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ΠΕριληψη: Πέραν των θεωρούμενων τυπικών εκδηλώσεων του λεμφώματος Hodgkin, που συνολικά 
συνιστούν το 80-85% των περιπτώσεων, στο λέμφωμα αυτό περιγράφονται και ορισμένες άτυπες κλι-
νικές εκδηλώσεις ή σύνδρομα, όπως και σπάνιες παρανεοπλασματικού τύπου εκδηλώσεις. οι πρώτες 
αφορούν κυρίως πρωτοπαθείς εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις της νόσου, που είναι σπανιότερες από ότι επί 
μη Hodgkin λεμφωμάτων και μπορεί να αφορούν κάθε ιστό και όργανο και τη λεμφωδυνία μετά λήψιν 
οινοπνεύματος, κάτι που ήταν γνωστό από παλαιά και έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για την αποσαφήνι-
ση της παθογένειάς του. Από το αίμα μπορεί να εκδηλωθεί αναιμία ποικίλης βαρύτητος, λευκοκυττά-
ρωση, θρομβοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, αλλά σπανιότερα και πανκυτταροπενία με ίνωση του μυελού. 
ςυχνές είναι επίσης οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις, με οργανοειδικότητα, τόσο σαν αυτοάνοσες κυτταρο-
πενίες του περιφερικού αίματος, όσο και σαν άλλα νοσήματα ανοσολογικής αρχής. ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα «παρανεοπλασματικού τύπου» σύνδρομα, που είναι εκδηλώσεις βλάβης 
ιστών και οργάνων μη εμφανώς διηθημένων από τη νόσο, αλλά υφιστάμενων διαταραχές σχετιζόμενες 
με ορμονικούς, χυμικούς, ανοσολογικούς ή άλλους αδιευκρίνιστους μηχανισμούς. τέτοιες οντότητες εί-
ναι μια ομάδα νευρολογικών συνδρόμων, με κύριο εκπρόσωπο την υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλι-
ση/ατροφία, αλλά και την προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια, το σύνδρομο stiff-person, 
διάφορες περιφερικές αξονικές πολυρριζονευρίτιδες και άλλα σπανιότερα. Άλλα παρανεοπλασματικού 
τύπου κλινικά σύνδρομα είναι το σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων και η ιδιοπαθής χολόσταση, το 
νεφρωσικό σύνδρομο, διάφορες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες καθώς και κοκκιωματώδεις αγγειίτι-
δες στους οφθαλμούς και το κΝς, οπισθία ραγοειδίτις, χοριοαμφιβληστροειδίτις, η αμυλοείδωση, υπε-
ρασβεστιαμία, πληκτροδακτυλία, βαρεία μυασθένεια, ιχθύαση, γαλακτόρροια, ρευματική πολυμυαλγία 
κ.λπ. η γνώση των άτυπων και ασυνήθιστων αυτών κλινικών εκδηλώσεων και συνδρόμων και η έγκαι-
ρη διάγνωσή τους, είναι σημαντική για τον κλινικό αιματολόγο, και μπορεί να αποβεί ευεργετική ή σω-
τήρια για τον ασθενή, δεδομένου ότι αρκετά από τα σύνδρομα αυτά αναστρέφονται και διορθώνονται 
πλήρως, ή τουλάχιστον σταθεροποιούνται με την εφαρμογή της κατάλληλης αντιλεμφωματικής αγωγής.
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Aνασκόπηση

1. Εισαγωγή
η τυχαία διαπίστωση ανώδυνης, συνήθως τραχηλι-

κής, λεμφαδενικής διόγκωσης από τον ασθενή, το συγ-
γενικό περιβάλλον ή τον οικογενειακό ιατρό σε εξέταση 
ρουτίνας, αποτελεί τον πιο συχνό τρόπο (~40%) εμφά-
νισης του λεμφώματος Hodgkin (HL). Άλλοτε η νόσος 
εμφανίζεται ως διεύρυνση του μεσοθωρακίου, σε τυχαίο 
ακτινολογικό έλεγχο. ςτις περιπτώσεις αυτές το στάδιο 

είναι συνήθως πρώϊμο και η πρόγνωση καλή. Ακολουθεί 
σε συχνότητα, η εμφάνιση με πιεστικά φαινόμενα από δι-
ογκωμένους λεμφαδένες, όπως ο ξηρός βήχας από βρογ-
χικό ερεθισμό. Επί ταχείας μάλιστα εξέλιξης της νόσου, 
ή υποεκτίμησης του βήχα και μη απεικόνισης του θώ-
ρακα, μπορεί να εμφανιστούν σύνδρομο άνω κοίλης ή 
απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών. Επίσης από πιεστικά 
φαινόμενα μπορεί να αποφραχθούν οι ουρητήρες, και να 
προκληθεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η σφαγίτιδα, και 
να προκληθεί σύνδρομο σηραγγώδους κόλπου, ή να συμ-
βεί παθολογικό κάταγμα σπονδύλου, πίεση του νωτιαίου 
μυελού και παραπάρεση.
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η συνηθέστερη συμπτωματολογία είναι παρατεινό-
μενος πυρετός, χωρίς συνοδά σημεία εστιακής λοίμωξης, 
(πυρετός αγνώστου αιτιολογίας). ο πυρετός έχει ποικίλα 
μοντέλα, με κλασσικότερο τον κυματοειδή, που μπορεί 
να υπερβαίνει τους 39° C, υποχωρεί δύσκολα με αντιπυ-
ρετικά ή αντιφλεγμονώδη, διατηρείται για 5-9 ημέρες και 
ακολουθείται από περίοδο απυρεξίας 2-6 ημερών, πριν 
εμφανιστεί νέο κύμα (πυρετός Pel-Ebstein, εικόνα 1). Ενί-
οτε ο κυματοειδής πυρετός συνοδεύεται και από κυματο-
ειδή εμφάνιση κακουχίας, αρθραλγιών, εφιδρώσεων και 
κεφαλαλγίας, και πολύ σπάνια από κυκλική αιμοποίηση. 
Άλλοτε ο πυρετός είναι συνεχής και υφέσιμος, ή χαμηλός, 
απογευματινός, παρατεινόμενος για πολλές εβδομάδες και 
συνοδεύεται από εφιδρώσεις, όπως επί κοκκιωματώδους 
νόσου. ςε κάθε περίπτωση ο πυρετός αποτελεί δυσμενές 
προγνωστικό σημείο ή σημείο προχωρημένης/ανθεκτικής 
νόσου και λύεται με άφθονες εφιδρώσεις, καταβολή, σω-
ματική κακουχία και εξάντληση. τα παραπάνω μπορεί να 
συνοδεύονται από απώλεια βάρους, η οποία μπορεί να 
υπάρχει και χωρίς πυρετό ή εφιδρώσεις. 

οι νυκτερινές εφιδρώσεις προκαλούνται από μη αντι-
ληπτές μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τον ύπνο. ςε 
μια μελέτη συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας, δια-
πιστώθηκε μεταβολή θερμοκρασίας 0.5-1.5° C. τις νυκτε-
ρινές ώρες, 30-60 min πριν τις εφιδρώσεις, που αφύπνιζε 
τους ασθενείς, εύρημα δηλωτικό ανάπτυξης μη διαπιστού-
μενων βραχυχρονίων πυρετικών κυμάτων.1

ο πυρετός προκαλείται από αυτόνομη παραγωγή ιντερ-
λευκίνης (IL)-1, όπως έχει αποδειχτεί σε ιστούς ασθενών 
με HL.2 Εκτός της IL-1 παράγονται και άλλες κυτταρο-
κίνες, με δράση ενδογενούς πυρετογόνου. Έκφραση IL-
6 και του υποδοχέα της έχει βρεθεί σε κύτταρα R-S in 
vitro και in vivo, και αυξημένα επίπεδά της ανευρίσκο-
νται στον ορό, υποχωρούν μετά την εφαρμογή επιτυχούς 
θεραπείας,3 και συσχετίζονται με την παρουσία πυρετού, 
άλλων Β-συμπτωμάτων και ενδεχομένως με τη συνολική 
επιβίωση.4 ςε επίπεδο mRNA, έχει βρεθεί επίσης αυξη-
μένη έκφραση IL-1α, IL-1β, TNFα και TNFβ, με ποικί-
λη έκφραση στις διάφορες εστίες της νόσου ακόμα και 
στον ίδιο ασθενή. η IL-1β βρέθηκε ιδιαίτερα αυξημέ-
νη σε ασθενείς με Β-συμπτώματα, ενώ η έκφραση των 
υπόλοιπων δεν συσχετίστηκε με κάποια κλινική ή εργα-
στηριακή παράμετρο.5 ςύμφωνα με ανάλυση μεγάλου 
αριθμού ασθενών της γερμανικής ομάδας, τα επίπεδα 
sIL-2R, IL-6, IL-7, IL-8 και G-CSF, συσχετίζονταν σημα-
ντικά με τη δραστηριότητα της νόσου και την παρουσία 
Β-συμπτωμάτων, ενώ τα επίπεδα της IL-6 σχετίζονταν με 
το διάστημα ελεύθερο νόσου μετά την αρχική θεραπεία.6

η αυξημένη έκφραση και παραγωγή των αιμοποιη-
τικών (κυρίως κοκκιοκυτταροποιητικών) κυτταροκινών 
και αυξητικών παραγόντων μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα 
αιματολογικά ευρήματα και τα συστηματικά συμπτώμα-
τα της νόσου (αρθραλγίες, μυαλγίες, σωματική κακου-
χία, εξάντληση, απώλεια βάρους). Ενίοτε οι εκδηλώσεις 

Εικόνα 1. Κυκλικός πυρετός στο λέμφωμα Hodgkin (πυρετός Pel-Ebstein).



