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UVOĎ

Úvod k maligním lymfomům
FISCHERJ.

Onkologické oddělení, nemocnice České Budějovice
Opět uplynul rok, já tu stojím před Vámi a cítím se ne-

smírně poctěn, že Vás mohu přivítat již na III. Jihočes-
kých onkologických dnech v Českém Krumlově. Zdá
se, že Jihočeské onkologické dny se pomalu stávají
tradicí a že datum třetího říjnového víkendu spojené
s Českém Krumlovem se zapisuje do paměti českých lé-
kařů - onkologů i lékařů z jiných oborů, které se zabý-
vají onkologickou problematikou a my jsme na to
opravdu hrdi. Stejně tak máme opravdovou a upřímnou
radost z toho,že se potvrzuje, že náš původní záměr se
ukázal správný. Vždy jsme cítili, že v České republice
chybí opravdu pracovní seminář na takovéto úrovni,
který by umožnil a dal prostor k otevřené diskusi o pro-
blémech u jednotlivých diagnóz, které nás trápí, a není
jich málo, jak se ukázalo na předchozích Jihočeských
onkologických dnech, seminář, na kterém by bylo mož-
no otevřeně hovořit nejenom o vědeckých výzkumech
a jejich výsledcích, ale i o jejich praktickém využití
v klinické praxi nebo chcete-li u lůžka nemocného, se-
minář, které s sebou klinická praxe přináší.

Kdysi jsme spolu s jihomoravskými kolegy pořádali
tzv. mezikrajská onkologická setkání a myslím, že se
udělalo kus poctivé práce. Bohužel, i přes mnohaletou
tradici a úspěšnost těchto akcí, které se pořádaly stří-
davě na jižní Moravě a v jižních Čechách, myslím hlav-
ně z ekonomických důvodů, tato spolupráce zanikla.
Navázali jsme na tuto tradici a tak vznikly Jihočeské
onkologické dny, jejichž III. zahájení jsme právě
svědky. Lze si jen přát, aby byly stejně tak úspěšné
nebo ještě úspěšnější než ta setkání předchozí.

Pro letošní Jihočeské onkologické dny jsme si jako
téma zvolili non-Hodgkinské lymfomy. Myslím, že dů-
vod je celkem přirozený. Kurabilní choroba, velmi slo-
žitá histopatologická prezentace, složitá a náročná diag-
nostika a velmi komplikovaná a náročná léčba, a to
i ekonomicky, která může mít i fatální následky, ze-
jména při neznalosti problematiky a absenci potřebné-
ho zázemí, poměrně častý relaps choroby.

Toto vše jsou důvody, proč jsme si zvolili toto téma
a proč jsme požádali řadu špičkových odborníků o zá-
sadní sdělení, která uslyšíte v úvodu jednotlivých kapi-
tol. Proto jsme také jejich sdělení příliš časově neome-
zovali, aby měli odstatek času a prostoru k vyjádření
svých názorů a myšlenek které jsou jistě velmi cenné
a podložené mnohaletou osobní zkušeností s výzku-
mem a léčbou této choroby. Uslyšíte řadu přednášek,
které svým obsahem překlenují celou šíří problematiky
této choroby, počínaje diagnostikou, včetně histopato-
logie, přes léčbu ve všech modalitách, až po psycholo-
gické problémy této choroby, které rozhodně nelze
podceňovat.

Z výše uvedených důvodů se nebudu k vlastní pro-
blematice lymfomú příliš vyjadřovat. Přesto mi ale do-
volte několik poznámek týkajících se této diagnózy.

Především bych chtěl zdůraznit, jak důležité je pro
klinika mít v ruce naprosto přesnou histologickou diag-
nózu, včetně imunofenotypizace. Bioptický materiál by
měl být vyšetřen molekulárními technikami, kterými lze
postihnout uspořádání genů a zjistit specifické chromo-
zomální abnormality, pomocí nichž lze detekovat mini-
mální chorobu a nebo hodnotit určité klinické sympto-
my (např. cytologický negativní pleurální výpotek).
Proto je nanejvýš důležité, aby histopatologickou diag-
nózu stanovil zkušený patolog a to jedině tam, kde
k tomuto vyšetření mají potřebné vybavení. Ze stejných
důvodů je také nutné, co je dnes ve světě již zcela běž-
né, tzv. druhé čtení bioptických materiálů.

Je třeba si uvědomit skutečnost, že v histopatologické
diagnóze této choroby se neodráží jen samotný fakt,
že určitá osoba onemocněla onkologickou chorobou,
tj. v tomto případě non-Hodgkinským lymfomem, ale
tento fakt v sobě skrývá i další, mnohdy daleko závaž-
nější důsledky této diagnózy, t. j . prognózu choroby
a zejména pak způsob léčby, která je v některých pří-
padech tak náročná, že může způsobit i fatální kompli-
kace, které pak my bereme jako selhání. Proto my, kte-
ří se zabýváme léčbou této choroby, a neplatí to jen pro
maligní lymfomy, musíme mít k dispozici naprosto
přesnou diagnózu, která nás morálně opravňuje k za-
hájení takovéto agresivní léčby, kterou některé formy
maligních lymfomů vyžadují. Léčba je nesmírně nároč-
ná jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál, pro-
to by se měla provádět jen tam, kde na to mají potřeb-
né personální a technické zázemí. O ekonomické ná-
ročnosti se raději ani nebudu zmiňovat, i když ani tu
nelze pominout. Proto bych chtěl položit důraz na to,
aby se této problamatice věnovala náležitá pozornost
a zároveň upozornit na to, že patolog by měl být sa-
mozřejmou součástí lékařských týmů, zabývajících se
onkologickými chorobami, nejenom maligními lymfo-
my. Jeho přítomnost je, myslím, obohacením jak pro
samotného patologa, tak pro kliniky a v konečném dů-
sledku pro pacienta samotného a o toho nám jde pře-
devším.

Nebudu se zde zabývat jednotlivými modalitami
a strategií léčby maligních lymfomů. Uslyšíte na toto
téma celou řadu hodnotných přednášek a bude snad
i dosti prostoru k diskusi.

Přesto bych však rád upozornil ještě na jednoho dů-
ležitého člena lékařského týmu a to jest klinického psy-
chologa. Kurabilita choroby, náročná léčba, její důsled-
ky a komplikace, častý relaps choroby apod, s sebou
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přináší celou řadu problémů, které se odrážejí v psy-
chickém stavu nemocného. Důsledky špatného psy-
chického stavu se pak mohou projevit nejenom u paci-
enta samotného, ale mohou se přenášet i na celou ro-
dinu. Proto je nanejvýš důležité včas a správně reago-
vat. Zanedbání této skutečnosti může mít rovněž velmi
nepříznivé důsledky - relaps choroby, vyšší morbiditu,
sociální problémy apod. Nebudu zde zase zabíhat do
prodrobností, protože i tato problematika má svůj pro-
stor při letošním setkání.

Chtěl bych jenom ještě upozornit na to, aby součástí
léčebného procesu bylo i erudované posuzování pra-
covní schopnosti po ukončení léčby. Mělo by to platit
vlastně u všech onkologických nemocí, ale u této cho-
roby bych to zdůraznil snad ještě víc. Nebudu zde uvá-
dět důvody, ale ten, kdo se zabývá léčbou a dispensa-
rizací těchto chorob mi dá jistě za pravdu.

Vůbec se mi nelíbí současná praxe posledních asi
2 let, kdy automaticky po dvouleté remisi jsou nemoc-
ní zařazováni zpět do pracovního procesu, je jim ode-
bírán plný invalidní důchod a nelze proti tomu v pod-
statě příliš mnoho dělat. Nechci tím samozřejmě říci, že
by tito lidé měli být automaticky všichni v plnném in-
validním důchodu, mnozí si to, pokud jsou v pořádku
a subjektivně bez obtíží, ani nepřejí, ale rozhodně by se
tu mělo postupovat přísně individuálně a s největším
taktem a porozuměním.

Dovolte mi, jako každý rok, několik osobních pozná-
mek.

Ani jsem netušil, jak prorocká budou moje slova,
když jsem na minulých Jihočeských dnech důrazně kri-
tizoval situaci ve zdravotnictví, jak je řešena nesyste-
maticky nebo spíše vůbec ne, jak mnoho zbytečné prá-
ce je nakládáno na bedra lékařů, zejména nemocnič-
ních, kteří pak nemají dostatek času na svoji základní
profesi, t. j. věnovat se svým pacientům.

A hle, rok se s rokem sešel, vládnoucí strana prohrá-
la volby, čímž v podstatě ohrozila samotnou podstatu
demokratického vývoje v této zemi, a to je, prosím, nut-
no si uvědomit do všech důsledků. Věřím, že jedním
z hlavních důvodů bylo neřešení nebo chybné řešení
situace ve zdravotnictví a školství.

Jako by se však nestalo vůbec nic. Situace se dále ne-
řeší, práce zdravotníků je i nadále podhodnocena a lé-
kaři jsou nadále zatěžováni balastem, který je stále od-
poutává od práce s pacientem. Ceník bodových hod-
nocení není nadále k dispozici, lékaři v nemocnicích
jsou značně ekonomicky omezováni. Vytvářejí se opět
lékové komise, pozitivní listy a antibiotická střediska.
Považuji za správné, aby se ekonomické myšlení vrylo
do mysli lékařů a aby léčba byla racionální a aby se
zbytečně neplýtvalo společnými prostředky. Je to však
jenom a jenom otázka morálky, jako ostatně všechno.
Jakmile pacient opustí brány nemocnice, je všechno
úplně jinak. Lidé jsou zahrnováni přebujelou péčí
a léky, které si nemohou dovolit ani ve vyspělých zá-

padních zemích. Drahé léky jsou předepisovány bez
ohledu na cokoliv, natož pak ekonomiku. Že to
bude jednou mít velmi závažné a nejen ekonomické
důsledky, zejména v oblasti antibiotik, není třeba zdů-
razňovat.

Pokud se něco řeší, je to spíše k smíchu než k za-
myšlení a v poslední době na nás vytáhli zbraň oprav-
du těžkého kalibru, tj. euthanázii. V této společnosti
a dnes, kdy morálka této společnosti vyvolává u sluš-
ného člověka mrazení v zádech. Já sám jsem své sta-
novisko vyjádřil v časopise ČLK, proto se zde k tomu-
to problému nebudu vyjadřovat.

Vykrádají se banky, stát přichází o miliardy a jedinou
etikou, o které se mluví v této společnosti je etika lé-
kařská. O jiné se nehovoří a jiná etika zřejmě ani niko-
ho nezajímá, jako by ani neexistovala. Podvodníci, zlo-
ději a vrazi se pohybují na svobodě a jména lékařů jsou
vláčena v tisku a v masmédiích, aby se pak po několi-
katýdenní či několikaměsíční kampani objevila téměř
nikým nepovšimnutelná zpráva, že lékaři v tomto pří-
padě nezadnedbali svoji povinnost (viz. kauza Bílý
apod.). Nemyslím, že by všichni lékaři byli andělé.
Najdou se i mezi námi podvodníčkové a zlatokopové,
ale jsem hluboce přesvědčen, že naprostá většina léka-
řů jsou slušní a poctiví lidé, kteří berou své povolání
jako poslání a kterým leží na srdci dobro a zdraví paci-
enta. Jinak by snad ani poctivou medicínu nemohli dě-
lat.

Občas slyšívám v televizi nádherné slova Karla
Čapka, která jsou na dnešní dobu jako ulita: „Kdo byl
slušný, byl slušný vždycky. Nikdo se nestal přeběhlí-
kem, kdo jím vždycky nebyl. Kdo mění víru, neměl
žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví."

Žijeme ve složité a převratné době. Zaplať Pán Bůh,
že už není tak jednoduchá jako ta předchozí. Přesto
jsem ale některými průvodními jevy hluboce zklamán
a musím se přiznat, že jsem je nečekal, a že jsem jimi
v podstatě zaskočen. Zřejmě je ještě daleko doba, kdy
nebude výhodné býti poslancem či ministrem, kdy tyto
funkce budou spojeny s tvrdou a poctivou prací pro
blaho této země a kdy si tito lidé uvědomí, že slovo mi-
nistr pochází z latinského ministero, což. znamená slou-
žím.

Buďme však optimisty a nenechme se odradit.
Naštěstí nás potřebují naši pacienti a velká většina
z nich nás plně chápe a fandí nám v našem zatím mar-
ném zápase s byrokracií, arogancí a ignorací tohoto
světa.

Přeji Vám všem příjemný pobyt v Českém Krumlově,
hodně odborných, ale též společenských zážitků,- krás-
ná setkání s krásnými lidmi, abyste se k nám do jižních
Čech rádi vraceli a měli tyto návštěvy spojeny s krás-
nými a příjemnými pocity, na které budete všichni rádi
vzpomínat.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem sponzo-
rům a všem těm, bez kterých by tato setkání nebyla
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možná a nakonec svým kolegům, kteří mají rovněž vel- bez zbytečných vedlejších starostí, které nás odvádějí
kou zásluhu na tom, že tato setkání jsou taková jaká od naší práce.
jsou.

Nakonec sám pro sebe bych si přál, abychom se tak- Ještě jednou Vám přeji krásný pobyt v Českém
to mohli v klidu, míru a v pohodě setkávat každý rok, Krumlově a pohodu při našem setkání.
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Histopatologický pohled
na non-Hodgkinské lymfomy

(Zkrácená verze přednášky)
František FAKAN

Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK Plzeň

Definice a klasifikace
Lymfomy non-Hodgkinského typu ((NHL) jsou defi-

novány nepřítomností znaků typických pro Hodginovu
chorobu, tj. chybením diagnostických SR a Hodgkino-
vých buněk a chybením výrazného zánětlivého buněč-
ného pozadí. V NHL většinu buněčné populace tvoří
nádorové lymfoidní buňky, většinou monomorfní nebo
bimorfrií, které nemají znaky buněk diagnostických pro
Hodgkinovu chorobu a reaktivních nenádorových bu-
něk je (až na výjimky) relativně málo. Nádorové buňky
jsou většinou monoklonální, málokdy pocházejí z více
klonů. Asi v 65 % lymfomů vychází z B lymfocytární
řady, méně často z T řady. Šedesát až 75 % lymfomů
(podle geografie) vychází z lymfatických uzlin, zbytek
představují lymfomy extranodální. Všechny lymfomy
jsou považovány za maligní nádory, lišící se pouze
stupněm malignity, benigní lymfomy nebo pseudolym-
fomy jsou zastaralé termíny. Proto je název „maligní
lymfom" používán již jen výjimečně, pojem malignity je
obsažen v samotném názvu „lymfom".

Klasifikace non-Hodgkinských lymfomů se vyvíjela
složitě a stále je nepřehledná. To vedlo ke vzniku no-
vých klasifikačních návrhů. Zatím co jedna z prvých
klasifikací (1) obsahuje méně než deset jednotek, nově
navrhovaná R.E.A.L. klasifikace (6-8) je tvořena nejmé-
ně 43 různými lymfomy (některé jednotky jsou navrho-
vány jako provizornQ. Většina jednotek je však vzác-
ných: asi 2/3 všech non-Hodgkinských lymfomů spadá
do skupiny folikulárního lymfomů nebo difuzního vel-
kobuněčného lymfomů. Začátkem sedmdesátých let
vznikly dvě tzv. imunologické klasifikace, kalifornská
Lukešova a Collinsova (2) a Kielská klasifikace Lenner-
tova (3). Rozdělují lymfomy především podle B nebo
T původu a pak podle diferenciace buněk vzhledem
k buňkám účastnícím se normální imunitní reakce. Obě
klasifikace se v modifikované formě udržely dodnes,
prvá v USA, druhá v kontinentální Evropě. Jako nepo-
vedenou a nikdy nerozšířenou je možné uvést W.H.O.
klasifikaci Mathé a Rappaporta z roku 1976 (4).
Zařazení lymfomů podle Kielské, resp. Lukešovy
a Collinsovy klasifikace zcela nevyhovovalo onkolo-
gům, a proto v roce 1982 byla navržena tzv. Pracovní
formulace (5). Ta rozdělila NHL pouze podle folikulár-
ní či difúzni úpravy a podle velikosti a tvaru buněk, bez
ohledu na jejich B či T původ, na skupiny s nízkým,
středním a vysokým stupněm malignity. Patolog dnes
každý lymfom klasifikuje podle dvou systémů součas-

ně: podle Kielské klasifikace a podle Pracovní formula-
ce.

V roce 1994 navrhla velká skupina odborníků
z International Lymphoma Study Group novou klasifi-
kaci, která byla nazvána R.E.A.L. (revidovaná evropsko
americká lymfomová klasifikace). Po úvodní publikaci
v Blood (6) byla uveřejněna v Histopathology (7)
a v souhrnné verzi v American Journal of clinical
Pathology (8). Je konstruována v základních rysech
podle Kielské klasifikace, s několika hlavními výjimka-
mi: a) pojmy „centroblastický" a „imunoblastický" lym-
fom byly nahrazeny výrazem „velkobuněčný B lym-
fom", b) skupina malobuněčných B lymfomů byla do-
plněna o nově koncipovaný „lymfom plášťové zóny"
a „lymfom marginální zóny", c) velká kategorie „nespe-
cifikovaných periferních T lymfomů" shrnuje několik
menších podskupin, d) obsahuje též extranodální lym-
fomy a Hodgkinovu chorobu. Návrh R.E.A.L. klasifika-
ce se sice setkal s kritikou, ale ve větší míře s kladnou
odezvou. Představuje syntézu nejvíce používaných
evropských a amerických klasifikací a může se stát zá-
kladem k celosvětové klasifikační soustavě lymfomů.
Dnešní přednáška bude postupovat podle R.E.A.L. kla-
sifikace.

R.E.A.L. klasifikace. Protože všichni posluchači mají
k dispozici kopie článků s kompletní R.E.A.L. klasifika-
ce, omezím se na základní údaje.

