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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υπάρχοντα δεδομένα: Η αγγειογένεση, δηλαδή ο σχηματισμός νέων αγγείων από 
προϋπάρχοντα, είναι προσαρμοστικός μηχανισμός του οργανισμού και ρυθμίζεται από 
μία λεπτή ισορροπία προ- και αντι-αγγειογενετικών παραγόντων. Στους συμπαγείς 
όγκους, η ισορροπία αυτή καταργείται με υπερίσχυση των προ-αγγειογενετικών σημάτων 
που βοηθούν στην ανάπτυξη και εξάπλωσή τους.  Τα Hodgkin και Μη Hodgkin 
λεμφώματα είναι κακοήθειες του λεμφικού ιστού, με ιδιαίτερα βιολογικά και 
ανοσολογικά χαρακτηριστικά, των οποίων ο βαθμός εξάρτησης από την αγγειογένεση 
είναι άγνωστος. 
Σκοπός μελέτης: Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετήσει το ρόλο της 
αγγειογένεσης στα Hodgkin και στα Β Μη Hodgkin λεμφώματα. Μετρήθηκε η ιστική ή 
περιφερική έκφραση δραστικών μορίων και υποδοχέων κύριων αγγειογενετικών οδών 
και η πυκνότητα των μικροαγγείων σε παθολογικούς λεμφαδένες. Εξετάστηκε η σχέση 
της αγγειογένεσης με την πολλαπλασιαστική ικανότητα των κακοήθων κυττάρων και την 
περιφερική έκφραση κυτοκινών αντιπροσωπευτικών της φλεγμονώδους και 
ανοσολογικής αντίδρασης του οργανισμού. 
Υλικά & Μέθοδοι: Στο προοπτικό σκέλος της μελέτης έγινε συλλογή ορών από 60 
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα. Προσδιορίστηκαν με την τεχνική της 
ενζυμικής ανοσοαπορρόφησης (ELISA) τα μόρια: VEGF (vascular endothelial growth 
factor), υποδοχέως VEGF R2, HGF (hepatocyte growth factor), bFGF (basic fibroblast 
growth factor), angiogenin, angiopoietin-2, MMP-2 (metalloproteinase-2), IL-8, TNFα, 
IL-6, IL-10 και IL-12. Επιπλέον, έγινε συλλογή ορών από 49 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς 
με Μη Hodgkin λέμφωμα και προσδιορισμός των VEGF, angiogenin, IL-8, IL-6, IL-2 
και IL-16. Τα ίδια μόρια μετρήθηκαν σε υποομάδα των ασθενών μετά το τέλος 
συμβατικής θεραπείας και σε υγιείς μάρτυρες. 
Στο αναδρομικό σκέλος της μελέτης μετρήθηκε με τη μέθοδο της  ανοσοϊστοχημείας η 
πυκνότητα των μικροαγγείων (με το αντίσωμα CD31) και της έκφρασης των VEGF, 
PDGFRα (platelet derived growth factor receptor α), HIF-1α (hypoxia inducible factor 
1α), Ki-67 και p53 σε 65 λεμφαδένες Hodgkin.  
Αποτελέσματα: Στο Hodgkin λέμφωμα υπάρχει αυξημένη περιφερική έκφραση των 
αγγειογενετικών μορίων HGF, VEGF και IL-8 σε σχέση με τους υγιείς, η οποία 
μειώνεται μετά από επιτυχή θεραπεία. Υψηλή συγκέντρωση των HGF και IL-8 
σχετίζεται με προχωρημένα στάδια της νόσου. Προγνωστική αξία φαίνεται να έχει ο 
HGF: τιμή ορού κάτω από 2306 pg/ml σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους 
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ανταπόκρισης στη θεραπεία. Τα επίπεδα της IL-6 σχετίζονται με τα επίπεδα HGF και 
VEGF. Η ανοσιακή απάντηση χαρακτηρίζεται από επικράτηση της IL-10 (απάντηση 
τύπου Th2). 
Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των VEGF και p53 στα αντιδραστικά κύτταρα του 
Hodgkin λεμφώματος αυξάνει στα αρχικά στάδια της νόσου. Σε σχεδόν όλες τις 
περιπτώσεις τα νεοπλασματικά κύτταρα εμφανίζουν έντονη χρώση του PDGFRα και στις 
μισές περιπτώσεις ασθενή χρώση του HIF-1α. Η πυκνότητα των μικροαγγείων στους 
Hodgkin λεμφαδένες δεν είναι αυξημένη σε σύγκριση με φυσιολογικούς λεμφαδένες 
αλλά συμβαδίζει με το ποσοστό των Ki-67 θετικών αντιδραστικών κυττάρων.  
Τα Β Μη Hodgkin λεμφώματα χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα των 
αγγειογενετικών μορίων VEGF και IL-8 στην περιφέρεια, ενώ η angiogenin βρίσκεται σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Η φλεγμονώδης αντίδραση συνίσταται σε αύξηση της IL-6. Η 
ανοσιακή απάντηση χαρακτηρίζεται από αύξηση της IL-2 (Th1 απάντηση). 
Συμπεράσματα: 1. Στο Hodgkin λεμφαδένα υπάρχει αυξημένη ιστολογική έκφραση 
αγγειογενετικών παραγόντων. 2. Αυξημένη έκφραση των παραγόντων αυτών υπάρχει και 
στον ορό Hodgkin και Μη Hodgkin ασθενών. 3. Η απελευθέρωση στην περιφέρεια 
αγγειογενετικών παραγόντων συμβαδίζει στενά με την απελευθέρωση φλεγμονωδών 
κυτοκινών υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της φλεγμονώδους απάντησης ως μηχανισμού 
ενίσχυσης των αγγειογενετικών σημάτων. 4. Οι διαφορετικές επικρατούσες 
αγγειογενετικές οδοί μεταξύ Hodgkin και Μη Hodgkin πιθανώς επηρεάζονται από την 
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού σε κάθε λέμφωμα. Αυτό υποστηρίζει η διαφορά 
του ανοσολογικού προφίλ που επέδειξε κάθε λέμφωμα με επικράτηση απάντησης τύπου 
Τh2 στα Hodgkin και Τh1 στα Μη Hodgkin. 5. Η πυκνότητα των μικροαγγείων στους 
Hodgkin λεμφαδένες δεν είναι μεγαλύτερη απ’ότι των φυσιολογικών, υποδηλώνοντας 
επιπρόσθετους ρόλους (πέρα από την αγγειογένεση) για τα αγγειογενετικά μόρια που 
εκφράζονται στα νεοπλασματικά κύτταρα. Τέτοιοι ρόλοι ενδεχομένως είναι η θετική 
ενίσχυση της λεμφαγγειογένεσης, της φλεγμονώδους αντίδρασης και της 
ανοσοκαταστολής στα Hodgkin λεμφώματα. 6. Η συσχέτιση της μικροαγγείωσης με το 
Ki-67 των αντιδραστικών κυττάρων υποδεικνύει τροφικό ρόλο της αγγειογένεσης 
περισσότερο για τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος παρά για την 
ανάπτυξη του κακοήθους κλώνου. 7. Φάνηκε ότι οι προεξάρχουσες αγγειογενετικές οδοί 
στο Hodgkin λέμφωμα είναι αυτές των HGF και PDGF, γεγονός που ενδέχεται να 
αξιοποιηθεί μελλοντικά στην επιλογή εξειδικευμένης αντιαγγειογενετικής θεραπείας.  
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ABSTRACT 
 
Background:  Angiogenesis denotes the formation of new blood vessels from pre-

existing ones. It is an adaptive mechanism of the human body and is controlled by a fine 

balance between pro- and anti-angiogenic factors. In solid tumours, the balance is lost in 

favour of proangiogenic signals promoting the growth and dissemination of the tumour. 

Hodgkin and Non Hodgkin lymphomas are lymphoid malignancies with unique 

biological and immunological features. The degree of dependence of lymphomas on 

angiogenesis is currently unknown. 

Aim: The aim of the current study was to examine the role of angiogenesis in Hodgkin 

and B cell Non Hodgkin lymphomas. In order to achieve this, the histological and 

peripheral expression of a series of active molecules and their receptors as well as the 

microvessel density was measured in affected lymphomas. The relation of angiogenesis 

to the peripheral expression of representative inflammatory and immunomodulatory 

cytokines was also determined. 

Materials & Methods: In the prospective part of this study, serum was collected from 60 

newly diagnosed Hodgkin patients and used to determine the concentration of: VEGF 

(vascular endothelial growth factor), receptor VEGF R2, HGF (hepatocyte growth 

factor), bFGF (basic fibroblast growth factor), angiogenin, angiopoietin-2, MMP-2 

(metalloproteinase-2), IL-8, TNFα, IL-6, IL-10 και IL-12 by the ELISA method. Serum 

was also collected from 49 newly diagnosed patients with Non Hodgkin Lymphoma for 

the measurement of VEGF, angiogenin, IL-8, IL-6, IL-2 and IL-16. The aforementioned 

molecules were determined in a subgroup of patients at the end of standard treatment and 

in a group of normal controls. 

In the retrospective part of this study, the histological expression of microvessel density 

(using an anti-CD31 antibody), VEGF, PDGFRα (platelet derived growth factor receptor 

α), HIF-1α (hypoxia inducible factor 1α), Ki-67 and p53 was assessed in 65 Hodgkin 

lymph nodes by immunohistochemistry. 

Results: In Hodgkin lymphomas there is increased peripheral expression of the 

angiogenic molecules HGF, VEGF and IL-8 in comparison to healthy controls, which 

decreases after effective treatment. Increased levels of HGF and IL-8 are associated with 

advanced stages of disease. Prognostic value is attributed to HGF as serum levels below 
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2306 pg/ml are associated with a higher probability of complete response to treatment. 

The inflammatory response comprises an increase in the levels of TNFα and IL-6. IL-6 

levels show a positive association with HGF and VEGF levels. The immunological 

response is characterized by a predominance of IL-10 (indicative of a Th2 response) and 

depressed levels of IL-12. 

Immunohistochemical expression of VEGF and p53 in the reactive cells of Hodgkin 

lymphoma was found at the initial stages of the disease. Neoplastic cells show strong 

staining of PDGFRα in the majority of cases and weak staining of HIF-1α in half of the 

cases examined. Microvessel density is not increased in Hodgkin in comparison to 

normal lymph nodes but increases in parallel to the Ki-67 positivity of reactive cells. 

B Non Hodgkin lymphomas have increased peripheral levels of VEGF and IL-8, whereas 

angiogenin is within the normal range. The inflammatory response is characterized by an 

increase in IL-6, whereas the increase in IL-2 is indicative of a Th1-type immunological 

reaction. 

Conclusions: 1. Increased histological expression of key angiogenic factors is observed 

in Hodgkin tissues. 2. There is also an increase in the levels of angiogenic factors in the 

serum of Hodgkin and Non Hodgkin patients. 3. The release of angiogenic factors in the 

periphery relates to the release of inflammatory cytokines supporting a role of 

inflammation as a positive feedback in angiogenic signalling. 4. The difference in 

prevailing angiogenic signals between the two lymphomas may be associated with the 

specific immunological reaction. This is supported by the difference in cytokine profile 

seen between Hodgkin (dominant Th2) and Non Hodgkin (dominant Th1 reaction) 

lymphoma. 5. The microvessel density in Hodgkin lymph nodes is not increased in 

comparison to normal lymph nodes implying alternative roles (rather than vessel 

formation) for overexpressed angiogenic molecules. Such roles may be the positive 

control of lymphangiogenesis, inflammation and immunosuppression. 6. The relation of 

microvessel density to Ki-67 in reactive cells implies that increased blood supply is 

important mainly for the reactive dividing compartment rather than the malignant 

Hodgkin clone itself. 7. The dominant angiogenic pathways in Hodgkin lymphoma are 

HGF and PDGF, which may prove useful for the selection of specific anti angiogenic 

treatment in the future.  
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ΑΜΜΟ Αυτόλογη Μεταμόσχευση Μυελού Οστών 
BEACOPP Bleomycin, Etoposide, Adriamycin, Cyclophosphamide, vincristine, Procarbazine, 
Prednisone  
bFGF ή FGF2 basic Fibroblast Growth Factor ή Fibroblast Growth Factor 2 
CD Cluster of Differentiation 
CHOP Cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, Prednisone  
COPP  Cyclophosphamide, vincristine, Procarbazine, Prednisone 
COX-2 Cyclooxygenase 2  
CVP Cyclophosphamide, Vincristine , Prednisone 
DLBCL Diffuse Large B Cell Lymphoma  
HGF Hepatocyte Growth Factor 
HIF Hypoxia Inducible Factor  
HL Hodgkin Lymphoma 
H-RS (κύτταρα) Hodgkin-Reed Sternberg  
IFNγ Ιnterferon gamma 
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LR Lymphocyte Rich (Hodgkin) 
MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue 
MC Mixed Cellularity (Hodgkin) 
MMP-2 Metalloproteinase 2 
MOPP Mustard, vincristine, Procarbazine, Prednisone 
MVD Microvessel Density 
NHL Non Hodgkin Lymphoma 
NS Nodular Sclerosis (Hodgkin) 
PDGF Platelet Derived Growth Factor 
PDGFRα Platelet Derived Growth Factor Receptor alpha 
PET Positron Emission Tomography 
R Rituximab  
REAL Revised European-American classification of Lymphoid neoplasms  
RT Radiotherapy 
Th1 T-helper 1 
Th2 T-helper 2 
TNFα Tumour Necrosis Factor alpha 
VEGF Vascular Endothelial Growth Factor 
VEGF R2 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 
WHO World Health Organization 
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A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ 

 
“Ταῖς μὲν οὖν ἀλεκτορίσι τριῶν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν παρελθουσῶν ἐπισημαίνει  τὸ πρῶτον…ᾗπέρ ἐστιν 
ἡ ἀρχή τε τοῦ ᾠοῦ καὶ ἐκλέπεται τὸ ᾠόν, καὶ ὅσον στιγμὴ αἱματίνη ἐν τῷ  λευκῷ ἡ καρδία. Τοῦτο δὲ τὸ 
σημει ον πηδᾷ καὶ κινει ται ὥσπερ ἔμψυχον, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ δύο πόροι φλεβικοὶ ἔναιμοι ἑλισσόμενοι 
φέρουσιν  αὐξανομένου εἰς ἑκάτερον τῶν χιτώνων τῶν περιεχόντων.” 
 
 
“Στις κότες, τα πρώτα σημάδια του εμβρύου φαίνονται μετά από τρεις μέρες και νύχτες…όπου 
βρίσκεται η αρχή του αβγού και όπου το αβγό εκκολάπτεται∙ η καρδιά δεν είναι μεγαλύτερη από μία 
αιμάτινη κηλίδα στο ασπράδι. Αυτή η κηλίδα χτυπά και κινείται σαν να ήταν ζωντανή∙ απ’αυτήν 
καθώς μεγαλώνει, δύο πόροι σαν φλέβες με αίμα μέσα τους κατευθύνονται με ελικοειδή πορεία προς 
το καθένα από τα δύο περιβλήματα που τους περιέχουν”  
 

Αριστοτέλης, «Των περί τα ζώα ιστοριών» 
 

 

 

 

1. 1 Αγγειακό Σύστημα 

 

1. 1. 1 Γενικά 

 

Το κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο αποτελείται από ένα πολύπλοκο δίκτυο αγγείων 

που εξασφαλίζουν τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών σε όλα τα κύτταρα 

του οργανισμού. Όπως πρώτος παρατήρησε ο Αριστοτέλης, είναι το αρχικό σύστημα που 

αναπτύσσεται κατά την εμβρυογένεση (Crivellato & Ribatti, 2006). Στον ενήλικο 

άνθρωπο το αγγειακό σύστημα είναι τόσο ανεπτυγμένο, που υπολογίζεται ότι αν 

τοποθετούνταν τα αγγεία του σώματος άκρη με άκρη θα κάλυπταν δύο φορές την 

περίμετρο της Γης (DeWitt N, 2005). Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη του αγγειακού 

συστήματος είναι πρωτεύουσας βιολογικής σημασίας για τη διατήρηση της ζωής.  

Η αρχική αντίληψη, που στηρίχτηκε στις παρατηρήσεις του Malphigi (1661) ότι τα 

αγγεία αποτελούσαν απλώς σωλήνες μεταφοράς του αίματος, έχει δώσει τη θέση της στη 

σημερινή αντίληψη ότι τα αγγειακό σύστημα είναι εκτεταμένο λειτουργικό όργανο με 

δομική μονάδα το αγγειακό ενδοθηλιακό κύτταρο. Το ενδοθηλιακό κύτταρο, όχι μόνο 
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δημιουργεί το διαχωριστικό φραγμό μεταξύ αίματος και ιστών, αλλά επιτελεί πλήθος 

εκκριτικών, μεταβολικών και ανοσολογικών λειτουργιών (Cines et al. 1998). 

 

1. 1. 2 Ανατομία Αγγείων 

 

Η πιο απλή αγγειακή δομή αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα, βασική μεμβράνη και 

στενές συνδέσεις (Εικόνα 1. 1). Το τοίχωμα των μικρών αιμοφόρων αγγείων (τριχοειδή) 

αποτελείται μόνο από ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ των μεσαίων αγγείων περιβάλλεται 

επιπλέον από περικύτταρα, και αυτό των μεγάλων αγγείων και από λεία μυικά κύτταρα. 

Το αν ένα αγγείο θα γίνει αρτηρία ή φλέβα καθορίζεται γενετικά. Τα λεμφαγγεία (ειδικά 

αγγεία που απάγουν την ιστική λέμφο) σχηματίζονται από το μετασχηματισμό φλεβών.  

 

 
Εικόνα 1. 1 Απεικόνιση της βασικής ανατομίας ενός αγγείου 

(Από ιστιοσελίδα S. Illinois University www.siumed.edu) 
 

 

1. 1. 3 Λειτουργία Αγγείων 

 

Το ενδοθήλιο των αγγείων παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση φυσιολογικής ροής 

αίματος στα όργανα που αιματώνουν. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα συμμετέχουν στη 

ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της αιματικής ροής, απελευθερώνοντας  
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αγγειοδιασταλτικά μόρια, όπως το νιτρικό οξύ (ΝΟ) και προστακυκλίνη (PGI2) καθώς 

και  αγγειοσυσταλτικά μόρια, όπως η ενδοθηλίνη και ο παράγοντας ενεργοποίησης των 

αιμοπεταλίων (platelet activating factor-PAF) (Cines et al. 1998). Η ενδοαυλική 

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων παρέχει αντιθρομβωτική επιφάνεια για την 

απρόσκοπτη ροή του αίματος. Σε περίπτωση όμως διαταραχής της συνέχειας του 

ενδοθηλίου, τα ενδοθηλιακά κύτταρα υφίστανται προγραμματισμένες αλλαγές , που 

επιφέρουν «ενεργοποίησή» τους. Η επιφάνειά τους τότε γίνεται κατάλληλη για την 

επιτέλεση αντιδράσεων πήξης και σχηματισμό θρόμβου (Bombeli et al. 1997). Στην 

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων εκφράζονται μόρια και κυτταρικοί υποδοχείς που 

χρησιμεύουν για την επικοινωνία με άλλα κύτταρα π.χ. προσέλκυση λευκοκυττάρων, 

προσκόλληση αιμοπεταλίων (Schafer, 1997). Επίσης, τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

περιφερικών μικροαγγείων φαίνεται να παίζουν ρόλο αντιγονοπαρουσιαστικό στα ειδικά 

Τ λεμφοκύτταρα (Pober et al. 1996).  

 

1. 1. 4 Εξειδίκευση Αγγείων 

 

Τα αιμοφόρα αγγεία έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες που ανταποκρίνονται στη 

λειτουργία του οργάνου που αιματώνουν. Για παράδειγμα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

αγγείων του εγκεφάλου χαρακτηρίζονται από στενές συνδέσεις για τη διατήρηση του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού, ενώ του εντέρου διαθέτουν οπές για την εκλεκτική 

μεταφορά  ουσιών. Επιπλέον, η έκφραση μορίων στην κυτταρική επιφάνεια των 

ενδοθηλιακών κυττάρων διαφέρει ανάλογα με το όργανο που αιματώνουν, π.χ. η 

έκφραση ουροκινάσης περιορίζεται μόνο στα ενδοθηλιακά κύτταρα των νεφρικών 

αγγείων.  Επίσης, κακοήθη κύτταρα δείχνουν εκλεκτική προσκόλληση στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα συγκεκριμένων οργάνων αντανακλώντας τις συνήθεις αιματογενείς οδούς 

μετάστασης των αντίστοιχων νεοπλασμάτων (McCarthy et al. 1991).  

Η εξειδίκευση ή φαινότυπος του αγγείου καθορίζεται εν μέρει από το μικροπεριβάλλον 

του αγγείου αλλά και από γονιδιακούς παράγοντες. Η αποσαφήνιση του ειδικού 

φαινοτύπου των αγγείων, ιδιαίτερα των κακοηθειών,  έχει ερευνητική αξία καθώς μπορεί 

να οδηγήσει στην ανάπτυξη στοχευμένης αντιαγγειογενετικής θεραπείας.  
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1. 2. Αγγειογένεση 

 

1. 2. 1 Ορισμός  

 

Η διαδικασία σχηματισμού νέων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία ορίζεται ως 

αγγειογένεση. Στην αγγλική ορολογία διαχωρίζεται σε vasculogenesis (που σημαίνει 

συγκρότηση αγγείου από πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα, όπως συμβαίνει κατά την 

εμβρυογένεση) και σε angiogenesis (δημιουργία από ενδοθηλιακά κύτταρα 

προϋπαρχόντων αγγείων, που συμβαίνει στον ενήλικα σε καταστάσεις όπως η επούλωση 

τραυμάτων).  

 

1. 2. 2 Μηχανισμός Αγγειογένεσης 

 

Κατά την αγγειογένεση η δημιουργία νέου αγγείου προέρχεται από την εκβλάστηση ή το 

σχηματισμό διαχωριστικού τοιχώματος στο εσωτερικό υπάρχοντος αγγείου με 

αποτέλεσμα τον τελικό αποχωρισμό του νέου αγγείου από το παλιό. Υπάρχουν ενδείξεις 

ότι στην ανάπτυξη νεοαγγείων, συμμετέχουν κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα 

οποία είτε αποπίπτουν από το αγγειακό τοίχωμα είτε κινητοποιούνται από το μυελό των 

οστών.  

Στις κακοήθειες, που χαρακτηρίζονται από απώλεια των φυσιολογικών ρυθμιστικών 

μηχανισμών, υπεισέρχονται εναλλακτικοί μηχανισμοί αγγειογένεσης. Αυτοί 

περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση αγγείων του περιβάλλοντος φυσιολογικού ιστού, τη 

δημιουργία σπειροειδών σχηματισμών και την αγγειακή μίμηση, όπου νεοπλασματικά 

κύτταρα συγκροτούν αυτά τα ίδια αγγειακούς σχηματισμούς (Dome et al. 2007). 

Ο μηχανισμός δημιουργίας του νέου αγγείου από εκβλάστηση φαίνεται σχηματικά στην  

Εικόνα 1. 2.  
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Εικόνα 1. 2 Φάσεις αγγειογένεσης  με εκβλάστηση αγγείου: Μετά από την επίδραση αυξητικού 
παραγόντα, μηχανικής ή φλεγμονώδους διέγερσης, τα ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται και αυξάνει 
η διαπερατότητά τους (1), η οποία ακολουθείται από πολλαπλασιασμό τους (2), πρωτεόλυση της βασικής 
μεμβράνης  κυρίως μέσω μεταλλοπρωτεασών (3), αξονική μετανάστευση των πολλαπλασιαζόμενων 
ενδοθηλιακών κυττάρων κάτω από την επίδραση μορίων προσκόλλησης και σημάτων αναπροσαρμογής 
(remodelling) του κυτταροσκελετού (4), και δημιουργία αυλού μέσω συγχώνευσης ενδοκυτταρίων 
κύστεων και σταθεροποίηση του νεοσχηματιζόμενου αυλού με τοποθέτηση αρκετών ενδοθηλιακών 
κυττάρων στην περιφέρεια (5). Η νεοσχηματισθείσα προσεκβολή θα δημιουργήσει παράπλευρη 
κυκλοφορία όταν αναστομωθεί με άλλο προϋπάρχον τριχοειδικό αγγείο.  
Η συμμετοχή κυκλοφορούντων πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων (ΠΕΚ): Κυκλοφορούντα ΠΕΚ (Α), 
προσκολλώνται στα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα (Β), εξαγγειώνονται διαμέσου του αγγειακού 
τοιχώματος (Γ) και συσσωρεύονται μέσα στο διάμεσο ιστό (Δ), ενώ κάποια από αυτά θα ενσωματωθούν 
στη νεοσχηματιζόμενη προσεκβολή και θα σχηματίσουν μέρος του ενδοθηλίου του καινούργιου αγγείου ή 
θα σχηματίσουν τα περικύτταρα που το περιβάλλουν (Ε). (Ανατύπωση από Milkiewicz et al. 2006). 
 

1. 2. 3 Ερέθισμα Αγγειογένεσης  

 

Τα κυριότερα ερεθίσματα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της αγγειογένεσης 

αποτελούν:  

1. Η υποξία: η ιστική συγκέντρωση οξυγόνου αποτελεί ισχυρό ερέθισμα 

 έναρξης της αγγειογένεσης,  μέσω ενεργοποίησης του παράγοντα επαγόμενου από την  



 7

υποξία (hypoxia inducible factor, HIF) (Pugh & Ratcliffe, 2003). Ο HIF είναι κύριος 

μεταγραφικός ρυθμιστής αυξητικών παραγόντων του αγγειακού ενδοθηλίου. 

2. Η φλεγμονή: φλεγμονώδη κύτταρα που προσελκύονται στην περιοχή ιστικής βλάβης 

(μονοκύτταρα, μακροφάγα, αιμοπετάλια, μαστοκύτταρα, ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) 

απελευθερώνουν πλήθος αγγειογενετικών μορίων, και 

3. Μηχανικοί παράγοντες: αύξηση της αιματικής ροής διεγείρει την υπερπλασία 

ενδοθηλακών και λείων μυικών κυττάρων των αγγείων προάγοντας την αναδιοργάνωση 

των ενδοθηλιακών συνδέσεων και εναπόθεση εξωκυττάριας ουσίας, ενώ ανεπαρκής ροή 

οδηγεί σε παλινδρόμηση (αποσύνθεσή) τους (Carmeliet, 2003). 

 

 1. 2. 4 Ρύθμιση Αγγειογένεσης 

 

Τα παραπάνω ερεθίσματα, άμεσα ή έμμεσα, οδηγούν στην παραγωγή και απελευθέρωση 

πλήθους αγγειογενετικών ρυθμιστών από τα ενδοθηλιακά και περιβάλλοντα κύτταρα που 

καθορίζουν την αγγειογενετική ανταπόκριση στο ερέθισμα.  

Οι ρυθμιστικοί παράγοντες της αγγειογένεσης αποτελούν αυξητικούς παράγοντες, 

κυτοκίνες και μεταγραφικούς μεσολαβητές. Διακρίνονται σε ενισχυτές και αναστολείς 

της αγγειογενετικής διαδικασίας  (Εικόνα 1. 3) 

 

1. 2. 5 Αγγειογενετική Ισορροπία και Φυσιολογική Αγγειογένεση 

 

Η αγγειογένεση ρυθμίζεται από μία λεπτή ισορροπία προ και αντι-αγγειογενετικών 

παραγόντων. Στην παιδική ηλικία υπερίσχυση προαγγειογενετικών σημάτων προάγει την 

αγγειογένεση παράλληλα με την ανάπτυξη των οργάνων του σώματος. Κατά τη διάρκεια 

της ενηλίκου ζωής τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων βρίσκονται σε ηρεμία με 

υπερίσχυση των ανασταλτικών σημάτων. Διατηρούν όμως εκπληκτική ικανότητα να 

πολλαπλασιάζονται ταχέως ύστερα από κατάλληλο ερέθισμα (Carmeliet, 2005). 

Φυσιολογικές λειτουργίες στις οποίες ενεργοποιείται ο μηχανισμός της αγγειογένεσης 

αποτελούν η αναπαραγωγή του ενδομητρίου κατά την έμμηνο ρύση και η επούλωση 

τραυμάτων. Με την πάροδο του αγγειογενετικού ερεθίσματος, υπερισχύον οι αναστολείς 

της αγγειογένεσης και επανέρχονται τα αγγεία στην κατάσταση ηρεμίας. Η 



 8

αγγειογενετική ισορροπία ανταποκρίνεται φυσιολογικά στις αλλαγές της κυτταρικής 

μάζας και μεταβολικών απαιτήσεων, ώστε να διατηρείται επαρκής οξυγόνωση του ιστού. 

 

Αυξητικοί παράγοντες και υποδοχείς
αυξητικών παραγόντων:

VEGF-A, -B, -C, -D

VEGF -R1, -R2, -R3

Oμάδα FGF/ Υποδοχείς FGF

PDGF/Yποδοχείς PDGF

Χυμοκίνες π.χ.IL-8

Κυτοκίνες π.χ. IL-6, TNFα

Μόρια μετάδοσης σήματος

MAPK

Raf, Ras

PKA

Rac-1

COX-2

Μόρια Προσκόλλησης

Ιντεγκρίνες (α5β1, αvβ3)

Cadherins

Ig SF (JAM-C)

Πρωτεϊνες εξωκυτταρίου ουσίας

Κολλαγόνο

Φιμπρονεκτίνη

Λαμινίνη

Θρομβοσπονδίνη

ινώδες

Πρωτεϊνάσες

ΜMP-9

MMP-2

uPA, tPA

uPAR

Μόρια ωρίμανσης, 
μορφογένεσης και καθοδήγησης

Angiopoietins/Tie

Eph/Ephrins

Notch/DLL

Semaphorins/collapsins

Μεταγραφικοί παράγοντες

HIF

NFKB

FOX

PROX-1

 
Εικόνα 1. 3 Κατηγορίες ρυθμιστικών παραγόντων της αγγειογένεσης (επισημαίνονται με κόκκινο  
τα μόρια που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή). 
 

1. 2. 6 Αγγειογενετική Στροφή και Παθολογική Αγγειογένεση 

 

Η παρούσα γνώση θεωρεί ότι, στην περίπτωση πολλών παθήσεων, δίδεται ερέθισμα τόσο 

ισχυρό ώστε προκύπτει απώλεια της αγγειογενετικής ισορροπίας και υπερίσχυση των 

προαγγειογενετικών σημάτων. Η σχηματική αυτή διαδικασία λέγεται αγγειογενετική 

«στροφή» (angiogenic switch) και θεωρείται ότι είναι υπέυθυνη για πολλές από τις 

εκδηλώσεις περίπου 70 καλόηθων και κακόηθων παθήσεων.  (Πίνακας 1. 1) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, η αγγειογενετική στροφή επέρχεται ανεπιθυμήτως σε 

νοσήματα όπως ο καρκίνος και φλεγμονώδη νοσήματα, ενώ σε άλλα νοσήματα, όπως η 

ισχαιμική καρδιακή νόσος και η προεκλαμψία, δεν επέρχεται ικανοποιητική 

αγγειογενετική στροφή ή υπάρχει ανώμαλη παλινδρόμηση των υπαρχόντων αγγείων. 
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Πίνακας 1. 1 Παθολογικές καταστάσεις στις οποίες έχει περιγραφεί διαταραχή της αγγιογένεσης 
(σε παρένθεση ενδεικτικές βιβλιογραφίες). (Αναπροσαρμογή από Carmeliet, 2003) 
 

 
ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Πλεονάζουσα Αγγειογένεση 
 

Ανεπαρκής Αγγειογένεση 

1. Καρκίνος (Folkman, 1971) 1. Νόσος Alzheimer (de la Torre, 2004), Πλαγία 
Αμυοτροφική Σκλήρυνση (Oosthuyse et al. 2001) 

2. Λοιμώξεις (Frantz et al. 2005) 2. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Krupinski et al. 
1994) 

3. Αυτοάνοσα Νοσήματα (Ohno et al. 2004) 3. Υπέρταση (Sane et al. 2004), Αρτηριοσκλήρυνση 
(van Belle et al. 1997) 

4. Διαταραχές Αγγείων π.χ. Κληρονομική 
Αιμορραγική Τελαγγειεκτασία (van den Driesche 
et al. 2003), Λεμφαγγείων (Tille et al. 2004) 

4. Σακχαρώδης Διαβήτης (Waltenberger, 2001) 

5. Παχυσαρκία (Fukumara et al. 2003) 
 

5. Γαστρικό Έλκος (Jenkinson et al. 2002)  

6. Ψωρίαση (Leong et al. 2005) 
 

6. Συστηματική Σκλήρυνση (Mackiewicz et al. 
2002) 

7. Αλλεργική δερματίτιδα (Agha-Majzoub et al. 
2005) 

7. Δερματική Πορφύρα (Chang et al. 2002) 

8. Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια (Hackett et 
al. 2000) 

8. Προεκλαμψία  (Maynard et al. 2003) 

9. Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση (Voelkel et 
al. 2002) 

9. Πνευμονική Ίνωση, Εμφύσημα (Tang et al. 2004) 

10. Άσθμα (Bai et al. 2005), Αλλεργική Ρινίτιδα 
(Gosepath et al. 2005) 

10. Νεφροπάθεια (Kang et al. 2001) 

11. Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (Konno et 
al. 2004), Κίρρωση Ήπατος (Medina et al. 2005) 

11. Οστεοπόρωση (Martinez et al. 2002) 

12. Ενδομητρίωση (Groothius et al. 2005) 
 

12. Καρδιακή Ανεπάρκεια (Shiojima et al. 2005) 

13. Πολυκυστικές Ωοθήκες (Abd El Aal et al. 
2005) 

 

14. Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (Szekanecz et al. 
2005) 

 

15. Διαβητική Νεφροπάθεια (Yamamoto et al. 
2004) 

 

 

Είναι φανερό ότι η απορύθμιση της αγγειακής ανάπτυξης εμπλέκεται στην παθογένεση 

των μείζονων νοσημάτων της εποχής μας. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο ότι υπάρχει 

έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για το θεραπευτικό χειρισμό της ισορροπίας των 

αγγειογενετικών ρυθμιστών προς όφελος ή εναντίον του αγγειογενετικού μηχανισμού. 
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1. 3 Ρυθμιστικά Μόρια Αγγειογένεσης 

Τα ρυθμιστικά μόρια της αγγειογένεσης παράγονται από: τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

αγγείων, τα περικύτταρα, αγγεία στρώματος και κακοήθη κύτταρα όπως παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 1.2. 

