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Chłoniaki  

• Guzy tkanki limfoidalnej- węzły, ale także 

narządowej (płuca, jelita, oko…) 

• 4% wszystkich nowotworów 

• Najczęściej guzy lite … ale mogą 

dodatkowo prezentować fazę białaczkową! 

• Heterogenna grupa nowotworów (łącznie 

typy i podtypy chłoniaka > 70!) 



Układ chłonny  

• Węzły chłonne 

• Śledziona 

• Grudki 

chłonne 



Uproszczony schemat nowotworów 

hematopoetycznych 
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Epidemiologia 



Chłoniaki – zachorowalność i śmiertelność 

Nowe zachorowania 

Polska 6000 /rok 

USA  56.000/rok 



Chłoniaki nieziarnicze: dane demograficzne 

od początku lat 70-tych wzrost zachorowań 

 na podst. Greenlee et al. CA Cancer J Clin. 2001;51:15. 
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Chłoniaki nieziarnicze: dane demograficzne 

 WHO world health report statistics adapted from: http://www-dep.iarc.fr/  
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Podczas gdy częstość zachorowań na inne typy nowotworów zwiększyła się o ok. 25% w 
ciągu ostatnich 25 lat, częstość zachorowań na NHL wzrosła o ok. 80%, a w populacji 
powyżej 65 r.ż. zwiększyła się aż trzykrotnie. 

http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/


1-  chromosomalne translokacje i molekularne rearanżacje 

2-  czynniki środowiskowe i związki chemiczne, przede wszystkim pestycydy i 

     herbicydy 

4- chemioterapia i/lub radioterapia stosowane w leczeniu innych nowotworów   

5- wirusy i bakterie np. wirus Epsteina-Barra w chłoniaku Burkitta, ludzki wirus T- 

     limfocytotropowy w ALL, wirus HBV i HCV w chłoniakach MALT, HIV 

     Bakterie Helicobacter pylori w chłoniakach żoładka, campylobacter jejuni w 

     chłoniakach strefy brzeżnej 

6- zespoły niedoborów odporności, właczając wrodzone zespoły niedoborów 

    odporności jak ataxia telangiectasia, Wiskott-Aldrich syndrome 

7- zwiększona częstość występowania chłoniaków przewodu 

    pokarmowego u pacjentów z chorobą trzewną i zapalnymi chorobami jelit 

8- zwiększona częstość stosowania leków immunosupresyjnych po zabiegach 

    transplantacyjnych 

Czynniki predysponujące do rozwoju chłoniaków 



Klasyfikacje chłoniaków nieziarniczych 

•  Lukes /Collins (1970) 

•  NCI working formulation (1980s) 

•  R.E.A.L Classification: Revised European  

American Classification (1990s) 

• WHO classification, 2000 

 



Klasyfikacja  REAL/WHO 

Limfocyty B Limfocyty T 

Komórki prekursorowe 

Ostra białaczka / chłoniak  

 limfoblastyczny z linii B 

Ostra białaczka / chłoniak  

limfoblastyczny z linii T 

Komórki dojrzałe (obwodowe) 

Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak limfocytowy B i T komórkowy 

Białaczka prolimfocytowa B i T komórkowa 

Białaczka włochatokomórkowa 

Chłoniak limfoplazmocytowy 

Szpiczak mnogi 

Chłoniak grudkowy 

Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej 

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej MALT) 

Chłoniak strefy brzeżnej śledziony 

Chłoniak z komórek płaszcza 

Chłoniak rozlany olbrzymiokomórkowy 

Chłoniak Burkitta 

Białaczka z limfocytów ziarnistych linii T 

Białaczka z komórek NK 

Chłoniak anaplastyczny T komórkowy 

Chłoniak angioimmunoblastyczny 

Chłoniak z obwodowych komórek T 

nieokreślony 

Ziarniniak grzybiasty/ zespół Sezary’ego 

Chłoniak T komórkowy tkanki podskórnej 

 