B LYMFOMY
/. Lyrnfom/leukémie z prekursorovébo B lymfo-
blastw
převážně dětské choroby s leukemickou prezentací.
//. Nádory z periferní B buňky:
a) B-chronická lymfocytární leukémie, B-CLL (včetně
B-prolymfocytární leukémie a B malobuněčného lym-
fomů typu CCL). Většinou od začátku leukemická cho-
roba starších dospělých, vzáceně s paraproteinemií.
Generalizovaná lymfadenopatie, splenomegalie. Histo-
logický prokazatelná podle pseudofolikulárního uspo-
řádání infiltrátu. Benigně probíhající, ale nevyléčitelná.
Může se transformovat v lymfom s vyšším stupněm ma-
lignity (Richterův syndrom). B-prolymfocytární leuké-
mie má agresivnější průběh, než B-CLL.
b) Lymfoplasmocytoidní lymfom (imunocytom). Choro-
ba starších dospělých s paraproteinemií, často morfolo-
gický podklad Waldenstrômovy makroglobulinemie.
Mnoho nádorových buněk má plasmocytoidní nebo



I. BLOK - PATOLOGIE

plasmocytární rysy. Nově je tato diagnóza stanovována
vzácně, až po vyloučení jiných lymfomů s plasmocytár-
ní diferenciací.
c) Lymfom plášťové zóny. Choroba starších dospělých.
Často extranodální, v GIT jako lymfomatozní polypóza.
Koncepce tohoto lymfomu byla vytvořena spojením
starších jednotek - difuzního Lennertova centrocytomu,
difuzního lymfomu z intermediálně diferencovaných
buněk a Weisenburgerova nodálně uspořádaného lym-
fomu plášťové zóny. Předpokládá se, že iniciálně je
lymfom uspořádán noduálně, v dalším průběhu choro-
by spojováním nádorových nodulů vznikne uspořádání
difúzni. Histologický prokazatelný podle zbytku nená-
dorových zárodečných center, jinak podle imunofeno-
typu, exprese bcl-1 genu nebo translokace t(ll;l4). Ze
všech malobuněčných lymfomů má nejhorší prognózu,
spojuje nepříznivé znaky low-grade a high-grade lym-
fomu (nereaguje na léčbu a přitom je agresivní). V no-
dulární formě má lepší prognózu než v difúzni. Existuje
agresivnější blastoidní varianta.

d) Lymfom folikulárního centra, folikulární lymfom.
Nejčastější NHL dospělých. Při presentaci většinou širo-
ce disseminovaný, vždy primárně nodální. Tvořen cent-
rocyty a centroblasty přítomnými v různém poměru,
uspořádání folikulární nebo folikulárně difúzni.
Histologický špatně rozeznatelný od reaktivní folikulár-
ní hyperplazie, vhodný je průkaz exprese bcl-2 protei-
nu nebo translokace t(l4;18). Možná transformace do
velkobuněčného B lymfomu.
e) Extranodální lymfom z B buněk marginální zóny.
V R.E.A.L. klasifikaci je takto pojmenován low-grade B-
MALT lymfom. Nejčastěji vzniká v žaludku, jinde v GIT,
slinných žlázách, plicích a štítné žláze. Koncepce lym-
fomu marginální zóny a uzlinového lymfomu z mono-
cytoidních B buněk. Koncepce není všeobecně akcep-
tována, jednotky nodální lymfom z B buněk marginální
zóny a splenický lymfom z B buněk marginální zóny
jsou i v R.E.A.L. označeny jako provizorní. Histologický
je tvořen centrocyte-like buňkami nebo buňkami typu
monocytoidních B-buněk. Nádor kolonizuje reaktivní
lymfatické folikly, extranodální forma vytváří „lymfoe-
piteliální leze". Nádor dospělých, s velmi dobrou pro-
gnózou, může se však transformovat do velkobuněčné-
ho B lymfomu. Jeho prekancerozami jsou Helico-
bacterová gastritis, Sjogrenův syndrom a Hashimotova
thyroiditis.
f) Leukémie z vlasatých buněk (HCL). Nemoc dospě-
lých, presentace s cytopenií a splenomegalií, bez lym-
fadenopatie. Histologická diagnóza z trepanobiopse -
typická infiltrace buňkami s vlasovými cytoplasmatický-
mi výběžky, buňky reagují s protilátkou DBA 44 a jsou
pozitivní v reakci na tartrát-resistentní kyselou fosfa-
tázu.
g) Plasmocytom/myelom. Běžný nádor kostní dřeně
dospělých. Solitární extramedulární plasmocytom je
vzácný, nejčastěji v dýchacím traktu, velmi vzácně pri-

mární v uzlině. Diagnóza stanovována průkazem mo-
noklonálních plasmocytů.
h) Difúzni velkobuněčný B lymfom. Choroba velkého
věkového rozpětí, velmi častý. Ve 40% je extronodální.
Vzniká buď de novo nebo transformací některého low-
grade B lymfomu. Tvořen velkými buňkami vzhledu
centroblastů a nebo imunoblastů s velkou mitotickou
aktivitou. Může být přítomno velké nenádorové buněč-
né pozadí, nejčastěji tvořené T lymfocyty, vlastních ná-
dorových B buněk přitom může být relativně málo
(T-cell-rich large B-cell lymphoma). Dalším podtypem
je primární mediastinální velkobuněčný B lymfom, ná-
dor přicházející nejčastěji u mladých žen. Dále sem spa-
dá anaplastický velkobuněčný lymfon B řady. Difúzni
velkobuněčný b lymfom je velmi agresivní, ale poten-
ciálně kurabilní.
ch) Burkittův lymfom. Nádor dětského věku a imuno-
suprimovaných (AIDS). Endemický v Africe, kde nej-
častěji v čelistech, u nás vzácný, primárně často střevní.
Histologický tvoře monomorfní populací malých B lym-
foblastů s příměsí velkých makrofágů (obraz „hvězdné-
ho nebe"). Burkitt-like lymfom postrádá rúto histolo-
gickou charakteristiku, vzniká častěji u dospělých.

TLYMFOMY
/. Nádory z prekurzorové T buňky:
T lymfoblastický lymfom/leukémie. Tvoří asi 15% akut-
ních lymfoblastických leukémií a 40% dětských non-
Hodgkinských lymfomů. Typický u adolescentů a mla-
dých dospělých, více u mužů. Často primárně v medi-
astinu, často leukemizuje. Histologický bývají přítomny
buňky s cerebrifomími jádry a s fokální cytoplasmatic-
kou pozitivitou kyselé fosfatázy. Nádor je vysoce agre-
sivní, ale potenciálně léčitelný.
//. Nádory z periferních T buněk a z NK buněk:
a) T-chronická lymfocytární leukémie, T-CLL, T-pro-
lymfocytární leukémie. Vzácná choroba dospělých se
splenomagelií a leukemických obrazem. Histologický
infiltrát nevytváří pseudofolikly typické pro B-CLL.
b) Leukémie z velkých granulárních lymfocytů.
Rozlišuje se leukémie z T buněk a z NK buněk.
Choroba dospělých, NK typ v asijských zemích u mla-
dých dospělých. Relativně vzácná leukémie se spleno-
megalií a leukemickým krevním obrazem. Diagnóza cy-
tologická průkazem velkých granulárních lymfocytů.
Průběh indolentní, pouze asijský NK typ je vysoce agre-
sivní a rapidně fatální.
c) Mycosis fungoides/Sézaryho syndrom. Kožní lymfom
dospělých s chronickým průběhem v několika klinic-
kých fázích. Sézaryho syndrom představuje leukemic-
kou formu mycosis fungoides, začíná generalizovanou
erytrodermií. Histologický obraz mimo kůži obtížný,
někdy nutný elektromikroskopický průkaz Sézaryho
buněk s cerbriformním jádrem.
d) Nespecifikovaný periferní T lymfom. Jednotka shr-
nuje rozstříštěné spektrum nádorů popisovaných podle



I. BLOK - PATOLOGIE

vzhledu buněk. Ty mohou být malé, středně velké
nebo velké, přítomny bývají další struktury T zóny -
epiteloidní venuly, plasmatické buňky a někdy mnoho
eosinofilů. Značnou příměsí epiteloidních buněk je
charakterizován Lennertův lymfom. Heterogenita jed-
notky ztěžuje klinickou charakteristiku, většinou jde
o agresivní, ale potenciálně léčitelné nádory. Jako pro-
vizorní jednotky uvádí R.E.A.L. Subkutánní panniculitis
- T lymfom a Hepatosplenický HDT lymfom.
e) Angioimunoblastický T lymfom. Nádor dospělých,
presentující se jako horečnaté onemocnění s generali-
zovanou lymfadenopatií a s hypergamaglobulinemií.
Histologický je struktura uzlin smazána proliferací vět-
vících se cév a rozmanitými zánětlivými buňkami, s pří-
tomností buněk imunoblastického vzhledu. Může pro-
gredovat do velkobuněčného T nebo B lymfomu. Je
diskutováno, zda každá angioimunoblastická lymfade-
nopatie představuje od začátku lymfom. Nádor je střed-
ně agresivní, může spontánně regredovat.
f) Angiocentrický lymfom. Široké věkové rozpětí. Té-
měř vždy extranodální, často v nose (letální granulom
střední čáry, polymorfní retikulóza), v plicích (lymfo-
matiodní granulomatoza), v CNS a v kůži. Histologie:
nádorová proliferace je centrována na cévu, v níž je
trombus, proto rozsáhlé nekrózy. Někdy nádor prolife-
ruje uvniř cév (dříve samostatná jednotka angiotropní
lymfom, ten však může být T i B původu). Chování se
pohybuje od indolentního do agresivního.
g) Anaplastický velkobuněčný lymfom T nebo null-cell
typu. U dospělých i dětí, buď primární nebo vzniklý
transformací periferních T lymfomů nebo Hodgkinovy
choroby. Často extranodální, zvláště v kůži. Histologic-
ký velké buňky epiteliálního vzhledu primárně infiltru-
jí sinusy uzliny. Popisována lymfohistiocylární a malo-
buněčná varianta. Buňky exprimují CD30 a často epite-

liální membránový antigen. Bez imunohistochemie ně-
kdy špatně odlišitelný od karcinomu nebo maligního
melanomu. Jednotka se překrývá s některými typy
Hodgkinovy choroby. Nádor se chová agresivně, ale
dobře reaguje na léčbu. Diskutuje se jeho vztah k lym-
fomatoidní papuloze a regredující kožní retikuloze.

Diagnóza non-Hodgkinovských lymfomů. V současné
době je histopatologická metodika základním diagnos-
tickým přístupem. Cytologická diagnóza z tkáňové sus-
penze získané punkcí nebo z otisku uzliny může v řadě
případů též vést k téměř jisté diagnóze, většinou však
představuje metodu doplňkovou. Pokud je k dispozici
buněčná suspenze, je výbornou doplňkovou metodou
průtoková cytomeírie. Moderní diagnostické centrum
pak musí mít k dispozici i molekulárně biologickou la-
boratoř. Samotné histopatologické vyšetření sestává ne-
jen z přehledného barvení parafínových řezů (hemato-
xylin - eosin a Giemsa), ale z histoenzymologie, z imu-
nohistochemie a elektronové mikroskopie. Kromě pa-
rafinové techniky je vhodná i technika zmražených
řezů, sami ji však používáme málo, neboť je nepouži-
telná pro konzultace a druhé čtení preparátů.

Při interpretaci nálezů stále zůstává největším problé-
mem a největším zdrojem chyb správné rozlišení mezi
lymfomem a reaktivním procesem. V mnoha případech
nepomůže žádný moderní metodický přístup a koneč-
né rozhodnutí závisí na zkušenostech patologa.
Největší pomocí je každodenní konzultování klinika
a korelace morfologických, klinických a dalších nálezů.
S tím souvisí rychlost vyšetření: názor získaný po vy-
šetření přehledného preparátu konzultujeme s klinikem
ihned telefonicky a výsledky specielních vyšetření s ko-
nečným závěrem zasíláme dodatečně. Důležitost dru-
hého čtení preparátů bude předmětem další přednášky.

Význam druhého čteni u maligních
lymfomů a jiných onkologických diagnóz

Adam JIRÁSEK
Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha

Je s podivem, jak toto celkem samozřejmé a bezpro-
blémové téma vyvolalo relativně neobvyklý ohlas mezi
našimi odborníky a dokonce i ve výboru odborných
společností.

Jsem šťasten, že všichni účastníci řešení tohoto pro-
blému, jsou si zajedno, že druhé čtení bioptických ná-

lezů u onkologických diagnóz vyžádané klinikem je
obecně považováno za jasně prospěšné. Především
jsem samolibě nadšen skutečností, že má odbornost
byla oceněna natolik, že jsem byl o druhé čtení požá-
dán. Jsem také šťasten, že v kodovníku výkonů byla
jako naprostá samozřejmost tato skutečnost vzata na
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vědomí a že druhé čtení není jen službou přátelskou,
ale že je honorováno pojišťovacími ústavy z prostředků,
které poskytuje jak nemocný tak zaměstnavatel do fon-
du příslušné zdravotní pojišťovny. Potud je tedy vše
v pořádku a myslím, že nic nestojí v cestě maximálně
tohoto postupu používat tam, kde klinik zváží, že dia-
gnóza nádoru může být zpochybnitelná, a že by ne-
shoda mohla ohrozit prognostické či terapeutické po-
stupy.

Při hledání podstaty diskuse se domnívám, že na ten-
to zcela jednoznačný problém jsou sekundárně přiřa-
zovány otázky, které mohou být vnímány mimořádně
citlivě.

Začněme prvním okruhem otázek. Myslím, že je na-
prostý omyl, aby kdokoliv z účastníků tohoto setkání
a jakýkoliv vzdělaný lékař se domníval, že jakási klasi-
fikace, třeba i nejmodernější, je naprosto pravdivá, de-
finitivní a že již nikdy nebude měněna. Stačí se podívat
na problematiku maligních lymfomů. V minulosti pře-
šly sestavy Rappaportovy, Lukešovy a Collinsovy,
Kielská-Lennertova, Working Formulation a posléze
REAL (Revized European American Classification) a je
zcela jednoznačné, že při vrcholné, mezinárodními
kontakty prověřené, kvalifikaci autorů se vždy našly
diskusní příspěvky, které vedly k nové revizi. Každá
nová klasifikace je totiž vždy výsledkem rozsáhlé ab-
strakce z konkrétního materiálu. Především však nemů-
žeme zaručit, že abstrahující je skutečně schopen správ-
ně odhadnout co je natolik nahodilé v konkrétním ma-
teriálu, že to při sestavě má býti vypuštěno. Určitě je to
mnohem svízelnější za situace, je-li angažována při se-
stavování nového klasifikačního schématu celá skupina
a jde-li tedy vlastně o konsensus řady odborníků, kdy
je nutné již bez přihlédnutí ke konkrétnosti přistoupit
na řadu kompromisů.

Jednak je vždy prováděno klasifikování pod různým
úhlem vlastní specialitace. Je jasné, že v ostatních pří-
buzných oborech je vedoucí týmu maximálně vysoce
informovaným laikem, který však není vždy schopen
přesně odhadnout významnost přínosu těchto metod
k finálnímu diagnostickému účelu. Ve skupině malig-
ních lymfomů se to pochopitelně týká přínosu cytoge-
netiky a molekulární biologie, ale i kliniky, zejména
když klasifikaci provádí patolog.

Posléze se při tvorbě klasifikačního schématu nutně
vychází ze stávajícího stavu znalostí, který ze své pod-
staty je nedokonalý. Tak tvorbě Rappaportova schéma-
tu dělení nehodgkinských lymfomů nemohl být vzat
v potaz proměnný stav struktury lymfatických buněk
po antigenní stimulaci. Podobně Kielské schema neby-
lo schopno zhodnotit místa různého původu lymfatic-
kých buněk v návaznosti na folikulární strukturu.

Upozorňuji, že ke své učitelce hematopatologie
Nancy Lee-Harrisové, která je hlavní autorkou klasifika-
ce REAL, mám neskutečný obdiv. Nicméně již diskuse
k této problematice celkem aktuální ukázala, jak i tato

moderní konsenzuální klasifikace nese naprosté nedo-
statky v epikritickém a nosologickém přístupu. Uveďme
na okraj, že ve skupině extranodálních lymfomů jsou
tak diferentní jednotky jako lymfom MALT, BALT, ce-
rebrální, testikulární, které jsou pochopitelně nejen bi-
ologicky od sebe odlišné, ale kde pro neschopnost zná-
zornit homing faktory příslušné lymfatické tkáně ne-
jsme s to provést ideální strukturálně podložené rozdě-
lení. Milerád uvádím příklad z ostatní onkológie, kde
v Mezinárodní klasifikaci nemocí - ICD-O je maximální
pozornost věnována nádorům strukturálně histologic-
ký, ideálně rozpoznatelným a minimální pozornost
mnohem závažnějším jednotkám, které se rozpoznáva-
jí klinicky zvláště v oblasti hematologie. Z uvedeného
tedy vyplývá, že každý diagnostický závěr nese v sobě
pečeť aktuální dočasnosti a že konsensus omnium nebo
třetí čtení nemůže být jednoznačně kriteriem, že by-
chom mohli dospět k absolutnímu trvale platnému zá-
věru.

Druhý okruh otázek, který činí tuto problematiku na-
tolik diskutabilní, nepochybně spočívá u nás (v ČR)
v naprostém rozporu koncepce centrálního účastníka
zdravotní péče. V době dřívější byla státem garantova-
ná zdravotní péče pro obyvatelstvo prováděna jednotli-
vými zdravotnickými odděleními v přísně regionálním
uspořádání. Finančně byl tento postup zajištěn tak, že
resortní ústavy institucionálními penězi podporovalo
Ministerstvo zdravotnictví, ostatní pak byly podporová-
ny z prostředků, které byly vyčleněny Ministerstvem fi-
nancí prostřednictvím Zdravotnických odborů
Krajských národních výborů. V tomto systému byl ne-
mocný zřetelným objektem zdravotní péče a ke kura-
tivnímu systému ještě přistupoval systém vědecké, epi-
demiologické a hygienické práce, který se zabýval také
problematikou větších kolektivů prostředí a ne indivi-
duálních pacientů.

V novém prakticky konsensuálně přijatém systému je
hlavním činitelem v celém zdravotnickém systému ku-
rativy pacient. Jednotlivá zdravotnická zařízení jsou ho-
norována za výkony diagnostické a terapeutické z fon-
du poskytovaného prostřednictvím zdravotních pojišťo-
ven. Tento fond naplňuje sám pacient a jeho zaměstna-
vatel. Pacient se tedy stává subjektem a došlo tedy
k naprosto rozdílnému přístupu v chápání zdravotní
péče. Od relativně zastaralého systému německého
(z minulého století) se přešlo na systém anglosaský,
kde pacient je ústřením bodem celého snažení v oblas-
ti diagnostiky a individuální kurativy. Za těchto okol-
ností jsou zdravotnická zařízení pouze vykonavately
(a uchovately materiálů, které jsou pacientovi odebírá-
ny). Veškerý materiál je stále ve vlastnictví tohoto sub-
jektu (pacienta) a nic není v rozporu s představou, že
by pro profit pacienta měla být provedena revize, když
navíc při sestavování tzv. kodovníku je na tento úkon
jednoznačně pamatováno. Je sice pravda, že jakýkoliv
extrémní pohled je principiálně nesmyslný, že uvedený
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nový přístup není aplikovatelný ve vědě, v hygienické
službě, v epidemiologii, ale i v dalších úsecích zdravot-
ní politiky. Nicméně tyto oblasti nejsou předmětem
centrálního zájmu Vás - klinických onkologů.

Nejnověji je snaha posuzovat kvalitu práce zdravot-
nického zařízení pomocí tzv. akreditací. Tato otázka,
však s uvedeným problémem nesouvisí. Jednak již prv-
ní komentáře k systému akreditací vyjádřily pochybnost
nad tím, že by akreditace měly být oficiálním vyjádře-
ním o kvalitě práce příslušného oddělení z hlediště
jakési osvícené nadřazené složky. Jednoznačně se zdá,
že by s akreditacemi měl být seznámen pacient, aby si
byl vědom do jaké úrovně zdravotnického zařízení
vstupuje.

I jinak si nedovedu představit, že by se dal najít or-
gán, který by byl schopen naprosto nestranně určit
vhodnost či nevhodnost, způsobilost či nezpůsobilost
práce kromě již existujících licenčních a represivních
složek české lékařské komory nebo MZ ČR nebo soud-
ních. Navíc upozorňuji jako prakticky pracující patolog,
že vlastní diagnostika není při bioptickém vyšetřování
prováděna pouze na podkladě kvalitní techniky práce,
zkušeností hodnotitele, ale že nesmírně významnou roli
hraje epikritické hodnocení množství předaných infor-
mací od jiných lékařů a vzdělání, které je časově limi-

továno jak na určitý regionální číselně definovaný
okruh, tak na určitou oblast celého oboru. Představa, že
by někde mohl vzniknout centrální hodnotící útvar je
naprosto naivní a ujišťuji všechny, že sám nejsem scho-
pen provésti tak kvalitní vyšetření jako ve svém praco-
višti - ÚHKT, tak na dalších již konsultujících odděle-
ních.

Závěrem tedy doporučuji všem účastníkům tohoto
shromáždění a všem zainteresovaným lékařům, aby
jednoznačně naplňovali u svých důvěryhodných pato-
logů náplň druhého čtení, pakliže pocítí potřebu toto
druhé čtení provést. Důvěryhodnost je nutné v této
souvislosti chápat jako vztah několika subjektů. Nelze ji
rozhodně nadekretovat administrativně shora, i když ta-
kové pověření by bylo velice líbivé a pohodlné. Důvěra
se získává dlouhodobě vzájemným přesvědčováním
o tom, že příslušnému tématu oba dva účastníci rozu-
mějí a že jsou přitom schopni aplikovat vlastní výsled-
ky ke společnému cíli. Věřím, že problematika konsul-
tací mezi patology, sledování úrovně oddělení a další
problematiky jsou k této oblasti vzájemné spolupráce
zbytečně uměle přidávány a neměly by tudíž onkológa
zajímajícího se o druhé čtení podstatnou měrou intere-
sovat.
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Požadavky na staging
non-Hodgkinských lymfomů

ŠIFFNEROVÁ H., BUSTOVÁ L, DOLEČKOVÁ M., RYCHLÍK P.
Onkologické oddělení, nemocnice. České Budějovice

Naše přednáška nazvaná Požadavky na staging non
Hodgkinských lymfomů je koncipovaná jako přehled
stagingových vyšetření z několika literárních zdrojů,
s krátkými poznámkami k některým metodám.