Ειδικές Κλινικές Εκδηλώσεις και Επιπλοκές στο Λέμφωμα Hodgkin 309

από τους μύες και τις αρθρώσεις προέχουν και μπορεί να 
συνοδεύονται από πυρετό, χωρίς λεμφαδενοπάθεια, οπό-
τε (παρ)ερμηνεύονται ως ρευματική πολυμυαλγία, αγ-
γειίτιδα, οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα ή νόσος 
Still, και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με κορτικοειδή, 
με αποτέλεσμα ύφεση των συμπτωμάτων και καθυστέ-
ρηση της διάγνωσης του HL.

2. Ασυνήθεις ειδικές κλινικές εκδηλώσεις 
της νόσου

ςε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ασθενών οι κλινικές 
εκδηλώσεις δεν είναι τυπικές, είτε απουσιάζει η λεμφα-
δενοπάθεια, ή κάποιο εύρημα που να θυμίζει λεμφοϋπερ-
πλασία.7 Παρακάτω θα γίνει αναφορά στα άτυπα ή σπάνια 
κλινικά σύνδρομα και εκδηλώσεις του HL, τα οποία πα-
ρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.

2.1. Κνησμός και δερματικές εκδηλώσεις
ο κνησμός είναι αίσθηση που μεταβιβάζεται με νευ-

ρικές οδούς παρόμοιες με εκείνες του πόνου, αλλά οι 
προσιούσες ίνες του ανταποκρίνονται στην ισταμίνη, την 
ακετυλχολίνη και άλλα κνησμογόνα, όχι όμως σε μηχα-
νικά ερεθίσματα. Παρατηρείται στο 10-30% των ασθε-
νών, συχνότερα στην οζώδη σκλήρυνση. ςε μια σειρά 
360 ασθενών, ήπιο κνησμό είχαν 90, των οποίων τα κλι-
νικά χαρακτηριστικά και η επιβίωση δεν διέφεραν από 
εκείνα 249 ασθενών χωρίς κνησμό. η επιβίωση όμως 21 
ασθενών με σοβαρό κνησμό ήταν σημαντικά μικρότερη 
εκείνης των ασθενών χωρίς, ή με ήπιο κνησμό και πα-
ρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά, επομένως προτάθηκε ο 
κνησμός να συμπεριληφθεί στα Β-συμπτώματα.8 Ενίοτε 
συνοδεύεται από πυρετό, εφιδρώσεις ή λεμφωδυνία μετά 
από λήψη οινοπνεύματος, ξεκινάει σαν τοπική εκδήλω-
ση και αργότερα γενικεύεται. τα επεισόδια διαρκούν λίγα 
λεπτά έως αρκετές ώρες, εμφανίζονται μία έως αρκετές 
φορές την ημέρα και είναι συχνότερα τη νύχτα.9 μπορεί 
να είναι η μοναδική εκδήλωση της νόσου, δεν συνοδεύ-
εται συνήθως από εξάνθημα, προηγείται της εμφάνισης 
λεμφαδενοπάθειας έως και έτη, και υποχωρεί θεαματικά 
με την αντιλεμφωματική θεραπεία, ενώ ανθίσταται στα 
αντιισταμινικά. ςυνεπώς η παρουσία και η ένταση του 
κνησμού ακολουθούν τη δραστηριότητα της νόσου, όπως 
και τα άλλα συστηματικά συμπτώματα. Παθογενετικά ο 
μη δερματοπαθητικός κνησμός σχετίζεται με δράση πρω-
τεολυτικών ενζύμων και απελευθέρωση χολικών αλάτων, 
παραθορμόνης, προσταγλανδινών και κινίνης. ςτην αντιμε-
τώπισή του τα κλασσικά η1-αντιισταμινικά δεν βοηθούν, 
οι η2- και η3-αναστολείς είναι πιο αποτελεσματικοί, αλ-
λά συχνά οι ασθενείς χρειάζονται ανταγωνιστές οπιοει-
δών, κορτικοειδή ή παροξετίνη και μυρταζαπίνη.10 Έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις HL με σοβαρό κνησμό και άλ-

λα Β-συμπτώματα, που συνοδεύονταν από υπερπρολα-
κτιναιμία και γαλακτόρροια, τα οποία υποχωρούσαν με 
αντιλεμφωματική θεραπεία και αποδόθηκαν σε υπερβο-
λικό ερεθισμό των μαστών από ξέση ή σε απελευθέρω-
ση προλακτίνης μέσω κυτταροκινών. 

ο κνησμός ωστόσο μπορεί να συνοδεύει και δερμα-
τική διήθηση από τη νόσο (πρωτοπαθή εξωλεμφαδενική 
εμφάνιση ή προσβολή στα πλαίσια υποτροπής/γενίκευ-
σης). οι δερματικές βλάβες είναι συνηθέστερα κηλίδες 
ή σκληρές βλατίδες και οζίδια, υποχωρούν και επανεμ-
φανίζονται, και μοιάζουν με λεμφωματώδη κοκκιωμάτω-
ση, αλλά διακρίνονται από την έκφραση των CD30 και 

Πίνακας 1. Άτυπες/ασυνήθιστες κλινικές εκδηλώσεις 
του λεμφώματος Hodgkin

Κλινικά σύνδρομα
Χρόνιος επίμονος κνησμός με ή χωρίς λεμφαδενοπά-

θεια
Λεμφωδυνία ή/και οστικό άλγος μετά πόσιν οινοπνευ-

ματωδών
Πολυαρθρικά συμπτώματα χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Πλευριτική συλλογή χωρίς σημαντική λεμφαδενοπά-

θεια
Εμπύρετο με γαστρεντερικά συμπτώματα δίκην φλεγ-

μονώδους νόσου του εντέρου
Σύνδρομο “εβένινου” σπονδύλου
Σύνδρομο Tietze
Πανκυτταροπενία με ίνωση μυελού
Κυματοειδής πυρετός με κυκλική πανκυτταροπενία
Λεμφωματική μηνιγγίτιδα
Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
Οξεία αυτοάνοση κυτταροπενία περιφερικού αίματος
Εκτροπή τύπου συνδρόμου Richter επί ΧΛΛ/μικρολεμ-

φοκυτταρικού NHL

Ασυνήθιστες εντοπίσεις
Θύμος αδένας (+/- βαρεία μυασθένεια)
Δακτύλιος Weldeyer χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Πρωτοπαθής σπληνική εντόπιση απουσία λεμφαδενο-

πάθειας
Πρωτοπαθής / μονήρης εντόπιση στο δέρμα
Πρωτοπαθής εντόπιση στον πνεύμονα
Πρωτοπαθής εντόπιση στο ήπαρ (+/- σύνδρ. χολό-

στασης) απουσία λεμφαδενοπάθειας
Πρωτοπαθής εντόπιση στο θωρακικό τοίχωμα
Πρωτοπαθής εντόπιση στο γαστρεντερικό χωρίς 

εξωτερική λεμφαδενοπάθεια
Πρωτοπαθής εντόπιση στο ΚΝΣ
Πρωτοπαθής οστική νόσος χωρίς λεμφαδενοπάθεια
Άλλη πρωτοπαθής εξωλεμφαδενική εντόπιση
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CD15. η πρόγνωση είναι συνήθως πολύ καλή και συχνά 
παρέρχεται μεγάλο διάστημα πριν την εξέλιξη της νόσου.11 
ςπανιότερα το δέρμα διηθείται κατά συνέχεια ιστού από 
υποκείμενους λεμφαδένες, ή σε υποτροπή και γενίκευ-
ση της νόσου, με λεμφαγγειακή ή αιματογενή διασπορά. 
ςε μεγάλες αναδρομικές μελέτες η συχνότητα προσβο-
λής του δέρματος επί HL υπολογίζεται σε 1-2%.12 τέλος 
κνησμός μπορεί να συνοδεύει άλλες, μη διηθητικής αι-
τιολογίας δερματικές εκδηλώσεις του HL, όπως ομαλός 
λειχήνας, οζώδες ερύθημα, σπογγοειδής μυκητίαση, έκ-
ζεμα κλπ.13 το οζώδες ερύθημα μπορεί να αποτελεί την 
αρχική εκδήλωση της νόσου και να προηγείται της εμφά-
νισης λεμφαδενοπάθειας ή άλλων κλινικών εκδηλώσεων.

2.2. Εμφάνιση ως πρωτοπαθής 
εξωλεμφαδενική νόσος

Είναι εμφάνιση ασυνήθιστη, πολύ σπανιότερη από 
ότι επί NHL. Πρωτοπαθώς εξωλεμφαδενικό HL μπορεί 
να εκδηλωθεί σε κάθε όργανο, συνηθέστατα σε πρώιμο 
στάδιο (ι-ιιΕ) ή να αφορά κεντρικά και περιφερικά λεμ-
φικά όργανα όπως ο θύμος14, ο δακτύλιος του Waldeyer 
και ο σπλήνας. τα ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστι-
κά, η ανταπόκριση στη θεραπεία και η πρόγνωση δεν δι-
αφέρουν εκείνων της λεμφαδενικής νόσου, υπάρχει όμως 
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του ιού EBV.15 το θυ-
μικό HL μπορεί να συνοδεύεται από βαρεία μυασθένεια, 
όπως το θύμωμα.14 

