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STRESZCZENIE
Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) są niejednorodną grupą nowotworów układu chłon-
nego, które powstają w następstwie proliferacji komórek układu immunologicznego nale-
żących do linii limfoidalnej B lub T. W pracy przedstawiono standardy postępowania dia-
gnostyczno-terapeutycznego w NHL zaaprobowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej. Omówiono zasady rozpoznawania, klasyfikacji i stratyfikacji oraz 
określanie czynników ryzyka; znaczenie badań biologicznych i molekularnych w ocenie mi-
nimalnej choroby rozsianej (MDD) i monitorowaniu choroby resztkowej (MRD); ogólne wy-
tyczne leczenia; zalecane postępowania terapeutyczne u dzieci i młodzieży z chłoniakami 
limfoblastycznymi T i pre-B, z anaplastycznym chłoniakiem wielkokomórkowym, z dojrza-
łym chłoniakiem nieziarniczym B-komórkowym lub B-ALL oraz przedstawiono nowe opcje 
terapeutyczne.
Słowa kluczowe: nieziarnicze chłoniaki złośliwe, diagnostyka, leczenie, dzieci, badania 
molekularne

ABSTRACT
Non-Hodgkin lymphomas (NHL) are heterogenous group of lymphoid malignancies, devel-
oping after cell proliferation of immunological system of lymphocytes B or T. Standards of 
diagnostic and therapeutic management of NHL approved by Polish Society of Pediatric 
Oncology and Hematology are presented in the manuscript. Following aspects are present-
ed in the paper: principles of diagnosis, classification and stratification; analysis of risk fac-
tors; biological and molecular diagnostics necessary to define disseminated disease (MDD) 
and to monitor minimal residual disease (MRD); general principles of therapy, including 
T- and pre-B-lymphoblastic lymphoma, anaplastic large cell lymphoma, B-cell non-Hodgkin 
lymphoma and B-ALL. Additionally, new therapeutic options are presented.
Key words: non-Hodgkin lymphoma, diagnostics, treatment, children, molecular studies

WPROWADZENIE

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (non-Hodgkin lym-
phoma – NHL) są niejednorodną grupą nowotwo-
rów układu chłonnego, które powstają w następstwie 

proliferacji komórek układu immunologicznego 
należących do linii limfoidalnej B lub T. W Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych występują z częstością 
7-9,1/mln dzieci/rok, a w Polsce – 11/mln dzieci/rok. 
W populacji między 1. a 15. r.ż. NHL są trzecią grupą 

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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nowotworów pod względem częstości występowania 
po białaczkach i guzach ośrodkowego układu nerwo-
wego (OUN). Szczyt zachorowań przypada między 
7. a 10. r.ż. 

U dzieci dystrybucja podtypów histopatologicz-
nych jest inna niż u dorosłych. Występują 3 dominu-
jące grupy NHL: chłoniaki B-komórkowe (B-NHL), 
w tym chłoniaki Burkitta (Burkitt lymphoma – BL)/
białaczki z dojrzałych komórek B (30-50%); chłonia-
ki limfoblastyczne (prekursorowe) z linii T i B (lym-
phoblastic lymphoma T i B – LBL-T i B) (20-30%) oraz 
anaplastyczne chłoniaki wielkokomórkowe (anapla-
stic large cell lymphoma – ALCL) (10-20%) [1-4]. 

Specyficzną populację o wysokim ryzyku zacho-
rowania na NHL stanowią chorzy:

■ z pierwotnymi zespołami niedoborów odpor-
ności:
— agammaglobulinemią Brutona sprzężonej 

z płcią (X-linked agammaglobulinemia – 
XLA), 

— z zespołem autolimfoproliferacyjnym (au-
toimmune lymphoproliferative syndrom – 
ALPS, zespół Canale-Smith),

— z ciężkim upośledzeniem czynności ukła-
du immunologicznego (severe combined 
immunodeficiency disease – SCID),

— z zespołem ataksja-teleangiektazja (zespół 
Louis-Bar),

— z zespołem Wiskotta-Aldricha, 
— z zespołem Chediaka-Higashiego;

■ z wtórnymi zespołami niedoborów odporno-
ści:
— z zakażeniami ludzkim wirusem niedobo-

ru odporności (HIV),
— immunosupresją potransplantacyjną;

■ z zespołami limfoproliferacyjnymi EBV zależ-
nymi;

■ z zespołem Nijmegen.

