη συγκεκριμένων θεραπευτικών οδηγιών, που ποι-
κίλλουν από την τακτική μόνο της παρακολούθησης κυρίως στα παιδιά ή μονοθεραπεία με rituximab ή 
μόνο ακτινοβόληση του προσβεβλημένου πεδίου έως και συνδυασμένη χημειοθεραπεία + ακτινοθεραπεία.
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Aνασκόπηση

αντιγόνα (CD20, CD19, CD22, CD79a) και το κοινό λευ-
κοκυτταρικό αντιγόνο CD45 και είναι αρνητικά για το 
CD15 και το CD30, που είναι οι χαρακτηριστικοί δεί-
κτες του cHL. ςημαντικές διαφορές υπάρχουν επίσης στα 
κύτταρα του υποστρώματος, όπως αναφέρεται παρακάτω 
αλλά και στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος τεύχους. ςύμ-
φωνα με την ισχύουσα κατάταξη WHO, η διάγνωση του 
NLPHL απαιτεί τουλάχιστον μερικώς οζώδη κατανομή.

τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα ευρήματα κατά 
τη διάγνωση και η κλινική πορεία επίσης διαφέρουν συ-
γκριτικά με το cHL. η ανάπτυξη του όγκου είναι λιγότερο 
επιθετική και συχνά προϋπάρχει της διάγνωσης λεμφαδε-
νοπάθεια για αρκετά χρόνια. η απάντηση στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής είναι εξαιρετική κυρίως για τη νόσο 
περιορισμένου σταδίου. το ποσοστό της 10-ετούς συνο-
λικής επιβίωσης στη νόσο περιορισμένου σταδίου είναι 
>90%, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο στα προχωρη-
μένα στάδια και κυρίως στο στάδιο IV. η μακρά πορεία 
της νόσου δημιουργεί την ανάγκη ηπιότερων θεραπευ-
τικών χειρισμών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όψιμες, 
σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιπλοκές.

Εισαγωγή
το λέμφωμα Hodgkin του τύπου οζώδους λεμφο-

κυτταρικής Επικράτησης (NLPHL) είναι ένας σπάνιος 
υπότυπος του HL, που αποτελεί περίπου 5% όλων των 
περιπτώσεων HL, στο δυτικό κόσμο. το NLPHL και το 
κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) διαφέρουν σημαντι-
κά τόσο ιστολογικά όσο και κλινικά. 

το νεοπλασματικό κύτταρο του NLPHL δεν είναι το 
κύτταρο Reed-Sternberg (RS) του cHL, αλλά ένα κύττα-
ρο με λεμφοκυτταρικά/ιστιοκυτταρικά χαρακτηριστικά 
(Lymphocytic and histiocytic cell, L+H cell, ή σύμφωνα 
με την κατάταξη του Παγκοσμίου οργανισμού Υγείας 
(WHO) 2008, Lympocyte predominance cell, LP cell). τα 
LP κύτταρα ανοσοσοϊστοχημικά εκφράζουν Β-κυτταρικά 
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οι διαφορές στα κλινικά και παθολογοανατομικά χα-
ρακτηριστικά εγείρουν απόψεις ότι το NLPHL είναι πιο 
κοντά στα χαμηλής κακοηθείας B-NHL και θα έπρεπε να 
διαχωριστεί εντελώς από το HL. Παρ΄ όλα αυτά η Re-
vised European American Lymphoma κατάταξη το 1994 
(REAL classification) διαχώρισε το NLPHD από το cHL 
ως υπότυπο του HL, και έτσι παραμένει και στις κατατά-
ξεις WHO του 2001 και 2008.

Επιδημιολογία 
Περίπου 5% των ασθενών με HL έχουν τον σπά-

νιο υπότυπο του NLPHL. η επίπτωση του NLPHL στις 
ηΠΑ και την Ευρώπη είναι περίπου 8-9 περιπτώσεις ανά 
10.000.000 πληθυσμού ανά έτος. για άγνωστους λόγους, 
έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της συχνότητας στα παιδιά. 
η μέση ηλικία διάγνωσης του NLPHL είναι 35-40 έτη. 
Υπάρχουν μελέτες που περιγράφουν 2 ηλικιακές αιχμές 
μια στα παιδιά και εφήβους και άλλη στους ενήλικες ηλι-
κίας >40 ετών. Υπάρχει σαφής υπεροχή 3:1 των ανδρών.1,2

παθογένεση 
η παθογένεση του NLPHL δεν είναι σαφής. Υπάρ-

χουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμε-
νες γενετικές βλάβες. Βιολογικά το NLPHL είναι ένα 
Β-νεόπλασμα που προέρχεται από τα βλαστικά κέντρα 
(germinal centre, GC) και διατηρεί ένα σχεδόν πλήρες 
Β-κυτταρικό πρόγραμμα σε μεταγραφικό και φαινοτυπικό 
επίπεδο. τα χαρακτηριστικά LP κύτταρα έχουν το φαινο-
τυπικό προφίλ των κυττάρων του βλαστικού κέντρου με 
έκφραση δεικτών όπως BCL6, GCET1 και LMO2, και 
μεταγραφικών παραγόντων, όπως Oct-2 και BOB-1. με 
μοριακές μεθόδους (Single cell polymerase chain reac-
tion assays, PCR) έχει βρεθεί ότι τα LP κύτταρα τυπικά 
φέρουν ανασυνδυασμένα γονίδια ανοσοσφαιρίνης (Ig) 
με ποικιλία έκφρασης Ig mRNA. Υπάρχουν ενδείξεις 
σωματικής υπερμετάλλαξης στις βαριές αλύσους της Ig, 
εύρημα συμβατό με την προέλευση των κυττάρων από 
το βλαστικό κέντρο. Ενδιαφέρον είναι ότι, όχι μόνο τα 
LP κύτταρα αλλά και, τα περιβάλλοντα τ κύτταρα έχουν 
φαινότυπο που σχετίζεται με το βλαστικό κέντρο με έκ-
φραση των δεικτών CD3, CD4, CD57, BCL6, PD1. ο ιός 
Epstein-Barr (EBV) που σχετίζεται με την παθογένεση 
του cHL, δεν εμπλέκεται στο NLPHL.3

ςυγκεκριμένες μη-νεοπλασματικές δομικές αλλαγές 
έχουν περιγραφεί σε λεμφαδένες ασθενών που αργότερα 
αναπτύσσουν NLPHL. Αυτές οι διαταραχές περιλαμβά-
νουν την αντιδραστική οζώδη υπερπλασία (reactive fol-
licular hyperplasia) ή την προοδευτική μετατροπή των 
βλαστικών κέντρων (progressive transformation of ger-
minal centers). η παθογενετική σημασία αυτής της πα-
ρατήρησης είναι άγνωστη. 

