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Σο λζμφωμα Hodgkin (HL), το πρϊτο λζμφωμα που ζχει περιγραφεί, χαρακτθρίηεται 

από μια μειοψθφία νεοπλαςματικϊν λεμφοκυττάρων (γνωςτά ωσ κφτταρα Hodgkin 

και Reed Sternberg-HRS) που είναι ενςωματωμζνα ςε πλθκϊρα φλεγμονωδϊν μθ 

νεοπλαςματικϊν κυττάρων. Σα τρζχοντα ανοςοκεραπευτικά δεδομζνα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων μελετϊν που ςτοχεφουν τουσ ανοςολογικοφσ αναςτολείσ 

PD1 ι PD-L1 υποδθλϊνουν ότι θ ενεργοποίθςθ ανοςολογικϊν μθχανιςμϊν μπορεί 

να αυξιςει το κεραπευτικό δυναμικό τθσ παραδοςιακισ χθμειοκεραπευτικισ 

αγωγισ ςε HL, μειϊνοντασ το υποςφνολο των αςκενϊν που υποκφπτουν ςτθν 

αςκζνεια. Πρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν ότι το STING, μια κεντρικι πρωτεΐνθ 

αντάπτορασ που ενοποιεί μια φυςικι οδό ςθματοδοτικισ ανοςίασ που προζρχεται 

από DNA-κυτταροπλαςματικά ςιματα, είναι ςθμαντικι για τθν αντικαρκινικι 

ανοςοαπόκριςθ. Ωςτόςο, το προφίλ ζκφραςθσ του STING και θ βιολογικι ςθμαςία 

τθσ οδοφ STING ςτο HL είναι άγνωςτα. Χρθςιμοποιϊντασ αρχειοκετθμζνουσ ιςτοφσ 

HL ςε ςτακερι παραφίνθ και κάνοντασ ανοςοιςτοχθμικζσ μεκόδουσ, δείξαμε ότι το 

STING ζχει διαφορικι ζκφραςθ ςτ νεοπλαςματικά και αντιδραςτικά κφτταρα ςε 

όγκουσ HL. Βρικαμε ότι θ οδόσ ςθματοδότθςθσ STING ενεργοποιείται ςε κφτταρα 

HRS ςε υποςφνολο όγκων HL. Επιπλζον, τα επίπεδα ζκφραςθσ STING ςε κφτταρα 

HRS ςυςχετίςτθκαν αντίςτροφα με τα επίπεδα ζκφραςθσ PDL-1 ςε φλεγμονϊδθ 

κφτταρα του υποβάκρου ςε όγκουσ HL. Επίςθσ, δεν υπιρξε ςθμαντικι διαφορά ςτα 

επίπεδα ζκφραςθσ STING μεταξφ όγκων ενθλίκων και παιδιατρικϊν HL. Σα 

ευριματά μασ υποδθλϊνουν ότι θ οδόσ ςθματοδότθςθσ STING μπορεί να 

εμπλζκεται ςτθν αντικαρκινικι ανοςοαπόκριςθ ςτθν HL. Οι μθχανιςμοί ςχετικά με 

τθν ενεργοποίθςθ STING και τθν προγνωςτικι ςθμαςία τθσ ζκφραςθσ STING και τθσ 

ενεργοποίθςθσ ςτο HL αξίηουν περαιτζρω διερεφνθςθ. 
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Abstract 

Σitle: Comparative study of STING signaling in pediatric, adolescent and adult cases 

of Hodgkin lymphoma. 

By: Gkouva Afroditi 

 

Three Member Evaluating Committee: 

1. Drakos Hlias 

2. Kalpadaki  Christina 

3. Stiakaki Eftichia 

  

 

                                                                                                          Date: 25/06/2021 

 

Hodgkin lymphoma (HL), the fist lymphoma ever described, is characterized by a 

minority of neoplastic lymphocytes (known as Hodgkin and Reed-Sternberg cells-

HRS) embedded in a plethora of inflammatory non-neoplastic cells. Current 

immunotherapeutic data, including studies targeting the immunologic inhibitors PD1 

or PD-L1 suggest that activation of immunologic mechanisms can augment the 

therapeutic potential of traditional chemotherapeutic treatment in HL, reducing the 

subset of patients that succumb to the disease. Recent studies suggest that STING, a 

central adaptor protein orchestrating a natural immunity signaling pathway 

emanating from DNA-cytoplasmic signals, is important for anti-tumor immune 

response. However, the expression profile of STING and the biologic significance of 

the STING pathway in HL is unknown. Using archive, formalin-fixed paraffin 

embedded HL tissues and immunohistochemical methods we showed that STING is 

differential expressed in the neoplastic and reactive cells in HL tumors. We found 

that the STING signaling pathway is activated in HRS cells in a subset of HL tumors. In 

addition, the levels of STING expression in HRS cells were inversely associated with 

the levels of PD-L1 expression in inflammatory background cells in HL tumors. Also, 

there was no significant difference in the levels of STING expression between adult 

and pediatric HL tumors. Our findings suggest that the STING signaling pathway may 

be involved in the antitumor immune response in HL. The mechanisms regarding 

STING activation anf the prognostic significance of STING expression and activation 

in HL merits further investigation. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ιςτορικι αναδρομι  
 

Η πρϊτθ περιγραφι λεμφϊματοσ ςτθν ςφγχρονθ ιςτορία ζγινε από τον Thomas 

Hodgkin(εικόνα 1) ο οποίοσ περιζγραψε διόγκωςθ λεμφαδζνων ςε ςυνδυαςμό με 

κακι κλινικι εξζλιξθ.iτθ ςυνζχεια ο Samuel Wilks (εικόνα 1)ξαναπεριζγραψετο 

φαινόμενο, το οποίο αποκάλεςε “νόςο Hodgkin”. Σο λζμφωμα Hodgkin (HL) είναι 

ζνα νεόπλαςμα που εμφανίηεται κυρίωσ ςε νεαροφσ ενιλικεσ και λιγότερο ςυχνά ςε 

θλικιωμζνα άτομα και αποτελείται από κακοικθ μεγάλα, μονοπφρθνα ι 

πολυπφρθνα κφτταρα προερχόμενα από Β λεμφοκφτταρα, γνωςτά και ωσ Hodgkin 

και Reed – Sternberg κφτταρα (HRS).ii 

 

 
Εικόνα 1: Thomas Hodgkin (αριςτερά) καιSamuel Wilks (δεξιά)

iii
 

 

 

Σαξινόμθςθ 
 

Σο λζμφωμα Hodgkin χωρίηεται ςε δυο κφριεσ κατθγορίεσ, το οηϊδεσ 

λεμφοεπικρατζσ λζμφωμα Hodgkin (ΟΛΛΗ) με τα νεοπλαςματικά κφτταρα να 

παρουςιάηουν εμφανι ςτοιχεία Β-λεμφοκυτταρικισ διαφοροποίθςθσ και το 

κλαςςικό λζμφωμα Hodgkin (κΛΗ) με τα νεοπλαςματικά κφτταρα να παρουςιάηουν 

ςυγκαλυμμζνα ςτοιχεία Β-λεμφοκυτταρικισ διαφοροποίθςθσ. Σο κλαςςικό 

λζμφωμα, με τθ ςειρά του, εμφανίηει τουσ παρακάτω ιςτολογικοφσ υπότυπουσ: 

