
 

III./16.3. Gyermekkori lymphomák
Csóka Mónika, Kovács Gábor

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gyermekkori lymphomák
előfordulási gyakoriságát, kezdeti tüneteit, a diagnózis felállításához szükséges
vizsgálatokat, a kezelési lehetőségeket és a betegség prognózisát.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató a diagnózis felállítására és a
betegség kezelésének helyes megválasztására.

Bevezetés
A lymphomák előfordulási gyakoriságuk szerint 3. helyen állnak a gyermekkori
malignitások között. Magyarországon évi 25-30 új beteget diagnosztizálunk. A
gyermekkori lymphomák kb. fele-fele Hodgkin ill. non-Hodgkin lymphoma.

A lymphoma a
3. leggyakoribb
gyermekkori
malignitás.

Ebben a fejezetben egy valós beteg esetének bemutatásán keresztül vezetjük el a
hallgatót a kezdeti panaszok kikérdezésétől kezdve a helyes vizsgálati sor és diagnózis
felállításán át a megfelelő kezelés megválasztásáig.

Kulcsszavak: lymphoma, Hodgkin kór, non-Hodgkin lymphoma, NHL, T-sejtes,
B-sejtes, kemoterápia, sugárkezelés, őssejt átültetés, LDH, tumorlízis szindróma
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A.) Panaszok
A példában szereplő gyermek (15 éves kislány) a következő panaszokkal érkezett a
rendelésre:

-2 hete naponta lázas,

-bal supraclavicularis árokban tömött terime jelent meg

-étvágytalan,

-fogyott

-testnevelés órán többször megáll pihenni

-háziorvostól antibiotikumot kapott, melyre panaszai nem javultak

B.) Anamnézis
A beteg és családja kórelőzményi adatait minden esetben tisztázni kell, hiszen olyan
adatokra derülhet fény, mely segít a diagnózis felállításban vagy a betegség
kialakulására hajlamosító tényezőket tárhat fel.



Milyen
kérdéseket
teszünk fel a
betegnek?

Milyen kérdéseket teszünk fel a betegnek?

Betegünk kórelőzménye a következő:

A kislány korábbi anamnézisében komolyabb betegség nem szerepel. Panaszai kb. 1
hónapja kezdődtek, amikor észrevette a bal kulcscsont feletti diónyi képletet. 2 hete
naponta 1-2 alkalommal lázas volt. Testnevelés órákon többször le kellett ülnie pihenni.
Néhány napja terhelésre köhögése, enyhe nehézlégzése jelentkezett. Édesanyja két évvel
korábban leukémia miatt exitált.

C.) Vizsgálatok
A helyes diagnózis felállításához az alapos fizikális vizsgálatot követően laboratóriumi
és képalkotó vizsgálatok sorozata szükséges. Ezt követően az elváltozásból biopsziás
mintát kell venni a pontos szövettan meghatározásához, mely a megfelelő kezelés
megtervezésének feltétele.

Betegünk fizikális vizsgálata során a következőket találtuk:

Sápadt, sovány kislány. Bal supraclavicularis árokban kb. 3 cm-es fájdalmatlan,
alapjával kötött, kemény tapintatú nyirokcsomó konglomeratum tapintható. Jobb tüdő
felett légzési hang nem hallható, tompult kopogtatási hang észlelhető.

A következő lépés laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelése.

Milyen vizsgálatokat kér?

A lehetséges vizsgálatok között elsőként olyan vizsgálatokat választunk, melyek a
mindennapi gyakorlatban könnyen elérhetőek. Minden betegnél, de különösen
gyermekeknél fokozattan figyelni kell arra, hogy a kiválasztott vizsgálatok a beteg
számára minél kisebb megterhelést jelentsenek. A kezdeti vizsgálatok eredménye
alapján kell a későbbiekben a legvalószínűbb diagnózis(-ok) irányában célzott
vizsgálatokat kérni.

Betegünk esetében először laboratóriumi vizsgálatok, kétirányú mellkas röntgen, bal
supraclavicularis régió és hasi UH vizsgálatok történtek.