ZASADY ROZPOZNAWANIA, 
KLASYFIKACJI I STRATYFIKACJI ORAZ 
OKREŚLANIE CZYNNIKÓW RYZYKA 

Zarówno diagnostyka, jak i leczenie chłoniaków, są 
kompleksowe i wielodyscyplinarne. Istotne jest, aby 
dzieci z podejrzeniem nowotworu były kierowane 
zawsze do specjalistycznych pediatrycznych ośrod-
ków onkologicznych, w których jest możliwe prze-
prowadzenie szybkiej diagnostyki i włączenie odpo-
wiedniego postępowania terapeutycznego [5, 6]. 

Diagnostyka wstępna przed biopsją powinna 
uwzględniać przede wszystkim czynniki niezbędne 
do przeprowadzenia stratyfikacji, czyli badania ob-

razowe (TK/MRI o wysokiej rozdzielczości) umożli-
wiające lokalizację guza pierwotnego.

Badania fakultatywne są wykonywane zależnie 
od umiejscowienia ogniska pierwotnego i podej-
rzenia przerzutów: badania obrazowe, biopsja szpi-
ku, trepanobiopsja, ocena PMR, PET (PET/TK, PET/
MRT). Badanie PET może mieć znaczenie, jeśli zo-
staje wykonane pierwotnie i będzie służyć w monito-
rowaniu leczenia i podejrzeniu wznowy. Znana jest 
wówczas początkowa aktywność metaboliczna chło-
niaka.

Podstawą rozpoznania NHL jest badanie histo-
patologiczne fragmentu tkanki nowotworowej po-
branej drogą biopsji operacyjnej z guza węzłowego, 
pozawęzłowego lub ocena szpiku kostnego/płynu 
wysiękowego. W celu zdefiniowania podtypu NHL 
wykonuje się: 

■ badanie morfologiczne (histopatologia, cyto-
morfologia); 

■ badanie fenotypowe: immunohistochemiczne 
lub cytofluorymetryczne (tab. I); 

■ badanie cytogenetyczne (hodowla komórko-
wa) (tab. II);

■ badanie molekularne: przede wszystkim na 
materiale świeżym łańcuchowa reakcja po-
limerazy i jej modyfikacje (PCR, RT-PCR), 
MLPA, NGS oraz na materiale parafinowym 
– fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) 
(tab. III).

Rozpoznanie NHL przez patologa lokalnego powin-
no być potwierdzone przez referencyjnego patologa 
krajowego.

Obecnie oprócz parametrów klinicznych badania 
molekularne zaczynają odgrywać rolę w stratyfikacji 
chorych do terapeutycznych grup ryzyka [7-14]. 

ZNACZENIE BADAŃ BIOLOGICZNYCH 
I MOLEKULARNYCH W OCENIE 
MINIMALNEJ CHOROBY ROZSIANEJ 
(MDD) I MONITOROWANIU CHOROBY 
RESZTKOWEJ (MRD)

Szybko rozwijające się techniki badawcze, dzięki któ-
rym odkryto nowe markery molekularne (tab. III), 
pozwalają na dokładniejszą ocenę stopnia rozsiewu 
chłoniaków, np. zajęcia szpiku kostnego lub wykry-
cie krążących komórek chłoniaków we krwi obwo-
dowej, na co nie wskazują tradycyjne metody mor-
fologiczne. W takim przypadku stwierdza się MDD, 
którą można oceniać przed rozpoczęciem terapii, 
w czasie leczenia oraz po jego zakończeniu za pomo-
cą badań molekularnych (MRD) [15, 16]:
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MDD i MRD/B-NHL
■ ilościowa ocena transkryptu (8;14) metodą 

RT-PCR we krwi obwodowej (PB) i szpiku ko-
stnym (BM); 

MDD i MRD/LBL-T
■ wieloparametryczna cytometria przepływo-

wa (MFC) z użyciem przeciwciał anty-CD$-
FITC/CD8-PE/CD7-PeCy5/CD5-PeCy7/
CD54 -APC/CD3-APC-CY7 i technika RQ-
-CR – do oceny MDD w PB i BM;

MDD i MRD/ALCL ALK(+)
■ ilościowa ocena transkryptu NPM-ALK – me-

todą RT-PCR w PB i BM.

