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ΠΕριληψη: Περίπου το 0.5% με 1% των ασθενών με λέμφωμα Hodgkin διαγιγνώσκονται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης, οπότε η αντιμετώπιση του λεμφώματος δυσχεραίνεται από την ανάγκη βέλτιστης 
ανάπτυξης του εμβρύου. η θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να προσεγγίζει αυτή που εφαρμόζεται στις 
μη έγκυες ασθενείς, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και να λαμβάνει υπόψη την ηλικία της κύησης κα-
τά τη διάγνωση, το στάδιο της νόσου, και τις επιθυμίες της ασθενούς. Εφόσον είναι εφικτό η θεραπεία 
θα πρέπει να αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι το 2ο τρίμηνο οπότε και ολοκληρώνεται η οργανογένεση, 
καθώς η χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη αποβο-
λή, ή να αυξήσει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου. Ωστόσο εφόσον το λέμφωμα απειλεί 
τη ζωή της εγκύου προκαλώντας για παράδειγμα απόφραξη αεραγωγών, πίεση στο νωτιαίο μυελό, θα 
πρέπει να θεραπεύεται άμεσα, ανεξάρτητα από την ηλικία της κύησης. ςε γενικές γραμμές η πλειοψη-
φία των εγκύων ασθενών με λέμφωμα Hodgkin μπορούν να ολοκληρώσουν την εγκυμοσύνη τους και η 
πρόγνωσή τους δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την αντίστοιχη ομάδα των μη εγκύων ασθενών. 
η εφαρμογή εντατικής αντιικής αγωγής σε ασθενείς μολυσμένους από τον ιό HIV οδήγησε στη μείωση 
της θνητότητας που σχετίζεται με τη νόσο. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί στην ομάδα αυτή των ασθενών 
αύξηση των μη σχετιζόμενων με AIDS κακοηθειών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το λέμφω-
μα Hodgkin. ςε ασθενείς με AIDS το λέμφωμα Hodgkin συνοδεύεται συχνά από Β συμπτωματολογία, 
εξωλεμφαδενική εντόπιση, προσβολή ασυνήθιστων θέσεων όπως είναι το περιτόναιο, το περικάρδιο, 
ο υπεζωκότας, το ορθό και τα μαλακά μόρια. οι πιο συχνές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις είναι ο γα-
στρεντερικός σωλήνας, ο μυελός των οστών, το ήπαρ, οι πνεύμονες και το κεντρικό νευρικό σύστημα. 
η θεραπεία σε ασθενείς με AIDS περιπλέκεται από την υπάρχουσα ανοσοκαταστολή και την ανάγκη 
συγχορήγησης αντιικής αγωγής. Προφυλακτική αγωγή έναντι Pneumocystis jiroveci, Herpes simplex, 
Herpes zoster, και Candida δοθείσης της υψηλής συχνότητας λοιμώξεων από αυτούς τους μικροοργανι-
σμούς μπορεί επίσης να απαιτηθεί. οι ηλικιωμένοι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin αποτελούν μία ετε-
ρογενή ομάδα ασθενών αναφορικά με το επίπεδο λειτουργικής ικανότητας, τη συννοσηρότητα και το 
προσδόκιμο επιβίωσης τους. ςε γενικές γραμμές έχουν μικρότερα ποσοστά ύφεσης, αλλά το διάστημα 
χωρίς υποτροπή νόσου δε φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία. Δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτές 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των ασθενών αυτών. Ασθενείς 65-70 ετών με καλό λειτουργικό 
επίπεδο μπορούν να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των νεοτέρων. η ακριβής εκτίμηση 
του λειτουργικού επιπέδου των ασθενών και της συννοσηρότητας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να 
καθορισθεί ο θεραπευτικός σχεδιασμός και να αποφευχθεί η υπερ ή υποθεραπεία αυτών των ασθενών.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin (Hodgkin 