Ontogeneza nowotworów B-komórkowych 



Częstość występowania głównych typów chłoniaków 

Najczęściej występują: 

 

• Chłoniak z dużych 

  rozlanych limfocytów B  

  (agresywny) 

 

•  chłoniak grudkowy 

    (indolentny) 

 

 



Klasyfikacja chłoniaków nieziarniczych 

        NCI WORKING FORMULATION 

 

• Praktyczna i klinicznie bardzo przydatna 

• Dzieli chłoniaki na :   

    1. chłoniaki o niskim stopniu złośliwości (low grade) 

     2. pośrednim stopniu złośliwości (intermediate grade) 

     3. wysokim stopniu złośliwości (high grade) 

• Bazuje na morfologii (architektura i wielkość komórek): 

 przykład: chłoniak rozlany z dużych komórek 

           chłoniak grudkowy z małych komórek 



Chłoniaki nieziarnicze  

NHL o niskim stopniu złośliwości:  
 Powolny postęp ale ! choroba nieuleczalna  
 Leczenie z intencją: 
     - wydłużenia przeżycia lub paliatywne 
     - poprawy komfortu życia 
 Leczenie często nie wymagane przy rozpoznaniu, lecz dopiero przy 

stwierdzeniu progresji choroby  
 

 
NHL o wysokim stopniu złośliwości:  
 85-90% chorych z rozsianą chorobą;  

 szybki postęp choroby, nieleczone - przeżycie miesiące, tygodnie;  

 Leczenie z intencją: 

      - wyleczenia 

     - długotrwałej remisji 

 Leczenie jak najszybciej po ustaleniu rozpoznania 





Diagnostyka 

I etap: szczegółowe rozpoznanie komórki 

    chłoniakowej 

  

II etap: określenie stopnia zaawansowania 

     chłoniaka 



Badania immunohistochemiczne 

Badania cytogenetyczne 

Cytometria przepływowa 

Ocena morfologii 

 komórek 

(mikroskop) 

Diagnostyka – szczegółowe rozpoznanie 

komórki chłoniakowej 



    Badania obrazowe  

    RTG,  

    tomografia komputerowa, 

    rezonans  magnetyczny, 

    tomografia pozytronowa – 

    PET-CT  

 

Biopsja tkanki  

(węzęł, szpik, narząd)  

pobrana chirurgicznie 

lub igłą aspiracyjną 

 

Diagnostyka – określenie stopnia zaawansowania  

Niezbędna dla właściwego 

rozpoznania chłoniaka  



Leczenie 



Co decyduje o sposobie leczenia 

 

• Typ chłoniaka 

• Zaburzenia genetyczne 

• Czynniki ryzyka dla różnych chłoniaków rózne 

ale najczęściej : wiek, stan ogólny, stopień 

zaawansowania, zajęcie pozawęzłowe  

Międzynarodowy wskaźnik 

prognostyczny 



Wyniki leczenia pacjentów na chłoniaki indolentne w 

zależności od grupy ryzyka  

Grupa ryzyka Liczba czynników ryzyka Przeżycie 5 – letnie (%) 

niskie 0 lub 1 91 

Pośrednie 2 78 

wysokie ≥ 3 53 
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Metody leczenia chłoniaków 

• Obserwacja (watch & wait) /antybiotykoterapia 

• Chemioterapia i immunochemioterapia 

• Radioterapia 

• Fototerapia 

• Chirurgiczne usunięcie guza 

• Wysokodawkowana chemioterapia 

wspomagana przeszczepem autologicznych 

komórek hemopoetycznych 



Czy użycie przeciwciał monoklonalnych może opóźnić  

stosowanie toksycznej chemioterapii? 