W ALCL dodatkową rolę w ocenie wstępnego statu-
su chorego i w kwalifikacji do grupy ryzyka odgrywa 
stężenie przeciwciał anty-ALK w PB [17].

KLASYFIKACJA KLINICZNA 

System klasyfikacji klinicznej NHL opiera się na 
badaniu klinicznym, badaniach obrazowych i la-
boratoryjnych. Jego celem jest ocena stopnia za-
awansowania nowotworu dla celów rokowniczych. 
Powszechnie przyjęty system klasyfikacji wg S. Mur-
phy opiera się na 2 kryteriach: miejscu pierwotnej lo-
kalizacji guza i jego wielkości [18]. Szczegóły klasy-
fikacji klinicznej zawarto w tabeli IV. W przypadku 
zajęcia szpiku obowiązkowo należy wykazać zwięk-
szenie liczby blastów (5% i <25%). W przypadku roz-
poznania LBL i wykrycia co najmniej 25% blastów 
należy rozpoznać ostrą białaczkę limfoblastyczną 
(acute lymphoblastic leukemia – ALL) i zastosować 
odpowiedni protokół terapeutyczny. 

Tabela I. Rodzaje rekomendowanych przeciwciał monoklonalnych dla poszczególnych podtypów nieziarniczych 
chłoniaków złośliwych
Table I. Monoclonal antibodies recommended for diagnosis of specific subtypes of non-Hodgkin lymphomas

Podtyp Marker
Chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy
Zawsze Tdt+, CD 3c+
Często CD7+, CD99
Zmiennie
Komórki dojrzałe T

CD2+, CD5+, CD1a+, CD4+, CD8+, CD34+
CD3+, Tdt-, CD4+ lub CD8+, TCR alfa/beta lub TCR gamma/delta

Chłoniak limfoblastyczny B-komórkowy
Zawsze Tdt+, PAX-5, CD79a+, CD19+, CD22+, HLA-DR+
Common type
Pre-B

CALLA+
cIgM+

ALCL systemowy
Zawsze CD30+
Zmiennie EMA+, ALK1+, CD43, CD3, Granzyme B, Perforin, TIA1, markery limfocytów T, CD56
Chłoniak z dojrzałych limfocytów B
Zawsze CD20+, PAX-5+
Zmiennie Bcl-2, Bcl-6, CALLA, MUM.1, CD23, CD5, CD30, IgM, c-myc

Tabela II. Badania cytogenetyczne charakterystyczne dla poszczególnych podtypów NHL
Table II. Cytogenetic abnormalities characteristic for specific subtypes of non-Hodgkin lymphomas

Podtyp chłoniaka Fenotyp Lokalizacja pierwotna Zmiany cytogenetyczne
B-NHL B Brzuch, migdałki, jądra t(8;14)(q24;q32)

t(2;8)(p12;q24)
t(8;22)(q24;q11)

Prekursorowy/limfoblastyczny T Śródpiersie, głowa, szyja, jądra t(1;14)(p32;q11)
t(11;14)(p13;q11)
t(11;14)(p15;q11)

Wielkokomórkowy i anaplastyczny T, B, null Śródpiersie, brzuch, szyja, skóra, głowa, 
płuca 

t(2;5)(p23;q35)
t(1;2)(q21;p23)
t(2;3)(p23;q21)
inv(2)(p23;q35)
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OGÓLNE WYTYCZNE LECZENIA 

Terapia NHL u dzieci obejmuje następujące skła-
dowe: opanowanie stanów zagrożenia życia, CTH, 
sporadycznie leczenie chirurgiczne, radioterapię 
w przypadku zajęcia OUN oraz procedurę auto- lub 
allo-HSCT (tab. V) u pacjentów ze wznową choroby 
podstawowej.

Rola chirurga jest praktycznie ograniczona do 
pobrania wycinka z ogniska chorobowego do bada-
nia histopatologicznego w diagnostyce pierwotnej, 
weryfikacji guza resztkowego oraz interwencji w po-
wikłaniach po CTH. Przeciwwskazane są próby re-
sekcji całkowitej guza w momencie rozpoznania. 