 
Πίνακας 1.2 Ενεργοποιητές και Αναστολείς της Αγγειογένεσης (Αναπρ. από Carmeliet &Jain,2000) 
 
Ενεργοποιητής Λειτουργία Αναστολέας Λειτουργία 
VEGF Διέγερση αγγειογένεσης, 

αύξηση διαπερατότητας 
αγγείων, προσκόλληση 
λευκοκυττάρων 

VEGFR1 Ανταγωνιστής της δράσης 
VEGF  

Υποδοχείς VEGF, 
neuropilin-1  

Συγκερασμός σημάτων 
αγγειογένεσης και επιβίωσης 

Angiopoietin 2 Ανταγωνιστής της δράσης 
Angiopoietin 1 

Angiopoietin 1 και 
υποδοχέας Tie-2 

Σταθεροποίηση αγγείων, 
μείωση διαπερατότητας 
αγγείων 

TSP-1,-2 Αναστολή μετανάστευσης, 
ανάπτυξης, προσκόλλησης 
και επιβίωσης ενδοθηλιακών 
κυττάρων  

PDGF Προσέλκυση λείων μυικών 
κυττάρων 

Angiostatin Καταστολή αγγειογένεσης 
σε κακοήθειες 

TGFβ1, endoglin, 
υποδοχέας TGFβ  

Διέγερση παραγωγής 
εξωκυττάριας ουσίας 

Endostatin Αναστολή μετανάστευσης 
και επιβίωσης ενδοθηλιακών 
κυττάρων 

FGF2, HGF,  
MCP-1 

Διέγερση αγγειογένεσης Vasostatin Αναστολή ανάπτυξης 
ενδοθηλιακών κυττάρων 

Integrins αvβ3 αvβ5 
α5β1  

Υποδοχείς μακρομορίων 
εξωκυττάριας ουσίας και 
πρωτεϊνασών 

Platelet factor-4 Αναστολή σύνδεσης bFGF 
και VEGF 

PECAM (CD31), 
VE-cadherin 

Σύνδεση ενδοθηλιακών 
κυττάρων 

TIMP,αναστολείς 
MMP 

Αναστολή παθολογικής 
αγγειογένεσης 

Ενεργοποιητές 
πλασμινογόνου, 
μεταλλοπρωτεϊνάσες 

Ανακατασκευή (remodelling) 
εξωκυττάριας ουσίας, 
απελευθέρωση και 
ενεργοποίηση αυξητικών 
παραγόντων 

IFNα,β,γ, IL-4, 
IL-12, IL-18 

Αναστολή μετανάστευσης 
ενδοθηλιακών κυττάρων, 
αρνητική ρύθμιση bFGF 

PAI-1 Σταθεροποίηση καινούργιων 
αγγείων 

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ 
(προϊόν 
διάσπασης) 

Καταστολή ανάπτυξης 
ενδοθηλιακών κυττάρων 

Συνθετάση νιτρικού 
οξέος, COX-2 

Διέγερση αγγειογένεσης και 
αγγειοδιαστολής 

Prolactin Αναστολή δράσης bFGF και 
VEGF 

AC133 Ρύθμιση διαφοροποίησης 
αγγειοβλαστών 

VEGI Μορφοποίηση της 
ανάπτυξης κυττάρων 

Χυμοκίνες Πλειοτροπική δράση στην 
αγγειογένεση 

Osteopontin 
(προϊόν 
διάσπασης) 

Παρεμπόδιση μετάδοσης 
σημάτων ιντεγκρινών 

Id1/Id3 Καθορισμός ενδοθηλιακής 
πλαστικότητας 

Meth-1, Meth-2 Αναστολείς με τμήματα 
MMP 

Ephrins Ρύθμιση αρτηριακής, 
φλεβικής εξειδίκευσης 

Maspin Αναστολέας πρωτεασών 

TGFβ: transforming growth factor β, Id1/3: inhibitors of differentiation, TIMPs: tissue inhibitors of MMP, 
PAI-1: αναστολέας ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, TSP-1,-2: θρομβοσπονδίνη, COX-2: 
κυκλοοξυγενάση-2, VEGΙ: μέλος οικογένειας TNF 
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1. 3. 1 Ενεργοποιητές Αγγειογένεσης 

 

Στη συνέχεια θα γίνει βραχεία αναφορά στους καλύτερα μελετημένους ενεργοποιητές 

της αγγειογένεσης. 

 

Αυξητικοί Παράγοντες 

 

1. 3. 1. 1 VEGF 

 

O αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου είναι το πρότυπο αγγειογενετικό 

μόριο και είναι γνωστό ως VEGF-A ή VEGF (Carmeliet, 2003). Στην ίδια οικογένεια 

ανήκουν οι μορφές VEGF-B, -C και -D. Το ενδοθηλιακό κύτταρο είναι ο κατεξοχήν 

στόχος δράσης του VEGF. Υπάρχουν δύο υποδοχείς για το VEGF: VEGF receptor 1 

(VEGF R1)  και VEGF receptor 2 (VEGF R2), που έχουν δράση τυροσινικής κινάσης. Ο 

υποδοχέας VEGF R2 είναι υπέυθυνος για τη μιτωτική δράση επί των ενδοθηλιακών 

κυττάρων και την αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας. Ο υποδοχέας VEGFR1 δρα 

ανταγωνιστικά με το VEGF R2. In vitro, ο VEGF δρα αντιαποπτωτικά στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα. In vivo, η αντιαποπτωτική δράση καθορίζεται από το εξελικτικό στάδιο του 

κυττάρου: νέα αγγεία είναι VEGF-εξαρτώμενα, ενώ όταν ωριμάσουν χάνουν αυτή την 

ιδιότητα. Επίσης δρα επί του ανοσοποιητικού συστήματος, δρώντας χημειοτακτικά επί 

του VEGFR1 των μονοκυττάρων  και αναστέλλοντας την ανάπτυξη των δενδριτικών 

κυττάρων. Ένας τρίτος υποδοχέας VEGF R3 έχει περιγραφεί και ευθύνεται για την 

ανάπτυξη των λεμφαγγείων μέσω της δράσης των VEGF-C και -D (Ferrara & Gerber, 

2001, Ferrara et al. 2003). 

Ο κύριος ρυθμιστής της μεταγραφής VEGF είναι η υποξία μέσω του παράγοντα HIF-1α. 

Η παραγωγή VEGF αυξάνεται από μεσολαβητές της φλεγμονής (TGFβ, IL-1α) και από 

μηχανική τάση. Μετά τη σύνδεση του VEGF με το VEGF R2, ο υποδοχέας διμερίζεται 

και φωσφορυλιώνονται τυροσίνες διαφόρων πρωτεϊνικών στόχων, όπως η φωσφολιπάση 

C-γ, κινάση PI-3, ο ενεργοποιητής της Ras GTP-άσης και η οικογένεια Src. 

Το μόριο VEGF εκφράζεται σε αρκετά κακοήθη κύτταρα (Ferrara & Kerbel, 2005). 

(Εικόνα 1. 4) 
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VEGF-B
VEGF

VEGF-C

VEGF-D

VEGF-R1 VEGF-R2 VEGF-R3

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ

Καρκινικό
κύτταρο

Φλεγμονώδες
κύτταρο

 
Εικόνα 1. 4 Μέλη της οικογένειας VEGF και δράση επί των υποδοχέων. Το κύριο μόριο VEGF δρα επί 
των υποδοχέων VEGF R1 και VEGF R2 ρυθμίζοντας την αγγειογένεση, ενώ τα μόρια VEGF-C και -D 
(μέσω του υποδοχέα VEGF R3) προάγουν τη λεμφαγγειογένεση (Αναπροσαρμογή από Younes, 2005). 
 

 

1. 3. 1. 2 HGF 

 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο παράγοντας HGF εκκρίνεται από μεσεγχυματικά 

κύτταρα ως ανενεργές πρόδρομο μόριο, το οποίο στη συνέχεια ενεργοποιείται με τη 

δράση ενεργοποιητή σε ενεργό διμερές. Ο HGF συνδέεται με τον υποδοχέα c-met που 

εκφράζεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και έχει δράση τυροσινικής κινάσης. Ο HGF είναι 

ισχυρό μιτογόνο, μορφοποιητικός και κινητοποιός παράγοντας για ποικιλία επιθηλιακών 

κυττάρων, όπως τα ηπατοκύτταρα, ενοδηλιακά κύτταρα, επιθηλιακά κύταρα μαστού κ.α.. 

Προάγει την αγγειογένεση ανεξάρτητα, αλλά και μέσω αύξησης της παραγωγής VEGF 

από το ενδοθήλιο. Ο HGF υπερεκφράζεται από ποικιλία κακοήθων κυττάρων 

σχηματίζοντας αυτοκρινείς αγκύλες που προάγουν την ανάπτυξης της κακοήθειας. Σε 

ορισμένους όγκους επέρχεται αυτόνομη ενεργοποίηση του υποδοχέα c-met ανεξάρτητα 

από την παραγωγή HGF (Desiderio, 2007).  
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1. 3. 1. 3 bFGF  

 

Ο basic fibroblast growth factor (bFGF ή FGF2) συνδέετεαι με τους υποδοχείς FGFR1 

και FGFR2 με δράση τυροσινικής κινάσης. Ο FGFR1 προκαλεί την ενδοθηλιακή 

μετανάστευση και διαφοροποίηση ενώ ο FGFR2 μόνο τη μετανάστευση. Ο bFGF 

φαίνεται να πολλαπλασιάζει το αγγειογενετικό ερέθισμα ενεργοποιώντας εναλλακτικές 

αγγειογενετικές οδούς, όπως του VEGF. Επίσης, ο bFGF επάγει τη μεταγραφή του HGF. 

Υπερέκφραση του bFGF έχει περιγραφεί σε διάφορες κακοήθειες (Powers et al. 2000). 

 

1. 3. 1. 4  PDGF  

 

Η οικογένεια των PDGF (Platelet derived growth factor) περιλαμβάνει 5 διμερείς 

αυξητικούς παράγοντες που εκδηλώνουν τη βιολογική τους δράση μετά από σύνδεση σε 

2 σχετιζόμενους υποδοχείς με δράση τυροσινικής κινάσης: PDGFRα και PDGFRβ. Οι 

πέντε ισομορφές του PDGF συνδέονται με ομοδιμερή ή ετεροδιμερή συμπλέγματα των 

υποδοχέων α και β. Μετά τη σύνδεση στον υποδοχέα ενεργοποιούνται οι ενδοκυττάριοι 

οδοί Ρ3Κ, Ras MAPK και φωσφολιπάσης C. Ο PDGF παράγεται από αιμοπετάλια και τα 

κύτταρα στόχοι είναι ινοβλάστες και λεία μυικά κύτταρα στα οποία ασκεί μιτωτική και 

χημειοτακτική δράση. Επίσης, προκαλεί την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού 

ακτίνης. Ο PDGFRβ είναι απαραίτητος παράγοντας για την προσέλκυση περικυττάρων 

και την ωρίμανση της μικροκυκλοφορίας. Επίσης η μετάδοση σημάτων μέσα του 

PDGFRα είναι σημαντική για τη δημιουργία αγγειογενετικού στρώματος και την 

παραγωγή VEGF (Alvarez et al. 2006). 

 

Μεταγραφικοί Παράγοντες 

 

1. 3. 1. 5 HIF  

 

O παράγοντας επαγόμενος από την υποξία (hypoxia inducible factor) είναι ετεροδιμερές 

αποτελούμενο από α και β υπομονάδα. Η α υπομονάδα περιγράφεται σε τρεις ισομορφές 
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1α, 2α και 3α. Οι 1α και 2α αλληλεπιδρούν με στοιχεία ανταπόκρισης στην υποξία 

(hypoxia responsive elements) στον πυρήνα και επάγουν μεταγραφική δραστηριότητα 

100 περίπου γονιδίων-στόχων. Ο 3α δρα ως αρνητικός ρυθμιστής της δράσης των 1α και 

2α. Σε επάρκεια οξυγόνου, η υδροξυλίωση του μορίου 1α οδηγεί στην αποσύνθεσή του 

στο πρωτεάσωμα καταστέλλοντας τη μεταγραφική του δραστηριότητα. Σε υποξικές 

συνθήκες, εμποδίζεται η υδροξυλίωση και ο HIF-1α μετακινείται στον πυρήνα. Εκεί 

επάγει την παραγωγή κύριων αγγειογενετικών μορίων όπως το VEGF και PDGF, 

παράλληλα και μορίων ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου και πρωτεόλυσης της βασικής 

μεμβράνης (όπως τη MMP-2).  (Εικόνα 1. 5) Η απώλεια της φυσιολογικής αποσύνθεσης 

του HIF-1α σε νορμοξικές συνθήκες και κατ’ επέκταση η υπερέκφρασή του θεωρείται 

επιγενετικός μηχανισμός στην καρκινογένεση (Gordan & Simon, 2007). 

 

 
Εικόνα 1. 5  Φυσιολογική ρύθμιση της μεταγραφικής δραστηριότητας του HIF-1α. Ο HIF-1α συνεχώς 
μεταγράφεται αλλά κάτω από νορμοξικές συνθήκες δύο μόρια προλίνης, σε περιοχή εξαρτώμενη από τη 
συγκέντρωση οξυγόνου, υδροξυλιώνονται με τη δράση της οικογένειας των οξυγονο-εξαρτώμενων 
υδροξυλασών προλίνης (PHD1-3). Το αποτέλεσμα της υδροξυλίωσης είναι η ένωση του HIF-1α με την 
πρωτείνη von Hippel-Lindau (pVHL), η επέλευση ubiquitylation (Ub) (ubiquitylation είναι η κυτταρική 
λειτουργία σήμανσης πρωτεϊνών από τις οποίες το κύτταρο θέλει να απαλλαχθεί) και τελική διάσπαση του 
HIF-1α στο πρωτεάσωμα. Επίσης η σύνδεση του HIF-1α με το μεταγραφικό ενεργοποιητή p300 
αναστέλλεται από φυσιολογική συγκέντρωση οξυγόνου. Όταν η συγκέντρωση οξυγόνου πέσει κάτω από 
5% οι υδροξυλάσες PHD1-3 απενεργοποιούνται και ο HIF-1α μπορεί πλέον να περάσει στον πυρήνα όπου 
συνδέεται με τους συμπαράγοντες ARNT και p300, ενεργοποιώντας τη μεταγραφή γονιδίων που ξεκινούν 
τη διαδικασία της αγγειογένεσης, απόπτωσης, γλυκόλυσης και πρωτεόλυσης. (Ανατύπωση από Gordan & 
Simon, 2007) 

Νορμοξικές 
συνθήκες 

Υποξικές 
συνθήκες 

Διάσπαση στο πρωτεάσωμα 
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Μόρια Ωρίμανσης 

 

1. 3. 1. 6 Angiogenin 

 

Το μόριο angiogenin είναι μέλος της υπερ-οικογένειας των ριβονουκλεασών το οποίο 

διαθέτει έντονη αγγειογενετική δράση. Δρα επίσης ως πρωτείνη οξείας φάσης, 

αυξάνοντας κατά τη φλεγμονή. Αύξηση της έκφρασής του και των επιπέδων του στο 

αίμα έχει περιγραφεί σε ποικίλες κακοήθειες (Adams & Subramanian, 1999, Tello-

Montoliu et al. 2006). 

 

1. 3. 1. 7 Αngiopoietin-2  

 

Στη φυσιολογική αγγειογένεση το μόριο angiopoietin-2 προσδένεται στον υποδοχέα tie 

2. Η σύνδεση αυτή, υπό την παρουσία VEGF, προκαλεί απομάκρυνση των περικυττάρων 

από το ενδοθήλιο των αγγείων και αύξηση της διαπερατότητάς τους. Η angiopoietin-2 

(μαζί με άλλες πρωτεάσες) αποδομεί τη βασική μεμβράνη και τη μεσοκυττάρια ουσία 

ταυτόχρονα, εκθέτοντας έτσι τα ενδοθηλιακά κύτταρα στη δράση αγγειογενετικών 

μορίων, οπότε προάγεται η αγγειογένεση. Αντίθετα, το μόριο angiopoietin-1 προκαλεί 

σταθεροποίηση του τοιχώματος του αγγείου δρώντας αντιαγγειογενετικά  Υπερέκφραση 

της angiopoietin-2 σε σχέση με την angiopoietin-1 έχει περιγραφεί ως παθολογικός 

μηχανισμός επέκτασης ποικίλων νεοπλασιών (Bach et al. 2007). 

  

Πρωτεϊνάσες 

 

1. 3. 1. 8 Μεταλλοπρωτεϊνάση 2 (MMP-2) 

 

Η πρωτεόλυση της βασικής μεμβράνης είναι επιβοηθητικός μηχανισμός για την 

επέκταση του νεοαγγείου και επιτελείται μέσω της δράσης μεταλλοπρωτεϊνασών όπως η 

MMP-2. Η παραγωγή MMP-2 ενεργοποιείται κατόπιν μηχανικής τάσης καθώς και από 

αυξητικούς παράγοντες όπως το bFGF και VEGF.  
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1. 3. 1. 9 Χυμοκίνες-Κυτοκίνες 

 

Οι κυτοκίνες είναι μόρια που μοιάζουν με ορμόνες τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία 

των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και παίζουν βασικό ρόλο στην έναρξη, 

πρόοδο και τερματισμό της ανοσολογικής απάντησης. 

Ειδική κατηγορία κυτοκινών με εξειδικευμένη λειτουργία είναι οι χυμοκίνες που παίζουν 

βασικό ρόλο στη χημειοταξία κυττάρων. Κυριότεροι εκπρόσωποι χυμοκινών είναι η IL-8 

και ο MCP-1 (παράγοντας προσέλκυσης μονοκυτταρών). 

Η IL-8, πέρα από τη χημειοτακτική δράση επί των ουδετεροφίλων, διαθέτει και 

απευθείας αγγειογενετική δράση (Yuan et al. 2005).  

 

1. 3. 2 Αντιαγγειογενετικοί Παράγοντες 

 

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διακοπή των θετικών ενισχυτικών 

σημάτων από τους προαναφερόμενους αγγειογενετικούς παράγοντες. Παραδείγματα 

αποτελούν το μόριο angiostatin, το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση του HGF και το μόριο 

endostatin, το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση του VEGF. Και τα δύο αυτά αντι-

αγγειογενετικά μόρια έχουν επιδείξει αντινεοπλασματική δράση σε πειραματικά μοντέλα 

(O’Reilly et al. 1994, Wajih & Sane, 2003). 
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1. 4 Αγγειογένεση στην Ογκολογία  

 

1. 4. 1 Αγγειογενετικοί Ρυθμιστές στις Νεοπλασίες 

 

Η νοσολογική αντιμετώπιση της αγγειογένεσης ξεκίνησε από τους συμπαγείς όγκους και 

μεγάλο μέρος των πληροφοριών που διαθέτουμε σήμερα σε σχέση με τη ρύθμιση της 

αγγειογένεσης προέρχεται από μελέτη κακοηθειών. Πρώτος ο Folkman,  το 1971, έδειξε 

ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα σε συμπαγείς όγκους δεν μπορούν να αναπτυχθούν πέραν 

του 0.1 χιλιοστού χωρίς την ανάπτυξη νεοαγγείου που να υποστηρίζει την οξυγόνωση 

και θρέψη τους (Folkman, 1971, Folkman et al. 1989). Τα κακοήθη κύτταρα 

χρησιμοποιούν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς ρύθμισης της αγγειογένεσης όπως η 

ανταπόκριση στην υποξία στο κέντρο αναπτυσσόμενου όγκου και στη μηχανική τάση 

από την πολλαπλασιαζόμενη μάζα. Επιπλέον, όμως, διαθέτουν μηχανισμούς εγγενείς της 

κακοήθειας που αποκλίνουν του φυσιολογικού. Κατά πρώτον η γενετική αστάθεια των 

κακοήθων κυττάρων οδηγεί στην ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή απώλεια 

ογκοκατασταλτικών αγγειογενετικών γονιδίων. Σαν αποτέλεσμα, αρκετά κακοήθη 

κύτταρα παράγουν αγγειογενετικές ουσίες και συμμετέχουν αυτά τα ίδια στο σχηματισμό 

των αγγείων που εξασφαλίζουν την επιβίωση και εξάπλωσή τους. Άλλα νεοπλασματικά 

κύτταρα, όπως στο μελάνωμα, αποκτούν φαινοτυπικούς χαρακτήρες ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Η προτιμόμενη αγγειογενετική οδός φαίνεται ότι εξαρτάται κατά πολύ από το 

ιστό προέλευσης και θέση ανάπτυξης της κακοήθειας και το εξελικτικό στάδιο, καθώς 

κατά την πορεία του καρκίνου συσσωρεύονται γενετικές βλάβες.  

 

Στην Εικόνα 1. 6 φαίνεται η σχέση των κυριότερων αγγειογενετικών ρυθμιστών με την 

αγγειογενετική διαδικασία στον καρκίνο.  
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Εικόνα 1. 6 H συμμετοχή των καρκινικών κυττάρων στον αγγειογενετικό κύκλο. Κακοήθη κύτταρα 
παράγουν ενεργοποιητές της αγγειογένεσης, όπως το VEGF, bFGF και IL-8. Αυτοί προκαλούν τον 
πολλαπλασιασμό και μετανάστευση γειτονικών ενδοθηλιακών κυττάρων. Μία άλλη πηγή αγγειογενετικών 
ενεργοποιητών είναι τα κύτταρα του στρώματος (ινοβλάστες, φλεγμονώδη κύτταρα και κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος). Οι ινοβλάστες γύρω από την κακοήθεια παράγουν τον παράγοντα 1 του 
στρώματος (SDF-1) και VEGF τα οποία κινητοποιούν πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα από το μυελό. Τα 
κακοήθη κύτταρα απελευθερώνουν μόρια όπως PDGF-A, PDGF-C, και TGFβ, τα οποία προσελκύουν 
ινοβλάστες στην περιοχή της κακοήθειας. Επίσης οι ινοβλάστες γύρω από τον όγκο παράγουν μόρια όπως 
HGF, epidermal growth factors, που προάγουν τον πολλαπλασιασμό και επιβίωση των καρκινικών 
κυττάρων. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η γνώση του ρόλου των ρυθμιστών και ειδικά των αναστολέων 
της αγγειογένεσης βρίσκεται σε αρχικά στάδια (Ανατύπωση από Ferrara & Kerbel, 2005). 
 

 

 

1. 4. 2 Διαφορά Νεοπλασματικών από Φυσιολογικά Νεοαγγεία 

 

Τα νεοαγγεία στον καρκίνο διαφέρουν από τα φυσιολογικά στα εξής σημεία: (α) Στην 

κατασκευή του τοιχώματος των νεοσχηματιζόμενων αγγείων στους συμπαγείς όγκους 

μπορούν να συμμετέχουν και νεοπλασματικά κύτταρα, (β) Τα νεοαγγεία των κακοηθειών 
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παρουσιάζουν δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες: τα αγγεία είναι διεσταλμένα και 

ανισομερή σε διάμετρο με ανώμαλη παράπλευρη κυκλοφορία, (γ) Η ανταπόκριση των 

νεοαγγείων του όγκου σε αγγειογενετικά και ορμονικά σήματα διαφέρει από εκείνη των 

φυσιολογικών αγγείων και (δ) Τα κακοήθη νεοαγγεία χαρακτηρίζονται από αυξημένη 

διαπερατότητα λόγω της ύπαρξης οπών στο τοίχωμα και ασυνεχειών στη βασική τους 

μεμβράνη.  (Εικόνα 1. 7) 

 

 
Εικόνα 1. 7 Ηλεκτρονική φωτογραφία σάρωσης Α. Από φυσιολογικό πλέγμα μικροαγγείων σε vasa 
vasorum καρωτίδας αρουραίου. Φαίνεται η οργανωμένη διάταξη των αρτηριδίων, τριχοειδών και 
φλεβιδίων (βέλη). Β. Από παθολογικό πλέγμα μικροαγγείων σε νεοπλασματικό ανθρώπινο ιστό 
εμφυτευμένο σε ποντίκι. Φαίνεται η κατάργηση της ιεραρχικής διάταξης των αγγείων τα οποία δεν 
μπορούν να διαχωριστούν σε φλέβες ή αρτηρίες. (Ανατύπωση από McDonald &Choyke, 2003) 
 

 

Αν και οι περισσότερες πληροφορίες για την αγγειογένεση στον καρκίνο έχουν προκύψει 

από μελέτες συμπαγών όγκων, τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να υπάρχουν 

δεδομένα για τη συμμετοχή της αγγειογένεσης στην εξέλιξη και αιματολογικών 

κακοηθειών, όπως λευχαιμιών και λεμφωμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ 

 

2. 1 Ορισμός Hodgkin και Μη Hodgkin Λεμφωμάτων 

 

Τα λεμφώματα είναι κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού ιστού που προκύπτουν από 

την εξαλλαγή λεμφοκυττάρου και δημιουργία κλώνου. Πρόκειται για ετερογενή ομάδα 

νεοπλασμάτων με ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά και ποικίλη φυσική πορεία. 

Ανάλογα με το λεμφοκύτταρο προέλευσης, τα λεμφώματα διακρίνονται σε Β, Τ και 

προερχόμενα από ΝΚ κύτταρα. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν μόνο λεμφώματα Β 

προέλευσης.  

Τα Β Μη Hodgkin  λεμφώματα αποτελούν τα συνηθέστερα λεμφώματα. Πιστεύεται ότι 

προέρχονται από την κλωνική επέκταση Β κυττάρου που υπέστη κλωνική εξαλλαγή σε 

κάποιο από τα στάδια φυσιολογικής λεμφικής διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα να 

διατηρεί κάποια από τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου σταδίου ωρίμανσης του 

φυσιολογικού λεμφοκυττάρου. Έτσι, στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται λεμφώματα 

από άωρα λεμφοκύτταρα μέχρι και από ώριμα πλασματοκύτταρα που παράγουν 

ανοσοσφαιρίνη. 

Ιδιαίτερη κατηγορία λεμφώματος από Β λεμφοκύτταρα αποτελεί το λέμφωμα Hodgkin, 

το οποίο, λόγω των ιστολογικών και κλινικών του ιδιαιτεροτήτων, ταξινομείται και 

αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα Β Μη Hodgkin λεμφώματα  

 

2. 2 Ταξινόμηση  

 

Λόγω της μεγάλης ετερογένειας των Β λεμφωμάτων, η χρήση κοινής ορολογίας στη 

διάγνωση και αντιμετώπιση παρουσίαζε δυσκολίες. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 

προτάθηκε το πρώτο σύστημα ταξινόμησης του Rapapport. Έκτοτε ακολούθησαν 

αρκετές ταξινομήσεις που προσπάθησαν να συγκεράσουν τον αυξανόμενο όγκο γνώσεων 

σχετικά με τη βιολογία των λεμφωμάτων. Κοινής αποδοχής ταξινόμηση είναι η Revised 

European-American classification of Lymphoid neoplasms (REAL) (Lee Harris et al. 
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1994) που συστηματοποιεί τα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα με βάση την κλινική 

συμπεριφορά, αξιοποιώντας τα ανοσολογικά και μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.  

Σύμφωνα με την ταξινόμηση REAL, τα Β Μη Hodgkin λεμφώματα ταξινομούνται σε 

λανθάνοντα ή χαμηλής κακοηθείας ή χαμηλού κινδύνου (όπως το οζώδες λέμφωμα), σε 

επιθετικά ή υψηλής κακοηθείας ή ενδιάμεσου κινδύνου λεμφώματα (όπως τα διάχυτα 

από μεγάλα Β κύτταρα) και σε πολύ επιθετικά ή πολύ υψηλής κακοήθειας ή υψηλού 

κινδύνου (όπως το λέμφωμα Burkitt). Ο χαρακτηρισμός «επιθετικότητα» αναφέρεται σε 

βιολογική συμπεριφορά, ο «βαθμός κακοήθειας» σε ιστολογικά χαρακτηριστικά και ο 

«βαθμός κινδύνου» στην πρόγνωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για 

την ίδια νοσολογική οντότητα. Χωρίς θεραπεία η επιβίωση της πρώτης κατηγορίας 

μετριέται σε έτη, της δέυτερης σε μήνες και της τρίτης σε εβδομάδες. 

Η ταξινόμηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εφαρμογή στην κλινική πράξη και έχει 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή για την ομαδοποίηση των Β Μη Hodgkin 

λεμφωμάτων (Πίνακας 2 Παραρτήματος). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) αναβάθμισε περαιτέρω το σύστημα REAL, 

διατηρώντας την ίδια ομαδοποίηση ανάλογα με το βαθμό επιθετικότητας και κακοηθείας,  

συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα εξελίξεις στη γνώση των ανοσολογικών και γενετικών 

χαρακτηριστικών των λεμφωμάτων. Η ταξινόμηση της WHO που ολοκληρώθηκε το 

1999 (World Health Organization Classification of Tumours, 2001) είναι η πιο πρόσφατη 

ταξινόμηση και σε αυτήν περιλαμβάνονται όλες οι νοσολογικές οντότητες προερχόμενες 

από Β, Τ λεμφοκύτταρα και ΝΚ κύτταρα. Αυτή η ταξινόμηση έχει χρησιμοποιηθεί στην 

ιστολογική διάγνωση όλων των συμπεριλαβανομένων λεμφωμάτων σε αυτή τη διατριβή. 

(Πίνακας 1 Παραρτήματος). 

Από την ετερογενή ομάδα των Β Μη Hodgkin λεμφωμάτων οι κύριες οντότητες στην 

ομάδα των χαμηλής κακοηθείας είναι το οζώδες λέμφωμα, λέμφωμα από μικρά 

λεμφοκύτταρα/χρόνια λεμφική λευχαιμία, το λέμφωμα οριακής ζώνης σχετιζόμενο με 

βλεννογόνο (MALT) και το λέμφωμα από κύτταρα μανδύα. Το οζώδες λέμφωμα 

προέρχεται από κύτταρα (κεντροκύτταρα και κεντροβλάστες) των λεμφοζιδίων. Το 

MALT προέρχεται από κύτταρα της οριακής ζώνης των αντιδραστικών Β λεμφοζιδίων 

στα βλεννογόνο συνήθως του γαστρεντερικού σωλήνα, ενώ το λέμφωμα του μανδύα 

προέρχεται από κύτταρα μανδύα λεμφοζιδίων χωρίς αντιγονική εμπειρία. Η πρόοδος στη 
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μοριακή βιολογία οδήγησε στην ανακάλυψη χαρακτηριστικών γενετικών βλαβών που 

χαρακτηρίζουν τα επιμέρους λεμφώματα. Το 85% των οζωδών λεμφωμάτων 

χαρακτηρίζεται από τη χρωμοσωμιακή διαμετάθεση 14;18  που οδηγεί στην 

υπερέκφραση του αντιαποπτωτικού ογκογονιδίου bcl2,  60% των MALT 

χαρακτηρίζονται από τρισωμία του χρωμοσώματος 3 ενώ 70% των λεμφωμάτων του 

μανδύα υπερεκφράζει το γονίδιο κυκλίνη D, ρυθμιστικό του κυττραρικού κύκλου.  