το HL σπανίως προσβάλλει τον γαστρεντερικό σω-
λήνα, και αυτό γίνεται κυρίως σε ασθενείς σταδίου IV. 
ςυνηθέστερα εκδηλώνεται με αιμορραγία πεπτικού, κοι-
λιακά άλγη, ατελή ή πλήρη εντερική απόφραξη. Ενδοσκο-
πικά διαπιστώνεται πάχυνση τοιχώματος ή προβάλλουσα 
μάζα, και στην απεικόνιση, διαταραχή της φυσιολογικής 
εντερικής παρυφής, κατάργηση του περισταλτισμού και 
μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια.16 η μοίρα που προσβάλ-
λεται περισσότερο είναι το λεπτό έντερο, αλλά έχει ανα-
φερθεί και προσβολή του οισοφάγου, του στομάχου17, 
του 12-δακτύλου και του ορθού.18 ςε πολλές περιπτώσεις 
προηγείται ή συνυπάρχει φλεγμονώδης νόσος του εντέ-
ρου, και στις περιπτώσεις αυτές έχει ενοχοποιηθεί αιτιο-
παθογενετικά η μακρά ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 
αναστολείς του TNFα.18 Άλλοτε το HL μιμείται απόλυτα 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, με χρόνια πορεία, πυρε-
τικά κύματα και διαρροϊκό σύνδρομο, που υφίενται και 
υποτροπιάζουν, μέχρι να διαπιστωθεί λεμφαδενοπάθεια 
ασύμβατης βαρύτητας, ή εντερική απόφραξη, και να τεθεί 
η διάγνωση με ενδοσκοπική βιοψία ή βιοψία εντερεκτο-
μής.19 Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν αναφερθεί αρκετές 
περιπτώσεις ταυτόχρονης εκδήλωσης HL και αδενοκαρ-
κινώματος στομάχου.17

οι πνεύμονες αποτελούν συνήθη εντόπιση της νόσου 
σε προχωρημένα στάδια, αλλά το πρωτοπαθές πνευμονι-

κό HL είναι εξαιρετικά σπάνιο. ςτις περιπτώσεις αυτές η 
λοβεκτομή ή η πνευμονεκτομή, όταν είναι εφικτές, αποτε-
λούν διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό συγχρόνως.20 
ςπανιότερα η διαβρογχική βιοψία μπορεί να βοηθήσει. 
η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με Β-συμπτωματολογία, 
ξηρό βήχα και θωρακικό άλγος. ιστολογικά η διάγνωση 
μπορεί να είναι δυσχερής και να ερμηνευτεί σαν πνευ-
μονίτις εξ υπερευαισθησίας, σαρκοείδωση κ.α.21 Ασυ-
νήθιστη είναι η βρογχική εντόπιση, που εκδηλώνεται 
με χρόνιο ξηρό βήχα, πυρετό, ηωσινοφιλία και πνευμο-
νικές διηθήσεις.22 Επίσης ασυνήθιστη είναι η εμφάνιση 
της νόσου στο θωρακικό τοίχωμα, που μπορεί να επιμο-
λυνθεί, να αποστηματοποιηθεί ή να συριγγοποιηθεί. λι-
γότερο σπάνια εκδηλώνεται με πλευριτική συλλογή και 
προσβολή του υπεζωκότα, με ή χωρίς πυρετό και συστη-
ματικά συμπτώματα. 

Επιπλέον HL έχει περιγραφεί στον θυρεοειδή, τον ου-
ρητήρα, το σώμα και τον τράχηλο της μήτρας, τη γνάθο, το 
μέσον ούς, τον οφθαλμικό κόγχο, τους γραμμωτούς μυς, 
το λάρυγγα, και το κεντρικό νευρικό σύστημα (κΝς). η 
προσβολή του κΝς είναι πολύ σπάνια και γίνεται, είτε με 
επέκταση από παρακείμενους ιστούς (συνήθως οφθαλμικό 
κόγχο και σπλαγχνικό κρανίο), είτε με απ’ευθείας πρωτο-
παθή ανάπτυξη, που κυρίως απαντάται σε ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς.23 ςτην πρώτη περίπτωση προέχουν 
τοπικά συμπτώματα (ετερόπλευρες διαταραχές όρασης, 
πρόπτωση βολβού, στραβισμός, διπλωπία)24 ενώ στη δεύ-
τερη, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα μιμούνται 
μηνιγγίωμα ή γλοίωμα.25 ςυχνότερα ανευρίσκεται προ-
σβολή κΝς σε υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. τέ-
λος HL εκδηλώνεται και με παραπάρεση και πρωτογενή 
προσβολή του επισκληρίδιου χώρου, ή αποτελεί επέκτα-
ση πρωτοπαθούς οστικής νόσου των σπονδύλων. ςε μια 
αναδρομική ανάλυση 512 ασθενών, παρόμοια ανάπτυ-
ξη εκδηλώθηκε σαν αρχική εμφάνιση της νόσου σε ένα 
ασθενή και σαν εκδήλωση υποτροπής σε 6.26

το ήπαρ αποτελεί συνήθη εντόπιση της νόσου σε προ-
χωρημένα στάδια ή σε ανθεκτική υποτροπή, ωστόσο η 
εκδήλωση πρωτοπαθούς νόσου είναι εξαιρετικά σπάνια. 
η ηπατική εντόπιση σε αρκετές περιπτώσεις δεν τεκμη-
ριώνεται λόγω των δυσχερειών και κινδύνων της βιοψίας, 
και η ύπαρξη της νόσου πιθανολογείται από απεικονιστι-
κά ελλείμματα ή παθολογικές εξετάσεις ηπατικής βιοχη-
μείας. ςε αναδρομική ανάλυση 56 ασθενών με προσβολή 
του ήπατος στην αρχική διάγνωση, η 10-ετής επιβίωση 
ήταν 44%.27 

2.3. Εμφάνιση ως οστική νόσος
οστικές εκδηλώσεις σαν αρχική εκδήλωση HL είναι 

εξαιρετικά σπάνιες. οστική προσβολή αναφέρεται σε 
7/147 ασθενείς στην ανάλυση του Auckland, αλλά μόνο 
σε ένα στην αρχική διάγνωση.28 ςτη μελέτη της Mayo 
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Clinic αναφέρθηκαν 25 περιπτώσεις οστικής προσβο-
λής σε 70 χρόνια, οι 15 στην αρχική διάγνωση (12 με 
λεμφαδενική κυρίως νόσο). ςε 3 ήταν πρωτοπαθής οστι-
κή νόσος (μονήρης εντόπιση=1, πολυεστιακή=2).29 Επί 
πρωτοπαθούς οστικής νόσου συνηθέστερες θέσεις προ-
σβολής είναι η σπονδυλική στήλη και η λεκάνη και μπο-
ρεί να εκδηλωθεί οξέως με συμπτωματολογία συμπίεσης 
του νωτιαίου μυελού. η κλινική εικόνα θυμίζει μονήρη 
οστικό όγκο, με άλγος συχνά συνοδευόμενο από λεμφα-
δενοπάθεια και Β-συμπτώματα. η ακτινολογική εικόνα 
είναι συνηθέστερα οστεοβλαστικού ή μεικτού τύπου και 
σπανιότερα οστεολυτικού.30 Ακόμα και αμιγής οσφυαλ-
γία έχει αναφερθεί ως αρχική εκδήλωση της νόσου, και 
μάλιστα επιδεινούμενη μετά από λήψη οινοπνεύματος.31 
η οζώδης σκλήρυνση είναι ο προέχων ιστολογικός τύ-
πος28,29 αλλά η ιστολογική ταυτοποίηση έχει συχνά δυ-
σκολίες και μπορεί να εκληφθεί σαν μεταστατική νόσος 
ή οστεομυελίτις, και μάλιστα φυματιώδης. Έχουν ανα-
φερθεί περιπτώσεις με παραγωγή G-CSF και μεγάλη 
λευκοκυττάρωση και άλλες με ηωσινοφιλία, που προη-
γείτο των οστικών εκδηλώσεων αρκετούς μήνες. η οστι-
κή προσβολή δε φαίνεται να επηρεάζει την ανταπόκριση 
στη χημειοακτινοθεραπεία.28-31

ορισμένες φορές έχει περιγραφεί εμφάνιση της νόσου 
με μορφή συνδρόμου Tietze, δηλαδή με επίμονο άλγος 
πλευρών και στέρνου, πριν την εμφάνιση λεμφαδενοπά-
θειας. ο πόνος χειροτέρευε τη νύχτα, συνοδευόταν από 
πρωϊνή δυσκαμψία, υποχωρούσε με NSAID και επανεμ-
φανιζόταν. ο απεικονιστικός έλεγχος σπάνια μπορεί να 
αναδείξει οστεολυτικές περιοχές. ςυνεπώς επί συνδρό-
μου Tietze θα πρέπει να αναζητάται υποκείμενη νεοπλα-
σματική νόσος.32

μια άλλη χαρακτηριστική κλινικο-ακτινολογική ει-
κόνα είναι η εντοπισμένη οστεοσκληρυντική προσβολή 
σπονδύλων, οι λεγόμενοι “εβένινοι σπόνδυλοι” (ivory 
vertebrae), οι οποίοι έχουν ομοιογενώς αυξημένη πυ-
κνότητα χωρίς διαταραχή του σχήματος ή των μεσο-
σπονδυλίων δίσκων τους. Εμφανίζεται σε νόσο Paget ή 
οστεοβλαστική μεταστατική νόσο, συνήθως από Ca μα-
στού ή προστάτου, και σπανιότερα σε μυέλωμα, NHL ή 
μυελοσκλήρυνση. Επί HL έχουν αναφερθεί λίγες δεκά-
δες περιπτώσεων, μερικές και σε παιδιά. ςυνήθως ήταν 
ασυμπτωματικές και αποτελούσαν ακτινολογικό εύρημα. 
το ενδιαφέρον του HL είναι ότι μετά την εφαρμογή επι-
τυχούς θεραπείας, τα οστεοσκληρυντικά ευρήματα βρα-
δέως υποστρέφουν.33 

2.4. Άλγος – δυσφορία μετά από κατανάλωση 
οινοπνεύματος

το σύμπτωμα αυτό πρωτοπεριγράφτηκε το 1950 και 
έχει αναφερθεί σε αρκετές σειρές ασθενών.31 Εκτός του 
πόνου, η λήψη οινοπνεύματος μπορεί να προκαλέσει και 