Součástí přednášky je návrh vyšetření, kterými by-
chom chtěli standardizovat staging v rámci Jihočeského
kraje.

Standardní staging systém, užívaný pro non Hodgki-
nův lymfom, je stejný, jako byl přijat pro Hodgkinovo
onemocnění v Ann Arbor, v r. 1971.

I přes některé publikované modifikace, např. dle
Musshofa, pro extranodální lymfomy z r. 1977 nebo
modifikace z Cotswold meetingu z r. 1989, není zatím
stanoven ideální staging pro lymfomy, zvláště nízko
maligní.

Existuje řada klinických znaků, které odlišují
Hodgkinův lymfom od non Hodgkinova.

Na následujících diapozitivech vidíme, že u non
Hodgkinova lymfomů
1) Postižené uzliny často nejsou uloženy v axiální ose
2) Postižení Waldayerova okruhu je v 15-30 %, hlavně
u lymfomů střední a vyšší malignity
3) Je častější postižení epitrochleárních uzlin, varlat
a gastrointestinálního traktu. (30-40 %)
4) Postižení mediastina je u přibližně 25 % nemocných,
narozdíl od Hodgkinova lymfomů, kde je mediastinum
postiženo u 50% nemocných
5) Je běžné postižení abdominálních uzlin
6) Je běžné postižení kostní dřeně, u nízce maligních
lymfomů v 50-70%
7) Játra jsou často postižena u folikulárního lymfomů,
zřídka u difusního lymfomů

Nyní k přehledu standardních a volitelných vyšetření.
Na levém diapozitivu je seznam vyšetření, která jsou

považována za standardní, tj. základní. Na pravém dia-
pozitivu je rozpis podle jednotlivých literárních zdrojů.
Všichni autoři se shodují na tom, že základní vyšetření
musí zahrnovat:
1) Detailní anamnéza a detailní somatické vyšetření
2) Histologické vyšetření zkušeným patologem
3) Adekvátní biopsie kostní dřeně, nejlépe oboustranná
4) Laboratorní vyšetření - vždy krevní obraz a diferen-
ciál, LDH, kreatinin a jaterní testy.
Ostatní laboratorní vyšetření, včetně odběru Beta 2
mikroglobulinu se lišila
5) RTG plic ze 2 projekcí, event, tomogramy či CT při
abnormálním nálezu na prostém snímku
6) CT břicha a pánve

Další vyšetřovací metody se lišily, jak vidíte, v tabul-
ce.

Podrobněji bych se zastavila u bodu 3 a to je adek-
vátní biopsie kostní dřeně.

Na diapozitivu můžete vidět zajímavou tabulku pro-
centuálního postižení kostní dřeně dle jednotlivých his-
tologických typů lymfomů.

Vzhledem k rozdílné léčbě lokalizovaných lymfomů
a lymfomů s postižením kostní dřeně je nutné, aby byl
prováděn reprezentativní odběr a důkladné histologic-
ké vyšetření.

Je jednoznačné, že samotná sternální punkce s aspi-
rací nepatrného vzorku tkáně nestačí. Doporučována je
bilaterální biopsie z lopat kostí kyčelních spolu s aspi-
rací.

Je udáváno, že sama aspirace odkryje méně než 30 %
biopsií ověřených postižení kostní dřeně. Bilaterální bi-
opsie zvyšuje výnosnost oproti jednostranné o dalších
10 %. Korelace mezi krevním obrazem a postižením
dřeně je malá.

Co se týče RTG plic, další podrobnější metody jsou
doporučovány při patologickém nebo abnormálním ná-
lezu k plánování ozáření. CT břicha a pánve je upřed-
nostňováno, protože odkrývá, narozdíl od lymfografie,
zvětšené mesenterické uzliny. Neukáže však patologic-
kou strukturu uzliny, což je doménou lymfografie.

Na dalších diapozitivech uvidíte v rychlém sledu řadu
volitelných vyšetření, zase podle jednotlivých autorů.
Autoři se shodují v nutnosti rentgenového event, endo-
skopického vyšetření zažívacího traktu u symptomatic-
kých pacientů a dále u pacientů, kteří mají onemocně-
ní v oblasti Waldayerova okruhu. Postižení žaludku
a lymfatické tkáně Waldayerova okruhu bývá totiž čas-
to spojeno.

Dále všichni autoři indikují scintigrafii galliem, která
má význam hlavně pro follov up k odlišení nekrotické
a fibrotické tkáně po léčbě od aktivní nemoci. K pri-
mární diagnóze gallium přispívá okrajově.

Nyní k námi navrhovanému souboru vyšetření - pro
pacienty, kteří přicházejí na naše oddělení buď ke kon-
siliu nebo k léčbě. Jako standardní vyšetření považuje-
me:
1) Anamnézu - včetně systémových přízraků a rychlos-
ti zvětšení uzlin
2) Somatické vyšetření - zejména uzlinové lokalizace,
zvětšení orgánů, vyšetření dutiny ústní a nosohltanu
3) Biopsie kostní dřeně - nejlépe oboustranná z kyčel-
ních kostí
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4) Standardní laboratorních vyšetření
5) RTG plic ze 2 projekcí, ev. tomogramy nebo CT
hrudníku při abnormálním nálezu
6) CT břicha a pánve
7) Scinti galliem

Jako doplňková vyšetření by měla být uvedená:
1) RTG zažívacího traktu event, endoskopie
2) CT mozku + vyšetření mozkomíšního moku
3) Při negativním CT břicha lymfografie

Tato a další vyšetření jsou indikována dle klinického
nálezu a samozřejmě pokud by zásadním způsobem
ovlivňovala léčbu.

Pro přehlednost navrhujeme zaznamenání postiže-
ných oblastí do obrázku vpravo dole, dále uvedení di-
agnosy, stadia a patologického nálezu.

Doufáme, že uvedený návrh stagingových vyšetření
posune naši vzájemnou spolupráci opět o krůček dále
a bude prospěšný pro všechny strany.

CT mozku + vyšetření mozkomíšního moku
Lymfografie (při negat. CT břicha)
Další vyšetření dle klinického nálezu (rtg kostí, scinti
kostí, laparotomie, biopsie jater, atd.)

Diagnosa:
Stádium:
Patologický nález (včetně lokalizace a data vyšetření)

ĽYMFOM - NON

Jméno:

Bydliště:

STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ:

HODGKIN

Rodné č.:

Pojišťovna:

Anamnéza (včetně systémových příznaků a rychlosti
zvětšení uzlin)

Somatické vyšetření (zejména uzlinové lokalizace, zvět-
šení orgánů, vyšetření dutiny ústní a nosohltanu)

Podpis + datum

Standardní staging systém užívaný
pro non Hodgkinúv lymfom je stejný

jako byl přijat pro Hodgkinův lymfom
na konferenci v Ann Arbor

v roce 1991.

Biopsie kostní dřeně (nejlépe oboustranná z kyčelních
kostí)

Modifikace:
dle Musshoffa pro extranodárni lymfomy - 1977
Cotswold meeting - 1989

Laboratorní vyšetření (KO + diff., FW, LDH, jaterní tes-
ty, urea, kreatinin, ELFO, kys. močová, glykemie, B2
mikroglobulin)

RTG plic (ze 2 projekcí, ev. tomogramy nebo CT hrud-
níku při abnormálním nálezu)

CT břicha a pánve:

Scintigrafie Galliem:

Doplňková vyšetření:
RTG zažívacího traktu ev. endoskopie
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Hodgkínuv lymíom
- Postižené uzliny jsou uloženy v axiální ose.
• Postižení Waldayerova okruhu v méně než 1 %.
- Postižení epitrochleárních uzlin, varlat

a gastrointestinálního traktu je velmi vzácné.
Postižení mediastina u přibližně 50 % nemocných.

- Postižení abdominálních uzlin
u asymptomatických nemocných není běžné.

Postižení kostní dřeně není běžné.
Vzácné postižení jater a pokud je přítomno,

bývá postižena i slezina.

Oxford Textbook of
Volitelná vyšetření oncology -1995

1. TRG zažívacího traktu + ev. endoskopie

2. RTG kostí dle symptomu, ev. scinti kosti

3. CT mozku + vyš. mozkomíšního moku

4. Scintigrafie galliem

5. Laparoskopie s biopsiemi jater, ev. laparotomie

Non Hodgkinuv lymfom
Postižené uzliny často nejsou uložené v axiální ose.
Postižení Waldayerova okruhu v 15-30 %

(hlavně u lymfomu střední a vyšší malignity).
Častější postižení epitrochleárních uzlin, varlat

a gastrointestinálního traktu (30-40 %).
Postižení mediastina u přibližně 25 % nemocných.
Postižení abdominálních uzlin je běžné.
Postižení kostní dřeně je běžné

(u nízce maligních lymfomu v 50-70 %).
Játra jsou často postižena u folikulárního lymfomu,

zřídka u difusního lymfomu (20-40 %).

Standardní vyšetření
1. Detailní anamnéza + detailní somatické vyšetření
2. Histologické vyšetření zkušeným patologem
3. Adekvátní biopsie kostní dřeně (nejlépe oboustranná)
4. Laboratorní vyšetření - vždy KO + d iff., LDH, kreatinin,

jaterní testy
5. RTG plic ze 2 projekcí, ev. TOMO či CT hrudníku
6. CT břicha + pánve
7. Lymfografie
8. Scintigrafie galliem
9. EKG, echokardiografie, polygrafie

10. Cytologické vyšetření, ev. výpotku
11. Izotopové vyšetření kostí

Postiženi kostni dřeně u non-Hodgkinova lymfomu

Small lymphocytic 71 %
Follicular, small cleaved cell 51 %
Lymphoblastic 50 %
Follicular, large cell 34 %
Diffuse, small cleaved cell 32 %
Follicular, mixed 30 %
Diffuse, mixed 14 %
Diffuse, small non-cleaved 14 %
Immunoblastic 12 %
Diffuse, large cell 10 %

z Oxford Textbook of Oncology (1995)

Volitelná vyšetření
Cancer - Principles +
Practice of Oncology -
V.T. De Vita-1993

1. RTG zažívacího traktu (horní, dolní etáž)
2. RTG kostí dle symptomu, ev. scinti
3. CT mozku a míchy při neurologických příznacích
4. Scintigrafie galliem
5. Explorativní laparotomie, ev. splenectomie
6. Lymfografie
7. Sonografie břicha
8. Vylučovací urografie

Standardní vyšetřeni 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 1 0 1 1
Oxford Textbook

of Oncology - 1995 + + + + + +
Cancer - Principles +

Practice of Oncology
V.T. De Vita - 1993 + + + + + +

M.D. Anderson Cancer
Center Texas University -
A Comprehensive Review - + + + + + + + +
1993

Principles + Practice of
Ratiation Oncology - + + + + + + + +
C.A. Perez- 1992

B. Friedman - Hematologie
v praxi - 1994 + + + + + + + +

M.D. Anderson Cancer
UnlitPlná uučPtřpní C e n t e r T e x a s U n i v e r s i f y "VUllieilld vyšetřeni A comprehensive Review -1993

1. RTG zažívacího traktu nebo endoskopie

2. Vyšetření mozkomíšního moku

3. Biopsie jater, ev. laparotomie
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Volitelná vyšetřeni
Principles + Practice
of Ratiation Oncology -
CA. Perez - 1992

1. RTG zažívacího traktu
2. CT hrudníku a krku, pokud je zde onemocněni
3. CT mozku - je-li klinicky indikováno
4. Scinti galliem
5. Lymfografie - při negativním CT břicha a pánve
6. ELFO, FW
7. T3, T4, TSH, pokud bude ozařován krk
8. Staging laparotomie, ev. splenectomie
9. Otevřená biopsie kosti

B. Friedman -
Hematologie v praxiVolitelná vyšetřeni "994

1. RTG zažívacího traktu

2. Vyšetřeni mozkomíšního moku

3. I.v. urografie

4. Necílená jaterní biopsie, ev. laparoskopie
s cílenou bíopsii

5. Krevní plyny (Astrup) + funkční vyšetření plic

NHL - diagnostické omyly
KONOPÁSEK R, PETRUŽELKA L., MAREŠ P., CYPRO P., * ASCHERMANNOVÁ A, *

VYDRA J.
Onkologická klinika VFNPraha

*OLÚPleš
Racionální léčba maligních lymfomů postavená na

přesném histologickém vyšetření je dnes již samozřej-
mostí. Někdy však učinit jednoznačný závěr z histolo-
gického hlediska je nesmírně složité, ale to zůstává pro-
blémem našich kolegů, histopatologů a k oné proble-
matice si nedovolíme příliš diskutovat. Jakou tedy se-
hrává roli klinik v případě sporných nálezů a hlavně
v případech, kdy vývoj nemoci neprobíhá v souladu
s učiněnou diagnosou?

Současná praxe není často zdaleka optimální. V kli-
nické praxi se setkáváme, že prosté stanovení diagnosy
maligní lymfom, stačí ošetřujícímu lékaři, aby zahájil
léčbu - obr. 2

U Hodgkinovy choroby je zahájena chemická léčba
kombinací MOPP eventuelně COPP, případně je indi-
kována rádioterapie. U neHodgkinských maligních
lymfomů chemická léčba kombinací cytostatik COP.
Někdy ani všechny stagingová vyšetření nejsou prove-
dena jako postupy „zbytečně zdržující" počátek léčby.
Obr. 3 se snaží demonstrovat stav, který je sice pro kli-
nika časově, dostupností a především soběstačností
složitější, ale je bezesporu pro pacienta prospěšnější.
Můžeme dále stratifikovat neHodgkinské maligní lym-
fomy dle pracovní klasifikace, tzv. working formulation
na další nejméně 3 skupiny, které se opět mohou dělit
a prakticky u každé jednotky je vhodné nasadit určitou
chemickou kombinaci. U morbus Hodgkin je situace
o něco jednodušší, i když prvé schema nevyjadřuje též

optimální stav. Nutná stratifikace je někdy možná až po
bližším a podrobnějším vyšetření upřesňujícím histolo-
gickou diagnosu. Jde většinou o celou řadu imunohis-
tochemických testů, případně vyšetření na FAXU - prů-
tokovém cytofluorometru. Nezbytnou podmínkou je
správný odběr materiálu. Kromě vzorku pro běžné hi-
stologické zpracování je nezbytné obvykle reservovat
část materiálu, která není fixována parafinem, ale zm-
ražena tekutým dusíkem. Dalším nezbytným předpo-
kladem zahájení léčby jsou stagingová vyšetření, jejichž
závěry mohou opět léčebnou strategii modifikovat.
Jejich provedení je sice považováno za obligatórni, ale
problémem v praxi zůstává jejich kompletnost. Př. his-
tologické vyšetření kostní dřeně není zdaleka u všech
pacientů s NHL k dispozici. Protože se jedná vesměs
o chemosensitivní nádorová onemocnění, může i lékař
nerespektující výše zmíněné, docílit v krátké době rela-
tivně uspokojivé odpovědi. Paradoxně je utvrzován ve
správnosti svého léčebného postupu. Jde o navození
remise, je však otázkou jak je pevná, hluboká a přede-
vším za jak dlouhou dobu bude opět vystřídána relap-
sem. Měli bychom si uvědomit i další skutečnost: při
každém relapsu se můžeme setkávat s novým typem
NHL. Není výjimkou, že dojde k histologické transfor-
maci, která má podklad pro jiné biologické chování ná-
dorové nemoci a vyžaduje změnu terapie. Proto by-
chom měli běžně při každém relapsu žádat nejen nový
staging, ale též nové histologické zhodnocení.
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Volitelná vyšetřeni
Principles + Practk
of Ratiation Oncology
CA. Percz -1992

1. RTG zažívacího traktu
2. CT hrudníku .) krku, pokud je zde onemocněni
3. CT mozku - jo-li klinicky indikováno
4. Scinti galliem
5. Lymfogr.itio pri negativním CT břicha a pánve
6. ELFO, FW
7. T3, T4, TSH, pokud bude ozařován krk
8. Staging laparotomie, ev. splcncctomio
9. Otevřena biopsic kosti

Volitelná vyšetřeni
B. Friedman -
Hematologie v praxi
1994

1. RTG zažívacího traktu

2. Vyšetřeni mozkomišniho moku

3. I.v. uroyrafíe

4. Nedlena jaterni biopsie, ev. laparoskopie
s cílenou biopsii

5. Krevní plyny (Astrup) + funkční vyšetřeni plic

NHL - diagnostické omyly
KONOPÁSEK R, PETRUŽELKA L., MAREŠ P., CYPRO P., * ASCHERMANNOVÁ A, *

VYDRA J.
Onkologická klinika VFN Praha

*OLÚPleš
Racionální léčba maligních lymfomů postavená na

přesném histologickém vyšetření je dnes již samozřej-
mostí. Někdy však učinit jednoznačný závěr z histolo-
gického hlediska je nesmírně složité, ale to zůstává pro-
blémem našich kolegů, histopatologů a k oné proble-
matice si nedovolíme příliš diskutovat. Jakou tedy se-
hrává roli klinik v případě sporných nálezů a hlavně
v případech, kdy vývoj nemoci neprobíhá v souladu
s učiněnou diagnosou?

Současná praxe není často zdaleka optimální. V kli-
nické praxi se setkáváme, že prosté stanovení diagnosy
maligní lymfom, stačí ošetřujícímu lékaři, aby zahájil
léčbu - obr. 2

U Hodgkinovy choroby je zahájena chemická léčba
kombinací MOPP eventuelně COPP, případně je indi-
kována rádioterapie. U neHodgkinských maligních
lymfomů chemická léčba kombinací cytostatik COP.
Někdy ani všechny stagingová vyšetření nejsou prove-
dena jako postupy „zbytečně zdržující" počátek léčby.
Obr. 3 se snaží demonstrovat stav, který je sice pro kli-
nika časově, dostupností a především soběstačností
složitější, ale je bezesporu pro pacienta prospěšnější.
Můžeme dále stratifikovat neHodgkinské maligní lym-
fomy dle pracovní klasifikace, tzv. working formulation
na další nejméně 3 skupiny, které se opět mohou dělit
a prakticky u každé jednotky je vhodné nasadit určitou
chemickou kombinaci. U morbus Hodgkin je situace
o něco jednodušší, i když prvé schema nevyjadřuje též

optimální stav. Nutná stratifikace je někdy možná až po
bližším a podrobnějším vyšetření upřesňujícím histolo-
gickou diagnosu. Jde většinou o celou řadu imunohis-
tochemických testů, případně vyšetření na FAXU - prů-
tokovém cytofluorometru. Nezbytnou podmínkou je
správný odběr materiálu. Kromě vzorku pro běžné hi-
stologické zpracování je nezbytné obvykle reservovat
část materiálu, která není fixována parafinem, ale zm-
ražena tekutým dusíkem. Dalším nezbytným předpo-
kladem zahájení léčby jsou stagingová vyšetření, jejichž
závéry mohou opět léčebnou strategii modifikovat.
Jejich provedení je sice považováno za obligatórni, ale
problémem v praxi zůstává jejich kompletnost. Př. his-
tologické vyšetření kostní dřeně není zdaleka u všech
pacientů s NHL k dispozici. Protože se jedná vesměs
o chemosensitivní nádorová onemocnění, může i lékař
nerespektující výše zmíněné, docílit v krátké době rela-
tivně uspokojivé odpovědi. Paradoxně je utvrzován ve
správnosti svého léčebného postupu. Jde o navození
remise, je však otázkou jak je pevná, hluboká a přede-
vším za jak dlouhou dobu bude opět vystřídána relap-
sem. Měli bychom si uvědomit i další skutečnost: při
každém relapsu se můžeme setkávat s novým typem
NHL. Není výjimkou, že dojde k histologické transfor-
maci, která má podklad pro jiné biologické chování ná-
dorové nemoci a vyžaduje změnu terapie. Proto by-
chom měli běžně při každém relapsu žádat nejen nový
staging, ale též nové histologické zhodnocení.
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Následující tabulka se snaží shrnout zmíněné nedostat-
ky současné klinické praxe - obr. 4
1) Nerespektování podrobnější histologické stratifikace.
Přehlížení nálezů podrobnější histologické stratifikace.
Přehlížení nálezů, které upřesňují histologický závěr.
2) Provádění nedokonalého stagingu.
3) Zjednodušování léčebných schémat.
4) Absence přesnějšího hodnocení relapsů.