Νεοπλασματικό κύτταρο (L+H ή LP)
Ένα μορφολογικό χαρακτηριστικό που αποτελεί κλει-

δί για την διάγνωση του NLPHL είναι η παρουσία μιας 
άτυπης ποικιλίας του κυττάρου Reed-Sternberg (RS) 
κυττάρου γνωστού ως λεμφοκυτταρική και ιστιοκυττα-
ρική (L+H) ποικιλία, ή «popcorn» ή κύτταρο LP (WHO 
2008, ιδέ ανωτέρω).

ο ανοσοφαινότυπος των κυττάρων LP είναι διαφορε-
τικός από των κυττάρων RS κυττάρων στο cHL. τα RS 
κύτταρα είναι τυπικά CD15+, CD30+, CD45-, CD20-
. Αντίθετα τα LP κύτταρα τυπικά είναι CD30-, CD15-, 
CD45+, CD20+, CD19+, CD22+, CD79a+, BCL6+4. To 
CD30 εκφράζεται σπανιότατα4. ςε αντίθεση με τα κύτ-
ταρα RS που τυπικά είναι αρνητικά για Oct-2 ή BοΒ-1, 
τα LP κύτταρα είναι θετικά και για τους δύο αυτούς με-
ταγραφικούς παράγοντες (Πίνακας 1).

τα LP κύτταρα δεν φαίνεται να είναι πλούσια πηγή 
κυτοκινών και χυμοκινών. Έτσι, δείκτες φλεγμονής και 
συστηματικά συμπτώματα τυπικά απουσιάζουν σε αντί-
θεση με το cHL που είναι αρκετά συχνά.5

Κύτταρα υποστρώματος
η δομή των λεμφαδένων στο NLPHL αντικαθίσταται 

με ένα οζώδες ή μικτό οζώδες και διάχυτο διήθημα που 
αποτελείται από πολυκλωνικά λεμφοκύτταρα, CD21+ 
θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα (FDCs) και επιθηλιοειδή 
ιστιοκύτταρα, που περιβάλλουν τα κύτταρα LP. Αντίθετα 
με το cHL, τα πλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα ή πολυμορ-
φοπύρηνα σπανίζουν. τα περιβάλλοντα λεμφοκύτταρα 
στο NLPHL είναι συνήθως μικρά CD20+, CD79a+ Β 
κύτταρα. γύρω από τα LP κύτταρα σχηματίζονται χα-
ρακτηριστικά ροζέττες από CD4+ T κύτταρα, που είναι 
τυπικά CD57+ και, όπως προαναφέρθηκε, έχουν φαινό-
τυπο τ κυττάρων του βλαστικού κέντρου6 (πίνακας 1).

Κλινικές εκδηλώσεις
Πολλές αναδρομικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί τα 

τελευταία 30 χρόνια αναδεικνύοντας τα κλινικά χαρακτη-
ριστικά σε >1500 περιπτώσεις NLPHL. η αξιοπιστία των 
κλινικών παρατηρήσεων στις παλαιότερες μελέτες είναι 
αβέβαιη, καθώς πολλές περιλαμβάνουν ασθενείς στούς 
οποίους πιθανότατα σήμερα η διάγνωση θα άλλαζε σε cHL 
πλούσιο σε λεμφοκύτταρα (LRCHL) ή άλλα νοσήματα. 

ςτις 4 μεγαλύτερες σειρές ασθενών με NLPHL, κα-
τά τη διάγνωση οι ασθενείς είχαν τα ακόλουθα συμπτώ-
ματα ή σημεία:1,2,7,8 

• λεμφαδενοπάθεια (100%). ςτο 50-60% των περιπτώ-
σεων NLPHL, ο χρόνος μεταξύ της αρχικής εμφάνι-
σης της λεμφαδενοπάθειας και της διάγνωσης είναι 
>6-12 μήνες. ςυχνά παρουσιάζεται ως χρόνια ασυμ-
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πτωματική λεμφαδενοπάθεια που προσβάλλει κυρί-
ως τους περιφερικούς και όχι κεντρικούς λεμφαδένες. 
μάζα στο μεσοθωράκιο ανευρίσκεται μόνο στο 2-7% 
και υποδιαφραγματική νόσος κύρια περιορισμένου 
σταδίου στο 15-30% των ασθενών. το ποσοστό της 
αμιγώς υποδιαφραγματικής νόσου στο NLPHL, συ-
γκριτικά με τους άλλους ιστολογικούς τύπους, ήταν 
υψηλότερο.9 η επέκταση στους λεμφαδένες μπορεί 
να είναι ασυνεχής, συγκρινόμενη με την κατά συνέ-
χεια επέκταση στο cHL.

• η εξωλεμφαδενική νόσος είναι σπάνια, με εξαίρεση 
την προσβολή του σπληνός, που εμφανίζεται περίπου 
στο 10% των περιπτώσεων. ςυμμετοχή του ήπατος 
υπάρχει στο 2-3% των ασθενών και διήθηση του μυ-
ελού των οστών ή των πνευμόνων σε ποσοστό <3%. 
Όλοι οι ασθενείς με διήθηση του μυελού είχαν επίσης 
κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά επιθετικής 
νόσου.

• μικρό ποσοστό ασθενών έχουν B συμπτώματα (6-

15%), υψηλή ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (TκΕ) ή 
αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση (LDH).