Στην ομάδα των υψηλής κακοήθειας λεμφωμάτων, κύριος εκπρόσωπος είναι το διάχυτο 

από μεγάλα Β λεμφοκύτταρα. Τα μεγάλα Β λεμφοκύτταρα θεωρείται ότι προέρχονται 

από ενεργοποιημένα πολλαπλασιαζόμενα περιφερικά λεμφοκύτταρα του λεμφοζιδίου, 

μετά από αντιγονική εμπειρία. Παρουσιάζουν αυξημένο μιτωτικό δείκτη και 

χαρακτηριστικά εκφράζουν το ογκογονίδιο bcl6.  

Η ταξινόμηση των Hodgkin  λεμφωμάτων είναι πιο απλή: το παθογνωμικό 

παθολογοανατομικό εύρημα είναι το κακόηθες Reed-Sternberg (RS) κύτταρο που 

αναπτύσσεται μέσα σε κυτταρικό υπόστρωμα από αντιδραστικά (μη νεοπλασματικά) 

λεμφοκύτταρα, φλεγμονώδη και βοηθητικά κύτταρα. Το RS κύτταρο προέρχεται από Β 

λεμφοκύτταρο του βλαστικού κέντρου και αποτελεί λιγότερο από το 1% του κυτταρικού 

πληθυσμού του προσβεβλημένου λεμφαδένα. Το Hodgkin  λέμφωμα περιλαμβάνει 2 

κύριες ιστολογικές ομάδες: το οζώδες με λεμφοκυτταρική επικράτηση και το κλασικό 

Hodgkin.  

 

2. 3 Επιδημιολογία 

 

Τα Μη Hodgkin λεμφώματα αποτελούν περίπου το 4% των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων 

ανά έτος παγκοσμίως. Η επίπτωση διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή 

(15/100.000 πληθυσμού στις ΗΠΑ έναντι 1.2/100.000 πληθυσμού στην Κίνα) και 

σταδιακά παρουσιάζει αύξηση σε αντίθεση με τα Hodgkin λεμφώματα των οποίων η 

συχνότητα παραμένει σταθερή. Η σχετική αναλογία των Hodgkin και Μη Hodgkin Β 

λεμφωμάτων φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 2. 1.   
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Εικόνα 2. 1 Σχετική συχνότητα Hodgkin και των κυριότερων ομάδων Β Μη Hodgkin λεμφωμάτων. 
(Σύμφωνα με στοιχεία WHO classification of tumours of hematopoietic and lymphoid tissues, 2001)   
 

 

2. 4 Παθογένεση 

 

Στην παθογένεση των Β λεμφωμάτων έχουν ενοχοποιηθεί λοιμώδεις παράγοντες όπως ο 

ιός EBV (ειδικά για τη νόσο Hodgkin και το ενδημικό Burkitt) και το Helicobacter pylori 

για το γαστρικό MALT. Επίσης η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος π.χ. 

ανοσοκαταστολή λόγω HIV λοίμωξης ή χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, 

σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση Hodgkin και Μη Hodgkin  λεμφωμάτων. 

 

2. 5 Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Το Hodgkin λέμφωμα ξεκινά συνήθως από λεμφαδενική ομάδα στην περιοχή του 

τραχήλου και επεκτείνεται λεμφογενώς σε παρακείμενες λεμφαδενικές ομάδες. Τα Μη 

Hodgkin λεμφώματα εξορμώνται συνήθως από λεμφαδένες, αν και μπορούν να 

προσβάλλουν οποιονδήποτε ιστό. Τα χαμηλού βαθμού κακοήθειας συνήθως είναι 
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διεσπαρμένα κατά την πρωτοδιάγνωση, με συμμετοχή του μυελού των οστών ενώ τα 

υψηλού βαθμού κακοήθειας, εντοπισμένα σε αρχικά στάδια, επεκτείνονται λεμφογενώς 

και αιματογενώς. Τα Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα συχνά διηθούν το ήπαρ και 

σπλήνα. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών εμφανίζει Β συμπτώματα τα οποία συνίστανται 

στην παρουσία πυρετού, νυκτερινών εφιδρώσεων ή και απώλειας >10% σωματικού 

βάρους κατά το 6μηνο πριν από τη διάγνωση. 

 

2. 6 Ανοσολογική Κατάσταση-Κυτοκίνες 

 

Ο νεοπλασματικός πληθυσμός στο Hodgkin είναι περίπου 1% των κυττάρων του 

λεμφαδένα. Το Hodgkin λέμφωμα χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν νόσος με απορύθμιση 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Έχει περιγραφεί χαρκτηριστικά ως «όγκος κυττάρων 

που παράγει κυτοκίνες» (Gruss et al. 1997). Από αυτό τον περιγραφικό όρο είναι φανερό 

ότι υπάρχει αμφίδρομη δράση μίας πληθώρας κυτοκινών μεταξύ των Reed-Sternberg 

κυττάρων και περιβαλλόντων αντιδραστικών κυττάρων (μακροφάγων, λεμφοκυττάρων, 

ουδετερόφιλων, ηωσινόφιλων, μαστοκυττάρων). Για παράδειγμα, κεντρικό ρόλο στην 

παθογένεση του Hodgkin λεμφώματος παίζουν οι κυτοκίνες IL-6 και TNFα μέσω της 

διέγερσης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB. Οι κυτοκίνες αυτές παράγονται από τα 

ίδια τα H-RS κύτταρα. 

Όμως, η έντονη ανοσολογική απάντηση του οργανισμού δεν είναι ικανή να περιορίσει 

αυτό το μικρό νεοπλασματικό πληθυσμό. Η ανοσολογική ανεπάρκεια είναι φανερή από 

τη μειωμένη κυτταρική ανταπόκριση σε αντιγόνα, χαμηλό λόγο CD4+/CD8+ και την 

ευπάθεια σε ευκαιριακές λοιμώξεις.   Σε επίπεδο κυτοκινών αυτό εκφράζεται με την 

επικράτηση Th2 τύπου ανταποκρισης (ανεργικής) παρά την ύπαρξη ισχυρών 

συνδιεγερτικών σημάτων. Στην Th2 ανταπόκριση επικρατούν κυτοκίνες όπως η IL-4  και 

IL-10. Η ανταποκριση Th1 χαρακτηρίζεται κυρίως από την παραγωγή IL-2,  IL-12 και 

IFNγ από τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. 

Η ανοσολογική κατάσταση έχει σχέση και με την ανάπτυξη των Β Μη Hodgkin 

λεμφωμάτων. Αυτό είναι φανερό από την αυξημένη επίπτωσή τους σε ασθενείς με 

ανοσοκαταστολή (φαρμακευτική ή επιγενής) ή με αυτοάνοσα νοσήματα. 
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2. 7 Σταδιοποίηση 

 

Το σύστημα σταδιοποίησης που εφαρμόζεται γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια Ann 

Arbor με τις βελτιώσεις Cotswolds (Πίνακας 3 Παραρτήματος), που αρχικά εισήχθη για 

τα Hodgkin λεμφώματα αλλά χρησιμοποιείται για τη σταδιοποίηση του συνόλου των 

λεμφωμάτων. Η σταδιοποίηση πειλαμβάνει την κλινική εξέταση, εξέταση περιφερικού 

άιματος, μυελού των οστών, αξονική τομογραφία θώρακα-άνω-κάτω κοιλίας και 

καθορίζει 4 στάδια λεμφώματος. Πρόσφατα εφαρμόζονται οι τεχνικές 

σπινθηρογραφήματος με Γάλλιο και PET scan για εντοπισμό ενεργού νόσου.  

 

2. 8 Πρόγνωση 

 

Το Hodgkin λέμφωμα, σαν συνολική ομάδα, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική επιβίωση 

με τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα (80% μακροχρόνια επιβίωση). Υπάρχουν όμως 

υποομάδες ασθενών με Hodgkin που έχουν μικρότερη επιβίωση, η οποία καθορίζεται 

από την ύπαρξη επιμέρους επιβαρυντικών παραγόντων. Η προγνωστική κλίμακα που 

εφαρμόζεται σε Hodgkin λεμφώματα προχωρημένων σταδίων (III & IV) είναι η 

προτεινόμενη από τη Γερμανική Ομάδα Μελέτης Λεμφωμάτων (Hasenclever & Diehl, 

1998) (Πίνακας 4 Παραρτήματος). Ορισμένες από αυτές τις παράμετρους έχουν 

προγνωστική αξία σε Hodgkin αρχικών σταδίων (Ι,ΙΙ) και χρησιμοποιούνται στις 

μελέτες του EORTC (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Θεραπείας Καρκίνου) 

(Cosset et al. 1992).   
Στα Μη Hodgkin λεμφώματα η πρόγνωση διαφοροποιείται ανάλογα με την ιστολογική 

κατηγορία και το βαθμό κακοήθειας. Στην ομάδα των χαμηλής κακοήθειας 

συγκαταλέγονται λεμφώματα καλής πρόγνωσης, όπως γαστρικά MALT που πετυχαίνουν 

10ετή επιβίωση στο 80% (Τhieblemont et al. 2000), και κακής, όπως το λέμφωμα 

μανδύα με μέση επιβίωση μόνο 3-4 χρόνια (Bosch et al. 1998). Στην ομάδα των 

επιθετικών DLBCL λεμφωμάτων η σύγχρονη θεραπεία προσφέρει μακροχρόνια 

επιβίωση στους μισούς ασθενείς. Η επιβίωση όμως των ασθενών εξαρτάται από την 

ύπαρξη επιμέρους προγνωστικών παραγόντων. Από τις υπάρχουσες προγνωστικές 
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κλίμακες για τα Μη Hodgkin λεμφώματα στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το 

International Prognostic Score (The International Non Hodgkin’s lymphoma Prognostic Factors 

Project, 1993) (Πίνακας 4 Παραρτήματος). Η προγνωστική αυτή κλίμακα εισήχθη για 

επιθετικά λεμφώματα αλλά έχει εφαρμογή και στα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα 

(Ηermans et al. 1995).  

Στον Πίνακα 2. 1 φαίνεται η 5 ετής επιβίωση Hodgkin και Mη Hodgkin ασθενών 

ανάλογα με το βαθμό τους στην αντίστοιχη Προγνωστική κλίμακα. 

 

Πίνακας 2. 1 5ετής επιβίωση Hodgkin και Μη Hodgkin ασθενών σταδίων III, IV. 
(Αναπροσαρμογή από στοιχεία Hasenclever & Diehl, 1998 & The International Non Hodgkin’s lymphoma 
Prognostic Factors Project,1993). 
 

Hodgkin score  5 ετής επιβίωση ελεύθερη νόσου (%) 
0 84 
1 77 
2 67 
3 60 
4 51 
5-7 42 
Non Hodgkin IPS 5ετής συνολική επιβίωση (%)  
0-1 73 
2 51 
3 43 
4-5 26 

 

2. 9 Θεραπεία 

 

Η πρόγνωση των Hodgkin λεμφωμάτων έχει βελτιωθεί δραματικά μετά από την 

εισαγωγή της ακτινοθεραπείας και συνδυασμένης χημειοθεραπείας. Η πρώτη επιτυχής 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία MOPP χορηγήθηκε τη δεκαετία του 60, εντούτοις 

συνοδεύτηκε από δευτερογενείς κακοήθειες και στειρότητα. Το βελτιωμένο σχήμα 

ABVD αποτελεί το καθιερωμένο σχήμα θεραπείας σήμερα. Πιο πρόσφατο σχήμα 

αποτελεί το πολυφαρμακευτικό BEACOPP που σχεδιάστηκε βάσει μαθηματικού 

μοντέλου. Η επιλογή του κατάλληλου είδους και χρόνου θεραπείας σταθμίζει πολλούς 

επιμέρους παράγοντες, αλλά σε γενικές γραμμές ασθενείς σταδίου πάνω από στάδιο ΙΑ 

λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή συνδυασμένη χημειο-ακτινοθεραπεία. 
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Η χορήγηση θεραπείας σε χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα δεν φαίνεται γενικά να 

επηρεάζει τη φυσική τους ιστορία, με εξαίρεση την αντι-ελικοβακτηριδιακή αγωγή σε 

γαστρικά MALT αρχικού σταδίου. Η θεραπεία στοχεύει συνήθως στη συμπτωματική 

ανακούφιση και περιλαμβάνει ήπια χημειοθεραπευτικά (π.χ. χλωραμβουκίλη), 

κορτικοστεροειδή, φλουνταραμπίνη και συνδυασμό χημειοθεραπευτικών με χαμηλή 

δόση ανθρακυκλίνης. Η θεραπεία των επιθετικών DLBCL στηρίζεται σε υψηλές δόσεις 

ανθρακυκλίνης με πλέον καθιερωμένο το σχήμα CHOP. Hodgkin και Μη Hodgkin 

DLBCL λεμφώματα μπορεί να αντιμετωπιστούν με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των 

οστών στην πρώτη υποτροπή.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ 

 

3. 1 Γενικά 

 

Η μελέτη του ρόλου της αγγειογένεσης στα λεμφώματα καθυστέρησε σε σχέση με τα 

συμπαγή νεοπλάσματα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η εξάρτηση από νεοαγγείωση στις 

αιματολογικές κακοήθειες δεν ήταν προφανής: η ανάπτυξη διακριτής μάζας είναι 

ασυνήθης, η ανάπτυξη κακοήθων λεμφοκυττάρων γίνεται στους λεμφαδένες ή στο μυελό 

των οστών, ανάμεσα ή σε στενή γειτνίαση με τα φυσολογικά κύτταρα. Ειδικά στην 

περίπτωση των Hodgkin, τα νεοπλασματικά κύτταρα αποτελούν μειοψηφία του 

κυτταρικού πληθυσμού στο λεμφαδένα ώστε να είναι απίθανο να έχουν πλεονάζουσες 

μεταβολικές απαιτήσεις και ανάγκη νεοαγγείωσης. Οι δημοσιευμένες μελέτες, σχετικά 

με το ρόλο της αγγειογένεσης στα λεμφώματα, επικεντρώνονται σε τρεις τομείς: μελέτη 

της έκφρασης αγγειογενετικών μορίων στο αίμα ασθενών, μέτρηση της νεοαγγείωσης 

και αγγειογενετικών παραγόντων στο λεμφωματικό ιστό και λειτουργικές μελέτες. Προς 

το παρόν υπάρχουν λίγα και ενίοτε αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο της 

αγγειογένεσης στα λεμφώματα. 

 

3. 2 Μελέτη Ορών 
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Στα Hodgkin έχουν προσδιοριστεί στην περιφέρεια η συγκέντρωση αγγειογενετικών 

μορίων όπως VEGF και HGF (Teofili et al. 2003, Giles et al. 2004). 

Στα Μη Hodgkin  λεμφώματα έχουν μετρηθεί κυρίως τα μόρια bFGF και VEGF (Salven 

et al. 1999, Salven et al. 2000, Giles et al. 2004, Pazgal et al. 2002) χωρίς να υπάρχει 

συμφωνία σχετικά με την προγνωστική τους αξία.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

βιβλιογραφία σχετικά με αγγειογενετικούς παράγοντες στα χαμηλής κακοήθειας Μη 

Hodgkin λεμφώματα είναι περιορισμένη.  

 

3. 3 Μελέτη Ιστολογικών Παρασκευασμάτων 

 

3. 3. 1 Μελέτη Πυκνότητας Μικροαγγείων 

 

Η μέτρηση της πυκνότητας των μικροαγγείων στο Hodgkin λέμφωμα έχει περιγραφεί σε 

δύο μελέτες (Korkolopoulou et al. 2005, Mainou-Fowler et al. 2006) με αντιφατικά 

ευρήματα.  

Στα Μη Hodgkin λεμφώματα έχει μελετηθεί η πυκνότητα των μικροαγγείων στους 

λεμφαδένες (Vacca et al. 1999, Hazar et al. 2003, Gratzinger et al. 2007, Jorgensen et al. 

2007) χωρίς να υπάρχει ομοφωνία για τη σχέση της με τον ιστολογικό τύπο, 

επιθετικότητα του λεμφώματος ή με την ανταπόκριση ή όχι στη θεραπεία. Έχουν επίσης 

μελετηθεί τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των νεοαγγείων σε σχέση με ιστολογικά και 

προγνωστικά χαρακτηριστικά του λεμφώματος (Passalidou et al. 2003). 

 

3. 3. 2 Ιστολογική Έκφραση Αγγειογενετικών Ρυθμιστών 

 

Στα Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα έχει μελετηθεί η ιστολογική έκφραση του 

VEGF (Doussis-Anagnostopoulou et al. 2002,  Ho et al. 2002, Foss  et al. 1997, Mainou-

Fowler et al. 2006) σε σχέση με κλινικές ή προγνωστικές παραμέτρους, και σε μικρότερο 

βαθμό άλλα αγγειογενετικά μόρια.  

Σύνοψη των ευρημάτων από τις σχετικές δημοσιεύσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. 

Συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιεύσεων σε σχέση με τα ευρήματα της διατριβής 

δίνονται στο Κεφάλαιο 3, Ερμηνεία Αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 3. 1 Συνοπτική παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών έκφρασης αγγειογενετικών 
μορίων σε Β λεμφώματα στον ορό & στον ιστό (προσδιορισμός αντιγόνου, mRNA ή DNA). 
 
Μελετώμενο 
μόριο 

Επιθετικά Μη 
Hodgkin 
λεμφώματα 

Χαμηλής 
Κακοήθειας Μη 
Hodgkin 
λεμφώματα 

Ετερογενής 
Ομάδα Μη 
Hodgkin 
λεμφωμάτων 

Hodgkin 
λεμφώματα 

VEGF ορού ↑ Aref et al. 2004 
↑ Niitsu et al. 2002 
↑ Passam et al. 
2007 

↑ Passam et al. 
2007 

↑ Bertolini et al. 
1999  
↑ Salven et al. 
2000 
↑ Giles et al. 
2004 

↑ Giles et al. 2004 
↑Passam et al. 2006 

VEGF ιστού ↑ Jorgensen et al. 
2007 
↑ Gratzinger et al. 
2007 

↑ Koster et al. 2005 
↑ Jorgensen et al. 
2007 

↑ Kuramoto et al. 
2002 
↑ Hazar et al. 
2003 
↑ Kadowaki et al. 
2005 

~ Foss et al. 1997 
↑ Doussis-
Anagnostopoulou et 
al. 2002 
↑ Agarwal et al. 
2003 
↑ Kadowaki et al. 
2005 

VEGF-R2  
ορού 

    

VEGF-R2 
ιστού 

↑ Gratzinger et al. 
2007 

~ Ho et al. 2002  ↑ Agarwal et al. 
2003 

bFGF ορού   ↑ Bertolini et al. 
1999  
↑ Salven et al. 
2000 
↑ Giles et al. 
2004 
~ Pazgal et al. 
2002 

~ Giles et al. 2004 

bFGF ιστού ↑ Ho et al. 2002 ~ Ho et al. 2002 ↑ Pazgal et al. 
2002 
 

 

HGF  ορού   ↑ Giles et al. 
2004 

↑ Giles et al. 2004 
↑ Passam et al. 2006 

HGF  ιστού    ↑ Teofili et al. 2001 
Angiopoietin 2 
ορού 

   ~ Passam et al. 2006 

Angiopoietin 2 
ιστού 

    

Angiogenin 
ορού 

~ Passam et al. 
2007 

~ Passam et al. 
2007 

↓ Giles et al. 
2004 

↓ Giles et al. 2004 
~ Passam et al. 2006 

Angiogenin 
ιστού 

    

PDGFRa      
endostatin 
ορού 

↑ Bono et al. 2003 ~ Bono et al. 2003   

endostatin 
ιστού 

    

~ = δεν διαφέρει από ομάδα σύγκρισης στον oρό, δεν ανιχνεύεται στον ιστό 
↑ = αυξημένη επίπεδα στον ορό σε σχέση με ομάδα σύγκρισης, αυξημένη έκφραση στον ιστό 
↓ = μειωμένα επίπεδα στον ορό σε σχέση με ομάδα σύγκρισης, μειωμένη έκφραση στον ιστό 
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3. 4 Πειραματικά Μοντέλα-Άλλες Ερευνητικές Προσεγγίσεις 

 

Περαιτέρω αποδείξεις για την παραγωγή και ρόλο των αγγειογεντικών παραγόντων στο 

λέμφωμα προσφέρουν τα πειραματικά μοντέλα αγγειογένεσης. 

Οι πρώτες ενδείξεις για την αγγειογενετική ιδιότητα Hodgkin ιστού προέρχεται από 

μελέτες επαγωγής της αγγειογένεσης στη χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη εμβρυικής όρνιθας 

(Mostafa et al. 1980). Υπερκείμενα από καλλιέργειες λεμφωματικών κυττάρων προάγουν 

την αγγειογένεση σε καλλιέργειες ενδοθηλιακών κυττάρων (Brandvold et al. 2000).  

Άλλη προσέγγιση αποτελεί η μέτρηση της έκφρασης mRNA αγγειογενετικών 

παραγόντων στους λεμφωματικούς ιστούς (Jucker et al. 1994) ή των γενετικών 

μεταβολών στα ενδοθηλιακά κύτταρα των λεμφωμάτων  (Streubel  et al. 2004).  

Η εκτίμηση του βαθμού της αγγειογένεσης υποστηρίζεται ότι προκύπτει και από τη 

μέτρηση των κυκλοφορούντων ενδοθηλιακών κυττάρων σε πειραματόζωα ή ασθενείς με 

λεμφώματα (Μonestiroli et al. 2001 Mancuso & Burlini, 2001). 

 

3. 5 Αντιαγγειογενετική Θεραπεία  

 

Το 2004 εγκρίθηκε το πρώτο αντιαγγειογενετικό φάρμακο από τον Οργανισμό Τροφίμων 

και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του 

VEGF (bevacizumab) και  χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου 

παχέος εντέρου εγκαινιάζοντας μία καινούργια κατηγορία φαρμάκων στην 

καταπολέμηση του καρκίνου (Ferrara &  Kerbel, 2005). 

Μετά από τα πρώτα αποτελέσματα πειραματικής χορήγησης αντιαγγειογενετικών 

παραγόντων όπως endostatin (Bertolini et al. 2000) έχει επιχειρηθεί η χορήγηση 

αντιαγγειογενετικών παραγόντων και σε λεμφώματα. Οι πρώτες μελέτες με μονοκλωνικό 

αντίσωμα έναντι του VEGF βρίσκονται σε αρχικά στάδια (Ganjoo et al. 2004). 

Ευελπιστείται ότι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες στο μέλλον θα ενισχύσουν τη 

φαρμακευτική φαρέτρα για την αντιμετώπιση των κακοηθειών του λεμφικού ιστού.  
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. 1 Αντικείμενο της διατριβής  

 

Αντικείμενο της παρούσας διαδκτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου της 

αγγειογένεσης σε Hodgkin και  Μη Hodgkin λεμφώματα. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε 

η συγκέντρωση μίας σειράς αγγειογενετικών μορίων και σχετιζόμενων κυτοκινών στον 

ορό ασθενών με Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα πριν την έναρξη συμβατικής 

χημειοθεραπείας και μετά την αποπεράτωσή της. Τα επίπεδα των μορίων που 

μετρήθηκαν συσχετίστηκαν με κλινικά και προγνωστικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

αυτών και την επιβίωσή τους. Επιπλέον, στην κατηγορία των Hodgkin λεμφωμάτων, 

μελετήθηκε η ιστική έκφραση αγγειογενετικών παραγόντων σε σχέση με ιστικούς 

δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού και τη συγκέντρωση αγγειογενετικών μορίων 

στον ορό των ιδίων ασθενών.  

 

1. 2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχείρησε να απαντήσει η διατριβή είναι: 

 

1. Υπάρχει διαφορά στη συγκέντρωση κυκλοφορούντων αγγειογενετικών μορίων σε 

πάσχοντες από Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα σε σχέση με τους υγιείς;  

 

2. Ποιά αγγειογενετικά μόρια στον ορό ασθενών με Hodgkin και Μη Hodgkin 

λεμφώματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιστολογική κατηγορία, το στάδιο και τη 

βαρύτητα της νόσου; 

 

3. Έχει σχέση το προφίλ των εκφραζόμενων αγγειογενετικών παραγόντων με την 

ανοσιακή κατάσταση των λεμφωμάτων, όπως αυτή εκφράζεται από την κυκλοφορία 

κυτοκινών αντιπροσωπευτικών των ανοσολογικών απαντήσεων Th1 και Th2; 
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4. Μεταβάλλεται η συγκέντρωση των αγγειογενετικών παραγόντων μετά από επιτυχή 

θεραπεία του Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματος; 

 

5. Υπάρχει ιστική έκφραση αγγειογενετικών παραγόντων στο Hodgkin λέμφωμα και 

ποια η σχέση τους με το βαθμό μικροαγγείωσης του παθολογικού λεμφαδένα και τη 

συγκέντρωση των ίδιων αγγειογενετικών μορίων στον ορό αυτών των ασθενών;  

 

6. Μεταβάλλεται η ανοσοϊστοχημική έκφραση αγγειογενετικών μορίων στο Hodgkin 

λέμφωμα ανάλογα με την ιστική έκφραση δεικτών και ρυθμιστών του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού;  

 

7. Σχετίζεται κάποια από τις μελετούμενες αγγειογενετικές παραμέτρους (συγκέντρωση 

ορού, ιστική έκφραση, πυκνότητα μικροαγγείωσης) με την πρόγνωση ασθενών με 

Hodgkin και Μη Hodgkin λέμφωμα; 

 

1. 3 Σχεδιασμός μελέτης 

 

Η μελέτη διαρθρώθηκε χρονικά σε τρία επιμέρους βήματα:  

Ι. Προοπτική μελέτη: Συλλογή ορών και προσδιορισμός των επιπέδων των μορίων HGF, 

VEGF, VEGF R2, bFGF, angiogenin, angiopoietin-2, MMP-2, TNFα, IL-6, IL-8, IL-10, 

και IL-12 σε ασθενείς με Hodgkin λεμφώματα. Η συλλογή και μέτρηση των ορών 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2001 και 2004. 

ΙΙ. Προοπτική μελέτη: Συλλογή ορών και προσδιορισμός των επιπέδων των μορίων VEGF, 

angiogenin, IL-2, IL-6, IL-8 και IL-16 σε ασθενείς με Μη Hodgkin λεμφώματα. Η συλλογή 

και μέτρηση των ορών πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2003 και 2006. 

ΙΙΙ. Αναδρομική Μελέτη: Ανεύρεση ιστολογικών δειγμάτων και προσδιορισμός της  

ιστολογικής έκφρασης των αγγειογενετικών παραγόντων VEGF, PDGFRα, HIF-1α και 

των δεικτών του κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και p53 σε ασθενείς  με Hodgkin 

λεμφώματα. (2005-2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2. 1 Ασθενείς 

 

Συνολικά μελετήθηκαν 105 περιπτώσεις Hodgkin και 49 περιπτώσεις Μη Hodgkin 

λεμφωμάτων.  

Η ιστολογική ταξινόμηση των λεμφωμάτων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) (Πίνακας 1 Παραρτήματος).  

Η σταδιοποίηση των ασθενών έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια Ann Arbor (Πίνακας 3 

Παραρτήματος) και περιλάμβανε τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακα και άνω-

κάτω κοιλίας, σπινθηρογράφημα Γαλλίου (σε επιλεγμένες περιπτώσεις) και 

οστεομυελική βιοψία.  

Σε όλους τους ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμες οι απαραίτητες κλινικές και 

εργαστηριακές πληροφορίες υπολογίστηκε ο προγνωστικός δείκτης (Πίνακας 4 

Παραρτήματος). Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων λήφθηκε επίσης υπόψην η 

παρουσία εξωλεμφαδενικής νόσου και η ύπαρξη ή μη συστηματικών συμπτωμάτων. 

Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία έγινε μετά από την ολοκλήρωση 3 κύκλων 

και εκ νέου μετά από 6 ή 8 κύκλους με αξονική τομογραφία και σε ορισμένες 

περιπτώσεις με σπινθηρογράφημα με Γάλλιο σύμφωνα με τα συμβατικά κριτήρια των 

Cheson et al. 1999. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, πλήρης ανταπόκριση ορίστηκε η 

πλήρης εξαφάνιση ψηλαφητής και ακτινολογικής νόσου (με αξονική τομογραφία) για 

διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. Η πλήρης ανταπόκριση προϋπέθετε φυσιολογικό 

επίχρισμα περιφερικού αίματος, φυσιολογικά επίπεδα LDH ορού και φυσιολογικό 

μυελόγραμμα ή βιοψία μυελού (σε περιπτώσεις που ήταν διηθημένος)  και αρνητικό 

σπινθηρογράφημα Γαλλίου όπου ήταν αρχικά θετικό.  Μερική ανταπόκριση ορίστηκε ως 

μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 50% στο λεμφαδενικό όγκο για τουλάχιστον 4 εβδομάδες 

χωρίς παράλληλη αύξηση σε προϋπάρχουσα λεμφαδενική ομάδα ή εμφάνιση 

καινούργιας εστίας λεμφώματος. Ως σταθερή νόσος ορίστηκε η έλλειψη σημαντικών 

μεταβολών σε μετρήσιμη ή αξιολογήσιμη νόσο για 4 εβδομάδες τουλάχιστον  χωρίς την 
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εμφάνιση νέων εστιών. Πρόοδος νόσου ορίστηκε η σημαντική αύξηση του μεγέθους 

προϋπαρχουσών εστιών ή η εμφάνιση καινούργιων εστιών. Στην κατηγορία «αποτυχία 

θεραπείας» συμπεριλήφθηκαν περιστατικά με τοξικότητα από τη θεραπεία, πρόοδο 

νόσου και πρώιμη υποτροπή (πριν συμπληρωθεί 6μηνο από το πέρας της 1ης γραμμής 

χημειοθεραπείας).  

Κριτήρια αποκλεισμού από τις 3 μελέτες ήταν η συνύπαρξη άλλης φλεγμονώδους νόσου 

ή κακοήθειας εκτός του λεμφώματος ή η ανάπτυξη λεμφώματος επί γνωστής 

ανοσοανεπάρκειας (αυτοάνοσο νόσημα, λήψη ανοσοκατασταλτικών ή HIV λοίμωξη). 

Στη Μελέτη 1 συμπεριλήφθηκαν 60 άτομα με νεοδιαγνωσθέν λέμφωμα Hodgkin (μέση 

ηλικία±σταθερή απόκλιση 41±19 έτη). Ως φυσιολογικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 19 

υγιή άτομα (14 άνδρες, 5 γυναίκες, μέση ηλικία±σταθερή απόκλιση 39±10 έτη). Τα 

επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον Πίνακα Β. 1. 1. 
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Πίνακας Β.1.1. Κλινικά χαρακτηριστικά των 60 ασθενών με Hodgkin λέμφωμα  
που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη προσδιορισμού αγγειογενετικών παραγόντων ορού. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ % 

Φύλο   
άρρεν 35 58 
θήλυ 25 42 

   
Παρουσία Β συμπτωμάτων   

ναι 45 76 
όχι 14 24 

   
Στάδιο Νόσου    

I 2 3 
II 42 72 

III 5 8 
IV 10 17 

   
Εξωλεμφαδενική εντόπιση   

ναι 24 41 
όχι 35 59 

   
Ιστολογικός Τύπος   
Οζώδες με λεμφική επικράτηση 1 2 
Κλασικό Hodgkin πλούσιο σε λεμφοκύτταρα 2 3 
Οζώδης σκλήρυνση (ΟΣ) 46 77 
Μικτή κυτταροβρίθεια (MΚ) 11 18 
Λεμφοπενικό Hodgkin 0 0 
   
Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης    

0 14 25 
1 15 27 
2 18 32 
3 5 9 
4 1 2 
5 3 5 

Θεραπεία   
ABVD 6-8 κύκλοι 33 55 

ABVD+RT 24 40 
COPP/ABVD 2 3 

BEACOPP 1 2 
ΑΜΜΟ 3 5 

Ανταπόκριση   
Πλήρης ανταπόκριση 47 78 
Μερική Ανταπόκριση 8 14 

Πρώιμη Υποτροπή 5 8 
Θάνατοι 5 8 
Μέσος χρόνος παρακολούθησης±σταθερή απόκλιση 
(μήνες) 

44±18 
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Στη Μελέτη 2 συμπεριλήφθηκαν 49 ασθενείς (μέση ηλικία±σταθερή απόκλιση 60 ±18 

έτη) με πρωτοδιάγνωση Μη Hodgkin λεμφώματος και 12 υγιείς μάρτυρες (40±9 έτη) 

Εξαιτίας της μεγάλης ετερογένειας των Μη Hodgkin λεμφωμάτων και του 

περιορισμένου μεγέθους του δείγματος, οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν σε χαμηλού και 

υψηλού βαθμού κακοήθειας λεμφώματα σύμφωνα με την ταξινόμηση REAL (Πίνακας 2 

Παραρτήματος). Στην ομάδα χαμηλής κακοηθείας συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με 

οζώδες λέμφωμα, λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα και MALT 

(συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων γαστρικού MALT στα οποία απέτυχε η αντι-

ελικοβακτηριδιακή θεραπεία), ενώ στην ομάδα υψηλής κακοηθείας συμπεριλήφθηκαν 

ασθενείς με διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBC) και λεμφοβλαστικά 

λεμφώματα. Τα λεμφώματα από κύτταρα μανδύα, λόγω της επιθετικής τους κλινικής 

συμπεριφοράς συμπεριλήφθηκαν στη δεύτερη ομάδα.  

