
 

III./19.1. Kifejezett malignitású non-Hodgkin lymphomák
Burkitt lymphoma

Fodor Anikó, Demeter Judit

A fejezet célja a hallgató megismertetése a heveny lymphoid leukémiák
természetével, a gyógyuláshoz szükséges intenzív kemoterápiás kezelés
mellékhatásaival és szövődményeivel egy Burkitt lymphomás eset kapcsán.
A fejezet feldolgozásával a hallgató jobban megismeri a heveny leukémiák
természetét és a kezelésük során leselkedő szövődményeket.

Bevezetés
Az agresszív viselkedésű Burkitt lymphoma (BL) endémiás formája a malária sújtotta
egyenlítői Afrikában a leggyakoribb gyermekkori daganat, extranodalisan jelentkezik és
minden esetben EBV asszociált. Sporadikus formája ritka megbetegedés, a non-Hodgkin
lymphomák 1-2%-a. A BL leukémiás formája a morfológiai megjelenés alapján
elkülönül az akut leukémiák között, ez a FAB klasszifikáció szerinti L3-as alcsoport. A
daganatsejteket érett B-sejtes fenotípus és sejtfelszíni IgM jelenléte jellemzi. A legtöbb
esetben a c-myc onkogén fokozott expressziójához vezető transzlokáció igazolható, ahol
a partnergének az immunglobulin nehéz- és könnyűláncát kódoló gének [t(8;14), t(2;8),
t(8;22)]. A sporadikus BL a szokványos kemoterápiás kezelésekre rosszul reagál, a
gyógyult betegek aránya nem éri el a 30%-ot. Intenzív kemoterápiával és CD20 ellenes
monoklonális antitestkezeléssel a gyógyulási arány 80%-ra javítható, azonban a súlyos
csontvelőszupresszió miatt jelentősen megnő az életveszélyes szövődmények száma.

A fejezetben használt rövidítések jegyzékét az alábbi melléklet tartalmazza.

Kulcsszavak: Burkitt lymphoma, akut lymphoid leukémia, t(8;14), c-myc onkogén,
EBV- fertőzés, Hyper-CVAD, monoklonális antitestkezelés, rituximab, intrathecalis
kemoterápia, lázas neutropenia
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A.) Anamnézis
A 21 éves nőbeteg kórelőzményében jelentős megbetegedés nem szerepelt. Családjában
daganatos megbetegedés nem fordult elő, egyik nagyszüleje rheumatoid arthritisben
szenvedett. Panaszai 2009 nyarán kezdődtek, visszatérő lázas állapot, derék- és csípőtáji
fájdalom, fáradékonyság miatt kezdték el kivizsgálni.

Milyen fő
betegségcsoportok
állhatnak az
ismeretlen eredetű
láz (FUO)

A 3 héten túl fennálló ismeretlen eredetű lázas állapot hátterében jóindulatú és
rosszindulatú betegségek egyaránt állhatnak. A FUO kivizsgálása idő- és költségigényes,
ennek ellenére a kiváltó ok 10%-ban felderítetlen marad. A felderített esetek oka: (i)
Infekció, (ii) Malignus daganat, (iii) Autoimmun betegség.

B.) Kivizsgálás



hátterében?

Milyen
vizsgálatokat
végezne el az
ismeretlen eredetű
lázas betegnél?

Intézeti felvételét követő rutin laboratóriumi vizsgálatából az extrém süllyedés (We >140
mm/h), a jelentősen emelkedett CRP (275 mg/l) és mérsékelt anémia emelhető ki (Hb
104 g/l). Az infekciós eredet kiderítésére vizelettenyésztés és hemokultúra,
mellkasröntgen, hasi és kismedencei ultrahang, szívultrahang, hasi CT történt. Széles
spektrumú antibiotikum adásával párhuzamosan a beteg CRP értéke jelentősen
csökkent. Mozgásszervi panasza miatt gerincröntgent végeztek. Képalkotó vizsgálatai
negatív eredményűek voltak. Nőgyógyászati, infektológiai és hematológiai konzílium
történt. Az ismeretlen eredetű láz hátterében infektológia kórkép nem igazolódott, az
izolált anémia nem utalt malignus hematológiai megbetegedésre.