lymphoma, HL) αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστι-

κά επιτεύγματα στην ιστορία της ιατρικής. η πρόοδος 
στον τομέα της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπεί-
ας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους σταδιοποί-
ησης της νόσου οδήγησαν σε συνολική 5-ετή επιβίωση 
σε ποσοστό 83.9%, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
ινστιτούτου Υγείας των ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής για το χρονικό διάστημα 2001-2007 (Surveillance 
Epidemiology and End Results, U.S., National Institutes 
of Health). το υψηλό ποσοστό επιβίωσης των πασχόντων 
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από HL έχει μετατοπίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον προς 
δύο άλλους άξονες. ο πρώτος είναι η βελτίωση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή άμεση 
και απώτερη τοξικότητα και ο δεύτερος είναι ο προσδι-
ορισμός της βέλτιστης προσέγγισης σε ειδικές ομάδες 
ασθενών, όπως είναι οι έγκυοι, οι ασθενείς που έχουν 
μολυνθεί με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV) και οι ηλικιωμένοι. 

Λέμφωμα Hodgkin και εγκυμοσύνη
το HL είναι από τους πιο συχνούς ιστολογικούς τύπους 

λεμφώματος που απαντώνται στην εγκυμοσύνη, κυρίως 
επειδή η επίπτωση της νόσου είναι υψηλή σε άτομα ανα-
παραγωγικής ηλικίας. το HL διαγιγνώσκεται σε 1:1000 
με 1:6000 εγκυμοσύνες και οι έγκυες αφορούν το 0.5-1% 
των ασθενών1, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση 
της νόσου μέγιστη πρόκληση. η συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών που διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης μπορούν να ολοκληρώσουν την κύηση με 
ικανοποιητικό έλεγχο του λεμφώματος2, με τη στενή συ-
νεργασία αιματολόγου, μαιευτήρα και νεογνολόγου. Δυ-
στυχώς δεν υπάρχουν μεγάλες κλινικές μελέτες που να 
διερευνούν το HL σε εγκύους και οι πληροφορίες που εί-
ναι διαθέσιμες στηρίζονται σε δημοσιευμένες μικρές σει-
ρές και μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών. 

η σταδιοποίηση των εγκύων ασθενών θα πρέπει να 
γίνει με γνώμονα και την προστασία του εμβρύου, και 
θα πρέπει να περιλαμβάνει οπισθοπρόσθια ακτινογρα-
φία θώρακος, με κατάλληλη προστασία του εμβρύου για 
την εκτίμηση της προσβολής πνευμόνων και μεσοθωρα-
κίου, ενώ το υπερηχογράφημα κοιλίας μπορεί να δώσει 
πληροφορίες για την έκταση της ενδοκοιλιακής νόσου. 
η μαγνητική τομογραφία πλεονεκτεί έναντι του υπερη-
χογραφήματος καθώς εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια 
την έκταση της λεμφαδενικής προσβολής και δίδει πλη-
ροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη προσβολή ήπατος και 
σπληνός. Αν και υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με την ασφάλεια της εξέτασης, σε γενικές γραμ-
μές θεωρείται ασφαλής για το έμβρυο3,4. Αντίθετα η αξονι-
κή τομογραφία μπορεί να εκθέσει το έμβρυο σε επιζήμια 
ακτινοβόληση, ενώ η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
(Positron emission tomography, PET) αντενδείκνυται5.

η πλειοψηφία των εγκύων ασθενών με HL δε χρει-
άζεται άμεση θεραπεία και οι ασθενείς αυτές μπορούν 
να παρακολουθούνται στενά μέχρι την ολοκλήρωση της 
εγκυμοσύνης2. Ως γενικός κανόνας τόσο η ακτινοθερα-
πεία, όσο και η χημειοθεραπεία θα πρέπει να αποφεύγο-
νται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, εφόσον 
δεν απειλείται η ζωή της εγκύου από το λέμφωμα. η θε-
ραπεία μπορεί να αναβληθεί σε ασυμπτωματικές ασθενείς 
και σε εκείνες που παρουσιάζονται με ελάχιστα συμπτώ-
ματα, ενώ επιβάλλεται σε περιπτώσεις έντονα συμπτω-