Τα χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης 2 φαίνονται στον Πίνακα Β. 1. 2. 
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Πίνακας Β 1. 2: Κλινικά χαρακτηριστικά των 49 ασθενών με Β Μη Hodgkin λεμφώματα στους 
οποίους μελετήθηκαν αγγειογενετικοί παράγοντες στον ορό. 
 
ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΕΣ: 26  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 23 
 

Ταξινόμηση (WHO): 
 

οζώδες: 12 
MALT: 10 
λεμφοπλασματοκυτταρικό: 2 
διάχυτο από μεγάλα B κύτταρα (DLBCL): 22 
από κύτταρα μανδύα: 1 
λεμφοβλαστικό: 2 
 

Ταξινόμηση (REAL): 
 

Χαμηλού κινδύνου (λανθάνον): 24 
Ενδιάμεσου κινδύνου (επιθετικό): 23 
Υψηλού κινδύνου (πολύ επιθετικό): 2 
 

 ενδιάμεσου-υψηλού 
κινδύνου 

χαμηλού κινδύνου 

Στάδιο (Ann-Arbor): 
I 

II 
 III 
 IV 

 
4 
8 
3 
10 

 
4 
5 
2 
13 

IPS:  
 0 
1 
2 
3 
4 

 
 3 
10 
 8 
 2 
 1 

 
1 
6 
8 
5 
2 

1ης γραμμής Θεραπεία:   
Χλωραμβουκίλη±πρεδνιζολόνη 2 13 
CVP ή COPP ± RT 5 8 
CHOP ± R ± RT 14 1 
Άλλη 4 2 
Ανταπόκριση στη θεραπεία:   
Πλήρης ανταπόκριση 10 1 
Μερική ανταπόκριση 2 13 
Θεραπευτική αποτυχία (ανθεκτική νόσος, 
πρώιμη υποτροπή, διακοπή λόγω 
τοξικότητας) 

11 7 

Θάνατοι: 
 

14   16  
 

Μέσος χρόνος 
παρακολούθησης±σταθερή απόκλιση 
(μήνες) 

31±16 

 

Στη Μελέτη 3 εξετάστηκαν βιοψίες λεμφαδένων από 65 ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών ανασκοπήθηκαν από τους ιατρικούς φακέλους 

και φαίνονται στον Πίνακα Β 1. 3. Είκοσι από τους ασθενείς συμμετείχαν και στη 

μελέτη 1, οπότε από αυτούς υπήρχαν διαθέσιμοι οροί. 
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Πίνακας Β 1.3: Κλινικά χαρακτηριστικά των 65 Hodgkin ασθενών των οποίων μελετήθηκαν οι 
βιοψίες. 
 

  ΑΡΙΘΜΟΣ % 
Φύλο    
 άνδρες 40 62 
 γυναίκες 25 38 
Ιστολογική ταξινόμηση    
 Οζώδες με λεμφική επικράτηση 1 2 
 Κλασικό Hodgkin πλούσιο σε 

λεμφοκύτταρα 
3 5 

 Οζώδης σκλήρυνση 46 70 
 Μικτή κυτταροβρίθεια 14 21 
 Λεμφοπενικό Hodgkin  1 2 
Στάδιο Ann Arbor     
 I 2 4 
 II 45 68 
 III 4 6 
 IV 14 22 
Προγνωστικός δείκτης IPS     
 0 6 10 
 1 24 41 
 2 13 23 
 3 7 12 
 4 3 5 
 5 5 9 
Εξωλεμφαδενική επέκταση    
 ναι 25 40 
 όχι 37 60 
Παρουσία Β συμπτωμάτων    
 ναι 39 63 
 όχι 23 37 
Θεραπεία    
 ABVD±RT 55 85 
 COPP/ABVD 5 8 
 MOPP/ABVD 3 4 
 BEACOPP 2 3 
Ανταπόκριση στη θεραπεία    
 πλήρης 43 73 
 μερική 13 22 
 ανθεκτική νόσος 3 5 
status    
 επιβίωση 43 73 
 θάνατος 16 27 
Μέσος χρόνος παρακολούθησης 49±25 μήνες 
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2.2 ΥΛΙΚΑ 

 

2. 2. 1 Συλλογή Ορών: 

 

Στους ασθενείς των Μελετών 1 και 2, ύστερα από συγκατάθεση και προ της έναρξης 

χημειοθεραπείας, συλλέχθηκε δείγμα αίματος 20-30 ml. Σε όλους τους ασθενείς είχε 

αποκλειστεί η παρουσία φλεγμονής ή τραυματισμού και είχαν παρέλθει τουλάχιστον 10 

ημέρες από την αφαίρεση του παθολογικού τους λεμφαδένα.  

Το δείγμα αίματος φυγοκεντρήθηκε στις 3000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά. 

Διαχωρίστηκε ο ορός, ο οποίος μοιράστηκε  σε επιμέρους σωληνάρια και φυλάχθηκε 

στους -800 C μέχρι τη μέτρηση. Σε 43 Hodgkin ασθενείς και σε 25 Μη Hodgkin ασθενείς 

λήφθηκε δεύτερο δείγμα αίματος μέσα σε διάστημα 6 μηνών από το πέρας της 

χημειοθεραπείας. Για τους υπόλοιπους 17 Hodgkin και 24 Μη Hodgkin  ασθενείς δεν 

υπήρχε δείγμα μετα τη θεραπεία λόγω μη ολοκλήρωσης αυτής ή αποχώρησης από τη 

μελέτη. 

 

2. 2. 2 Συλλογή Βιοψιών: 

 

Για τη Μελέτη 3 65 βιοψίες λεμφαδένων από ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα 

συλλέχθηκαν από τα αρχεία των Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης και του Νοσοκομείου  «Σωτηρία» 

στην Αθήνα.  

Η ιστολογική διάγνωση της νόσου Hodgkin είχε γίνει κατά την πρωτοδιάγνωση με τους 

φαινοτυπικούς δείκτες CD3, CD20, CD30, CD15 και EMA. Για τη διατριβή, 

επαναλήφθηκε επί των τομών ανοσοϊστοχημεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα CD30 για 

την επιβεβαίωση της μορφολογικής αναγνώρισης των κακοήθων Hodgkin και Reed-

Sternberg (H-RS) κυττάρων.  
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2. 3 ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2. 3. 1 Μέθοδος ELISA  

 

2. 3. 1. 1 Αρχή Μεθόδου 

 

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό όλων των μορίων στον ορό ήταν 

η ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσης με σύνδεση ενζύμου μη συναγωνιστικού 

τύπου (sandwich ELISA). Η αρχή της μεθόδου έχει ως εξής: μονοκλωνικό αντίσωμα 

έναντι του υπό εξέταση μορίου έχει προσροφηθεί στη βάση πηγαδιών δοκιμαστικού 

πλακιδίου. Προστίθενται στα πηγαδάκια τα δείγματα (άγνωστη συγκέντρωση 

εξεταζόμενου μορίου) καθώς και τα διαλύματα αναφοράς (γνωστή συγκέντρωση 

εξεταζόμενου μορίου) και επωάζονται για επαρκή χρόνο, ώστε να επέλθει σύνδεση του 

μορίου στο δείγμα με το προσροφηθέν αντίσωμα. Ακολουθεί πλύση του πλακιδίου για 

απομάκρυνση του ασύνδετου μορίου. Προστίθεται δεύτερο πολυκλωνικό (ή 

μονοκλωνικό) αντίσωμα έναντι του υπό εξέταση μορίου το οποίο φέρει συνδεμένο 

ένζυμο υπεροξειδάσης ραπανιού (horseradish peroxidase) και ακολουθεί νέα επώαση. 

Στη συνέχεια, γίνεται πλύση για απομάκρυνση του ασύνδετου αντισώματος και 

προστίθεται χρωμογόνο υπόστρωμα (tetramethylbenzidine) και υπεροξείδιο του 

υδρογόνου τα οποία καταλύονται από το ένζυμο μετατρέποντας το άχρωμο χρωμογόνο 

σε χρωστική. Η ποσότητα χρωστικής που παράγεται είναι ανάλογη της ποσότητας του 

συνδεδεμένου μορίου. Η ενζυμική αντίδραση τερματίζεται με προσθήκη sulfuric acid και 

η ένταση του χρώματος μετριέται φωτομετρικά στα 450 nm (Εικόνα Β 2. 1)  
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Υ
μονοκλωνικό

αντίσωμαΥΥ

 

 

1. Προετοιμασία (διάλυση-αραίωση) 

αντιδραστηρίων, δειγμάτων και προτύπων 

2. Προσθήκη Διαλύματος Αραίωσης στα 

πηγαδάκια 

 

Υ ΥΥ

υπό εξέταση μόριο

 

 

3. Προσθήκη προτύπων, μαρτύρων και 

δειγμάτων σε αντίστοιχα πηγαδάκια 

4. Επώαση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 

2 ώρες 

5. Απομάκρυνση διαλύματος-πλύσιμο πηγαδιών 

4 φορές 

 

Υ ΥΥ

Υ Υ Υ

Πολυκλωνικό
αντίσωμα με
ένζυμο

 

 

6. Προσθήκη αντισώματος συνδεδεμένου με το 

ένζυμο 

7. Επώαση για 1 ώρα 

8. Απομάκρυνση διαλύματος-πλύσιμο πηγαδιών 

4 φορές  

 

Υ ΥΥ

Υ Υ

χρωμογόνο

 

 

9. Προσθήκη χρωμογόνου υποστρώματος, 

επώαση για 30 λεπτά σε σκοτάδι 

10. Προσθήκη διαλύματος τερματισμού της 

αντίδρασης 

11. Μέτρηση απορρόφησης στα 450 nm 

 

 

Εικόνα Β 2. 1 Μέθοδος ELISA σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας R&D, Quantikine. 
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2. 3. 1. 2 Υπολογισμός συγκέντρωσης μορίου με βάση την καμπύλη αναφοράς  

 

Στη συσκευασία (κιτ) της κατασκευάστριας εταιρείας υπάρχει πρότυπο διάλυμα με 

γνωστή συγκέντρωση του εξεταζόμενου μορίου (παρασκευασμένο με την τεχνική του 

ανασυνδυασμένου DNA) στο οποίο εκτελούνται διαδοχικές αραιώσεις. Με τις μετρήσεις 

οπτικής απορρόφησης των προτύπων αραιώσεων κατασκευάζεται καμπύλη αναφοράς. 

Στο χ άξονα απεικονίζονται οι διαδοχικές συγκεντρώσεις του πρότυπου διαλύματος και 

στον ψ άξονα οι αντίστοιχες τιμές οπτικής απορρόφησης. Από αυτή την καμπύλη 

υπολογίζονται οι τιμές στο δείγμα από τη μετρούμενη οπτική απορρόφηση του 

δείγματος. Ενδεικτική καμπύλη αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της 

συγκέντρωσης του VEGF στον ορό Μη Hodgkin ασθενών φαίνεται στην Εικόνα Β 2. 2 

 

 
Εικόνα B 2. 2 Τυπική καμπύλη αναφοράς που προέκυψε από τη μέτρηση των πρότυπων διαλυμάτων  
για το μόριο VEGF. 
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Συνοπτική παρουσίαση των ορίων ευαισθησίας και της απόδοσης του συστήματος και 

για τα 13 μόρια που μελετήθηκαν συνολικά στα Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα 

φαίνονται στον Πίνακα B 2. 1. 

 

Πίνακας B 2. 1 Τεχνικές λεπτομέρειες των αντιδραστηρίων ELISA που χρησιμοποιήθηκαν στις 
μετρήσεις (Κατασκευάστρια εταιρεία: Quantikine, R&D, Minneapolis, MN, USA).  
 
 
Μόριο Αριθμός 

καταλόγου 
Μέγιστη 
συγκέντρωση 
προτύπου 
διαλύματος 

Ελάχιστη 
συγκέντρωση 
προτύπου 
διαλύματος 

Ελάχιστη 
ανιχνεύσιμη 
συγκέντρωση 
μορίου  

Αναφερόμενες 
τιμές στον ορό  
από την εταιρεία
μέση τιμή (όρια) 

HGF DHG00 4000 pg/ml 125 pg/ml <40 pg/ml 1257 pg/ml 
(671-1992) 

bFGF 
 

DFB0 320 pg/ml 10 pg/ml <3 pg/ml Μη ανιχνεύσιμο 

VEGF DVE00 1000 pg/ml 31.2 pg/ml <9 pg/ml 220 pg/ml  
(62-707) 

VEGF R2 DVR200 5000 pg/ml 78.1 pg/ml 4.6 pg/ml 9768 pg/ml 
(6420-14501) 

Angiogenin 
 

DAN00 2500 pg/ml 78.1 pg/ml <6 pg/ml 360000 pg/ml 
(196000-437000) 
(αραίωση x200) 

Angiopoietin-
2 

DANG20 3000 pg/ml 46.9 pg/ml 8.29 pg/ml 2494 pg/ml 
(1065-8907) 

IL-6 D6050 100 pg/ml 3.12 pg/ml <0.70 pg/ml 33 δείγματα<3.12 
7 δείγματα:  
3.12-12.5 pg/ml 

IL-8 
 

D8000C 1000 pg/ml 31.2 pg/ml 3.5 pg/ml <31.2 pg/ml 

IL-2 
 

D2050 1000 pg/ml 31.2 pg/ml <7 pg/ml <31.2 pg/ml 

IL-10 
 

D1000B 500 pg/ml 7.8 pg/ml <3.9 pg/ml <7.8 pg/ml 

IL-12 
 

D12000 250 pg/ml 7.8 pg/ml <5.0 pg/ml <7.8 pg/ml 

IL-16 D1600 2000 pg/ml 31.2 pg/ml 6.2 pg/ml 171 pg/ml 
(77-280) 

TNF-α 
 

DTA00C 1000 pg/ml 15.6 pg/ml 1.6 pg/ml <15.6 pg/ml 

MMP-2 DMP200 50 ng/ml 0.78 ng/ml 0.16 ng/ml 193 ng/ml 
(117-410) 
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2. 3. 2 Μέθοδος Ανοσοϊστοχημικής Χρώσης Ιστολογικών Τομών με Πολυμερές της 

Αλκαλικής Φωσφατάσης  

 

2. 3. 2. 1 Αρχή Μεθόδου 

 

 Η ανοοϊστοχημική μέθοδος χρησιμοποιείται για να εντοπίσει την παρουσία 

συγκεκριμένων αντιγόνων σε ιστολογικές τομές με τη χρήση σημασμένων αντισωμάτων. 

Άμεσος προσδιορισμός του αντιγόνου γίνεται όταν το αντίσωμα έναντι του αντιγόνου 

είναι αυτό που φέρει το σήμα (π.χ. άμεσος ανοσοφθορισμός). Στον έμμεσο προσδιοριμό 

του αντιγόνου το ειδικό αντίσωμα έναντι του συγκεκριμένου αντιγόνου δεν φέρει σήμα, 

αλλά γίνεται ορατό με τη χρήση δεύτερου αντισώματος με σήμα έναντι του πρώτου. Το 

συνδεδεμένο σήμα στο αντίσωμα μπορεί να είναι ένζυμο, ραδιοϊσότοπο, χρωστική ή 

κολλοειδές χρυσού και καθιστά ορατή τη σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος έμμεσου ανοσοϊστοχημικού 

προσδιορισμού με σήμα το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση. Η αρχή της μεθόδου φαίνεται 

στην Εικόνα Β 2. 3 

Τα βήματα επεξεργασίας και μελέτης του ιστού έχουν ως εξής: 

 

Κοπή, ενυδάτωση ιστολογικών παρασκευασμάτων: 

 

Οι ιστοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μονιμοποιημένοι σε διάλυμα φορμαλίνης και 

συντηρούνταν σε μπλοκ παραφίνης. Στα μπλοκ παραφίνης διενεργήθηκαν ιστολογικές 

τομές με αυτόματο μικροτόμο πάχους 5 μm οι οποίες μεταφέρονταν σε αντικειμενοφόρες 

πλάκες SuperFrost Plus (Sigma Chemical). Ακολούθως, οι ιστολογικές τομές  

υποβάλλονταν αρχικά σε αποπαραφινοποίηση σε διάλυμα ξυλόλης και ενυδάτωση με 

διαδοχικά διαλύματα αλκοόλης (100%, 95%, 75%, 50%, νερό, διάλυμα TBS). 
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Εικόνα 2. 3 Αρχή ανοσοϊστοχημικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις της διατριβής 
(Κατασκευάστρια εταιρεία LabVision Corp, Fremont CA, USA) 
 

Αποκάλυψη αντιγονικών επιτόπων: 

 

Στη συνέχεια, η ιστολογική τομή υφίστατο θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων με 

ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού οξέος pH:6.0 για την αποκάλυψη των αντιγονικών 

επιτόπων που είχαν καλυφθεί κατά το στάδιο μονιμοποίησης και συντήρησης. Στην 

περίπτωση του PDGFRα η σαπωνίνη χρησιμοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό. Στη συνέχεια 

προστέθηκε ορός (blocking serum) με σκοπό τη μείωση της μη-ειδικής σύνδεσης του 

χρησιμοποιούμενου αντισώματος. 

 

Τιτλοποίηση αντισώματος: 

Η ιδανική συγκέντρωση του πρωτογενούς αντισώματος καθορίστηκε δοκιμάζοντας 

διαδοχικές αραιώσεις (τιτλοποίηση αντισώματος) σε διάλυμα TBS με 2% fetal calf 

serum, σύμφωνα με όρια που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρεία, σε ένα δοκιμαστικό 

Αντιγόνο 

Πρωτογενές μονοκλωνικό 
αντίσωμα ποντικού 

Πολυκλωνικές 
ανοσοσφαιρίνες κονίκλου 
έναντι αντισώματος ποντικού 

Αντισώματα ποντικού έναντι 
αναοσοσφαιρινών κονίκλου 

Αλκαλική φωσφατάση (από έντερο 
μοσχαριού)  

υπόστρωμα 

χρωμογόνο 

Aryl naphtholamide Naphthol AS-BI 
phosphate 

Fast red 

Σταθερό 
χρώμα 

Σύμπλεγμα Αλκαλικής 
Φωσφατάσης
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ιστολογικό δείγμα. Στον Πίνακα Β 2. 2 απεικονίζονται οι τελικές αραιώσεις και άλλες 

τεχνικές λεπτομέρειες των επιμέρους μορίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 

τομών στην παρούσα διατριβή. 

 

Εφαρμογή αντισωμάτων και χρώση πλακιδίων: 

 

Η κατάλληλη αραίωση του πρωτογενούς αντισώματος έναντι του υπό εξέταση αντιγόνου 

εφαρμόστηκε επί ολόκληρου του πλακιδίου. Το πρωτογενές αντίσωμα επωάστηκε σε 

υγρό θάλαμο και οι πλύσεις έγιναν με διάλυμα TBS. Στη συνέχεια, προστέθηκε το 

δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι ανοσοσφαιρινών ποντικού. Το 

δευτερογενές αντίσωμα δρα ως γέφυρα ενώνοντας το πρωτογενές αντίσωμα έναντι του 

αντιγόνου και του τριτογενούς αντισώματος (αντίσωμα ποντικού έναντι ανοσοσφαιρινών 

κονίκλου), που φέρει  συνδεδεμένο σύμπλεγμα αλκαλικής φωσφατάσης με δεξτράνη.  

Η αλκαλική φωσφατάση υδρολύει το υπόστρωμα naphthol AS-BI phosphate (Sigma 

Chemical) σε aryl naphtholamide το οποίο, συνδεόμενο με τo άλας Fast Red (Sigma 

Chemical), δημιουργεί αδιάλυτο χρώμα που γίνεται ορατό στο οπτικό μικροσκόπιο. 

Η ενδογενής δραστικότητα της αλκαλικής φωσφατάσης στο ιστολογικό δείγμα 

παρακάμφθηκε με την προσθήκη levamisole στο διάλυμα του υποστρώματος. Στο τέλος 

της διαδικασίας εφαρμόστηκε αντίχρωση με αιματοξυλίνη για 30 δευτερόλεπτα και οι 

τομές καλύφθηκαν με σταθεροποιητικό υλικό Glycergel (C-0563, DAKO, Carpinteria, 

CA 93013, USA).   

 

Μάρτυρες: 

 

Για κάθε μόριο που εξετάστηκε χρησιμοποιήθηκε θετικός και αρνητικός 

ανοσοϊστοχημικός μάρτυρας. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ιστός που είχε 

προηγούμενως αποδειχθεί να εκφράζει ανοσοϊστοχημικά το αντιγόνο, συγκεκριμένα 

ιστολογικό δείγμα πορογενούς καρκινώματος του μαστού (Παθολογοανατομικό 

Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης) το οποίο εμφάνιζε 

θετική χρώση για τα αντισώματα VEGF, PDGFRα και HIF1α. Ως αρνητικός μάρτυρας 
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χρησιμοποιήθηκε δείγμα Hodgkin στο οποίο ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα της 

ανοσοϊστοχημείας εξαιρώντας το πρωτογενές αντίσωμα. 

Τα μόρια που μετρήθηκαν με την προαναφερόμενη μέθοδο ήταν τα VEGF, PDGFRα, 

HIF-1α, Ki-67, p53 και CD31. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα αντισώματα 2 διαφορετικών 

εταιρειών έναντι του HGF (G439, Calbiochem και ALP01, R&D Systems, Minneapolis, 

MN, USA) και angiogenin (SC 1408, Santa Cruz, Biotechnology Inc, CA, USA) με 

αρκετές μεθόδους αποκάλυψης του αντιγόνου και αραιώσεις, αλλά δεν επιτεύχθη χρώση. 

Η πιο πιθανή ερμηνεία είναι η ευαισθησία των συγκεκριμένων αντιγόνων στη 

μονιμοποίηση, χρόνο συντήρησης ή τεχνικές αποκάλυψης. Από τη βιβλιογραφία, για τη 

νόσο Hodgkin, μία μόνο μελέτη υπάρχει με ανοσοϊστοχημική έκφραση HGF και καμία 

για το μόριο angiogenin.  
 
 
 
Πίνακας B 2. 2 Τεχνικές λεπτομέρειες των πρωτογενών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
στις ιστολογικές τομές των ασθενών με Hodgkin λέμφωμα.  
 
 

 Εταιρεία Αριθμός 
καταλόγου 

Mέθοδος 
αντιγονικής 
αποκάλυψης 

Αραίωση 
αντισώματος 

Συνθήκες 
Επώασης 

Είδος 
αντισώματος 

VEGF Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc, CA, USA 

SC 7269 μικροκύματα 1:200 1 ώρα 
ΘΠ 

Μονοκλωνικό 
επίμυος 

HIF-1α Santa Cruz SC 13515 μικροκύματα 1:20 18 ώρες 
40C 

Μονοκλωνικό 
επίμυος 

PDGFRα Neomarkers, 
LabVision 
Corp, Fremont 
CA, USA 

RB 9027 Σαπωνίνη 
30 λεπτά ΘΠ 

1:40 18 ώρες 
40C 

Πολυκλωνικό 
κονίκλου 

P53 Neomarkers MS 186 μικροκύματα 1:100 1 ώρα 
ΘΠ 

Μονοκλωνικό 
επίμυος 

MIB-1 Neomarkers RM 9106 μικροκύματα 1:200 1.5 ώρα 
ΘΠ 

Μονοκλωνικό 
κονίκλου 

CD31 Neomarkers MS 353 μικροκύματα 1:400 18 ώρες 
40C 

Μονοκλωνικό 
επίμυος 

CD30 Dako, 
Carpinteria, 
CA 93013, 
USA 

M0 751 
 

μικροκύματα 1:10 1 ώρα 
ΘΠ 

Μονοκλωνικό 
επίμυος 
Clone berH2 

ΘΠ: θερμοκρασία περιβάλλοντος 
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2. 3. 2. 2 Μέτρηση Ανοσοϊστοχημικού Δείκτη (score) Ιστολογικής Χρώσης  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις αξιολογήθηκαν νεοπλασματικά, αντιδραστικά και ενδοθηλιακά 

κύτταρα με μικροσκόπιο16 Zeiss. Για να χαρακτηριστεί μία περίπτωση θετική ως προς 

έναν κυτταρικό πληθυσμό έπρεπε περισσότερο από το 10% των εξεταζόμενων κυττάρων 

να προσδένει το αντίσωμα. Ο βαθμός έντασης καθορίστηκε, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Ohsawa et al. 2006), ως εξής:  βαθμός 1 (χαμηλή θετικότητα): 10-50% 

των κυττάρων χρώνυνταν με το αντίσωμα, βαθμός 2 (υψηλή θετικότητα)>50% των 

κυττάρων χρώνυνταν με το αντίσωμα.  

Ο καθορισμός της θετικότητας και έντασης της ανοσοϊστοχημείας στους Hodgkin 

λεμφαδένες έγινε ανεξάρτητα από δύο παρατηρητές. Στη συνέχεια, τα πλακίδια 

ανασκοπήθηκαν από τρίτο έμπειρο παθολογοανατόμο. Η βαθμονόμηση έγινε χωρίς να 

είναι γνωστή η ταυτότητα των τομών. Η διακύμανση των βαθμών έντασης της χρώσης 

μεταξύ των παρατηρητών ήταν λιγότερη από 10% στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

και ο μέσος όρος των μετρήσεων αποτέλεσε τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας του αποτελέσματος η τομή επαναξιολογείτο υπό ταυτόχρονη μικροσκόπηση 

και το αποτέλεσμα υπολογιζόταν με κοινή συμφωνία.  

 

2. 3. 2. 3 Μέτρηση Πυκνότητας Μικροαγγείων 

 

Η εκτίμηση του ποσοστού των μικροαγγείων στηρίχτηκε στη μέθοδο των Weidner et al. 

1991 καθώς και σε οδηγίες που προέκυψαν από διεθνή συμφωνία (Vermeulen et al. 

2002). Οι τομές, μετά την ανοσοϊστοχημεία με το CD31, εξετάστηκαν με οπτικό 

μικροσκόπιο στο οποίο είχε εφαρμοστεί στο οφθαλμοσκόπιο βαθμονομημένο πλακίδιο 

(100 ίσων τετραγώνων) διαστάσεων 1cm x 1cm (NE35 mm, Graticules Ltd, Kent, 

England). Το πλακίδιο ρυθμίζονταν (calibration) με παρατήρηση μικρομετρικού σταδίου 

1mm (Zeiss, 5+100/100mm) που διέθετε 100 υποδιαιρέσεις των 1/100mm το καθένα. 

Πρώτα γινόταν σάρωση της τομής με μικρή μεγέθυνση (x 40 και x 100) για τον 

εντοπισμό τριών σημείων μεγίστης πυκότητας μικροαγγείων (ονόματι hot spots). Στη 

συνέχεια τα αγγεία στις περιοχές αυτές μετρώνταν με μεγέθυνση x 400 που 

αντιστοιχούσε σε μικρομετρική επιφάνεια 0.0625 mm2.  
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Ως μονήρη μικροαγγεία θεωρούνταν CD31 θετικά κύτταρα με μορφολογικά 

χαρακτηριστικά ενδοθηλιακού κυττάρου, μόνα ή σε αθροίσεις (με ή χωρίς ευδιάκριτο 

αυλό) χωριστά από γειτονικά αγγεία. Η πυκνότητα των μικροαγγείων (MVD) 

υπολογίστηκε ως η μέση τιμή όλων των μετρήσεων και καταγράφεται ως αριθμός 

μικροαγγείων ανά επιφάνεια  0.0625 mm2. (Εικόνα Β 3. 1 ΣΤ). Ως μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν 5 φυσιολογικοί λεμφαδένες (μη διηθημένοι από λεμφαδενικό 

καθαρισμό σε καρκίνο μαστού). 

 

2.4 Στατιστική Ανάλυση 

 

Για τις μετρήσεις των αγγειογενετικών παραγόντων στον ορό χρησιμοποιήθηκαν μη 

παραμετρικές μονοπαραγοντικοί μέθοδοι ανάλυσης. Η δοκιμασία Mann-Whitney 

συνέκρινε τις διαφορές των συγκεντρώσεων των αγγειογενετικών μορίων μεταξύ 

ασθενών και φυσιολογικών μαρτύρων. Η δοκιμασία Wilcoxon εφαρμόστηκε για τη 

μελέτη της μεταβολής των μετρούμενων μορίων στην ίδια ομάδα ασθενών προ και μετά 

θεραπείας. Για τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των μορίων στις ομάδες ασθενών 

ανάλογα με την ιστολογική κατηγορία, στάδιο νόσου, προγνωστικό σκορ και 

ανταπόκριση στη θεραπεία χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Kruskal Wallis. Η μη 

παραμετρική δοκιμασία συσχέτισης (Spearman’s rho) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμήσει 

τη συσχέτιση των προ-θεραπείας συγκεντρώσεων των εξεταζόμενων αγγειογενετικών 

παραγόντων. Οι ανωτέρω στατιστικές δοκιμασίες (όλες μη παραμετρικές) επιλέχθηκαν 

επειδή η διασπορά των τιμών στο δείγμα δεν ακολουθούσε κωδωνοειδή (κανονική) 

κατανομή. Για τον ίδιο λόγο, στις στατιστικές δοκιμασίες συγκρίθηκαν οι διάμεσες τιμές 

των παραμέτρων αντί των μέσων.  

Μονοπαραγοντική ανάλυση της επιβίωσης παραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Kaplan-

Meier. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού 

προγράμματος SPSS (v. 11.0, Windows). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3. 1 Προσδιορισμός των επιπέδων HGF, VEGF, VEGF R2, bFGF, angiogenin, 

angiopoietin-2, MMP-2, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 και IL-12 στον ορό ασθενών με 

Hodgkin λεμφώματα 

 

Η διάμεση συγκέντρωση των αγγειογενετικών μορίων στους ασθενείς πριν την έναρξη 

θεραπείας και στους φυσιολογικούς μάρτυρες δίνονται στον Πίνακα Β 3. 1  και 

σχηματικά στην Εικόνα Β 3. 1.  

 

Πίνακας Β 3. 1 Διάμεσος τιμή και όρια (ελάχιστη-μέγιστη τιμή) των αγγειογενετικών μορίων 
HGF, VEGF, VEGF R2, bFGF, angiogenin, angiopoietin-2, MMP-2, TNFα, IL-6, IL-8, IL-10 και 
IL-12 στον ορό ασθενών με Hodgkin λέμφωμα σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρτυρες.  
 

 Ασθενείς 
Διάμεση τιμή (όρια) 

Μάρτυρες 
Διάμεση τιμή (όρια)  

p 

HGF   
(pg/ml) 

1958.8  
(547.0 - 7500.0) 

744.1  
(366.0 - 1590.0) 

<0.001 

VEGF 
(pg/ml) 

794.4  
(62.0 - 2200.0) 

297.4  
(220.9 - 343.5) 

0.001 

VEGF R2 
(pg/ml) 

371.2 
(38.9-822.6) 

424.0 
(275.5-724.2) 

ΜΣ 

bFGF 
(pg/ml) Μη ανιχνεύσιμο στο 75% Μη ανιχνεύσιμο στο 71%    - 

angiogenin 
(μg/ml) 

441.0 
(211.9 - 1058.2) 

361.3 
(135.7 - 593.8) 

ΜΣ 

angiopoietin-2 
(pg/ml) 

2690.1  
(628.2 - 15792.0) 

1484.9  
(394.7 - 11227.8) 

ΜΣ 

MMP-2 
(ng/ml) 

12.5 
(7.6-27.4) 

21.8 
(5.1-27.4) 

ΜΣ 

TNFα  
(pg/ml) 

20.8 
(14.2 - 51.7) 

14.9 
(12.5 - 18.4) 

<0.001 

IL-6  
(pg/ml) 

14.1  
(3.4 - 150.0) 

3.1  
(2.1 - 14.8) 

<0.001 

IL-8 
(pg/ml) 

78.9 
(4.0-1652.8) 

18.0 
(17.0-122.0) 

0.02 

IL-10 
(pg/ml) 

13.0 
(9.0-104.9) 

10.3 
(8.8-12.2) 

0.02 

IL-12 
(pg/ml) 

8.8 
(6.9-12.8) 

9.8 
(8.0-16.3) 

ΜΣ 

ΜΣ: μη στατιστικώς σημαντικό στο επίπεδο 5% 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα Β 3. 1 υπήρχε σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις των 

μορίων HGF, VEGF, TNFα, IL-6, IL-8 και IL-10 μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, με 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των μορίων στην ομάδα των ασθενών.  Επίσης φαίνεται ότι 

το μόριο bFGF ήταν χαμηλότερο από τα κατώτερα όρια ανίχνευσης στο 75% των 

ασθενών και 71% των μαρτύρων. Στους ασθενείς που μπορούσε να ανιχνευθεί, η 

διάμεσος και τα όρια ήταν 28.4 (0.6-52.5) pg/ml και στους μάρτυρες 6.8 (0-39.3) pg/ml. 

