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A fejezet célja a kifejezett malignitású non-Hodgkin lymphomákhoz tartozó,
gyakori előfordulású kórkép, a diffúz nagy B-sejtes lymphoma diagnosztikus
algoritmusának és kezelésének megismertetése egy konkrét eset kapcsán.
A fejezet feldolgozásával a hallgató általános képet nyer a lymphomák
természetéről, a kivizsgálás menetéről és a modern kezelési lehetőségekről.

Bevezetés
A diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) 25-30%-os gyakoriságával a leggyakoribb
non-Hodgkin lymphoma (NHL). Bármely életkorban előfordulhat, incidenciája az
életkorral nő, a betegek medián életkora a 7. évtizedre esik. A de novo esetek etiológiája
máig tisztázatlan, a jóval ritkább szekunder DLBCL-t az alacsony malignitású NHL-k
transzformációjánál láthatjuk (ún. Richter transzformáció). Az esetek kevesebb, mint
fele extranodalis megjelenésű, leggyakrabban a gastrointestinalis traktusban fordul elő.
A DLBCL-t gyors progresszió jellemzi, az esetek fele a diagnózis idején már
előrehaladott stádiumú. A betegség prognózisa az International Prognostic Index (IPI)
alapján határozható meg, mely az életkort, a performance statust, az Ann Arbor
stádiumot, az LDH értéket és az extranodalis manifesztációt veszi figyelembe. Az IPI
alapján négy kockázati csoport különül el. A csontvelőérintettség az IPI-től független,
kedvezőtlen prognosztikus tényező. A daganatsejtek CD20 pozitivitása célzott terápiát
tesz lehetővé, a DLBCL kezelésében aranystandardnak számító CHOP kezelés CD20
ellenes monoklonális antitest (Rituximab) adásával egészült ki.

A fejezetben használ rövidítések jegyzékét az alábbi melléklet tartalmazza.
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A.) Anamnézis
A 32 éves beteg kórelőzményében recidív nephrolithiasis szerepelt. 2007. októberében
bal heréjénél észlelt diónyi terime miatt fordult urológushoz. Egyidejűleg állandósult
epigastrialis kiindulású hátba sugárzó fájdalma, mely miatt rendszeresen szedett
fájdalomcsillapítót. Étvágytalanná vált, 2 hónap alatt 15 kg-ot fogyott.

Melyek az ún.
B-tünetek?

A rövid idő alatt bekövetkező fogyás alarmírozó tünet, gyakran utal malignus
megbetegedésre. Részét képezi a nem specifikus ún. B-tüneteknek. Melyek ezek?

A B-tünetek a következők: fogyás, éjszakai izzadás, 38C°-ot meghaladó láz. A fogyás
mértéke a testsúly több mint 10%-nak fél éven belüli elvesztése.

B.) Kivizsgálás