 τθν οηϊδθ ςκλιρυνςθ (NS) (εικόνα 2) 

 τθν μικτι κυτταροβρίκεια (MC) (εικόνα 2) 

 τον λεμφοπενικό υπότυπο (LD) (εικόνα 3) 

 τον πλοφςιο ςε λεμφοκφτταρα υπότυπο (LR) (εικόνα 3)iv 

Η οηϊδθσ ςκλιρυνςθ είναι θ πιο κοινι υποκατθγορία και χαρακτθρίηεται από 

μεγάλα οηίδια που διαχωρίηονται μεταξφ τουσ με ινϊδθ ιςτό (ςκλιρυνςθ) και 
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εμφανίηουν διαςκορπιςμζνα κλαςικά κφτταρα ςε ζνα υπόβακρο αντιδραςτικϊν 

λεμφοκυττάρων και θωςινόφιλων .v 

Η μικτι κυτταροβρίκεια χαρακτθρίηεται από πολυάρικμα κλαςικά κφτταρα HRS 

αναμειγμζνα με φλεγμονϊδθ κφτταρα, ςυμπεριλαμβανομζνων λεμφοκυττάρων, 

ιςτιοκυττάρων και θωςινόφιλων χωρίσ ςκλιρυνςθ με πρότυπο όηων. Ο τφποσ αυτόσ 

ςχετίηεται πιο ςυχνά με τθν μόλυνςθ από τον ιό Epstein-Barr.  

Ο πλοφςιοσ ςε λεμφοκφτταρα είναι ςπάνιοσ υπότυποσ που χαρακτθρίηεται από 

ςπάνιαHRS με άφκονα αντιδραςτικά λεμφοκφτταρα και εμφανίηει τθν πιο ευνοϊκι 

πρόγνωςθ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ υπότυπουσ. 

Ο λεμφοπενικόσ υπότυποσ, και αυτόσ ςπάνιοσ, χαρακτθρίηεται από μεγάλο αρικμό 

κυττάρων RS με λίγα μόνο αντιδραςτικά λεμφοκφτταρα. vi 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Ιςτολογικζσ εικόνεσ οηϊδουσ ςκλιρυνςθσ (αριςτερά) και μικτισ κυτταροβρίκειασ (δεξιά) 

(μεγζκυνςθx400)
vii

 

 

 

 
Εικόνα 3: Ιςτολογικζσ εικόνεσ λεμφοπενικοφ τφπου (αριςτερά) και πλοφςιου ςε λεμφοκφτταρα 

κλαςςικοφ λεμφϊματοσ Hodgkin (δεξιά) (μεγζκυνςθ x400)
viii
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Επιδθμιολογικά ςτοιχεία 
 

Σο λζμφωμα Hodgkin παρουςιάηει μεγάλθ διακφμανςθ ςτθν επίπτωςθ ςε 

παγκόςμια κλίμακα με τισ  χϊρεσ τθσ Αςίασ να βρίςκονται ςχετικά χαμθλότερα 

επίπεδα. (ςχιμα 1 και 2). 

 

 
  χωρίς στοιχεία 
  λιγότερο από 1.8 
  1.8–3.6 
  3.6–5.4 
  5.4–7.2 
  7.2–9 
  9–10.8 
  10.8–12.6 
  12.6–14.4 
  14.4–16.2 
  16.2–18 
  18–19.8 
  πάνω από 19.8 
 

χιμα 1: παγκόςμια κλίμακα επίπτωςθσ του λεμφϊματοσ Hodgking (WorldHealthOrganization. 

2009.) 

 

 

 
χιμα 2: ευρωπαΐκι επίπτωςθ του λεμφϊματοσ Hodgking(Globocanprogram, 

WHO-2002) 

 

 

Σο λζμφωμα Hodgkin εμφανίηει δικόρυφθ καμπφλθ ςυχνότθτασ ςτθν Ελλάδα. Αυτό 

ςθμαίνει ότι εμφανίηεται ςε δυο θλικιακζσ ομάδεσ, θ πρϊτθ κυρίωσ ςε άτομα 

θλικίασ 15-40 χρονϊν και θ δεφτερθ, κυρίωσ ςε άνω των 65 χρονϊν. (ςχιμα3) 
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χιμα 3: περιπτϊςεισ λεμφϊματοσ Hodgking ςτθν Ελλάδα (Globocanprogram, 

WHO-2002) 

 

Είναι πιο κοινό ςτουσ άνδρεσ, εκτόσ από τθν οηϊδθ ςκλιρυνςθ, θ οποία είναι 

περιςςότερο ςυχνι ςτισ γυναίκεσ. Η ετιςια επίπτωςθ του λεμφϊματοσ Hodgkin 

είναι περίπου 1 ςτα 25.000 άτομα και αντιςτοιχεί ςε λιγότερο από το 1% όλων των 

καρκίνων γενικά.ix 

 

 

Αιτιολογικοί παράγοντεσ  
 

Η αιτία που προκαλεί ςτθν ανάπτυξθ του λεμφϊματοσ δεν είναι ακόμα γνωςτι. 

Κάποιεσ μελζτεσ προτείνουν οριςμζνουσ προδιακεςικοφσ περιβαλλοντικοφσ και 

γενετικοφσ παράγοντεσ όπωσ:  

 Λοιμϊδεισ παράγοντεσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι ο ερπθτοιόσEpstein-

Barr(EBV)  ο οποίοσ αν μολφνει ζνα άτομο μπορεί μετά να ενςωματωκεί ςτο 

ανκρϊπινο γζνωμα. Η ςφνδεςθ του ερπθτοϊοφ με το λζμφωμα Hodgkinείναι 

πιο ςυχνι ςτον υπότυπο τθσ μικτισ κυτταροβρίκειασ, λιγότερο ςυχνι ςτθν 

οηϊδθ ςκλιρυνςθ και ςχεδόν απουςιάηει ςτο μθ κλαςςικό λζμφωμα 

Hodgkin.x 

 Ανοςοκαταςτολι. Αςκενείσ που ζχουν κάνει μεταμόςχευςθ μυελοφ των 

οςτϊν είναι πικανό να αναπτφξουν Epstein-Barr (+) κλαςςικό λζμφωμα 

Hodgkin. Ακόμα αςκενείσ που ζχουν μολυνκεί από τον ιό HIV ζχουν 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αναπτφξουν EBV+ κλαςικό λζμφωμα Hodgkin 

και πρόςφατεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ κεραπεία HAARTςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ ςυμβάλλει ςτθ κεραπεία.xi 

 Αυτοάνοςα νοςιματα. Αςκενείσ με ερυκθματϊδθ λφκο, ρευματοειδι 

αρκρίτιδα ι κρομβοπενικι πορφφρα ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο να 

εμφανίςουν λζμφωμα Hodgkin. 

 Γενετικοί παράγοντεσ. Άτομα, των οποίων πρϊτου βακμοφ ςυγγενείσ 

εμφάνιςαν λζμφωμα Hodgkin ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 

αναπτφξουν τθ νόςο.xii 
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Ιςτοπακολογία 
 

Μακροςκοπικά 

Οι λεμφαδζνεσ, κυρίωσ οι τραχθλικοί και υπερκλείδιοι, εμφανίηονται διογκωμζνοι. 