Obserwacja (watch & wait) 

metoda watch& wait może 

prowadzić do poprawy 

jakości  poprzez: 

- uniknięcie efektów 

ubocznych chemioterapii 

- zmniejszenie dni 

hosptalizacji oraz pobrań 

krwi 

•Nie ma korzyści z natychmiastowego włączenia systemowego leczenia 

 

Potencjalnie może zwiększać 

poziom lęku związanego z 

chorobą 



Obserwacja (watch & wait) 

 
Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak limfocytowy B i T 

komórkowy 

Białaczka włochatokomórkowa 

Chłoniak limfoplazmocytowy 

Chłoniak grudkowy 

Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej 

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej MALT -  antybiotykoterapia 

Chłoniak strefy brzeżnej śledziony 

Białaczka z limfocytów ziarnistych linii T 

Białaczka z komórek NK 

Ziarniniak grzybiasty/ zespół Sezary’ego 

 

 



Chemioterapia 

Chemioterapia wielolekowa to podawanie najbardziej odpowiednich 

dla danego nowotworu kombinacji leków cytostatycznych 

w odpowiedniej sekwencji 



Chemioterapia 



CHOP - standard leczenia w chłoniakach 

agresywnych  

OS (całkowite przeżycie) 
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88 
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93 

3-year OS  

54% 

52% 

50% 

50% 

P = 0,90 

Fisher RI, et al. N Engl J Med. 1993;328 

Schemat leczenia CHOP został wprowadzony ponad 20 lat temu! 

Próby intensyfikacji leczenia przez dodanie nowych leków lub 

zwiększanie dawek nie powiodły się. 



Immunoterapia i 

immunochemioterapia 

.  

Immunoterapia celowana -  nakierowana na konkretny rodzaj komórek, które mają być 

zwalczane z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych 



Przeciwciała monoklonalne  

• Pierwsze przeciwciało monoklonalne zastosowane w 

leczeniu nowotworów  w 1997 roku:  

     rytuksymab - chimeryczne,  

     ludzko-mysie przeciwciało anty-CD20 

Przeciwciała sprzężone z: 

radioizotopami toksynami 
lekami 

CD20 



rytuksymab+ CVP:  
mediana 27 miesięcy 

CVP: mediana 15 miesięcy 
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Marcus RE, et al. Blood; 108: 481a, 2006 

Immunochemioterapia vs chemioterapia 
u chorych na chłoniaki grudkowe 

R-COP w pierwszej linii leczenia chłoniaków grudkowych 



GELA LNH-98.5: wskaźnik 7- letniego 

całkowitego przeżycia po leczenie R-CHOP 
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J Clin Oncol 2007; 25:Abstract 8009. 

R-CHOP 

OS 52% 

CHOP 37% 

1 0 2 3 4 5 6 7 8 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

1.0 

p = 0.0004 



Immunochemioterapia vs chemioterapia 

u chorych na DLBCL 
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Immunochemioterapia w NHL 

 Chłoniaki B-komórkowe nieziarnicze B-komórkowe  

     leczenie indukujące (R-CHOP, R-COP): 

     zwiększenie odsetka odpowiedzi  

     wydłużenie czasu do progresji choroby 

     wydłużenie całkowitego czasu przeżycia 

     leczenie podtrzymujące (rytuksymab): 

      wydłużenie czasu do progresji choroby 

      wydłużenie całkowitego czasu przeżycia   

 

 

 

 

Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa (R-FC): 
    zwiększenie odsetka odpowiedzi 
   wydłużenie czasu do progresji choroby 
 

http://www.roche.com/pages/downloads/photosel/061106/original/p005.jpg


Przeciwciała monoklonalne                      Cel terapii 

Nie związane 

Ofatumumab                                                  CD20 

Obinutuzumab                                                CD20 

Medi-551                                                        CD19 

Epratuzumab                                                  CD22 

Mogamulizumab                                             CCR4 

Radioimmunoterapia 

90 Y-Ibritumomab tiuxetan                              CD20 

131 I-tositumomab                                           CD20 

Związane z lekami 

Brentuximab vedotin                                      CD30 

Inotuzumab ozogamcin                                  CD22 

SAR3419                                                        CD19 

SGN-75                                                          CD70 

DCDS4501A                                                   CD79b 

Bispecyficzne  T/B 

Blinatumomab                                                CD19 



Radioterapia 

W stadiach wczesnych 

chłoniaków 

indolentnych  

i agresywnych jako 

leczenie podstawowe 
(wraz z chemioterapią o 

zmniejszonej intensywności) 