Στη συνέχεια, συγκρίθηκαν οι συγκεντρώσεις των μετρούμενων παραγόντων μεταξύ των 

ασθενών αρχικού (ομαδοποιημένα στάδια Ι και ΙΙ) και προχωρημένου σταδίου νόσου 

(ομαδοποιημένα στάδια ΙΙΙ και IV). Όπως φάνηκε από τη σύγκριση, τα επίπεδα των 

HGF, TNFα και IL-8 ήταν σημαντικά υψηλότερα σε ασθενείς προχωρημένου σε σχέση 

με αρχικού σταδίου (Πίνακας Β 3. 2 και Εικόνα  Β 3. 1).  Επίσης, η IL-8 ήταν 

στατιστικώς υψηλότερη στην ομάδα ασθενών με  υψηλό (≥2) σε σχέση με την ομάδα 

αθενών με  χαμηλό (<2) προγνωστικό σκορ.  

 

8000

6000

4000

2000

0

HGF (pg/ml)

TNF-a (pg/ml)x100

VEGF (pg/ml)

Στάδιο Ι, ΙΙ Στάδιο ΙΙΙ, ΙV Μάρτυρες

*

*

 
Εικόνα Β 3. 1 Επίπεδα των HGF, TNFα και VEGF στους ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα σταδίου Ι-ΙΙ, ΙΙΙ-
IV και σε φυσιολογικούς μάρτυρες (η στήλη αντιπροσωπεύει το 25-75% των τιμών, η έντονη οριζόντια 
γραμμή τη διάμεση τιμή των μετρήσεων και ο αστερίσκος τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
σταδίων  Ι-ΙΙ & ΙΙΙ-IV). 
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Πίνακας Β 3. 2 Διάμεσες τιμές και όρια των προ-θεραπείας συγκεντρώσεων των HGF, VEGF, 
VEGF R2, angiogenin, angiopoietin-2, MMP-2, TNFα, IL-6, IL-8, IL-10 και IL-12 στον ορό των 
ασθενών με Hodgkin λέμφωμα κατά στάδιο και προγνωστικό δείκτη. 

 

 Στάδιο Προγνωστικός δείκτης 

 I/II  III/IV p 0 ή 1 ≥ 2 p 

HGF  (pg/ml) 1853 
(547-7077) 

3870 
(620-7500) 

0.02 1890 
(788-7077) 

1957 
(547-7500) 

ΜΣ 

VEGF 
(pg/ml) 

912 
(62-2200) 

468 
(146-2200) 

ΜΣ 906 
(277-2200) 

671 
(62-2200) 

ΜΣ 

VEGF R2 
(pg/ml) 

384 
(39-822) 

361 
(122-800) 

ΜΣ 384 
(152-822) 

367 
(39-800) 

ΜΣ 

angiogenin 
(μg/ml) 

448 
(211-1058) 

418 
(212-710) 

ΜΣ 504 
(211-1058) 

422 
(212-813) 

ΜΣ 

angiopoietin-
2 (pg/ml) 

2913 
(628-15792) 

1911 
(1311-6041) 

ΜΣ 2240 
(628-15792) 

3201 
(1311-9787) 

ΜΣ 

MMP-2 
(ng/ml) 

11 
(7-27) 

13 
(7-21) 

ΜΣ 11 
(7-19) 

13 
(8-27) 

ΜΣ 

TNFα (pg/ml) 19 
(14-40) 

29 
(19-51) 

0.004 19 
(14-40) 

22 
(14-51) 

ΜΣ 

IL-6  
(pg/ml) 

9 
(3-150) 

14 
(6-150) 

ΜΣ 8 
(4-90) 

16 
(3-150) 

ΜΣ 

IL-8 
(pg/ml) 

51 
(4-1652) 

128 
(20-913) 

0.05 41 
(4-1652) 

98 
(21-912) 

0.05 

IL-10 
(pg/ml) 

11 
(9-26) 

17 
(11-105) 

ΜΣ 12 
(9-21) 
 

13 
(9-104) 

ΜΣ 

IL-12 
(pg/ml) 

8 
(7-13) 

9 
(7-11) 

ΜΣ 8 
(7-13) 

9 
(7-12) 

ΜΣ 

ΜΣ: μη στατιστικώς σημαντικό στο επίπεδο 5% 

 

Δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα των προ-θεραπείας μορίων ανάλογα με την ηλικία ή 

τοφύλο του ασθενούς.  

Στον Πίνακα Β 3. 3 συνοψίζονται οι τιμές των μετρούμενων μορίων στην υποομάδα των 

43 ασθενών με μετρήσεις πριν και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Υπήρχε ισχυρή 

ένδειξη για μείωση των συγκεντρώσεων των μορίων HGF, VEGF, TNFα,  angiogenin 

και IL-8 μετά από θεραπεία (Εικόνα Β. 2).  

Για το HGF υπήρχε σημαντικά μεγαλύτερη μεταβολή της συγκέντρωσης προ-μετα 

θεραπείας στην ιστολογική ομάδα μικτής κυτταροβρίθειας σε σχέση με την ομάδα 
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οζώδους σκλήρυνσης: η διάμεση διαφορά ήταν 1637 pg σε ασθενείς με μικτή 

κυτταροβρίθεια έναντι 721 pg σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση (p=0.05). Επίσης για 

την angiogenin υπήρχε μεγαλύτερη μεταβολή της συγκέντρωσης προ-μετα θεραπείας σε 

ασθενείς χωρίς εξωλεμφαδενική επέκταση της νόσου (διάμεση διαφορά 21 μg)  σε σχέση 

με ασθενείς με εξωλεμφαδενική επέκταση του λεμφώματος (7 μg)  (p=0.04).  

 

Πίνακας Β 3. 3 Διάμεσες τιμές (όρια) των HGF, VEGF, VEGF R2, angiogenin, angiopoietin-2, 
MMP-2, TNFα, IL-6, IL-8, IL-10 και IL-12 στον ορό των Hodgkin ασθενών προ και μετά 
θεραπείας. 

 

 
Πριν θεραπεία 
Διάμεσος (όρια) 
 

Μετά θεραπεία 
Διάμεσος (όρια) 
 

p 

HGF  (pg/ml) 2023.9  
(547.0 - 7500.0) 

1225.7  
(346.3 - 3669.9) 

<0.0001 

VEGF (pg/ml) 671.9  
(62.0 - 2200.0) 

425.5  
(72.2 -1255.1) 

0.01 

VEGFR2 
(pg/ml) 

417.3 
(38.9-822.6) 

424.07 
(275.5-724.2) 

ΜΣ 

angiogenin 
(μg/ml) 

483.5 
(212.9, 1058.2) 

337.6 
(60.1 - 587.6) 

0.004 

αngiopoietin-2 
(pg/ml) 

2526.4  
(628.2 - 15792.0) 

2530.2  
(1059.6 - 9187.5) 

ΜΣ 

MMP-2 (ng/ml) 19.2 
(7.7-20.6) 

18.0 
(10.2-67.5) 

ΜΣ 

TNFα (pg/ml) 19.7 
 (14.2 - 51.7) 

16.6  
(12.9 -30.2) 

0.003 

IL-6 (pg/ml) 14.1 
 (3.4 -150.0) 

6.8  
(3.0 - 44.1) 

0.08 

IL-8 (pg/ml) 82.8 
(4.4-1652.8) 

50.0 
(10.4-735.8) 

0.02 

IL-10 (pg/ml) 11.8 
(9.0-53.7) 

9.9 
(8.7-19.6) 

ΜΣ 

IL-12 (pg/ml) 8.7 
(6.9-12.8) 

8.7 
(7.3-28.2) 

ΜΣ 

ΜΣ: μη στατιστικώς σημαντικό στο επίπεδο 5% 

 

Επίσης βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων IL-6 και HGF (p<0.0005, 

r=0.56), IL-6 και  VEGF (p<0.001, r=0.57), VEGF και HGF (p<0.001, r=0.47).  
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                    HGF (pg/ml)            VEGF (pg/ml)      angiogenin (μg/ml)  

Εικόνα Β 3. 2 Επίπεδα των μορίων HGF, VEGF και angiogenin πριν και μετά θεραπεία σε Hodgkin 
ασθενείς (η στήλη αντιπροσωπεύει το 25-75% των τιμών και η έντονη οριζόντια γραμμή τη διάμεση τιμή 
των μετρήσεων). 

 
                    
 

Η ανάλυση της επιβίωσης υπέδειξε ένα μόνο παράγοντα, τον HGF, να σχετίζεται 

σημαντικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία (Εικόνα Β 3. 3). 
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                                                               Μήνες 

 

 

                                                                                                                            μήνες 
 
Εικόνα Β 3.  3  Καμπύλη Kaplan Meier της ανταπόκρισης στη θεραπεία σε σχέση με τα προθεραπείας 
επίπεδα του HGF στη νόσο Hodgkin. Η ομάδα ευνοϊκής  ανταπόκρισης περιλαμβάνει ασθενείς με επίπεδα 
HGF μικρότερα της διαμέσου (2306 pg/ml). 
 

 

3. 2 Προσδιορισμός των επιπέδων VEGF, angiogenin, IL-2, IL-6, IL-8 και IL-16 

στον ορό ασθενών με Μη Hodgkin λεμφώματα 

 

Οι συγκεντρώσεις των αγγειογενετικών μορίων στον ορό ασθενών με Μη Hodgkin 

λεμφώματα προ θεραπείας σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρτυρες δίνονται στον 

Πίνακα Β 3. 4. Τα επίπεδα των VEGF, IL-6 και IL-8 ήταν σημαντικά υψηλότερα στην 

ομάδα των ασθενών σε σχέση με τους μάρτυρες. Σε ανάλυση με βάση την κατηγορία 

λεμφώματος, φάνηκε ότι τα μόρια VEGF, IL-6, IL-8 και IL-2 ήταν σημαντικά 

υψηλότερα στην ομάδα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματος σε σχέση με υγιείς μάρτυρες 

ενώ η ομάδα με υψηλής κακοήθειας λέμφωμα είχε υψηλότερα τα επίπεδα των VEGF, IL-

6 και IL-8. Η διαφορά τιμών της IL-2 μεταξύ ομάδας υψηλής κακοήθειας και υγιών δεν 

έφτασε στατιστική σημαντικότητα, αν και είχε μεγαλύτερη μέση τιμή στην πρώτη ομάδα.  
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Πίνακας Β 3. 4 Διάμεσες τιμές (όρια) των μετρούμενων παραμέτρων σε ασθενείς με Μη 
Hodgkin λεμφώματα (ως σύνολο αλλά και ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας) σε σύγκριση με 
υγιείς μάρτυρες. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές επισημαίνονται με αστερίσκο.  
 

 

 Σύνολο ασθενών Χαμηλού βαθμού 

κακοήθειας 

Υψηλού βαθμού 

κακοήθειας 

Μάρτυρες 

VEGF  

(pg/ml) 

437 * 

(62-2558) 

520 * 

(300-2558) 

414 * 

(62-1684) 

294  

(126-603) 

Angiogenin 

(ng/ml) 

956 

(553-1338) 

895 

(553-1251) 

981  

(558-1338) 

898 

(748-1131) 

IL-2  

(pg/ml) 

43 

(37-269) 

48* 

(39-269) 

41  

(37-234) 

39  

(38-52) 

IL-6 

(pg/ml) 

9 ** 

(3-128) 

10 ** 

(4-128) 

9 ** 

(4-39) 

3 

(2-4) 

IL-8 

(pg/ml) 

58 ** 

(51-993) 

58 ** 

(53-993) 

57 ** 

(51-451) 

<31.6 

IL-16 

(pg/ml) 

228  

(79-717) 

255  

(92-504) 

221 

(79-717) 

236  

(138-351) 
*p<0.05 
**p<0.001 
 

 

Δεν υπήρχε διαφορά στη συγκέντρωση των μετρούμενων παραμέτρων στην ομάδα 

χαμηλής σε σύγκριση με την ομάδα υψηλής κακοήθειας, με εξαίρεση την IL-2 που είχε 

χαμηλότερη συγκέντρωση στην ομάδα υψηλής κακοήθειας (p<0.05) (Εικόνα Β 3. 4). 

Δεν υπήρξε διαφορά στα επίπεδα των μετρούμενων μορίων σε σχέση με το στάδιο της 

νόσου ή το διαγνωστικό σκορ IPS.  
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Εικόνα Β 3. 4 Προ-θεραπείας τιμές στον ορό των μορίων IL-2, angiogenin και VEGF συγκριτικά 
για χαμηλού βαθμού και υψηλού βαθμού κακοήθειας Μη Hodgkin λεμφώματα  (p<0.05 μόνο για  
IL-2). 
 

 

Στον Πίνακα Β 3. 5 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των μορίων στην υποομάδα ασθενών 

που μετρήθηκε προ και μετά θεραπείας. Δεν υπήρχε διαφορά στη συγκέντρωση των 

μετρούμενων μορίων μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, αν και υπήρχε τάση μείωσης 

του VEGF.  
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Πίνακας Β 3. 5 Διάμεσες τιμές (όρια) των μετρούμενων παραμέτρων στην υποομάδα των 
ασθενών με Μη Hodgkin λέμφωμα που αναλύθηκαν προ και μετά θεραπείας. 
 

 

 Προ Μετά P 

VEGF (pg/ml) 433 (124-1815) 346 (71-2444) ΜΣ 

Angiogenin (ng/ml) 897 (553-1251) 1007 (578-1380) ΜΣ 

IL-2 (pg/ml) 45 (38-234) 40 (37-133) ΜΣ 

IL-6 (pg/ml) 11 (4-128) 12 (3-97) ΜΣ 

IL-8 (pg/ml) 61 (53-993) 74 (51-1249) ΜΣ 

IL-16 (pg/ml) 197 (92-397) 191 (111-950) ΜΣ 
ΜΣ: μη στατιστικώς σημαντικό στο επίπεδο 5% 

 

Ομαδοποίηση των ασθενών σύμφωνα με την ανταπόκριση στη θεραπεία, έδειξε ότι η 

τιμή IL-8 προ-θεραπείας ήταν σημαντικά αυξημένη, ενώ αυτή της IL-16 σημαντικά 

μειωμένη, στους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση σε σχέση με αυτούς με 

μερική ανταπόκριση ή ανθεκτική νόσο. (Πίνακας Β 3. 6 και Εικόνα Β 3. 5).   

 

Πίνακας Β 3.6.  Τιμές των αγγειογενετικών μορίων στον ορό: διάμεση τιμή (σταθερή απόκλιση) 
στις υποομάδες ασθενών με Μη Hodgkin λέμφωμα που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, σε 
σύγκριση με ασθενείς με μερική ανταπόκριση ή ανθεκτική νόσο στη θεραπεία. 

 

 Πλήρης ανταπόκριση Μερική ανταπόκριση+ 

ανθεκτική νόσος 

P 

VEGF (pg/ml) 753 (62-2558) 476 (225-1815) ΜΣ 

Angiogenin (ng/ml) 1037 (558-1338) 940 (553-1251) ΜΣ 

IL-2 (pg/ml) 41 (37-269) 44 (38-181) ΜΣ 

IL-6 (pg/ml) 7 (4-39) 10 (3-128) ΜΣ 

IL-8 (pg/ml) 62 (54-451) 56 (51-993) 0.03 

IL-16 (pg/ml) 158 (79-386) 262 (92-716) 0.03 
ΜΣ: μη στατιστικώς σημαντικό στο επίπεδο 5% 
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Εικόνα B 3.5 Προ-θεραπείας τιμές στον ορό της IL-16 σε ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση στη 
θεραπεία σε σχέση με εκείνους που είχαν μερική ανταπόκριση ή ανθεκτική νόσο (p<0.05) 

 

Ο VEGF έδειξε θετική συσχέτιση με την IL-16 (r:0.27, p:0.05) αλλά όχι και με τα 

υπόλοιπα μόρια. 

 

3. 3 Προσδιορισμός ιστολογικής έκφρασης των αγγειογενετικών παραγόντων 

VEGF, PDGFRα, HIF-1α και των δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και 

απόπτωσης p53 σε ιστολογικές τομές ασθενών με Hodgkin λέμφωμα  

 

Τα ποσοστά των Hodgkin περιπτώσεων που είχαν θετικό τον πληθυσμό των H-RS 

κυττάρων και τον πληθυσμό των αντιδραστικών κυττάρων ανάλογα με το στάδιο και 

ιστολογικό τύπο φαίνονται στον Πίνακα B 3. 7. Στον ίδιο Πίνακα αναγράφονται η 

πυκνότητα των μικροαγγείων στους λεμφαδένες σε κάθε ιστολογικό τύπο και στάδιο 

νόσου, καθώς και η αντίστοιχη τιμή των αγγειογενετικών παραγόντων VEGF και 

VEGFR2 στους ασθενείς που είχαν διαθέσιμο ορό. 

Στις Εικόνες B 3. 6 Α-ΣΤ φαίνονται φωτογραφίες από ιστολογικές τομές Hodgkin 

περιπτώσεων των οποίων ο κακοήθης πληθυσμός H-RS κυττάρων χαρακτηρίστηκε 

θετικός ως προς το αναγραφόμενο αντίσωμα. 
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 sVEGF 
(pg/ml) 

sVEGF 
R2 
(pg/ml) 

No MVD 
/0.06 mm2 

% περιπτώσεων με θετικά H-RS % περιπτώσεων με θετικά αντιδραστικά 
κύτταρα 

 διάμεση (όρια) 
 

 διάμεση 
(όρια) 

VEGF HIF-1α PDGF 
Rα 

Ki-67 P53 VEGF HIF-1α PDGF 
Rα 

Ki-67 P53 

total 906 
(153-
2200) 

7261 
(779-
16000) 

65 2.6 
(1-5) 

48 54 95 62 75 60 33 86 82 34 

LR 286+ 6720+ 3 2.0  
(1.6-2.6) 

50 50 100 100 75 80 50 75 100 75 

MC 1373 
(308-
2200) 

4862 
(2442-
7784) 

14 2.6 
(1.6-3.3) 

70 60 80 80 90 70 40 90 100 40 

NS 906 
(153-
2200) 

7480 
(779-
16000) 

46 2.6 
(1.0-4.3) 

37 59 100 61 78 61 27 75 75 33 

LD - - 1 1.3+ 
 

1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 

μάρτυ
ρες 

292 
(220-
314) 

6722 
(5237-
8479) 

5 3.0 
(1.0-4.0) 

          

I 286+ 6720+ 2 2.0 
 

1/2 2/2 2/2 1/2 1/2 0/2 0/2 1/2 0/2 0/2 

II 918 
(307-
2200) 

7300 
(779- 
15485) 

45 2.3 
(1.0-4.3) 
 

52 60 95 71 76 66 31 76 63 41 

III - - 4 2.3 
(1.6-2.6) 

33 33 100 100 33 33 66 66 100 0 

IV 707 
(153-
2200) 

7289 
(2442-
16000) 

14 3.0 
(1.3-3.6) 
 

45 45 100 50 90 45 27 100 70 20 

+μονήρης μέτρηση 

Πίνακας Β 3. 7 Συχνότητα θετικής χρώσης (ιστολογικοί βαθμοί 1&2) στον πληθυσμό των H-RS και αντιδραστικών κυττάρων στις 65 βιοψίες Hodgkin 
σύμφωνα με την ιστολογική ταξινόμηση WHO και στάδιο Ann Arbor. Φαίνεται η διάμεσoς τιμή (ελάχιστο-μέγιστο) της μέσης πυκνότητας των μικροαγγείων 
και τα επίπεδα στον ορό των VEGF και VEGFR2. 
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 Εικόνα B 3. 6 Α-Γ Ανοσοϊστοχημική χρώση R-S κυττάρου (βέλος) με: αντι-VEGF αντίσωμα, μεγέθυνση 
x 40 (A), αντι-HIF-1α x 40 (B), αντι-PDGFRα x 40 (Γ) 

Α

Β

Γ
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Εικόνα B 3. 6 Δ-ΣΤ Ανοσοϊστοχημική χρώση R-S κυττάρου (βέλος) με: αντι-Ki-67 x 60 (Δ) και αντι-p53 
x 60 (Ε). Χρώση μικροαγγείων Hodgkin λεμφαδένα με αντι-CD31 αντίσωμα,  μεγέθυνση x 10 (ΣΤ).  

Δ

Ε

ΣΤ
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Tο ανοσοϊστοχημικό σκορ των H-RS και αντιδραστικών κυττάρων στο σύνολο των 
Hodgkin λεμφωμάτων που μελετήθηκε φαίνεται στον Πίνακα B 3. 8.  
 

Πίνακας B 3. 8 Ανοσοϊστοχημικό σκορ των H-RS και αντιδραστικών κυττάρων εκφραζόμενο ως 
ποσοστό των συνολικών περιστατικών Hodgkin. Βαθμός 0=αρνητική χρώση (<10% κυττάρων), 
βαθμός 1=χαμηλή θετικότητα (10-50% κυττάρων), βαθμός 2=υψηλή θετικότητα (>50% 
κυττάρων) 
 

Ανοσοϊστοχημικό σκορ 0  1 2 

 % % % 

VEGF RS  52  18 30 

VEGF αντιδραστικά  40 39 21 

HIF-1α RS 46 49 5 

HIF-1α αντιδραστικά 67 33 0 

PDGFRα RS 5 20 75 

PDGFRα αντιδραστικά 14 42 44 

Ki-67 RS 38 42 20 

Ki-67 αντιδραστικά 18 53 29 

p53 RS 25 18 57 

p53 αντιδραστικά 66 27 7 

 

Η χρώση των ενδοθηλιακών κυττάρων ήταν αρνητική για VEGF, HIF-1α αλλά θετική 

για το PDGFRα. 

Το μόριο VEGF ήταν θετικό στο νεοπλασματικό πληθυσμό στις μισές περίπου 

περιπτώσεις, και στο 30% των περιπτώσεων έδειξε έντονη θετικότητα (βαθμός 2). Ο 

αντιδραστικός πληθυσμός στο λεμφαδένα ήταν θετικός για το VEGF στο 60% των 

περιπτώσεων.  

Ο HIF-1α ήταν επίσης θετικός στο νεοπλασματικό πληθυσμό στις μισές περίπου 

περιπτώσεις, ενώ ήταν θετικός στα αντιδραστικά κύτταρα στο 1/3 των περιπτώσεων. Ο 

PDGFRα ήταν θετικός στον πληθυσμό RS στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων (95% των περιπτώσεων).  

To Ki-67 ήταν θετικό στα Η-RS κύτταρα στο 62% των περιπτώσεων. 

Το p53 ήταν θετικό στο νεοπλασματικό πληθυσμό στο 75% των περιπτώσεων αλλά μόνο 

στο 1/3 των περιπτώσεων ήταν θετικό στα αντιδραστικά κύτταρα. 
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Η μέση πυκνότητα των μικροαγγείων στους Hodgkin λεμφαδένες ήταν 2.6, τιμή η οποία 

δεν διέφερε στατιστικά από εκείνη που παρατηρήθηκε στους φυσιολογικούς λεμφαδένες 

(3.0/0.0625mm2).  

 

Αγγειογένεση σε σχέση με το στάδιο Ann-Arbor: 

Το VEGF στον αντιδραστικό πληθυσμό ήταν σημαnτικά αυξημένο στα λεμφώματα 

Hodgkin σταδίου I-II σε σύγκριση με τα στάδια III και IV (p=0.03). Επίσης, η τιμή του 

p53 στα αντιδραστικά κύτταρα ήταν μεγαλύτερη στα στάδια Ι-ΙΙ σε σχέση με τα στάδια 

ΙΙΙ-IV (p=0.03).  

 

Αγγειογένεση σε σχέση με τον ιστολογικό τύπο: 

Οι περιπτώσεις οζώδους σκλήρυνσης είχαν λιγότερη Ki-67 θετικότητα (βαθμός 0-1) 

στον αντιδραστικό πληθυσμό σε σύγκριση με τις περιπτώσεις μικτής κυτταροβρίθειας  

(p=0.03). Επίσης, οι περιπτώσεις οζώδους σκλήρυνσης είχαν περισσότερη PDGFRα 

θετικότητα στον νεοπλασματικό πληθυσμό των H-RS κυττάρων (p=0.02). 

 

Αγγειογένεση σε σχέση με το βαθμό IPS: 

Hodgkin λεμφώματα με καλό προγνωστικό δείκτη (IPS<2) ήταν πιο συχνά VEGF θετικά 

στον αντιδραστικό πληθυσμό σε σύγκριση με εκείνα που είχαν προγνωστικό δείκτη 

μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (p=0.05). Περιπτώσεις με κακό προγνωστικό δείκτη (IPS≥2) 

είχαν μεγαλύτερη μέση πυκνότητα μικροαγγείων σε σχέση με περιπτώσεις με IPS<2 

(p=0.05). 

 

Αγγειογένεση σε σχέση με την παρουσία ή όχι νέκρωσης: 

Περιοχές νέκρωσης βρέθηκαν στις ιστολογικές τομές στο 26% των περιπτώσεων. Η 

παρουσία νέκρωσης σχετίζονταν με αυξημένη μέση πυκνότητα μικροαγγείων (p<0.05).  

 

Αγγειογένεση σε σχέση με την παρουσία ή όχι B συμπτωμάτων: 

Η παρουσία B συμπτωμάτων ήταν πιο συχνή σε περιπτώσεις με έντονη χρώση PDGFRα 

στα αντιδραστικά κύτταρα (με ανοσοϊστοχημικό σκορ 2, έναντι 0-1) (p<0.05). 

 



 66

Αγγειογένεση σε σχέση με την ανταπόκριση στη θεραπεία: 

Υψηλότερο ανοσοϊστοχημικό σκορ στα αντιδραστικά κύτταρα (2 έναντι 0-1) για τα 

μόρια VEGF και p53 σχετίζονταν με μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους ανταπόκρισης (p< 

0.05). Η ανάλυση της επιβίωσης δεν έδειξε κάποια παράμετρο να σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά με την επιβίωση.  

 

Αγγειογένεση σε σχέση με τη συγκέντρωση αγγειογενετικών παραγόντων στον ορό: 

Η συγκέντρωση του υποδοχέα 2 του VEGF είχε αρνητική συσχέτιση με το ποσοστό 

θετικότητας του VEGF στα H-RS κύτταρα. (r:-0.44, p<0.05).  

 

Συσχέτιση της θετικότητας VEGF και HIF-1α στα H-RS κύτταρα με θετικότητα σε άλλους 

αγγειογενετικούς παράγοντες: 

Θετικό VEGF στα H-RS κύτταρα σχετιζόταν με θετικό VEGF στα αντιδραστικά κύτταρα 

(r:0.43, p 0.001) και με θετικό PDGFRα στα H-RS κύτταρα (r: 0.28, p 0.02), 

Θετικό HIF-1α στα H-RS κύτταρα σχετιζόταν με θετικό PDGFRα και θετικό p53 στα H-

RS κύτταρα (r 0.25, p 0.04 και r: 0.43, p 0.001αντίστοιχα),  

Η μέση πυκνότητα των μικροαγγείων σχετίζεται με το ποσοστό θετικότητας στο Ki-67 

στον αντιδραστικό πληθυσμό (r 0.28, p 0.03).  
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Γ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύτηκε το ρόλο της αγγειογένεσης στο 

Hodgkin και Μη Hodgkin λέμφωμα. Τα ευρήματα προσφέρουν νέα δεδομένα στην 

παθοφυσιολογία του Hodgkin και σε μικρότερο βαθμό του Μη Hodgkin λεμφώματος για 

το ρόλο: (α) της μικροαγγείωσης των παθολογικών λεμφαδένων, (β) της ιστικής και 

περιφερικής έκφρασης δραστικών μορίων και υποδοχέων τεσσάρων κύριων 

αγγειογενετικών οδών, (γ) της σχέσης των ανωτέρω με την πολλαπλασιαστική ικανότητα 

των κακοήθων κυττάρων, (δ) την περιφερική έκφραση αντιπροσωπευτικών χυμοκινών, 

(ε) κυτοκινών φλεγμονής, και (στ) κυτοκινών της ανοσολογικής ανταπόκρισης του 

οργανισμού στο λέμφωμα. 

 

(α) Μικροαγγείωση λεμφαδένων στα Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα 

Αυξημένη πυκνότητα μικροαγγείων σε βιοψίες συμπαγών όγκων σχετίζεται με  επιθετική 

συμπεριφορά και κακή πρόγνωση (Macchiarini et al. 1992, Toi et al. 1995). Αυτή η 

διαπίστωση δεν φαίνεται να ισχύει για τις κακοήθειες του λεμφοποιητικού ιστού. Από τις 

μετρήσεις της διατριβής φάνηκε ότι ο βαθμός αγγείωσης στους Hodgkin λεμφαδένες δεν 

διέφερε από φυσιολογικούς λεμφαδένες και ούτε σχετιζόταν με το στάδιο ή τη βαρύτητα 

της νόσου. Αντιθέτως, οι Korkolopoulou et al. 2005, διεπίστωσαν αυξημένο ποσοσό 

μικροαγγείων σε Hodgkin βιοψίες στα αρχικά στάδια της νόσου, ενώ οι Mainou-Fowler 

et al. 2006, περιέγραψαν αυξημένη μικροαγγείωση στην υποτροπή της νόσου σε σχέση 

με την πρωτοδιάγνωση. Και οι δύο αυτές μελέτες δεν χρησιμοποίησαν λεμφαδένες 

μάρτυρες. 

Και στα Μη Hodgkin λεμφώματα υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 

της νεοαγγείωσης στους λεμφαδένες. Ορισμένοι ερευνητές περιγράφουν αυξημένη 

πυκνότητα μικροαγγείων σε επιθετικά Μη Hodgkin λεμφώματα σε σχέση με 

αντιδραστικούς λεμφαδένες (Ribatti et al. 1996) ενώ άλλοι περιγράφουν το ακριβώς 

αντίθετο (Ridell & Norrby, 2001). Κάποιοι βρίσκουν αυξημένη μικροαγγείωση στα 

υψηλής (σε σχέση με χαμηλής κακοήθειας) Μη Hodgkin λεμφώματα (Vacca et al. 1999, 

Tzankov et al. 2006) ενώ άλλοι δεν βρίσκουν καμία διαφορά (Bairey et al. 2000). Στα 

χαμηλής κακοήθειας Μη Hodgkin λεμφώματα η αυξημένη μικροαγγείωση ανευρίσκεται 
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γύρω από τη νεοπλασματική περιοχή και παραδόξως συμβαδίζει με καλή πρόγνωση 

(Passalidou et al. 2003, Koster et al. 2005).  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σχηματίζεται η υπόθεση ότι, σε αντίθεση με τους 

συμπαγείς όγκους, ο προσδιορισμός της ποσότητας των μικροαγγείων στους 

λεμφωματικούς λεμφαδένες δεν προσφέρει προγνωστικές πληροφορίες για την εξέλιξη ή 

επιθετικότητα της νόσου. Ενδέχεται όμως, παράγοντες όπως η διαφοροποίηση της 

μορφολογίας των αγγείων, να έχουν προγνωστική αξία στο λέμφωμα. Υπέρ αυτής της 

άποψης είναι η περιγραφή αυξημένης διαμέτρου των μικροαγγείων σε προχωρημένα 

στάδια Hodgkin (Korkolopoulou et al. 2005) ή η αύξηση της πολυπλοκότητάς τους σε 

προχωρημένα Μη Hodgkin λεμφώματα (Crivellato et al. 2003). Η αλλαγή της 

μορφολογίας των αγγείων θεωρητικά προσδίδει μεγαλύτερη επιφάνεια για να 

διαπεράσουν τα κακοήθη λεμφωματικά κύτταρα στην κυκλοφορία και να διασπαρούν 

αιματογενώς . 

Μία άλλη υπόθεση, ειδικά για την περίπτωση των υψηλής κακοήθειας Μη Hodgkin 

λεμφωμάτων, είναι ότι η μείωση της αγγείωσης σε προχωρημένα στάδια μπορεί να 

σχετίζεται με μείωση των μεταβολικών απαιτήσεων των κακοήθων κυττάρων λόγω 

φαινοτυπικής εξέλιξης τους σε επιθετικότερη μορφή. Aντίστοιχο φαινόμενο έχει 

περιγραφεί στις συμπαγείς κακοήθειες (Rastinegad, 1989). Επιπλέον, όταν μειώνεται η  

αγγείωση η μεταφορά των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στη λεμφωματική μάζα, είναι 

ανεπαρκής, γεγονός που ίσως δικαιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ ελλάτωσης της 

αγγείωσης και χειρότερης έκβασης στα επιθετικά Μη Hodgkin λεμφώματα (Hazar et al. 

2003).   