W zakresie chemioterapii Polska Pediatryczna 
Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków, będąc 

członkiem Europejskiej Grupy ds. Leczenia Nieziar-
niczych Chłoniaków u Dzieci (European Intergroup 
Cooperation on Childhood non-Hodgkin Lympho-
ma – EICNHL), rekomenduje leczenie poszczegól-
nych typów chłoniaków wg następujących protoko-
łów [19-23]: 

■ chłoniaki typu B-komórkowego: protokół In-
ter-B-NHL 2010; 

■ chłoniaki (prekursorowe) limfoblastyczne 
typu T i pre-B: protokół EURO-LB-02; 

■ pierwotne chłoniaki śródpiersiowe B: Inter-B-
-NHL 2010; 

■ chłoniaki wielkokomórkowe: protokół ALCL99.

Tabela III. Badania molekularne i biologiczne w poszczególnych podtypach nieziarniczych chłoniaków złośliwych
Table III. Molecular and biological diagnostics in specific subtypes of non-Hodgkin lymphomas

Marker molekularny lub biologiczny Podtyp histopatologiczny
Chłoniaki z dojrzałych komórek B

Chłoniak Burkitta
Translokacje genu MYC (locus 8q24): t (8:14), 
t(8;2); t(8;22)

Znaczenie diagnostyczne, monitorowanie choroby resztkowej metoda 
Rt-PCR

+1q, +7g, -13q Często towarzyszące translokacji MYC
Mutacje TP53, TCF3, ID3, CCND3, SMARC, 
mutacje genów regulujących szlak NF-kB

Wykrywane w z różną częstością przy zastosowaniu techniki NGS

Rozlany chłoniaki z komórek B (DLBCL) – podtyp GCB
Mutacje E2H2, KMT2A, CREBBP, B2M Wykrywane w podtypie GCB u dorosłych, rola w DLBCL u dzieci nie-

określona – planowana ocena w badaniach przyszłościowych
Pierwotny chłoniak śródpiersia (PMBCL)

Nadekspresja genów drogi sygnałowej JAK/
STAT i NF-kB; zmienna ilość kopii genów REL, 
JAK2; mutacje genów TNFAIP3 (A20), nadeks-
presja PD-1L

Potwierdzenie pochodzenia z grasiczych komórek B, rola w pier-
wotnym chłoniaku śródpiersia (PMBCL), do określenia w badaniach 
przyszłościowych

Chłoniaki limfoblastyczne
Prekursorowy chłoniak limfoblastyczny z linii T 

Mutacje genów NOTCH1, FBXW7, PTEN, del 
LOH6q, del TRG (ABD)

Znaczenie prognostyczne potwierdzone w białaczkach i chłoniakach 
T-komórkowych u dorosłych i chłoniakach T-komórkowych u dzieci 
(badania grupy BFM)

Mutacje genów N-RAS, K-RAS; H-RAS, PIK3R1, 
PIK3CA, aberracje 6q, CDKN2A/B, LOH9p21

Typowane do badań przyszłościowych jako markery prognostyczne

Nadkespresja miR-223 w komórkach chłoniaka Negatywny marker prognostyczny
Prekursorowy chłoniak limfoblastyczny z linii B

Markery podobne do występujących w pre-B 
ALL

Do oceny w badaniach przyszłościowych

Minimalna choroba rozsiana (MDD) – badana 
w PB i BM (technika MFC, RQ-PCR) 

Znaczenie prognostyczne

Chłoniak wielkokomórkowy anaplastyczny ALK(+)
Liczba kopii transkryptu NPM-ALK w PB i BM Znaczenie prognostyczne, marker do monitorowania choroby resztko-

wej
Przeciwciała anty-ALK Miano <1/750 i 1>750 – znaczenie prognostyczne
ALK-ATC, ALK-TRM Białka fuzyjne wykrywane w tkance guza
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WSKAZANIA I OGÓLNE ZASADY 
RADIOTERAPII 

W programach leczniczych dla dzieci z NHL rolę 
radioterapii (radiotherapy – RTH) ograniczono do 
napromieniania leczniczego OUN wyłącznie w przy-
padkach jego wstępnego zajęcia. Szczegółowe wy-
tyczne dotyczące napromieniania opracowano dla 
każdego z podtypów NHL i włączono do odpowied-
niego programu terapeutycznego.

ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z CHŁONIAKAMI LIMFOBLASTYCZNYMI 
T I PRE‐B

W leczeniu tej grupy chorych obowiązuje wieloleko-
wa chemioterapia wg programu EURO-LB-02 o łącz-
nym czasie trwania 24 miesięcy, obejmująca profazę, 
indukcję, protokół M z użyciem Mtx w dawce 5 g/m2 

w 24 godz. we wlewie, w przypadku stadium III/IV 

Tabela IV. Stopnie zaawansowania klinicznego nieziarniczych chłoniaków złośliwych wg Murphy
Table IV. Clinical classification of non-Hodgkin lymphoma according to Murphy

Stadium Kryteria zaawansowania choroby
I Pojedynczy guz (pozawęzłowy) lub pojedyncza zmiana anatomiczna (węzeł), z wyłączeniem śródpiersia, 

jamy brzusznej lub okolicy nadtwardówkowej
II Pojedynczy guz (pozawęzłowy) z zajęciem regionalnych węzłów chłonnych

Dwa lub więcej ogniska chorobowe po tej samej stronie przepony
Dwa pojedyncze guzy (pozawęzłowe) z zajęciem lub bez zajęcia regionalnych węzłów chłonnych po tej 
samej stronie przepony
Pierwotny guz żołądkowo-jelitowy, zwykle w okolicy krętniczo-kątniczej, z zajęciem lub bez zajęcia tylko 
okolicznych węzłów krezkowych, całkowicie usunięty

III Dwa pojedyncze guzy (pozawęzłowe) po przeciwnych stronach przepony
Dwie lub więcej zmiany węzłowe powyżej i poniżej przepony
Wszystkie pierwotne guzy wewnątrz klatki piersiowej (śródpiersiowy, opłucnowy, grasicy)
Wszystkie olbrzymie guzy jamy brzusznej
Wszystkie guzy okołordzeniowe i nadtwardówkowe, bez względu na ich lokalizację
Wieloogniskowe zajęcie kości

IV Każde powyższe z początkowym zajęciem OUN i/lub szpiku

Tabela V. Wskazania do zabiegów transplantacji w nieziarniczych chłoniakach złośliwych u dzieci
Table V. Indications for transplantation in non-Hodgkin lymphoma in children

Typ chłoniaka Wskazania

B-NHL
Wskazania ustalane indywidualnie przez koordynatora krajowego
Standardem terapeutycznym jest zastosowanie ibrutinibu w połączeniu z cy-
klami R-ICE oraz R-VICI, oraz rutynową kwalifikacją do allo-HSCT

T-NHL, pre-B-NHL
Progresja w czasie CHT I linii lub nawroty wczesne do 12 mies. od rozpozna-
nia – allo-SCT
Nawroty izolowane (z wyjątkiem OUN) >12 mies. od rozpoznania – do roz-
ważenia auto-SCT
Wskazania ustalane indywidualnie przez koordynatora krajowego, brak 
ścisłych rekomendacji

ALCL
Wyłącznie wskazania do allo-SCT:
 ■ Progresja ALCL CD3(+) lub CD3(-) w trakcie CHT I linii wg protokołu 

ALCL99 (→ CHT II linii wg ALCL-Relapse 2012 + allo-HSCT, od każdego 
rodzaju dawcy)

 ■ Wznowa ALCL CD3(+) po zakończeniu CHT I linii wg ALCL99 (→ CHT II 
linii wg ALCL-Relapse 2012 + allo-HSCT od MSD lub MUD; ≥9/10/)

NHL u dzieci i młodzieży z zespołem 
Nijmegen i innymi zespołami zaburzeń 
naprawy DNA

Wskazanie do allo-SCT w I remisji

ALCL – anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy; allo-HSCT – allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych; 
auto-HSCT – autologiczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych; B-NHL – nieziarniczy chłoniak B-komórkowy; 
T-NHL – nieziarniczy chłoniak T-komórkowy; pre-B-NHL – nieziarniczy chłoniak pre-B komórkowy; CHT – chemioterapia; MSD – zgod-
ny antygenowo dawca spokrewniony; MUD – zgodny antygenowo dawca niespokrewniony; OUN – ośrodkowy układ nerwowy.
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dodatkowo konsolidację, w stadiach I-IV leczenie 
podtrzymujące remisję [21].

Odpowiedź na terapię oceniana w czasie i po jej 
zakończeniu obejmuje przede wszystkim badania 
obrazowe ognisk pierwotnych, a przypadku pierwot-
nego zajęcia szpiku i/lub OUN – badanie płynu mó-
zgowo-rdzeniowego i szpiku kostnego. Zjawiskiem 
często spotykanym w chłoniaku T-komórkowym 
jest obecność guza resztkowego w 33. dniu leczenia. 
W protokole zasadniczo nie ma wskazań do weryfi-
kacji chirurgicznej guza resztkowego. Brak redukcji 
wyjściowej objętości guza o mniej niż 35% oznacza 
brak odpowiedzi na leczenie i wymaga zmiany spo-
sobu terapii. 

ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE PRZY BRAKU 
ODPOWIEDZI NA LECZENIE 
W PROTOKOLE EURO‐LB‐02 LUB 
PROGRESJI/NAWROTU 

Przy redukcji guza o mniej niż 35% objętości wyj-
ściowej (non-responder) konieczne jest potwierdzenie 
braku odpowiedzi w badaniu histopatologicznym, 
z weryfikacją w ośrodku referencyjnym. W przypad-
ku obecności żywych komórek (non-responder) lub 
progresji/nawrotu należy włączyć leczenie wg pro-
gramu dla nawrotów ALL i dla pacjentów wysokie-
go ryzyka (IntReALL 2010). W celu uzyskania II lub 
III remisji chłoniaka do wykorzystania jest chemio-
terapia z zastosowaniem nelarabiny, cyklofosfami-
du i etopozydu. Po uzyskaniu remisji u dzieci z po-
staciami nawrotowymi chłoniaka istnieją wskazania 
do megachemioterapii z następowym autologicznym 
lub allogenicznym przeszczepieniem krwiotwór-
czych komórek macierzystych (tab. V) [24]. 

NOWE OPCJE TERAPEUTYCZNE DLA 
OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI 
CHŁONIAKÓW LIMFOBLASTYCZNYCH

■ ruksolitynib – inhibitor szlaku JAK-STAT – 
możliwość odwrócenia oporności na steroidy 
zależnej od IL-7;

■ inhibitory kinazy tyrozynowo-serotoninowej 
Aurora, kontrolującej przebieg podziałów ko-
mórkowych (dot. wrzeciona podziałowego);

■ inhibitory gamma sekretazy (receptorów 
NOTCH) badania I fazy w T-ALL, T-LBL.

ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z ANAPLASTYCZNYM CHŁONIAKIEM 
WIELKOKOMÓRKOWYM

Leczenie pacjentów programem ALCL99 obejmu-
je profazę, a następnie naprzemienne podawanie 
5-dniowych bloków A i B zawierających metotreksat 
w dawce 3 g/m2 w 3-godzinnym wlewie; łączna licz-
ba cykli wynosi 6, zarówno dla pacjentów standar-
dowego, jak i wysokiego ryzyka [23]. Według obo-
wiązującego programu terapeutycznego ALCL99 
czynnikami wysokiego ryzyka są: zajęcie skóry; 
zmiany węzłowe w śródpiersiu; zajęcie wątroby, śle-
dziony i/lub nacieki w tkance płucnej.

MONITOROWANIE ODPOWIEDZI NA 
LECZENIE W CZASIE PROTOKOŁU 
ALCL99 I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Obejmuje ono standardową ocenę wstępnych ognisk 
chorobowych przed każdym cyklem CTH (badanie 
przedmiotowe, RTG, USG). Kompleksową ocenę re-
misji (TK, MR, biopsja aspiracyjna szpiku i trepano-
biopsja, scyntygrafia kości, badanie PMR) i ewen-
tualnie PET-CT należy przeprowadzić najpóźniej 
po ostatnim 6. cyklu CHT (cyklu B3). W przypad-
ku guza rezydualnego (RTG, TK) w śródpiersiu lub 
guza resztkowego w innej lokalizacji po zakończeniu 
leczenia – do rozważenia zabieg operacyjny usunię-
cia guza lub pobrania wycinków; w przypadku re-
sekcji guza resztkowego badania histopatologiczne 
i immunocytochemiczne, jak przy ustalaniu rozpo-
znania. 

ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE PRZY BRAKU 
ODPOWIEDZI NA LECZENIE 
LUB PROGRESJI CHŁONIAKA 
ANAPLASTYCZNEGO (ALCL) 

U chorych z ALCL w przypadku progresji lub nawro-
tu choroby należy zastosować odrębny protokół dla 
leczenia nawrotów ALCL opracowany przez EICN-
HL, z wykorzystaniem allo-HSCT – program ALCL-
-Relapse 2012. Nowe opcje terapeutyczne w ALCL 
[25] przedstawiono w tabeli VI.
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ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z DOJRZAŁYM CHŁONIAKIEM 
NIEZIARNICZYM B‐KOMÓRKOWYM LUB 
B‐ALL: INTER‐B‐NHL 2010

Pacjenci z rozpoznaniem dojrzałych B-NHL (BL, 
DLBCL, PMLBL, B-ALL) od 2013 r. leczeni są wg 
protokołu Inter-B-NHL 2010, w którym standardo-
wo w wyższych grupach terapeutycznych stosowa-
ny jest rytuksymab. Pacjenci z B-NHL na podsta-
wie stratyfikacji opartej na stadium zaawansowania 
klinicznego, początkowych wartościach stężeń LDH 
oraz statusie zajęcia OUN otrzymują łącznie 2-7 wie-
lolekowych bloków CTH. W leczeniu pacjentów 
z dojrzałymi B-NHL lub B-ALL wykorzystuje się na-
stępujące cytostatyki: rytuksymab, enkorton, win-
krystynę, metotreksat, doksorubicynę, arabinozyd 
cytozyny, cyklofosfamid oraz etopozyd.

W stosunku do poprzednich rekomendacji, opu-
blikowanych w 2013 r. modyfikacji uległ schemat te-
rapeutyczny dla pacjentów z rozpoznaniem PMLBL. 
Ze względu na niesatysfakcjonującą skuteczność od-
stąpiono od stosowania cykli R-EPOCH.

PTLD (POST‐TRANSPANT 
LYMPHOPROLITERATIVE DISORDER)

Pacjenci z rozpoznaniem PTLD jako powikłania po 
przeszczepieniu narządów litych, każdorazowo wy-
magają indywidualizacji schematu terapeutyczne-
go. Szczególną uwagę należy zwrócić na redukcję 
immunosupresji (RIS), zastosowanie rytuksymabu 
niezależnie od ramienia terapeutycznego oraz mo-
dyfikacje dawek cytostatyków (doksorubicyny, me-
totreksatu, HD Ara-C).

ZALECANE POSTĘPOWANIE 
TERAPEUTYCZNE W PRZYPADKU 
NAWROTU 

Postępowanie ustalane jest indywidualnie po kon-
sultacji z koordynatorem krajowym. Obecnie stan-
dardem terapeutycznym jest zastosowanie ibrutini-
bu [małocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej 
Brutona (BTK)] w połączeniu z cyklami R-ICE oraz 
R-VICI oraz rutynową kwalifikacją do megachemio-
terapii z następowym allo-HSCT.

OCENA REMISJI PO ZAKOŃCZENIU 
LECZENIA 

Ocena remisji po zakończeniu terapii obejmuje 
przede wszystkim badania obrazowe ognisk pier-
wotnych. U pacjentów leczonych z wykorzystaniem 
rytuksymabu niezbędna jest ocena stanu immuno-
logicznego (subpopulacje limfocytów, immunoglo-
buliny) – 1 miesiąc oraz 12 miesięcy po zakończeniu 
leczenia. W zależności od wyników badań laborato-
ryjnych (IgG, IgM, IgA) konieczna może być substy-
tucja IVIG. Wskazana jest również ocena późnych 
następstw leczenia związanych z zastosowaną CTH, 
m.in. ocena kardiologiczna (szczególnie u pacjentów, 
którzy otrzymali duże dawki antracyklin), ocena en-
dokrynologiczna (ze ścisłą kontrolą ewentualnych 
zaburzeń dojrzewania i płodności).

Nowe opcje terapeutyczne w B-NHL [26, 27] 
przedstawiono w tabeli VII.

Konflikt interesów: nie występuje.

Tabela VI. Nowe opcje terapeutyczne w ALCL
Table VI. New therapeutic options in ALCL

Mechanizm działania Substancja działająca Cel molekularny
Przeciwciała monoklonalne Brentuksymab vedotin CD300
Inhibitory kinaz Kryzotynib ALK

Cerytynib ALK
Inhibitor ALK-LDK 378 ALK
Alisertyb Aurora A kinaza

Inhibitory punktów kontrolnych Nivolumab PD-L1
Inhibitory szlaków sygnałowych Ruksolitynib JAK-STAT

Idelalizyb PI3k
Temsyrolimus, ewerolimus mTOR
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Table VII. New therapeutic options in B-NHL
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Temsyrolimus mTOR
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