Obr. 5 - Další schema se snaží zachytit roli klinika
v diagnostickém procesu. Pochopitelně nová histolo-
gická diagnosa musí být stanovena histopatologem po
přehodnocení původního histologického nálezu (tzv. 2.
čtení) nebo případně po získání materiálu k novému
zpracování. Podnět pro oba postupy však musí dát
ošetřující lékař. Ten by měl zvážit následující:
a) Nesoulad mezi klinickým průběhem nemoci a histo-
logickou diagnosou. Především necitlivost či pouze čás-
tečná sensitivita k léčbě, u které odpověď očekáváme.
b) Patologické nálezy zobrazovacích postupů, které
u dané diagnosy neočekáváme.
c) Výsledky laboratorních testů, které zpochybňují zá-
kladní diagnosu (př. tu markery).

Tabulky 6, 7, 8 mají již čistě kasuistický ráz. Jde
o omyly zachycené na Onkologické klinice Praha
a v OLÚ Pleš za posledních 25 let. Jestliže si uvědomí-
me poměrně krátké období záchytu na 2 klinických
pracovištích, patrně i malé číslo 6 je značné.
1) žena, věku 78 let, s 3 roční anamnésou resistence na
zádech vedenou jako lipom. Poslední 2 roky větší zvět-
šování útvaru až do velikosti 13x5x5 cm. Diagnostické
excise učinila diagnosu - maligní mesenchynový nádor,
nejspíše rabdomyosarkom. Teprve podrobnější histo-
chemické vyšetření podalo závěr - difusní smíšený lym-
fom. Byla nasazena chemická léčba kombinací COP, lo-
kální radiace a byla nastolena kompletní remise.
Fotodokumentace demonstruje stav před a po léčbě.
2) muž, věku 68 let, s bolestmi v nadbřišku, nechuten-
stvím a hubnutím. Na rtg vysloveno podezření na tu ža-
ludku, při CT břicha konstatováno metastatické posti-
žení uzlin. Při fibroskopii žaludku nalezeny nádorové
hmoty v kardií přesahující na fundus mající až stenosu-
jící charakter, částečně exulcerující. Přesto histologické
vyšetření bylo negativní. Závěr onkologického konsilia
zněl: rozsáhlý tumor žaludku vymykající se jak radiač-
ní, tak chemické léčbě. Doporučujeme pouze sympto-
matickou léčbu. Fibroskopie se zopakovala s novou
excisí a závěr zněl: blíže nespecifikovaný maligní lym-
fom. Nasazena chemická léčba COP a pacient je sou-
časně v remisi.
3) muž, věku 62, s objemnou resistencí v břiše a nad-
klíčku. Excise učinila diagnosu: neHodgkinský maligní
lymfom o vysokém stupni malignity, nejspíše imunob-
lastom. Před zahájením terapie byl histologický nález
podroben 2. čtení, které maligní lymfom jednoznačně
vyloučilo. Při pátrání po primární chorobě byla naleze-
na vysoká hladina nádorových markerů betaHCG

a AFP. Pracovní diagnosa tedy zněla testikulární nádor,
který byl později potvrzen. Nasazena chemická kombi-
nace BEP a pacient je v současné době bez známek ná-
doru.
4) muž, věku 49 let, s podkožními resistencemi jednak
v axile a jednak v inguině. Z jedné excise vyšel nález
odpovídající malignímu melanomu a druhý nezralému
sarkomu. Terapie byla prováděna kombinací CDE.
Pacient exitoval a teprve na sekci byla učiněna diagno-
sa maligní lymfom.
5) žena, věku 45 let, s resistencí v mediastinu a syn-
dromem horní duté žíly. Při mediastinoskopii vyslove-
no podezření na kulatobuněčný tumor charakteru ma-
ligního neHodgkinského lymfomu. Byla nasazena kom-
binace MOPP, celkem 7 sérií a mediastimum bylo ozá-
řeno. Patrně terapeuti nezhodnotili původní histoche-
mický nález, který jednoznačně maligní lymfom vylu-
čoval a nález uzavíral jako malobuněčný ca thymu.
Pacientka na základní chorobu exitovala.
6) muž, věku 17 let, s resistencí v zadním mediastinu,
paraparesou dolních končetin. Podrobil se laminekto-
mii TH4-6 a stanovena histologická diagnosa non-
Hodgkinský maligní lymfom, difusní nízkého až střed-
ního stupně malignity. Zahájena chemická léčba CHOP.
Druhé čtení histologického preparátu však učinilo zá-
věr: malobuněčný tumor, nejspíše neuroektodermového
původu. Změna léčby na kombinaci s cisPt a Etoposi-
dem a pacient je v současné době v uspokojivé remisi.

Na závěr si dovolíme ukázat shrnující tabulku - obr. 9.
Uvedené závěry na první pohled vypadají samozřej-

mě. Byli bychom rádi, kdyby opravdu samozřejmostí
byly.

BĚŽNÁ PRAXE
ML

staging

ZÁHODNÁ PRAXE
ML

HL

MOPP,

nízka strední

malignita malignita

vysoká

malignita

chemo A

chemo B

chemo C

chemo D

chemo E

chemo F
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NEDOSTATKY SOUČASNÉ PRAXE

1) Nerespektování podrobnější histologické
stratifikace. Přehlížení nálezů, které upřesňují
histologický závěr.

2) Provádění stagingu nedokonale.

3) Zjednodušování léčebných schémat.

4) Absence přesnějšího hodnocení relapsů.

DŮVODY PRO ZVAŽOVÁNÍ NOVÉ
DIAGNÓZY

1994-95-96

jméno

M.S.

S. N.

Z. M.

P. V.

M. U.

M. F.

věk

78

66

62

49

45

17

pohlaví

Ž

M

M

M

Ž

M

klinika

resistence na zádech - 3 roky
13 x 5 x 5 cm

bolesti v epigastriu,
nechutenství, hubnutí

RTG - podezření na tu žaludku
CT-meta do uzlin

fibroskopie - nádorové hmoty
v kardii pokračující na fundus

(část. exulcerace)

resistence v břiše a nadklíčku

podkožní resistence
axila inguina

resistence v mediastinu
syndrom HDŽ

resistence zadního mediastina
paraparesa DK

- laminektomie Th 4-6

I. dg.

susp. lipom malig.
mesench. tu nejspíše

rabdomyosarkom

rozsáhlý tu žaludku
nevhodný k záření

a chemoterapii
histol. negat.

NHL o vysokém
stupni malignity
imunoblastom

melanom
nezralý sa

kulatobuněčný tu,
nelze vyloučit ML

NHL, difusní, B typu,
nízkého až středního

st. malignity

co vedlo ke
konečné dg.

upřesnění
histologie

nová excise

2. čtení
tu markery

+

upřesnění
histologie

2. čtení

konečná dg.

difusní smíšený
lymfom

maligní lymfom

ML vyloučen
PHCGT AFPT

tu testis

nespec. ML

vyloučen ML
nejspíše

malobunéčný
ca thymu

malobuněč. tu
nejspíše neuro-ec-

toderrnového
původu

léčba

COP

i
COP

BEP

CDE

MOPP
(7x)

Pt
Etopo-

zid

současný stav

CR +
nenádorová

příčina

remise

remise

+
progrese tu

+
progrese tu

remise

M. S. *1915
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ZÁVĚRY:

1) Léčbu zahájit až po veškerých požadovaných vyšet-
řeních.

2) Nesoulad mezi stanovenou diagnózou a
a) klinickým vývojem nemoci

b) nálezy zobrazovacích vyšetřovacích postupů
c) laboratorními výsledky
je dostatečným důvodem k druhému čtení prvotního
histologického obrazu či pokusu o získání materiálu
k novému histopatologickému nálezu

Chromozomální translokace jako markery
některých typů NHL -

detekce pomocí metody PCR
MŮLLERJ., DVOŘÁK R., * BEDNÁŘ R **
Laboratoř genové exprese 3- LF UK, Praha

'Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha
**Hlavův anatomickopatologický ústav 1. LF UK, Praha

Řada nádorových onemocnění je spojena s nevratný-
mi patologickými změnami genomu. V případě NHL
jsou to zejména chromozomální translokace. Pro větši-
nu (85 %) maligních folikulárních lymfomů (dále FL) je
charakteristická chromozomální translokace t(l4,18), je-
jímž následkem dochází k deregulaci exprese proteinu
bcl-2. U 60 % maligních lymfomů plášťové zóny (mant-
le zone lymphoma, dále MZL) dochází k chromozo-
mální translokaci t(ll,l4), která je spojena s deregulací
oblasti BCL-l/PRAD-1. Vzhledem k tomu, že jsou do-
stupné sekvence příslušných úseků DNA 1,2, lze pro
detekci chromozomálních translokaci využít metodu,
založenou na polymerázové řetězové reakci, tzv. meto-
du PCR (polymerase chain reaction).

Tato metoda představuje zlom v možnostech genetic-
ké analýzy. Umožňuje totiž podle původní předlohy
mnohonásobně namnožit a dále analyzovat specifický
úsek DNA, který se v původních bioptických vzorcích
vyskytuje v nepatrném množství 3- Pomocí vhodné
dvojice primerů lze prokázat, zda došlo ke spojení spe-
cifických úseků, které původně ležely na různých chro-
mozomech. Místo, v němž dochází na konkrétním chro-
mozómu ke zlomu, je sice do jisté míry proměnlivé, ale
byly spolehlivě definovány úseky DNA, v nichž k trans-
lokacím pravidelně dochází. V případě MZL byly v roz-
sahu 500 párů baží na 11. chromozomu detekovány tři
oblasti v tzv. „breakpoint cluster region". Chromozo-
mální fragmenty jsou translokovány do JH oblasti na
14. chromozomu. Geny kódující bcl-1 či bcl-2 protein

se tak dostávají pod kontrolu enhanceru genu kódující-
ho těžké imunoglobulinové řetězce.

Uvedené změny genomu představují cenné diagnos-
tické markery. Tyto změny rovněž vypovídají o genezi
příslušného onemocnění. V případě geneticky změně-
ných B buněk, které dají vznik FL či MZL, dochází ke
deregulaci exprese proteinu, který blokuje apoptózu,
upřednostňuje změněné B buňky v zárodečném centru.
Ty by jinak podlehly apoptóze stejně jako většina ostat-
ních centrocytů během selekce. Rovněž v případě
t(ll,l4) získávají změněné B buňky selektivní výhodu.
Následkem chromozomální translokace exprimují vyso-
kou hladinu cyclinu Dl, tj. proteinu, který iniciuje jejich
vstup do Gl fáze.

Analýza změn genomu zásadním způsobem rozšiřuje
možnosti diagnostiky. Na základě průkazu chromozo-
málních translokaci t(ll,l4) versus t(l4,18) může gene-
tická analýza pomoci odlišit folikulární lymfom od di-
fuzního centrocytického lymfomů či chronické lymfo-
cytární leukémie. S potřebným teoretickým zázemím
umožňuje metoda PCR rozlišit rovněž některé NHL v je-
jich dalších stadiích.

1. Rimkh R, et al. Blood 1994, 83:1871.
2. Ngan B.-Y. et al Leukemia 1991, 5:221.
3. MullerJ. et al Cspatol 1996, 32:66
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Léčebné možnosti u neHodgkinských
lymfomů

KLENEK P.
I. interní klinika 1. LF a VFN, Praha

Nehodgkinské lymfomy (NHL) představují značně
různorodou skupinu lymfoproliferačních onemocnění,
která vznikají transformací imunokompetentních bu-
něk, resp. lymfocytů na různé úrovni jejich postupného
vyzrávání. Transformovaná buňka jeví klonální expan-
zi, přičemž si zachovává funkční i migrační charakteris-
tiky svých normálních protějšků. Není proto překvape-
ním, že NHL se mohou vyskytovat i mimo lymfatickou
tkáň, neboť normální lymfocyty jsou rovněž přítomny
v různých extralymfatických orgánech. Tyto formy NHL
označujeme jako mimouzlinové či extranodální. Jejich
zvláštní formou jsou lymfomy vycházející z lymfatické
tkáně sliznic, označované jako maltomy.

Příčina maligní transformace není zcela jasná. Soudí
se, že v patogenesi NHL mají významnou roli moleku-
lárně genetické změny. Bylo zjištěno, že u 90% nízko-
maligních a 30% vysokomaligních NHL se nacházejí
charakteristické chromozomální translokace (tab. 1).

Tab. 1
NEJČASTĚJŠÍ CHROMOSOMÁLNf TRANSLOKACE U NHL

exprese
onkogenu

chromos. abnormalita histol. typ

translokace
t (14, 18) (q32, q21) folikulámí L. bcl-2
t (11, 14) (q32, q21) mantle cell L. bcl-1

(cyklin D1)
t (14, 19) (q32,q13) small lympho- bcl-3

blastic L.
t (3, -) (q27, -) diffuse large bcl-6

cell L.
trisomie 3 maltomy (60-80 %)

Nejčastější nacházenou změnou je translokace t(l4,18),
při které je gen bcl-2 přesunut ze 14. chromozomu na
18. chromozom, do blízkosti génu pro těžké řetězce.
Dostává se tak pod vliv transkripčních enhancerů sdru-
žených s lokusem IgG. Účinkem transkripčních faktorů
dochází k dysregulaci exprese proteinu bcl-2, kódova-
ného genem bcl-2. Tento protein inhibuje apoptózu pa-
tologického klonu lymfocytů, působí jejich akumulaci
a snižuje citlivost k nejrůznějším podnětům indukujícím
buněčnou smrt (včetně cytostatik). To vysvětluje, proč
při nízké proliferační aktivitě postupně narůstá pool
lymfomových buněk a proč u těchto NHL bývá omeze-
ná odpověď na chemoterapii. Zmíněná chromozomální
abnormalita není jedinou popisovanou změnou.

U lymfomů z plášťové zóny se ve vysokém procentu

nachází translokace t( 11,14), kde v důsledku této trans-
lokace se zjišťuje zvýšená exprese proteinu bcl-1, kó-
dujícího cyklinu Dl. Tento cyklin je významným regu-
látorem buněčného cyklu působící průchod fází Gl bu-
něčného cyklu. U lymfomů marginální zóny resp.
u maltomů je častou abnormalitou trisomie 2. chromo-
zomu. U agresivních lymfomů jsou chromozomální ab-
normality méně časté. Detekce těchto abnormalit může
posloužit v praxi jednak k průkazu kolonality, k určení
zbytkové populace i k přesnější identifikaci lymfomů.
Ta je velmi obtížná, neboť existuje více než 40 defino-
vaných typů NHL. Srovnávací studie na velmi počet-
ných souborech ukázaly zásadní shodu v diagnóze
NHL proti jiným malignitám až v 96 % avšak v určení
podtypů byla shoda méně než v 50 %. Je proto žádou-
cí, aby dg. NHL byla opřena o tzv. druhé čtení. Je sa-
mozřejmé, že se při diagnóze NHL nelze obejít bez po-
mocných vyšetření a stanovení různých biologických
markerů. Používá se zejména celá paleta monoklonál-
ních protilátek nejen k rozlišení B a T řady, ale přede-
vším k rozlišení subsetů buněčných populací (viz obr.
1 a 2).

Obr. 1
Korelace diferenciace B-řady a příslušných antigénu

Zralé B Aktivované
proliferujfcí B

Diferencu-
jící B

Secernující
B

la, CD 19, CD 20, CD 24

CD 10 slgM, slgD, CD 21, CD 22,
CD 35

CD 5, CD 23, CD 35, CD 54,
CD71.B-5

CD 38, PCA-1

Pro potvrzení lymfocytárního původu lze použít pro-
tilátku proti společnému leukocytárnímu antigénu
CD45. Negativita protilátek proti cytokeratinu, CEA aj.
vyloučí epiteliální původ nádoru. Protilátky proti leh-
kým řetězcům povrchových imunoglobulínů jsou uži-
tečné k rozlišení reaktivních změn od klonální prolife-
race. Jinak za specifické protilátky pro B-řadu se pova-
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Obr. 2
Korelace diferenciace T-řady a pffsluinfch antigenA

Prothy-
mocyt

Thymo-
cyt st. II

Thymocyt
st. Ill

CD 4 CD 8

T - helper T - supre-
sor

CD 2, CD 7

CD 71

CD 38 CD 3, CD 5, CD 6

CD 4 CD 8

žují CD10, CD19, CD20, pro T-řadu CD2, CD3, CD4
a CD8. Proliferační aktivitu lze posoudit cytometrický-
mi studiemi, nebo podle antigénu Ki-67. Je to antigén,
exprimovaný ve všech fázích buněčného cyklu s výjim-
kou fáze GO a Gl a jeho přítomnost odráží proliferační
aktivitu příslušné buněčné populace. Existuje jasná ko-
relace mezi pozitivitou Ki-67 a stupněm agresivity lym-
fomu. Podobný význam má i barvení na PCNA (prolfi-
erating cell nuclear antigen). Koncentrace LDH a beta-
2 mikroglobulinu reflektuje velikost nádorové masy.
Exprese HLA-DR na povrchu lymfomových buněk, či
detekce adhezních molekul umožňuje do určité míry
předvídat léčebnou odpověď.

Snaha o přesnou identifikaci lymfomu je motivována
především praktickými důvody, neboť má rozhodující
význam pro volbu optimální léčby. Pro klinickou praxi
byl navržen větší počet klasifikačních systémů, který se
měnil a doplňoval s narůstajícími poznatky imunologie
a molekulární biologie. Tab. 2 uvádí nejčastěji používa-

Tab.2
RŮZNÉ KLASIFIKACE NHL

Lukes a Collins
Dorfman
Rappaport
WHO
Kielská klasifikace
Working formulation
REAL

né klasifikace. Nejnovější klasifikace REAL (Tab. 3) byla
sestavena s cílem vyčlenit jednotky, které jsou v běžné
praxi dobře rozpoznatelné (v typických případech i bez
náročnějších doplňujících vyšetření). U těchto NHL
vznikaly zdánlivé diagnostické rozpory pouze na zákla-
dě odlišné terminologie.
Za obecně přijatelné se považuje dělení na B a T lym-
fomy, při čemž posledně jmenované mají horší pro-
gnostické výhledy. Pokud jde o stanovení příslušnosti

Tab. 3
REVISED EUROPEAN-AMERICAN
LYMPHOMA CLASSIFICATION (REAL)

B-cell lymphomas T-cell lymphomas

LOW GRADE
B-CLL / SLL, PLL
Lymphoplasmocytoid L.
Follicle center L.
Marginal zone L. (MALT)
Mantle cell L.

AGRESSIVE
Diffuse large cell L.
Primary mediastinal

large B-cell L.
Burkitt's lymphoma
Precursor B-cell

lymphoid L.

LOW GRADE
T-CLL, PLL
LGL-T type / NK type
Mycosis fungoides /

/ Sézary s.

AGRESSIVE
Peripheral T-cell L.
Angioimunoblastic

T-cell L.
Intestinal T-cell L.
Adult T. cell L. / leuk
Anaplastic large cell L.
Precursor T-lymphoid L.

k předpokládaným fyziologickým protějškům v dife-
renciální posloupnosti lymfocytů, která je v mnohých
ohledech stále nejasná, považuje se zatím za spolehlivé
pouze dělení na skupinu lymfomů prekurzorových
(méně diferencovaných) a tzv. periferních, a to jak
v řadě B tak v řadě T. Vlastní dělení na klinicky agre-
sivní a indolentní typy klasifikace původně neobsahuje
s poukazem na velmi širokou variabilitu biologického
chování u téhož typu lymfomu v individuálních přípa-
dech. Nicméně i s vědomím této variability se v dalším
výkladu o léčebných možnostech přidržíme dělení na
indolentní a agresivní formy NHL.

V této klasifikaci se objevují některé nové jednotky,
které jsou v tab. zvýrazněny a o nichž se stručně zmí-
níme. Všechny ostatní jednotky (celkem téměř 50), v je-
jichž klasifikaci nebylo dosaženo obecného konsensu
a u nichž není zcela jasný ani význam klinický, jsou
v klasifikaci uvedeny jako „provisional". Jedná se v řadě
B např. o subtypy folikulárních lymfomů podle veli-
kosti buněk, o nodální formu marginálních lymfomů,
splenický lymfom s vilosnímmi buňkami a j . V řadě
T např. subkutánní paniculitický lymfom, anaplastický
velkobuněčný lymfom a j .