Μία τρίτη υπόθεση είναι ότι η λεμφαγγειογένεση ενδέχεται να έχει σημαντικότερο ρόλο 

από την αγγειογένεση για την εξάπλωση του λεμφώματος. Αυτό μπορεί να ισχύει 

περισσότερο για το Hodgkin, όπου η λεμφογενής διασπορά θεωρείται η κύρια οδός 

εξάπλωσής του, στα αρχικά στάδια τουλάχιστον. Προβληματισμό προκάλεσε στην 

παρούσα μελέτη η έλλειψη συσχέτισης της ιστικής ή περιφερικής υπερέκφρασης VEGF 

με το βαθμό μικροαγγείωσης των Hodgkin λεμφαδένων.  Το ίδιο είχε επισημανθεί και σε 

μία άλλη μελέτη μέτρησης του VEGF σε Hodgkin λεμφαδένες (Doussis-

Anagnostopoulou et al. 2002), χωρίς να έχει δοθεί ερμηνεία. Γνωρίζοντας ότι ο VEGF 

διεγείρει το μηχανισμό της λεμφαγγειογένεσης (Ferrara et al. 2003), θεωρείται αρκετά 
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πιθανό ότι η αυξημένη έκφρασή του στο λέμφωμα εξυπηρετεί τη δημιουργία 

καινούργιων λεμφαγγείων. Κατ’επέκταση, η πυκνότητα της λεμφαγγείωσης αναμένεται 

να έχει προγνωστική αξία στα λεμφώματα. Υπέρ αυτού είναι η περιγραφή αυξημένου 

ποσοστού λεμφαγγείων σε Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφαδένες σε σχέση με μάρτυρες 

(Kadowaki et al. 2003). Αν ισχύει αυτή η υπόθεση, ο πρωταρχικός στόχος των 

εξελισσόμενων αντι-αγγειογενετικών παραγόντων για θεραπευτική χρήση στα 

λεμφώματα πρέπει να είναι τα λεμφαγγεία και όχι τα αγγεία.  

 

(β) Ιστική και περιφερική έκφραση μελών των 4 κύριων αγγειογενετικών οδών: 

(i)VEGF,  (ii)HGF, (iii) HIF-1α  και  (iν) PDGF.  (Εικόνα Γ. 1) 

Σε καθεμία από αυτές τις οδούς υπάρχει ένα κύριο δραστικό μόριο και αντίστοιχος 

υποδοχέας. Τα δραστικά μόρια όμως, με κύριο παράδειγμα το VEGF,  μπορούν να δρουν 

παραπλεύρως και σε υποδοχείς άλλων οδών ενισχύοντας το αγγειογενετικό σήμα. Στην 

παρούσα διατριβή, για λόγους απλούστευσης, η προσέγγιση των αγγειογενετικών οδών 

έγινε ως εξής: (i) ο VEGF  δρα επί του υποδοχέα VEGFR2, (ii) ο HGF επί του υποδοχέα 

c-met, (iii) ο μεταγραφικός παράγοντας HIF-1α επάγεται από τα μόρια VEGF και HGF 

και (iν) στον υποδοχέα PDGFRα δρα, εκτός του PDGF, και ο VEGF.  

 

(i) Η αγγειογενετική οδός του VEGF είναι από τις πιο μελετημένες και υπάρχουν πολλές 

αναφορές στην προγνωστική αξία προσδιορισμού του VEGF στον ιστό και ορό ασθενών 

με συμπαγείς όγκους (Toi et al. 1995, Ishigami et al. 1998). 

Η σύνθεση του VEGF  επάγεται και από τα 3 άλλα προαναφερόμενα συστήματα, HGF, 

HIF-1α και PDGF. Επομένως ο VEGF φαίνεται να είναι ο ενισχυτής των αγγιογενετικών 

σημάτων όλων των κύριων αγγειογενετικών οδών. Για την ιστολογική έκφραση του  

VEGF στο Hodgkin υπάρχουν συνολικά 3 μελέτες. Σε δύο από αυτές τα νεοπλασματικά 

Hodgkin-Reed Sternberg κύτταρα δεν εμφάνιζαν ιστολογική έκφραση του VEGF (Foss 

et al. 1997, Mainou-Fowler et al. 2006). Η μελέτη του Foss χρησιμοποίησε τεχνική in 

situ υβριδισμού και περιγράφει έκφραση του VEGF μόνο στα αντιδραστικά κύτταρα των 

Hodgkin βιοψιών. Στην τρίτη μελέτη βρέθηκε θετική χρώση των H-RS κυττάρων στο 

70% των περιπτώσεων με ανοσοϊστοχημεία (Doussis-Anagnostopoulou et al. 2002), το 

οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της διατριβής. Το μικρότερο ποσοστό 
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θετικότητας στη διατριβή (48%) ίσως οφείλεται στη χρήση διαφορετικού αντισώματος ή 

μεθόδου αντιγονικής αποκάλυψης. Η παραγωγή VEGF από τα ίδια τα H-RS κύτταρα στη 

μελέτη Doussis-Anagnostopoulou ενισχύθηκε από την ανεύρεση έκφρασης του mRNA 

σε κυτταρικές σειρές Hodgkin.   

Η παρούσα διατριβή είναι η πρώτη μελέτη που συσχέτισε τα ιστολογικά ευρήματα με 

κλινικά δεδομένα. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό εύρημα ότι αυξημένη έκφραση 

VEGF στα αντιδραστικά κύτταρα ανευρίσκεται στα αρχικά στάδια της νόσου, καθώς και 

σε περιπτώσεις  Hodgkin που ανταποκρίθηκαν πλήρως στη θεραπεία. Φάνηκε δηλαδή ότι 

υψηλότερη έκφραση VEGF στα μη νεοπλασματικά κύτταρα έχει καλή προγνωστική αξία 

στο Hodgkin. 

Η υψηλή έκφραση του VEGF στα αντιδραστικά κύτταρα δεν συμβάδιζε με αύξηση του 

VEGF στην περιφέρεια.  Συνοδεύτηκε όμως από μειωμένα κυκλοφορούντα επίπεδα 

VEGF R2, που είναι ο κύριος ενισχυτής του αγγειογενετικού σήματος του VEGF. Ο 

υποδοχέας VEGF R2 έχει δειχθεί ανοσοϊστοχημικά (σε μικρό όμως αριθμό 

περιστατικών) να συνεκφράζεται με το VEGF στα H-RS κύτταρα (Agarwal et al. 2003). 

Αυτά οδηγούν στην εξής υπόθεση: Στα αρχικά στάδια Hodgkin με νόσο εντοπισμένη στο 

λεμφαδένα, ο VEGF εκφράζεται από τα αντιδραστικά κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος 

σε αυξημένα επίπεδα δρώντας παρακρινώς επί του VEGF R2 των νεοπλασματικών H-RS 

κυττάρων δίνοντας τροφικά σήματα, τα οποία αυξανόμενα, σε κάποιο στάδιο 

απελευθερώνουν το VEGF R2 στην περιφέρεια, πράγμα που σηματοδοτεί την έναρξη 

εξωλεμφαδενικής επέκτασης της νόσου. Η υπόθεση θα ήταν πιο ισχυρή αν συνοδευόταν 

από αύξηση των επιπέδων VEGF R2 στον ορό σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου, το 

οποίο όμως δεν έγινε αντιληπτό από τις μετρήσεις. Επομένως ο ακριβής ρόλος του 

κυκλοφορούντος υποδοχέως VEGF R2 είναι προς το παρόν άγνωστος (Gora-Tybor et al. 

2005, Kou et al. 2004). 

Αντίθετα φαίνεται ότι τα κυκλοφορούντα επίπεδα VEGF έχουν διαγνωστική αξία στο 

Hodgkin λέμφωμα. Υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούντος VEGF υπάρχουν στα 

προχωρημένα στάδια της νόσου και μειώνονται μετά από αποτελεσματική θεραπεία 

(Passam et al. 2006). Αυτό έχει παρατηρηθεί και σε μελέτες ενηλίκων (Giles et al. 2004) 

και παιδιών (Arush et al. 2007) ασθενών με Hodgkin, και ο VEGF έχει προταθεί, από 



 72

αυτούς τους μελετητές, ως προγνωστικό μόριο κατάλληλο για παρακολούθηση της 

νόσου.  

Τα περιφερικά επίπεδα VEGF έχουν φανεί σε μεγάλες μελέτες Μη Hodgkin  λεμφωμάτων 

να σχετίζονται με την πρόγνωση (Bertolini et al. 1999, Salven et al. 2000). Τα 

περισσότερα δεδομένα προκύπτουν από μελέτες υψηλής κακοήθειας λεμφωμάτων. Στα 

λεμφώματα αυτά, τα κακοήθη κύτταρα εκφράζουν VEGF (Foss et al. 1997, Zhao et al. 

2004, Kadowaki et al. 2005) του οποίου υψηλή συγκέντρωση στον ορό σχετίζεται με 

κακή έκβαση των ασθενών (Niitsu et al. 2002, Aref et al. 2004). Σημαντική πτώση των 

επιπέδων VEGF και IL-6 στον ορό κατά τις πρώτες εβδομάδες της χημειοθεραπείας 

προδικάζει καλύτερη έκβαση στην ομάδα των επιθετικών λεμφωμάτων (Pedersen et al. 

2005). Οι μετρήσεις της διατριβής επιβεβαιώνουν τις παραπάνω πληροφορίες για την 

ομάδα των υψηλής κακοηθείας Μη Hodgkin  λεμφωμάτων, και αποδεικνύουν ότι αυτές 

ισχύουν και για την ομάδα χαμηλής κακοηθείας, για την οποία δεν υπάρχουν έως τώρα 

τόσα δεδομένα.  Έδειξε δε, ότι ο VEGF κυκλοφορεί στον ορό σε υψηλά επίπεδα σε 

ολόκληρη την ομάδα Μη Hodgkin λεμφωμάτων (Passam et al. 2007), σε χαμηλότερη 

τιμή στα χαμηλής σε σχέση με τα υψηλής κακοήθειας λεμφώματα (Jorgensen et al. 

2007). 

 

(ii)Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγγειογενετική οδός του HGF έχει κεντρικό ρόλο στο 

Hodgkin λέμφωμα. Το γονίδιο του υποδοχέα του HGF (c-met) έχει βρεθεί να 

υπερεκφράζεται σε λεμφαδένες από Hodgkin ασθενείς (Jucker et al. 1994). Σε 

ιστολογικές τομές Hodgkin έχει δειχθεί ότι ο HGF εκφράζεται από τα αντιδραστικά 

κύτταρα του στρώματος και ο υποδοχέας c-met από τα νεοπλασματικά H-RS, 

υποδεικνύοντας έτσι έναν παρακρινή μηχανισμό ανάπτυξης του λεμφώματος (Teofili et 

al. 2001). Στην παρούσα μελέτη, έκφραση HGF δεν παρατηρήθηκε με τη χρήση δύο 

διαφορετικών αντι-HGF αντισωμάτων. Θεωρείται πιθανό ότι ο HGF αποδομείται κατά 

τη μονιμοποίηση ή επεξεργασία του ιστού, καθώς στη μελέτη των Teofili et al 

χρησιμοποιήθηκε ιστός συντηρημένος σε πάγο και όχι σε φορμαλίνη όπως στην παρούσα 

μελέτη. 

Εντούτοις, ο HGF μετρήθηκε στον ορό των Hodgkin ασθενών και τα επίπεδά του 

βρέθηκαν πάνω από το διπλάσιο των υγιών. Η συγκέντρωση του HGF ήταν πιο υψηλή 
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στα προχωρημένα στάδια της νόσου Hodgkin σε σχέση με τα αρχικά και έπεφτε σε 

σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα μετά από επιτυχή θεραπεία. Αν και στη μελέτη των Teofili 

et al είχε μετρηθεί η συγκέντρωση του HGF στον ορό, τιμές προ και μετά θεραπείας 

είχαν μόνο 14 ασθενείς.  Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει ότι η μέτρηση HGF στον ορό 

είναι χρήσιμος δείκτης για την παρακολούθηση των Hodgkin ασθενών (Passam et al. 

2006).  

Μηχανισμοί υπερέκφρασης του υποδοχέα c-met που ίσως ερμηνεύουν την παρουσία του 

επί των Hodgkin-Reed Sternberg κυττάρων, είναι η λοίμωξη με τον ιό ΕBV (Weimar et 

al. 1997), η σύνδεση του υποδοχέα CD40 με το συνδέτη CD40L (van der Voort et al. 

1997) και η επαγωγή μετά από διέγερση με TNFα και IL-6 (Chen et al. 1997). Τα 

τελευταία δυό μόρια έχουν ιδιαίτερο παθογενετικό ενδιαφέρον στο Hodgkin λέμφωμα, 

και βρέθηκαν αυξημένα στον ορό των ασθενών της διατριβής. Ένας υποθετικός 

μηχανισμός είναι ότι η παραγωγή HGF από τα κύτταρα του στρώματος προσφέρει 

τροφικά ή αντιαποπτωτικά (Bardelli et al. 1996) ερεθίσματα στα νεοπλασματικά κύτταρα 

του Hodgkin ή τα διεγείρει για την παραγωγή κυτοκινών. Όπως αναφέρθηκε, o HGF 

προάγει την παραγωγή VEGF σε φυσιολογικά και νεοπλασματικά κύτταρα, 

πολλαπλασιάζοντας το αγγειογενετικό σήμα (Zhang et al. 2003, Gerritsen, 2005). 

Υψηλά ιστικά και περιφερικά επίπεδα HGF έχουν περιγραφεί και στα Μη Hodgkin 

λεμφώματα (Hsiao et al. 2003, Tjin et al. 2006). Η εμπλοκή του συστήματος HGF-c met 

στην παθογένεση των λεμφωμάτων έχει ενδιαφέρον καθώς έχουν πρόσφατα 

παρασκευαστεί εκλεκτικοί αναστολείς του c-met για per os χορήγηση στον καρκίνο (Zou 

et al. 2007). 

 

(iii). Η αγγειογενετική μεταγραφική οδός του HIF-1α  είναι οξυγονοεξαρτώμενη και 

παίζει επίσης βασικό ρόλο στην αγγειογένεση των νεοπλασμάτων (Choi et al. 2003). Ο 

HIF-1α προάγει τη μεταγραφή του VEGF (Semenza, 2001,  Lee et al. 2004), και στον 

καρκίνο του προστάτη έχει βρεθεί να σχετίζονται η ανοσοϊστοχημική έκφραση των HIF-

1α  και VEGF (Boddy et al. 2005). Στο Μη Hodgkin λέμφωμα, ο HIF-1α εκφράζεται 

ανοσοϊστοχημικά ασθενώς στο 70% των περιπτώσεων (Stewart et al. 2002). Μέχρι τώρα 

δεν είχε περιγραφεί ανοσοϊστοχημική χρώση του HIF-1α στο λέμφωμα Hodgkin. Στην 

παρούσα μελέτη φάνηκε για πρώτη φορά ότι τα κακοήθη H-RS εκφράζουν το HIF-1α 
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στο 50% των περιπτώσεων. Η έκφραση όμως ήταν ασθενής, παρόμοια με την 

περιγραφόμενη χρώση στη μελέτη των Μη Hodgkin λεμφωμάτων.  Δεν ανιχνεύτηκε 

μεγαλύτερη ένταση της ανοσοϊστοχημικής χρώσης σε περιοχές του λεμφαδένα με ιστική 

νέκρωση (ενδεικτική υποξικών συνθηκών). Αυτό ίσως υποδηλώνει έναν επιπρόσθετο 

ρόλο στην έκφραση του HIF-1α, πέρα από την ανταπόκριση στο υποξικό ερέθισμα. 

Στις κακοήθειες έχει περιγραφεί αυτόνομη ενεργοποίηση του HIF-1α, ανεξάρτητα από 

την ιστική συγκέντρωση οξυγόνου, λόγω μεταλλάξεων σε ογκοκατασταλτικά ή άλλα 

ρυθμιστικά γονίδια (Gordan & Simon, 2007). Η αυτόνομη αυτή ενεργοποίηση του HIF-

1α στον καρκίνο του μαστού είναι πρώιμος δείκτης κακής πρόγνωσης (Trastour et al. 

2007). Είναι προς το παρόν άγνωστο αν υπάρχουν εξαλλακτικά συμβάντα στο Hodgkin  

που να οδηγούν σε αύξηση της έκφρασης HIF-1α. Από τις μετρήσεις της διατριβής 

θεωρείται αμφίβολο, καθώς η ένταση της έκφρασης HIF-1α ήταν κατώτερη από την 

ανοσοϊστοχημική έκφραση στον καρκίνο μαστού. Επομένως, ο ρόλος του HIF-1α  στην 

εξέλιξη των Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφωμάτων είναι τομέας όπου χρειάζεται 

περισσότερη έρυενα.  

 

(iν) Η τελευταία αγγειογενετική οδός που μελετήθηκε ήταν η οδός του PDGF μέσω της 

ιστικής έκφρασης του PDGFRα στο Hodgkin.  

Ο PDGF είναι μιτογόνο του συνδετικού ιστού (και ειδικά των ινοβλαστών) κατά την 

επούλωση των τραυμάτων (Alvarez et al. 2006). Υποτέθηκε ότι υπερέκφραση του 

PDGFRα θα σχετίζονταν με την ίνωση που χαρακτηρίζει τη νόσο Hodgkin, και ειδικά 

την κατηγορία της ινώδους σκλήρυνσης. Το PDGFRα στις μετρήσεις της διατριβής 

όντως εκφραζόταν περισσότερο στις περιπτώσεις ινώδους σκλήρυνσης αλλά όχι μόνο 

στα κύτταρα του στρώματος, ως αναμένετο, αλλά και στα κακοήθη H-RS κύτταρα. Ήταν 

επομένως λογικό να υποτεθεί ότι η έντονη έκφραση του PDGFRα στα κακοήθη κύτταρα 

του Hodgkin ίσως παίζει άλλο ρόλο πέρα από την ίνωση. 

Το σύστημα PDGF-PDGFRα έχει ενοχοποιηθεί για παθολογική αγγειογένεση (Board & 

Jayson, 2005). Έχει περιγραφεί ιστολογική υπερέκφραση του PDGFRα σε καρκίνους του 

μαστού και ενδομητρίου (Carvalho et al. 2005, Liegl et al. 2007). Για τα Hodgkin 

λεμφώματα υπάρχουν στη βιβλιογραφία δύο μελέτες ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του 

PDGFRα από το κακόηθες Hodgkin-Reed Sternberg κύτταρο (Brown & Nazmi, 2002 επί 
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10 ασθενών, και Renne et al. 2005). Στη δεύτερη μελέτη τα κακοήθη κύτταρα 

συνέκφραζαν μέχρι και 6 διαφορετικούς υποδοχείς κινασών τυροσίνης, με προεξάρχον 

το PDGFRα. Στην παρούσα διατριβή βρέθηκε ότι ο PDGFRα εκφράζεται έντονα στην 

πλειοψηφία των H-RS κυττάρων και σε πολλά εκ των αντιδραστικών κυττάρων. Επίσης 

περιπτώσεις που εξέφραζαν PDGFRα είχαν ιστολογική έκφραση και VEGF, 

προσφέροντας ένα πιθανό παρακρινή μηχανισμό όπου διέγερση του υποδοχέα PDGFRα 

επί των H-RS κυττάρων τα οδηγεί στη σύνθεση VEGF.   

Είναι ενδιαφέρον ότι νεοπλασματικά κύτταρα Β Μη Hodgkin λεμφωμάτων δεν 

εκφράζουν το PDGFRα ενώ υπερεκφράζεται σε Τ λεμφώματα (Piccaluga et al. 2005).  

Το εύρημα υπερέκφρασης του PDGFRα (που έχει ιδιότητες τυροσινικής κινάσης) στα 

κακοήθη H-RS κύτταρα είναι αρκετά ενδιαφέρον δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων 

στη θεραπευτική της χρονίας μυελογενούς λευχαιμίας και των στρωματικών όγκων του 

γαστρενετερικού με αναστολείς τυροσινικών κινασών (με πρότυπο μόριο το imatinib 

mesylate) (Alvarez et al. 2006). Ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στον υποδοχέα PDGFRα 

έχουν περιγραφεί στα κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα και 

ανταποκρίνονται σε αναστολή της σήμανσης με το imatinib (Jones & Cross, 2004). Δεν 

αποκλείεται αναστολείς του υποδοχέα PDGFRα να βρουν θεραπευτική εφαρμογή και 

στα Hodgkin λεμφώματα στο μέλλον. 

 

(ν) Άλλοι αγγειογενετικοί οδοί: 

Στην παρούσα διατριβή, άλλα αγγειογενετικά μόρια, όπως η angiogenin, bFGF, 

angiopoietin-2, και MMP-2, φάνηκε να παίζουν μικρότερο ρόλο στα λεμφώματα, 

τουλάχιστον σε περιφερικό επίπεδο. Οι τιμές  angiogenin στον ορό Hodgkin και Μη 

Hodgkin ασθενών δεν είχαν καμία διαφοροπίηση σε σχέση με υγιείς μάρτυρες. Αντίθετα 

ευρήματα έχουν περιγραφεί στους συμπαγείς όγκους, όπου η angiogenin είναι αυξημένη 

και μάλιστα σε βαθμό ανάλογο της βαρύτητας της νόσου. (Miyake et al. 1999, 

Shimoyama et al. 2002, Shimoyama & Kaminishi, 2003). Σε αιματολογικές κακοήθειες 

τα αποτελέσματα προσδιορισμού της angiogenin στον ορό δείχνουν αύξηση της 

συγκέντρωσής της σε μυελικά νεοπλάσματα (Verstovsek et al. 2001, Musolino et al. 

2004) αλλά όχι στα λεμφώματα (Bertolini et al. 1999, Giles et al. 2004). Kάποια Β 

λεμφοκυτταρικά νεοπλάσματα, όπως η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία (Molica et al. 
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2004), εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα angiogenin ενώ άλλα, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, 

έχουν υψηλά επίπεδα (Alexandrakis et al. 2003). 

Η αγγειογενετική οδός του bFGF θεωρείται επίσης σημαντική για την εξέλιξη πολλών 

κακοηθειών, μεταξύ των οποίων και των Μη Hodgkin λεμφωμάτων (Ribatti et al. 2007). 

Στο Hodgkin λέμφωμα υπάρχουν δεδομένα ιστικής έκφρασης του bFGF (Ohshima et al. 

1999, Khnykin et al. 2006). Η μέτρηση του bFGF στην περιφέρεια στην παρούσα 

διατριβή, όμως, έδειξε επίπεδα κάτω από το όριο προσδιορισιμότητας. 

Τα μόρια angiopoietin-2 και MMP-2 είναι αυξημένα στον ορό ασθενών με συμπαγείς 

όγκους  (Ahmad et al. 2001, Etoh et al. 2001 Tanaka et al. 2002, Dome et al. 2007) αλλά, 

καθώς φάνηκε από τις μετρήσεις της διατριβής, όχι στο Hodgkin. Αν και ήταν η πρώτη 

φορά που μετρήθηκε η angiopoietin-2 στον ορό ασθενών με Hodgkin, προκύπτει ότι ούτε 

αυτή, ούτε οι bFGF, angiogenin και MMP-2 προσφέρονται για παρακολούθηση της 

δραστηριότητας της νόσου. Επίσης βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάθε νεόπλασμα 

αναπτύσσει διαφορετικό προφίλ αγγειογενετικών μορίων στην περιφέρεια, κάτι που 

πιθανώς αντανακλά τις επικρατέστερες για αυτό το νεόπλασμα αγγειογενετικές οδούς.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα λεμφώματα ίσως παρουσιάζουν ενδιαφέρον και άλλες 

αγγειογενετικές οδοί π.χ.του TGFβ (Kadin et al. 1990) ή του COX-2 (Ohsawa et al. 

2006) που δεν μελετήθηκαν στη διατριβή. Επισης δεν περιλήφθηκε στη μελέτη ο 

προσδιορισμός  αναστολέων-ανταγωνιστών της αγγειογένεσης. Προς το παρόν, με την 

εξαίρεση των μετρήσεων του μορίου endostatin σε Μη Hodgkin λεμφώματα, υπάρχουν 

ελάχιστα δεδομένα για το ρόλο περιφερικών αναστολέων της αγγειογένεσης στα 

λεμφώματα.  

 

(γ) Σχέση αγγειογένεσης με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

Το ογκογονίδιο p53 παίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και του 

προγραμματισμού του κυτταρικού θανάτου, ενώ το Ki-67 είναι πρωτείνη που εκφράζεται 

μόνο στα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα . Το p53 παρεμβαίνει και στην αγγειογένεση 

επάγοντας την παραγωγή VEGF. 

Στο Μη Hodgkin λέμφωμα , η έκφραση του p53 και του Ki-67 σχετίζεται με την ιστική 

έκφραση του VEGF στα κακοήθη κύτταρα (Tzankov et al. 2006).  
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Στο Hodgkin λέμφωμα το p53 είναι θετικό ανοσοϊστοχημικά στα κακοήθη H-RS 

κύτταρα (Doussis et al. 1993, Trumper et al. 1993, Xerri et al. 1995, Montesinos-Rongen 

et al. 1999) και μάλιστα περισσότερο σε σταδίου Ι (Wang et al. 2003) και σε περιστατικά 

με καλή πρόγνωση (Xerri et al. 1994). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν στις 

μετρήσεις της διατριβής. Και τα δύο μόρια (HIF-1α και p53) συσσωρεύονται κατά τη 

διάρκεια της υποξίας (Schmid et al. 2004), το οποίο συμφωνεί με την παρατήρηση της 

διατριβής ότι ο HIF-1α σχετίζεται θετικά με την έκφραση του p53 στους Hodgkin 

λεμφαδένες.  

Μία εναλλακτική ερμηνεία είναι ότι, αν και ο HIF-1α φυσιολογικά επάγει τη μεταγραφή 

του p53 για να εκδηλώσει προ-αποπτωτική δράση, στις κακοήθειες η διέγερση αυτής της 

οδού είναι αναποτελεσματική με αποτέλεσμα συσσώρευση των δύο μορίων (Kilic et al. 

2007). Αυτό μπορεί να έχει σημασία για την παθοφυσιολογία του Hodgkin καθώς τα H-

RS χαρακτηρίζονται από αντίσταση στην απόπτωση (Wang et al. 2003). 

Από την παρούσα εργασία προέκυψε ότι ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιαμού Ki-67 

εκφράζεται στο 62% περίπου των H-RS κυττάρων. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

προγενέστερες μετρήσεις (Abele et al. 1997). Επιπλέον βρέθηκε ότι αυξημένη έκφραση 

του Ki-67 στα αντιδραστικά κύτταρα του Hodgkin σχετιζόταν με αύξηση της πυκνότητας 

των μικροαγγείων των λεμφαδένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η αγγειογένεση στους 

Hodgkin λεμφαδένες εξυπηρετεί τα πολλαπλασιαζόμενα αντιδραστικά κύτταρα του 

μικροπεριβάλλοντος, παρά τα κύτταρα του κακοήθους κλώνου. 

 

(δ) Σχέση αγγειογένεσης με τη Χυμοκίνη IL-8 

Η χυμοκίνη IL-8 φαίνεται να έχει γενικό ενδιαφέρον στα λεμφώματα. Στις μετρήσεις της 

μελέτης εμφάνιζε υψηλές τιμές στον ορό του συνόλου των Hodgkin και Μη Hodgkin 

ασθενών και τις μεγαλύτερες τιμές σε προχωρημένα στάδια και κακής πρόγνωσης 

Hodgkin λεμφώματα.  Προηγούμενοι ερευνητές είχαν περιγράψει αυξημένα επίπεδα IL-8 

μόνο στο 1/3 περίπου Hodgkin ασθενών, υποθέτωντας ότι αντανακλά το βαθμό διήθησης 

των προσβεβλημένων λεμφαδένων από φλεγμονώδη κύτταρα  (Trumper et al. 1994, 

Gorschlüter et al. 1995). Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου η τεχνολογική πρόοδος 

μεταβάλλει την ερμηνεία αποτελεσμάτων. Η ευαισθησία της ELISA ήταν μεγαλύτερη 
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στις δικές μας μετρήσεις (3.5 έναντι 50 pg/ml στη μελέτη Trumper) με αποτέλεσμα να 

είναι είναι εφικτός ο χαρακτηρισμός ολόκληρης της ομάδας Hodgkin.  

Επιπλέον, έχει προστεθεί η γνώση ότι, πέρα από τη δράση της ως ισχυρού 

χημειοτακτικού παράγοντα των ουδετροφίλων (Baggiolini et al. 1989), η IL-8 διαθέτει 

και αγγειογενετικές ιδιότητες. Η αγγειογενετική δράση της IL-8 είναι ανεξάρτητη της 

χημειοτακτικής, όπως έχουν δείξει πειραματικά μοντέλα καρκίνου (Moore et al. 1998, Li 

et al 2005, Yuan et al. 2005). Η IL-8 εκφράζεται από κακοήθη Β λεμφοκύτταρα 

(Srivastava et al. 1993) και από κυτταρικές σειρές Hodgkin (Gruss et al. 1991).  

Στα Μη Hodgkin λεμφώματα περιφερική συγκέντρωση της IL-8 έχει περιγραφεί σε μία 

σειρά 78 ασθενών με υψηλής κακοηθείας λέμφωμα (Stasi et al. 1995) και σε μία σειρά 

30 λεμφωμάτων του γαστρεντερικού (Retzlaff et al. 2002) όπου υψηλότερες τιμές 

σχετίζονταν με προχωρημένο στάδιο . Η  IL-8 αξίζει περαιτέρω έρευνας δεδομένων των 

πρόσφατων πληροφοριών ότι το HGF, εκκρινόμενο από κακοήθη κύτταρα, προάγει την 

παραγωγή IL-8 από ενδοθηλιακά κύτταρα προσφέροντας σήμα ενισχυτικό της 

αγγειογένεσης (Desiderio, 2007). 

 

(ε) Σχέση αγγειογένεσης με τις κυτοκίνες φλεγμονής IL-6 και TNFα 

Τα μόρια IL-6 και TNFα είναι κεντρικοί μεσολαβητές της φλεγμονώδους απάντησης και 

εμπλέκονται στην αγγειογένεση του καρκίνου (Manghi, 2000, Nilsson et al. 2005, 

McClintock & Wagner, 2005). Οι κυτοκίνες IL-6 και TNFα παράγονται από τα κακοήθη 

κύτταρα του Hodgkin λεμφώματος εκδηλώνοντας αυτοκρινή αυξητική δράση (Cohen et 

al. 1996, Gruss et al. 1997, Huang et al. 2004). Πολλοί ερευνητές έχουν περιγράψει 

αυξημένες τιμές IL-6 και TNFα στον ορό Hodgkin ασθενών, και μάλιστα υψηλότερα 

επίπεδα σε προχωρημένου σταδίου νόσο (Jucker et al. 1991, Kurzrock et al. 1993, 

Benharroch et al. 1996, Warzocha et al. 1998, Metkar et al. 2000, Reynolds et al. 2002). 

Και τα δύο μόρια διαθέτουν αγγειογενετική δράση επάγοντας την έκφραση VEGF 

(Ferrara et al. 2003).  

Η μέτρηση της παραγωγής των κυτοκινών IL-6 και TNFα ταυτόχρονα με 

αγγειογενετικούς παράγοντες στους ίδιους Hodgkin ασθενείς είναι πρωτότυπη. Η 

συσχέτιση που προέκυψε είναι υποστηρικτική των πειραματικών μοντέλων: στα Hodgkin 

η συγκέντρωση IL-6 και TNFα σχετίστηκε σημαντικά με τη συγκέντρωση του VEGF και 
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HGF. Aν και η στατιστική συσχέτιση δεν αποδεικνύει μηχανισμό, παρέχει ενδείξεις ότι η 

φλεγμονώδης διεργασία, χαρακτηριστική του μικροπεριβάλλοντος στο Hodgkin 

λέμφωμα, επάγει τη σύνθεση αγγειογενετικών μορίων. Ο VEGF με τη σειρά του μπορεί 

να ενισχύσει τη διήθηση φλεγμονωδών κυττάρων στον πάσχοντα λεμφαδένα, 

προσελκύοντας μονοκύτταρα μέσω του υποδοχέα VEGFR1 (Clauss et al. 1990). 

Στα υψηλής κακοηθείας Μη Hodgkin λεμφώματα η συσχέτιση τιμών VEGF και IL-6 

στον ορό με κακή πρόγνωση έχει ήδη δειχτεί (Niitsu et al. 2002) και βρίσκονταν σε 

συμφωνία με τις μετρήσεις της παρούσας μελέτης στην ομάδα αυτή λεμφωμάτων. 

Φάνηκε, όμως, ότι υψηλές τιμές των δύο μορίων εμφανίζουν και τα χαμηλής κακοηθείας 

λεμφώματα (Passam et al. 2007). 