• η πλειοψηφία των ασθενών με NLPHL (περίπου 80%) 
έχει κατά τη διάγνωση περιορισμένη νόσο (στάδια ι, 
ιι) συγκριτικά με περίπου 50-60% των ασθενών στο 
cHL.

Διάγνωση
Πριν την εφαρμογή της ανοσοϊστοχημείας και των μο-

ριακών μεθόδων στη ρουτίνα, υπήρχαν δυσκολίες στην 
κατάταξη σημαντικού αριθμού λεμφωμάτων, συμπερι-
λαμβανομένου και του NLPHL. ςε μελέτη από το Euro-
pean Task Force on Lymphomas (ETFL), συλλέχθηκαν 
κλινικές πληροφορίες και υλικό βιοψιών από 426 ασθε-
νείς με τη διάγνωση του HL του τύπου της λεμφοκυττα-
ρικής επικράτησης σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης 
Rye. μετά την ανασκόπηση του βιοπτικού υλικού με τα 
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά κριτήρια του συστή-

Πίνακας 1. Διαφορική διάγνωση κλασικού λεμφώματος Ηodgkin (cHL), λεμφώματος Hodgkin τύπου οζώδους 
λεμφοκυτταρικής επικράτησης (NLPHL) και λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα πλούσιου σε Τ-λεμφοκύτταρα/
ιστιοκύτταρα (T/HRBCL)

cHL NLPHL T/HRBCL
Νεοπλασματικά 

κύτταρα
RS κύτταρα LP κύτταρα: «L&H» ή «popcorn» Μπορεί να μοιάζουν με LP 

κύτταρα, κεντροβλάστες, 
ανοσοβλάστες ή R-S

Υπόστρωμα
Κύτταρα 

υποστρώματος
T κύτταρα > B κύτταρα και 

ιστιοκύτταρα, ηωσινόφιλα, 
πλασματοκύτταρα

B κύτταρα > T κύτταρα,  
CD4+CD57+ T-κύτταρα 
που σχηματίζουν ροζέττες, 
ιστιοκύτταρα, CD21+ FDC

Τ κύτταρα >B κύτταρα, CD8+ 
κυτταροτοξικά Τ κύτταρα 
και ιστιοκύτταρα

Κατανομή Διάχυτη, διαλεμφοζιδιακή, 
οζώδης

Οζώδης, τουλάχιστον μερικώς Συνήθως διάχυτη

Ανοσοφαινότυπος νεοπλασματικών κυττάρων

CD45 - + +
CD20 -/+ + + 
CD79a - +/- (80%) +/- (40%)
CD15 + - -
CD30 + - +/-
OCT-2 -/+ + +
BOB-1 -/+ + +
PU-1 - + -*
EMA - +/- +/- 
BCL-2 + - +*
BLC-6 -/+ + +/-
cHL: classical Hodgkin lymphoma; NLPHL: nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma; T/HRBCL: T-cell/histiocyte-rich B-cell lym-
phoma; FDC: follicular dendritic cells; EMA: epithelial membrane antigen; *: στα μεγάλα Β κύτταρα.
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ματος REAL, η διάγνωση του NLPHL επιβεβαιώθηκε 
μόνο στο 51% των περιπτώσεων, ενώ οι λοιπές περιπτώ-
σεις επανακατάχθηκαν ως πλούσιο σε λεμφοκύτταρα cHL 
(LRCHL - 27%), άλλοι υπότυποι cHL (5%), NHL (3%) 
και αντιδραστικές αλλοιώσεις (3%).10 

λόγω της σπανιότητας της νόσου και των ανωτέρω 
προβλημάτων αναπαραγωγιμότητος, είναι σημαντικό η 
διάγνωση να γίνεται από έμπειρο αιμοπαθολογοανατό-
μο. Απαραίτητα για τη διάγνωση είναι η παρουσία των 
LP κυττάρων και το κατάλληλο κυτταρικό υπόστρωμα, 
αμφότερα με χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο, και πλή-
ρως ή τουλάχιστον μερικώς οζώδες πρότυπο ανάπτυξης 
(πίνακας 1).

οι ασθενείς με NLPHL είναι συνήθως νέοι, κυρίως 
άνδρες, με περιορισμένη (στάδιο ι ή ιι) νόσο. τυπικά δεν 
έχουν Β συμπτώματα ή προσβολή μεσοθωρακίου. Επί γε-
νικευμένης νόσου ή συστηματικών συμπτωμάτων, η διά-
γνωση είναι ακόμη πιο αναγκαίο να τίθεται από έμπειρο 
αιμοπαθολογοανατόμο, καθώς θα πρέπει να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα 
πλούσιου σε τ-κύτταρα και ιστιοκύτταρα [T-cell/Histio-
cyte-Rich Large B-cell Lymphoma (T/HRLBCL)]. 

Διαφορική διάγνωση
η διαφορική διάγνωση του NLPHL περιλαμβάνει μη-

κακοήθεις και κακοήθεις αιτίες λεμφαδενοπάθειας, που 
είναι σημαντικό να διακριθούν από το NLPHL καθώς 
χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. οι πλέον συνή-
θεις αιτίες λεμφαδενοπάθειας που μπορεί να αποτελέ-
σουν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με το NLPHL είναι:

Προοδευτική μετατροπή των βλαστικών κέντρων 
(Progressive transformation of germinal centers, PT-
GC). Είναι σπάνια κατάσταση, πιο συχνή σε παιδιά, συχνά 
εκδηλώνεται με ασυμπτωματική, επιμένουσα ή υποτρο-
πιάζουσα λεμφαδενοπάθεια. Εμφανίζεται στο 5-10% 
των ασθενών με μη-ειδική λεμφαδενίτιδα (αντιδραστική 
υπερπλασία), και υποτροπιάζει στο 20% των ασθενών. 
το κύριο κριτήριο διαφορικής διάγνωσης μεταξύ PTGC 
και NLPHL είναι η παρουσία των LP κυττάρων. μερι-
κές μελέτες αναφέρουν ότι 10%-30% των ασθενών με 
PTGC εμφανίζουν HL, κύρια NLPHL πριν, ταυτόχρονα 
ή μετά τη διάγνωση11-13 ενώ άλλες δεν έχουν αποδείξει 
αυτή τη σχέση. Παρά την κλινική συσχέτιση της PTGC 
με το NLPHL, η PTGC δε θεωρείται προκαρκινική κα-
τάσταση. μπορεί να σχετίζεται με χρόνια φλεγμονή ή 
αυτοάνοσα νοσήματα. 

