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STRESZCZENIE 
Chłoniak Hodgkina (HL) stanowi ok. 5-7% nowotworów wieku dziecięcego. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach osiągnięto znaczny postęp w leczeniu HL. Odsetek ponad 5-letnich 
przeżyć wolnych od niekorzystnych wydarzeń u dzieci z HL w Polsce obecnie wynosi 90%. 
Prawidłowe rozpoznanie choroby i precyzyjne ustalenie stopnia jej zaawansowania oraz 
innych istotnych czynników rokowniczych są niezbędne do zastosowania właściwego le-
czenia. Kolejne programy terapii zmierzają do zmniejszenia stosowania radioterapii jako 
elementu leczenia skojarzonego w tych przypadkach, w których odpowiednio wcześnie 
została uzyskana całkowita metaboliczna odpowiedź na terapię. Celem tego opracowania 
jest wyznaczenie standardów postępowania diagnostycznego w HL u dzieci. Rekomenda-
cje przygotowano na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, aktualnej klasyfikacji 
WHO oraz protokołów terapeutycznych i wytycznych grupy EuroNet-PHL. 
Słowa kluczowe: chłoniak Hodgkina, dzieci, diagnostyka

ABSTRACT
Hodgkin Lymphoma (HL) comprises 5-7% of all childhood neoplasms. A major progress in 
HL treatment has been observed over last decades. Nowadays, a 5-year event-free survival 
rate in pediatric HL in Poland exceeds 90%. Proper diagnosis of HL and precise assessment 
of stage of disease and other important prognostic factors are necessary for introduction 
of appropriate therapy. Subsequent treatment protocols which have been used have been 
aiming to reduce the use of radiotherapy as a part of combined treatment in cases in which 
early metabolic response is observed. An objective of this report is to outline the standard 
diagnostic approach in pediatric HL. Recommendations were prepared basing on actual 
literature, WHO classification, therapeutic protocols and EuroNet-PHL group recommen-
dations.
Key words: Hodgkin lymphoma, children, diagnostics 
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WPROWADZENIE

Chłoniak Hodgkina (Hodgkin’s lymphoma – HL) jest 
złośliwym nowotworem układu chłonnego, charak-
teryzującym się występowaniem w zajętej tkance 
nielicznych (1-2%) patologicznych komórek Reed-
-Sternberga (R-S) i Hodgkina (H) wśród zmienne-
go obrazu nacieku komórek reaktywnych. Może roz-
winąć się w każdym miejscu, w którym znajduje się 
tkanka chłonna, a także w narządach pozalimfatycz-
nych (płuca, opłucna, kości, skóra, układ pokarmo-
wy, szpik kostny, ośrodkowy układ nerwowy) [1-3].

HL stanowi ok. 5-7% chorób nowotworowych 
u dzieci, a roczna częstość zachorowań wynosi 
5/100 000 osób poniżej 15 lat. Rzadko jest rozpozna-
wany u dzieci poniżej 4. r.ż. Chłopcy poniżej 10. r.ż. 
chorują częściej niż dziewczęta. U starszych dzieci 
częstość zachorowań jest jednakowa u obu płci. Spo-
radycznie obserwuje się zapadalność wśród rodzeń-
stwa. HL częściej występuje u dzieci z niedoborami 
odporności, zarówno wrodzonymi (m.in. ataksja-te-
leangiektazja, zespół Wiskotta-Aldricha i agamma-
globulinemia typu szwajcarskiego), jak i nabytymi 
[1-3]. 

W ciągu ostatnich 30 lat rokowanie w HL, zwłasz-
cza u dzieci, znacznie się poprawiło. Obecnie stoso-
wane metody terapii pozwalają uzyskać wyleczenie 
u ponad 90% chorych [1-5]. Przed rozpoczęciem le-
czenia należy wykonać zestaw badań umożliwiają-
cych określenie zaawansowania choroby i innych 
czynników ryzyka decydujących o zakwalifikowaniu 
pacjentów do odpowiednich grup leczenia, różnią-
cych się intensywnością chemioterapii i wskazania-
mi do radioterapii [2, 6].