άλλα συμπτώματα της νόσου όπως βήχα, κνησμό, παραι-
σθήσεις και σωματική κακουχία. Εμφανίζεται συχνότερα 
σε γυναίκες, εκδηλώνεται αμέσως μετά από λήψη οινο-
πνευματώδους ποτού και υποχωρεί σταδιακά σε 0.5-2 
ώρες. μπορεί να είναι τόσο έντονο ώστε να αναγκάσει 
και εξαρτημένα άτομα να διακόψουν τη λήψη οινοπνευ-
ματωδών.34 μπορεί επίσης να είναι η μοναδική εκδήλωση 
της νόσου, ή να προηγηθεί της εμφάνισης λεμφαδενοπά-
θειας και των κλασσικών Β-συμπτωμάτων. λεμφωδυνία 
επάγεται και σε ασθενείς με άλλα φλεγμονώδη και νεο-
πλασματικά νοσήματα. ςτις αρχικές περιγραφές αναφέ-
ρεται συχνότητα 15-30% επί HL, αλλά σε μεταγενέστερες 
σειρές ασθενών η συχνότητα είναι αρκετά μικρότερη.34-36 
ςτη μεγάλη σειρά του Atkinson 35/506 ασθενείς (6.9%) 
ανέφεραν λεμφαδενικό πόνο, ενώ σήμερα πλέον θεωρείται 
ασυνήθιστη κλινική εκδήλωση που αφορά το 2-5% των 
ασθενών. Από τους 35 αυτούς ασθενείς, οι 7 είχαν οστι-
κές εκδηλώσεις. Έχει αναφερθεί συχνότερα σε ασθενείς 
προχωρημένων σταδίων με οζώδη σκλήρυνση και μεικτή 
κυτταροβρίθεια, και ποτέ σε ασθενείς με λεμφοκυτταρι-
κή αποστέρηση.35 Θεωρείται αρνητικό προγνωστικό ση-
μείο μη πλήρως αποσαφηνισμένης παθογένειας. μάλλον 
προκαλείται από αγγειοδιαστολή, συμφόρηση και οξεία 
διάταση της κάψας των λεμφαδένων ή από αύξηση της 
πίεσης του πάσχοντος μυελού, που υπερπλάσσεται και 
δημιουργεί οστικό πόνο. Πράγματι, ορατή διόγκωση των 
πασχόντων λεμφαδένων έχει διαπιστωθεί μετά από λήψη 
οινοπνεύματος, και αυτό συνοδευόταν από αύξηση της 
θερμοκρασίας τους, διαπιστωμένη με θερμογραφία.36 Εί-
ναι ενδιαφέρον ότι και μικρή ποσότητα οινοπνεύματος 
εκλύει το σύμπτωμα, το οποίο δεν εκλύεται με άλλα αγ-
γειοδιασταλτικά (νιτρώδη, ισταμίνη, ναρκωτικά) και η 
εμφάνιση του άλγους προλαμβάνεται με προγενέστερη 
χορήγηση κορτικοειδών και NSAID, αλλά οι ενδιάμεσοι 
διαβιβαστές δεν έχουν προσδιοριστεί.

2.5. Αιματολογικές διαταραχές που συνήθως 
συνοδεύουν το λέμφωμα Hodgkin

2.5.1. Αναιμία σιδηροαχρηστικού τύπου
ορθόχρωμη ή ελαφρά υπόχρωμη αναιμία τύπου χρο-

νίας νόσου, αποτελεί σύνηθες εύρημα και παρατηρείται 
συχνότερα σε ασθενείς με προχωρημένα στάδια και συ-
στηματικά συμπτώματα. η αναιμία διορθώνεται με τη 
χορήγηση αποτελεσματικής χημειοθεραπείας, ακόμα 
και με κορτικοειδή μόνο, και σπάνια αποτελεί σημαντι-
κό κλινικό πρόβλημα. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κυρίως με διήθηση μυελού, η αναιμία είναι σοβαρή και 
μπορεί να απαιτήσει μεταγγίσεις. Έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις με προέχουσα αναιμία, απουσία εμφανούς 
λεμφαδενοπάθειας και των χαρακτηριστικών συμπτω-
μάτων της νόσου.37 
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2.5.2. Λευκοκυττάρωση/Λευχαιμοειδής 
αντίδραση - Λεμφοπενία

λευκοκυττάρωση (>15,000/mm3) παρατηρείται στο 
30% των ασθενών με οζώδη σκλήρυνση και στο 95-100% 
των ασθενών με λεμφοκυτταρική αποστέρηση. η λευκο-
κυττάρωση απετέλεσε ανεξάρτητο αρνητικό προγνωστικό 
παράγοντα και ενσωματώθηκε στο Διεθνές Προγνωστικό 
ςύστημα (IPS). Παθογενετικά έχει διαπιστωθεί ότι αντι-
δραστικά τ-λεμφοκύτταρα των προσβεβλημένων λεμφα-
δένων, με φαινότυπο ανοσολογικής διέγερσης παράγουν 
κοκκιοκυτταροποιητικές κυτταροκίνες, κυρίως GM-CSF 
και M-CSF, αποκλειστικά ή πολύ περισσότερο, σε σύ-
γκριση με λεμφοκύτταρα προερχόμενα από λεμφαδένες 
φυσιολογικών ατόμων, ασθενών με αντιδραστική λεμ-
φαδενοπάθεια ή άλλες Β-λεμφοϋπερπλασίες. Θεωρείται 
πιθανό ότι τ-λεμφοκύτταρα με τις ιδιότητες αυτές επιλέ-
γονται και προσελκύονται από τα κύτταρα R-S, επειδή με 
το προφίλ των παραγόμενων κυτταροκινών υποστηρίζεται 
η ανάπτυξή τους. μέσω παραγωγής GM-CSF και M-CSF 
μπορούν να ερμηνευτούν όχι μόνον η λευκοκυττάρωση, 
αλλά και η ανάπτυξη της κοκκιωματώδους αντίδρασης 
και ιστικής ανάπτυξης των λεμφαδένων.38

2.5.3. Θρομβοκυττάρωση
Θρομβοκυττάρωση στην αρχική διάγνωση εκδηλώνε-

ται συχνότερα (έως και 25%) στους ασθενείς με HL προ-
χωρημένου σταδίου και με Β-συμπτώματα, σε σύγκριση 
με ασθενείς με άλλα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. η 
θρομβοκυττάρωση του HL συνήθως είναι μικρή-μέτρια 
(400-600×109/l) και δεν φτάνει τα επίπεδα που εμφανί-
ζονται επί συμπαγών όγκων. η παθογένειά της αποδίδε-
ται σε αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία IL-6, όπως 
συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και ευρήμα-
τα φλεγμονώδους αντίδρασης (αναιμία χρόνιας νόσου, 
↓αλβουμίνη, ↑CRP, ↑φερριτίνη ορού). Πράγματι, η έκ-
φραση IL-6 σε τ-λεμφοκύτταρα, ινοβλάστες, ενδοθη-
λιακά κύτταρα, κύτταρα R-S και στις παραλλαγές τους 
βρέθηκε περισσότερο αυξημένη επί ασθενών με HL και 
Β-συμπτώματα.39 

2.5.4. Ηωσινοφιλία
Είναι πολύ συχνή αιματολογική εκδήλωση του 

HL και μπορεί να συνοδεύεται από κνησμό και άλλα 
Β-συμπτώματα. η βαρύτητά της είναι συνήθως μικρή έως 
μέτρια, και απαντάται συχνότερα επί οζώδους σκλήρυν-
σης και μεικτής κυτταροβρίθειας. ςχετίζεται με αυξημένη 
παραγωγή IL-5 από τα κύτταρα R-S και τις παραλλαγές 
τους.40 Επιπλέον, στο πρωτόπλασμα των κυττάρων R-S 
έχει ανιχνευτεί IgE, η οποία εκφράζεται στην επιφάνεια 
πολλών κυττάρων του αντιδραστικού υποστρώματος, 
στους διάφορους ιστούς και όργανα των ασθενών, βοη-
θώντας έτσι την ιστική κατανομή των ηωσινοφίλων, που 

εκφράζουν τον υποδοχέα CD23 της IgE. Ενίοτε αυξημέ-
να επίπεδα IgE ανευρίσκονται και στον ορό των ασθε-
νών. η βαρύτητα της ηωσινοφιλίας, τα επίπεδα της IgE 
και ο απόλυτος αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων συ-
σχετίζονται αντίστροφα με το στάδιο της νόσου, αλλά ο 
αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων συσχετίζεται ανάλο-
γα με τη βαρύτητα της ηωσινοφιλίας, κάτι που υποδηλώ-
νει πιθανό ρυθμιστικό ρόλο των λεμφοκυττάρων αυτών 
στην παραγωγή των ηωσινοφίλων.41 Ωστόσο και άλλες 
κυτταροκίνες παραγόμενες από κύτταρα R-S ή αντιδρα-
στικά τ-λεμφοκύτταρα, όπως ο GM-CSF, συμμετέχουν 
στην εμφάνιση ηωσινοφιλίας. ςχετικά με τον βιολογικό 
ρόλο των ηωσινοφίλων, έχει προταθεί ότι παράγουν την 
πρωτεΐνη CD30L, η οποία προσδενόμενη στον μεμβρανι-
κό υποδοχέα CD30 των κυττάρων R-S μεταδίδει μήνυμα 
επιβίωσης και πολλαπλασιασμού. Πράγματι, η πυκνότη-
τα μεμβρανικής έκφρασης CD30L στα ηωσινόφιλα των 
ασθενών με HL ήταν πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης 
των φυσιολογικών ατόμων, κάτι που πιθανώς σχετίζεται 
με τη δράση των κυτταροκινών IL-3, IL-5 και GM-CSF.42 
Επίσης, τα ηωσινόφιλα είναι η κυριότερη πηγή παραγω-
γής TGF-β, κυτταροκίνης που ευνοεί την ανάπτυξη ινο-
βλαστών και τον σχηματισμό ίνωσης, αλλά καταστέλλει 
την ωρίμανση και διαφοροποίηση των τ-λεμφοκυττάρων 
και των Νκ-κυττάρων, συμμετέχοντας στη δημιουργία 
ανοσοκατασταλτικού/ανεργικού προφίλ. Υψηλή έκφρα-
ση TGF-β ευρίσκεται πολύ συχνότερα στα κύτταρα R-S 
στην οζώδη σκλήρυνση, αλλά mRNA του TGF-β1, ανευ-
ρίσκεται μόνο στα ηωσινόφιλα.43 η επίτευξη ύφεσης μετά 
από επιτυχή θεραπεία και η υποχώρηση της ηωσινοφιλί-
ας, συνοδεύεται από αποκατάσταση στο φυσιολογικό των 
αυξημένων επιπέδων κυτταροκινών στο αίμα.