Κλασικό λέμφωμα Hodgkin πλούσιο σε λεμφοκύτ-
ταρα (Lymphocyte-Rich Classical Hodgkin Lympho-
ma, LRCHL). μεταξύ των διαφορετικών ιστολογικών 
υποτύπων του cHL, το LRCHL έχει τις περισσότερες κλι-
νικές ομοιότητες με το NLPHL και ένα ενδιάμεσο προ-
φίλ κινδύνου μεταξύ NLPHL και των άλλων υπότυπων 

του cHL. ςε αναδρομικές μελέτες, στο 1/3 περίπου των 
περιπτώσεων που είχαν διαγνωστεί ως NLPHL η διάγνω-
ση άλλαξε σε LRCHL. και τα δύο νοσήματα έχουν όμοια 
αρχική κλινική εμφάνιση και κλινική πορεία με υπεροχή 
των αρχικών σταδίων της νόσου, απουσία ογκώδους νόσου 
και Β συμπτωμάτων. μορφολογικά το LRCHL περιέχει 
τα κλασσικά κύτταρα R-S, που όμως μορφολογικά μπο-
ρεί να μοιάζουν με κύτταρα LP. η διαφορική διάγνωση 
κύρια βασίζεται στον ανοσοφαινότυπο των νεοπλασματι-
κών κυττάρων (CD30+ και συχνά CD15+ στο LRCHL). 
το CD20 μπορεί να εκφράζεται αλλά τυπικά έκφρασή 
του είναι πιο ασθενής από την έκφραση του CD30. Επί-
σης 40% των LRCHLs είναι EBV+.

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα πλούσιο 
σε Τ-κύτταρα και ιστιοκύτταρα [T-cell/Histiocyte-Rich 
Large B-cell Lymphoma (T/HRLBCL)]. Είναι ένα επι-
θετικό NHL που τυπικά εμφανίζεται με Β-συμπτώματα 
και προχωρημένο στάδιο νόσου. Αποτελεί σπάνια μορ-
φολογική ποικιλία του διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα 
Β-κύτταρα λεμφώματος (DLBCL, <5% των περιπτώσεων). 
καθώς η θεραπεία και η πρόγνωση διαφέρει ριζικά από 
το NLPHL, η ακριβής διάγνωση είναι πολύ σημαντική. 

Ενίοτε είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί από το NL-
PHL γιατί και τα δύο μπορεί να έχουν πολύ όμοια μορ-
φολογία και ίδιο ανοσοφαινότυπο στα νεοπλασματικά 
κύτταρα. ςτη βιβλιογραφία πολλές περιπτώσεις που εί-
χαν διαγνωστεί ως διάχυτο NLPHL ήταν πιθανότατα T/
HRLBCL, γεγονός που οφείλεται στη μορφολογική και 
βιολογική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 2 νοσημάτων. 
Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις με είτε ταυτό-
χρονη είτε διαδοχική εμφάνιση T/HRLBCL και NLPHL. 
Όπως και στο NLPHL, οι όγκοι στο T/HRLBCL περιέ-
χουν διάσπαρτα CD20+ μεγάλα B-κύτταρα ανάμεσα σε 
αντιδραστικό υπόστρωμα. τα νεοπλασματικά κύτταρα 
στο T/HRLBCL μοιάζουν με τα LP κύτταρα, όπως και 
με κεντροβλάστες, ανοσοβλάστες ή κύτταρα R-S. το 
κύριο διάφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό είναι η σύν-
θεση και το πρότυπο ανάπτυξης των κυττάρων του υπο-
στρώματος. τα κύτταρα του υποστρώματος στο NLPHL 
είναι συχνότερα μικρά Β-κύτταρα, CD3+CD4+CD57+ 
T-κύτταρα, θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα αλλά και σε 
μικρότερο βαθμό ιστιοκύτταρα, ενώ στο T/HRLBCL εί-
ναι κυρίως CD8+ κυτταροτοξικά τ-κύτταρα και ιστιοκύτ-
ταρα - μακροφάγα. το πρότυπο ανάπτυξης στο NLPHL 
είναι τουλάχιστον μερικώς οζώδες, ενώ στο T/HRBCL 
κυρίως διάχυτο.14,15 (πίνακας 1). 

πορεία νόσου
το NLPHL γενικά έχει καλή πρόγνωση αλλά ασθε-

νείς σε προχωρημένα στάδια δεν ανταποκρίνονται καλά 
στα χημειοθεραπευτικά σχήματα για το cHL. 

τα ποσοστά ανταπόκρισης στην πρώτη γραμμή θερα-
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πείας είναι σε όλες της μελέτες υψηλά με ποσοστά ΠΥ 
90-100%. ςε μελέτη με μακρά παρακολούθηση (>13 έτη) 
καταγράφηκε ποσοστό υποτροπής 44%, περιλαμβανο-
μένης της μετατροπής σε DLBCL, συγκριτικά με προ-
ηγούμενες μελέτες όπου το ποσοστό ήταν 5-21%.16-20 ο 
διάμεσος χρόνος υποτροπής ήταν 3-6 έτη, με συνεχείς 
υποτροπές στις περισσότερες μελέτες, ενδεικτικό της 
ανάγκης για μακρά παρακολούθηση όταν αναλύονται τα 
δεδομένα από ασθενείς με NLPHL. η συνολική επιβίω-
ση (ςΕ) είναι πολύ καλή με ποσοστά 10-ετούς επιβίω-
σης από >90%, αν και στη μελέτη του ETFL το ποσοστό 
επιβίωσης για τους ασθενείς IV σταδίου ήταν χαμηλό-
τερο (<50%).10