Celem tego opracowania jest wyznaczenie stan-
dardów postępowania diagnostycznego w HL 
u dzieci. Rekomendacje przygotowano na podsta-
wie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, aktualnej 
klasyfikacji WHO oraz protokołów terapeutycznych 
i wytycznych grupy EuroNet-PHL. 

WYWIAD

U dzieci HL w początkowym okresie przebiega zwy-
kle skąpoobjawowo. Czas trwania symptomów może 
być różny i wynosić nawet kilka miesięcy. W więk-
szości przypadków jedynym objawem jest wolno na-
rastające jednostronne lub obustronne powiększe-
nie węzłów chłonnych szyjnych. Rzadziej zajęte są 
węzły chłonne pachowe i pachwinowe. Dołączające 
się zakażenia górnych dróg oddechowych mogą po-
wodować zwiększenie rozmiarów badanych wcze-
śniej węzłów chłonnych szyjnych oraz powiększe-
nie kolejnych. Po zastosowaniu antybiotyków węzły 

chłonne mogą przejściowo się zmniejszyć, co może 
się przyczynić do opóźnienia rozpoznania HL [1-3]. 
W wywiadzie należy uwzględnić czas trwania po-
większenia węzłów chłonnych oraz obecność innych 
objawów, takich jak: kaszel, męczliwość, duszność, 
nawracające zakażenia dróg oddechowych, bóle 
brzucha, wysypki skórne, a także zastosowane do-
tychczas leczenie i jego efekty. Należy również usta-
lić, czy występują objawy ogólne, takie jak: gorączka 
powyżej 38C, zlewne poty nocne, ubytek masy ciała 
większy niż 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a tak-
że świąd skóry (u dzieci z HL występuje wyjątkowo).

Rekomendacja

Zaleca się staranne zebranie wywiadu pozwalające-
go na szybkie wdrożenie odpowiedniej diagnostyki 
przy podejrzeniu HL, ewentualne stwierdzenie sta-
nów bezpośredniego zagrożenia życia (objawy ze-
społu żyły głównej górnej, objawy ucisku guza nad-
twardówkowego), ustalenie stopnia zaawansowania 
(obecność objawów B). Dane uzyskane z wywiadu 
mogą być podstawą do ustalenia wskazań do wyko-
nania dodatkowych badań laboratoryjnych lub obra-
zowych [1, 2, 6]. 

BADANIE FIZYKALNE

Najczęstszym objawem klinicznym w HL jest niesy-
metryczne powiększenie obwodowych węzłów chłon-
nych szyjnych oraz nadobojczykowych (60-80%). We 
wczesnym okresie choroby zajęte węzły chłonne szyj-
ne mogą się nie różnić od węzłów powiększonych 
z powodu ostrych lub przewlekłych zakażeń w jamie 
ustnej i gardle. Rzadziej stwierdza się powiększe-
nie węzłów chłonnych pachowych (10%) i pachwi-
nowych (10-15%). Węzły chłonne są elastyczne, nie-
bolesne, zrastają się w pakiety, nie naciekają skóry, 
nie towarzyszą im owrzodzenia i przetoki. Rozrost 
nowotworowy często (60%) obejmuje także węzły 
chłonne śródpiersia i/lub wnęk płuc, rzadziej – jamy 
brzusznej. Powiększona może być także wątroba 
i/lub śledziona. Mały lub umiarkowanych rozmiarów 
guz śródpiersia może nie dawać żadnych objawów 
klinicznych lub objawiać się jedynie kaszlem. Nato-
miast duże zmiany w śródpiersiu mogą powodować 
objawy uciskowe (kaszel, duszność), a w skrajnych 
przypadkach występuje zespół żyły głównej górnej 
(ok. 2%), który przejawia się dusznością, sinicą, kasz-
lem, poszerzeniem żył szyi oraz górnej części klatki 
piersiowej i stanowi zagrożenie życia. Innym stanem 
naglącym jest nadtwardówkowy ucisk guza na rdzeń 
kręgowy (<1%), któremu towarzyszą ból, zwiększenie 
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lub zmniejszenie napięcia mięśni i zaburzenia czucia. 
Komórki nowotworowe w HL mogą wydzielać cyto-
kiny wpływające na występowanie różnych objawów 
klinicznych choroby, nieprawidłowości w badaniach 
laboratoryjnych i zmiany w obrazie histopatologicz-
nym zajętych tkanek [1, 2].