ματικής, ή απειλητικής ασθένειας. ςε περιπτώσεις που 
επιβάλλεται η έναρξη θεραπείας έχει προταθεί η ακτινο-
θεραπεία με κατάλληλη προστασία του εμβρύου1,6,7, για 
νόσο πάνω από το διάφραγμα. Ωστόσο η ακτινοθεραπεία 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο άμεσες, όσο και 
απώτερες στο έμβρυο, οπότε προτιμάται η συστηματική 
χημειοθεραπεία. η χορήγηση μορρ (mechlorethamine, 
vincristine, prednisone και procarbazine) έχει σχετισθεί 
με υψηλότερο κίνδυνο αυτόματων αποβολών και συγγε-
νών διαμαρτιών της διάπλασης ειδικά όταν χορηγείται 
στο 1ο και 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης8. με βάση αυ-
τές τις παρατηρήσεις και τη γνωστή καρκινογόνο δρά-
ση των αλκυλιούντων παραγόντων (mechlorethamine, 
cyclophosphamide, procarbazine και chlorambucil), συνι-
στάται η αποφυγή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Από την άλλη πλευρά τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την 
χρήση του ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine 
και dacarbazine) σε εγκύους δεν έχουν αποκαλύψει δυ-
σμενείς επιπτώσεις για το έμβρυο αν και ο αριθμός των 
αναφορών παραμένει σχετικά μικρός9-11. μια εναλλακτική 
προσέγγιση είναι η χρήση μονοθεραπείας με vinblastine, 
η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε νεοδιαγνω-
σθείσες ασθενείς με ανταποκρίσεις που φτάνουν το 75% 
και ήπια τοξικότητα12,13. Αν και έχει αναφερθεί να είναι τε-
ρατογόνος σε ποντίκια, δε φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο 
για τον άνθρωπο σε δόσεις θεραπευτικές για το λέμφωμα. 
ο συνδυασμός υψηλής αποτελεσματικότητας, μικρής το-
ξικότητας και χαμηλής πιθανότητας ανεπιθύμητων ενερ-
γειών για το έμβρυο καθιστούν τη vinblastine εξαιρετικά 
χρήσιμη στην αντιμετώπιση του HL κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Πρόοδος νόσου παρά την χορήγηση 
vinblastine είναι ένδειξης θεραπείας με ABVD, καθώς 
υποδηλώνει επιθετικότητα του λεμφώματος και τέτοιες 
περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνδυα-
σμένη χημειοθεραπεία. η vinblastine στη συνήθη δόση 
των 6 mg/m2 δεν προκαλεί ιδιαίτερη μυελοκαταστολή, 
αλλά απαιτείται προσοχή για την αποφυγή μυελοτοξι-
κότητας στο χρόνο του τοκετού.

το ζήτημα διακοπής της κύησης εξαρτάται από το στά-
διο της νόσου. ςπανίως συνιστάται σε πρωτοδιάγνωση 
καθώς συστηματική χημειοθεραπεία με ABVD έχει χο-
ρηγηθεί ακόμα και στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Ωστόσο 
η διακοπή είναι επιβεβλημένη σε περιπτώσεις υποτροπής 
του HL μετά από συστηματική θεραπεία, όπου η χημει-
οθεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη από μεγαθεραπεία 
με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
είναι η θεραπεία εκλογής.

οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν την εγκυμοσύνη χωρίς 
θεραπεία μπορούν να σταδιοποιηθούν και να αντιμετω-
πιστούν κατάλληλα μετά τον τοκετό, ενώ για τις ασθε-
νείς που λάμβαναν vinblastine η σταδιοποίηση μετά τον 
τοκετό δε μπορεί να καθορίσει τις θεραπευτικές αποφά-
σεις, οπότε θα πρέπει να θεραπευτούν με 6-8 κύκλους 
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συστηματικής χημειοθεραπείας. ςε μία μελέτη 17 εγκύ-
ων ασθενών από το British Columbia Cancer Agency, 
11 δεν χρειάστηκαν θεραπεία μέχρι τον τοκετό, και σε 6 
χορηγήθηκε vinblastine για τον έλεγχο της νόσου. Από 
τις 17, 13 είναι εν ζωή και 4 έχουν αποβιώσει, 2 από το 
HL, 1 από οξεία λευχαιμία και 1 από σάρκωμα. τα νεο-
γνά ήταν υγιή και στις 17 περιπτώσεις2. 

