
 

III./19.3. Hodgkin lymphoma
Fodor Anikó, Demeter Judit

A fejezet célja a történelmileg külön entitást képviselő Hodgkin lymphoma
megismertetése.
A fejezet feldolgozásával a hallgató részletes ismeretekre tehet szert a Hodgkin
lymphoma természetét, kivizsgálásának menetét és kezelését illetően.
Megismeri a kemoterápia és sugárterápia által okozott - életminőséget és
élettartamot befolyásoló - késői szövődményeket.

Bevezetés
A betegséget Thomas Hodgkin írta le a 19. század első felében. A leggyakoribb és
egyben a legjobb gyógyhajlammal rendelkező lymphoma. Incidenciáját kettős csúcs
jellemzi, a fiatal felnőttkor mellett a 6. évtizedben fordul elő nagyobb számban.
Etiológiai tényezője az EBV fertőzés. Leggyakrabban a cervicalis nyirokcsomókat érinti,
régióról régióra terjed. Stádiumbeosztása az Ann Arbor klasszifikáció Cotswolds-i
módosítása szerint történik. Az ún. Hodgkin és Reed-Sternberg sejtek jelenléte Hodgkin
lymphomára (HL) diagnosztikus. A klasszikus HL-tól elkülönül a nodularis lymphocyta
predomináns HL, ahol a daganatsejtek B-sejt markereket (CD19, CD20, CD22)
hordoznak. A klasszikus HL-t CD30 és/vagy CD15 pozitivitás jellemzi. A klasszikus HL
további négy alcsoportra osztható: az esetek többsége nodularis sclerosis és kevert sejtes
HL, a lymphocyta predomináns és lymphocyta depléciós HL ritka entitás. Standard
kezeléssel a HL-s betegek 80%-a meggyógyítható. A kezelés késői szövődményei közül
a szekunder tumorok és fokozott cardiovascularis kockázat jelentős mortalitási tényező.
Mérséklésükre előtérbe került mára a HL kezelésének optimalizálása.

A fejezetben használt rövidítések jegyzékét az alábbi melléklet tartalmazza:

1. melléklet
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A.) Ananmézis
A 60 éves nőbeteg felnőttként varicella fertőzésen esett át. 1983 óta asthma
bronchialéval gondozták, inhalációs szteroid mellett panaszmentes volt. 1995-ben
hyperthyreosis miatt pajzsmirigyrezekciót végeztek, thyroxin szupportációban részesült.
Panaszai 2007 őszén kezdődtek, fáradékonnyá vált, 39 C°-ig terjedő lázai jelentkeztek,
erősen verejtékezett, fél év alatt 10 kg-ot fogyott. Novemberben jobb oldali pneumoniát
állapítottak meg és széles spektrumú antibiotikummal kezelték. Rövid időn belül ismét
belázasodott.

B.) Kivizsgálás
Mellkas CT vizsgálat történt, mely alapján felmerült alveolitis és tüdőfibrózis



lehetősége, ezt azonban az elvégzett transbronchialis tüdőbiopszia nem igazolta.
Laborjában emelkedett májfunkciós paramétereket észleltek (ALP 470 U/l, GGT 164
U/l), a hasi status tisztázására hasi CT vizsgálat történt. A CT felvételen a lép multiplex
gócos elváltozása és parailiacalisan számos patológiás nyirokcsomó (1. ábra), a jobb
arteria iliaca mentén egy 90x45 mm-es nyirokcsomó konglomerátum (2. ábra)
ábrázolódott.

Milyen betegség gyanúja merül fel a beteg panaszai és az elvégzett vizsgálatok
alapján?

Az ún. B-tünetek jelenléte (láz, éjszakai izzadás, fogyás) malignus betegségre hívja fel a
figyelmet. A hasi CT-n látható generalizált lymphadenomegalia malignus lymphomát
valószínűsít. A lép gócos infiltrációja HL-ban gyakori jelenség.

A beteg a malignus lymphomára utaló hasi CT felvételt követően hematológiai osztályra
került. Laboratóriumi vizsgálatából az alábbi kóros értékeket emeljük ki:

mérs. leukocytsosis (12,8 G/l, neutrofil sejtarány 80%), mérs. thrombocytosis (517 G/l),
anemia (Hb 86 g/l), gyorsult süllyedés (85 mm/h), jelentősen emelkedett ALP (915 U/l),
emelkedett GGT (246 U/l) és extrém CRP (373 mg/l).

Mi okozza az ALP és GGT emelkedését?

AZ ALP és GGT megemelkedése epeúti obstrukcióra utal, melyet előidézhet egy
patológiás májkapui nyirokcsomó, vagy az epeutak tumoros beszűrtsége. Izolált ALP
emelkedésnél felmerül az ALP csonteredete, mely az izoenzim meghatározásával
tisztázható.

Milyen vizsgálatot végezne a lymphoma diagnózisának megállapítására?