Rekomendacja

U każdego pacjenta z podejrzeniem HL niezbędne jest 
dokładne badanie fizykalne z oceną stanu ogólnego 
oraz objawów mogących świadczyć o bezpośrednim 
zagrożeniu życia. W każdym przypadku należy ocenić 
wszystkie stacje obwodowych węzłów chłonnych. Ko-
nieczna jest również laryngologiczna ocena pierścienia 
Waldeyera. Na podstawie badania fizykalnego ustalane 
są wskazania do wykonania dodatkowych badań labo-
ratoryjnych i obrazowych [1, 2, 6].

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

W różnicowaniu HL należy uwzględnić choroby, 
w których występuje powiększenie węzłów chłon-
nych oraz wątroby i śledziony:

■ zakażenia ostre i przewlekłe (bakteryjne, wi-
rusowe, pasożytnicze i grzybicze);

■ choroby układowe tkanki łącznej i choroba 
posurowicza;

■ sarkoidoza i ziarniniak przewlekły;
■ choroby spichrzeniowe;
■ histiocytoza komórek Langerhansa i inne hi-

stiocytozy;
■ choroby nowotworowe, takie jak: białaczki, 

nieziarnicze chłoniaki złośliwe, zwojak zarod-
kowy, mięsak prążkowanokomórkowy [1, 2].

Rekomendacja

U każdego pacjenta z podejrzeniem HL niezbędne 
jest wykonanie dodatkowych badań, w celu oceny 
prawdopodobieństwa występowania innych chorób 
lub współwystępowania innych schorzeń.

Przed rozpoczęciem leczenia HL w każdym przy-
padku konieczne jest wykonanie badań pozwalają-
cych na precyzyjne ustalenie stopnia zaawansowania 
choroby i zakwalifikowanie do odpowiednich grup 
terapeutycznych, a także oceniających czynność ży-
ciowo ważnych narządów.

BADANIA LABORATORYJNE

W HL możliwe jest występowanie różnych niepra-
widłowości w morfologii krwi obwodowej (m.in.: le-

Ocena kliniczna

• OB

Ryc. 1. Schemat wykonywanych badań diagnostycznych u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina. 
Fig. 1. Workflow of the diagnostic tests performed in patients with Hodgkin’s lymphoma.
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Tabela I. Zakres wykonywanych badań diagnostycznych w chłoniaku Hodgkina w zależności od rodzaju do-
stępnego skanera PET [6, 7]
Table I. Range of diagnostic tests in Hodgkin’s lymphoma performance dependent on the available of the PET scan-
ner [6, 7]

Rodzaj dostępnego skanera PET i możliwości 
badania z dożylnym kontrastem Zakres koniecznych badań diagnostycznych
PET/MRI całego ciała z dożylnym kontrastem 
Zakres badania: od podstawy czaszki do 
połowy ud
Zalecane jest stosowanie bramkowania odde-
chowego w zakresie klatki piersiowej i brzucha

Dodatkowe badanie TK klatki piersiowej (końcowo-wdechowe) jest 
zalecane w celu oceny zajęcia płuc (o ile to badanie nie było wykona-
ne w okresie poprzedzającym rozpoznanie HL, tj. ok. 2, maksymalnie 
3 tygodnie wcześniej)
Obowiązkowe jest USG wątroby i śledziony
W przypadku stwierdzenia zajęcia układu kostnego, wymagane jest 
dodatkowo badanie scyntygraficzne układu kostnego (jeżeli nie zostało 
wykonane badanie TK wskazanego PET-dodatniego ogniska kostnego)