A vizsgálatokat követően a beteg panaszai alapján juvenilis rheumatoid arthritist
véleményeztek. Szteroid terápia indult, mely mellett a beteg láztalan lett, fájdalma
megszűnt. A szteroid dózisának csökkentésekor azonban panaszai visszatértek, majd
egyre fokozódtak. Vérképében további egy hét elteltével az anémia (Hb 86 g/l) mellett
leukopeniát (fvs 3,4 G/l) és thrombopeniát (89 G/l) is észleltek, LDH értéke jelentősen
megemelkedett (3460 U/l).

Mi okozza a jelentős LDH emelkedést?

Az LDH emelkedést sejtszéteséskor láthatjuk, pl. hemolízist, szívinfarktust követően.
Esetünkben a daganatsejtek intenzív proliferációját követő nagyarányú sejtpusztulás
okozza. Az emelkedett LDH kedvezőtlen prognosztikus tényező.

Milyen vizsgálatot végezne a vérképben bekövetkezett változás miatt?

Sternum aspiratió történt, mely során a csontvelő nehezen ürült. A kenetben a normál
vérképzés visszaszorulása mellett számos monomorph, vacuolizált plazmájú, 1-2
nucleolust tartalmazó fehérvérsejt látszott. A látott kép heveny lymphoblastosisnak
megfelelő.

A leukémia egyaránt jelentkezhet magas, normál, és csökkent fehérvérsejt-számmal.
Ritkán az is előfordul, hogy a vérben nem mutatkozik éretlen fehérvérsejt (blast). ALL
esetén a csontvelői éretlen fehérvérsejtek 25%-os aránya a diagnosztikus kritérium.

1. ábra: Burkitt típusú heveny lymphoblastos leukémia a perifériás vérbe.

A beteg sürgősséggel hematológiai centrumba került, ahol a leukémia pontos fajtájának
meghatározására kiterjesztett csontvelővizsgálatot végeztek. A cristabiopsziás minta
hisztológiai és immunhisztokémiai vizsgálata, a csontvelőaspiratum flow cytometriai
vizsgálata valamint citogenetikai vizsgálat történt.

A vizsgálatok Burkitt lymphomát igazoltak, a csontvelőből a normál vérképzés teljesen
kiszorult, a csontvelőt 100%-ban blastok infiltrálták (2. ábra: HE, 20x-es nagyítás, 3.
ábra: HE 40x nagyítás).



A daganatsejtek sáv citogenetikai vizsgálatakor a 8-as és a 14-es kromoszómák közötti
reciprok transzlokációt és a 17-es kromoszóma rövid karjának elvesztését azonosították.
(4. ábra)

Ismeretei alapján milyen genetikai eltérések vezettek a betegség kialakulásához?

A 8-as és 14-es kromoszómák között kialakuló reciprok transzlokáció a c-myc onkogén
aktivációját eredményezi, míg a 17-es kromoszóma rövid karjának elvesztése a p53
tumor szupresszor gén elvesztésével jár.

Milyen etiológiai tényezők szerepe merül fel Burkitt lymphomában?

Az endémiás BL kialakulásában obligát tényező az EBV infekció. Sporadikus BL esetén
30%-ban igazolható EBV pozitivitás. Az esetek egy része látens HIV-fertőzés mellett
alakul ki, ilyenkor a BL diagnózisát követően derül fény a HIV pozitivitásra.

A beteg vírusszerológiai vizsgálatai negatív eredményűek voltak.

A beteg átvételét követően alsóvégtagi gyengeség jelentkezett, járása napról napra egyre
bizonytalanabbá vált. A központi idegrendszer érintettségének gyanúja miatt neurológiai
szakvizsgálat, majd koponya és gerinc MR történt. Az agyhártyák érintettsége mellett a
gericcsatornát teljes hosszában szűkítő tumormassza ábrázolódott, mely kitöltve a
forameneket gyöki kompressziót okozott.

Az 5. ábrán sagittális irányú nyaki MR felvétel látható. A 6. ábra a sagittális irányú
lumbosacralis MR felvételt mutatja.

A 7. ábrán a lumbalis gerinc axiális irányú MR képe a Burkitt lymphoma



manifesztációjakor látható.

A heveny lymphoblastos leukémiák, ezen belül a Burkitt leukémia kifejezetten hajlamos
a központi idegrendszeri propagációra. BL 40%-ában már a diagnózis idején igazolható
a központi idegrendszer érintettsége lumbálpunkcióval vagy MR vizsgálattal.