2.5.5. Παγκυτταροπενία
Ένα μικρό ποσοστό ασθενών με HL εμφανίζεται με 

πυρετό, σπληνομεγαλία και παγκυτταροπενία, χωρίς ση-
μαντική λεμφαδενοπάθεια. Πρόκειται συνηθέστερα για 
υπότυπο μεικτής κυτταροβρίθειας, και συχνά συνοδεύε-
ται από διήθηση μυελού και ενίοτε από ανάπτυξη ίνωσης 
στον μυελό.44 η κλινική αυτή εικόνα υπενθυμίζει αρκε-
τά ιδιοπαθή μυελοσκλήρυνση και μπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση της διάγνωσης ακόμα και χρόνια, μέχρι να 
εμφανιστούν κάποιοι λεμφαδένες, εκτός αν εντοπιστούν 
κύτταρα R-S στην οστεομυελική βιοψία. η μορφή αυτή 
της νόσου έχει περιγραφεί με επιθετική εισβολή και τα-
χεία εξέλιξη σε HIV(+) ασθενείς. ο πυρετός και η πα-
γκυτταροπενία υποστρέφουν με χορήγηση κορτικοειδών, 
αλλά πλήρης ύφεση δύσκολα επιτυγχάνεται. η σπληνε-
κτομή μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη ύφεσης, αφού 
συνιστά χειρισμό εξαίρεσης σημαντικού φορτίου νόσου. 
η επίτευξη ύφεσης συνοδεύεται από υποστροφή της ίνω-
σης του μυελού και της πανκυτταροπενίας.45

ςε σπάνιες περιπτώσεις σοβαρή παγκυτταροπενία εμ-
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φανίζεται στα πλαίσια αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου. 
Πρόκειται για “υπεράνοση” αντίδραση, στην επαγωγή 
της οποίας συμμετέχει ο ιός EBV, που ενορχηστρώνε-
ται από υπερδραστηριότητα των μονοκυττάρων-μακρο-
φάγων και ακολουθείται από κυτταροτοξική αντίδραση 
Th1-κατεύθυνσης με συμμετοχή των Νκ-κυττάρων. η 
παγκυτταροπενία είναι συνήθως σοβαρή και βελτιώνεται 
προσωρινά με μεγάλες δόσεις κορτικοειδών. ο μυελός εί-
ναι έρημος αλλά μπορεί να αναδείξει την παρουσία κυττά-
ρων R-S και αιμοφαγοκυττάρωσης. η επιτυχής θεραπεία 
του HL μπορεί να επιφέρει και ύφεση του συνδρόμου, το 
οποίο σε γενικές γραμμές έχει πολύ υψηλή θνητότητα.46

2.6. Αυξημένη ΤΚΕ – Αντίδραση οξείας φάσεως
το HL ενίοτε εκδηλώνεται χωρίς επιπολής λεμφα-

δενοπάθεια, με άλλοτε άλλης βαρύτητας πυρετό και 
συστηματικά συμπτώματα, λευκοκυττάρωση, ορθόχρω-
μη αναιμία και υψηλή τκΕ, υποδυόμενη οποιαδήποτε 
οντότητα συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες πυρετού άγνω-
στης αιτιολογίας. Άλλοτε προέχουν “ρευματικού τύπου” 
συμπτώματα, όπως οστικά άλγη, αρθραλγίες και κακου-
χία, και συνοδεύονται από λευχαιμοειδή αντίδραση, που 
υπενθυμίζει οροαρνητική ρευματοειδή αρθρίτιδα ή νόσο 
Still. μεταγενέστερα μπορεί να εμφανιστεί λεμφαδενοπά-
θεια ή διεύρυνση μεσοθωρακίου, ή ακόμα και διηθήσεις 
πνευμόνων. η ανάπτυξη οξείας, και επί παρατεινόμενης 
αδυναμίας διάγνωσης, και χρόνιας φλεγμονώδους αντί-
δρασης, επί ασθενών με HL, οδηγεί σε σχηματισμό και 
κυκλοφορία ανοσοσυμπλεγμάτων στον ορό, και τα επί-
πεδά τους έχουν συσχετιστεί με το στάδιο της νόσου.47 
ςαν συνέπεια, η τκΕ και η γλοιότητα του αίματος αυ-
ξάνονται και οι παράμετροι αυτές έχουν προγνωστική 
σημασία για τη δραστηριότητα της νόσου και την αντα-
πόκριση στη θεραπεία.48

2.7. Αυτοάνοσες εκδηλώσεις
Επειδή στο HL υπάρχουν από τη διάγνωση σημαντι-

κές διαταραχές των μηχανισμών ανοσορρύθμισης, συχνά 
εμφανίζονται αυτοάνοσες εκδηλώσεις. οι εκδηλώσεις αυ-
τές μπορεί να είναι Coombs+ αιμολυτική αναιμία, ιδιοπα-
θής θρομβοπενική πορφύρα, σύνδρομο Evans, αυτοάνοση 
θυρεοειδίτις και άλλα νοσήματα. Εμφανίζονται συνη-
θέστερα στην αρχική διάγνωση ή την υποτροπή και θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται από τα αίτια μη αυτοανόσων 
κυτταροπενιών που περιεγράφησαν παραπάνω. το δια-
γνωστικό πρόβλημα γίνεται εντονότερο, και ενίοτε ιατρι-
κή πρόκληση, όταν απουσιάζει η λεμφαδενοπάθεια και 
η νόσος περιορίζεται στον σπλήνα, οπότε για να τεθεί η 
διάγνωση απαιτείται σπληνεκτομή, η οποία αποτελεί και 

την «τελευταία λύση» σε ανθεκτικές αυτοάνοσες κυττα-
ροπενίες. Έτσι όμως η διάγνωση του HL τίθεται καθυστε-
ρημένα, τότε που ενδεχομένως καμιά περαιτέρω θεραπεία 
δεν είναι απαραίτητη.49 λιγότερο συχνά μια αυτοάνοση 
κυτταροπενία μπορεί να εμφανιστεί εκτός ενεργότητος 
της νόσου, σε περίοδο πλήρους ύφεσης, ή να προαναγ-
γείλει την υποτροπή της. ςε μια γαλλική σειρά η συχνό-
τητα Coombs+ αιμολυτικής αναιμίας βρέθηκε 1.7% και 
ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου 
με Β-συμπτώματα.50 Πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας αλλά και η Ελληνική εμπειρία >1000 ασθε-
νών συνηγορούν στο ότι οι αυτοάνοσες κυτταροπενίες 
που εμφανίζονται κατά την περίοδο της διάγνωσης του 
HL αφορούν συχνότερα ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, 
με προχωρημένη νόσο και ιστολογικό τύπο μεικτής κυτ-
ταροβρίθειας (ή πάντως διάφορο της οζώδους σκλήρυν-
σης)51,52. η συχνότητα κατά την αρχική διάγνωση ήταν 
περίπου 0.5%, ενώ κατά την πορεία της νόσου αναπτύ-
χθηκαν επιπλέον περιπτώσεις, συνηθέστερα σε ασθενείς 
που ευρίσκονταν σε πλήρη ύφεση51,52, με 15-ετή πιθανό-
τητα ανάπτυξης 1.5%52. τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
με μετάχρονες αυτοάνοσες κυτταροπενίες ήταν παρόμοια 
με αυτά του συνόλου των ανεπίλεκτων ασθενών με HL52.

η κλινική υποψία θα πρέπει να τίθεται σε κάθε πε-
ρίπτωση αντοχής στη θεραπεία αυτοανόσου νοσήματος, 
καθώς και όταν κατά την εμφάνιση της αυτοάνοσης κυττα-
ροπενίας συνυπάρχει έστω και μικρής βαρύτητος λεμφα-
δενοπάθεια. ςτις περιπτώσεις αυτές η βιοψία λεμφαδένα 
θα πρέπει να προηγείται της χορήγησης ανοσοτροποποι-
ητικής θεραπείας. ςε περίπτωση βαριάς ανοσολογικού 
τύπου θρομβοπενίας συνιστάται χορήγηση iv-Ig και όχι 
κορτικοειδών, που επιτυγχάνει την άνοδο των αιμοπετα-
λίων σε ασφαλή επίπεδα για την πραγματοποίηση βιοψίας 
λεμφαδενικού ιστού, ώστε να μην χαθεί ή δυσχερανθεί η 
διάγνωση του HL. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθε-
νών με εκδηλώσεις πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων, 
όπως αυτοάνοσης ηπατίτιδος, θυρεοειδίτιδος Hashimoto 
και συνδρόμου Evans. η αποτελεσματική θεραπεία κά-
θε αυτοάνοσης εκδήλωσης περιλαμβάνει τη συστηματι-
κή αντιμετώπιση της βασικής νόσου. 