PET/TK całego ciała (niskodawkowe TK) 
z kontrastem dożylnym
Badanie obejmuje obszar od podstawy czaszki 
do połowy ud

Konieczne jest wykonanie badania TK klatki piersiowej końcowo-
-wdechowego, najlepiej jako badanie wykonywane bezpośrednio po 
badaniu PET-TK całego ciała (o ile to badanie nie było wykonane do 
2 tygodni wcześniej przed rozpoznaniem HL)
Obowiązkowe jest USG wątroby i śledziony
Nie jest wymagana scyntygrafia kośćca

Badanie PETC PET-TK bez kontrastu nie jest 
zalecane
Badanie skanerem PET nie jest zalecane
Obie te metody diagnostyczne są dopuszczal-
ne przy braku dostępności PET/MRI lub PET/
TK z kontrastem
Obszar badania: od podstawy czaszki do 
połowy ud 

Dodatkowe badanie TK klatki piersiowej (końcowo-wdechowe) jest 
wymagane w celu oceny płuc, tylko jeżeli to badanie nie było wyko-
nane w czasie poprzedzającym rozpoznanie HL (ok. 2, maksymalnie 
3 tygodnie)
Dodatkowo obowiązuje wykonanie badania MRI z kontrastem: szyi, 
jamy brzusznej i miednicy mniejszej
Dopuszczalne jest badanie TK tych regionów przy braku dostępności 
badania MRI
Obowiązkowe jest USG wątroby i śledziony
Obowiązuje wykonanie scyntygrafii kośćca w przypadku podejrzenia 
zajęcia kośćca, jeżeli badanie TK nie obejmuje zmiany PET-dodatniej

ukocytoza, limfopenia, niedokrwistość, nadpłytko-
wość, eozynofilia) oraz w badaniach biochemicznych 
(np.: wysoka aktywność LDH, podwyższone stęże-
nie ferrytyny). U większości pacjentów stwierdza się 
przyspieszony odczyn Biernackiego (OB). W przy-
padku podejrzenia zespołu niedoboru odporności 
(wrodzonego lub nabytego) konieczne jest szczegól-
nie ostrożne, zindywidualizowane leczenie [1, 2].

Rekomendacja

W każdym przypadku konieczne jest wykonanie: 
■ morfologii z obrazem odsetkowym krwi ob-

wodowej; 
■ OB;
■ badań biochemicznych: oznaczenie stęże-

nia jonów (Na, K, P, Cl, Mg), kwasu moczo-
wego, białka całkowitego i albumin, kreaty-
niny, mocznika, bilirubiny, aktywności LDH, 
ALAT, ASPAT, fosfatazy alkalicznej;

■ badań układu krzepnięcia: APTT, protrombi-
na, fibrynogen;

■ badań wirusologicznych, w tym w kierunku 
zakażenia wirusami EBV, CMV i HIV;

■ badań układu immunologicznego: stężenie 
immunoglobulin, subpopulacje limfocytów;

■ badań płynu mózgowo-rdzeniowego – tylko 
w przypadku podejrzenia zajęcia ośrodkowe-
go układu nerwowego, w tym: badania bio-
chemiczne, komórkowość (pleocytoza), ocena 
cytomorfologiczna cytospinów, badania mi-
krobiologiczne [1, 2, 6].