C.) Kezelés

A methotrexat, a
cytarabin és a
cyclophosphamid
a daganatellenes
kemoterápiás
szerek egy-egy
csoportjának
képviselői.
Gyógyszertani
ismeretei alapján
melyek ezek?

A Burkitt lymphoma és leukémia kezelése eltér a többi agresszív B-sejtes lymphomától
és az ALL-től, mivel standard protokollokkal az 5 éves betegségmentes túlélés
elszomorítóan alacsony. Nagy dózisú kombinált kemoterápiás kezeléssel és a CD20
sejtfelszíni marker ellen irányuló antitesttel (rituximab) 80%-ot meghaladó túlélés érhető
el. A kezelés egyik lehetséges módja az akut lymphoid leukémiával foglalkozó német
munkacsoport, a GMALL protokolljának alkalmazása. Egy másik, hazánkban is
alkalmazott kemoterápia az ún. Hyper-CVAD protokoll, mely olyan dózisban tartalmaz
methotrexátot és cytarabint, mely átjut a vér-agy gáton. A nagyarányú KIR-érintettség
miatt a szisztémás kezelés ugyanezen szerek intrathecalis adásával is kiegészül. A nagy
dózisú Mtx kezelést követően az általános sejtkárosodás mérséklésére folsav pótlást
alkalmazunk. A protokoll nagy dózisban tartalmaz cyclophosphamidot, melynek ismert
mellékhatása a hemorrhagiás cystitis, ez a szövődmény uromitexan adásával védhető ki.

A methotrexat folsav-antagonista, a cytarabin nukleozid-analóg, a cyclophosphamid
alkilálószer. Mindhárom csoport a DNS szintézis gátlásával fejti ki daganatellenes
hatását.

A kemoterápiás szerek hatása nem specifikus, minden sejtosztódást gátolnak.
Mellékhatásuk a szervezet intenzíven osztódó sejttípusain a legkifejezettebb.

Melyek ezek és milyen következményekkel járnak?

A vérképzés sejtjei, a nyálkahártyák és az ivarsejtek a legérzékenyebbek. Anémia,
neutropenia és thrombocytopenia jön létre, a beteg fáradékony, fertőzés és vérzésveszély
fenyegeti. A nyálkahártyák károsodása mucositishez és hasmenéshez vezet. Az
ivarsejtek károsodása infertilitást/sterilitást okoz. A legtöbb esetben a kezelés idején
kihullik a haj.

2009. október és 2010. május között a beteg 4 ciklus Hyper-CVAD kezelésben részesült,
8 ciklus rituximabbal. A KIR érintettsége miatt intrathecalis kezeléseket is alkalmaztunk.
A leukémiák kuratív célú kezelése törvényszerűen a csontvelő működésének teljes
hiányát - aplasiát idéz elő, melynek időszaka komoly veszélyeket rejt, elsősorban a
rendkívül alacsony abszolút neutrofil szám miatt (ANC). ALL-ben rutinszerűen
alkalmazunk GCS-F-t a neutropeniás időszak mérséklésére. A súlyos neutropeniás
időszakban (ANC <500) jelentkező láznál azonnali diagnosztikus és terápiás lépésekre
van szükség az infekció megfékezésére.

A kezelés során minden B-ciklust lázas neutropenia követett. A láz észlelésekor
hemokultúra vétele szükséges (aerob és anaerob baktériumok, gomba vizsgálat), de az
eredmények megérkezéséig elengedhetetlen egy széles spektrumú vénás antibiotikum
alkalmazása. Az ilyen nagy dózisú kemoterápiás kezelésekhez centrális vénás kanült kell



biztosítani, sokszor ezen át jutnak be a kórokozók a véráramba. A bélrendszer
barrierének pusztulása miatt lázas hasmenésnél gondolni kell Clostridium difficilére,
melyet székletvizsgálattal tudnak igazolni. A kórokozó identifikálását követően az
antibiogramnak megfelelő célzott terápia történik.

Az atípusos
pneumoniák és az
invazív
pulmonalis
gombainfekció
röntgenfelvételen
gyakran nem
kórjelzők, ilyen
gyanú esetén
mellkas HRCT
vizsgálatot kell
végezni!

Az atípusos pneumoniák és az invazív pulmonalis gombainfekció röntgenfelvételen
gyakran nem kórjelzők, ilyen gyanú esetén mellkas HRCT vizsgálatot kell végezni. Az
invazív aspergillosis igazolására gomba antigén vizsgálat áll rendelkezésre. A kórokozó
kimutatásához szükséges lehet bronchoalveolaris lavage (BAL) végzése.