Εκτός της διαταραχής της ανοσορρύθμισης, μια ακό-
μα πιθανή ερμηνεία για την αυξημένη συχνότητα αυτοα-
νόσων εκδηλώσεων επί HL είναι η έκφραση HLA-E από 
τα νεοπλασματικά κύτταρα και τα αντιδραστικά λεμφο-
κύτταρα. το αντιγόνο αυτό αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε 
βιολογικό ρόλο την εγκατάσταση ανοσοανοχής στη μη-
τέρα, απέναντι στα ημιαλλογενές εμβρυϊκό “μόσχευμα”, 
αλλά σήμερα πιστεύεται ότι επάγει πολλαπλές ανοσορ-
ρυθμιστικές δράσεις και εγκαθιστά ανοσοανοχή, επιτρέ-
ποντας τη δραστηριοποίηση αυτοαντιδρώντων κλώνων 
τ-λεμφοκυττάρων.53 
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3. «παρανεοπλασματικού τύπου» κλινικές 
εκδηλώσεις

ο όρος αυτός αναφέρεται σε συμπτώματα και εκδη-
λώσεις, άλλες, εκτός των κλασσικών, που δεν σχετίζονται 
με εντοπίσεις της νόσου, αλλά επάγονται με μη πλήρως 
διευκρινισμένο παθογενετικό μηχανισμό, σχετιζόμενο 
με την παρουσία της νόσου. Έχουν περιγραφεί διάφορα 
κλινικά σύνδρομα, ωστόσο με μικρότερη συχνότητα σε 
σύγκριση με αντίστοιχες εκδηλώσεις που συμβαίνουν 
επί συμπαγών νεοπλασιών. Αναλυτική λίστα των εκδη-
λώσεων αυτού του τύπου παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2. μια ομάδα παρανεοπλασματικών εκδηλώσεων αφο-
ρά νευρολογικά σύνδρομα. ςε αναδρομική ανάλυση 53 
ασθενών με τέτοια σύνδρομα και υποκείμενες λεμφοϋ-
περπλασίες, οι 24 είχαν HL και οι 29 NHL. το πιο συ-
χνό κλινικό σύνδρομο ήταν η υποξεία παρεγκεφαλιδική 
εκφύλιση, που διαπιστώθηκε σε 16/24 ασθενείς και σε 
5/29 με NHL. Ακολουθούσε η προσβολή των περιφερι-
κών νεύρων, υπό μορφή πολυριζονευρίτιδος κινητικών 
νευρώνων, που ήταν συχνότερη σε ασθενείς με NHL. 
τα σύνδρομα αυτά προκαλούνται από ανοσοποίηση και 
παραγωγή ογκο-νευρωνικών αντισωμάτων, εναντίον του 
αντιγόνου Tr. η επίτευξη ύφεσης του HL με συστηματική 
χημειοθεραπεία, υποστρέφει τις εκδηλώσεις αυτές, που 
σπάνια μπορεί να οδηγήσουν και στον θάνατο.54 

3.1. Υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλιση/
ατροφία

Είναι σπάνιο σύνδρομο, συχνότερο σε άνδρες μέσης 
ηλικίας, που εκδηλώνεται με αστάθεια βάδισης, κάθετο 
νυσταγμό, αταξία βλέμματος και εγκατάσταση πλήρους 
συνδρόμου παρεγκεφαλιδικής αταξίας εντός εβδομάδων 
ή μηνών. Έχει αναφερθεί επί Ca πνεύμονος, μαστού, 
ωοθηκών και HL, ακόμα και σε παιδιατρικό φάσμα ηλι-
κιών. η διάγνωση τίθεται με αξονική ή μαγνητική τομο-
γραφία, που αναδεικνύει διαταραχές της λευκής ουσίας 
της παρεγκεφαλίδας και προϊούσα ατροφία. ςε λιγότερες 
περιπτώσεις οι ατροφικές βλάβες επεκτείνονται και στη 
λευκή ουσία του εγκεφάλου και τον νωτιαίο μυελό. οι 
ασθενείς συνηθέστερα κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι 
ή παραμένουν κλινήρεις-ασυλικοί και λιγότεροι ανανή-
πτουν, ενίοτε και χωρίς καμιά θεραπεία. ςε ανασκόπηση 
21 ασθενών οι κλινικές εκδηλώσεις εμφανίστηκαν 1-54 
μήνες μετά τη διάγνωση του HL, και σε 6/21 ασθενείς 
επί πλήρους ύφεσης της νόσου. Δεν βρέθηκε σχέση με 
το στάδιο ή τη δραστικότητα του HL.55 Αρχικά θεωρήθη-
κε ότι οφείλεται σε λοίμωξη από κάποιο ιό στα πλαίσια 
της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας, ή σε ανοσολογική 
αντίδραση επί μικροδιηθήσεων της νόσου. για το λόγο 
αυτό εφαρμόστηκε τοπική ακτινοθεραπεία με κάποια 
προσωρινή βελτίωση. η ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 

κορτικοειδή, αζαθειοπρίνη και πλασμαφαίρεση δεν έχει 
ωφελήσει. ςε τομές παρεγκεφαλίδος εντοπίστηκαν αρχι-
κά IgG αντισώματα και ανοσοσυμπλέγματα στα κύτταρα 
Purkinje, με εντόπιση όμως διαφορετική από αυτή που 
παρατηρείται και αναπτύσσεται επί γυναικολογικού Ca ή 
Ca πνεύμονος. λίγο αργότερα αναγνωρίστηκαν ποικίλα 
αντινευρωνικά αντισώματα στον ορό, όπως τα αντι-Hu, 
αντι-Yo και αντι-Ri σε διάφορους συμπαγείς όγκους και 
τα αντι-Tr σε ασθενείς με HL. ςτις περισσότερες περι-

Πίνακας 2. Παρανεοπλασματικού τύπου κλινικά σύν-
δρομα

Νευρολογικά
Υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλιση / ατροφία
Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτις
Ποικίλα σύνδρομα απομυελίνωσης
Χορεία
Σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (stiff person)
Διάφορα ψυχιατρικά οργανικά ψυχοσύνδρομα
Εγκαρσία μυελίτις
Περιφερική αισθητική +/- κινητική πολυρριζονευρο-

πάθεια
Αυτόνομη νευροπάθεια
Βαρεία μυασθένεια
Σύνδρομο Lambert-Eaton
Άλλα διάφορα
Υπερλευκοκυττάρωση +/- θρομβοκυττάρωση
Ηωσινοφιλία
Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (πέμφιγα, πεμφιγοει-

δές, IgA πομφολυγώδες σύνδρομο)
Ιχθύαση
Ποικίλα παραψωριασιοειδή σύνδρομα
Ρευματική πολυμυαλγία
Υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική πολυαρ-

θρίτις
Οξεία κοκκιωματώδης αγγειίτις
Υποτροπιάζουσα σκληρίτις, επισκληρίτις, οπισθία ρα-

γοειδίτις, υαλοειδίτις κ.λπ.
Δερματική λευκοκυττοκλαστική αγγειϊτις (σ. Sweet)
Νεφρωσικό σύνδρομο / νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
Σύνδρομο εξαφάνισης χολαγγείων / Ιδιοπαθής χολό-

σταση
Αμυλοείδωση
Υπερασβεστιαμία
Γαλακτόρροια
Πληκτροδακτυλία
Υπερτροφία ούλων
Υπερ-ρενιναιμική υπέρταση
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πτώσεις το σύνδρομο αναστέλλεται με επιτυχή χημειοθε-
ραπεία, ο τίτλος των αντι-Tr στον ορό και το ΕΝΥ πέφτει 
και η πτώση αυτή συσχετίζεται με κλινική βελτίωση.56

ςε άλλες περιπτώσεις εκδηλώνεται γενικευμένη λευ-
κοεγκεφαλοπάθεια, με προοδευτική συνολική έκπτωση 
των εγκεφαλικών λειτουργιών, αϋπνία, διέγερση, σύγχυση, 
διαταραχές μνήμης και κατάθλιψη. η MRI του εγκεφά-
λου έχει χαρακτηριστικά ευρήματα. ςε βιοψίες εγκεφά-
λου ανευρίσκεται απώλεια νευρώνων, λεμφοκυτταρική 
διήθηση και οζίδια μικρογλοιακά. Είναι ενδιαφέρον ότι 
το σύνδρομο αυτό μπορεί να προηγείται της εμφάνισης 
περιφερικής λεμφαδενοπάθειας, αρκετούς μήνες57 και 
η επιτυχής θεραπεία του HL μπορεί να σταθεροποιήσει 
τουλάχιστον και να βελτιώσει μερικώς τα συμπτώματα. 
Θεραπευτικά έχει χρησιμοποιηθεί, επιπλέον της χημει-
οθεραπείας και πλασμαφαίρεση, και πιο πρόσφατα, χο-
ρήγηση Rituximab.58

3.2. Άλλα νευρολογικά σύνδρομα κεντρικής 
βλάβης - Σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου 
(stiff person)

το σπάνιο αυτό σύνδρομο είναι νευροανοσολογική 
διαταραχή, που εκδηλώνεται με συμμετρική μυϊκή υπε-
ρερεθιστότητα/υπερτονία και δυσκαμψία, ιδιαίτερα στις 
κεντρικές, και τις εγγύς μυϊκές ομάδες των άκρων. Ακο-
λουθεί προοδευτική συμπτωματολογία εγκεφαλομυελίτιδος 
με μυοκλονίες, και ενίοτε δυσαισθησίες και συμπτώματα 
βλάβης εγκεφαλικού στελέχους, με παθολογικά ευρήματα 
στο ΕΝΥ. Έχει περιγραφεί επί ασθενών με συμπαγείς νε-
οπλασίες και σποραδικά επί HL, τις περισσότερες φορές 
αρκετούς μήνες πριν την κλινική εκδήλωση της νόσου.59