ε ζνα ποςοςτό 30-35% υπάρχει ςπλθνομεγαλία.  

 

Μικροςκοπικά 

Οηϊδεσ λεμφοεπικρατζσ λζμφωμα Hodgkin 

Οι όηοι είναι ςυνικωσ ςαφείσ και τα νεοπλαςματικά κφτταρα είναι μεγάλου 

μεγζκουσ, πολυπφρθνα και εντοπίηονται ςυνικωσ μεμονωμζνα ςτουσ όηουσ. Ο 

ανοςοφαινότυποσ είναι CD30-, CD15-, CD45+, CD20+ PAX5+, LMP1-, MUM-1-,BCL6+, 

και είναι ςθμαντικόσ για τθν ςωςτι διάγνωςθ τθσ νόςου. 

Κλαςςικό λζμφωμα Hodgkin 

Σα νεοπλαςματικά κφτταρα ςτο κλαςςικό λζμφωμα Hodgkin είναι μεγάλου 

μεγζκουσ, μονοπφρθνα, διπφρθνα, ι πολυπφρθνα με άφκονο κυτταρόπλαςμα και 

μεγάλο θωςινόφιλο πυρινιο. Σα διπφρθνα ονομάηονται Reed-Sternberg κφτταρα, 

ενϊ τα μονοπφρθνα κφτταρα Hodgkin. 

Ο ανοςοφαινότυποσ των HRS κυττάρων, CD30+, CD15+, CD45-, PAX5+, LMP1-

/+,MUM-1 +, είναι ςθμαντικόσ για τθν ςωςτι διάγνωςθ τθσ νόςου.xiii 

 

Βιολογία μικροπεριβάλλοντοσ του όγκου ςτο λζμφωμα Hodgkin 
 

Η κυτταρικι ςφνκεςθ των όγκων του λεμφϊματοσ Hodgkinπεριλαμβάνει κάποια όχι 

τόςο ςυχνά κακοικθ κφτταρα που περιβάλλονται από μθ καρκινικά κφτταρα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων διαφόρων τφπων λεμφοκυττάρων Σ, Β, θωςινόφιλων, 

μακροφάγωνκαι ινοβλαςτϊν. Από τα κφτταρα που υπάρχουν ςτον όγκο, 

μόνοπερίπου το 1% προζρχονται από τον νεοπλαςτικό κλϊνο.xivΣο μικροπεριβάλλον 

του όγκου παρουςιάηει μια μεταβλθτι κυτταρικότθτα που είναι διαφορετικι ςε 

κάκε υπότυπο τθσ νόςου. Ζνα κφριο χαρακτθριςτικό ςτθν οηϊδθ ςκλιρυνςθ είναι θ 

ςυμμετοχι κυττάρων που μοιάηουν με ινοβλάςτεσ. τθ μικτι κυτταροβρίκειατο 

μικροπεριβάλλον αποτελείται από Β κφτταρα, Σ κφτταρα, ουδετερόφιλα, 

θωςινόφιλα, μακροφάγα και ιςτιοκφτταρα. το λεμφοπενικό τφπο παρατθροφνται 

άφκονα κφτταρα HRS και μακροφάγα και λίγα μικρά λεμφοκφτταρα ςε ςυνδυαςμό 

με μια διάχυτθ ίνωςθ. τον πλοφςιο ςε λεμφοκφτταρα υπότυπο παρατθροφνται 

ςπάνια κακοικθ κφτταρα και άφκονα λεμφοκφτταρα, ειδικότερα Β κφτταρα. xv 

Μελζτεσ γονιδιακισ ζκφραςθσ ςε κφτταρα HRS υποδθλϊνουν ότι ο γονότυποσ και ο 

φαινότυποσ των κυττάρων HRS επθρεάηουν το μικροπεριβάλλον.xvi 

Επιπρόςκετα, θ ςφνκεςθ του μικροπεριβάλλοντοσ ποικίλει ανάλογα με τθν 

παρουςία ι μθ τουEBV. Μελζτεσ δείχνουν ότι το μικροπεριβάλλον μπορεί να 

διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν πακογζνεια του λεμφϊματοσ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργίασ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ του 

αςκενι. xvii 
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Κλινικι εικόνα και ςυμπτϊματα 
 

Οι ςυχνότερθ εκδιλωςθ του κλαςςικοφ λεμφϊματοσ Hodgkin είναι θ εντοπιςμζνθ 

ανϊδυνθ διόγκωςθ λεμφαδζνων, ςυχνά τραχθλικϊν ι υπεκλείδιων και θ εμφάνιςθ 

μάηασ ςτο μεςοκωράκιο. Περίπου ζνα τζταρτο των αςκενϊν μπορεί να εμφανίςει 

διάφορα ςυςτθματικά ςυμπτϊματα όπωσ: 

 καταβολι δυνάμεων 

 απϊλεια βάρουσ 

 υψθλό ι διαλείποντα πυρετό 

 νυχτερινι εφίδρωςθ 

 δερματικό κνθςμόxviii 

 Επίςθσ, ςπανιότερα, μπορεί να παρατθρθκοφν κθλίδεσ ερυκροφ χρϊματοσ 

ςτο δζρμα, εφκολθ αιμορραγία και πετζχιεσ λόγω χαμθλοφ αρικμοφ 

αιμοπεταλίων, ι άλλα ςπανιότερα ςυμπτϊματα. 

 

Διάγνωςθ 
 

Η διάγνωςθ, θ αξιολόγθςθ του ςταδίου και θ ςωςτι αντιμετϊπιςθ του 

λεμφϊματοσHodgkin απαιτοφν δζςμευςθ πόρων υγειονομικισ περίκαλψθσ οι 

οποίοι είναι ανάλογοι με το οικονομικό επίπεδο μιασ χϊρασ και μπορεί να διαφζρει 

από τόπο ςε τόπο.xix 

Οι αςκενείσ εκτιμϊνται αρχικά με τθν φυςικι εξζταςθ, είτε με μια ακτινογραφία 

ςτικουσ είτε με αξονικι ςτθν περιοχι τθσ κοιλιάσ και θ διάγνωςθ επιβεβαιϊνεται 

με βιοψία και ιςτολογικι εκτίμθςθ. Επιπλζον, οι εξετάςεισ αίματοσ μπορεί να 

δείξουν αναιμία, λεμφοπενία, λευκοκυττάρωςθ, ευριματα μθ ειδικά γιατί οι 

περιςςότεροι αςκενείσ ζχουν φυςιολογικό αρικμό αιμοποιθτικϊν κυττάρων.xx 

υνολικά οι εξετάςεισ περιλαμβάνουν: 

 

1. πλιρθσ φυςικι εξζταςθ 

2. αναηιτθςθ ιςτορικοφ 

3. ακτινογραφία κϊρακοσ 

4. αξονικι ολόκλθρου του ςϊματοσ 

5. εξετάςεισ αίματοσ για θπατικι και νεφρικι λειτουργία 

6. βιοψία λεμφαδζνα 

7. βιοψία μυελοφ των οςτϊνxxi 
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ταδιοποίθςθ 
 