A diagnózis szövettani mintavétellel állapítható meg. Aspirációs citológiai vizsgálattal
ritkán állítható fel a kórisme, negatív eredménye megtévesztő lehet, ezért FNAB
végzése nem elégséges és időveszteséget okoz. A kórosnak ítélt nyirokcsomó sebészi
excisiója szükséges.

A beteg fizikális vizsgálatakor a periférián megnagyobbodott nyirokcsomó nem volt
tapintható, mája és lépe nem haladta meg a bordaíveket. Ultrahang vizsgálattal a jobb
inguinalis régióban egy 20 mm-es nyirokcsomó volt látható, mely diagnosztikus céllal
eltávolításra került. Szövettani vizsgálata klasszikus HL kevert sejtes altípusát igazolta
(3. ábra).

A fibrotikus hílusú kis nyirokcsomó alapszerkezete elmosódott. A még megtartott



lymphocytás mezők között heterogén sejtösszetételű területek figyelhetők meg: a
lymphocyták, plasmasejtek, eosinofíl granulocyták és histiocyter sejtek alkotta háttérben
egyesével elszórtan atípusos nagy- és óriássejtek, Hodgkin- és Reed-Sternberg sejtek
észlehetők. (Immunhisztokémiai vizsgálattal az atípusos nagy- és óriásssejtek CD30 és
MUM pozitívak.)

HL-ban a tumoros komponenst jelentő egymagvú Hodgkin- és többmagvú
Reed-Sternberg sejtek (4. ábra) aránya alig néhány százalék.

A HL-s beteg staging vizsgálatához hozzátartozik a csontvelőbiopszia. Betegünk esetén
enyhe reaktív hyperplasiát írtak le, lymphomás csontvelőérintettség nem igazolódott.

A HL stádiumbeosztása az Ann Arbor klasszifikáció Cotswolds-i módosítása szerint
történik (5. ábra).

Az I. és II. stádium korai, a III. és IV. stádium előrehaladott betegséget jelent. Mind a
korai, mind az előrehaladott stádiumban további prognosztikus tényezők ismertek.

A korai HL prognosztikus tényezői a következők: életkor (≥50 év), érintett régiók száma
(>3), Bulky tumor jelenléte, vörösvértest süllyedés (A stádium >50 mm/h, B stádium
>30 mm/h). Egy tényező jelenléte már kedvezőtlen prognózist jelent.

Az előrehaladott HL kedvezőtlen prognosztikus tényezője az életkor (≥45 év), férfi nem,
IV.stádium, anémia (Hb <105 g/l), leukocytosis (>15 G/l), lymphopenia (<0,6 G/l vagy
8%), hypoalbuminemia (<40 g/l) és a rossz ECOG performance status.

Foglalja össze
ismereteit a
betegség
stádiumát és
prognosztikus
tényezőit illetően!

A betegnél klasszikus HL kevert sejtes altípusa áll fenn. Betegsége II/B stádiumú, a
rekesz alatt a lép és minimum 3 nyirokcsomó-régió érintett (mindkét oldalt
parailiacalisan, valamint a jobb inguinalis régió). A korai stádiumon belül betegsége
kedvezőtlen prognózisúnak számít az életkora, az érintett régiók száma, a nagy
tumortömeg és a gyorsult süllyedés miatt.

C.) Kezelés

A HL kezelésében a szövettani típustól, a betegség stádiumától és prognózisától függően
sugárterápiát, kemoterápiát vagy a kettő kombinációját alkalmazzuk. A sugárterápia
kezdetben ún. kiterjesztett mezős besugarazást jelentett, mely súlyos késői
szövődményekkel járt. Az 1990-es évektől az érintett nyirokcsomó-régiók besugarazása
történik (érintett mezős – involved field sugárterápia). A HL elsővonalbeli kemoterápiás



kezelése az 1975 óta alkalmazott ABVD protokoll, mely adriablastint, bleomycint,
vinblastint és dacarbazint tartalmaz. A jelenlegi ajánlások szerint ld. 6. ábra.

Betegünknél a II/B stádium mellett minden kedvezőtlen prognosztikus tényező fennállt,
így kezelése az előrehaladott stádiumnak megfelelően történt. 2007. december és 2008.
augusztus között 8 ciklus ABVD kezelésben részesült. Granulocyta kolónia stimuláló
faktor alkalmazásával a kemoterápia intenzitása fenntartható volt, lázas neutropenia
nem fordult elő.

Mikor és hogyan ellenőrizné a kemoterápia hatékonyságát?

Minden második kezelési ciklus után restaging CT vizsgálat történik, jelentős regresszió
a kezelés hatékonysága mellett szól. Néhány éve lehetőség van PET-CT vizsgálat
végzésére, mely kimutatja a még viabilis daganatsejteket. Amennyiben a PET-CT
vizsgálat már a 2. kemoterápiás ciklust követően negatív eredményű, a prognózis
kifejezetten jónak mondható. A kezelés befejezését követően a záróvizsgálat ma már
minden esetben PET-CT. Amennyiben komplett metabolikus remisszó igazolódik, a
kezelés sikeresnek tekinthető.