Betegünk eredményei:

Labor vizsgálatok: Fehérvérsejt 7,98 G/l, haemoglobin 109 g/l, haematocrit 0,31,
thrombocyta 295 G/l, LDH 1850 U/L, húgysav 385 umol/l, CRP 5 mg/l

Kétirányú mellkas röntgen: Jobb tüdőfél homogénen fedett, jobb rekeszkontúr nem
differenciálható. A trachea és a középárnyék kissé balra dislocalt. A jobb főhörgő a
bifurcatio alatt kb. 2 cm-re követhető. A bal tüdőfél tiszta. (2. ábra)



Hasi UH: Kóros eltérés nélkül.

Bal supraclavicularis régió UH: A tapintható terimének megfelelően 24x16 mm-es
echoszegény, patológiás nyirokcsomó látható. Emellett számos kisebb, szintén
echoszegény 1cm körüli nyirokcsomó.

Mi a betegünk feltételezett diagnózisa?

A beteg vérképében enyhe anaemiát kívül egyéb kóros eltérés nem volt. Normális
tartományban levő CRP értéke alapján az infekciós eredet kevéssé valószínű. Jelentősen
emelkedett LDH értéke haematológiai malignitás gyanúját veti fel. A képalkotó
vizsgálatokon látott kiterjedt elváltozások leginkább lymphoma és leukémia gyanúját
vetik fel. A viszonylag rövid anamnézis és a gyorsan progrediáló tünetek a lymphomák
közül a rapidabban növekvő non-Hodgkin lymphoma diagnózisát valószínűsítik.

Tekintettel a kiterjedt mellkasi folyamatra és a hallgatózási leletre pleura UH, valamint
EKG és szív UH vizsgálatot kérünk betegünknél.

Pleuraűr UH: Jobb oldalon a hátsó hónaljvonalban kb. 3 cm, a középső és elülső
hónaljvonalban kb. 6 cm-es nem echomentes pleurális folyadék.

Szív UH: Hemodynamikailag jelentős vitium kizárható. Bal kamra mögött 6 mm-es, jobb
kamra előtt 7-8 mm-es pericardiális folyadék.

Igényel-e a beteg terápiás beavatkozást még a diagnózis felállítása és a pontos stádium
meghatározása előtt?

Mivel beteg légzése és keringése stabil, a pleurális és pericardiális folyadékgyülem
lebocsátása akutan nem szükséges, azonban további szoros megfigyelést igényel.

Azonban a jelentősen emelkedett LDH és húgysav érték miatt tumor lízis syndroma
kialakulása fenyeget. A kislánynak 3000 ml/testfelület m2 iv. folyadékpótlást kell adni a
folyadékegyensúly ellenőrzése mellett. Allopurinol adását kell kezdeni 10 mg/kg
dózisban, ill. alkalizáló diétát kell kezdeni és a vizelet pH-ját 7 felett kell tartani.
Amennyiben a húgysav értéke tovább emelkedik, urátoxidáz adása is szóbajön.

A betegség
kiterjedésének
pontos
megítélése
céljából milyen
vizsgálatokat
kér?

A betegség kiterjedésének pontos megítélése céljából nyak, mellkas, hasi MR
vizsgálatot kérünk. Amennyiben MR nem elérhető, CT elvégzése jön szóba. Utóbbi
ellen szól a sugárterhelés.

MR (nyak, mellkas, has): Baloldalon supraclavicularisan 4,3x2,5x2 cm-es, gátolt
diffúziójú nyirokcsomókonglomeratum. A mediastinumban jobb oldali dominanciával
számos 8-29 mm-es nyirokcsomó. Jobb oldalon 5-8 cm-es pleurális folyadék. Jobb
tüdőfél comprimált, atelectasiás. Pericardiumban 3-7 mm-es folyadék.
Retroperitoneumban, elsősorban baloldalon számos 5-8 mm-es nyirokcsomó, szintén
gátolt diffúzióval. Vélemény: a látott kép leginkább lymphomának felel meg. (3. ábra)



Betegünk kórképe milyen stádiumba tartozik?

Mivel az eddig elvégzett képalkotó vizsgálatok nyak, mellkas és hasi érintettséget is
valószínűsítettek, betegsége III-as stádiumba sorolódik. Azonban még
csontvelővizsgálat és lumbálpunkció elvégzése is szükséges a pontos stádium
meghatározásához. Lymphomák stádium beosztását lásd a következő ábrán. (4. ábra)

Megkezdhetjük betegünk kezelését?