Η ςταδιοποίθςθ κατά Ann-Arbor κακιερϊκθκε το 1971 και αναφζρεται ςτον αρικμό 

και τθν εντόπιςθ των κζςεων του λεμφϊματοσ και τθν παρουςία ι όχι γενικϊν 

ςυμπτωμάτων. Η τροποποίθςθ κατά Cotswolds αναφζρει: 

τάδιο Ι: διικθςθ μιασ περιοχισ λεμφαδζνων ι ενόσ λεμφικοφ οργάνου 

τάδιο ΙΙ: διικθςθ δφο ι περιςςότερων περιοχϊν λεμφαδζνων ςτθν ίδια πλευρά 

του διαφράγματοσ 

τάδιο ΙΙΙ: διικθςθ λεμφαδενικϊν περιοχϊν ι λεμφικϊν οργάνων και ςτισ δυο 

πλευρζσ του διαφράγματοσ 

τάδιο ΙV: Επζκταςθ ςε εξωλεμφαδενικζσ κζςεισ  

Επιπρόςκετο ςτοιχείο ςτθν ςταδιοποίθςθ είναι θ παρουςία ι όχι ςυςτθματικϊν 

ςυμπτωμάτων (απϊλεια βάρουσ >10% το τελευταίο εξάμθνο, πυρετόσ >380C, 

νυχτερινι εφίδρωςθ).xxii 

 

Θεραπεία 
 

τθν Ευρϊπθ θ κεραπεία για το λζμφωμα Hodgkin περιλαμβάνει μια αρχικι φάςθ 

χθμειοκεραπείασ και ςτθ ςυνζχεια ακτινοβολία. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται μονοκλωνικά αντιςϊματα εναντίον του CD20, τουCD30 και 

μεταμόςχευςθ του μυελοφ των οςτϊν. 

Ο αρικμόσ των κφκλων χθμειοκεραπείασ, το χθμειοκεραπευτικό ςχιμα και οι δόςεισ 

ακτινοβολίασ πρζπει να ςυνδυάηονται ζτςι ϊςτε να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα 

και ταυτόχρονα να υπάρχουν λιγότερεσ παρενζργειεσ. τα αρχικά ςτάδια 

χρθςιμοποιοφνται ιπια ςχιματα ενϊ ςτα προχωρθμζνα χρθςιμοποιοφνται πιο 

επικετικά. Σα κυριότερα χθμειοκεραπευτικά ςχιματα είναι: 

 ABVD (doxorubicin, bleomycin,vinblastine,dacarbazine)xxiii 

 MOPP (nitrogen mustard,oncovin,procarbazine,prednisone) 

 BEACOPP(bleomycin,etoposide,doxorubicin,cyclophosphamide,vincristine,pr

ocarbazine,prednisone) 

Για να εκτιμθκεί θ ανταπόκριςθ του κεραπευτικοφ ςχιματοσ μια πολφ καλι 

μζκοδοσ είναι θ ανάλυςθ των δεδομζνων που δίνει θ PET (positrone mission 

tomography) πριν και αμζςωσ μετά από 2 κφκλουσ κεραπείασ.xxiv 

 

Πρόγνωςθ 
 

Σθν δεκαετία του 1940 το λζμφωμα Hodgkin ιταν κανατθφόρο. ιμερα υπάρχει 

κεραπεία θ οποία είναι αρκετά πετυχθμζνθ. Ο ςυνδυαςμόσ τον κεραπευτικϊν 

ςχθμάτων (χθμειοκεραπεία, ακτινοβολία, ανοςοκεραπεία) αποδείχκθκε 

αποτελεςματικόσ και πλζον χρθςιμοποιείτε ςτθν ογκολογία ςαν ρουτίνα. 

Σο ποςοςτό ίαςθσ είναι περίπου 90-95% για το ςτάδιο Ι και ΙΙ και είναι 70-80% για 

το προχωρθμζνο ςτάδιο.xxv 
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Η χριςθ βελτιωμζνων τεχνικϊν απεικόνιςθσ βοικθςε τουσ κλινικοφσ γιατροφσ να 

είναι πιο αποτελεςματικοί, ϊςτε να γίνει πιο ςωςτι ςταδιοποίθςθ τθσ νόςου. 

Σουλάχιςτον το 90% των αςκενϊν ςτθν θλικιακι ομάδα 16-70 ετϊν κεραπεφονται 

πλιρωσ, αν όχι με τθν αρχικι κεραπεία, τότε με επιπλζον κεραπευτικζσ 

παρεμβάςεισ.xxvi 

 

Σο ςθματοδοτικό μονοπάτι του STING 
 

Η ζμφυτθ ανοςία είναι πολφ ςθμαντικι για τθν άμυνα του ανκρϊπου ζναντι 

πακογόνων οργανιςμϊν όπωσ ιοί, βακτιρια, μφκθτεσ και παράςιτα. Η λειτουργία 

τθσ βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ πακογόνων μοριακϊν προτφπων ι επικίνδυνων 

μοριακϊν ςθμάτων μζςω ενόσ ςυνόλου υποδοχζων αναγνϊριςθσ και οδθγοφν ςτθν 

παραγωγι προ-φλεγμονωδϊν ουςιϊν όπωσ οι ιντερφερόνεσ τφπου Ι (ΙFNs). Ζνα 

τζτοιο ςιμα είναι το εξωγενζσ DNAεντόσ του κυτταροπλάςματοσ που προζρχεται 

από πακογόνουσ οργανιςμοφσ και ενεργοποιεί το ςφςτθμα STING. Η πρωτεΐνθ 

STING αποδείχκθκε ότι είναι ςθμαντικόσ μεςολαβθτισ ενόσ ςυςτιματοσ 

ςθματοδότθςθσ που ενεργοποιείται από το ενδοκυττάριο DNA ιϊν και των 

βακτθρίων, ι του ίδιου του ευκαρυωτικοφ κυττάρου του ξενιςτι. Η ικανότθτα του 

STING να προκαλεί τθν παραγωγι τθσ ιντερφερόνθσ τφπου Ι(IFNs) οδιγθςε τουσ 

επιςτιμονεσ να εξερευνιςουν τθν οδό αυτιν ςτο πλαίςιο τθσ αντικαρκινικισ 

ανοςοαπόκριςθσ. Ωςτόςο, θ λειτουργία τθσ οδοφ δεν ζχει χαρακτθριςτεί 

επαρκϊσ.xxvii 

ΣοSTING (γνωςτό και ωσ MITA,MPYS,ERIS καιTMEM173) είναι μια πρωτεΐνθ 

προςαρμογζασ που εντοπίηεται κυρίωσ ςτθ μεμβράνθ του ενδοπλαςματικοφ 

δικτφου (ER) και μπορεί να ενεργοποιθκεί με τθν ςφνδεςι του με ειδικά 

νουκλεοτίδια. xxviiiΟ  πιο κρίςιμοσ ςθματοδότθσ είναι το δινουκλεοτίδιο GMP-AMP 

(cGAMP), το οποίο παράγεται από ζνηυμο cGAS. Σο τελευταίο παράγει κυκλικά 

δινουκλεοτίδια που αναφζρονται ωσ 2′3-cGAMP, τα οποία μποροφν να 

ςυνδεκοφνςτο STING άμεςα. Αφοφ ενεργοποιθκεί τοSTING μεταφζρεται από το 

ενδοπλαςματικό δίκτυο ςτο ςφμπλεγμα Golgi (οργανίδιο που επεξεργάηεται και 

πακετάρει πρωτεΐνεσ και λιπίδια τα οποία τα ςυνκζτει το κφτταρο)xxix, όπου 

αλλθλεπιδρά με τθν κινάςθ TBK1.Η TBK1, αφοφ ενεργοποιθκεί μζςω 

φοςφωρυλίωςθσ, φωςφορυλιϊνει και ενεργοποιεί τουσ παράγοντεσ μεταγραφισ 

IRF3 και NFkB οι οποίοι δρουν ςτον πυρινα για τθν προϊκθςθ τθσ μεταγραφισ των 

γονιδίων τθσ ιντερφερόνθσ τφπου Ι. (ςχιμα4)xxx 
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χιμα 4: Σο ςθματοδοτικό μονοπάτι του STING.