Από τη GHSG (German Hodgkin’s Study Group) με-
λετήθηκαν 394 NLPHL και 7904 cHL που έλαβαν όμοια 
θεραπεία ανάλογα με το στάδιο σε 9 διαδοχικές τυχαιο-
ποιημένες μελέτες, δηλ. ΑΘ, ΧμΘ τύπου ABVD, COPP/
ABVD ή BEACOPP ή συνδυασμό ΧμΘ/ΑΘ.11,21,22 ςυνο-
λικά και συγκριτικά με το cHL, οι ασθενείς με NLPHL 
είχαν μια μικρή, στατιστικά σημαντική αύξηση στην επι-
βίωση ελεύθερη αστοχίας της θεραπείας (Freedom From 
Treatment Failure – FFTF) και ςΕ με διάστημα παρακο-
λούθησης 50 μήνες. τα ποσοστά υποτροπής για NLPHL 
και cHL ήταν όμοια αλλά οι ασθενείς με NLPHL είχαν 
λιγότερες πρώιμες και περισσότερες όψιμες υποτροπές. 
Όταν διαστρωματώθηκαν ανάλογα με το στάδιο, η FFTF 
και η ςΕ δε διέφεραν μεταξύ NLPHL και cHL. οι πα-
ράγοντες κινδύνου που βρέθηκαν για το ΝLPHL στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν για την FFTF το προ-
χωρημένο στάδιο, η αναιμία (Hb<10.5 g/dl) και η λεμφο-
πενία, ενώ για τη ςΕ η ηλικία ≥45 έτη, το προχωρημένο 
στάδιο και η αναιμία (Hb<10.5 g/dl).1

ςε ένα ποσοστό ασθενών η πορεία της νόσου επιπλέ-
κεται από μετατροπή σε DLBCL, που μπορεί να συνδυ-
άζεται με NLPHL στην ίδια ανατομική θέση.23 η σχέση 
μεταξύ DLBCL και NLPHL περιγράφηκε αρχικά από 
τους Miettinen και συν.24 σε ποσοστό 10% των ασθενών 
με NLPHL, με το DLBCL να εμφανίζεται 4-11 έτη με-
τά τη διάγνωση του NLPHL. μελέτες με μακρά παρα-
κολούθηση δείχνουν ποσοστά μετατροπής έως και 14%. 

μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν δεύτερη νεοπλασία, 
που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι σχε-
τίζεται με τη θεραπεία. ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης 
δευτεροπαθούς αιματολογικής κακοήθειας όταν στη θε-
ραπεία περιλαμβάνονται αλκυλιούντες παράγοντες ανέρ-
χεται σε 28% σε μεγάλες σειρές ασθενών.25 ςε πολλές 
μελέτες μεταξύ των θανάτων το ποσοστό που οφείλεται 
στη νόσο είναι μικρότερο από αυτό που οφείλεται σε δεύ-
τερες νεοπλασίες. Ενδεικτικά, σε πολυκεντρική μελέτη 
από την Αυστραλία σε 202 ασθενείς με NLPHL περιορι-
σμένου σταδίου, 5/41 θάνατοι οφείλονταν στη νόσο και 
11/41 σε δευτεροπαθείς κακοήθειες, συμπεριλαμβανομέ-
νων 8 συμπαγών όγκων που αναπτύχθηκαν εντός του πε-

δίου ΑΘ.26 ςτη μελέτη του ETFL, από τους 31 θανάτους, 
8 οφειλόταν στη νόσο, 4 σε καρδιακά συμβάματα και 10 
σε δευτεροπαθείς νεοπλασίες (2 NHLs, 5 λευχαιμίες και 
3 συμπαγείς όγκοι). οι παρατηρήσεις αυτές που επιβε-
βαιώνονται και σε άλλες μελέτες, σε συνδυασμό με τη 
μακρά φυσική πορεία της νόσου οδήγησε στην εφαρμογή 
λιγότερο τοξικών θεραπειών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι όψιμες επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία.27

Θεραπεία
η σπανιότητα του NLPHL και η έλλειψη τυχαιοποιη-

μένων μελετών δυσχεραίνουν την ανάπτυξη κατευθυντή-
ριων οδηγιών θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παραδοσιακά, 
η θεραπεία του NLPHL σε πολλές προοπτικές κλινικές 
μελέτες είναι όμοια με αυτή του cHL, παρά όμως τα υψη-
λά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία και δεκαετούς 
επιβίωσης που ξεπερνούν το 90%, όψιμες υποτροπές πα-
ρατηρούνται πιο συχνά από το cHL.21 Άλλη σημαντική 
παρατήρηση αποτελούν οι όψιμες και σχετιζόμενες με τη 
θεραπεία επιπλοκές που αφορούν δευτεροπαθείς κακο-
ήθειες και καρδιοτοξικότητα. μόνο 6% των NLPHL θα 
πεθάνουν από την ίδια τη νόσο ενώ παρόμοιο ή και μεγα-
λύτερο ποσοστό θα πεθάνει από δευτεροπαθή λευχαιμία 
ή κακοήθεια συμπαγών οργάνων.28,29 για τους παραπάνω 
λόγους γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία λιγότερο 
τοξικών πρωτόκολλων, τόσο όσον αφορά τη χημειοθερα-
πεία (ΧμΘ), όσο και την ακτινοθεραπεία (ΑΘ).

Αρχική θεραπεία σταδίων IA και IIA
Παρόλο που η συνήθης θεραπεία για τα αρχικά στά-

δια του cHL περιλαμβάνει ΧμΘ και ΑΘ περιορισμέ-
νου πεδίου, λίγα δεδομένα υποστηρίζουν το ίδιο και για 
το NLPHL. η κατάλληλη θεραπεία των αρχικών σταδί-
ων δεν έχει επαρκώς χαρακτηριστεί. Πολλά ερωτήματα 
παραμένουν σχετικά με το πιθανό όφελος από τη ΧμΘ 
και την απαιτούμενη έκταση του πεδίου ΑΘ. η τρέχουσα 
στρατηγική θεραπείας για τους ασθενείς σταδίου IA και 
IIA συνήθως περιλαμβάνει τοπική-περιοχική ΑΘ με 30-
36 Gy. Δόσεις 30Gy θεωρούνται επαρκείς ακόμα και για 
ασθενείς με αρχικά ογκώδη νόσο, μετά όμως από επιτυ-
χή χειρουργική αφαίρεση.