Bár a klinikai kép, a laboratóriumi paraméterek és az MR vizsgálat alapján a lymphoma
diagnózisa a legvalószínűbb, a kezelés csak akkor kezdhető meg, ha a diagnózist
szövettani eredmény is alátámasztotta. A Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák
kezelése ugyanis különbözik és a non-Hodgkin lymphomákon belül is 3 különböző
terápiás csoportot különítünk el.

A kezelés csak
akkor kezdhető
meg, ha a
diagnózist
szövettani
eredmény is
alátámasztotta!

Ezen kívül pontosan fel kell mérni a beteg vese és májfunkcióját is a kemoterápia
megkezdése előtt.

Szövettani mintavételt intratrachealis narkózisban végezzük, ezek a helye az 5. ábrán
került felsorolásra.

D.) Diagnózis és kezelés
Szövettan: Precursor T-sejtes lymphoblastos lymphoma (flow cytometria: CD3 negatív,



magas CD7, közepes CD4-CD8-CD5 expresszió). Csontvelői és központi idegrendszeri
érintettség nem igazolódott.

Betegünk diagnózisa: III-as stádiumú precursor T-sejtes NHL

Kezelési terv: NHL BFM 95 protokoll TGI ága szerinti kemoterápia

A fenti kezelés megkezdésével tumor board is egyetértett.

A tumor lízis syndroma kivédésére csak naponta fokozatosan emelkedő adagban per os
corticosteroid, majd protokoll szerinti kombinált kemoterápiás kezelés. A kemoterápia
megkezdése előtt iv. narkózisban port-a-cath típusú centrális vénás kanül beültetése
történt.

A kezelés megkezdése után a beteg nyirokcsomó duzzanatai folyamatosan csökkentek,
légzése javult. 1 héttel később pleurális drain-t el tudtuk távolítani. A kezelés 33. napján
a protokoll szerint remisszió felmérése történt MR vizsgálattal. A beteg jó terápiás
választ mutatott, kezdeti lymphomás infiltrációi, folyadékgyülemei eltűntek. A beteg
kezelése a diagnózis felállításától számítva 2 évig tartott. Az első 7 hónapban az ún.
intenzív kemoterápiás kezelést (indukció, konszolidáció, intenzifikáció), majd a további
17 hónapban fenntartó kezelést kapott a betegünk. A kezelés befejezését követően
elvégzett státuszfelmérő vizsgálatokkal a beteg remisszióban volt, belszervi toxicitás nem
igazolódott.

A kezelés befejezése után 6 héttel PET/CT és MRI DWIBS történt a metabolikus
remisszió megítélésére.

A kezelés befejezésekor még nem lehet a beteget gyógyultnak nyilvánítani. Ezt követően
rendszeres kontroll vizsgálatokra kérjük vissza a betegeket és csak 5 évvel a kezelés
befejezése után mondhatjuk őket gyógyultnak. Ezt követően is évente egy részletes
belgyógyászati vizsgálatra kérjük vissza betegeinket, hogy az esetleges késői
mellékhatásokat időben diagnosztizálhassuk.

Betegünk kivizsgálása és kezelése kapcsán számos differenciáldiagnosztikai és terápiás
kérdés vetődött fel, amelyre a következőkben térünk ki:

Nyaki nyirokcsomó duzzanatok 99%-a infekciós eredetű.

Mikor
gondoljunk
nyirokcsomó
nagyobbodás
esetén tumorra?

A nyirokcsomó megnagyobbodás lehetséges okait a 6. ábrán olvashatjuk, és azt hogy
mikor gondoljunk daganatra a 7. ábrán összegeztük.

Az alábbiakban ismertetjük azon eseteket, amikor a gyermek kivizsgálását haemato-
onkológiai központban kell kivitelezni. (8. ábra)



Mikor
szükséges a
kivizsgálás
lefolytatása
haemato-
onkológiai
központban?