Mantle cell tymphoma - (lymfom z plášťové
zóny) odpovídá centrocytickému lymfomu původní
Kielské klasifikace a difusnímu small chleaved cell type
podle WF. Jeho morfologické, imunologické a mol. bi-
ologické charakteristiky jsou nyní přesně definovány
a dokládají, že jde o elementy odlišné od pravých cent-
rocytů B-folikulu. Biologické chování je rovněž odlišné
od centrocytomu. Prognóza je horší a lymfom je zpra-
vidla rezistentní na léčbu. Dosažení kompletní remise je
vzácností, medián přežití je 30 měsíců.

NHL marginální zóny mají naproti tomu většinou
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indolentní průběh. Do této skupiny patří několik jed-
notek, mimo jiné se sem řadí i extranodální lymfomy
označované jako MALTOMY (mucosa assoc. lymphoma
tissue). Mohou vznikat v lymfatické tkáni bronchů
(BALT), mohou se vyskytovat ve slinných žlázách, ve
štítné žláze nebo v orbitě. Nejčastěji jsou však v trávi-
cím traktu (GALT), především v žaludku. V nedávné
době byla popsána souvislost mezi vznikem těchto
maltomů a infekcí Helicobacter pylori (patrně jako dů-
sledek nespecifické chronické antigenní stimulace).
V těchto případech může vést eliminace Helicobactera
ke kompletní remisi. Antigenní stimulace se patrně
uplatňuje i při vzniku maltomů ve štítné žláze, kde čas-
to předchází Hashimotova thyreoiditis. Ve slinné žláze
se maltom vyvíjí na podkladě tzv. MESA (myoepiteliál-
ní sialoadenitis), označované dříve jako BLFL (benign
lymphoepitelial lesions). Při výběru léčby je nutno vy-
cházet jak z podrobného stagingu, který i zde může
prokázat okultní diseminaci, tak z podrobné histologic-
ké analýzy, protože transformace do vysokého stupně
malignity (s většími buňkami) není nijak výjimečná.

Ze skupiny agresivních NHL popisuje nová klasifi-
kace zejména primárně mediastinální B-cell lymfomy,
vycházejícíc patrně z medulárních buněk thymu, mor-
fologicky podobných imunoblastům někdy i RS buň-
kám. Častá je skleróza. Lymfom jeví lokální progresi
často s příznaky obstrukce dýchacích cest či sy v. cava
superior. Dále jsou to anaplastické velkobuněčné lym-
fomy (většinou řady T). Charakteristickými znaky těch-
to lymfomů je pozitivita barvení na CD 30 nebo Ki-1 an-
tigén a opět specifické chromozomální translokace
mezi chromozomem 2 a 5. Do skupiny agresivních
T-lymfomů se řadí též vzácný angiocentrický lymfom.

Kromě histologické diagnózy je pro terapeutické roz-
hodování přínosem tzv. prognostický index (IPI).
Vychází ze základních klinických údajů, které jevily ne-
závislou prognostickou výpověď v multivariačních hod-
noceních. Jedná se o celkový stav (PS), věk (s dělítkem
60 r), klinické stadium a počet postižených extranodál-
ních lokalizací. Z laboratorních vyšetření se považuje za
nejvýznamnější hodnota LDH.

Přesné stanovení diagnózy je základním předpokla-
dem pro optimální výběr léčebných prostředků, které
v přehledu probereme. Léčebný postup je schématicky
znázorněn v tab. 4.

U NHL s nízkým stupněm malignity se zejména
u asymptomatických nemocných doporučovala pouhá
observace (watch and wait). Zastánci pouhého sledo-
vání argumentují tím, že choroba bývá po řadu měsíců
i let stacionární, popisují se i spontánní regrese adeno-
megalie. Riziko možného přechodu indolentního NHL
ve formu s vyšším stupněm malignity se považuje spí-
še za výhodu, neboť vysoce maligní NHL jsou v určitém
procentu vyléčitelné. Naproti tomu se zdá neetické ne-
využít možnosti, která často zlepší kvalitu života ne-
mocného. U nemocných v lokalizovaném stadiu je vět-

Tab. 4
ZÁSADY LÉČEBMÉ STRATEGIE U NHL

NHL s nízkým stupněm malignity

stadium I a II stadium III a IV

OBSERVACE
(Watch and

RÁDIOTERAPIE - - — y

EF adjuv. chemoterapie

CHEMOTERAPIE-^
bulky disease

rádioterapie
(adjuv. TNI?)

TNI, TLI
CHEMOTERAPIE

IMUNOTERAPIE

NHL se středním a vysokým stupněm malignity

CHEMOTERAPIE

rádioterapie (IF)
šinou indikována rádioterapie. Může zajistit až u 80%
nemocných dlouhodobou remisi. V posledních letech
se však poněkud změnil názor na potřebný rozsah ozá-
ření. Namísto pouhého ozáření postižené oblasti (IF) se
doporučuje extenzívní ozáření sousedních uzlinových
oblastí (EF). Ani to nepovažují některá pracoviště za
dostatečnou záruku léčebného efektu a radí k ozáření
uzlinových oblastí na obou stranách bránice (TNI) nebo
dokonce k ozáření všech uzlin (TLI). Tvrdí, že bez tak
rozsáhlého ozáření nelze vyloučit relapsy v neozáře-
ných lokalizacích. Tomu však lze předejít i jiným způ-
sobem, např. použitím chemoterapie. Ta by měla za-
bránit i relapsům v mimouzlinových oblastech. Pokud
se chemoterapie použije jako první, pak se zdá užiteč-
né ozáření postižené oblasti (IF). U stadia III a IV. je
metodou volby chemoterapie. Její intenzita se přizpů-
sobuje věku. Chemoterapie může být následována rá-
dioterapií v případě „bulky disease". U stadia IV léče-
ného agresivní chemoterapií se popisuje též příznivý
účinek adjuvantního ozáření všech uzlinových oblastí
(TNI), které významně prodlouží bezpříznakové obdo-
bí. U nemocných mladších 50 let je výhodné odebrat
kostní dřeň pro eventuální transplantaci u NHL s níz-
kým stupněm malignity byla popsána odpověď na cy-
tostatickou monoterapii až v 80 % případů. Nejúčinnější
se jevily alkylační látky (chlorambucil, cyklofosfamid),
ale zkoušela se s dobrými efekty i další cytostatika
(antracykliny, etopozid, vinca alkaloidy). Z nových cy-
tostatik se mohou uplatnit některé antimetabolity, pře-
devším 2-chlorodeoxyadenosin (kladribin, Leustatin)
a fludarabinfosfát (Fludara). Zavedení kombinované
chemoterapie sice zvýšilo procento kompletních remisi
(z 13 na 37 %), ale celková doba přežití zůstala ne-
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změněna. Teprve použití agresivnějších režimů ukáza-
lo, že lze do značné míry zvrátit nepříznivý průběh in-
dolentních NHL. Zda tato léčba může skutečně přispět
k jejich vyléčení bude nutno posoudit až s delším ča-
sovým odstupem. Pro agresivní léčbu se rozhodujeme
zejména u mladších nemocných, nejčastěji volíme
kombinace PROMACE-MOPP, kdežto u starších nemoc-
ných volíme méně agresivní léčbu (COP či CHOP).

U NHL s nízkým stupněm malignity se může uplatnit
též imunoterapie ve formě interferonů. Léčba IFN alfa
má význam pro prodloužení bezpříznakového období,
především u folikulárních lymfomů. Zkouší se též úči-
nek některých monoklonálmních protilátek. Jsou zprá-
vy o remisích po aplikaci antiidiotypové protilátky IgG.
Nevýhodou je nutnost přípravy protilátky individuálně,
pro každého pacienta.

U NHL se středním a vyšším stupněm malignity
je základní metodou chemoterapie, používající kombi-
nací 2. a 3- generace. Vývoji rezistence se čelí tzv. fle-
xiterapií zařazující do protokolu střídavě různé kombi-
nace. V nedávné době však byly publikovány zprávy
poukazující na skutečnost, že agresivní léčba náročná
pro pacienta i ošetřující tým a náročná i ekonomicky
nepřináší diametrálně lepší výsledky, jakých bylo dosa-
Obr. 3
Křivky přežití nemocných s NHL, letěných různými režimy
(podle Fishera - New Engl. J. Med., 328 : 1002, 1993)

100

0

—•CHOP
— m-BACOD
— ProMACE-CytaBOM
— MACOP-B

2 4
Time after randomization, y

Patients
at risk, n

225
223
233
218

Relapses
or death, n

114
109
115
119

6

3-year
estimate, %

41
46
46
41

ženo kombinací CHOP (obr. 3). Tento názor není však
všeobecně akceptován. Naopak se poukazuje na ús-
pěch agresivních myeloablatívních režimů s podporou
růstových faktorů a periferních kmenových buněk,
popř. následnou autologní transplantací kostní dřeně.
I u této kategorie NHL může být užitečné dodatečné
ozáření postiženého místa (IF). Jinak se rádioterapie

uplatní hlavně u mimouzlinových forem, kde připadá
významná úloha i chirurgické léčbě. Naproti tomu imu-
noterapie je u vysocemaligních NHL neúčinná.

U NHL se středním a vysokým stupněm malignity je
v každém případě nutná kombinovaná chemoterapie.
Základní a velmi účinnou léčbou je kombinace CHOP.

U zvláště agresivních lymfomů je nutno použít režimy
jako u akutních leukémií, včetně profylaxe postižení
CNS. Není třeba zdůrazňovat, že agresivní chemotera-
pie se neobejde bez intenzívní podpůrné léčby.
Chemoterapeutické režimy se od počátku 80. let. po-
stupně měnily a přizpůsobovaly novým poznatkům,
s cílem omezit na minimum riziko léčebného neúspě-
chu. Jejich přehled je v tab. 5.

Tab. 5 Režimy 1. generace
CHOP
BACOP
COMLA

Režimy 2. generace
COP / BLAM
M-BACOP
ProMACE-MOPP
PACEBO-(PAMitCEBO

Režimy 3. generace
PROMACE d1 MOPP
MACOP-B

Za hlavní příčiny neúspěchu byly považovány:
1. Vysoká růstová frakce a krátký zdvojovači čas malig-
ního buněčného klonu. Na jedné straně právě vysoká
proliferační aktivita zaručuje značnou citlivost k che-
moterapii, ale na druhé straně znamená velmi rychlé
doplnění maligní populace v přestávce mezi dvěma ků-
rami chemoterapie.
2. Častý a poměrně rychlý vznik rezistence k podávané
léčbě se přisuzuje vzniku spontánních mutací, které
jsou příčinou značné heterogenity nádorové tkáně. Ta
se projeví nestejnou citlivostí k podávané léčbě. V rych-
le proliferující populaci se počet mutant zvyšuje, ne-
hledě na to, že genetickou instabilitu může umocnit
i účinek podávaných cytostatik. Po skončení cyklu che-
moterapie dochází k proliferační explozi a riziko vzni-
ku rezistentních klonů je tím větší, čím delší je přestáv-
ka mezi cykly. Mimo to chemoterapií je možno indu-
kovat i fenomén mnohočetné rezistence.
3. Riziko neúměrně toxicity chemoterapeutických reži-
mů snažících se respektovat požadavek co nejkratšího
intervalu mezi 2 cykly a co nejvyšších dávek cytostatik.
Tento požadavek vyplývá ze snahy o eliminaci obou
zmíněných překážek léčebného úspěchu.

Úpravy léčebných režimů se týkaly složení kombina-
cí, dávek jednotlivých komponent a intervalů mezi cyk-
ly. Do kombinace se zařazovala cytostatika s různými
mechanismy účinku, která se mohou vzájemně poten-
covat a mohou postihovat různé subpopulace buněk
s různou citlivostí. Obměny ve složení kombinací mají
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snížit riziko klonální divergence. S přihlédnutím k vy-
soké růstové frakci se ukazuje jako výhodné zařadit
do kombinace i fázově specifická cytostatika (MTX,
ara-C). Pokud jde o dávky cytostatik, bylo již dříve zjiš-
těno, že jen dostatečně vysoké dávky v úvodní léčbě
mají naději na optimální léčebný účinek. Zejména vý-
znamná je relativní intenzita dávky. Jinými slovy, táž
dávka podaná v kratším časovém rozmezí je účinnější
než vyšší kumulativní dávka aplikovaná v delším časo-
vém rozmezí. Z toho vyplynula snaha zkrátit intervaly
mezi podáním chemoterapie, což ovšem naráží na rizi-
ko hematologické toxicity. Té se snažíme čelit intenzív-
ní podpůrnou léčbou, včetně použití hemopoetických
růstových faktrorů.

Snaha vyhovět těmto požadavkům vedla k sestavení
mnoha variantních režimů. Režimy I. generace braly
v úvahu hlavně možnou potenciaci účinku různých cy-
tostatik. Režimy 2. generace berou na zřetel účinnější li-
kvidaci rychle proliferujících klonů zařazením antimeta-
bolitů. Kombinace 3- generace se snaží o syntézu všech
požadavků. U kombinace MACOP B je léčba prakticky
kontinuální.

Značným problémem zůstává léčbě rezistentních fo-
rem a léčba relapsů. V tab. 6 uvádíme několik režimů,
které se zdají užitečné v případě relapsu. Jinou mož-
ností jsou myeloablatívní režimy s následným převo-

Tab. 6
NĚKTERÉ KOMBINACE K LÉČBĚ NHL V RELAPSU

cytostatika

metyl-GAG
ifoslamid
metotrexát
etopozid

dexametazon
cytarabin

cisplatina

etopozid
metylprednizon
cisplatina
cytarabin

dem PBPC

Závěrem

denní dávka
[mg/nf]
500
1000
30
100

40 mg/d.
2000

100

40
500 mg/d.
25
2000

aplik.
cesta
i.v.
inf.
i.v.
inf.

p.os
i.v.

kont. inf.
24 h

i.v.
i.v.
kont. inf.

dny podání opak. cyklu

1 a 14
1 a ž 5
3
1 a ž 3

1 a ž 4
1

1xza3týd.

1xza3týd.

(2x za 24 h)

1 a ž 4
1 a ž 4
1 a ž 4

4 (po skončení
inf. s cisplat.)

nebo autologní

lze konstatovat,

kostní

že v

1xza3týd.

dřeně.

posledním

poznámka

kombinace
MIME

kombinace
DHAP

kombinace
ESAP

desetiletí
došlo k určité stagnaci. Nebyl popsán žádný převratně
nový léčebný způsob. Současně však se setkáváme
s velmi závažnými chybami v diagnostice NHL a tak
mnoho nemocných je zbaveno nejen vyhlídek na vylé-
čení, ale i na dosažení uspokojivé remise.

Maligní lymfoproliferace a jejich léčba -
CLL, PLL, HCL

STRAUBJ., HÁBERJ.

1. CLL - chronická lymfatická leukémie
CLL tvoří 25 % všech leukémií. Její léčba se řídí kli-

nickým stadiem a dalšími faktory, kam patří stupeň
a typ infiltrace kostní dřeně, sérové markery, imunofe-
notyp a cytogenetický profil. U 50 % nemocných pro-
bíhá choroba vcelku indolentně, s velmi pomalou pro-
gresí. Zahájení léčby v počátečním období nemoci, sta-
diích 0. a I., neovlivní progresi u cca 55 %, zatímco
u neléčených je rychlejší progrese patrná zhruba
u 70 %. Celková doba přežití však zůstává u obou sku-
pin stejná, proto v této fázi léčbu většinou nezahajuje-
me. Tu začínáme až ve stadiu II.-IV., t. j. při podlesu hb
pod 100-110 g/l„ trombocytepenii pod 80 lOOxlOVl,
absol. lymfocytoze vyšší než 50xl0Vl, výrazné adeno-
megalii s lokálními komplikacemi, hepatosplenomega-
lií, autoimunní hemolytické anémii, progresivním úbyt-

ku hmotnosti... Do té doby se nemocní pouze dispen-
zarizují s ambulatními kontrolami po 2-3 měsících.
Mezi léky první volby stále patří alkylační látky - chlo-
rambucil ev. cyklofosfamid. Přidání prednisonu nezlep-
šuje léčebnou odpověď a zvyšuje riziko komplikací
včetně oportunních infekcí. Prednison je indikován
pouze při současné anémii či trombocytopenii. Při pro-
gresi onemocnění je pak indikována kombinovaná léč-
ba (COP, CHOP, miniCHOP, M2-protokol). V posled-
ních letech se do léčby nízce maligních lymfomů včet-
ně CLL zařazují purinová analoga: fludarabin, CDA -
2-chlordeoxyadenozin (cladribin-Leustatin) a DCF-2-de-
oxykoformycin (Pentostatin). Prozatím největší zkuše-
nosti jsou s použitím fludarabinu. Fludarabin je proti
konvenční kombinované chemoterapii účinnější u do-
sud neléčených nemocných. U předléčených již výraz-
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ně lepších výsledků není dosahováno. Vzhledem k vy-
soké toxicitě a finanční náročnosti doporučujeme flu-
darabin jako lék první volby u mladších nemocných,
kde není možnost transplantace. U ostatních je potom
solidní alternativou při rezistenci na konvenční chemo-
terapii. V posledních studiích se stále více zkouší apli-
kace ostatních dvou purinových analog CDA či DCF. Při
použití CDA u předléčených nemocných udávají v po-
slední době někteří autoři dosažení vyššího procenta lé-
čebné odpovědi (40-60 %) než u fludarabinu. Výsledky
jsou však dokumentovány na malých souborech ne-
mocných. Proto je nutno vyčkat výsledků dalších vět-
ších studií. Výsledky s Pentostatinem jsou o něco horší
(20-30 %).

Novou metodou v léčbě CLL je autologní transplanta-
ce periferních kmenových buněk, jejíž indikace se nyní
upřesňují. Výsledky teprapie monoklonálními protilát-
kami jsou zatím neuspokojivé. Proto tato léčba dosud
zůstává na úrovni experimentální. Rádioterapii lze pou-
žít při chemorezistentní adenomegalii či splenomegalii.
Při výrazné splenomegalii, která je příčinou anémie či
trombocytopenie a nereaguje na chemoterapii a korti-
koterapii, je indikována splenektomie. Interferon se
v léčbě CLL prakticky neuplatnil.

Infekční komplikace jsou ve více než 50% příčinou
smrti u nemocných s CLL. Základní příčinou je defekt

jak celulární, tak později humorální imunity. Aktivní
imunizace je obvykle inefektivní. Substituční léčba vy-
sokými dávkami gamaglobulinů je podle současných
názorů vyhrazena nemocným s hypogamaglobulinemií
provázenou opakovanými infekčními komplikacemi.

2. Protytnfocytární leukémie
Terapie PLL je stále neuspokojivá. Léčba chlorambu-

cilem je většinou neúspěšná, stejně jako rádioterapie.
Jediným možným léčebným přístupem je kombinovaná
chemoterapie nejčastěji - CHOP, a nyní stejně jako
u CLL purinová analoga - zejména fludarabin. V akut-
ním stavu je přínosná leukafereza.

3. Vlasatá leukémie
Do nedávné doby byla léčbou první volby splenekto-

mie, která vedla k navození klinické odpovědi: u 70 %
nemocných.

Dnes se lékem první volby stal chlordeoxyadenozin -
Leustatin s vyšším procentem navozených kompletních
remisí a jejich delším trváním. Obvykle se podává jeden
cyklus, někdy je však třeba podat cyklů více.

Léčba interferonem alfa se pro časté relapsy po jeho
vysazení a značnou finanční náročnost omezuje pouze
na specifické indikace.