BADANIA OBRAZOWE

Badania obrazowe, takie jak tomografia komputero-
wa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) oraz ultra-
sonografia (USG) i pozytronowa tomografia emisyj-
na (FDG-PET) pozwalają na ocenę lokalizacji zmian 
chorobowych i ustalenie stopnia zaawansowania, co 
jest konieczne do zakwalifikowania pacjenta z HL do 
odpowiedniej grupy terapeutycznej. Ponadto bada-
nia te mają na celu identyfikację szczególnych pro-
blemów klinicznych, w tym stanów zagrożenia życia. 
Służą również do oceny odpowiedzi na zastosowane 



przegląd  pediatryczny
2019/Vol. 48/No. 3

Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci

69

leczenie [2, 6]. Badanie FDG-PET pozwala na oce-
nę intensywności metabolizmu charakterystycznego 
dla HL. Zależnie od rodzaju dostępnego skanera PET 
i zastosowania kontrastu dożylnego – różny jest za-
kres możliwości równoczasowego wykonania dodat-
kowych badań obrazowych, co przedstawiono w ta-
beli I [7].

Rekomendacja

U każdego pacjenta z podejrzeniem HL, w celu pre-
cyzyjnego ustalenia stopnia zaawansowania choroby, 
konieczne jest wykonanie następujących badań:

■ zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej;
■ MRI lub TK: szyi, jamy brzusznej i miednicy;
■ TK klatki piersiowej;
■ USG jamy brzusznej z oceną zajęcia narządów 

miąższowych; 
■ badanie FDG-PET [1, 2, 6-8].

OCENA CZYNNOŚCI SERCA

W związku z tym, że w terapii HL stosowane są leki 
o możliwym działaniu kardiotoksycznym u wszyst-
kich pacjentów konieczne jest monitorowanie czyn-
ności serca [1, 2, 6]. 

Rekomendacja

Każdy pacjent z HL przed rozpoczęciem leczenia, 
a następnie w trakcie i po zakończeniu terapii musi 
mieć systematycznie wykonywane EKG i ECHO 
serca.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

Rozpoznanie HL ustala się na podstawie badania hi-
stopatologicznego i stwierdzenia obecności dużych 
komórek nowotworowych: jednojądrowych nazy-
wanych komórkami Hodgkina (H) i wielojądrowych 
komórek Reed-Sternberga (R-S) [1, 2, 9-11]. 

Ze względu na wygląd komórek nowotworowych, 
ich immunofenotyp oraz skład komórek tła wyod-
rębniono dwie postacie HL o odmiennej biologii, 
przebiegu klinicznym oraz rokowaniu:

■ typ guzkowy z przewagą limfocytów (NLP) – 
rokujący bardzo dobrze;

■ typ klasyczny (cHL) – ze zmiennym, dobrym 
rokowaniem [1, 2, 9-11].

Typ NLP rozpoznaje się na podstawie obecności ko-
mórek nowotworowych typu popcorn („prażona ku-
kurydza”), które wykazują obecność markerów lim-
focytów B (dodatni antygen CD20), natomiast brak 
antygenów CD30 i CD15, co jest charakterystyczne 
dla tej postaci. Główne komórki tła to małe limfo-
cyty. Nie stwierdza się w tym przypadku obecności 

Ryc. 2. Schemat badań histopatologicznych u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina. 
Fig. 2. Workflow of the histopathological examinations in patients with Hodgkin’s lymphoma.

Badanie histopatologiczne 

Inne rozpoznanie
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granulocytów kwasochłonnych i komórek plazma-
tycznych.

W klasycznej postaci HL komórki nowotworowe 
są duże, przypominają komórki zakażone wirusami 
i wykazują obecność antygenów CD30 i CD15 oraz 
antygenów wirusa EBV, zwłaszcza LMP, a brak an-
tygenu LCA. Typ klasyczny HL podzielono na czte-
ry podtypy różniące się ilością komórek nowotworo-
wych, składem komórek tła i wyglądem podścieliska 
[1, 9-11]. 

Rekomendacja

Rozpoznanie HL opiera się tylko na podstawie wyni-
ku badania histopatologicznego.

W każdym przypadku podejrzenia HL do bada-
nia histopatologicznego należy pobrać najbardziej 
reprezentatywny węzeł chłonny lub wycinek z na-
cieczonego narządu. Badanie musi być wykonane 
w zakładzie patomorfologii dysponującym odpo-
wiednim panelem odczynników i doświadczeniem 
w diagnozowaniu chorób nowotworowych u dzieci 
i młodzieży. 