Gyermekkorban szinte kizárólag a magas malignitású, agresszív non-Hodgkin
lymphomák fordulnak elő. A jelenleg használt kezelési protokoll a REAL
klasszifikációra épülve a következő terápiás csoportokba sorolja a betegeket, amely
alapján különböző összetételű és intenzitású kezeléseket kapnak. (9. ábra)

A non-Hodgkin lymphomák etiológiájában szerepet játszó tényezőket a 10. ábrán
összegeztük. A betegség kezdeti lokalizációjának megoszlását a 11. ábra tünteti fel.

Melyek a
non-Hodgkin
lymphomák
etiológiájában
szerepet játszó
tényezők?

Tünetek:

A betegséghez a lokális tüneteken kívül általános tünetek is társulhatnak!

Általános tünetek: láz, gyengeség, étvágytalanság, fogyás (gyermekkorban a betegek
10%-ában)

Hasi tünetek: tumor, ascites, bérelzáródás, invagináció, fehérjevesztő enteropathia,
malabszorpció, hátfájdalom (retroperitoneum), sárgaság

Mellkasi tünetek: köhögés, dyspnoe, pleurális folyadék, véna cava superior syndroma
(arc oedema, plethora, cyanosis)

Egyéb tünetek: Extralymphatikus szervek: orbita, conjunctiva, paranasalis sinusok,
parotis, gingiva, pajzsmirigy, emlő, tüdő, lép, vese, gonádok, KIR (3-8%), csont (2-5 %),
csontvelő érintettség: 15-20 %



Kezelés:

A kemoterápián kívül sebészi eltávolítás és sugárkezelés is szóba jön bizonyos
esetekben.

Mely
indikációkban
használjuk a
Rituximabot
gyermekkorban?

Speciális alcsoportokban az immunterápia bevezetése (monoklonális anti CD20 antitest
– Rituximab) lényegesen javította a prognózist. A Rituximab terápia gyermekkori
indikációit a 12. ábrán olvashatjuk. A prognózist befolyásoló tényezők a 13. ábrán lettek
felsorolva.

Non-Hodgkin
lymphoma
esetén, melyek
az autológ
őssejtátültetés
indikációi?

A non-Hodgkin lymphomák kezelését, az autológ őssejtátültetés indikációit és a
prognózist a következő ábrán összegezzük. (14. ábra)

Hodgkin lymphoma

Ritkán jelentkezik 5 éves kor előtt. A jellegzetes tüneteket 15. ábra sorolja fel.

Melyek a
Hodgkin
lymphoma
jellegzetes
tünetei?

Egyéb: csökkent immunitás (!), gerincvelő kompresszió, hátfájdalom, bőrérintettség
(0,5%), autoimmun eltérések. Csontvelő érintettség: csak igen ritkán.

A következő ábrán a szövettani megoszlást és a lokalizáció szerinti megoszlást
ismertetjük (16. ábra).



Hodgkin
lymphoma
esetén melyek
az autológ
őssejtátültetés
indikációi?

A kezelés a kombinált kemoterápia és bizonyos esetekben sugárkezelés, valamint
autológ csontvelőátültetés is szóba jön. A kezelést, az autológ csontvelő átültetés
indikációit valamint a prognózist összegeztük az alábbi ábrán. (17. ábra)

Lymphomák esetén a kezelés befejezését követően kb. 4-6 héttel PET/CT és MRI
DWIBS (diffúzió súlyozott MR) vizsgálatot végzünk a remisszió, ill. az esetleges
reziduális tumor metabolikus aktivitásának megítélésére (18. és 19. ábra). Amennyiben a
vizsgálatok negatív eredményt adnak, a továbbiakban 3, majd 6 havonta készül MR
vizsgálat a korábban érintett régiókról.

E.) Összefoglalás
A lymphomák gyakoriság szempontjából 3. helyen állnak a gyermekkori malignitások
között. Kb. 50-50%-ban Hodgkin és non-Hodgkin lymphoma a diagnózis. Bár a betegek
nagyobb hányada meggyógyul (Hodgkin lymphoma 90-95%, non-Hodgkin lymphoma
83%), gyógyulási esélyeiket a korai diagnózis jelentősen javítja. Első vonalban
kemoterápiát alkalmazunk és csak reziduális betegség vagy relapszus esetén
alkalmazunk sugárterápiát, utóbbi késői mellékhatásai miatt.
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