xxxi
 

 

 

Σο μονοπάτι αυτό είναι πολφ ςθμαντικό για τθν ανάπτυξθ ανοςίασ ζναντι ιϊν και 

βακτθρίων, ενϊ θ ςθμαςία του για τον καρκίνο βρίςκεται ςτα αρχικά ςτάδια 

μελζτθσ. Οριςμζνεσ μελζτεσ δείχνουν ότι θ ενεργοποίθςθ του STING προάγει τθ 

φλεγμονι ςτο μικροπεριβάλλον του όγκου, θ οποία με τθ ςειρά τθσ προάγει τον 

μθχανιςμό καρκινογζνεςθσ. Ωςτόςο, αρκετζσ in vitro και in vivo μελζτεσ ςε 

πειραματόηωα, δείχνουν ότι αδρανοποιείται ςε αρκετοφσ επικετικοφσ όγκουσ και θ 

ενεργοποίθςι του με ειδικά μικρά μόρια προάγει τθν εξολόκρευςθ του όγκου με 

μθχανιςμοφσ ενεργοποίθςθσ τθσ ειδικισ και φυςικισ ανοςίασ. 

Ο βακμόσ ενεργοποίθςισ του και θ βιολογικι του ςθμαςία του ςτο λζμφωμα 

Hodgkin είναι άγνωςτεσ.xxxii 

 

 

ΚΟΠΟ 

 

τόχοσ αυτισ τθσ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςθματοδοτικισ οδοφ τθσ φυςικισ 

ανοςίασ που ρυκμίηεται από το STING και θ πικανι βιολογικι και κλινικι ςθμαςία 

τθσ ςτο λζμφωμα Hodgkin ςε παιδιά και εφιβουσ ςε ςφγκριςθ με περιπτϊςεισ 

ενθλίκων. 
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Δείγματα αςκενϊν  

τθν ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ ςυμπεριελιφκθςαν διακζςιμεσ τομζσ από βιοπτικό 

υλικό 75 πρωτοπακϊν περιπτϊςεων λεμφϊματοσ Hodgkin που διαγνϊςτθκαν ςτο 

Εργαςτιριο Πακολογικισ ανατομικισ του Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου 

Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ζωσ το 2015 και ςυλλζχκθκαν αναδρομικά. Περιλάμβαναν 38 

περιπτϊςεισ οηϊδουσ ςκλιρυνςθσ, 32 περιπτϊςεισ μικτισ κυτταροβρίκειασ και 5 

περιπτϊςεισ οηϊδουσ λεμφοεπικρατοφσ τφπου. Σο υλικό με μελετικθκε με πλιρθ 

ανωνυμία, και πλιρθ απουςία κλινικϊν πλθροφοριϊν, εκτόσ τθσ θλικίασ και του 

φφλου. Περιελάμβανε 25 περιπτϊςεισ παιδιϊν και εφιβων (5-19 ετϊν) και 50 

περιπτϊςεισ ενθλίκων (20-92 ετϊν). 

 

Ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ 

Η ζκφραςθ των πρωτεϊνϊν STING, PD-L1 ,phospho-(activated)-TBK1 (p-TBK1) 

ερευνικθκαν in situ με μεκόδουσ ανοςοϊςτοχθμείασ.  

 

Για τθν ανοςοιςτοχθμικι μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν τα ακόλουκα αντιςϊματα: 

1. PDL-1: μονοκλωνικό αντίςωμα που ζχει παραχκεί ςε ποντίκι (κλϊνοσ CAL10) 

ςε αραίωςθ 1/100 

2. STING μονοκλωνικό αντίςωμα που ζχει παραχκεί ςε κουνζλι (κλϊνοσ D2P2F) 

ςε αραίωςθ 1/100 

3. Phospho-(activated)-TBK1: πολυκλωνικό αντίςωμα που ζχει παραχκεί ςε 

κουνζλι ςε αραίωςθ 1/50 

 

Μζκοδοσ  

Λιφκθκαν τομζσ παραφίνθσ 4μm οι οποίεσ τοποκετικθκαν ςε αντικειμενοφόρεσ   

πλάκεσ, αποπαραφινϊκθκαν ςε κλίβανο και ςε διάλυμα ξυλόλθσ, ενυδατϊκθκαν ςε 

υδατικά διαλφματα αλκοόλθσ και τοποκετικθκαν για 10 λεπτά ςε TBS. Για τθν 

αποκάλυψθ των αντιγονικϊν κζςεων των υπό μελζτθ πρωτεϊνϊν, οι τομζσ 

εμβαπτίςτθκαν ςε διάλυμα EDTA (pH:9.0) και κερμάνκθκαν ςε χφτρα ατμοφ 

(steamer) για 40 λεπτά. 

Μετά από πλφςεισ ςε TBS, ςτισ τομζσ τοποκετικθκαν τα πρωτογενι αντιςϊματα με 

τισ αντίςτοιχεσ αραιϊςεισ και επωάςτθκαν για 1 ϊρα ςε κερμοκραςία δωματίου. 

Ζπειτα προςτζκθκε το υπεροξείδιο του υδρογόνου για να παρεμποδιςτεί θ δράςθ 

τθσ ενδογενοφσ υπεροξειδάςθσ για 5 λεπτά. Μετά από πλφςεισ ςτο 

TBS,εφαρμόςτθκε δευτερογενζσ αντίςωμα (anti-mouse/anti-rabbit)για 15 λεπτά. 

