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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