η εγκυμοσύνη δεν επηρεάζει την έκβαση του λεμφώ-
ματος1,2,9. ςε μία αναφορά 347 γυναικών αναπαραγωγικής 
ηλικίας με HL από το Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center παρατηρήθηκαν 112 εγκυμοσύνες σε 84 ασθενείς 
από το 1910 μέχρι το 196014. η επιβίωση ήταν η ίδια και 
στις δύο ομάδες των ασθενών των εγκύων και μη εγκύ-
ων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των γυναι-
κών που προέβησαν σε διακοπή της κύησης και αυτών 
που συνέχισαν την κύηση. Ανάλογα αποτελέσματα έχουν 
παρατηρηθεί και σε πιο πρόσφατες μελέτες, όπως αυτή 
των Lishner και συνεργατών, όπου 33 έγκυες ασθενείς 
συγκρίθηκαν με 67 μη έγκυες χωρίς να παρατηρηθούν 
διαφορές στην επιβίωση1.

Λέμφωμα Hodgkin και Human 
Immunodefiency Virus, HIV

η συχνότητα του HL σε ασθενείς με λοίμωξη από 
τον HIV αυξάνεται κατά 5-10 φορές σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό15,16. ςτην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
σχετίζεται με τον ιό Epstein-Barr και οι ιστολογικοί τύ-
ποι της μικτής κυτταροβρίθειας και της λεμφοκυτταρικής 
απογύμνωσης απαντώνται συχνότερα17,18. Επιπρόσθετα 
το HL που σχετίζεται με τον HIV (HL-HIV) είναι συχνά 
πολυεστιακό και ακολουθεί επιθετική κλινική πορεία. 
η προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων είναι συχνή και 
μάλιστα μπορεί να προσβληθούν ασυνήθιστα όργανα, ή 
η εξωλεμφαδενική προσβολή να μην αφορά το σπλήνα 
κάτι που δεν παρατηρείται στο κλασσικό HL15,16,19,20. ο 
μυελός των οστών προσβάλλεται συχνά γεγονός που επη-
ρεάζει αρνητικά την πρόγνωση17,21,22. η πλειοψηφία των 
ασθενών διαγιγνώσκεται με προχωρημένο στάδιο νόσου 
και είναι συχνή η προσβολή πολλαπλών εξωλεμφαδενι-
κών θέσεων και η παρουσία Β συμπτωματολογίας, αν 
και η απώλεια βάρους μπορεί να είναι πολυπαραγοντι-
κή15-17,19,21. η συσχέτιση του HL με τον αριθμό των CD4 
δεν είναι ξεκάθαρη. ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι 
το HL παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με προχωρη-
μένο στάδιο της νόσου 23, ενώ σε άλλες δεν ανευρίσκεται 
συσχέτιση μεταξύ της επίπτωσης της νόσου και του χα-
μηλού αριθμού των CD4 κυττάρων 24. Ωστόσο ο χαμη-
λός λόγος CD4/CD8 κυττάρων σχετίστηκε με αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης HL-HIV στη μελέτη των Clifford και 
συνεργατών από τη ςουηδία 24.

η θεραπεία του HL-HIV αποτελεί πρόκληση και αυ-
τό εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας ευκαιριακών λοι-

μώξεων, της ενδεχόμενης οργανικής ανεπάρκειας που 
μπορεί να οφείλεται στον HIV, ή σε άλλους ιούς όπως εί-
ναι οι ιοί της ηπατίτιδας, την αναγκαιότητα να περιλαμ-
βάνεται στη θεραπεία αντιρετροϊική και υποστηρικτική 
αγωγή παράμετροι που επηρεάζουν την χημειοθεραπεία. 
η βέλτιστη θεραπευτική παρέμβαση περικλείει αντιική, 
αντιμυκητιασική και αντιρετροϊική αγωγή (highly active 
antiretroviral agents, HAART) μαζί με την κλασσική χη-
μειοθεραπεία και υποστήριξη με αυξητικούς παράγοντες. 