W przypadku stwierdzenia komórek H lub R-S 
z dodatnim antygenem CD20 konieczna jest wery-
fikacja badania przez referencyjnego patologa z uzu-
pełnieniem odczynów immunohistochemicznych, 
co ma na celu dokładną identyfikację guzkowej po-
staci typu przewagi limfocytów (nodular lymphocyte 
predominant Hodgkin’s lymphoma – NLP HL) oraz 
chłoniaków nieziarniczych o obrazie histologicznym 
zbliżonym do HL (tab. II). 

Przeprowadzone kompleksowe badania pozwala-
ją nie tylko na ustalenie rozpoznania HL, ale rów-
nież na wyodrębnienie czynników prognostycznych, 
na podstawie których kwalifikuje się pacjentów do 
grup terapeutycznych w celu zastosowania optymal-
nego leczenia (tab. III). Ma to szczególne znaczenie 
w erze stosowania programów terapii uzależniają-
cych zastosowanie radioterapii od uzyskiwanej me-
tabolicznej odpowiedzi na leczenie, ocenianej bada-
niem FDG-PET.

DIAGNOSTYKA WZNOWY/PROGRESJI 
CHŁONIAKA HODGKINA

W przypadku podejrzenia wznowy lub progresji HL 
konieczne jest przeprowadzenie badań diagnostycz-
nych, takich jak przy wstępnym rozpoznaniu tego 

Tabela II. Rekomendowany zakres referencyjnych ba-
dań immunohistochemicznych w chłoniaku Hodgki-
na [9-11]
Table II. Recommended of reference scope of immunohi-
stochemical staining in Hodgkin’s lymphoma [9-11]

Podstawowy zakres odczy-
nów immunohistochemicz-
nych

CD30
CD15
PAX5
CD20
CD3
CD68
EBER (in situ)

Komórki H, R-S, CD20-do-
datnie lub CD30-ujemne

Konieczna weryfikacja 
przez patologa referen-
cyjnego

Przypadki PAX5-ujemne CD4
CD8
CD2
Perforyna

Przypadki graniczne pomię-
dzy ALCL i DLBCL

Alk-1
CD43
Perforyna
Oct.2
BOB.1
CD45
CD19/CD22
EMA
Ki-67

Podejrzenie NLP HL CD20
Oct.2
J chain
CD30
CD15
CD3
CD21
CD57

Przy trudnościach diagno-
stycznych

Bcl-2
CD75

Tabela III. Grupy terapeutyczne w chłoniaku Hodgkina w stosowanym obecnie w Polsce europejskim progra-
mie terapeutycznym (EuroNet-PHL Interim 2013 / C2) [wg 6]
Table III. Therapeutic group in Hodgkin’s disease according to European protocol currently using in Poland (EuroNet-
PHL Interim 2013 / C2) [6]

TL-1 TL-2 TL-3
Stopnie I A, I B, II A
Bez czynników ryzyka: OB <30 mm, 
objętość guza poniżej 200 ml i brak 
zmian E

Stopnie I A, I B, II A
Obecne (co najmniej jeden) czynniki 
ryzyka: OB ≥30 mm, objętość guza 
powyżej 200 ml lub obecna zmiana E
Stopień II B, III A

Stopień II B E, III A E
Stopień III B, IV – niezależnie od obec-
ności zmian E 
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nowotworu. Obowiązujące jest wykonanie bada-
nia histopatologiczngo węzła chłonnego lub wycin-
ka z nacieczonego narządu. Po uzyskaniu potwier-
dzenia rozpoznania nawrotu choroby, konieczne jest 
przeprowadzenie badań oceniających stopień za-

awansowania, w tym obowiązkowe jest wykonanie 
badania FDG-PET. Zakres badań wykonywanych 
w nawrocie choroby jest podobny do wykonywanych 
przed rozpoczęciem leczenia pierwszej linii.
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