3.3. Εγκαρσία μυελίτις 
Επίσης σπάνιο σύνδρομο, που εκδηλώνεται με πυ-

ρετό και οσφυαλγία και καταλήγει σε σπαστική παρα-
πάρεση/παραπληγία. ςυνυπάρχουν συνήθως αντίδραση 
οξείας φάσεως, και ηπατομεγαλία με διαταραχές ηπατι-
κής βιοχημείας. Έχει αναφερθεί σε ασθενείς με πρώϊμα 
και προχωρημένα στάδια HL και η πρόγνωσή της είναι 
δυσμενής. οι απεικονιζόμενοι λεμφαδένες μπορεί να πα-
ριστούν εντοπίσεις νόσου ή να είναι αντιδραστικοί. η 
διάγνωση απαιτεί απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου και 
νωτιαίου μυελού, έλεγχο ΕΝΥ για αποκλεισμό άλλων 
κοινότερων αιτίων παραπάρεσης και βιοψία πάσχοντος 
νευρικού ιστού. μερικοί ασθενείς ανταποκρίνονται καλά 
στην τοπική και την ενδορραχιαία θεραπεία.60

3.4. Πολυνευροπάθεια
Ποικίλα πολυνευροπαθητικά “παρανεοπλασματικά” 

σύνδρομα έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με HL, μη σχε-
τιζόμενα με ανατομική προσβολή του νευρικού συστήμα-
τος. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η επώδυνη αισθητική 
πολυνευροπάθεια και η αυτόνομη νευροπάθεια, που μπο-
ρεί να προηγούνται της διάγνωσης αρκετούς μήνες και 
υποχωρούν ή βελτιώνονται με τη θεραπεία.61 Πολλοί συγ-
γραφείς/νευρολόγοι προτείνουν για κάθε ασθενή που εμ-
φανίζεται με πολυνευριτιδικού τύπου συμπτώματα, να 
υπάρχει εγρήγορση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης νεο-
πλασματικής νόσου στην εξέλιξή του. η υποψία τίθεται 
με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και οριστικοποιείται με 
βιοψία νεύρου, συνήθως του ισχιακού, η οποία αναδει-
κνύει αξονικού τύπου βλάβες. η θεραπεία της βασικής 
νόσου σταθεροποιεί και βραδέως βελτιώνει την κατάστα-
ση.62 ςε ορισμένες περιπτώσεις και η χορήγηση κορτικο-
ειδών έχει καλά αποτελέσματα. ςε μια προοπτική μελέτη 
αξιολόγησης υποκλινικής αυτόνομης νευροπάθειας σε 
20 ασθενείς με λεμφώματα, διαπιστώθηκε ότι, μολονό-
τι δεν υπήρχαν κλινικές εκδηλώσεις αυτόνομης δυσλει-
τουργίας στην αρχική διάγνωση, το 80% των ασθενών 
είχε σε δυναμικές δοκιμασίες ευρήματα αυτόνομης καρ-
διαγγειακής δυσλειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά 
τη χρησιμοποίηση δυνητικά νευροτοξικών φαρμάκων, 
η θεραπεία των υποκείμενων λεμφοϋπερπλασιών βελτί-
ωσε σημαντικά τα scores αξιολόγησης των αυτόνομων 
λειτουργιών. οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι παθολο-
γικές εξετάσεις των αυτόνομων λειτουργιών παριστούν 
παρανεοπλασματική εκδήλωση των λεμφωμάτων, και 
ότι αρκετοί ασθενείς που πετυχαίνουν ύφεση, διατηρούν 
δυσλειτουργία του γαστρεντερικού και του ουροποιογεν-
νητικού συστήματος, ή ορθοστατική υπόταση, μη σχετι-
ζόμενη με νευροτοξική δράση φαρμάκων.63

3.5. Κοκκιωματώδεις αγγειίτιδες  
και χοριοαμφιβληστροειδίτις/ραγοειδίτις/
σκληρίτις

η κοκκιωματώδης αγγειίτις των οφθαλμών και του 
κΝς είναι φλεγμονώδης καταστροφική αγγειΐτις δυσμε-
νούς πρόγνωσης, που αναπτύσσεται ως παρανεοπλασμα-
τική εκδήλωση επί διαφόρων νεοπλασιών και επί HL. τα 
συμπτώματα δεν είναι ειδικά και η διάγνωση τίθεται πά-
ντοτε με στερεοτακτική βιοψία πάσχοντος ιστού. ςε πολ-
λές περιπτώσεις προηγούνται των κλινικών εκδηλώσεων 
του HL κατά αρκετούς μήνες.64 Απεικονιστικά μπορεί 
να αναδειχθεί οίδημα οπτικού νεύρου ή του εγκεφάλου. 
Υπάρχουν αρκετές αναφορές συνύπαρξης του HL με σύν-
δρομο Sjögren, HIV ή VZV λοίμωξη. η επιτυχής θερα-
πεία του HL μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ύφεση και την 
αγγειίτιδα, ενώ η καθυστέρηση στη χορήγηση θεραπείας 
μπορεί να επιφέρει ακόμα και τον θάνατο.65

ςτον οφθαλμό μπορεί να εκδηλωθεί υποτροπιάζου-
σα πολυεστιακή οζώδης σκληρίτις ή επισκληρίτις, ανθε-
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κτική στην τοπική και τη συστηματική αντιφλεγμονώδη 
θεραπεία, και να συνυπάρχει με επιπολής ή εσωτερική 
λεμφαδενοπάθεια. ςτη βιοψία υαλοειδούς αναδεικνύεται 
συνήθως νεκρωτικό κοκκίωμα και αγγειίτις. η θεραπεία 
για το HL, έστω και χωρίς κορτικοειδή ή αντιφλεγμονώ-
δη, οδηγεί σε ύφεση και την οφθαλμική φλεγμονή.66 Άλλη 
ιδιαίτερη κλινική εικόνα παρανεοπλασματικής αγγειίτι-
δος από τους οφθαλμούς είναι η οπισθία ραγοειδίτις, που 
εκδηλώνεται με διαταραχές όρασης και ευρήματα υαλο-
ειδίτιδος και χοριοαμφιβληστροειδίτιδος. Όπου μπορεί 
να γίνει βιοψία είναι αποκαλυπτική και διαφωτιστική. η 
επανεμφάνιση ραγοειδίτιδος μπορεί να συνοδεύει υπο-
κλινική υποτροπή του HL και επομένως να έχει προβλε-
πτική αξία. το σύνδρομο Sweet είναι δερματική αγγειίτις 
που εκδηλώνεται συνήθως επί μυελικής αρχής αιματολο-
γικών κακοηθειών, αλλά σποραδικές περιπτώσεις έχουν 
αναφερθεί και επί HL.

3.6. Νεφρωσικό σύνδρομο  
και σπειραματονεφρίτιδες

το νεφρωσικό σύνδρομο αρκετά συχνά συνοδεύει 
συστηματικές παθήσεις και μάλιστα νεοπλασματικές, 
για αρκετές από τις οποίες θεωρείται παρανεοπλασματι-
κή εκδήλωση. ςτους συμπαγείς όγκους η ιστολογική ει-
κόνα είναι μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτις, ενώ στις 
αιματολογικές νεοπλασίες, η εικόνα των ελαχίστων αλ-
λοιώσεων και σπανιότερα της μεμβρανοϋπερπλαστικής 
σπειραματονεφρίτιδος. για το HL έχει αναφερθεί συχνό-
τητα εμφάνισης νεφρωσικού συνδρόμου 0.4%, περισσότε-
ρο από όλες τις αιματολογικές νεοπλασίες. Παρατηρείται 
συχνότερα επί μεικτής κυτταροβρίθειας και μπορεί να 
προηγείται της εμφάνισης λεμφαδενοπάθειας και συνε-
πώς της διάγνωσης αρκετούς μήνες, να εμφανιστεί στη 
διάγνωση, ή οποτεδήποτε μετά από αυτήν.67 η αιτιολογία 
είναι ανοσολογική ή προκαλείται από επικάθηση ανοσο-
συμπλεγμάτων στη βασική μεμβράνη του σπειράματος. 
Αξιοσημείωτο ότι σε μία περίπτωση το σπινθηρογράφημα 
με 67Ga, εκτός από τις εστίες της νόσου έδειξε αυξημένη 
καθήλωση και στο νεφρικό παρέγχυμα.68 το νεφρωσικό 
σύνδρομο μπορεί να είναι ανθεκτικό στη θεραπεία με 
κορτικοειδή, αλλά τις περισσότερες φορές υποχωρεί με-
τά την εφαρμογή θεραπείας για το HL, και σπάνια παρα-
μένει λευκωματουρία.