Mitoxantron v kombinaci
s prednimustinem (PmM) v léčbě pacientů
starších sedmdesáti let s nehodgkinskými

lymfomy (NHL)
KarlLANDYS, UUa HULTÉN, Lars TOSS, Gertrud BERG, Annika MICHANEK

Onkologická klinika univerzitní nemocnice Sahlgrenska, Goteborg, Švédsko

V období od března 1984 do února 1992 jsme léčili
62 pacientů starších sedmdesáti let v klinické studii
s použitím PmM. Výběr pacientů zahrnoval ověřenou
histopatologickou diagnózu podle Kielské klasifikace,
funkční stav pacienta > 3 WHO a ukončení předchozí
léčby před více než 4 týdny. Medián věku byl 77 let,
rozpětí 70-92. Ve skupině bylo 24 mužů a 38 žen.
Třicetdva pacientů mělo NHL vysoké malignity (UNHL):
12 CB, 7 CB/CCd, 4 IB a 9 mělo jiný druh blastického
lymfomu. Třicet pacientů mělo NHL nízké malignity

(INHL): 14 CB/CCn, 7 CCd, 4 IC a 5 mělo jiný druh
B-buněčného lymfomu, klasifikovaného jako INHL.
Mitoxantron byl podáván v dávce 8 mg/m2 intravenóz-
ne první a druhý den cyklu. Prednimustin byl podáván
perorálně v absolutní dávce 100 mg denně u pacientů
s tělesným povrchem < 1,6 m2 a v dávce 150 mg den-
ně u pacientů _§ > 1,6 m2 tělesného povrchu ve dny 1-5
cyklu. Cyklus byl opakován každý čtvrtý týden. Medián
celkového počtu cyklu na pacienta byl 5. Kompletní re-
mise byla dosažena u 23 ze 30 pacientů s INHL a u 24
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ze 32 s UNHL. Hematologická toxicita byla přijatelná.
Nehematologická toxicita byla zaznamenávána zřídka.
Kardiotoxicita nebyla pozorována. Smrt v průběhu
nebo následkem léčby nebyla zaznamenána. Recidíva
lymfomu se vyskytla u 15 pacientů s INHL a u 14
s UNHL v průběhu 7letého sledování. Medián doby do
výskytu recidívy byl 10 měsíců, rozsah 2-56w -
u UNHL a 17 měsíců, rozsah 4-50 = u INHL pacientů.
Dlouhodobé přežití bez recidívy bylo zaznamenáno
u 9 % (3/32) u pacientů s UNHL a u 23 % (7/30) s INHL.
Celkové přežilo 19 % z celé skupiny - 12/62 pacientů.
PmM je účinná léčba NHL u pacientů starších 70 let.
K přednostem patří efektivita u dříve léčených pacien-
tů, nízký profil toxicity a dobrá snášenlivost.

ELDERLY PATIENTS
IMPORTANT SEGMENT OF THE POPULATION
DIFFERENT INDIVIDUAL APPROACH
INTENTION OF THE TREATMENT

NHL KIEL CLASSIFICATION

TOTAL UNHL INHL

UNHL
CB/CCd
CB
IB
UL

INHL
CB/CCn
CCd
IC II, III
IL

CRrate
IN > 70 YRS OLD PATIENTS TREATED WITH VPl6+Pm
IS COMPARABLE WITH THAT OBSERVED BY ARMITA-
GE and POTTER TREATED WITH CHOP

TOXICITY
3% DEATH IN VP16+PRM

30% DEATH IN CHOP

ZAGONEL, TIFELLI, CARBONE 1986

• MTTOXANTRONE + PREDNIMUSTINE
(PmM, NOSTE)
cancer Treatment Reports 71:1209-1212, 1987
Investigational New Drugs 6:105-113, 1988

Sex
Male
Female

24
38

13
19

11
19

PATIENT CHARACTERISTICS NHL > 70 YRS

n
Stage II-IIIE
IV
Nodal bulky
Extranodal
B-symptoms present
absent
Bone marrow involvement
not involved

UNHL
32
22
10
12
20
9
23
7
25

INHL
30
11
19
5
25
12
18
17
13

PATIENT CHARACTERISTICS NHL > 7 0 YRS

n

Extranodal involvement
N + BM+
N + SKI+
N + WR+
N + ORBIT + BM+
N + PAROTIS+
N + BREAST + BN+
WR + STOMACH
N + BAB + MESENTERY +
N + PULMONARY + BM+
N + WR + ORBIT + BM+
N + KIDNEY + BM+
N + RECTUM+

UNHL
32

20
4
5
5
2
2
1
1

BM-
-
-
-
_

INHL
30

25
9
3
4
2
-
-
-
2
2
1
1
1

N Nodal, BM Bone marrow, WR Waldeyer's ring, BAB
Bulky abdomen

PATIENT CHARACTERISTICS NHL > 70 YRS

• PmM versus COP

Leukemia 10:836-843, 1996

PATIENT CHARACTERISTICS

TOTAL
n 62

Age
Median
Range

NHL>

UNHL
32

77
70-92

70 YRS

INHL
30

76
70-91

n
Previously trated
ADM
OTH
Non

Cardiac risk factors
IHD, MI
ATRIAL FIBRILLATION
PLE EFFUSION

UNHL
32

10
3

19

8
1
1

INHL
30

1
10
19

7
1
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TOXICITY % DURING 142 COURSES OF PmM
DV 32 PATIENTS WITH UNHL

GRADE 1

WBC
PLATELETS
N/V
HAIR LOSS
STOMATITIS
INFECTION

14,0
1,4
8,5
5,6
3,5
4,2

11,3
2,8
2,1
2,8
-
2,8

1,4

TOXICITY % DURING 145 COURSES OF PmM
IN 30 PATIENTS WITH INHL

GRADE 1

WBC
PLATELETS
N/V
HAIR LOSS
STOMATITIS
INFECTION

7,2
1,2
3,6
4,8
1,8
1,2

6,0
8,5
2,4
3,0
-

Total

0,6

0,6

RESULTS OF PmM IN TREATMENT
OF ELDERLY PATIENTS WITH UNHL

CR Non-CR Survivors

32 24 8 4
Clinical stage
II-IIIE
IV
B-svmptoms
Present
Absent
Bone marrow
Involved
Not involved

22
10

9
23

7
25

17
7

4
20

5
19

5
3

5
3

2
6

3
1

-
4

1
3

RESULTS OF PmM TREATMENT
OF ELDERLY PATIENTS WTTH UNHL

Total

n
Previouslv treated
ADM
OTH
Non

* Risk factors
IHD/MI
ATRIAL FIBRILLATION
PLE-EFFUSION

32

10
3
19

8
1
1

CR

24

8
2
14

6
1

Non-CR

8

2
1
5

2
1
1

Survivors

4

1
1
2

RESULTS OF PmM IN TREATMENT
OF ELDERLY PATIENTS WITH INHL

Total CR Non-CR Survivors

n
Clinikal stage
II-IIIE
IV
B-symptoms
Present
Absent
Bone marrow
Involved
Not involved

30 23

11
19

12
18

17
13

9
14

8
15

12
11

2
5

4
3

5
2

4
4

4
4

4
4

RESULTS OF PmM IN TREATMENT
OF ELDERLY PATIENTS WITH INHL

Total CR Non-CR Survivors

30 23
Previouslv treated
ADM
CLB/Pm/COP
Non

* Risk factors
IHD/MI
ATRIAL FIBRILLATION

1
10
19

7
1

1
7

15

6
_

-
3
4

1
1

TREATMENT RESULTS OF PmM
IN ELDERLY PATIENTS WITH

ADVANCED NON-HODGKIN LYMPHOMA

HIGH GRADE MALIGNANCY (UNHL)

n 32

CR 24 PR 6 NR 2

RELAPSED n 14 Median TTR 10 mos (2-56)

DECEASED n 28 Cause of Death

LYMPHOMA 9
INTERCURRENT DISEASE 14
OTHER MALIGNANCY* 3
UNKNOWN 2

7 YEARS OVERALL SURVIVAL 12,5% (4/32)
D F S 9 % (3/32)
LONG-TERM SURVIVORS n-4 (48+, 49+, 99+, 158+)

• Ca PROSTATE 2, SOFT TISSUE SA 1
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TREATMENT RESULTS OF PmM
IN ELDERLY PATIENTS WITH

ADVANCED NON-HODGKIN LYMPHOMA

LOW GRADE MALIGNANCY (NHL)

n 30

CR 23 PR 2 NR 5

RELAPSED n 15 Median TTR 17 mos (4-50)

DECEASED n 22 Cause of Death
LYMPHOMA 10
INTERCURRENT DISEASE 9
OTHER MALIGNANCY* 2
UNKNOWN 1

7 YEARS OVERALL SURVIVAL 27% (8/30)
D F S 23 % (7/30)
LONG-TERM SURVIVORS n=8 (49+, 55+, 56+, 60+, 69+,
72+, 73+)

CONCLUSION

PmM IS AS EFFECTIVE IN UNTREATED PATIENTS AS
IN PREVIOUSLY DOXORUBICIN-TREATED PATIENTS

WITH ADVANCED NON-HODGKIN LYMPHOMA

ADVANTAGES:

- ACCEPTABLE HEMATOLOGICAL TOXICITY

- INFREQUENT NON-HEMATOLOGICAL TOXICITY

- PREDICTABLE CARDIOTOXICITY IN PATIENTS
PREVIOUSLY TREATED WITH DOXORUBICIN

- GOOD TOLERANCE IN TREATMENT OF ELDERLY
PATIENTS

• Ca PROSTATE 1, Ca COLI 1

UNHL

Age Sex

73/86 M
70/78 F
70/75 M
80/74 F

INHL

CHARACTERISTICS OF 12 LONG-TERM SURVIVORS

HISTOPATHOLOGY

Risk Previous
treatment

ADM 383 mg/m2

MXT 30 mg/m2

Manifastations

IB N+, BM+
CB N+.ORAL CAVITY OSS+
UL N+ BULKY
UL N+ BULKY

B-Symptoms

Absent
Absent
Absetn
Absent

No of PmM
cycles

4
3
6
3

Survival
mos

158+
99+

49+
48+

70/76
70/76
77/83
70/75
76/81
70/76
77/82
78/82

F
F
F
F
F
M
F
F

IHD

CB/CC N+ BULKY+
CB/CC N+ BULKY+
IL CLL N+ BM+
IC II N+ BM+
CB/CC N+ BULKY+
CB/CC N+ MAXILLA, CHEEK +
CB/CC N+ BM+
IL small cell N+ BM+

Present
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

8
3
6
6
3
3
3
6

73+
72+
69+
68+
60+
56+
55+
49+
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Úloha rádioterapie v léčbě maligních lymfomů
Jiří ZÁMEČNÍK

Katedra rádioterapie IPVZ, Ústav radiační onkológie, Praha
U maligního lymfogranulomu (HL) je význam rádiote-

rapie jednoznačný. Naproti tomu u nehodgkinských
lymfomů (NHL) se využití rádioterapie liší podle druhu
lymfomů, klinického stádia onemocnění a podle extro-
nodálních (E) postižených oblastí (tab.l.). U NHL je pou-
žití rádioterapie více individuální než u HL, kde je rádi-
oterapie zařazena do léčebných protokolů (tab.2.). Z
hlediska strategie léčby NHL je proto zařazení rádiotera-
pie do komplexu léčebných modalit různé (tab.4., 5., 6.).
Z hlediska taktiky léčby zářením jsou u HL ozařovací
techniky již do určité míry standarizované vyjma mantle-
techniky, která je v rádioterapii považována za jednu z
nejobtížnějších (tab.3). Každopádně by se neměla již
provádět obracením pacienta na ozařovacím stole, ale

ozařováním nemocného pouze v jedné fixní poloze. Na
tab.7. jsou uvedeny výhody ozařování mantle-technikou
jen zpředu s dosycením mediastina přímým polem zeza-
du. Tato technika předpokládá, že není postiženo zadní
mediatinum (což je HL velmi vzácné) a proto se hodí jen
pro ty případy NHL, kde zadní mediastinum není posti-
ženo. Ozařovací techniky u NHL pokrývají celou škálu
ozařovacích technik používaných v rádioterapii, včetně
ozařování elektrony (např. celotělové povrchové ozařo-
vání)- Pozn.: při ozařování infiltrace ve Waldeyerově
okruhu, které je nesmírně vzácné u HL, ale běžné u NHL
je třeba zaujmout do cílového objemu též nuchální uzli-
ny (uvádíme to proto, že v mnoha učebnicích rádiotera-
pie je to v textu uvedeno, ale na obrázcích ne).

Podíl v lymfonech
Incidence
Mortalita
Věk pacientů
Dlouhodobé přežití
Klinická symptomatologie B
Histologie
Změna histologie
Symptomy před dg.
Prognóza
u IV. klin. st.

NHL
85%
prudký nárůst (1973-88 o 50 %)
mírně stoupá
vyšší
nižší
není běžná (10-15 %
různá z různých lokaliz. (composite lymphoma)
běžná
vzácně i u IV. klin. st. (indolentní)
všeobecně špatná
lepší než u HL

HL
15%
pozvolna stoupá
prudký pokles (za 20 let asi o 50 %)
2 vrcholy
přes 75 % nemocných
běžná
může se lišit v typu při referenční čtení
vzácně
většinou přítomné
dobrá
špatná

Tab. 1. Obecné porovnání nonhodginskýcb lymfomů (NHL) a Hodgkinovy choroby (HL)
Klinicky
Hlavní prognostický faktor
Způsob léčby
Prezentace
Šíření
Postižení dřeně

jater
sleziny
mediastina
Waldeyer
GI
mezenterium
abdominální masa
CNS
kůže
testes
epitroch. a brachiální uzliny

více nosologických jednotek
histologický typ
optimální - dosud se hledá
vzácně jen v uzlinách (E, dřeň, játra)
hematogenní
běžné
běžné
není běžné
v 20 % (mimo DLL a DSNCL, kde až 30 %)
15-33 %
15-33 %
běžné
běžně
běžné
zvláštní skupina
příležitostně
obecně

Tab. 2. Porovnání NHL aHLz hlediska strategie léčby
Cílový objem (NHL, HL) lymfatické svodné oblasti, Waldeyer, CNS, abdo-

men, kůže, retrobulbární oblast, víčko, spojivky
Dávka od 2400 cGy (víčko, conjunctiva) 4000-5000 cGy

do 4140 celý mozek + 1800 cGy boost
Ozařovací techniky IF, EF, TNI, TLI, celotělové, celopovrchové,

Waldeyer, CNS minmantle
Tab. 3. Porovnání NHL aHLz hlediska taktíky léčby zářením

(asi) jedno onemocnění
klinické stádium
již klasický - „dolaďuje se"
obvykle v uzlinách (E vzácně)
postupné
není běžné
není běžné
běžné
asi v 50 %
méně než 1 %
skoro nikdy
vzácné
vzácně
vzácné
skoro nikdy
skoro nikdy
skoro nikdy

osové svodné lymfatické oblasti,
E lokalizace

3000 - 3600 cGy (+ 400 cGy boost)

IF, EF, TNI
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NHL s nízkým stupněm malignity

A) z malých lymfocytů (SLL)

B) folikulární z malých
rozštěpených bb (FSCL)
(nejčastější folik. ML)

C) folikulární smíšený z
malých a velkých roz-
štěpených bb (FML)

4% 1,2:1 60 let I. II.=10%
dřeň 40-90%; slezina 40-50%;
játra 30-40% III. IV=90%

23% 1,3:1 54 let I. II.=18%
dřeň 50-70%; slezina 30-50%;
játra 20-30% III. IV=82%

8% 0,8:1 56 let I. 11.-27%
dřeň 30-40%; slezina 30-40%;
játra 10-20% III. IV=73%

Kl. st. I. a II.

Exstirpace
W& W
RT-IF
90+%
6-8 let
vs 0
Exstirpace
W & W
RT-IF
90+%
7-9 let
vs 0
Exstirpace
W & W
RT - IF. EF
90+%
6-7 let
vs 0

III. a IV.

W& W
CHT mono (poly)
RT-TBI
40-60%
4-6 let
vs 0
w& w
CHT mono (poly)
RT-TBI
70-80%
5-7 let
vs 0
W & W
Polychemoterapie

65-85%
4-5 let
vs 0

Tab. 4. Léčebná strategie u NHL. Klasifikace dle Working formulation. První % údaj - zastoupení v NHL;
poměr mužiženy; median věku; % zastoupení stádií; extranodální postižení; W & W (wait and watch).
3 údaje v kolonkách kl stjsou CR v %, medián přežití v letech a kurabilita.

NHL se středním stupněm malignity

D) folikulární z velkých bb (FLCL) 4% 1,8:1 55 let I. II.=27%
III. IV. =73%
dřeň 25-30%; slezina 25-35%;
játra 20%; mnoho jiných E

E) difúzni z malých rozštěpených bb (leptomeningy)
(DSCL)

7% 2:1 58 let I. II.=28%
III. IV. =72%
dřeň 20-30%; slezina 20%
játra 20%; Waldeyer 30%;
kůže 10-15%; mnohé jiné E

F) difúzni z
(DML)

malých a velkých bb 7% 1,1:1 58 let I. 11.-45%
III. IV.=55%
Waldeyer 20%; slezina 15-20%
játra 15%; kosti 10-15%;
dřeň 10%; mnohé jiné E

NHL klinicky s vysokým stupněm malignity

G) difúzni z velkých rozštěpených a
nerozštěpených bb (DLCL)

20% 1:1 57 let I. 11.-45%
III. IV.=55%
GI 20%; Waldeyer 15%;
slezina 10-15%; játra 10-15%;
plíce 10-15%; kůže 10%;
dřeň 5-10%; každé E může být
postiženo

Kl. st. I.

RT - IF. EF
(+CHT)
polychemoterapie
90+%
5-6 let
většina
RT-IF (+CHT ?)
CHT?
70-80% ?
p

možná

agresivní CHT
RT?
p

RT-IF (+ CHT)
polychemoterapie
95+%
p
80%

II.-IV.

Polychemoterapie
(±RT)

60-70%
3-4 roky
40-80%
polychemoterapie

50-60%
3-4 roky
možná ve 20% ?

polychemoterapie

50-70%
2,5-3 roky
možná ve 20-30%

CHT (± RT - IF)
polychemoterapie
50-85%
1,5 roku (?)
30-60%

Tab. 5. Léčebná strategie u NHL (pokračování)
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NHL s vysokým stupněm malignity

H) z velkých bb, imunoblastický
difúzni (DIL)

I) lymfoblastický (difúzni) (DLL)

8% 1,5:1 51 let I. II.=52%
III. IV.-48%
GI 30-35%; slezina 15-20%;
játra 10-15%; Waldeyer 15;
dřeň 10%; každé E možné

KÍ. st. I.

RT - IF (+ CHT)
polychemoterapie
80+%

40-75%

II.-IV.

polychemoterapie
(+ RT - IF)
40-80%
1,3 roku
30-60%

4% 2:1 17 let I. 11.-27% Jako u dětské akutní lymfocytické leuke-
III. IV.-73% mie (ALL) T- buněk (RT CNS kurabilní)
dřeň 45-60%; plíce 30%; 50-80%
slezina 15-20%; Waldeyer 10-15%; 2 roky - i více
a mnoho jiných E 20-60%

J) z malých neroštěpených bb (DSNCL) 5% 2,6:1 30 let I. 11.-34%
u dětí ve formě Burkittova lymfomu, III. IV.-66%
u dospělých non-Burkittova lymfomu GI 45-50%; plíce 25-30% a

mnoho jiných E

Tab. 6. Léčebná strategie u NHL (pokračování 2.)