Χειρουργική αφαίρεση μόνο: τα δεδομένα αφορούν 
κυρίως παιδιά και εφήβους, από μικρές σειρές ασθενών, 
σε μια προσπάθεια αποφυγής της τοξικότητας της θερα-
πείας. Απαιτείται στενή παρακολούθηση μετά από ριζική 
χειρουργική αφαίρεση επί υγιών ορίων της προσβεβλημέ-
νης περιοχής. Από μελέτες του European Network Group 
σε 58 παιδιά (54 με στάδιο IA) που αντιμετωπίστηκαν μό-
νο με παρακολούθηση, μετά από διάμεση παρακολούθη-
ση 50 μηνών δεν καταγράφηκαν θάνατοι και η επιβίωση 
ελεύθερη νόσου (ΕΕΝ) ήταν 57%.30,31 ςε παιδιατρικούς 
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ασθενείς μετά από χειρουργική αφαίρεση λεμφαδένα, 
κλινικές μελέτες που συγκρίνουν ομάδα παρακολούθη-
σης με ομάδα που έλαβε συμπληρωματική θεραπεία (ΑΘ 
ή ΧμΘ ή ΑΘ+ΧμΘ), δείχνουν ότι ενώ η ΕΕΝ υπερέχει 
στην ομάδα που έλαβε συμπληρωματική θεραπεία (90-
100% vs 42-69%), δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά στη ςΕ.30,32,33 ςήμερα, με την εφαρμογή μικρό-
τερων δόσεων και πιο περιορισμένων πεδίων ΑΘ, ο κίν-
δυνος παρενεργειών έχει ελαχιστοποιηθεί και η τακτική 
της παρακολούθησης εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς.

Ακτινοθεραπεία μόνο: ο ρόλος της ΑΘ ως μονοθε-
ραπεία, έχει μελετηθεί σε αναδρομικές μελέτες που δεί-
χνουν ότι η ΕΕΝ και η ςΕ δε διαφέρουν ανάλογα με τη 
χρήση εκτεταμένου, τοπικού ή και περιορισμένου πε-
δίου.34 η ΑΘ περιορισμένου πεδίου με δόσεις 30-36Gy 
θεωρείται κατάλληλη για τους ασθενείς σταδίου ι/ιι. Εν-
δεικτικά σε μελέτη 113 ασθενών που περιελάμβανε 93 
ασθενείς που έλαβαν μόνο ΑΘ και 13 ασθενείς που έλα-
βαν ΑΘ+ΧμΘ, 25 έλαβαν τοπικού πεδίου ΑΘ, 35 περι-
οχικού πεδίου και 46 εκτεταμένου πεδίου. μετά 10ετή 
παρακολούθηση τα ποσοστά FFTF ήταν 89% και 72% και 
η ςΕ 96% και 100% για τα στάδια ι και ιι αντίστοιχα. η 
FFTF και ςΕ δεν διέφεραν μεταξύ των τριών ομάδων.21

ΧΜΘ με ή χωρίς ΑΘ: Αποτελέσματα μελέτης χορή-
γησης βραχείας διάρκειας χημειοθεραπευτικών σχημάτων, 
γενικά στο HL, με βάση τις ανθρακυκλίνες (ABVD, EB-
VM) σε συνδυασμό με ΑΘ, είναι ενθαρρυντικά ως προς 
τα ποσοστά ΠΥ, μείωσης υποτροπών και ςΕ.34,35 Παράλ-
ληλα φαίνεται ότι η χορήγηση βραχείας διάρκειας ΧμΘ 
μειώνει το συσσωρευτικό κίνδυνο από τη χορήγηση των 
ανθρακυκλινών και της μπλεομυκίνης και δύναται να μει-
ώσει την ανάγκη για ΑΘ στα 20Gy.34 τα ποσοστά υπο-
τροπής είναι μικρότερα στους ασθενείς που λαμβάνουν 
2 ή 3 έναντι ενός κύκλου ΧμΘ γι΄ αυτό η χορήγηση 2 ή 
3 κύκλων ΧμΘ συστήνεται ακόμα και σε ασθενείς χω-
ρίς δυσμενείς παράγοντες σταδίου ιΑ.34,36,37 Εξαιρετικά 
αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα για τέσσερις κύκλους 
VAMP ανά 28 ημέρες.38 Αντίθετα σε αναδρομική μελέτη 
από το M.D. Anderson Cancer Center, σε ασθενείς σταδι-
ών ι και ιι που έλαβαν μόνο ΑΘ (37 ασθενείς) ή συνδυ-
ασμένη θεραπεία (11 ασθενείς), με παρακολούθηση 9.3 
έτη, βρέθηκε ότι η προσθήκη της ΧμΘ δεν βελτίωσε την 
επιβίωση χωρίς υποτροπή ή τη ςΕ. Επίσης σε μεγάλες 
μελέτες παιδιών με NLPHL, τα αποτελέσματα επιβεβαι-
ώνουν για ακόμα μια φορά την εξαιρετική πρόγνωση με 
ςΕ 100% στα 6 έτη, αλλά με απουσία οφέλους από την 
συνδυασμένη ΑΘ+ΧμΘ έναντι της ΑΘ. οι περισσότε-
ρες υποτροπές ήταν στη θέση της αρχικής εντόπισης γε-
γονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι τοπική θεραπεία με 
χαμηλής δόσης ακτινοβολία είναι αρκετή για τον έλεγ-
χο της νόσου. 