Ζπειτα από πλφςεισ των πλακιδίων ςε TBS προςτζκθκε το πολυμερζσ ανίχνευςθσ 

ςυνδεδεμζνο με HRP για 30 λεπτά, και μετά από τελικι πλφςθ με TBS 

χρθςιμοποιικθκε DAB(3,3’-διαμινοβενηιδίνθ τετραυδροχλωρίδιο) ςαν χρωμογόνο 

και αιματοξυλίνθ για τθν χρϊςθ των πυρινων.  
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RNA in situ υβριδιςμόσ 

Η in situ ανίχνευςθ για τθν παρουςία των κωδικοποιθμζνων, από το γζνωμα του ιοφ 

EBV, RNA μορίων EBER1-2 ζγινε με χριςθ μείγματοσ 5 EBER ειδικϊν 30-μερϊν 

(DakoCytomation) ςυηευγμζνων με fluorescein, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι. υνοπτικά, οι ιςτικζσ τομζσ, αφοφ αποπαραφινϊκθκαν και 

ενυδατϊκθκαν, επωάςτθκαν με πρωτεινάςθ Κ (20 mg/mL ςε διάλυμα TBS) ςτουσ 

370C για 30 λεπτά, ξεπλφκθκαν ςφντομα ςε διάλυμα 2ΧSSC, και ςτθν ςυνζχεια 

αφυδατϊκθκαν και αποξθράνκθκαν ςφντομα ςτον αζρα για 5 λεπτά πριν τον 

υβριδιςμό. Ο υβριδιςμόσ πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια καλυπτρίδων ςε 

αεροςτεγι, κορεςμζνο με υδρατμοφσ ςκοτεινό κάλαμο ςτουσ 370C, με προςκικθ ςε 

κάκε τομι 25μΙ διαλφματοσ υβριδιςμοφ που περιείχε, εκτόσ των EBER ειδικϊν 30-

μερϊν, 30% φορμαμίδιο, 10% κειϊκιδεχτράνθ, 0.1 πυροφωςφωρικό νάτριο, 0.2% 

πολυβυνιλοπυρολιδόνθ, 0.2 % φυκόλθ, 30 mM EDTA ,και 50 mMTris/HCl, pH 7.5. 

τθν ςυνζχεια οι τομζσ ξεπλφκθκαν αρχικά ςε διάλυμα 5ΧSSC, ςτθν ςυνζχεια ςε 

διάλυμα RNάςθσ για τθν απομάκρυνςθ τθσ περίςςειασ των ειδικϊν 30-μερϊν, και 

ζπειτα διαδοχικά ςε διαλφματα 2ΧSSC, 1ΧSSC και TBS. Ακολοφκωσ, μετά από 

επϊαςθ για 20 λεπτά ςε κερμοκραςία δωματίου με αντίςωμα εναντίον τθσ 

fluorescein, που ιταν ςυηευγμζνο με το ζνηυμο αλκαλικι φωςφατάςθ 

(DakoCytomation), προςτζκθκε για μιά ϊρα το ενηυμικό υπόςτρωμα BCIP/NBT ( 5-

βρωμο-4-χλϊρο- ινδολυλφωςφωρικό και νιτροblueτετραηόλιο), θ αντικετικι χρϊςθ 

και τελικά οι τομζσ καλφφκθκαν κατάλλθλα. Η κετικι χρϊςθ αναγνωρίςτθκε ωσ 

πυρθνικι μαφρο-μπλζ απόχρωςθ ςε οπτικό μικροςκόπειο.  Μόνο θ παρουςία 

κετικισ χρϊςθσ ςε HRS κφτταρα λιφκθκε υπ’ όψθν για τον EBV-χαρακτθριςμό των 

περιπτϊςεων.  

 

τατιςτικι ανάλυςθ 
 

Οι πικανζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςε ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςτισ διάφορεσ ομάδεσ και 

παραμζτρουσ εκτιμικθκαν με τθ χριςθ μθ παραμετρικϊν ςτατιςτικϊν δοκιμαςιϊν 

(Mann-Whitney, Kruskal-Wallis). Η ςτατιςτικι ςχζςθ μεταξφ δφο ςυνεχϊν 

μεταβλθτϊν υπολογίςτθκε με τθν δοκιμαςία Spearman. Οι δοκιμαςίεσ χ2 και 

Fisher’sexacttest χρθςιμοποιικθκαν για τθν ςυςχζτιςθ μεταξφ ποιοτικϊν 

μεταβλθτϊν.   

Οι ςτατιςτικζσ διαφορζσ κεωρικθκαν ςθμαντικζσ όταν ο δείκτθσ πικανότθτασ p 

ιταν <0.05. Η ανάλυςθ πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ 

(πρόγραμμα StatView).  
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΖΗΣΗΗ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ 

 

Η πρωτεΐνθ STING εκφράηεται ετερογενϊσ ςε ςυγκεκριμζνα κυτταρικά 

διαμερίςματα του λεμφικοφ ςυςτιματοσ 

Πριν μελετιςουμε τθν ζκφραςθ του STING ςτο λζμφωμα Hodgkin διερευνιςαμε τθν 

ζκφραςι του ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ του λεμφικοφ ςυςτιματοσ.  

Παρατθριςαμε ότι εκφράηεται κυρίωσ ςε υποςφνολο Σ-λεμφοκυττάρων και ςε 

οριςμζνα μθ αιμοποιθτικά κφτταρα, όπωσ ενδοκιλια, ενϊ δεν εκφράηεται ςτα Β-

λεμφοκφτταρα (Εικόνα Α). Σο εφρθμα αυτό δείχνει ότι θ διαγνωςτικι αξία του 

STING ςτα λεμφϊματα πρζπει να διερευνθκεί επιπλζον, κακϊσ θ ταξινόμθςθ των 

λεμφωμάτων ςχετίηεται με τθν ιςτογζνεςθ του λεμφικοφ ιςτοφ. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ Α: Ζκφραςθ του STING ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ του λεμφικοφ ςυςτιματοσ. 

Η πρωτεΐνθ STING εκφράηεται ζντονα ςτο κυτταρόπλαςμα υψθλϊν ενδοκθλιακϊν 

κυττάρων φλεβιδίων ςτουσ λεμφαδζνεσ, των ενδοκθλιακϊν κυττάρων των 

κολποειδϊν του ςπλινα, των δενδριτικϊν λεμφοηιδιακϊν κυττάρων των 

λεμφοηιδίων, οριςμζνων επικθλιακϊν κυττάρων του βλεννογόνου 

τθσ αμυγδαλισ και τθσ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ, των επικθλιακϊν κυττάρων του 

κφμου και των κυττάρων τθσ μυελικισ ςειράσ του μυελοφ. 

Επίςθσ, εκφράηεται με ενδιάμεςθ ζνταςθ ςτο κυτταρόπλαςμα των Σ-

λεμφοκυττάρων ςτο μυελό του κφμου και των Σ-λεμφοκυττάρων ςε όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ λεμφικοφσ ιςτοφσ, ενϊ δεν εκφράηεται ςε Β-λεμφοκφτταρα, Σ-ανϊριμα 

λεμφοκφτταρα του φλοιοφ του κφμου, ςε μεγακαρυοκφτταρα και αιμοποιθτικά 

κφτταρα τθσ ερυκράσ ςειράσ. 
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Σα μαφρα αςτεράκια δείχνουν αντιδραςτικά βλαςτικά κζντρα (Β-λεμφοκυτταρικζσ 

περιοχζσ). 

Σο γαλάηιο αςτεράκι δείχνει το καλυπτικό επικιλιο τθσ αμυγδαλισ. 

Σο κόκκινο αςτεράκι δείχνει το καλυπτικό επικιλιο του βλεννογόνου τθσ 

ςκωλθκοειδοφσ. 

Σο λευκό αςτεράκι δείχνει το μυελό του κφμου. 

Σο πράςινο αςτεράκι δείχνει τον ερυκρό πολφό του ςπλινα. 

Σο κίτρινο αςτεράκι δείχνει μυελικι αιμοποιθτικι νθςίδα του μυελοφ. 