RT-IF (+ CHT)
polychemoterapie
70+%
1 rok - i více
30-60%

polychemoterapie

45-60%
1 rok - i více
20-40%

Stejná denní dávka ve
všech ozařovaných objemech
vykrytí plieni tkáně
stínění míchy
prozářený objem
zatížení krvetvorné dřeně
homogenita rozložení dávky

vykrytí prsních Žláz
ozáření dutiny ústní

Klasická mantle-technika

nutné kompenzační filtry

dvoje bloky
nutné
větší
větší

Mantle jen zpředu

principiálně zajištěna

jedny bloky
není nutné
menší
menší

homogenní nejen v cílovém objemu, větší spád dávky v předním mediastinu
ale i v ozařovaném objemu
obtížné až nemožné (zadní pole) jednoduché
ze zadního pole není

Tab. 7. Výhody techniky ozařování mantle jen zpředu a dosycení zadního mediastina 1 přímým polenu

Velkoplošné elektronové ozařování
u lymfoproliterativních onemocněni

DOLEČKOVÁ M., KUTOVÁJ., ŠABATKAJ., KRÁLOVÁ D.
Onkologické oddělení, nemocnice České Budějovice

Velkoplošné eletronové ozáření kůže u agresivních
lymfoproliferativních onemocnění napadajících kůži:
HISTORIE: První celotělové ozáření kůže elektrony -
1953
Standfordská skupina 1975 (Bagshaw, Eltringham) -

prokázala nesporný význam této léčebné metody
INDIKACE: lymfom non Hodgkinova typu postihující
pokožku včetně mycosis fungoides a také u Kaposiho
sarkomu
KURATIVNÍ ÚČINEK: jen při postižení kůže
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PALIATIVNÍ ÚČINEK: postižení kůže a současné posti-
žení uzlin či vnitřních orgánů

mnoho rozdílných technik - rozdíly ve frakcionačních
schématech, jednotlivé i celkové dávce, v SSD, použité
energii elektronů, počtu polí, velikosti polí (parciální,
polotělové, celotělové ozáření kůže)
CÍL:
1) odstranění floridního onemocnění, ale i zabránění
manifestace subklinických mikroskopických ložisek
v ozářené kůži
2) rychlé poskytnutí úlevy od nepříjemných symptomů
nemoci (svěděni, bolest)
3) zmenšení a odstranění nevzhledných infiltrátů de-
struujících kůži
4) metoda šetřící kostní dřeň a vnitřní orgány x che-
moterapie
5) ekonomická výhoda x chemoterapie
VÝHODY:
1) celotělové ozáření kůže - terapeutický efekt
2) šetřící kostní dřeň a vnitřní orgány
3) ekonomická výhoda
NEVÝHODY: poddávkování některých oblastí (anato-
mie - tvar lidského těla, vlastnosti elektronového záře-
ní)
KRITICKÉ OBLASTI:
1) hledisko dávky (poddávkování): axilly, perineum,
chodidla, intertriginosní oblasti - zejména submammár-
ní
TLD (termoluminiscenční dosimetrie) - zmapování celé
ozařované plochy kůže, přehled o velikosti dávky po-
třebné k dosycení
2) biologické hledisko: oči - oční čočky, testes, prsy
3) kosmetické hledisko: vlasy, řasy, obočí, nehty
RTO České Budějovice - velkoplošné elektronové záře-
ní od r. 1975 na betatronu čs. výroby - statická terapie
Onkologické oddělení Č. Budějovice - velkoplošné
elektronové záření od r. 1993 na lineárním urychlovači
Clinac 2100 firmy Varian - statická terapie

- pohybová terapie

A) STATICKÁ TERAPIE
1) Betatron
- pohyblivý stojan na kolečkách, jehož stěna se skláda-
la z několika různě nastavitelných stínících olověných
desek

- max. velikost polí při SSD 200 cm byla 40x40 cm
- nevýhoda: dlouhý ozařovací čas, proto u některých
nemocných jsme volili skládání menších polí při SSD
65 cm

Srovnáním obou technik je možné ocenit výhody vel-
kých polí: predávkovaní či poddávkování v oblastech
navazování polí se významně zmenšuje se zmenšením
počtu polí.
2) lineární urychlovač
Od r. 1993 modifikovaná technika pro lineární urychlo-
vač Clinac 2100 firmy Varian, vyšší dávkový příkon do-
voluje použít velkých polí bez podstatného prodlouže-
ní ozařovací doby

- stojan umožňující větší variabilitu polohy pacienta
výškově vzhledem k isocentru ozařovače a i velikosti
polí
- při SSD 200 cm dosažená velikost polí je 80x80 cm (4
pole dovolují ozářit celého pacienta)
Oblast hlavy byla ozářena při SSD 100 cm zepředu a ze-
zadu v poloze na zádech a na břiše. Oční čočky byly
kryty 1,5 mm Pb, které byly zavedeny mezi víčka a ro-
hovku.

Svazek elektronů energie 6 MeV při našem dávkovém
příkonu dovolil dávku 2 Gy pro pole aplikovat asi za
0,5 min.
Komfort pacienta zlepšen - zkrácení ozařovacího času.

f HDTSa ZávisíoBt n i nou ce bu«-up Material PLEXI 250 MU. SSD 100 * dy na (xwrcti p klané |
I aesKy jtzn dozlmettv v r zn ch vzOateTOstach) 1000 MU, dozlmeny na povrcmi lanlomu" [

15 20
Tlou kaPtEXI (mm)

Celková aplikovaná dávka:
Max. dávka:

30 Gy
v 1 - 1,5 cm pod
povrchem kůže

B) POHYBORÁ TERAPIE
Ve snaze zlepšit homogenitu rozložení dávky - změna
statické ozařovací techniky za pohybovou - rotační.
Freeman 1992 - modifikace této metody
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pacient v ozařovací poloze „baletky", vztyčenou mkou
se drží držadla, upevněného pomocí pohyblivého klou-
bu ke stropu ozařovny a rotuje na pohyblivé točně.
Složením 2 polí při 2 různých úhlech gantry (8° dolů
a 27° nahoru) získáme dávkovou distribuci + - 5% od
nominální hodnoty.
Graf 2 - rozložení dávky v ozař. postavení v podélné
ose pacienta.
( C m ) Gantry: 278.7 - 1500 MU + 243.1 - 1500 MU "»""
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Graf 3 - rozložení dávky na válcovém fantomu v hori-
zontální rovině.

{Odezva)

24505
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Dávková distribuce na válcovém fantomu o poiměru 39,8 cm

14505

12505

10505

8505

otáčení spouštěno automaticky synchronně se svazkem
záření.
Postaveni pacienta:
- postavení „baletky", na točně vyznačeno dvojí posta-
vení nohou pacienta (denní střídání nakročení pravé
a levé nohy a zároveň i střídání vzpažení horní konče-
tiny = lepší rozložení dávky v problematických lokali-
zacích)
- následující ozáření pro dané postavení pacienta se za-
číná v té poloze točny vůči centrálnímu paprsku, ve
které předchozí ozáření skončilo.
Svazek elektronů en 6 Me V, j. d. 2 Gy do celk. dávky
30 Gy.
888 MU/min. - ozař. doba pro 1 pohybové pole necelé
4 min.
Monitorování ozařovaného pole TL dozimetry - vyhod-
nocení poddávkovaných oblastí.
Boost: na oblast poddávkovaných oblastí a na oblast
residuálních infiltrátů.
El. záření 6 MeV, j. d. 2 Gy, většinou 10-16 Gy.
Ochrana očních čoček: Pb plátky tloušťky 1,5 mm za-
vedené do spojivkového vaku a sledující zakřivení oč-
ního bulbu k ochraně očních čoček zepředu i ze stran.
Fixace Pb plátků gázou a náplastí.
TL dozimetrie: významně nižší nebo vyšší naměřená
dávka
důvod: zakřivení lidského těla, rozměry zejména akrál-
ních částí, charakter aplikovaného záření, vztah úhlu
svazku záření a ozařované plochy.
Maximální dávky: prsty rukou: 2,5 - 2,9 Gy
prsty nohou a nárty: 2,4 - 2,6 Gy.
Po objevení se akutní reakce si pacient obléká Pb ru-
kavice a ponožky.
Minimální dávky: perineum, submamámí oblast: 1,1 -
1,5 Gy
Celková tolerance, velkoplošného ozáření elektrony:
výborná, ale časné vedlejší účinky léčby se projevily
u všech pacientů: erytém až ložiska mokvavé dermati-
tídy, onycholýza, epilace.

125 (cm)

Točna: vysoká 50 cm, otáčí se rychlostí 8,5 ot/min.,
Onycholýza - u všech pacientů, ale nehty perfektně re-
generují
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LOKALIZACE ONEMOCNĚNÍ KŮŽE

Epilace vlasaté části hlavy se dostavuje u všech pacien-
tů, méně častá je epilace očních řas a obočí.

Mycosis fungoides odpovídá dobře na elektronové zá-
ření, i když je to v oblastech tak nepříjemných jako jsou
oční víčka.
Předpoklad - správné krytí oční čočky.
Na onkologickém oddělení v Českých Budějovicích od
r. 1972 - 1995 bylo ozářeno celkem 54 pacientů el. zá-
řením (malá, střední a velká pole - až celotělové ozáře-
ní kůže) s dg kožní formy non Hodgkinského lymfomu,
mycosis fungoides či Kaposiho sarkomu.

Dg NON HODGKIN. LYMFOMY
MYKOSIS FUNGOIDES
KAPOSIHO SARKOM 1972-1995

HLÁŠENO
V Jč KRAJI

2114

CELKEM

LÉČENO
NARTO

842

LÉČENO ELEKTRON. ZÁŘENÍM
NON HODGKIN.

LYMFOMY

18

MYKOSIS
FUNGOIDES

34

KAPOSIHO
SARKOM

2

54

Non Hodgkin
tymfomy

kožní forma

Mykosis
fungoides
Kaposiho
sarkom

CELKEM

Počet
pacientů

18

34

2

54

Mlava,
krk

7

14

1

22

Dolní, íiomí
končetiny

14

30

2

46

Trup

15

29

1

45

Rozložení patologických infiltrátů je především na kůži
končetin a trupu

CHARAKTERISTIKA SOUBORU
Věk: průměrný věk 51 let
nejmladší 19 let, nejstarší 82 let)
Efekt léčby: vždy CR čí PR
Relaps: za 1-24 měsíců - průměrně 7 měsíců
Z 54 pacientů bylo 8 ozářeno na lineárním urychlova-
či:

4 statická pole
4 pohybová terapie

Technika celotělového ozáření kůže elektrony pohybu-
jícího se pacienta se jeví jako slibná varianta:
- dosahuje lepšího rozložení dávky
- nastavení pacienta je jednodušší
- celková toxicita je dobře tolerovaná a akceptovatelná
I když nemůžeme sdělit žádné potvrzující závěry, naše
zkušenosti jsou ve shodě s literárními údaji.
Kožní T-cell lymfomy nejsou běžným klinickým pro-
blémem. Je třeba však vědět, že celotělové ozáření
kůže elektrony je u časných onemocnění st. I (praktic-
ky ve 100%) kurativní metoda, ve vyšších stádiích pak
v kombinaci s chemoterapií či velkoobjemovým ozáře-
ním.
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Možnosti rádioterapie u lymfomových
infiltrátů CNS

P. ČOUPEK, L HÁNOVÁ, R. POHANKOVÁ
Masarykův onkologický ústav Brno

Primární lymfomy centrálního nervového systému
tvoří asi 0,5-1,5% ze všech nádoru mozku. Incidence
lymfomů CNS se v posledním desetiletí mnohonásobně
zvýšila. Výskyt stoupá jednak u osob s imunodeficient-
ním syndromem (AIDS), jednak i u pacientů s normál-
ní funkcí imunitního aparátu. Výskyt je častější u do-
spělých pacientů s maximem v 5.-6. dekádě života.
U imunosupresivní populace je výskyt častější u mlad-
ších pacientů.

Lokalizace nádorové infiltrace je nejčastěji paraventri-
kulárně supratentoriálně (52%), v 34 % se nádor vysky-
tuje multicentricky, ve 12% v oblasti cerebelární, 2 %
v mozkovém kmeni. V oblasti míchy je výskyt vzácný.
(0,5 %) (Murray) - tab.l.

Lymfomy v oblasti očnice bývají často sdruženy s lym-
fomem CNS (asi v 50-70 %). Primární lymfomy CNS jsou
klinicky agresivní. Jejich biologické chování je srovna-
telné s disseminovaným lymfomem vysokého stupně
malignity.

Hlavními prognostickými faktory jsou věk a celkový
stav pacienta (Karnofského index) - tab.2. Pacienti, kte-
ří mají 60 a více let, nebo u nichž je KI menší než 70 %
mají velmi špatnou prognózu a přežití významně krat-
ší.

Statisticky významně lepší přežití je u pacientů mlad-
ších 60 let ve srovnání se skupinou starších nemocných.

Prognóza neléčených pacientů nebo těch, kteří mají
pouze symptomatickou péči, je velmi špatná doba pře-
žití u těchto nemocných se pohybuje od 1,8 do 3,5 mě-
síců.

Median přežití je pouze 2,2 měsíce 0- M- Henry).
Přežití po chirurgické resekci (bez další adjuvantní te-

rapie) udávají autoři 3,3 - 5 měsíců. Medián přežití jsou
4 měsíce - tab. 3- Vzhledem k tomu, že lymfomy CNS
rostou většinou infiltrativně a multicentricky nemá chi-
rurgická resekce větší význam. Chirurgická intervence
je důležitá pouze pro upřesnění histologické diagnózy.
Studie amerických autorů (RTOG skupiny, Eastern
Cooperative Oncology Group, The Mayo Clinic, North
Central Cancer Treatment Group) v posledních letech
prokázaly, že nejúčinnější léčbou je kombinace chemo-
terapie a rádioterapie, která je významně úspěšnější než
rádioterapie samotná.

Rádioterapie zlepšuje výsledky léčby, trvání odpově-
di je však krátké, průměrně 12-24 měsíců. Medián pře-
žití po léčbě s rádioterapií je od 15 do 18 měsíců.
Přestože rádioterapie prodlužuje přežití, její léčebný
účinek je limitovaný. Vzhledem k tomu, že lymfomy

CNS se často vyskytují multicentricky a mají tendenci
k šíření v oblasti celého mozku a k infiltraci mening, je
nutné volit velké pole, které zaujímá v ozařovaném ob-
jemu celý mozek - tab. 4.

Mnoho prací ukazuje, že existuje přímá úměra mezi
dávkou záření a kontrolou tumoru. Pollack a spol. zjis-
tili, že pacienti léčení dávkou 40-50 Gy na celý mozek
žijí signifikantně déle, než pacienti, kteří obdrželi dáv-
ku nižší.

Na základě mezinárodních studií je všeobecně dopo-
ručováno, aby pacienti se solidní lézí byli léčeni dáv-
kou 40 až 50 Gy na celý mozek a následně zmenšeným
polem na oblast primárního tumoru dávkou 10-15 Gy.

Vzhledem k velmi častému postižení zrakových nervů
a orbity (asi u 20 % pacientů) doporučuje se v ozařo-
vaném objemu zaujmout i zadní část orbity při ozáření
celého mozku. Tím minimalizujeme riziko recidívy
v oblasti očnice. U pacientů s postižením orbity dávka
40Gy/4,5 týdně významně zlepší postižení zraku, aniž
by došlo k postižení retiny.

V našem souboru bylo v letech 1991-1995 léčeno 12
pacientů s diagnózou primárního lymfomu CNS. Šlo
o nehodgkinské lymfomy vysokého stupně malignity.
Rozdělení podle věku a pohlaví ukazuje tab. 5.
Průměrný věk pacientů byl 54,4 + 71 let.

Stanovení diagnózy a lokalizace infiltrace je znázor-
něno - tab. 6 a 7. U všech pacientů byla stanovena di-
agnóza na základě CT vyšetření a histologického ově-
ření tumoru. Histologické vyšetření bylo provedeno po
neurochirurgickém zásahu nebo na základě stereotak-
tické biopsie.

V našem souboru byla nejčastější lokalizace infiltrátů
frontoparietálně nebo temporoparietálně u 8 pacientů,
ve 3 případech byl výskyt multicentricky. Rádioterapie
byla zahájena zpravidla po 2-3 cyklech chemoterapie.

Rádioterapie byla provedena megavoltovými zdroji
záření-kobaltovým ozařovačem nebo lineárním urych-
lovačem. Pacienti obdrželi dávku 40 Gy na celý mozek
a dále cíleně 10-12 Gy na tumorovou infiltraci tab. 8.

Výsledky léčby našeho souboru jsou obsaženy v ta-
bulce 9. a 10. Kompletní regrese jsme dosáhli u 5 paci-
entů, zmenšení TU infiltrace o více než 50% u 4 paci-
entů. U 1 pacienta jsme nepozorovali žádnou odpověď
a u 2 pacientů došlo k progresi onemocnění.

Bez progrese onemocnění bylo po 1. roce 7 pacien-
tů, po 2 letech 4 pacienti.
Závěrem:

Rádioterapie je velmi důležitou léčebnou metodou
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v komplexní terapii lymfomů centrálního nervového
systému. Významně zlepšuje výsledky agresivní systé-
mové chemoterapie. Doporučuje se používat většího
ozařovaného objemu a vyšší celkové dávky. Vzhledem
ke špatné prognóze a biologickému chování tumoru by
měla být celková léčba (tedy chemo i rádioterapie)
agresivní.

TAB. 1
LOKALIZACE ĽYMFOMÚ CNS

Paráventrikulárně 52 %
Multicentricky 34 %
Oblast mozečku 12 %
Mozkový kmen 2 %
Mícha 0,5 %
TAB. 2

HLAVNÍ PROGNOSTICKÉ FAKTORY
Věk < 60 roků

> 60 roků
Karnofského index 80-100 %

< 70 %
Histologie
TAB. 3

PŘEŽITÍ PACIENTŮ V ZÁVISLOSTI NA LÉČBĚ
Medián přežití (měsíce)

Neléčení 2,2
Symptomatická léčba
Chirurgická resekce 4
Rádioterapie 15-18
Chemoterapie + rádioterapie 24-36
TAB. 4

RÁDIOTERAPIE U LYMFOMŮ CNS
Zlepšuje výsledky léčby
Trvání odpovědi krátké: 12-14 měsíců
Ozařovaný objem: celý mozek
Vyšší dávka záření: 40-50 Gy

+ Boost 10-15 Gy

TAB. 5
ROZDĚLENÍ PACIENTŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ

Věk 20-30 30-40 40-50 50-60 60 a více celkem
Muži 1 1 3 2 7
Ženy 1 1 3 5
Celkem 1 2 4 5 12
Průměrný věk 54,4 + 7,1
TAB. 6

STANOVENÍ DIAGNÓZY PŘED ZAHÁJENÍM
RÁDIOTERAPIE

Vyšetření Počet pacientů
CT Scan
NMR
Histologické vyšetřen
TAB. 7

í

LOKALIZACE NÁDORU
Supratentoriálně
Paraventrikulárně
F - P, T - P
Multicentricky
Corpus calosum
TAB. 8

12
1

12

8

3
1

ROZSAH OZAŘOVANÉHO POLE
Celý mozek
Cílené na TU
Radiokobalt, lineární
TAB. 9

urychlovač

EFEKT RÁDIOTERAPIE

Kompletní regrese
Parciální regrese
Bez odpovědi
Progrese
Celkem
TAB. 10

Počet pacientů
5
4
1
2

12

40 Gy
10-12 Gy

Procento (%)
41,7
33,3

8,3
16,7

100

BEZ PROGRESE ONEMOCNĚNÍ

12 měsíců
24 měsíců

Počet pacientů
7
4

Indikace ozařování krevních derivátů
při HD-CHI

R. KOŽEVNIKOVOVÁ,J. PRAUSOVÁ
RTO FN Motol, Praha

V léčbě maligních lymfomů, především high grade
typů je užívána vysokodávkovaná chemoterapie, která
přináší řadu komplikací. Jednou z nejzávažnějších je

myelotoxicita těchto kombinací. K léčbě tohoto nežá-
doucího účinku máme v současné době k dispozici
kromě kortikoidů, lithia a substituční terapie též spéci-
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fické růstové faktory. Při HD-chemoterapie se stává
podmínkou autologní transplantace kostní dřeně nebo
periferních kmenových buněk. I v období po trans-
plantaci je v terapii anémie a trombocytopenie indiko-
vána substituční terapie, která s sebou přináší řadu ri-
zik.

Nežádoucí účinky krevních převodů jsou lékařům
dobře známé. (DIA) Pro úplnost je zde v přehledu uvá-
dím. Výskyt vedlejších reakcí je samozřejmě vyšší v těch
případech, kdy je příjemce transfúze imunosuprimován.
Při vzniku reakcí se uplatňují jak alloantigeny a allop-
rotilátky, tak i lymfocyty obsažené v dárcovské krvi.
V případě přenosu infekce mohou být zdrojem nákazy
mikroorganismy volné či fagocytované.

Na posledním místě je uvedena TA-GVHD. Jedná se
0 zvláštní typ reakce štěpu proti hostiteli, který vzniká
po podání transfúze. Tato nežádoucí reakce má sice ra-
ritní výskyt, avšak téměř 100% mortalitu. S rozvojem
nových léčebných postupů je v posledních letech čas-
těji popisován její výskyt. Touto komplikací jsou ohro-
ženi především těžce imunosuprimovaní jedinci, tedy
1 onkologičtí pacienti.