Betegünknél két alkalommal methicillin rezisztens Staphylococcus epidermidis okozta a
lázat. A második ciklust követően a lázas állapot széles spektrumú, váltott antibiotikum
mellett sem szűnt, CRP-je extrém módon megemelkedett (346 mg/l, normál 0-5), a
fertőzés eredetét illetően differenciál diagnosztikai jelentőséggel bíró procalcitonin
normál tartományú volt, így gombainfekciót valószínűsített. A mellkas HRCT vizsgálat
kétoldali apró gócos pneumoniát igazolt, a vérből elvégzett Aspergillus antigén vizsgálat
pozitív eredményt adott. Ezt követően a beteg teljes gyógyulásáig szisztémás
gombaellenes kezelésben részesült (voriconazol). A negyedik ciklust követően széles
spektrumú antibiotikum, antimycoticum és preventíven alkalmazott antivirális szer
mellett súlyos szeptikus állapot alakult ki, sokszervi elégtelenséggel. A beteg ARDS miatt
intenzív osztályos ellátásra, légzéstámogatásra szorult.

A beteg mellkas CT felvételén diffúz tejüvegszerű homály látható, mely ARDS-re utal
(8. ábra).

Non invazív lélegeztetéssel, atípusos pneumonia lehetősége miatt makrolid
antibiotikummal kiegészített hármas antibiotikus és antimycotikus kezelés mellett a beteg
állapota stabilizálódott, majd fokozatosan javult. Három hét múlva vált láztalanná. Az
ARDS-hez vezető kiváltó okot nem sikerült tisztázni.

Az aplasiás időszakok miatt az akut leukémiák kezelése jelentős transzfúziós igénnyel
jár.

Becsülje meg a
beteg teljes
kezelése alatt
szükséges
vörösvértest
koncentrátum
mennyiségét és a
véradók számát!

A beteg gyógykezelése alatt 48E (9,6 liter!) vörösvértest koncentrátumot és 146E
thrombocyta szuszpenziót kapott, melyet legkevesebb 48 önkéntes véradó biztosított.

D.) Kimenetel
Az első kemoterápiás ciklus után kontroll csontvelővizsgálat történt. A regenerálódó
csontvelőben immunhisztokémiai vizsgálattal B-sejtek nem voltak kimutathatók. A
KIR-érintettség által okozott tünetekben már az első kemoterápia után javulást
észleltünk, a beteg járókeret nélkül térhetett haza. 2009. decemberben végzett kontroll
gerinc MR vizsgálat kifejezett regressziót igazolt, a gerinccsatornát szűkítő lágyrészek
teljesen eltűntek (9. és 10. ábra)



A második ciklus utáni kontroll csontvelővizsgálat megerősítette a komplett remissziót.

A 2010. áprilisban végzett gerinc MR az alapbetegség teljes regresszióját véleményezte.

A kezelés befejezését követően záró csontvelővizsgálat, 2 hónappal később PET-CT
történt. Mindkét vizsgálattal az alapbetegség komplett remisszióját állapították meg.

Hogyan követné a komplett remisszióba került beteget?

Fél éven át havonta fizikális és laborvizsgálat történik. A vérvételi eredmények közül
kiemelten fontos a mennyiségi és minőségi vérkép, valamint az LDH és CRP értéke. A
kezdeti KIR-érintettség miatt 2010 végén kontroll gerinc MR vizsgálatot végeztünk. A
következő évben – amennyiben a beteg panaszmentes - 3 havonta jelentkezik
ellenőrzésen.

E.) Összefoglalás
A sporadikus BL és leukémiás formája ritka megbetegedés. Az esetismertetés felhívja a
figyelmet a heveny leukémiák több tulajdonságára. A perifériás vérkép sokáig intakt
maradhat, a csontvelőben szaporodó éretlen fehérvérsejtek által okozott csontfájdalom
gyakori panasz. A beteg fokozódó járási nehézsége gerincvelői kompressziót okozó
daganat gyanúját vetette fel. Intenzív nagy dózisú kemoterápiával, intrathecalis
kezeléssel és monoklonális antitestkezeléssel a BL-s betegek jelentős része
meggyógyítható. A kezelés súlyos myeloszupressziót okoz, életveszélyes szövődmények
alakulhatnak ki.
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