Σο μαφρο βζλοσ δείχνει φλεβίδια με υψθλά ενδοκιλια ςτισ Σ-κυτταρικζσ περιοχζσ. 

Σο κόκκινο βζλοσ δείχνει ςωμάτια Hassall sτο μυελό του κφμου. 

(Αρχικζσ μεγεκφνςεισ Χ100-Χ200, DAB ωσ χρωμογόνο, αιματοξυλίνθ ωσ αντίκεςθ 

χρϊςθσ). 

 

 

Η πρωτεΐνθ STING εκφράηεται ετερογενϊσ ςτουσ όγκουσ του λεμφϊματοσ 

Hodgkin 

 

τθ ςυνζχεια μελετιςαμε τθν ζκφραςθ του STING ςε όγκουσ λεμφϊματοσ Hodgkin 

(Εικόνα Β). Διαπιςτϊςαμε ότι εκφράηεται ςτθν πλειοψθφία των νεοπλαςματικϊν 

κυττάρων ςε ζνα υποςφνολο 30%, ενϊ περίπου οι μιςζσ περιπτϊςεισ είναι εντελϊσ 

αρνθτικζσ. Σα υψθλότερα επίπεδα παρατθρικθκαν ςτθν οηϊδθ ςκλιρυνςθ και τα 

χαμθλότερα ςτον οηϊδθ λεμφοεπικρατι τφπο (Εικόνα Β). Επίςθσ υπιρχε 

αντίςτροφθ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ζκφραςθσ ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα ςε ςχζςθ 

με τον αντιδραςτικό πλθκυςμό (Εικόνα Β).   

 

 

  
ΕΙΚΟΝΑ Β1 
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Β2 

Β3 
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ΕΙΚΟΝΑ Β: Ζκφραςθ του STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του λεμφϊματοσ 

Hodgkin 

1. Δείχνονται αντιπροςωπευτικζσ περιπτϊςεισ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ STING ςτο 

κυτταρόπλαςμα των κυττάρων HRS, ςε υψθλά (αριςτερά), ενδιάμεςα (κζντρο) ι μθδενικά 

επίπεδα (δεξιά). τθ περίπτωςθ αριςτερά τα επίπεδα ζκφραςθσ ςτον αντιδραςτικό 

πλθκυςμό είναι χαμθλά, ενϊ ςτισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ υψθλά. 

2. Σο διάγραμμα δείχνει τθν ςυχνότθτα ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ STING ςτα 

νεοπλαςματικά κφτταρα.  

3. Σο διάγραμμα δείχνει τθν κατανομι ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ STING ωσ προσ τθν 

ζνταςθ ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα. 

Β4 

Β5 
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4. Σο διάγραμμα δείχνει τθν κατανομι ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ STING ςε ςχζςθ με 

τουσ ιςτολογικοφσ υπότυπουσ. ε υψθλότερα επίπεδα εκφράηεται ςτθν οηϊδθ 

ςκλιρυνςθ, ςε μικρότερα επίπεδα ςτθν μικτι κυτταροβρίκεια, ενϊ ςχεδόν όλεσ οι 

περιπτϊςεισ (με μία εξαίρεςθ) οηϊδθ λεμφοεπικρατι τφπου δεν εκφράηουν 

κακόλου τθν πρωτεΐνθ. 

5. Περιπτϊςεισ με υψθλά επίπεδα ζκφραςθσ STING ςτον αντιδραςτικό πλθκυςμό, 

ςχετίηονται με χαμθλότερα επίπεδα ζκφραςθσ STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα 

(Mann-Whitney U test, p=0.002.  

 

Σα βζλθ δείχνουν νεοπλαςματικά κφτταρα. 

(Αρχικζσ μεγεκφνςεισ Χ400, DAB ωσ χρωμογόνο, αιματοξυλίνθ ωσ αντίκεςθ 

χρϊςθσ). 

 
 

 

Σο μονοπάτι του STING είναι ετερογενϊσ ενεργοποιθμζνο ςτο λζμφωμα Hodgkin  

τθ ςυνζχεια για να διερευνιςουμε αν το οδόσ του STING είναι ενεργοποιθμζνθ ςτο 

λζμφωμα Hodgkin, μελετιςαμε τθν ζκφραςθ τθσ ενεργοποιθμζνθσ 

(φωςφορυλιωμζνθσ) κινάςθσ TBK1 (p-TBK1) που είναι βαςικόσ διαμεςολαβθτισ τθσ 

οδοφ δεχόμενθ ςιματα από το STING . Διαπιςτϊςαμε ότι τα επίπεδα ζκφραςισ τθσ, 

αν και μικρότερα, ςχετίηονται με κείνα του STING (Εικόνα Γ). Αυτό ςθμαίνει ότι είναι 

πικανό τα επίπεδα του STING να ςυμβάλουν ςτθ ρφκμιςθ του επιπζδου 

ενεργοποίθςθσ τθσ οδοφ ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του λεμφϊματοσ Hodgkin. 

 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ Γ1 
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ΕΙΚΟΝΑ Γ2 

Γ3 

Γ4 

r 

p 

p 
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ΕΙΚΟΝΑ Γ: Ζκφραςθ του phospho-TBK1 ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ του λεμφικοφ 

ςυςτιματοσ και ςτο λζμφωμα Hodgkin. 

1. Η πρωτεΐνθ phospho-TBK1 εκφράηεται ςτον πυρινα κυττάρων του λεμφικοφ 

ςυςτιματοσ με πρότυπο παρόμοιο με εκείνο τθσ πρωτεΐνθσ STING. 

2. Δείχνονται αντιπροςωπευτικζσ περιπτϊςεισ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ phospho-

TBK1 ςτον πυρινα και το κυτταρόπλαςμα των κυττάρων HRS, ςε υψθλά (αριςτερά), 

ενδιάμεςα (κζντρο) ι μθδενικά επίπεδα (δεξιά).  

3. Σο διάγραμμα δείχνει τθν ςυχνότθτα ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ p-TBK1 ςτα 

νεοπλαςματικά κφτταρα.  

4.  Σο διάγραμμα δείχνει τθν κετικι ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςτα επίπεδα ζκφραςθσ 

του STING και p–TBK1, ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα (Spearman correlation test, 

p=0.78, r=0.0001).  

 

Σο λευκό αςτεράκι δείχνει το μυελό του κφμου. 

Σα κίτρινα αςτεράκια δείχνουν μυελικζσ αιμοποιθτικζσ νθςίδεσ του μυελοφ. 

Σα μαφρα αςτεράκια δείχνουν αντιδραςτικά βλαςτικά κζντρα (Β-λεμφοκυτταρικζσ 

περιοχζσ). 

Σο γαλάηιο αςτεράκι δείχνει παραφλοιϊδθ περιοχι του λεμφαδζνα (Σ-

λεμφοκυτταρικζσ περιοχι). 

Σα βζλθ δείχνουν νεοπλαςματικά κφτταρα 

(Αρχικζσ μεγεκφνςεισ Χ400, DAB ωσ χρωμογόνο, αιματοξυλίνθ ωσ αντίκεςθ 

χρϊςθσ). 