Přestože přesné příčiny vzniku TA-GVHD nejsou do-
sud zcela objasněny, je zřejmé, že ke zahájení musí být
splněna 3 kriteria (DIA):
1. Imunologické rozdíly mezi dárcem a příjemcem
2. Přítomnost imunokompetentních buněk v dárcovské
krvi
3. Neschopnost příjemce vyvolat reakci proti štěpu

Ad 1/ Nositelem imunologických rozdílů jsou HLA an-
tigény I. a II. třídy. Dosud není přesně objasněno, kte-
ré antigény jsou pro vznik reakce kritické. Krevní pre-
paráty jsou rutinně vyšetřovány na kompatibilitu v ABO
systému, ale HLA antigény jsou vyšetřovány výjimečně.
Důležitou roli hraje imunologický stav příjemce. V pří-
padě imunospurese může být i malá neshoda v HLA
systému nebezpečná.
Ad 2/ Za vznik TA-GVHD jsou odpovědné dárcovské
T-lymfocyty, důležitý je jejich počet. V posledních le-
tech je snaha podávat preparáty s minimálním obsahem
leukocytu - používá se krevních derivátů bez buffy co-
atu, leukodepletovaných. Leukodeplece se provádí po-
mocí filtrů, které snižují počet leukocytu na 106-107 na
jednotku. V literatuře jsou však popsány případy vzni-
ku TA-GVHD po podání transfúze obsahující řádově
104 leukocytu. Z těchto údajů je zřejmé, že běžně pro-
váděná leukodeplece není pro prevenci vzniku TA-
GVHD dostatečná.
Ad 3/ Neschopnost příjemce vyvolat reakci proti cizo-
rodému materiálu mohou způsobit dva mechanismy
a) imunosuprese s nedostatečnou funkcí obranných... =
neschopnost reagovat.
b) zvláštní situací je částečná shoda v HLA systému, kdy
i jedinec v relativně dobrém imunologickém stavu ne-
může rozpoznat cizorodý antigen = neschopnost roz-

poznat cizorodý antigen. Je to způsobeno tím, že lo-
kusy pro jednotlivé antigény MHC systému I. i II. třídy
jsou umístěny těsné vedle sebe na krátkém raménku 6.
chromozómu a dědí se současně jako tzv. haplotyp.
Pokud nastane situace, že dárce je homozygotní pro ur-
čitý haplotyp a příjemce heterozygotní (DIA) není pří-
jemce schopen reagovat na dárcovské antigény neboť
se shodují s jeho vlastními. Naopak dárcovské buňky
vnímají odlišné antigény MHC jako cizí a jsou schopné
vyvolat patologickou reakci GVHD. Tato zkřížená ne-
shoda vzniká nejčastěji u příbuzných I. a II. linie a v ge-
neticky homogenních populacích (japonsko, Izrael).

Na dalším DIA jsou srovnány klinické projevy GVHD.
První příznaky vznikají za 2-30 dnů po transfuzi.
Prvním projevem je horečka a erytém. Vzhledem
k akutnímu průběhu nedochází obvykle k erytrodermii
a deskvamaci. Dalším napadeným orgánem jsou játra
s postižením hepatocytů a následným funkčními proje-
vy, elevací transamináz, později ostatních parametrů.
V důsledku poškození střevního epitelu trpí nemocní
průjmy. Typickým rysem TA GVHD, střevního epitelu
trpí nemocní průjmy. Typickým rysem TA GVHD, zá-
sadně odlišným od BMTA-GVHD je postižení kostní
dřeně. Dárcovské lymfocyty destruují periferní buňky,
CFU i kmenové buňky - postupně dochází k úplné
aplázii kostní dřeně. Charakteristickým obrazem rozvi-
nuté TA-GVHD je miltiorgánové postižení s krvácivými
a infekčními komplikacemi vedoucí k exitu. V tabulce
vidíme srovnání obou typů GVHD.

Diagnóza TA-GVHD je svízelná, důkazem je průkaz
dárcovských lymfocytů v krvi hostitele pomocí HLA ty-
pizace, cytogeneticky nebo pomocí DNA diagnostiky
(nejcitlivější metody).

Léčba TA-GVHD je dosud neúspěšná, nejdůležitějším
přístupem je tedy i nadále prevence vzniku. Prvním
krokem v je vymezení rizikových skupin pacientů
(DIA). Na základě dosud známých poznatků jsou nej-
častěji uváděny tyto skupiny:
1. nedonošenci
2. vrozené imunodeficitní stavy
3. získané imunodeficity

- malignity (před BMT, aktivní léčba...)
- transplantace orgánů, kostní dřeně
- rozsáhlé chir. výkony, mimotěl. oběh
- polytraumata

4. příbuzenské dárcovství (1. a 2. linie)
Relativní indikací je pokročilý věk a těhotenství.
Při hledání účinné prevence se nejlépe osvědčilo oza-

řování, ostatní metody neměly dostatečnou účinnost.
Na dalším DIA jsou vyjmenovány jednotlivé preparáty,
pro které je indikováno preventivní ozařování - jedná
se o transfúzni přípravky obsahující buněčné elementy,
tj. erytrocytámí, trombocytární, příp. granulocyt. kon-
centráty, čerstvá plazma.

Při ozařování jsou cílovými buňkami lymfocyty, které
jsou jako buňky s vysokým proliferačním potenciálem
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vysoce radiosenzitivní. Při stanovení nejvhodnější dáv-
ky bylo potřeba nalézt hodnotu spolehlivě inaktivující
T-lymfocyty a přitom minimálně poškozující ostatní ele-
menty. Limitující je dávka pro erytrocyty, trombocyty,
které jsou na záření relativně rezistentní. Doporučo-
vaná dávka není jednotně stanovena a obvykle se po-
hybuje v rozmezí 25-35 Gy. Ozáření preparátů se pro-
vádí buď na teleterapeutických ozařovačích nebo jsou
k tomuto účelu vyvinuty ozařovače speciální. Tyto pří-
stroje mají zabudováno vlastní praktické využití jsou
samozřejmě výhodnější.

Vzhledem k tomu že s rozvoje nových terapeutických
metod v onkológii stoupá riziko vzniku TA-GVHD, je
vhodné rozšířit spektrum pacientů, kterým jsou ozařo-
vány krevní deriváty. Ozařovat tedy nejen u transplan-
tovaných pacientů, ale i u agresivních a vysokodávko-
vaných CHT, pokročilých stadií.

Při známém riziku příbuzenského dárcovství je jeho
užití u onkologických pacientů otazné a vždy by měly
být krevní deriváty ozářeny. Ve vysp. zemích se tento
způsob dárcovství prakticky neužívá.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY TRANSFÚZÍ
1. Febrilní, nonhemolytická posttransfúzní

(FNHTR)
2. Posttransfúzní syndrom akutní respirační

(TRALI)
3. Alloimunizace, refrakterita k trombocytům
4. Imunomodulace
5. Přenos infekce
6. Posttransfúzní GVHD (TA-GVHD)

reakce

tísně

KRITÉRIA VZNIKU TA-GVHD
.1. Imunologické rozdíly mezi darem a příjemcem
2. Přítomnost imunokompetentních buněk v krevním
derivátu
3. Neschopnost příjemce vyvolat rejekci štěpu

DÁRCE
A2 B44

PŘÍJEMCE
A2 A29

A2 B44 B44 B39

RIZIKOVÉ SKUPINY
1. Nedonošenci
2. Vrozené imunodeficitní stavy
3. Získané imunodeficitní stavy

- malignity
- stavy po transplantaci orgánů, kostní dřeně
- rozsáhlé chirurgické výkony, mimotělní oběh
- polytraumata

4. Příbuzenské dárcovství 1. a 2. linie

OZAŘOVANÉ TRANSFÚZNI PRÍPRAVKY
1. Erytrocytární koncentráty
2. Trombocytární koncentráty
3. Granulocytární koncentráty
4. Čerstvá plazma
5. Plná krev

DOPORUČOVANÁ DÁVKA ZÁŘENÍ V PREVENCI
TA-GVHD

2 5 - 3 5 G y
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Naše zkušenosti § léčbou non-Hodgkinských
lymfomů žaludku
Tamara KYSELÁ, Ivana ZÍKOVÁ

Rádioterapeutická klinika FNsP Ostrava-Poruba

-TJ:

'í *•'.,

Obsahem našeho sdělení je rozbor skupiny nemoc-
ných léčených s dg. HNL žaludku v letech 1984-1994 na
RTK FNsP v Ostravě-Porubě. V tomto období jsme léči-
li 30 nemocných, u kterých byla tato diagnosa stanove-
na. Ve skupině bylo 11 žen a 19 mužů s tímto věkovým
zastoupením:

Tabulka 1 - věková složení
Věk <30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
počet 4 2 9 5 8 2

Nejčastější výskyt onemocnění jsme zaznamenali mezi
40-70 rokem života, kde se vyskytlo 22 případů.
Z toho bylo:
10 pacientů s NHL nízkého stupně malignity
5 pacientů s NHL středního stupně malignity
6 pacientů s NHL vysokého stupně malignity
1 pacient s blíže neurčeným histologickým typem
Ve skupině do 40 let věku se vyskytly 4 případy NHL

s vysokým stupněm malignity a 2 případy se středním
stupněm malignity. Lymfom s nízkým stupněm maligni-
ty ve věkové skupině do 40 let nebyl zaznamenán.

Klinický obraz NHL s primárním postižením žaludku
je pestrý. Obtíže se většinou podobjí příznakům při vře-
dové chorobě žaludku nebo gastritíde a většina paci-
entů byla před stanovením definitivní diagnosy pro ně
léčena.

Tabulka 2 - příznaky
příznaky dyspepsie bolesti váh. úbytek
počet 13 20 9

anémie hematemesa melena zvracení
3 2 6 5

Nejčastějším příznakem byly dyspepsie, bolesti v epi-
gastriu a váhový úbytek. Závažnější obtíže jako hema-

temesa a melena si vyžádaly časnější chirurgický zá-
krok.

Délku trvání obtíží před stanovením diagnosy doku-
mentuje másledující tabulka:

Tabulka 3 - délka anamnesy
měsíce 1 až 3 4 až 6 7 až 9 10 až 12 více jak 12
počet 14 6 5 2 3

Téměř u poloviny nemocných byla diagnosa stanove-
na do tří měsíců od počátku trvání obtíží.

U této skupiny 14 nemocných bylo diagnostikováno:
5 případů NHL s vysokým stupněm malignity -

stadium I - 0
stadium II - 2
stadium III - 1
stadium IV - 2

4 případy NHL se středním stupněm malignity -
stadium I - 3
stadium II - 0
stadium III - 0
stadium IV - 1

5 případů NHL s nízkým stupněm malignity -
stadium I - 2
stadium II - 2
stadium III - 1
stadium IV - 0

Ve skupině s délkou anamnesy více než 3 měsíce bylo
16 pacientů - z toho bylo:
7 případů NHL s vysokým stupněm malignity -

stadium I - 3
stadium II - 2
stadium III - 0
stadium IV - 2

3 případy NHL se středním stupněm malignity -
stadium I - 1
stadium II - 2
stadium III - 0
stadium IV - 0

5 případů NHL s nízkým stupněm malignity -
stadium I - 3
stadium II - 1
stadium III - 0
stadium IV - 1

1 případ NHL neměl blíže určen histologický typ lym-
fomu.

U našeho souboru 30 nemocných byla definitivní di-
agnosa stanovena u 29 pacientů operací, pouze 1 ne-
mocný nebyl operován. V predoperační diagnostice
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byla ve 23 případech provedena endoskopie. U 5 paci-
entů bylo predoperačné provedeno jen RTG vyšetření
a u 2 nemocných si akutní obtíže (krvácení do GITu)
vyžádaly urgentní chirurgický zákrok bez předchozího
vyšetření.

Tabulka 4 - vyšetřeni před RTG
typ endoskopie ano endokopie ne jen RTG vyšetření
počet 23 7 5

Přestože bylo 23 nemocných endoskopicky vyšetře-
no, byl biopticky predoperačné prokázán NHL jen
v 6 případech. U 7 nemocných nebyla při endoskopii
biopsie odebrána, u 3 nemocných byl výsledek nega-
tivní ve smyslu malignity, v 5 případech byl výsledek
biopsie nejednoznačný a ve 2 případech byl predope-
račné diagnostikován adenokarcinom.

Tabulka 5 - bioptické vyšetřeni
biopsie neprovedena negativní pozitivní
počet 7 3 6

nejasná karcinom
5 2

Chirurgický zákrok byl proveden u 29 pacientů, pou-
ze 1 pacient nebyl operován. U tohoto nemocného byla
diagnosa stanovena endoskopicky a biopticky, kde hi-
stologové vyšetření prokázalo MALT lymfom s vyšším
stupněm malignity.

Tabulka 6 - typy chirurgických výkonů
operace BI BII gastrectomie gastrectomie

a splenectomie
počet 12 9 2 4
operace explorace neoperováno
počet 2 1

Chirurgická intervence a revize nálezu v břišní dutině
pomáhá stanovit klinické stadium nemoci a je součástí
komplexní léčby NHL žaludky. Pooperační histologické
vyšetření stanoví stupeň malignity NHL, který spolu
s klinickým stadiem určuje další léčebný postup.
Pacienty jsme zaředili do skupin podle pracovní klasifi-
kace lymfomů - WF (working formulation), která defi-
nuje navíc skupinu se středním stupněm malignity.

Tabulka 7 - typy lymfomů
histologie

nízký stupeň malignity
počet 10

vysoký stupeň malignity
12

střední stupeň malignity
7

neurčený typ
1

Ve dvou případech byl diagnostikován MALT lymfom
- forma lymfomů lokalizovaná ve sliznici žaludku.
Jeden byl prokázán biopticky bez operace, v druhém
případě byla diagnóza stanovena až operací bez před-
chozího endoskopického vyšetření.

Pro staging onemocnění jsme použili klasifikaci Ann

Arbor ve stejné modifikaci jako pro Hodgkinovu cho-
robu:

Tabulka 8 - stadia nemoci
stadium I. II. III IV.
počet 12 10 2 6

Do klinického stadia I a II bylo z 30 nemocných za-
řazeno 22 pacientů, to je 73,3 %•

Klinické stadium spolu s histologickým typem lymfo-
mů je rozhodující pro stanovení dalšího léčebného po-
stupu. Komplexní terapie maligního lymfomů žaludku
zahrnuje kromě chirurgického zákroku rádioterapii
a chemoterapii. V radioterepii jsme použili vysokovol-
tážní zdroje záření, aplikovaná dávka byla LD 30-40 Gy
lokoregionálně. Oblast epigastria byla ozářena u 25 ne-
mocných, ve 3 případech byly u pokročilých onemoc-
nění paliativně ozářeny nejvíce postižené oblasti.

Tabulka 9 - ozařované oblasti
rozsah epigastrium jiné
počet 25 3

Rádioterapií bylo léčeno 28 pacientů, z toho pouze
2 pacienti byli léčeni po chirurgickém zákroku samot-
nou rádioterapií (oba v klinickém stadiu I).

Vzhledem k povaze onemocnění - pravděpodobnosti
šíření do jiných extranodálních okalizací - není lokore-
gionální léčba, tj. chirurgická a rádioterapie, považová-
na za dostatečnou a zejména u histologický méně příz-
nivých variant je doplňována chemoterapií. V léčbě na-
šeho souboru nemocných jsme použili tato léčebná
schemata:

Tabulka 10 - režimy chemoterapie
režim COP CHOP CHOP+Bleo jiné/mono CFA
počet 20 3 2 3

Samostatná chemoterapie byla použita jen u 2 ne-
mocných, a to ve III. a IV. stadiu onemocnění.

Zhodnocení léčebných výsledků:
Více než 5 let od stanovení diagnosy žije 7 nemoc-

ných - z toho 4 nemocní s NHL nízkým stupněm ma-
lignity, 2 se středním a 1 s vysokým stupněm maligni-
ty. Do 2 let od stanovení diagnosy zemřelo 7 nemoc-
ných, z toho 5 mělo NHL s vysokým stupněm, 1 se
středním stupněm a 1 s neurčeným stupněm malignity.

Léčebné výsledky v závislosti na stadiu a histologic-
kém typu NHL shrunuje následující tabulka:

Tabulka 11 - léčebné výsledky

Z 1 J 1 C 1
stadia
počet
typy NHL <

0
>

I
9
2
2
5

II
6
2
2
2

III
2
1
0
1

IV
1
0
0
1

Celkem
18
5
4
9



37

neurčený

Legenda: < nízký stupeň malignity
0 střední stupeň malignity
> vysoký stupeň malignity

"i Nejčastější věkové zastoupení:

~i Nejčastější obtíže před stanovením
dg.:

"i Nejčastěji dg stanovena

Postavení rádioterapie v léčbě
non-Hodgkinských lymfomů

prim. MUDr.JiříPETERA, MUDr. R NEUMANOVÁ
FP Brno

INDOLENTNÍ LYMFOMY
Nesporné indikace
St. I / I E
rádioterapie je metodou volby
U pac. s patologickým stagingem jsou vý-
sledky involved a extended field stejné jako u
total nodal irradiation.

Sporné otázky
Je u klinického st. I / IE superiorní total no-
dal lymfoid irradiation nad IF nebo EF?

AGRESIVNÍ NHL

Klinické st. I / I E
Ozáření je efektivní u laparotomovaných pa-
cientů.
U pacientů s klinickým st. I / I E je indiková-
na chemoterapie + IF.
U vyšších stadii chemoterapie + IF pro bulky
TU.
st. n / n E
Total lymfoid irradiation je alternativou k che-
moterapii + IF.
Předpokládá se, že ozáření IF na postiženou
oblast zlepšuje lokální kontrolu a prognózu
pacientů.
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st. m / iv
Chemoterapie + IF u bulky TU.

Extranodální NHL
Gastrický lymfom:
pooperační RT u nekompletní operace
Orbita:
RT 15x2 Gy
NHL kostí:
RT 40 Gy + CHT
NHL hlavy a krku:
RT u TU < 1-2 cm

< 1-2 pozitivních uzlinách
CHT u pokročilejších stadií
NHL Waldeyerova okruhu:
RT + CHT
T cell lymfom kůže:
RT

CNS lymfomy:
RT

TBI
Paliativní ozářeni
u III. a IV. stadia indolentních NHL jako sou-
část HD chemoterapie a transplantace kostní
dřeně
Profylaktické ozáření CNS
u lymfoblastických lymfomů
Dávky: u TU do 3 cm: 35-40 Gy

u TU nad 3 cm: 40-50 Gy

. . . neexistuje jednoznačný důkaz

CHT + IF jsou obligátní th. u st. III
ve zkušených rukou jsou výsledky TLI u III. st.
srovnatelné s chemoterapií.

PORT - optimální zajištění dlouhodobého
žilního přístupu pro nemocné s lymfomem

R. HÁJEK, M. NAVRÁTIL, N. HEJLOVA, L. ZAPLATILOVÁ, D. NAVRÁTILOVÁ,
I. MAREŠOVÁ, I. VÁŠOVA, M. KREJČÍ, D. STAFFOVÁ, Z. ADAM, Z KRÁL, Z. KOŘÍSTEK,

J. MAYER, J. VORLÍČEK
II. interní klinika FNsP Brno-Bohunice

Vytvoření podkožního implantabilního portu umožni-
lo bezpečné podávání cytostatik do centrálního žilního
systému.

Nemocní s lymfomem patří do skupiny nemocných,
u kterých bude použití portu jednoznačným přínosem.
Dodržení zásadních pravidel při zavádění portu a ošet-
řovatelské péči o port umožňuje využití portu bez kom-
plikací i po dobu několika let.

Použití portu je jednoznačně výhodné u pravidelně se
opakujících chemoterapeutických režimů. V praxi to

znamená všechny onkologické diagnózy kromě akut-
ních leukémií. Ošetřovatelská péče je jednou ze zá-
kladních součástí problematiky portů. Její dokonalé
zvládnutí přímo ovlivňuje úspěšnost metody, respekti-
ve četnost komplikací. Nezbytná je kvalitní teoretická
příprava, stanovení přesných postupů. Vhodné je vy-
členění sester specialistek, které se této problematice
intenzivněji věnují.

U nemocných zlepšuje použití portu kvalitu života při
dlouhodobé léčbě bez omezení životních aktivit.
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