Μόνο ΧΜΘ: λόγω του κινδύνου τοξικότητας από 
την ΑΘ κυρίως στα παιδιά, σχεδιάσθηκαν πολλές μελέτες 

για την ανάδειξη του πιο κατάλληλου χημειοθεραπευτι-
κού σχήματος με απώτερο σκοπό την αποφυγή της ΑΘ ως 
μονοθεραπεία πρώτης γραμμής και τη χορήγησή της συ-
μπληρωματικά, μόνο στους ασθενείς με θετικό PET-scan 
μετά τη ΧμΘ.39,40 ςε δημοσιευμένες μελέτες, χορήγηση 
βραχείας διάρκειας θεραπευτικών σχημάτων με αλκυλι-
ούντες παράγοντες (CVP) ή με βάση τις ανθρακυκλίνες, 
χωρίς συνοδό ΑΘ φαίνεται να επιτυγχάνουν παρόμοια 
ποσοστά ανταπόκρισης με το συνδυασμό ΧμΘ+ΑΘ.40,41 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι πρώιμα και αντικρουό-
μενα με μικρές σειρές παιδιών που αντιμετωπίστηκαν μό-
νο με ΧμΘ και ανέδειξαν υψηλά ποσοστά υποτροπής.42 
η αντιμετώπιση μόνο με ΧμΘ δε συνιστάται παρά μό-
νο στα πλαίσια κλινικών μελετών. 

Rituximab: τα δεδομένα για τη χρήση του ritux-
imab, ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής, δε φαίνονται 
ικανοποιητικά, λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπών. 
Πρώιμα αποτελέσματα από τη χρήση του ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία δίνουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρι-
σης με ποσοστά όμως υποτροπής έως 25% εντός 43 μη-
νών. λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
από την προσθήκη του στο σχήμα CHOP στη θεραπεία 
των B-NHL, θα μπορούσε να υποτεθεί παρόμοιο αποτέ-
λεσμα και από την προσθήκη στο ABVD κάτι που ακό-
μα χρειάζεται επιβεβαίωση και δοκιμάζεται σε κλινική 
μελέτη φάσης ιιι.43,44

η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητος του συνδυ-
ασμού ΧμΘ+rituximab στην αντιμετώπιση του NLPHL 
αρχικού σταδίου απαιτεί προοπτικές μελέτες.28,43

Αρχική θεραπεία σταδίων IB και IIB
η παρουσία Β συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια της 

νόσου είναι πολύ σπάνια, αλλά σε μελέτες που περιλαμ-
βάνουν ασθενείς σταδίων I/II που έλαβαν μόνο ΑΘ, οι 
ασθενείς με Β συμπτώματα έχουν χειρότερη πρόγνωση 
και χρήζουν επιθετικότερης θεραπείας συγκριτικά με τους 
ασθενείς σταδίων IA/IIΑ.26

Αρχική θεραπεία προχωρημένων σταδίων
Περίπου 20-25% των ασθενών με NLPHL θα διαγνω-

στούν σε στάδιο III και IV. Αυτοί οι ασθενείς έχουν χει-
ρότερη πρόγνωση με κλινική πορεία παρόμοια με αυτή 
των ασθενών με cHL προχωρημένου σταδίου και χρειά-
ζονται πιο επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση. 

ςτη μελέτη του ETFL10 από τους 219 ασθενείς που 
επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του NLPHL, στάδιο III και 
IV είχαν 14% και 6% αντίστοιχα. οι ασθενείς αυτοί έλα-
βαν ΑΘ, ΧμΘ ή ΑΘ+ΧμΘ. με διάμεση παρακολούθηση 
8 έτη, η ςΕ και η FFTF ήταν για τους ασθενείς σταδίου 
III 94% και 62% και για τους ασθενείς σταδίου IV 41% 
και 24% αντίστοιχα. ςτη συνολική ανάλυση του GHSG, 
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η 8-ετής FFTF για τα προχωρημένα στάδια ήταν περίπου 
75% μετά από θεραπεία με COPP/ABVD ή BEACOPP 
με ή χωρίς ΑΘ.1

τα συγκριτικά δεδομένα για την αποτελεσματικότη-
τα των διαφόρων συνδυασμών ΧμΘ είναι περιορισμέ-
να, ωστόσο η χορήγηση του ABVD ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία φαίνεται να έχει καλή αποτελεσματικότητα και 
λιγότερη τοξικότητα συγκριτικά με άλλα σχημάτα που 
περιλαμβάνουν ανθρακυκλίνες.20

η ΑΘ στους ασθενείς με νόσο προχωρημένου σταδίου 
έχει παρηγορητικό ρόλο κυρίως σε ασθενείς με ογκώδη 
νόσο και πιεστικά φαινόμενα σε ζωτικά όργανα, πόνο ή 
δυσφορία ή επί εντοπισμένου PET-θετικού υπολείμμα-
τος μετά τη ΧμΘ.

Θεραπεία υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής 
νόσου

η χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος anti-CD20, 
rituximab, έχει δοκιμαστεί σε πολλές κλινικές μελέτες, 
με πρώτη αναφορά χορήγησης σε ασθενή με NLPHL το 
1999. ςε πρόσφατες κλινικές μελέτες (οι περισσότερες 
φάσης ιι) δοκιμάζεται η δράση του rituximab (375mg/
m2, 4 εβδομαδιαίες δόσεις) σε ασθενείς με υποτροπή ή 
ανθεκτική νόσο. η θεραπεία είναι καλώς ανεκτή με εξαί-
ρεση ήπιες αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση. ςε 
διάμεση παρακολούθηση 6 έτη, η συνολική ανταπόκρι-
ση ήταν 94% και ο διάμεσος χρόνος εξέλιξης της νόσου 
33 μήνες.45,46,47 

ςε κλινική μελέτη φάσης ιι δοκιμάζεται επίσης, σε 
ασθενείς με υποτροπή, η αποτελεσματικότητα του μο-
νοκλωνικού ofatumumab χωρίς διαθέσιμα δημοσιευμέ-
να αποτελέσματα.