 

 

 

Σα επίπεδα του STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του λεμφϊματοσ Hodgkin ςε 

ςχετίηονται με τθν παρουςία του ιοφ Epstein-Barr και με τα επίπεδα ζκφραςθσ 

του ανοςολογικοφ αναςτολζα PD-L1 ςτον αντιδραςτικό πλθκυςμό  

Για να διερευνιςουμε αν θ οδόσ STING ςχετίηεται με ανοςολογικζσ παραμζτρουσ 

των όγκο, μελετιςαμε τθν ζκφραςθ τθσ πρωτεΐνθσ STING ςτα νεοπλαςματικά 

κφτταρα ςε ςχζςθ με τθν παρουςία του ιοφ EBV και τα επίπεδα του ανοςολογικοφ 

αναςτολζα PD-L1 ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα και ςτον αντιδραςτικό κυτταρικό 

πλθκυςμό (Εικόνα Δ). Διαπιςτϊςαμε ότι EBV+ περιπτϊςεισ εκφράηουν ςχετικά 

χαμθλότερα επίπεδα STING, γεγονόσ που αξίηει να διερευνθκεί με μθχανιςτικζσ 

μελζτεσ για πικανι επίδραςθ του ιοφ ςτα επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ STING. Επίςθσ 

περιπτϊςεισ με υψθλότερα επίπεδα STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα εκφράηουν 

ςχετικά χαμθλότερα επίπεδα PD-L1 ςτον αντιδραςτικό πλθκυςμό, εφρθμα 

ενδεικτικό ότι θ οδόσ STING είναι πικανό να ςυμβάλλει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ 

ανοςολογικισ απάντθςθσ του μικροπεριβάλλοντοσ. Αυτό ςθμαιναι ότι αξίηει να 

διερευνθκεί θ προγνωςτικι ςθμαςία παραμζτρων τθσ οδοφ για τθν πρόγνωςθ 

αςκενϊν με λζμφωμα Hodgkin. Η μθ ανεφρεςθ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των επιπζδων 
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των STING και PD-L1 ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα κα μποροφςε να εξθγθκεί από το 

γεγονόσ ότι ςυχνά τα υψθλά επίπεδα του PD-L1 οφείλονται ςε ενίςχυςθ του 

αντίςτοιχου γονιδίου.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ Δ1 

Δ2 
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ΕΙΚΟΝΑ Δ: Ζκφραςθ του STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του λεμφϊματοσ 

Hodgkin ςε ςχζςθ με τον ιό EBV και τθν ζκφραςθ του ανοςολογικοφ αναςτολζα PD-

L1 

1. Δείχνονται αντιπροςωπευτικζσ περιπτϊςεισ ζκφραςθσ του ανοςολογικοφ 

αναςτολζα PD-L1 (πάνω μζροσ) και του ιοφ EBV (EBER1,2-in situ hybridization, κάτω 

μζροσ). τθν αριςτερι πλευρά δείχνεται περίπτωςθ με χαμθλά επίπεδα ζκφραςθσ 

PD-L1 ςτον αντιδραςτικό κυτταρικό πλθκυςμό, ενϊ ςτθν δεξιά πλευρά περίπτωςθ 

με αντίςτοιχα υψθλά επίπεδα. Σα βζλθ δείχνουν νεοπλαςματικά HRS κφτταρα. 

2. EBV-αρνθτικοί όγκοι δείχνουν οριακά αυξθμζνα επίπεδα ζκφραςθσ STING ςτα 

νεοπλαςματικά κφτταρα (Mann-Whitney U test, p=0.05) ςε ςχζςθ με EBV-κετικοφσ 

όγκουσ.  

3. Σο διάγραμμα αριςτερά δείχνει τθν απουςία ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςτα επίπεδα 

ζκφραςθσ του STING και PD-L1, ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα (Spearman correlation 

test, p=0.18, r=0.02). Αντίκετα όγκοι με υψθλά επίπεδα STING ςτα νεοπλαςματικά 

κφτταρα εμφανίηουν ςυχνότερα χαμθλά επίπεδα ζκφραςθσ PD-L1 ςτον 

αντιδραςτικό κυτταρικό πλθκυςμό, όπωσ φαίνεται δεξιά. (Mann-Whitney U test, 

p=0.01). 

 

 

Δεν παρατθροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτα επίπεδα ζκφραςθσ τθσ 

πρωτεΐνθσ STING μεταξφ παιδιϊν και εφιβων και ενθλίκων με λζμφωμα Hodkgin 

Σζλοσ μελετιςαμε πικανζσ ςυςχετίςεισ των ευρθμάτων μασ που αφοροφν τθν οδό 

STING με τισ θλικιακζσ ομάδεσ παιδιϊν/ εφιβων και ενθλίκων (Εικόνα Ε). 

Διαπιςτϊςαμε ότι τα χαρακτθριςτικά ζκφραςθσ του STING και άλλων παραμζτρων 

τθσ οδοφ δεν διαφζρουν ςε ςτατιςτικά ςθμαντικά επίπεδα ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ 

θλικιακζσ ομάδεσ, εφρθμα που υποδθλϊνει ότι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο βιολογικό 

χαρακτθριςτικό το λζμφωμα Hodgkin εμφανίηεται ομοιογενζσ ςτισ αντίςτοιχεσ 

θλικίεσ.  

Δ3 
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Ε2 

Ε1 
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ΕΙΚΟΝΑ Δ: Ζκφραςθ του STING ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του λεμφϊματοσ 

Hodgkin 

1. Η θλικιακι κατανομι των υπό μελζτθ περιπτϊςεων αποτυπϊνεται ςτο 

διάγραμμα.  

2. Σο διάγραμμα δείχνει τα επίπεδα ζκφραςθσ του STING ςτα HRS κφτταρα ςε ςχζςθ 

με τθν θλικία. 

3. Σο διάγραμμα δείχνει τθν κατανομι ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ STING, ςτα παιδιά 

και εφιβουσ ςε ςχζςθ με ενιλικεσ, όπου δεν παρατθρείται ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά (Mann-Whitney U test, p=0.47) 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

- Η πρωτεΐνθ  STING εκφράηεται ςε ζνα ειδικό κυτταρικό διαμζριςμα του 

λεμφικοφ ιςτοφ, ειδικότερα ςε υποςφνολο Σ-λεμφοκυττάρων, γεγονόσ που 

υποδθλϊνει ότι αξίηει να διερευνθκεί θ αξίασ τθσ ωσ διαγνωςτικόσ δείκτθσ 

ςε λευμφοχπερπλαςτικζσ νόςουσ. 

- Η οδόσ STING εμφανίηεται ετερογενϊσ ενεργοποιθμζνθ ςτο λζμφωμα 

Hodgkin και υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ ενεργοποίθςι τθσ ςτα νεοπλαςματικά 

κφτταρα ςυςχετίηεται με τθ διαμόρφωςθ του αντιδραςτικοφ 

μικροπεριβάλλοντοσ ςτουσ όγκουσ, εφρθμα που υποδθλϊνει ότι αξίηει να 

διερευνθκοφν παράμετροι τθσ οδοφ ςε ςχζςθ με τθν πρόγνωςθ των 

αςκενϊν. 

- Δεν παρατθροφνται ουςιαςτικζσ διαφορζσ παραμζτρων τθσ οδοφ STING 

μεταξφ παιδιϊν/εφιβων και ενθλίκων με λζμφωμα Hodgkin. 

Ε3 
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