 

W stadiach 

zaawansowanych jako 

leczenie uzupełniające 



Wysokodawkowana chemioterapia 

wspomagana przeszczepem autologicznych 

komórek hemopoetycznych  

• u chorych z nawrotem lub 
częściową odpowiedzią na 
leczenie I rzutu chłoniaków 
agresywnych 

• w opornych nawracających 
postaciach chłoniaków 
indolentnych 

 
chorzy przed 60–65 rokiem życia, w 

dobrym stanie klinicznym, gdy ryzyko 

zgonu w okresie okołoprzeszczepowym 

jest niższe od 5%.  



Nowe terapie 



Podstawy patofizjologiczne nowych terapii 

w chłoniakach 



Terapia celowana 

Nazwa inhibitora                                               Nazwa kinazy 

Fostamatinib                                                     Syk 

ibrutinib (PCI-32765)                                        BTK (kinaza Brutona) 

idelalisib (GS-1101, CAL-101)                         PI3K-δ 

Temsirolimus, everolimus                                mTOR 

Alisertib                                                            Aurora A 

ABT-199                                                          rodzina białek Bcl-2 

Vorinostat, romidepsin,                                   deacetylazy histonowe 

panobinostat 



Kinazy hamowane przez idelalisib i ibrutinib 



Terapia celowana –leki zarejestrowane 

przez FDA (USA) 

Inhibitor kinazy Burtona: Ibrutinib 

 
• przewlekła białaczka limfocytowa 

• chłoniak z komórek płaszcza 

 

Inhibitor kinazy PI3K: Idelalisib 

 
• przewlekła białaczka limfocytowa 

• chłoniaki nieziarnicze 

 

 



Idelalisib i Rituximab w nawrotowej przewlekłej 

białaczce limfatycznej 



Idelalisib i Rituximab w nawrotowej przewlekłej 

białaczce limfatycznej 

Furman, NEJM 2014 



Wyniki leczenia zaawansowanych postaci przewlekłej 

białaczki limfocytowej/ chłoniaka limfocytarnego 

Hillmen, abst S693, EHA, Mediolan 2014 Byrd, NEJM 2014 



Posumowanie 

Jaki chłoniak – takie leczenie 

• najbardziej heterogenna grupa nowotworów 

• Indolentne chłoniaki: najpowszechniejszy 
grudkowy 

 - powolny wzrost, ale nieuleczalne 

 - wykrywane w stadium zaawansowanym 

     ale bezobjawowe 

 - w okresie bezobjawowym; watch and wait, 

 - włączenie leczenia dopiero w chwili  

   wystąpienia objawów 

 



• Agresywne chłoniaki: najpowszechniejszy rozlany z dużych 
limfocytów B (DLBCL), ponad 20 podtypów o różnym stopniu 
złosliwośći 

• Szybki wzrost ale przez to potencjalnie wyleczalny: 

     40% pacjentów wyleczonych po standardowym R- CHOP  

     40% początkowa odpowiedź ale potem nawrót choroby 

     20% oporność na immunochemioterapię 

• Leczenie włączamy w momencie rozpoznania 

• Międzynarodowy wskaźnik prognostyczny decyduje o 
intensywności leczenia u indywidualnego pacjenta 

• Nowe terapie celowane – kolejny krok ku poprawie wyników 
leczenia 

 

Posumowanie 

Jaki chłoniak – takie leczenie 



More bridges more options in lymphoma treatment 

Dziękuję 