Προοπτικές και αναδρομικές μελέτες έχουν καταδεί-
ξει την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
όπως το ABVD19,22,25,26, EBVP (epirubicin, bleomycin, 
vinblastine, prednisone)27, BEACOPP (bleomycin, 
etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, 
prednisone and procarbazine)28, MOPP/ABV hybrid19,29 
και Stanford V30 σε συνδυασμό με HAART σε ασθενείς 
με HL-HIV. ςε πολυκεντρική μελέτη της GHSG, 108 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με θεραπευτική στρατηγική 
προσαρμοσμένη στο στάδιο και την προγνωστική ταξινό-
μηση της νόσου (stage and risk adapted approach) 31. Ει-
δικότερα 23 ασθενείς σε αρχικά στάδια της νόσου χωρίς 
παράγοντες κινδύνου αντιμετωπίστηκαν με 2-4 κύκλους 
ABVD και ακολούθως ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου 
πεδίου (involved field radiation therapy, IFRT), 14 ασθε-
νείς σε αρχικά στάδια νόσου με παράγοντες κινδύνου 
έλαβαν είτε 4 κύκλους BEACOPPbaseline, είτε 4 κύκλους 
ABVD και IFRT, ενώ 71 ασθενείς σε προχωρημένα στά-
δια αντιμετωπίστηκαν με 6-8 κύκλους BEACOPPbaseline. 
ο μέσος αριθμός CD4 κυττάρων κατά τη διάγνωση ήταν 
240/μl. ςυνολικά 102 ασθενείς (94%) παρέμειναν σε ART 
(antiretroviral agents) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
τα ποσοστά πλήρους ύφεσης για τους ασθενείς σε αρ-
χικά στάδια νόσου χωρίς παράγοντες κινδύνου, σε αρ-
χικά στάδια με παράγοντες κινδύνου και προχωρημένα 
στάδια ήταν 96%, 100% και 86%, αντιστοίχως. η συνο-
λική επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στη διετία (2-year 
progression-free survival) ήταν 92% και η συνολική επι-
βίωση στη διετία (2-year overall survival) ήταν 91% με 
διάμεση παρακολούθηση 26 μηνών. ςτη μελέτη αυτή το 
επιβαρυμένο λειτουργικό επίπεδο των ασθενών (poor 
performance status) και όχι παράμετροι όπως ο αριθμός 
των CD4 κυττάρων <200/μl συσχετίστηκαν με δυσμε-
νέστερη πρόγνωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρά-
μετροι όπως ο χαμηλός αριθμός των CD4 κυττάρων δεν 
προδικάζει την έκβαση ασθενών με HIV-HL. Αντίστοιχα 
συμπεράσματα προέκυψαν από αναδρομική μελέτη 224 
ασθενών με HL που αντιμετωπίστηκαν με ABVD μεταξύ 
1997 και 2010 και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν 
93 ασθενείς με HIV32, στην οποία 99% των ασθενών συ-
νέχισαν την ART κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. 
οι ασθενείς με HIV λοίμωξη είχαν πιο εκτεταμένη νόσο 
και περισσότερους αρνητικούς προγνωστικούς παράγο-
ντες σε σχέση με τους ασθενείς που ήταν αρνητικοί για 
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τον HIV. Ωστόσο η συνολική επιβίωση και το διάστημα 
χωρίς εξέλιξη νόσου στην 5-ετία δε διέφερε σημαντικά 
στην ομάδα των ασθενών που ήταν HIV αρνητικοί σε σχέ-
ση με τους πάσχοντες από HIV (EFS, event free survival 
66% και 56%, αντίστοιχα και OS, overall survival 88% 
και 81%, αντίστοιχα).

η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (autologous stem-cell transplantation, 
ASCT) αποτελεί μία ασφαλή και χρήσιμη θεραπευτική 
επιλογή και στην ομάδα των ασθενών με HIV-HL. με-
λέτη του EBMT (European Group for Blood and Marrow 
Transplantation) που περιλάμβανε 68 ασθενείς με HIV 
και λέμφωμα 18 από τους οποίους είχαν HL, έδειξε ότι η 
ASCT μπορεί να διασώσει ασθενείς με HIV ειδικά όταν 
εφαρμόζεται σε χημειοευαίσθητους ασθενείς με μη γε-
νικευμένη νόσο 33.