A klasszikus prognosztikai tényezők helyét a közeljövőben át fogja venni az interim
PET-CT, mert a 2. ciklus ABVD után végzett PET-CT eredményének prognosztikus
értéke erősebb, mint az eddig használt tényezőké (életkor, régiók száma, laboratóriumi
eredmények).

A 2. ciklust követő staging felvételeken jelentős regresszió igazolódott, az arteria iliacák
mentén a nyirokcsomók mérete nem haladta meg a 25 mm-t, a lép szerkezete ismét
homogén.

A 4. kemoterápiás kezelést követően a beteg fokozódó nehézlégzést panaszolt.

Milyen eredet merülhet fel a fokozódó nehézlégzés hátterében? Milyen vizsgálatokat
végezne?

A nehézlégzés hátterében kardiális, pulmonológiai és hematológiai ok egyaránt állhat.
Ennek megfelelően EKG és szívultrahang vizsgálat, mellkasröntgen, szükség esetén
mellkas CT és légzésfunkciós vizsgálat indokolt. A kemoterápiás ciklusok számával
csökken a csontvelő regenerációs kapacitása, a nehézlégzés hátterében állhat anémia is.

A vérképellenőrzés minden kemoterápiás ciklus előtt és utána 7-10 nappal szükséges.

A beteg restaging mellkas CT felvételén a tüdőben mindkét oldalon subpleuralisan
fibrotikus rajzolat ábrázolódott, mely pulmonalis fibrózist valószínűsített (7. ábra).



Az antraciklin
cardiomyopathiát,
a bleomycin
tüdőfibrózist, a
vinca alkaloida
neuropathiát
okozhat!

Az ABVD kezelés mellékhatásait tekintve kedvezőnek mondható annak ellenére, hogy
az antraciklin cardiomyopathiát, a bleomycin tüdőfibrózist, a vinca alkaloida
neuropathiát okozhat. A kialakult szövődmény miatt a beteg kezeléséből elhagytuk a
bleomycint.

A 8. kezelést követő záró PET-CT a jobb arteria ilaca mentén még néhány kóros méretű
(10-17 mm-es) nyirokcsomót ábrázolt, melyek a radiofarmakont nem halmozták, így a
HL komplett metabolikus remissziója igazolódott. Ez a példa kiemeli a PET-CT
hagyományos CT vizsgálattal szembeni előnyét és a terápiás döntésekhez nyújtott
jelentős segítséget.

D.) Késői szövődmények
A HL 80-85%-ban sikeresen kezelhető, gyógyulásról 10 év elteltével beszélünk. A
gyógyult betegek életminőségét és élettartamát a kezelés késői szövődményei
határozzák meg. Az 1980-as években sikeresen kezelt betegek terápiával kapcsolatos
halálozása meghaladja az alapbetegségből eredő halálozást és az átlagpopuláció
halálozását is. A vezető halálok szekunder daganatos megbetegedés. A késői
szövődmények csökkenése a kemoterápia optimalizálásával (ciklusszám) és a több
mezőre kiterjesztett sugárterápia helyett alacsonyabb dózisú érintett mezős sugárterápia
alkalmazásával érhető el.

Mely szervek károsodhatnak egy a nyaki nyirokcsomó-régiókra és a mediastinumra
lokalizálódó HL sugárkezelésekor? Milyen késői szövődményekre számítana?

A nyaki erek, a szív és a koszorúerek, a pajzsmirigy, az emlő, a tüdő és a pleura
károsodhat. Az atherosclerosis felgyorsul, a beteg cardiovascularis kockázata megnő. A
szív mindhárom rétege érintett lehet, gyakori a pericarditis és a valvulopathia. A
hypothyreosis és a tüdőfibrózis gyakorisága 10 év után 30%. A besugarazás fokozza az
emlőrák kockázatát.

Megelőző kemoterápia kapcsán szekunder myelodysplasia szindróma (MDS) és akut
myeloid leukémia (AML) lehetőségével kell számolni, melyek igen rossz prognózisúak.

A várható szövődmények ismeretében milyen szűrővizsgálatokat végezne
rendszeresen?

Vérképvizsgálat, pajzsmirigyfunkció, nyugalmi és terheléses EKG, nyaki ér- és
szívultrahang, mellkasröntgen, légzésfunkció, emlő ultrahang, 40 év felett mammográfia
végzése javasolt.

E.) Összefoglalás
Hazánkban évente 160-200 új megbetegedés fordul elő. A betegek 80%-a standard
terápiával meggyógyítható. A diagnózis mindig szövettani mintavételen alapul. A korai
stádiumú HL kezelését kemoterápia és sugárterápia jelenti. Előrehaladott stádiumú
betegségben nagyobb számú kemoterápiás ciklust alkalmazunk. A kezelés hatékonysága
PET-CT vizsgálattal ítélhető meg legjobban. A kezelés késői szövődményei közül a
szekunder tumorok és a cardiovascularis betegségek a legjelentősebbek. A kihívást a
késői szövődmények számának csökkentése és a standard terápiára rezisztens esetek
jelentik.
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