 

(στ) Σχέση αγγειογένεσης με τις κυτοκίνες της ανοσιακής απάντησης 

Η ανοσιακή ανταπόκριση στα Hodgkin εξετάστηκε με τη μελέτη των κυτοκινών ΙL-10 

(αντιπροσωπευτικής της Th2 ανταπόκρισης) και IL-12 (αντιπροσωπευτικής της Th1 

ανταπόκρισης και ανταγωνιστής της ΙL-10). Η  ΙL-10 υπερεκφραζόταν στους Hodgkin 

ασθενείς της διατριβής και μάλιστα στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. Αυτό είναι 

σε συμφωνία με προϋπάρχουσες μελέτες που θεωρούν την ΙL-10 δείκτη ενεργότητας της 

νόσου (el-Far M et al. 2004, Visco et al. 2004, Casasnovas et al. 2007). Από την άλλη, τα 

επίπεδα ορού της IL-12 στους ασθενείς της διατριβής δεν είχαν καμία διαφοροποίηση σε 

σχέση με υγιείς μάρτυρες ή με τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Η επικράτηση 

της ΙL-10 έναντι της IL-12 θεωρείται ενδεικτική ανεργικής  ανοσολογικής ανταπόκρισης, 

χαρακτηριστικής του Hodgkin λεμφώματος.  

Από την άλλη η ανεπαρκής έκκριση IL-12 που διαθέτει αντι-αγγειογενετικές ιδιότητες 

(Minuzzo et al. 2007), αφήνει το ενδεχόμενο να λείπει ένας αρνητικός ρυθμιστής της 

παραγωγής αγγειογενετικών σημάτων στο Hodgkin λέμφωμα. 

Η σχέση αγγειογένεσης και ανοσίας είναι αμφίδρομη καθώς, τόσο ο HGF, όσο και ο 

VEGF αναστέλλουν τη λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων (Gabrilovich et al. 1996, 

Okunishi et al. 2005), γεγονός που ενδέχεται να συμμετέχει στην ανοσοκαταστολή του 

Hodgkin. 

Στα Μη Hodgkin λεμφώματα, ως ετερογενή ομαδα, δεν υπάρχει κοινή ανοσιακή 

απάντηση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές ποικίλων ανοσολογικών κυτοκινών  
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αλλά φαίνεται να επικρατεί η ανοσιακή απάντηση Th1, ειδικά στα λεμφώματα που 

προκύπτουν σε έδαφος αυτοάνοσου νοσήματος (Jones et al. 2002, Koida et al. 2007). Με 

αυτό συμφωνεί και η ανεύρεση υψηλής IL-2 στα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα της 

διατριβής, που είναι αντιπροσωπευτική της Th1 απάντησης. Η IL-2 παίζει βασικό ρόλο 

στην κλωνική επέκταση αντγονο-εξειδικευμένων T λεμφοκυττάρων (Ma et al. 2006).  

Υψηλή περιφερική τιμή της IL-2 έχει βρεθεί από άλλους μελετητές στην ομάδα των 

επιθετικών Μη Hodgkin λεμφωμάτων με κακή πρόγνωση (Stasi et al. 1992, Stasi et al. 

1995, Ozdemir et al. 2004). Η IL-2 εμπλέκεται στο μηχανισμό της αγγειογένεσης με 

διττό ρόλο: σε ορισμένες περιπτώσεις προάγει την παραγωγή bFGF και VEGF και κατά 

συνέπεια τη νεοαγγείωση (Cozzolino et al. 1993, Mor et al. 2004) ενώ σε άλλες έχει 

αντι-αγγειογενετική δράση (Sakkoula et al. 1997). Ποιά από τις δύο δράσεις εξυπηρετεί 

η υψηλή συγέκτρωση IL-2 στα λεμφώματα είναι θέμα ανοιχτό προς συζήτηση.  

Η IL-16 μετρήθηκε στην κατηγορία των Μη Hodgkin  λεμφωμάτων, στα πλαίσια της 

συνέργειάς της με την IL-2 στην ενεργοποίηση CD4 λεμφοκυττάρων (Cruikshank et al. 

2000). Είναι η πρώτη φορά που μετριέται IL-16 στον ορό ασθενών με Β Μη Hodgkin 

λεμφώματα. Κυτταρικές σειρές από Β λεμφώματα εκφράζουν IL-16 (Sharma et al. 2000) 

και η κυτοκίνη αυτή είναι αυξημένη στον ορό ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα (Koike et 

al. 2002, Alexandrakis et al. 2004) και δερματικά T λεμφώματα (Blaschke et al. 1999). 

Αν και δεν εμπλέκεται στην αγγειογένεση άμεσα, πιθανώς μπορεί έμμεσα να την 

επηρεάζει διεγείροντας την παραγωγή IL-6 (Asadullah et al. 2000). Δεν είναι γνωστό 

ποιος είναι ο ρόλος της IL-16 στα Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα. Πάντως στην 

ομάδα των Μη Hodgkin λεμφωμάτων, υψηλότερα επίπεδα ορού της IL-16 προ θεραπείας 

βρέθηκαν στους ασθενείς με πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία.  

Συνολικά, παρότι η κατηγοριοποίηση των προσδιοριζόμενων κυτοκινών είναι 

απλουστευμένη προσέγγιση (καθώς υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει απόλυτος 

διαχωρισμός Th1/ Th2 απάντησης στον ανθρώπινο οργανισμό), η προσέγγιση αυτή 

αποτέλεσε οδηγό για να διαπιστωθεί ότι το προφίλ κυτοκινών διαφέρει στις δύο 

κατηγορίες λεμφωμάτων. Αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει έκφραση διαφορετικών οδών 

αγγειογένεσης (Benelli et al. 2006), κάτι που απομένει να διευκρινιστεί σε περαιτέρω 

μελέτες.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Α. Hodgkin Λέμφωμα  

 

1. Στο Hodgkin λέμφωμα υπάρχει αυξημένη περιφερική έκφραση των αγγειογενετικών 

μορίων HGF, VEGF και IL-8 σε σχέση με υγιείς, η οποία μειώνεται μετά από επιτυχή 

θεραπεία. Ψηλή συγκέντρωση των μορίων HGF και IL-8 σχετίζεται με προχωρημένα 

στάδια της νόσου. 

 

2. Τιμή ορού του HGF κάτω από 2306 pg/ml σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα 

πλήρους ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

 

3. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του VEGF στα αντιδραστικά κύτταρα των λεμφαδένων 

του Hodgkin λεμφώματος αυξάνει στα αρχικά στάδια της νόσου, τα οποία 

χαρκτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα κυκλοφορούντος υποδοχέως 2 του VEGF.  

 

4. Τα νεοπλασματικά κύτταρα στο Hodgkin λέμφωμα εμφανίζουν έντονη 

ανοσοϊστοχημική έκφραση του PDGFRα σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις και ασθενή 

έκφραση του HIF-1α στις μισές περιπτώσεις.  

 

5. Η πυκνότητα των μικροαγγείων στους Hodgkin λεμφαδένες δεν είναι αυξημένη σε 

σύγκριση με φυσιολογικούς λεμφαδένες υποδηλώνοντας εναλλακτικούς ρόλους (πέρα 

από το σχηματισμό νέων αγγείων) για τα μόρια VEGF, HGF και HIF-1α, που 

εκφράζονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα. Τέτοιοι ρόλοι ενδεχομένως είναι η θετική 

ενίσχυση της λεμφαγγειογένεσης, της φλεγμονώδους αντίδρασης και της 

ανοσοκαταστολής στα Hodgkin λεμφώματα.  

 

6. Το p53 εκφράζεται στα αντιδραστικά κύτταρα περισσότερο στα αρχικά στάδια της 

νόσου, και μάλιστα σε συνδυασμό με το HIF-1α. Το Ki-67 των αντιδραστικών κυττάρων 

αυξάνει παράλληλα με την πυκνότητα των μικροαγγείων, δηλώνοντας τροφικό ρόλο της 
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αγγειογένεσης για τα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος και όχι για την ανάπτυξη του 

κακοήθους κλώνου. 

 

7. Ο προσδιορισμός των μορίων angiogenin, bFGF, angiopoietin-2 και MMP-2 στην 

περιφέρεια δεν έχει κλινική χρησιμότητα. 

 

8. Η φλεγμονώδης αντίδραση χαρακτηρίζεται από αύξηση των μορίων TNFα & IL-6. Τα 

επίπεδα της IL-6 σχετίζονται με τα επίπεδα HGF και VEGF. 

 

9. Η ανοσιακή απάντηση χαρακτηρίζεται από επικράτηση της IL-10 (Th2 απάντηση) και 

από χαμηλά επίπεδα της αντιαγγειογενετικής IL-12. 

 

Β. Μη Hodgkin Λέμφωμα 

 

10. Η μελέτη των αγγειογενετικών μορίων στα Β Μη Hodgkin λεμφώματα θεωρείται 

πιλοτική. Τα Β Μη Hodgkin λεμφώματα χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα των 

αγγειογενετικών μορίων VEGF και IL-8 στην περιφέρεια, ενώ η angiogenin βρίσκεται σε 

φυσιολογικά επίπεδα.   

 

11. Η φλεγμονώδης αντίδραση συνίσταται σε αύξηση της IL-6. Η ανοσιακή απάντηση 

χαρακτηρίζεται από αύξηση της IL-2 (Th1 απάντηση). 

 

 

Ακολούθως, απεικονίζεται σχηματικά η αλληλεπίδραση των μελετώμενων 

αγγειογενετικών μορίων και υποδοχέων στο Hodgkin λέμφωμα με βάση τα 

αποτελέσματα της διατριβής και τη βιβλιογραφία. 
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Eικόνα Γ. 1 Σχηματική αναπαράσταση των κυριότερων αγγειογενετικών οδών στο Hodgkin 
λέμφωμα με βάση τα αποτελέσματα της διατριβής και τη βιβλιογραφία. Απεικονίζονται οι 
υποδοχείς που εκφράζουν τα νεοπλασματικά Reed-Sternberg κύτταρα και τα αγγιογενετικά 
μόρια που παράγονται (σε κίτρινο πλαίσιο). Όλα τα βέλη απεικονίζουν θετικά  ενισχυτικά 
σήματα (παραγωγής δραστικών μορίων, πολλαπλασιασμού ή χημειοταξίας). Ειδικότερα τα 
κόκκινα βέλη είναι μόρια παραγόμενα από τα Reed-Sternberg κύτταρα, τα μαύρα βέλη 
απεικονίζουν δράση μορίων επί των Reed-Sternberg και ενδοθηλιακών κυττάρων, τα μπλε βέλη 
είναι χημειοτακτικά σήματα. Διακεκομμένες γραμμές υπάρχουν για όσες οδούς υπάρχουν 
περιορισμένες πληροφορίες προς το παρόν. 
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Εν κατακλείδι, η διατριβή περιέγραψε την ύπαρξη ανοσοϊστοχημικής έκφρασης κύριων 

αγγειογενετικών παραγόντων σε Hodgkin ιστούς, καθώς και αυξημένη περιφερική 

έκφραση των παραγόντων αυτών και των σχετιζόμενων κυτοκινών στον ορό Hodgkin 

και Μη Hodgkin ασθενών. Τα προεξάρχοντα μόρια φάνηκαν να είναι για το μεν  

Hodgkin ο HGF, και για το Μη Hodgkin ο VEGF. Η απελευθέρωση αγγειογενετικών 

παραγόντων στην περιφέρεια φάνηκε να συμβαδίζει στενά με την απελευθέρωση 

φλεγμονωδών κυτοκινών, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της φλεγμονώδους απάντησης 

ως επιπλέον μηχανισμού ενίσχυσης της απελευθέρωσης αγγειογενετικών σημάτων.  

Παράλληλα, η διαφορά των επικρατέστερων αγγειογενετικών σημάτων στα Hodgkin και 

Μη Hodgkin πιθανώς να επηρεάζεται από την ανοσοποιητική απάντηση του οργανισμού 

σε κάθε λεμφική κακοήθεια καθώς το ανοσολογικό προφίλ διαφέρει στα δύο λεμφώματα 

με επικράτηση απάντησης τύπου Τh2 στα Hodgkin, και Τh1 στα Μη Hodgkin. 

Η μικροαγγείωση στο Hodgkin λεμφαδένα φαίνεται να εξυπηρετεί την τροφική 

ανάπτυξη του φλεγμονώδους αντιδραστικού πληθυσμού και όχι την εξάπλωση των 

νεοπλασματικών Hodgkin-Reed Sternberg κυττάρων. Η αυξημένη ιστική έκφραση 

αγγειογενετικών παραγόντων στο Hodgkin ίσως εξυπηρετεί την επαγωγή 

χημειοτακτικών σημάτων για την προσέλκυση κυττάρων του αντιδραστικού 

υποστρώματος. Σε αυτά τα πλαίσια ερμηνεύεται και η  υπερέκφραση της IL-8 σε 

Hodgkin και Μη Hodgkin λεμφώματα, κυτοκίνης με διπλή αγγειογενετική και 

χημειοτακτική δράση.  

Είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να δοθεί ολοκληρωμένη βιολογική ερμηνεία με βάση 

μόνο την ιστική έκφραση ή τα επίπεδα αγγειογενετικών μεσολαβητών στον ορό ασθενών 

με λεμφώματα. Δημιουργούνται όμως ερευνητικές υποθέσεις και παρέχονται ενδείξεις 

για τη σχετική σημασία των εμπλεκομένων μορίων και τον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων (π.χ. HGF και PDGFRα στο Hodgkin). Αυτές πιθανώς να τεκμηριωθούν 

με λειτουργικές μελέτες. Από την άλλη, μόρια που σχετίζονται με τη βαρύτητα και 

ανταπόκριση των λεμφωμάτων στη θεραπεία μπορούν να αξιοποιηθούν ως δείκτες 

παρακολούθησης της πορείας τους. Για κάποια από τα αγγειογενετικά μόρια με 

προγνωστική αξία, ο προσδιορισμός τους στον ορό ίσως ενσωματωθεί στις 

Προγνωστικές Κλίμακες που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός 
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περιφερικών αγγειογενετικών μορίων προβλέπεται ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη 

πρακτική αξία μελλοντικά, καθώς συνεχώς αναπτύσσονται και δοκιμάζονται 

εξειδικευμένες αντι-αγγειογενετικές θεραπείες στις κακοήθειες. Πρόσφατα τέτοιες 

θεραπείες έχουν εισαχθεί σε κλινικές δοκιμές με Μη Hodgkin λεμφώματα. Αν 

καθιερωθούν  αντι-αγγειογενετικές θεραπείες στα λεμφώματα θα γίνει απαραίτητο να 

υπάρχουν εύκολα προσδιορίσιμοι δείκτες εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της αντι-

αγγειογενετικής τους δράσης, όπως είναι τα μόρια που μετρήθηκαν στην παρούσα 

διατριβή.  

 

Ενδιαφέροντα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή τη διατριβή για μελλοντική 

επέκταση της μελέτης: (α) Ποιός ο ρόλος της λεμφαγγειογένεσης στη βιολογική 

συμπεριφορά των λεμφωμάτων;  (β) Υπάρχουν ειδικοί ενδογενείς αναστολείς της 

αγγειογένεσης στα λεμφώματα; (γ) Μπορεί η αγγειογενετική «ταυτότητα» των 

λεμφωμάτων να αξιοποιηθεί για εκλεκτική αντιαγγειογενετική θεραπεία; 
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Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Παράρτημα 1 
 
Ιστολογική ταξινόμηση των Hodgkin και Μη Hodgkin Λεμφωμάτων σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), 1999. Επισημαίνονται με έντονη γραφή οι κατηγορίες 
που συμπεριλήφθηκαν στη διατριβή. 
 
 
Νεοπλάσματα λεμφικού ιστού  
Β κυτταρικής σειράς 
 
Ανώριμα Β νεοπλάσματα 
Λέμφωμα από Πρόδρομα Β λεμφοκύτταρα 
Πρόδρομο Β Λεμφοβλαστικό 
λέμφωμα/λευχαιμία 
 
΄Ωριμα Β νεοπλάσματα 
 1. Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα  
     από μικρά λεμφοκύτταρα 
 2. Β προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 
 3. Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα  
 4. Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
 5. Τριχωτή λευχαιμία 
 6. Πολλαπλό μυέλωμα  
 7. Μονοκλωνική γαμμοπάθεια αγνώστου 
     σημασίας 
 8. Μονήρες οστικό πλασματοκύτωμα 
 9. Εξωοστικό πλασματοκύτωμα 
10. Πρωτοπαθής αμυλοείδωση 
11. Νόσος βαρέων αλύσων 
12. Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
      των βλεννογόνων (MALT)  
13. Λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
14. Οζώδες Λέμφωμα 
15. Λέμφωμα κυττάρων μανδύα 
16. Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα 
      λεμφοκύτταρα 
17. Λέμφωμα από μεγάλα Β λεμφοκύτταρα του  
      μεσοθωρακίου (θυμικό) 
18. Ενδοαγγειακό Λέμφωμα από μεγάλα Β   
      κύτταρα 
19. Πρωτοπαθές λέμφωμα εξιδρωμάτων (primary  
      effusion lymphoma) 
20. Λέμφωμα βλαστικού κέντρου από μικρά και  
      μεγάλα κύτταρα 
 

 
Τ κυτταρικής σειράς 
 
Λευχαιμίες 
1. Τ προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 
2. Τα λεμφοκυτταρική λευχαιμία από μεγάλα 
    κοκκιώδη λεμφοκύτταρα 
3. Επιθετική ΝΚ λευχαιμία 
4. Τ-λέμφωμα/λευχαιμία ενηλίκων  
 
Δερματικά 
1. Σπογγοειδής μυκητίαση  
2. Σύνδρομο Sezary  
3. Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό από μεγάλα 
    κύτταρα 
4. Lymphomatoid papulosis 
 
Εξωλεμφαδενικά 
1. Εξωλεμαφαδενικό ΝΚ/Τ λέμφωμα ρινικού τύπου 
2. Εντεροπαθητικού τύπου Τ λέμφωμα 
3. Ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα 
4. Υποδόριο panniculitis-like T λέμφωμα 
 
Λεμφαδενικά 
1. Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα  
2. Μη προσδιορισμένο περιφερικό Τ λέμφωμα 
3. Αναπλαστικό από μεγάλα κύτταρα 
 

Hodgkin λέμφωμα 
1. Οζώδης λεμφοεπικρατών τύπος 
2. Κλασικό Hodgkin 
2α. Οζώδης σκλήρυνση 
2β. Μικτής κυτταροβρίθειας 
2γ. Πλούσιο σε λεμφοκύτταρα  
2δ. Λεμφοπενικός τύπος 
 

Νεοπλάσματα αβέβαιης σειράς και σταδίου 
διαφοροποίησης 
 
Βλαστικό ΝΚ λέμφωμα 
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Παράρτημα 2 
 
Ιστολογική ταξινόμηση Hodgkin και Μη Hodgkin Λεμφωμάτων σύμφωνα με τα 
κριτήρια REAL (Revised European American Lymphoma classification), 1994. 
 
Νεοπλάσματα λεμφικού ιστού Β κυτταρικής σειράς 
1. Λανθάνοντα-Χαμηλού κινδύνου λεμφώματα (χαμηλού βαθμού κακοηθείας) 
α. Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία/λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα 
β. Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα, ανοσοκύτωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenström  
γ. Τριχωτή λευχαιμία 
δ. Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
ε. Λέμφωμα οριακής ζώνης, εξωλεμφαδενικός τύπος (σχετιζόμενος με βλεννογόνο) & λεμφαδενικός τύπος 
σ. Λέμφωμα βλαστικού κέντρου από μικρά κύτταρα 
ζ. Λέμφωμα βλαστικού κέντρου από μικρά και μεγάλα κύτταρα 
 
2. Επιθετικά-Ενδιάμεσου κινδύνου λεμφώματα (υψηλού  βαθμού κακοηθείας) 
α. Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 
β. Πλασματοκύτωμα, Πολλαπλό μυέλωμα 
γ. Λέμφωμα από κύτταρα μανδύα 
δ. Λέμφωμα βλαστικού κέντρου από μεγάλα κύτταρα 
ε. Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα (ανοσοβλαστικά, διάχυτα μεγάλα, κεντροβλαστικά)  
στ.Πρωτοπαθές θυμικό Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
ζ. Υψηλού βαθμού, τύπου Burkitt 
 
3. Πολύ επιθετικά-Υψηλού κινδύνου λεμφώματα  (πολύ υψηλού  βαθμού κακοηθείας) 
α. Πρόδρομο Β-λεμφοβλαστικό λέμφωμα/λευχαιμία 
β. Λέμφωμα, Burkitt 
γ. Οξεία Β λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
γ. Πλασματοκυτταρική λευχαιμία 
 
4. Hodgkin λέμφωμα 
α. Οζώδης λεμφοεπικρατών τύπος 
β. Κλασικό Hodgkin 
β1. Πλούσιο σε λεμφοκύτταρα  
β2. Οζώδης σκλήρυνση 
β3. Μικτής κυτταροβρίθειας 
β4. Λεμφοπενικό 
 
Τ κυτταρικής σειράς 
1. Λανθάνοντα-Χαμηλού κινδύνου λεμφώματα 
α. Λεμφοκυτταρική λευχαιμία από Τ μεγάλα κοκκιώδη κύτταρα 
β. Σπογγοειδής μυκητίαση, σύνδρομο Sezary 
γ. Χρόνια Τ λευχαιμία/λέμφωμα (HTLV1+) 
2. Επιθετικά-Ενδιάμεσου κινδύνου λεμφώματα 
α. Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 
β. Μη προσδιορισμένο περιφερικό Τ λέμφωμα 
γ. Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα 
δ. Αγγειοκεντρικό λέμφωμα 
ε. Γαστρεντερικού από Τ κύτταρα 
στ. Αναπλαστικό από μεγάλα κύτταρα 
3. Πολύ επιθετικά-Υψηλού κινδύνου λεμφώματα 
α. Πρόδρομο Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα/λευχαιμία 
β. Τ-λέμφωμα/λευχαιμία ενηλίκων 
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Παράρτημα 3 

Σταδιοποίηση Hodgkin και Μη Hodgkin Λεμφωμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια Ann-
Arbor & τις τροποποιήσεις Cotswolds, 1988. 
 

 
Στάδιο Ι: Εμπλοκή μονήρους λεμφαδενικής ομάδας (Ι) ή μονήρους εξωλεμφαδενικού οργάνου 

με περιορισμένη συμμετοχή του κατά συνέχεια ιστού (ΙΕ) 

 
Στάδιο ΙΙ: Εμπλοκή δύο ή παραπάνω λεμφαδενικών ομάδων ή λεμφικών σχηματισμών 

ομόπλευρα του διαφράγματος μόνο (ΙΙ) ή με περιορισμένη συμμετοχή του κατά συνέχεια ιστού 

(ΙΙΕ) 

 
Στάδιο III: Εμπλοκή λεμφαδενικών ομάδων και από τις δύο πλευρές του διαφράγματος (ΙΙΙ), η 

οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει τον σπλήνα (ΙΙΙS) ή περιορισμένη συμμετοχή κατά συνέχεια 

ιστού (ΙΙΙΕ) ή και τα δύο (ΙΙΙΕS) 

 
Στάδιο  IV: Διάχυτη ανάπτυξη ή πολλαπλές εστίες σε ένα ή περισσότερα εξωλεμφαδικά όργανα 

ή ιστούς με ή χωρίς συμμετοχή λεμφαδένων 

 
Α: Χωρίς συστηματικά συμπτώματα 

Β: Ύπαρξη συστηματικών συμπτωμάτων (πυρετός μη αποδιδόμενος σε άλλη αιτία, νυχτερινοί 

ιδρώτες, απώλεια >10% του σωματικού βάρους κατά το 6μηνο πριν τη διάγνωση) 

 
Χ: Ύπαρξη ογκώδους νόσου (μάζα μεσοθωρακίου με μέγιστη διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από το 

1/3 της εσωτερικής διαμέτρου του θώρακα στο μεσοδιάστημα Θ5-6 ή διάμετρο λεμφαδενικής 

μάζας μεγαλύτερης από 10 εκατοστά). 
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Παράρτημα 4 
 
4.1 Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (International Prognostic Score) για προχωρημένο 
λέμφωμα Hodgkin  (Hasenclever,Diehl, 1998). 
 

Προστίθεται ένας βαθμός για καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Ηλικία >45 

2. Hb<10 g/dl 

3. Στάδιο Ann Arbor ΙV 

4. Λευκοκυττάρωση (>16000/mm3) 

5. Λεμφοπενία (<750/mm3) 

6. Άρρεν φύλο 

7. Αλβουμίνη <4 g/dl 

 

 

4.2 Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (International Prognostic Index) για διάχυτα από 
μεγάλα κύτταρα και ανοσοβλαστικά Β Mη Hodgkin λεμφώματα, (The International Non 
Hodgkin’s lymphoma Prognostic Factors Project, 1993).   
 

Προστίθεται ένας βαθμός για καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Ηλικία (> 60 ετών) 

2. Στάδιο Ann Arbor ΙΙΙ ή ΙV 

3. Υψηλή τιμή LDH ορού  

4. Κατάσταση ικανότητας >2 κατά ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (Oken et al, 1982) 

5. Αριθμός εξωλεμφαδενικών διηθήσεων >1 
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Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Increased angiogenic activity has been demonstrated in lymphoproliferative diseases including
Hodgkin’s disease. In the current study, the levels of circulating angiogenic molecules in 60
Hodgkin’s patients were determined prior to and after treatment and correlated to disease stage and
prognostic score. Hepatocyte growth factor (HGF), vascular endothelial growth factor (VEGF),
interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-αα (TNF-αα) were increased in Hodgkin’s patients in
comparison to healthy controls (p<0.001). Angiogenin and angiopoietin-2 levels did not differ from
controls. HGF, VEGF, TNF-αα and angiogenin decreased significantly in Hodgkin’s patients after
standard treatment (p<0.001 for HGF, p<0.05 for VEGF, TNF-αα and angiogenin). Furthermore,
HGF and TNF-αα increased with advancing stage of disease (p<0.05). HGF and VEGF correlated
significantly with IL-6 (r=0.56, p<0.0005 and r=0.57, p<0.001 respectively). In conclusion, Hodgkin’s
disease displays an angiogenic activity as depicted by the increased serum levels of a number of
angiogenic cytokines. HGF seems to be the prominent molecule in Hodgkin’s disease, which may be
used to monitor the disease status and the response to treatment. 

The induction of new vasculature from pre-existing
vessels, termed angiogenesis, is a prerequisite for
tumor growth and metastasis (1-2). This
neovascularization is controlled by a complex network
of angiogenic enhancers and inhibitors. Although first
described in solid tumours, angiogenesis has recently
gained importance in hematological malignancies,
including lymphoproliferative diseases (3-6). Studies
on malignant lymphomas have produced conflicting
results regarding the significance of angiogenesis.
Histological examination of the microvessel density
in lymph nodes has shown no difference between

lymphoma and reactive nodes and no correlation
with response to chemotherapy (7). On the contrary,
other studies found an increase in lymph node
microvessel density in aggressive non Hodgkin’s
lymphomas (NHL) in comparison to low grade NHL
(8-9). Furthermore, the percentage of immature
vessels in large B cell NHL is increased in
comparison with follicular lymphomas (10). Other
studies measuring angiogenic cytokines in the serum
showed that basic fibroblast growth factor was an
adverse prognostic factor in NHL patients (11). 

Interest stems from the fact that angiogenesis



may become an alternative target in antineoplastic
treatment with the development of antiangiogenic
agents (12). However, the issue is further complicated
by very recent evidence that lymphoma specific
aberrations are present in the microvascular
endothelial cells in B-lymphomas, implying that
microvessels are part of the lymphomatic clone (13).
So, the precise role of angiogenesis in lymphoma
nature and disease progression remains obscure. 

In addition, few data are available for the role of
angiogenesis in Hodgkin’s disease although
evidence that Hodgkin’s tissue is a potent inducer of
angiogenesis on the chorioallantoic membrane was
reported as early as 1980 (14).

In the present study, we measured the serum levels
of various angiogenic molecules and cytokines of
prognostic significance in Hodgkin’s disease. The
aims were to examine whether these molecules
correlate with other disease characteristics and their
variation in response to treatment.

MATERIALS AND METHODS

Patients
Sixty patients with newly diagnosed Hodgkin’s

disease from a single hematology department were
included in the study. Thirty-five men and 25 women
aged between 16 and 80 years (mean±SD: 41 ± 19 years)
were included. Nineteen healthy individuals (14 men and
5 women aged between 22 and 58 years) (mean ± SD: 39
± 10 years) were used as controls.  Consecutive sampling
was performed between May 2001 and May 2004. Serum
samples were obtained from all patients prior to the
initiation of treatment and from 43 within 6 months of
completion of therapy. For 12 patients no serum samples
were available as treatment had not been completed by
the end of the study, and there were 5 losses at follow up. 

Standard treatment consisted of 6 cycles ABVD
(adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacrabazine) plus
involved field irradiation for 24 patients, 8 cycles ABVD
for 20, 6 cycles ABVD for 13, and other modalities
(COPP (cyclophosphamide, vincristine, procarbazine,
prednisone)/ABVD for 2, BEACOPP (bleomycin,
etoposide, adriamycin, cyclophosphamide, vincristine,
procarbazine, prednisone) for 1). Three patients
underwent autologous bone marrow transplantation after
the  first relapse.  Forty-seven patients were full
responders and 8 patients were partial responders. Six
patients relapsed in less than 6 months and 5 died (2 due
to resistant disease, 2 to treatment related toxicity and 1
due to non-disease related causes). Histology

classification was based on the 1999 World Health
Organization classification of lymphomas for Nodular
lymphocyte predominant Hodgkin’s lymphoma and
Classical Hodgkin’s lymphoma (CHL) with its
subdivisions: nodular sclerosis CHL, mixed cellularity
CHL, lymphocyte rich CHL, lymphocyte depleted CHL.
Staging was performed according to the Ann-Arbor
criteria (15). Prognostic scoring was performed according
to the International Prognostic Factors (for advanced
Hodgkin’s lymphoma), which includes seven factors:
male sex, age greater than or equal to 45 years, stage IV,
white blood count greater than or equal to 15000/µl,
lymphocyte count less than 6 percent or less than 800/µl,
hemoglobin less than 10.5 g/dl and albumin less than 4
g/dl (16). Other parameters taken into account included
the presence of extra-nodular disease, the presence of
systemic symptoms (fever, night sweats, weight loss
>10% in 6 months), platelet count and LDH levels.
Informed consent was obtained from all individuals
included in the study.

Methods
Elisa measurements were performed using the

Quantikine, R&D kits (Minneapolis, MN, USA) for
human Hepatocyte growth factor (HGF), Vascular
endothelial growth factor (VEGF), Angiogenin,
Angiopoietin-2, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and
interleukin-6 (IL-6). 

Fifteen patient samples were analysed in duplicates in
every Elisa assay. The intra-assay variability was within
the manufacturer’s limits (2-6%).

Statistical analysis
Non-parametric univariate tests were applied, using

each of the angiogenic variables. The sign test was
applied to assess the extent to which concentrations of the
angiogenic molecules measured in Hodgkin’s patients
changed following treatment. The Mann-Whitney test
was used to examine differences between pre-treatment
Hodgkin’s patients and controls, to examine possible
differences in pre-treatment molecule concentrations
according to sex and age (grouped using a median split)
and also to examine possible differences in concentrations
following treatment. 

Non-parametric correlation (Spearman’s rho)
techniques were applied to assess the extent of
correlations between pre-treatment HGF, VEGF, TNF and
IL-6 concentrations. 

Pairwise deletion of missing values was used in all
statistical procedures. The SPSS program was used for
the analysis of the results. A p value <0.05 was
considered as significant.
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RESULTS

The baseline characteristics of the 60 Hodgkin’s
patients are shown in Table I. Two of the 60 patients
were diagnosed as Hodgkin’s stage I, 42 stage II, 5
stage III, 10 stage IV. Staging was grouped further as
stage I and II (44 patients) versus stage III and IV
(15 patients). International Prognostic Scores (IPS)
of  0, 1, 2, 3, 4 and 5 were recorded for 14, 15, 18,
5, 1 and 3 patients, respectively (3 patients had
incomplete data to define the score). The IPS was
regrouped into two categories, a score of 0 or 1 (29
patients) versus a score of at least 2 (27 patients). 

The median concentrations of angiogenic
molecules in Hodgkin’s patients prior to treatment
and controls are given in Table II. Using the non-
parametric Mann-Whitney test, there was strong
evidence of a difference in median concentrations
between the pre-treatment group and the control

group for TNF-α (20.8 versus 14.9 pg/ml, p<0.001),
HGF (1958.8 versus 744.1 pg/ml, p<0.001), IL-6
(14.1 versus 3.1 pg/ml, p<0.0001) and VEGF (794.4
versus 297.4 pg/ml, p=0.001), with higher values for
all four variables in the pre-treatment group
compared to the control group. The comparisons
involving angiogenin and angiopoietin were not
statistically significant at the 5% level. 