η τοξικότητα της χημειοθεραπείας συχνά είναι μεγα-
λύτερη στους ασθενείς με HL-HIV34. με την κατάλληλη 
υποστηρικτική αγωγή και την συγχορήγηση HAART που 
μειώνει το ποσοστό των ευκαιριακών λοιμώξεων και τον 
πολλαπλασιασμό του ιού οι ασθενείς με HIV παρουσιά-
ζουν σε διάφορες μελέτες 5-ετή επιβίωση που προσεγγί-
ζει το 60-70%26,35,36.

Λέμφωμα Hodgkin σε ηλικιωμένους 
ασθενείς

μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με 
HL έχουν χειρότερη έκβαση σε σχέση με τους νεότε-
ρους37,38. μελέτη 3052 ασθενών από το 1960 στην πο-
λιτεία British Columbia του καναδά έδειξε ότι το 15% 
των ασθενών ήταν μεγαλύτεροι από 60 ετών κατά τη δι-
άγνωση και το 7% ήταν πάνω από 70 ετών. η 5ετής επι-
βίωση σε ασθενείς νεότερους από τα 60 έτη ξεπερνά το 
80%, ενώ αντίθετα πάνω από τα 60 έτη το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 50% περίπου39-44. η διαφορά αυτή αντα-
νακλά την επιθετικότερη συμπεριφορά του HL στους 
ηλικιωμένους, γεγονός που σχετίζεται με την αυξημένη 
συχνότητα ιστολογικών υποτύπων με λιγότερο ευνοϊκή 
πρόγνωση, το στάδιο της νόσου που συχνά είναι προχω-
ρημένο, τη συννοσηρότητα και την αδυναμία εφαρμογής 
εντατικοποιημένης χημειοθεραπείας. η εντατικοποίηση 
της χημειοθεραπείας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική καθώς ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία χωρίς 
μειώσεις στις δόσεις των χημειοθεραπευτικών και χωρίς 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων είχαν 
ανάλογη έκβαση με τους νεότερους ασθενείς, τουλάχι-
στον σε κάποιες μελέτες38,39,45. 

οι προσπάθειες για βελτίωση της έκβασης στους ηλι-
κιωμένους ασθενείς με HL θα πρέπει να αφορούν την κα-
θολική εφαρμογή των ίδιων τεχνικών που αφορούν τη 
διάγνωση και τη σταδιοποίηση της νόσου με τους νεότε-
ρους ασθενείς και βελτίωση της εφαρμοζόμενης χημειο-

θεραπείας. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος, η εφαρμογή 
του είναι ευχερής και η διάγνωση θα πρέπει να στηρίζε-
ται σε βιοψία προσβεβλημένου λεμφαδένα από έμπειρο 
αιμοπαθολοανατόμο και η σταδιοποίηση να γίνεται με 
τις ίδιες διαγνωστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στους 
νεότερους ασθενείς. Πλέον με την εγκατάλειψη της δι-
αγνωστικής λαπαροτομίας και της λεμφαγγειογραφίας 
και την υιοθέτηση της αξονικής τομογραφίας επιτρέπε-
ται η επακριβής σταδιοποίηση των ηλικιωμένων ασθε-
νών. ςτον τομέα βελτίωσης της χημειοθεραπείας γίνονται 
προσπάθειες υποστήριξης της αιμοποίησης με αυξητικούς 
παράγοντες, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή θεραπεί-
ας παρόμοιας με αυτή που εφαρμόζεται στους νεότερους 
ασθενείς, όπως επίσης και ανάπτυξης νέων πρωτοκόλλων 
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας 
των ασθενών. 