ςε ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο πα-
ρά τη χορήγηση rituximab ή ΑΘ, δοκιμάζονται εντατικά 
χημειοθεραπευτικά σχήματα δεύτερης γραμμής ως επί 
cHL. ο έλεγχος της νόσου είναι καλύτερος στους ασθε-
νείς που θα υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση συ-
γκριτικά με αυτούς που θα λάβουν μόνο ΧμΘ διάσωσης, 
όμως δε φαίνεται στις περισσότερες μελέτες να υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στη ςΕ.48,49

Σύνοψη Θεραπευτικής Αντιμετώπισης
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών 

και σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδη-
γίες του NCCN, ασθενείς σταδίου ιΑ, ιιΑ θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν με ΑΘ, 30-36 Gy, τοπικού-περιοχικού 
πεδίου (Grade 1C) αλλά πιο ασφαλής και αποτελεσματι-
κή θεωρείται η χορήγηση 2-3 κύκλων ABVD σε συνδυ-
ασμό με χαμηλή δόση ΑΘ 20 Gy. Απλή παρακολούθηση 
μετά από ριζική χειρουργική αφαίρεση θα μπορούσε 
να προταθεί μόνο σε παιδιά προς αποφυγή τοξικότητας 

(Grade 2C). Ασθενείς κλινικού σταδίου ιΒ, ιιΒ μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με συνδυασμό ΧμΘ+ΑΘ προσβε-
βλημένου πεδίου. τα αποτελέσματα της μονοθεραπείας 
με rituximab είναι ακόμη πρώιμα. η χορήγησή του ή η 
προσθήκη του στη ΧμΘ προς το παρόν πρέπει να γίνο-
νται στα πλαίσια κλινικών μελετών.

ςε ασθενείς προχωρημένου σταδίου (ιιι, IV) ως πρώ-
της γραμμής θεραπεία προτείνεται η χορήγηση ΧμΘ σύμ-
φωνα με τα πρωτόκολλα του cHL. η χορήγηση 8 κύκλων 
ABVD φαίνεται να αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. 
τα σχήματα με αλκυλιούντες παράγοντες (τύπου CVP) 
δεν φαίνεται να υπερέχουν έναντι του ABVD, επομένως 
οι αλκυλιούντες παράγοντες θα μπορούσαν να αποφευ-
χθούν κυρίως στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες λόγω 
κινδύνου υπογονιμότητας και δευτεροπαθούς μυελοδυ-
σπλαστικού συνδρόμου ή οξείας μυελογενούς λευχαιμί-
ας. το rituximab μπορεί στο μέλλον να προστεθεί στα 
ήδη υπάρχοντα σχήματα. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
που να υποστηρίζουν την προσθήκη της ΑΘ ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία με εξαίρεση τους ασθενείς με αρχικά 
ογκώδη νόσο ή υπολλειματική νόσο μετά τη ΧμΘ, που 
πιθανόν ωφελούνται. 

Σύνοψη
το NLPHL είναι μια μοναδική κλινικοπαθολογοανα-

τομική οντότητα, που διαφέρει από τους υποτύπους του 
cHL, εκτός του LRCHL, με το οποίο έχει κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά.50 τα νεοπλασματικά κύτταρα στο NL-
PHL είναι τα LP κύτταρα που διαφέρουν μορφολογι-
κά και ανοσοφαινοτυπικά από τα κλασικά RS κύτταρα.

η διαφορική διάγνωση του NLPHL περιλαμβάνει 
PTGC, LRCHL και T/HRBCL, συχνά είναι δύσκολη και 
στηρίζεται στον ανοσοφαινότυπο των νεοπλασματικών 
κυττάρων και των κυττάρων του υποστρώματος.

το ποσοστό της ςΕ είναι υψηλό για τη νόσο αρχικού 
σταδίου αλλά σημαντικά χαμηλότερο στη νόσο προχω-
ρημένου σταδίου. Ασθενείς με πρώιμα στάδια με κακούς 
προγνωστικούς δείκτες και ασθενείς με προχωρημένα 
στάδια, συνήθως περιλαμβάνονται στα θεραπευτικά πρω-
τόκολλα του cHL. Αντίθετα η θεραπεία για τους ασθε-
νείς με NLPHL στα στάδια IA/IIA είναι λιγότερο καλά 
καθορισμένη και περιλαμβάνει παρακολούθηση σε επι-
λεγμένους παιδιατρικούς ασθενείς, μόνο ΑΘ ή συνδυα-
σμένη ΧμΘ+ΑΘ. 

ςήμερα τα ερωτήματα που μελετώνται σχετικά με το 
NLPHL είναι: α) ο ρόλος της παρακολούθησης χωρίς θε-
ραπεία, στους ασθενείς περιορισμένου σταδίου κυρίως 
στους παιδιατρικούς ασθενείς, β) τo πιθανό όφελος των 
σχημάτων ΧμΘ με αλκυλιούντες παράγοντες συγκριτι-
κά με συνδυασμούς που δεν περιλαμβάνουν αλκυλιού-
ντες παράγοντες, γ) ο ρόλος του rituximab στην θεραπεία 
πρώτης γραμμής, καθώς και δ) η ανάγκη να διαχωριστεί 
από το HL και να αποτελέσει μια ιδιαίτερη οντότητα. 
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Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
by Flora N. κοntopidou, Theoni κanellopoulou

Second Department of Internal Medicinec, National and Kapodistrian University of Athens, 
Ippokration General Hospital, Athens, Greece 

ABSTRACT: Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin’s Lymphoma (NLPHL) is rare, accounting for 
approximately 5% of all Hodgkin’s lymphoma (HL) cases in Western countries. NLPHL and classical 
Hodgkin lymphoma (cHL) differ substantially in their histopathology, presenting features and clinical 
course. The neoplastic cell is the lymphocytic and histiocytic cell (LP cell), rather than the Reed–Stern-
berg (RS) cell of cHL. Unlike the RS cells, LP cells express both CD20 and CD45 (leukocyte common 
antigen) and are negative for CD15 and CD30. In comparison with cHL, NLPHL presents with a strik-
ing male predominance, while the disease is localized [Ann Arbor stages (AAS) I/II] in more than 80% 
of the patients and is rarely associated with B-symptoms and mediastinal involvement. Since this dis-
ease is so uncommon, most information concerning treatment and outcome has come from reports of 
single institutions or pooled, multi-institutional retrospective analyses. As a result, treatment recommen-
dations in NLPHL are diverse and range from noncurative options, such as watchful waiting or single-
agent rituximab, through involved field radiation alone or combined modality therapy.
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