The concentrations for each haematological
/angiogenic variable prior to treatment were
compared between stage I/II and III/IV patients.
Evidence of a difference in concentration according
to disease stage was found for TNF (19.4 pg/ml in
stages I/II versus 29.5 pg/ml in stages III/IV,
p=0.004) and HGF (1853.6 pg/ml in stages I/II
versus 3870.8 pg/ml in stages III/IV, p=0.02). (Fig.
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Fig. 1. Levels of HGF, TNF-α and VEGF in stages 1 & 2
and stages 3 & 4 in Hodgkin’s patients and controls (-
represents the median value and - 25-75% of values)

Characteristic n %

Sex

Male 35 58

Female 25 42

Presence of systemic symptoms

Yes 45 76

No 14 24

Disease stage

I 2 3

II 42 72

III 5 8

IV 10 17

Extranodal extension

No 35 59

Yes 24 41

Histological type

Nodular lymphocyte predominant

Lymphocyte rich classical HL

1

2

2

3

Nodular Sclerosis (NS) 46 77

Mixed Cellularity (MC)

Lymphocyte depleted HL

11

0

18

0

IPS

0 14 25

1 15 27

2 18 32

3 5 9

4 1 2

5 3 5

Table I: Baseline characteristics of the 60 Hodgkin’s
patients



Patients

Median, (min,max)

n=52

Controls

Median, (min, max)

n=19

p

TNF-_

(pg/ml)

20.83

(14.29, 51.73)

14.95

(12.53,18.49)

<0.001

HGF

(pg/ml)

1958.8

(547.0, 7500.0)

744.1

(366.0, 1590.0)

<0.001

VEGF

(pg/ml)

794.4

(62.0, 2200.0)

297.4

(220.9, 343.5)

0.001

angiogenin

(_g/ml)

441.0

(211.9, 1058.2)

361.3

(135.7, 593.8)

NS

angiopoietin

(pg/ml)

2690.1

(628.2,15792.0)

1484.9

(394.7, 11227.8)

NS

IL-6

(pg/ml)

14.1

(3.4, 150.0)

3.1

(2.1, 14.8)

<0.001

Table II. Median values and range of TNF-α, HGF, VEGF,
angiogenin, angiopoietin and IL-6 blood concentrations in
Hodgkin’s patients prior to treatment and controls.

NS=non-significant

1) No statistically significant differences between
patients with low and high prognostic score were
detected (Table III). 

There was a statistically significant positive
correlation between IL-6 and HGF (p<0.0005,
r=0.56, n=35), IL-6 and VEGF (p<0.001 r=0.57,
n=23) and VEGF and HGF (p<0.001 r=0.47, n=40).
There was no evidence of a difference in pre-
treatment molecule concentrations according to the
patient’s age or gender. 

For angiogenin and HGF there was evidence of a
difference in average change following treatment,
according to the presence of extranodular extension
and histological type respectively. The median
difference for angiogenin between pre- and post
treatment values was 7 µg/ml in patients without
extranodular extension of their lymphoma and 21
µg/ml in those with extranodular extension (p=0.039).
The median difference between pre- and post
treatment values for HGF was 1637 pg/ml in patients
with the mixed cellularity histological type and 721
pg/ml in the nodular sclerosis type (p=0.046). 

In Table IV, summaries of pre-treatment and post-
treatment concentrations are presented. There was
strong evidence of a decrease in concentrations of the
molecules HGF (Fig. 2), TNF-α and angiogenin
following treatment (p<0.0001, p=0.003, and p=0.004
respectively) and some evidence of a change in VEGF

(p=0.01) following treatment. The change for IL-6 and
angiopoietin did not reach statistical significance.

DISCUSSION

The main features of the current study are that
Hodgkin’s patients express an angiogenic profile as
reflected by the serum concentrations of a number of
angiogenic cytokines. 

HGF, VEGF, IL-6 and TNF-α are higher in
untreated Hodgkin’s patients in comparison to healthy
individuals. HGF and TNF-α increase with advancing
stage of disease. Moreover, HGF, TNF-α, VEGF and
angiogenin decrease after treatment, showing that these
angiogenic molecules follow the disease status. HGF
and VEGF correlated with each other and with IL-6. 

The role of angiogenesis in Hodgkin’s disease is
interesting due to the particularity of the disease in
terms of the very small percentage of malignant
cells (1-2% of the lymph node cellularity) and the
dependence on an interaction with the surrounding
microenvironment.

One of the molecules implicated in this
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HGF (pg/ml)            VEGF (pg/ml)      angiogenin (_g/ml)

8000
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0

Before treatment

After treatment

p<0.0001

p=0.01

p=0.004

Fig. 2. Levels of HGF, VEGF and angiogenin
concentrations before and after treatment in the total
group of Hodgkin’s patients (- represents the median
value and -  25-75% of values)
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interaction is HGF. HGF is a growth factor with
multiple (mitogenic, morphogenic, motogenic)
actions on a variety of cells including endothelial,
mesenchymal and hemopoietic cells. The biological
activities of HGF are mediated by the membrane
receptor c met. In 1994 it was shown that the HGF
receptor gene is overexpressed in tumour samples
derived from patients with Hodgkin’s disease (17).
Another option for the function of HGF is the
finding that pretreatment of Burkitt’s lymphoma cell
lines, expressing the c-met protoncogene, with HGF
protected them from death induced by DNA
damaging agents, suggesting that the accumulation
of HGF within the microenvironment of neoplastic
cells may contribute to the development of a
chemoresistant phenotype (18).

Teofili et al demonstrated that Reed Sternberg
(RS) cells express the HGF receptor, whereas the
surrounding dentritic-reticulum cells express HGF
(19). This supports the theory of a HGF/cmet
signaling pathway between RS cells and the reactive

microenvironment in Hodgkin’s disease. In the same
study, HGF serum levels were increased at diagnosis
(at levels comparable to our results) and decreased at
remission. HGF was significantly related to the
presence of systemic-symptoms and the authors
implied that it might have prognostic significance in
patients with Hodgkin’s disease. This was not
confirmed by Giles et al who did not find HGF to
have prognostic influence in Hodgkin’s patients.
Their results introduced pretreatment VEGF levels
as a prognostic factor for Hodgkin’s patients (20).
However, it must be noted that it is difficult to
determine a prognostic factor for Hodgkin’s as the
majority of patients has a good prognosis with a long
term survival of >75%. Even the introduced IPS
score has limited applicability to a small percentage
with advanced Hodgkin’s disease (21). 

VEGF is a potent endothelial cell mitogen. In vivo
it can induce angiogenesis and increase microvascular
permeability. It has been examined in a number of
hematological diseases including Hodgkin’s
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Stage IPS

I/II(n=40) III/IV(n=12) p 0 or 1(n=27)  2(n=25) P

TNF-_

(pg/ml)

19.46

(14.3-40.1)

29.51

(19.2-51.7)

0.004 19.31

(14.8-40.1)

22.9

(14.3-51.7)

NS

HGF (pg/ml)
1853.6

(547-7077)

3870.8

(620-7500)

0.02 1890.7

(788-7077)

1957.1

(547-7500)

NS

VEGF

(pg/ml)

912.2

(62.0-2200)

468.0

(146.8-2200)

NS 906.22

(277.2-2200)

671.9

(62.0-2200.0)

NS

angiogenin

(_g/ml)

448.9

(211.9-1058.2)

418.1

(212.9-710.1)

NS 504.9

(211.9-1058.2)

422.5

(212.9-813.8)

NS

angiopoietin

(pg/ml)

2913

(628-15792)

1911

(1311-6041)

NS 2240.4

(628.2-15792)

3201.4

(1311.3-9787.8)

NS

IL-6

(pg/ml)

9.18

(3.36-150.0)

14.83

(6.61-150.0)

NS 8.34

(4.18-90.9)

16.1

(3.3-150)

NS

Table III. Median concentrations and range of pre-treatment concentrations of TNF-α,
HGF,VEGF, angiogenin, angiopoietin and IL-6 blood by stage and  IPS. 
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lymphoma and NHL (4). In Hodgkin’s lymphoma,
vascular endothelial growth factor is expressed by
neoplastic Hodgkin’s Reed-Stenberg cells (22-24). In
patients with NHL, microvessel density and VEGF,
examined immunohistochemically, were not related
to clinical or prognostic parameters (25). However,
others have found that c-Myc overexpression and
high serum VEGF at diagnosis have an adverse
influence on survival in diffuse large B cell
lymphoma (26). Furthermore, high serum VEGF
and IL-6 have been associated with a poor prognosis
in aggressive NHLs (27). The association of VEGF
with IL-6 was also supported in our study by a
positive correlation found between these two
molecules. On a physiological basis, a paracrine
loop has been demonstrated between IL-6 and
VEGF in multiple myeloma implying that these
molecules are interrelated (28).      However, even in
non-malignant conditions, such as rheumatoid
arthritis (RA), IL-6 has been associated with VEGF
production. In a recent study, VEGF directly
increased the production of IL-6 from synovial fluid
monocytes of patients with RA (29). In a study by
Nakahara et al (30), it was shown that IL-6 induced
the production of VEGF in the synovium.
Furthermore, administration of anti-IL-6 reduced the

serum levels of VEGF in patients with active RA. In
that study the mean values of VEGF in the disease
state was 568 pg/ml which is lower than in our
patients (794 pg/ml). 

There is a degree of discrepancy in the literature
regarding the measurement of VEGF. Sone et al (31)
measured mean ± SD VEGF=104.8 ± 65.7 pg/ml in
healthy controls, whereas Niitsu et al, (27) measured
VEGF=11.8 ± 6.7 pg/ml, however in both studies
the ELISA assay was different from the one used in
the current study. Furthermore, the processing of the
samples was different in the second study (the
samples were placed on ice and centrifuged at 4°C).
In another study (30) using the same commercial kit
as in ours, controls had a mean ± sd VEGF of 189 ±
130 pg/ml (versus 297 pg/ml in our controls). There
are numerous articles in the literature referring to the
particularities of VEGF measurement. VEGF is
found in white blood cells and platelets and platelet
degranulation during clotting releases VEGF into the
serum increasing the levels of VEGF. Furthermore, the
duration of clotting time affects the concentration of
VEGF (32-33) thus explaining the wide range of
normal values. However, in the current study, the same
procedure of blood clotting and processing was
applied for patient and control samples so the relative
increase of VEGF in patients’ samples was evident.
This has also been noted by other authors using blood
samples from cancer patients with matched numbers
of WBC and platelets to controls. Tumour samples still
had higher VEGF than controls, reaching the
conclusion that serum VEGF reflects tumour
production (34-35).  

Angiogenin is another potent angiogenic factor,
which also exhibits RNAase function. It is
interesting that angiogenin increases in myeloid
disorders (36-37). However, in NHL serum levels of
angiogenin could not differentiate patients with
relapse versus complete remission (38), and in
untreated Hodgkin’s disease angiogenin levels were
lower than normal (20). It is interesting that
angiogenin also acts in vivo as an acute phase
protein and rises during the inflammatory response
(39). Therefore, it is difficult to explain the
suppressed levels of angiogenin described by us and
others in Hodgkin’s which shows an increase in
other inflammatory cytokines. Serum levels may not
reflect the levels of angiogenin in the lymph node
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n Before treatment

median

(min, max)

After treatment

median

(min, max)

p

TNF-_

(pg/ml)

29 19.76 (14.29,51.73)

16.60

(12.90,30.21)

0.003

HGF (pg/ml) 43

2023.9

(547.0,7500.0)

1225.7

(346.3, 3669.9)

<0.0001

VEGF (pg/ml) 34

671.9

(62.0,2200.0)

425.5

(72.2,1255.1)

0.01

angiogenin

(_g/ml)

31

483.5

(212.9, 1058.2)

337.6

(60.1, 587.6)

0.004

angiopoietin

(pg/ml)

26

2526.4

(628.2,15792.0)

2530.2

(1059.6, 9187.5)

NS

IL-6 (pg/ml) 28

14.1

 (3.4, 150.0)

6.8

(3.0,44.1)

0.08

Table IV. Median values and range of TNF-α, HGF, VEGF,
angiogenin, angiopoietin and IL-6 blood concentrations in
Hodgkin’s patients prior to and following treatment.
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microenvironment or alternatively its production
may be suppressed by other factors.

Angiopoietin-2 (Ang-2) has a complex role in
vascular development. It plays a proangiogenic role by
destabilizing mature vessels enhancing the effect of
VEGF. It has been found elevated in a variety of
tumors (colon (40), gastric (41), non-small cell lung
(42)) and increases with advanced stage and
prognosis. This does not agree with our findings where
there was a trend towards lower values in stage 3, 4 in
comparison to stages 1, 2. This implies that Ang-2 may
not play the same role in the angiogenic network in
Hodgkin’s as in other malignancies.

By contrast, TNF- α and IL-6 are both increased in
the serum of Hodgkin’s patients and correlate with
worse prognosis. They have also been attributed
proangiogenic properties (3). TNF-α has been
correlated with the presence of systemic symptoms,
tumour bulk and outcome in Hodgkin’s patients,
which is in accordance with our findings of increased
levels in advanced Hodgkin’s disease (43-45).

IL-6 expression has been demonstrated in Reed-
Stenberg cells (46) and in cells from the surrounding
environment. IL-6 expression by RS cells has been
associated with an increased prevalence of systemic
symptoms and a decreased likelihood of achieving a
complete response (47-49). However, the levels of IL-
6 in Hodgkin’s patients (14 pg/ml) is lower than levels
described in inflammatory disease such as active
rheumatoid arthritis, e.g. 52 pg/ml (50) and 37.5
pg/ml (51), which may reflect the different extent of
the inflammatory response.

In conclusion, there is increased angiogenic
activity in Hodgkin’s disease as reflected by the levels
of serum angiogenic molecules. However, the pattern
in Hodgkin’s differs from that in solid tumors and
other hematological malignancies implying that a
different angiogenic network exists for separate
hematological entities. HGF seems to be the prevalent
angiogenic molecule for Hodgkin’s disease. It is
questionable whether it has prognostic significance.
Current prognostic scoring systems do not
incorporate information regarding the angiogenic
potential of tumors. Further studies are awaited to
delineate the critical angiogenic molecules in
Hodgkin’s disease, which could aid in the
development of targeted anti-angiogenic treatment. 
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Abstract

Increased angiogenesis has been shown to be a feature of Non Hodgkin lymphomas 

(NHL). In the current study, the pretreatment levels of circulating molecules related to 

angiogenesis were determined in 49 B-cell NHL patients and correlated to 

histological grade, disease stage and prognostic score. In 25 patients the same 

molecules were defined after standard treatment. Vascular endothelial growth factor 

(VEGF), angiogenin, interleukin-2 (IL-2), IL-6, IL-8 and IL-16 were measured. 

Increased levels of VEGF, IL-6 and IL-8 were found in the whole group of untreated 

patients in comparison to normal controls (p<0.05) whereas IL-2 was higher in the 

subgroup of indolent NHL. Overall, there was not a significant decrease in the levels 

of these molecules after treatment. However, by stratification into group of responders 

versus non responders pretreatment IL-8 was significantly increased whereas IL-16 

was decreased in the subgroup of complete responders. According to the REAL 

classification IL-2 was higher in the low risk compared to intermediate plus high risk 

group. There was no association with disease stage or the International Prognostic 

Score. Both indolent and aggressive B cell lymphomas have increased production of 

angiogenic mediators and cytokines with IL-8 and IL-16 potentially reflecting the 

response to treatment.  

(197 words) 

 

Key words: Non Hodgkin Lymphoma, vascular endothelial growth factor, 

interleukin-2, interleukin-8, interleukin-16. 
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Introduction

There is evidence supporting a role for angiogenesis in Non Hodgkin Lymphomas 

(NHL) (Manghi, 2000, Salven, 2001), however, it is not clear, as in solid tumours 

(Folkman, 1971), whether NHL is dependent on angiogenesis for growth and 

dissemination.  

Clinical studies looking into the role of angiogenesis in NHL have focused mainly on 

two areas: histological examination of microvessel density (MVD) or tissue 

expression of angiogenic molecules and measurement of angiogenic factors in the 

peripheral blood. 

Regarding histology there has been heterogeneity of results:  Some investigators have 

found that lymph node microvessel density and vascular endothelial growth factor 

(VEGF) expression increase according to grade with higher values in aggressive in 

comparison to indolent NHL (Ribatti et al, 1996, Vacca et al, 1999, Ho, Sheu & Li, 

2002). However, others have found either no difference of lymph node microvessel 

density between lymphomas and reactive nodes (Bairey et al, 2000) or even lower 

MVD in diffuse large B cell lymphomas (DLBCL) in comparison to controls 

(Kadowaki et al, 2005). Interestingly, the microvessel pattern appears different in 

follicular versus DLBC lymphomas (Crivellato et al, 2003), in the first case increased 

numbers of microvessels are noted in the non-neoplastic compartments of the lymph 

node (Arias & Soares, 2000, Passalidou et al, 2003, Koster et al, 2005) and are less 

immature than in the second (Passalidou et al, 2003).  

Disparate results have also been reported regarding the measurement of angiogenic 

molecules in peripheral blood samples. The majority of these studies show increased 

Page 3 of 24

Clinical and Laboratory Haematology

Clinical and Laboratory Haematology

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

4

circulation of various angiogenic factors in NHL. Large scale studies have shown that 

high levels of serum basic fibroblast growth factor alone (Salven, Teerenhovi & 

Joensuu, 1999) or in combination with VEGF (Salven et al, 2000) in NHL patients 

have an independent adverse impact on survival. On the other hand, others have 

shown that VEGF, examined immunohistochemically, in patients with NHL is not 

related to clinical or prognostic parameters (Hazar et al, 2003). Evenmore, other 

investigators could not demonstrate a prognostic effect of serum VEGF (Giles et al, 

2004) or bFGF (Pazgal et al, 2002) in NHL patients or could not find these molecules 

increased in NHL (Smolej et al, 2005).  

In the current study we aimed to examine the level of growth factors and related 

cytokines implicated in the angiogenic procedure in B cell indolent and aggressive 

NHL, to examine the relation with clinical parameters and the effect of treatment.  

 

Materials-Methods

Patients

The patients’ characteristics are shown in Table 1. Forty-nine patients with newly 

diagnosed NHL, aged between 18 and 86 years, were included in the study. Twelve 

healthy individuals, aged between 29 and 58 years, were used as controls.  Serum 

samples were obtained from all patients prior to initiation of treatment and in 25 

patients within 6 months of completion of therapy.  

Histology classification was based on the 1999 World Health Organization 

classification of lymphomas. Staging was performed according to the Ann-Arbor 

criteria. Prognostic scoring was performed according to the International Prognostic 

Score (The International Non-Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project, 

1993). For grouping of patients the REAL classification into indolent, aggressive and 
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very aggressive lymphomas was used.  According to this classification, in the 

aggressive+very aggressive group there were 10 complete responses, 2 partial 

responses and 11 treatment failures (early relapse or resistant disease or treatment 

related mortality) with standard treatment. In the indolent group there were 1 

complete response, 13 partial responses and 7 treatment failures.  The 25 patients 

measured before and after treatment included 7 complete, 11 partial responders and 7 

with resistant disease. 

Informed consent was obtained from all individuals included in the study and the 

study was approved by the Ethical Committees of the involved institutions. 

Methods

Elisa measurements were performed on the serum samples using commercial kits of 

Quantikine, R & D kits (Minneapolis, MN, USA) for Vascular endothelial growth 

factor (VEGF), Angiogenin, Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 

(IL-8) and Interleukin-16 (IL-16).  

 

Statistical analysis

Univariate analysis of the angiogenic variables was performed with appropriate non-

parametric tests. The Mann-Whitney test was used to examine differences between 

patients and controls and the Wilcoxon signed ranks test for comparing pre and post 

treatment concentrations. The Kruskal-Wallis test was used to assess differences in 

the responders versus non responders group. Correlations between pre-treatment 

VEGF and the rest of the measured molecules were assessed using the Spearman’s 

rho correlation technique. The SPSS software (v. 11.0 for Windows) was used for the 

statistical analysis, and p values <0.05 were considered as significant. 
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Results

The concentrations of the angiogenic molecules in the serum of NHL patients prior to 

treatment and controls are given in Table 2. Pretreatment VEGF, IL-6 and IL-8 were 

significantly elevated in the patient group in comparison to controls (p<0.05) whereas 

IL-2, IL-16 and angiogenin did not differ. When analyzing according to diagnostic 

subgroup VEGF, IL-6, IL-8 and also IL-2 were significantly higher in the indolent 

lymphoma patients in comparison to controls whereas patients with aggressive+very 

aggressive lymphomas had significantly higher VEGF, IL-6 and IL-8. 

There was no difference for any of the measured molecules in the indolent in 

comparison to the aggressive+very aggressive group of NHL patients apart from IL-2 

which was lower in the aggressive group (p<0.05) (Table 2, Figure 1). 

In Table 3 the concentrations of the measured factors are depicted in the subgroup of 

patients measured before and after treatment. Overall, there is no significant change in 

the levels of the measured parameters following treatment, although there is a 

decreasing trend for VEGF which failed to reach significance at the 5% level.  

When grouped according to response to chemotherapy, pretreatment IL-8 was 

significantly higher whereas IL-16 was significantly lower in patients achieving a 

complete response in comparison to patients with partial response or resistant disease 

(Table 4, Figure 2).  

There was no difference in the levels of the measured molecules according to Ann 

Arbor stage or IPS score. VEGF had a weak correlation with IL-16 (r:0.27, p:0.05) 

but not with angiogenin, IL-2, IL-6 or IL-8. 
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Discussion

The main result of this preliminary study is that there is an increased production of 

angiogenic molecules and cytokines in circulating form in NHL patients and that high 

IL-8 or low IL-16 before treatment are associated with complete response to 

treatment. Despite the small number of our patients, which limits the statistical power 

of the results, we found that VEGF, IL-6 and IL-8 are elevated not only in aggressive 

but also in indolent lymphomas. This had not been shown definitely before as most 

studies with these molecules have focused on aggressive lymphomas. 

Specifically, VEGF is regarded as one of the most important molecules involved in 

the process of angiogenesis. VEGF is expressed by lymphoma cells (Foss et al, 1997, 

Zhao et al, 2004, Kadowaki et al, 2005) and high serum levels at diagnosis in 

combination with c-Myc overexpression (Aref et al, 2004) or high serum IL-6 (Niitsu 

et al, 2002) are associated with inferior survival in aggressive NHLs.  A significant 

decrease in serum VEGF and IL-6 in the first weeks after CHOP administration in 

aggressive NHL correlates with a higher probability of achieving complete remission 

(Pedersen et al, 2005). These are in line with our results; however we found VEGF 

elevated also in the subgroup of indolent lymphomas.   

Angiogenin has potent angiogenic potential (Adams & Subramanian, 1999), however 

its role in a variety of haematological malignancies is ambiguous. In contrast to solid 

tumours where increased serum levels are associated with a bad prognosis (Miyake et 

al, 1999, Shimoyama et al, 2002, Shimoyama & Kaminishi, 2003) in MDS/AML 

(Verstovsek et al, 2001) and CLL patients (Molica et al, 2004) increased serum levels 

are associated with longer survival, a finding difficult to interpret. Even more 

intriguing is the finding of low levels of serum angiogenin in some B cell neoplasms, 

such as CLL (Molica et al, 2004) and NHL (Giles et al, 2004) but not in others, such 
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as multiple myeloma (Alexandrakis et al, 2003). In this study, angiogenin was not 

shown to differ between patients and controls or pre versus post treatment. Also, in 

another NHL study, serum levels of angiogenin could not differentiate patients who 

relapsed from complete responders (Bertolini et al, 1999). It must be noted that there 

is not much information regarding angiogenin in lymphomas. One cannot preclude a 

role for angiogenin in NHL on a cellular level or other functions apart from 

angiogenic stimulation but cumulatively results show that serum levels are not helpful 

for monitoring these patients.   

The cytokines IL-2, IL-6 and IL-8 measured in our samples have diverse biological 

activities but have all been implicated in the angiogenesis pathway (Manghi, 2000). 

Due to their multifunctional role no specific angiogenic function can be attributed. IL-

2 plays a key role in the clonal expansion of antigen-specific T cells (Ma, Koka & 

Burkett, 2006). Patients with aggressive NHL have increased IL-2 (Stasi et al, 1995), 

especially at advanced stage of disease (Stasi et al, 1992), which is associated with 

poor survival (Ozdemir et al, 2004).  IL-2’s role in angiogenesis is controversial as 

some studies have shown it to enhance the production of bFGF and VEGF thus 

promoting angiogenesis (Cozzolino et al, 1993, Mor et al, 2004) whereas others have 

shown it to have anti-angiogenic properties (Sakkoula, Pipili-Synetos & 

Maragoudakis, 1997). In a study with CML patients increased serum IL-2 levels were 

correlated with increased bone marrow MVD (Panteli et al, 2005). However, we 

could not find a correlation with VEGF so it is doubtful that IL-2 in serum could 

provide information regarding the angiogenic potential of NHL. Furthermore, serum 

IL-2 has not been measured in indolent lymphomas and we noticed that indolent 

lymphomas had higher IL-2 levels than aggressive NHL. 
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On the other hand, IL-6, an important mediator of the inflammatory response, is also 

involved in angiogenesis in malignancies (Nilsson, Langley & Fidler, 2005, 

McClintock & Wagner, 2005) which may be attributed to the induction of VEGF 

production (Cohen et al, 1996, Huang et al, 2004). IL-6 and VEGF are significantly 

increased in patients with aggressive NHL with a non-germinal centre phenotype and 

bcl2 expression (el-Far et al, 2004, Pedersen, Jurgensen & Johnsen, 2005) which is in 

accordance with our measuring IL-6 increased in patients with aggressive and 

indolent lymphomas, although we could not show a correlation with VEGF, probably 

due to the restricted sample size. 

IL-8, apart from being a chemoattractant and activator of neutrophils (Baggiolini, 

Walz & Kunkel, 1989), is produced by normal and malignant B cells (Srivastava, 

Srivastava & Srivastava, 1993). In functional studies IL-8 has been shown to play an 

important role in angiogenesis (Moore et al, 1998, Li et al, 2005, Yuan et al, 2005). 

However, studies measuring IL-8 in lymphomas are limited. In a study of 30 primary 

gastrointestinal NHLs (MALT and high grade) serum IL-8 was found to correlate 

with advanced stage of disease (Retzlaff et al, 2002). In patients with B-ALL the 

serum level of IL-8 was increased but did not have independent prognostic value 

(Faderl et al, 2005). Interestingly in our patients, higher levels were associated with 

significantly higher rates of response. 

IL-16, a CD4 cell specific chemoattractant (Cruikshank, Kornfeld & Center, 2000), 

has not been implicated in angiogenesis but we were interested to measure it as 

activates the expression if IL-6 and also has a synergistic effect with IL-2 on CD4+ 

activation (Asadullah et al, 2000). We and others have found increased levels in 

advanced stage multiple myeloma patients (Koike et al, 2002, Alexandrakis et al, 

2004). It has also been found increased in patients with cancer (Kovacs, 2001). Cell 
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lines from B cell lymphomas express IL-16 (Sharma, Sparks & Vail, 2000) and IL-16 

is overexpressed in cutaneous T cell lymphoma (Blaschke et al, 1999). Unexpectedly, 

IL-16 was lower in complete responders, the significance of which is unsure.  

Conclusion: In our study we confirm the increased levels of VEGF and IL-6 in 

aggressive and indolent NHL but also found increased IL-8. Direct angiogenic 

function has been described for VEGF and angiogenin whereas for IL-2, IL-6 and IL-

8 it is not their primary function. The angiogenic network is complex, therefore it is 

clear that no biological explanation can be formed by finding increased levels of 

angiogenic mediators in the blood as in this study. However, the study does serve to 

support functional assays if they implicate a specific molecule in NHL angiogenesis 

which we found increased in the serum. Furthermore, it serves to indicate which 

molecules could be used as markers of NHL disease activity and which not. In this 

context the most useful molecules would be VEGF, IL-6 and potentially IL-8. 

Although large scale studies have shown the prognostic significance of increased 

serum levels of angiogenic molecules i.e. serum VEGF and bFGF, they are not 

measured routinely and are not incorporated into prognostic scoring systems. It is 

possible that they will be included when anti-angiogenic treatment gains a place in the 

treatment of NHL (Bertolini et al, 2000, Ganjoo et al, 2004) and then easily 

measurable markers of angiogenic activity will be necessary. 
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Table 1: Characteristics of the 49 patients with B cell Non Hodgkin Lymphomas. 
 

Gender: Men: 26  
Women: 23 
 

Classification (WHO): 
 

Follicular: 12 
MALT: 10 
Lymphoplasmacytic: 2 
Diffuse large B cell (DLBCL): 22 
Mantle cell: 1 
Lymphoblastic: 2 
 

Classification (REAL): 
 

Low risk (indolent): 24 
Intermediate risk (aggressive): 23 
High risk (very aggressive): 2 
 

Stage (Ann-Arbor): 
 

I: 9 
II: 13 
III: 5 
IV: 22 
 

IPS (for DLBCL): 
 

0: 4 
1: 9 
2: 6 
3: 2 
4: 1 
 

Treatment: 
 

CHOP±R±RT: 15 
chloramboucil±prednisolone: 17 
COP±R±RT: 11 
Other modalities: 6 
 

Outcome: 
 

14 deaths in int-high risk group, median 
survival 35 mo 
16 deaths in low risk group, median 
survival 41 mo 
 

Abbreviations:  
IPS: International Prognostic Score 
CHOP: cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone 
COP: cyclophosphamide, vincristine, prednisone 
R: rituximab 
RT: radiotherapy 
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Table 2. Median values (min-max) of measured parameters in the total patient group, 

indolent and aggressive+very aggressive subgroups versus controls. Statistically 

significant differences from controls are marked with asterisks. 

 

All patients Indolent Aggressive+very 

aggressive 

Controls 

VEGF  

(pg/ml) 

437 * 

(62-2558) 

520 * 

(300-2558) 

414 * 

(62-1684) 

294  

(126-603) 

Angiogenin 

(ng/ml) 

956 

(553-1338) 

895 

(553-1251) 

981  

(558-1338) 

898 

(748-1131) 

IL-2  

(pg/ml) 

43 

(37-269) 

48* 

(39-269) 

41  

(37-234) 

39  

(38-52) 

IL-6 

(pg/ml) 

9 **

(3-128) 

10 ** 

(4-128) 

9 **

(4-39) 

3

(2-4) 

IL-8 

(pg/ml) 

58 ** 

(51-993) 

58 ** 

(53-993) 

57 ** 

(51-451) 

<31.6 

IL-16 

(pg/ml) 

228  

(79-717) 

255  

(92-504) 

221 

(79-717) 

236  

(138-351) 

*p<0.05 

**p<0.001
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Table 3. Median values (min-max) of measured variables in the subgroup of patients 

measured before and after completion of chemotherapy. 

 

Pre Post P 

VEGF (pg/ml) 433 (124-1815) 346 (71-2444) n.s. 

Angiogenin (ng/ml) 897 (553-1251) 1007 (578-1380) n.s. 

IL-2 (pg/ml) 45 (38-234) 40 (37-133) n.s. 

IL-6 (pg/ml) 11 (4-128) 12 (3-97) n.s. 

IL-8 (pg/ml) 61 (53-993) 74 (51-1249) n.s. 

IL-16 (pg/ml) 197 (92-397) 191 (111-950) n.s. 
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Table 4. Pretreatment values (median (min-max)) of measured parameters in the 

subgroups of patients achieving complete response versus partial response or resistant 

disease after standard chemotherapy. 

 

complete partial+resistant p 

VEGF (pg/ml) 753 (62-2558) 476 (225-1815) n.s 

Angiogenin (ng/ml) 1037 (558-1338) 940 (553-1251) ns 

IL-2 (pg/ml) 41 (37-269) 44 (38-181) ns 

IL-6 (pg/ml) 7 (4-39) 10 (3-128) ns 

IL-8 (pg/ml) 62 (54-451) 56 (51-993) 0.03 

IL-16 (pg/ml) 158 (79-386) 262 (92-716) 0.03 

Page 21 of 24

Clinical and Laboratory Haematology

Clinical and Laboratory Haematology

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

22

Legends for figures 
 

1. Pretreatment serum levels of IL-2, angiogenin and VEGF comparatively for the low 

risk (indolent) and intermediate risk (aggressive) lymphomas, (p<0.05 only for IL-2). 

 

2. Pretreatment serum levels of IL-16 in patients achieving complete response versus 

partial response or resistant disease (p<0.05). 

 

Page 22 of 24

Clinical and Laboratory Haematology

Clinical and Laboratory Haematology

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

RISK

intermediatelow

pg
/m

l

200

100

0

IL2

angiogenin (/10000)

VEGF(/10)

Page 23 of 24

Clinical and Laboratory Haematology

Clinical and Laboratory Haematology

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

pr or resistancecomplete res

IL
16

(p
g/

m
l)

800

600

400

200

0

Page 24 of 24

Clinical and Laboratory Haematology

Clinical and Laboratory Haematology

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60


	1 thesis eisagogika
	2 thesis geniko meros
	3 thesis eidiko meros
	4 thesis syzitisi
	5 thesis parartimata kai vivliografia
	DIMOSIEFSI PASSAM 1
	DIMOSIEFSI PASSAM 2