η εφαρμογή των MOPP και συναφών συνδυασμών, 
ABVD ή MOPP/ABVD σχετίζεται με 5ετή επιβίωση της 
τάξης του 50%46 και δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο εάν η 
χρήση των αυξητικών παραγόντων έχει βελτιώσει αυτό 
το ποσοστό41,42,44,47-49. καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές 
όπως το ODBEP (vincristine, doxorubicin, bleomycin, 
etoposide, prednisone)47, CVP/CEP (chlorambucil, vin-
blastine, procarbazine, cyclophosphamide, etoposide και 
prednisone)50, VBM (vinblastine, bleomycin και metho-
trexate)51 και VEPEMB (vinblastine, cyclophosphamide, 
procarbazine, etoposide, mitoxantrone και bleomycin)52, 
δεν έχουν επιφέρει εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσμα-
τα. ςε μία κλινική μελέτη που συνέκρινε το baseline-dose 
BEACOPP με COPP/ABVD, το BEACOPP δεν υπερείχε 
στην αποτελεσματικότητα, τουναντίον συνδυάστηκε με 
πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας που έφτανε το 21%53. 
Επομένως παραμένει το ερώτημα, ποιος είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος αντιμετώπισης των ηλικιωμένων ασθενών 
με HL. Φαίνεται ότι ασθενείς περιορισμένου σταδίου 
(ιΑ, ή ιιΑ χωρίς ογκώδη νόσο) μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με συνδυασμό συνδυασμένης βραχείας χημειοθε-
ραπείας και ακτινοθεραπείας, προσέγγιση που επιτρέπει 
την αξιοποίηση και των δύο θεραπειών με τη μικρότε-
ρη δυνατή τοξικότητα. Πιο ειδικά απαιτούνται τουλάχι-
στον 2 κύκλοι ABVD ακολουθούμενοι από ακτινοβολία 
προσβεβλημένου πεδίου54. η βέλτιστη προσέγγιση για 
τους ηλικιωμένους ασθενείς με προχωρημένη νόσο δεν 
είναι τόσο ξεκάθαρη. μία προσέγγιση είναι το ABVD, 
που έχει γνωστό φάσμα τοξικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας, και ενδεχομένως χρήση αυξητικών παραγό-
ντων προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της χημειοθεραπείας. Άλλα 
χημειοθεραπευτικά σχήματα δεν έχει αποδειχθεί να είναι 
ανώτερα σε σχέση με το ABVD47,50-53,55,56. 

ςύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, μεταξύ 1004 
ασθενών με HL, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με χημειο-
θεραπεία που περιείχε ανθρακυκλίνη με ή χωρίς ακτινοθε-
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ABSTRACT Hodgkin lymphoma sometimes presents coincident with certain other major conditions, 
including pregnancy, infection with human immunodeficiency virus (HIV) or older age, which compli-
cate treatment and make management considerably more challenging. Between 0.5% and 1.0% of cases 
of Hodgkin lymphoma present coincident with pregnancy. Treatment should mimic that of nonpregnant 
patients as much as possible, taking into consideration the gestational age at presentation, the clinical 
stage of disease, and the preference of the patient. Whenever possible, treatment should be deferred at 
least until the second trimester, after the completion of organogenesis, as chemotherapy in the first tri-
mester can induce a spontaneous abortion or significantly increase the risk of congenital abnormalities. 
Some patients may be candidates for deferred therapy after the first trimester. However, disease that se-
riously threatens the immediate well-being of the mother (eg, acute airway obstruction, spinal cord com-
pression) requires emergent treatment at any time. In general, the majority of pregnant women diagnosed 
with Hodgkin lymphoma have good pregnancy outcomes and their prognosis does not differ significant-
ly from nonpregnant women. The availability of highly active antiretroviral therapy (HAART) has led 
to improvements in immune status among HIV-infected persons, reducing AIDS-related morbidity and 
prolonging survival. However, despite the impact of HAART on HIV-related mortality, malignancies 
remain an important cause of death in the current era. Hodgkin lymphoma in the HIV-positive popula-
tion is characterized by frequent B symptoms (ie, fever, weight loss, night sweats), extranodal disease, 
and involvement of unusual locations. The most common sites of extranodal involvement are the gas-
trointestinal (GI) tract, bone marrow, liver, lung, and central nervous system. The treatment of systemic 
Hodgkin lymphoma in the setting of HIV is complicated by the patient’s immunocompromised state and 