3.7. Υποξεία/χρονία χολοστατικού τύπου 
ηπατοπάθεια

η προσβολή του ήπατος από HL είναι σπάνια (<10%), 
συνηθέστερα σαν “βιοχημικό” μόνο σύνδρομο, και παρα-
τηρείται συχνότερα σε υποτροπές και ανθεκτική νόσο. ςε 
αναδρομική ανάλυση 421 ασθενών, μόνο 6 (1.4%) παρου-

σίαζαν σοβαρές διαταραχές της ηπατικής βιολογίας στη 
διάγνωση, που τεκμηρίωναν διήθηση από τη νόσο.69 τις 
περισσότερες φορές εμφανίζεται πυρετός, απώλεια βά-
ρους, εφιδρώσεις, λεμφαδενοπάθεια και ηπατομεγαλία, 
με υποξεία ή χρόνια χολοστατική ηπατοπάθεια, συνη-
θέστερα τύπου ενδοηπατικής χολόστασης, με προϊούσα 
ηπατική ανεπάρκεια. Εξαιρετικά σπάνια εξελίσσεται μέ-
χρις ανωδύνου ικτέρου και αποχρωματισμού κοπράνων. 
η κλινική εικόνα προσομοιάζει με ιογενή, φαρμακευτική 
ή αλκοολική ηπατίτιδα. ιστολογικά αναδεικνύεται εκτετα-
μένη πυλαία και περιπυλαία κοκκιωματώδης αντίδραση 
από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και ηωσινόφιλα και εν 
μέσω αυτών αναδεικνύονται κύτταρα R-S. τα παραπάνω 
συνοδεύονται από ποικίλου βαθμού ηπατοκυτταρική νέ-
κρωση και καταστροφή ενδοηπατικών χοληφόρων. ο μυε-
λός μπορεί να αναδείξει επίσης κοκκιωματώδη αντίδραση. 

Ενίοτε απουσιάζει η λεμφαδενοπάθεια, κάτι που 
δυσχεραίνει περισσότερο τη διάγνωση, και εξαιρετικά 
σπάνια, χολοστατική ηπατοπάθεια με κνησμό και υπερ-
χοληστερολαιμία αναπτύσσεται χωρίς προφανή διήθηση 
του ήπατος, σε πρώϊμα στάδια της νόσου, επιμένει και 
μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης και εξελίσσεται σε 
χολική κίρρωση. για τις περιπτώσεις αυτές έχουν προ-
ταθεί οι όροι “σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων” 
(vanishing bile duct syndrome) και “ιδιοπαθής χολόστα-
ση”.70 η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο οντότητες 
έχει σημασία, επειδή η ιδιοπαθής χολόσταση μπορεί να 
είναι αναστρέψιμη σε ασθενείς πρωίμου σταδίου, ενώ 
το σύνδρομο εξαφάνισης των χολαγγείων είναι συνήθως 
θανατηφόρο.71 ςτην εξέλιξη αυτή συμβάλλει και η αδυ-
ναμία χορήγησης της απαραίτητης χημειοθεραπείας, λό-
γω της ηπατοπάθειας. Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία οι 
Ballonof και συν. ανέλυσαν 37 μεμονωμένα δημοσιευ-
μένες περιπτώσεις. η συνολική επιβίωση και η επιβίωση 
χωρίς νόσο στους 12 μήνες ήταν 43% και 41% αντίστοι-
χα και η θνησιμότητα 65%. Παράγοντες που συνδέονταν 
με μακρότερη επιβίωση ήταν το πρώϊμο στάδιο του HL, 
η επίτευξη πλήρους ύφεσης με την αρχική θεραπεία και 
η χρησιμοποίηση ακτινοθεραπείας.72 Εκτός της αντιλεμ-
φωματικής θεραπείας, ακόμα και απλής ακτινοθεραπείας, 
τα υποβοηθητικά της χολικής έκκρισης και τα αντιιστα-
μινικά μπορεί να δράσουν ανακουφιστικά.

3.8. Αμυλοείδωση
το HL συγκαταλέγεται μεταξύ των αιτίων δευτεροπα-

θούς αμυλοείδωσης, λόγω χρόνιας φλεγμονώδους αντί-
δρασης (ΑΑ αμυλοείδωση). η συχνότητα αμυλοείδωσης 
επί HL κυμαίνεται στο 1-1.5%, εμφανίζεται συνηθέστε-
ρα επί καθυστερημένης διάγνωσης του HL, και συχνό-
τερα στον υπότυπο της μεικτής κυτταροβρίθειας.73 Έχει 
προταθεί ότι η βαρύτητα της φλεγμονώδους αντίδρασης 
στο HL είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με άλλες αιτίες 
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δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης. η μορφή αυτή προκαλεί 
συνήθως νεφρική ανεπάρκεια και μπορεί να συνοδεύε-
ται από βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο. η διάκριση από το 
νεφρωσικό σύνδρομο με σπειραματική βλάβη είναι δύ-
σκολη και εκτός της ειδικής χρώσης Congo-red, υποδηλώ-
νεται και από τη μη βελτίωση, και τη συνεχή εξελικτική 
πορεία παρά τη χορήγηση αντιλεμφωματικής θεραπείας, 
σε αντίθεση με ότι παρατηρείται επί παρανεοπλασματι-
κού νεφρωσικού συνδρόμου. ςπανιότερα επιβεβαιώνεται 
συμμετοχή και άλλων ιστών και οργάνων.74 Θεραπευτι-
κά έχουν χρησιμοποιηθεί κορτικοειδή, NSAID και κολ-
χικίνη με κάποια καλά αποτελέσματα.

Άλλα κλινικά σύνδρομα

3.9. Ρευματική πολυμυαλγία
το σύνδρομο της ρευματικής πολυμυαλγίας έχει περι-

γραφεί σε συνδυασμό με διάφορα νεοπλασματικά νοσήμα-
τα επιθηλιακής αρχής. Υπάρχουν δύο σχετικά πρόσφατες 
περιγραφές αυτού του συνδρόμου σαν εισαγωγικό εμφα-
νούς ή υποκλινικού HL, και προτείνεται ότι μπορεί να πα-
ριστά παρανεοπλασματική εκδήλωσή του.75 

3.10. Υπερτροφία ούλων
μολονότι η υπερπλασία των ούλων σε ασθενείς με 

αιματολογικές νεοπλασίες πριν, αλλά κυρίως μετά τη χο-
ρήγηση χημειοθεραπείας, αποδίδονται πρωτίστως σε δι-
ήθηση από τη νόσο ή σε διάφορες συνοδές στοματικές 
κοινές ή ευκαιριακές λοιμώξεις από μικρόβια της στο-
ματικής χλωρίδας, υπάρχει μία αναφορά στην οποία ένα 
παιδί με HL προχωρημένου σταδίου παρουσίασε σημαντι-
κή υπερτροφία των ούλων, που δεν οφειλόταν σε διήθη-
ση ούτε σε λοίμωξη, αλλά υποχώρησε μετά τη χορήγηση 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας, συνεπώς θεωρήθηκε πα-
ρανεοπλασματική εκδήλωση της νόσου.76 

3.11. Πληκτροδακτυλία
η πληκτροδακτυλία είναι κλινικό σύνδρομο που προ-

καλείται από υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια των φα-
λαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων χειρών και 
ποδών, με επώδυνο σχηματισμό νεοστεογένεσης και πο-
λυαρθρίτιδα. Παρατηρείται σε χρόνια υπερκαπνία, και σαν 
παρανεοπλασματική εκδήλωση, σε διάφορες συμπαγείς 
νεοπλασίες και κυρίως του πνεύμονα. για την παθογέ-
νειά της, έχει ενοχοποιηθεί περιφερική δράση αγγειογε-
νετικών κυτταροκινών, και μάλιστα του VEGF και του 
PDGF, που απελευθερώνονται από ενεργοποιημένα συσ-
σωρεύματα αιμοπεταλίων τα οποία παρακάμπτουν την 
πνευμονική κυκλοφορία, κυρίως επί συστηματικών νεο-
πλασιών. Πολύ σπάνια, πληκτροδακτυλία έχει αναφερ-
θεί και επί παιδιατρικού HL (περίπου 10 περιπτώσεις), 
τις περισσότερες φορές με ενδοθωρακική νόσο. η πρό-
γνωση του συνδρόμου μοιάζει αδιάφορη και αυτό ανα-
στρέφεται με επιτυχή θεραπεία του HL.77

3.12. Υπερασβεστιαιμία
κλινικό σύνδρομο συμπτωματικής νεοπλασματικής 

υπερασβεσταιμίας έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο HL. 
ςυνηθέστατα εμφανίζεται επί υψηλού φορτίου ή προχωρη-
μένου σταδίου νόσου, χωρίς εμφανή οστική συμμετοχή.78 
ςε μια ανάλυση σε παιδιατρικό πληθυσμό νεοπλασματι-
κών ασθενών η συχνότητα υπερασβεστιαιμίας ήταν 4.1% 
για το HL. ςτους ενήλικες υπολογίζεται να επισυμβαίνει 
στο 1-2% περίπου των ασθενών.79 ςε πολλές περιπτώσεις 
ο παθογενετικός μηχανισμός φαίνεται να σχετίζεται με 
αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία 1,25(OH)2βιτ-D3. 
ςε ορισμένες περιπτώσεις που ελέγχθηκε, υπερκείμενο 
καλλιέργειας νεοπλασματικού ιστού προκαλούσε in vitro 
οστική διάβρωση και απορρόφηση, όχι πλήρως εξαρτώ-
μενη από 1,25(OH)2βιτ-D3. Νεότερες μελέτες αποδίδουν 
μεγαλύτερο παθογενετικό ρόλο στο σχετιζόμενο με την 
παραθορμόνη πεπτίδιο (PTH-Rp).80 
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ABSTRACT: In addition to the classical or conventional clinical manifestations of Hodgkin lympho-
ma, altogether consisting a frequency of about 80-85% of all the cases, in this type of lymphoma many 
rare and atypical clinical manifestations, as well as some rarer paraneoplastic syndromes, have been de-
scribed. Among the former, primary extranodal disease, which is rarer, than that developing in Non Hodg-
kin’s Lymphomas, can originate in any tissue or organ of the body. Among the atypical or uncommon 
clinical manifestations, alcohol-induced nodal or bone pain is a well-recognized, but rarer impressive 
manifestation. Various hematological findings may be encountered, including anemia of different sever-
ity, leukocytosis with neutrophilia, thrombocytosis, eoasinophilia, and pancytopenia sometimes with in-
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