ραπεία, 113 (11%) ήταν άνω των 60 ετών57. η συχνότητα 
ορισμένων δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, όπως 
το προχωρημένο στάδιο νόσου, η Β συμπτωματολογία, 
η διήθηση ήπατος και μυελού οστών, τα χαμηλά επίπεδα 
αλβουμίνης και η αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη ήταν μεγα-
λύτερη στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών. Παρ’ όλα 
αυτά ο έλεγχος της νόσου στα 10 έτη δε διέφερε μεταξύ 
της ομάδας των ηλικιωμένων και των νεότερων ασθενών 
με HL (76% έναντι 76%, p=0.76). Ωστόσο οι ηλικιωμέ-
νοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας (0.2% έναντι 4.4%, p<0.001), 
μικρότερη 10-ετή συνολική επιβίωση (86% έναντι 46%, 
p <0.0001) και ειδική για το HL επιβίωση (91% έναντι 
73%, p <0.0001). Έτσι, ενώ οι ηλικιωμένοι ασθενείς πα-
ρουσίασαν αντίστοιχα ποσοστά αστοχίας της θεραπεί-
ας σε σχέση με τους νεότερους, το υψηλότερο ποσοστό 
θανάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τα πτωχά 
αποτελέσματα της θεραπείας διάσωσης οδήγησαν σε υπο-
δεέστερη συνολική και σχετιζόμενη με το HL επιβίωση57.

η συνοσηρότητα και η τοξικότητα της χημειοθερα-
πείας δημιουργούν επιπρόσθετους προβληματισμούς 
στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών με HL. Αν και 
είναι απαραίτητη η αποφυγή της bleomycin σε ασθενείς 
με προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια και σε εκείνους που 
αναπτύσσουν πνευμονική τοξικότητα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας χωρίς 

bleomycin σε ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ δεδομένα από 
μικρότερες μελέτες υποδηλώνουν ότι η παράλειψή της 
δεν επηρεάζει το ποσοστό πλήρους ύφεσης, ούτε μειώνει 
το διάστημα χωρίς εξέλιξη νόσου58. ςε ασθενείς με καρ-
διακή δυσλειτουργία έχει δοκιμαστεί η αντικατάσταση 
της doxorubicin με etoposide από διάφορα κέντρα, αλλά 
κατά πόσον αυτό επηρεάζει την έκβαση των ασθενών δεν 
έχει εξεταστεί σε προοπτικές μελέτες2. Προς το παρόν μέ-
νει αναπάντητο το εάν μπορεί να παραλειφθεί με ασφά-
λεια η bleomycin, ή να αντικατασταθεί η doxorubicin με 
etoposide, αλλά κάτι τέτοιο ενδεχομένως να είναι απα-
ραίτητο για τον έλεγχο της τοξικότητας. 

τέλος κάποιοι ασθενείς είναι εξαιρετικά ευπαθείς για 
να τους χορηγηθεί συστηματική χημειοθεραπεία, ειδικά 
οι πιο ηλικιωμένοι. ςε αυτούς τους ασθενείς ο θεραπευτι-
κός στόχος δεν θα πρέπει να είναι η ίαση, αλλά ο έλεγχος 
των συμπτωμάτων της νόσου και η εξασφάλιση ποιότητας 
ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η 
μονοθεραπεία με ένα χημειοθεραπευτικό παράγοντα και 
η παρηγορητική ακτινοθεραπεία2. 

οι ηλικιωμένοι ασθενείς με HL πιστεύεται ότι θα 
ωφεληθούν από τη χρήση νέων παραγόντων με μειωμέ-
νη τοξικότητα και υπάρχει πλήθος μελετών που διερευνά 
το ρόλο νέων μορίων στην θεραπεία του HL. μέσα από 
αυτή την προσπάθεια στοχεύεται η βελτίωση της επιβί-
ωσης των ασθενών στα επίπεδα που έχουν επιτευχθεί για 
τους νεότερους ασθενείς. 
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