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Wstêp: Pozawêz³owy ch³oniak umiejscowiony w obrêbie g³owy i szyi czêsto cechuje siê odmiennym od ch³oniaka innych narz¹dów przebiegiem
klinicznym. Rozpoznanie nowotworu
tej okolicy mo¿e byæ jedynie objawem
uogólnionej choroby. Ze wzglêdu na
istotê choroby leczenie ma najczêœciej charakter skojarzony, obejmuje
chemioterapiê, radioterapiê oraz leczenie chirurgiczne. W niektórych
przypadkach leczenie chirurgiczne
jest leczeniem z wyboru.
Celem pracy jest omówienie wyników
leczenia chorych na pozawêz³owego
ch³oniaka g³owy i szyi.
Materia³ i metody: W okresie od 1991
do 1999 r. w Wielkopolskim Centrum
Onkologii leczono 19 chorych na
ch³oniaka g³owy i szyi (11 kobiet,
8 mê¿czyzn). Wiek chorych wynosi³
17–74 lat, œrednio 53,5. W 12 przypadkach pierwotnym punktem wyjœcia
ch³oniaka by³ migda³ek podniebienny,
w 5 nosogard³o i gard³o, w 2 zatoka
szczêkowa i jama nosowa. U 10 chorych rozpoznano ch³oniaka o niskim
stopniu z³oœliwoœci, u 4 o wysokim
stopniu z³oœliwoœci, u 2 z grupy
MALT, u 2 o typie lymphoepithelioma,
u 1 o typie nie oznaczonym. Leczenie
obejmowa³o usuniêcie guza z nastêpow¹ radioterapi¹ i chemioterapi¹
(n=5), usuniêcie guza i radioterapiê
(n=4) lub radioterapiê i chemioterapiê
(n=10). W chemioterapii najczêœciej
stosowano schemat CHOP (14 chorych), dawki ca³kowite z radioterapii
siêga³y od 20 do 60 Gy.
Wyniki: W 15 przypadkach osi¹gniêto ca³kowit¹ remisjê ocenian¹ w 1. i 3.
mies. po zakoñczeniu leczenia,
w 2 przypadkach – czêœciow¹ remisjê, w 2 – progresjê. 5 lat i wiêcej
prze¿y³o 7 chorych (36,8 proc.), ponad 3 lata – 11 chorych (57,9 proc.).
W grupie kobiet œredni okres obserwacji bez nawrotu choroby by³ nieco
d³u¿szy i wynosi³ 44,2 mies., w grupie mê¿czyzn – 36 mies.
Wnioski: 1) chorzy na ch³oniaka
umiejscowionego wy³¹cznie w regionie g³owy i szyi wymagaj¹ odmiennego postêpowania ni¿ w przypadku
ch³oniaka uogólnionego; 2) œredni
okres bezobjawowego prze¿ycia by³
w badanej grupie d³u¿szy u kobiet.
S³owa kluczowe: ch³oniak g³owy
i szyi, radioterapia, chemioterapia.
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Przyrost zachorowalnoœci na ch³oniaki
z³oœliwe nale¿y do najwiêkszych wœród nowotworów. Z tego powodu coraz czêœciej
leczy siê chorych o rzadko spotykanym
wczeœniej umiejscowieniu ogniska pierwotnego. Poniewa¿ jest to grupa o niejednorodnym obrazie klinicznym i znacznym
zró¿nicowaniu histologicznym, decyzja
o kolejnoœci stosowanych metod leczenia
jest czêsto indywidualna. Rozwa¿ane jest
ponownie miejsce radioterapii w leczeniu
ch³oniaków.

W okresie od 1991 do 1999 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii leczono 19 chorych z pozawêz³owym ch³oniakiem g³owy
i szyi (11 kobiet, 8 mê¿czyzn). Wiek chorych
wynosi³ 17–74 lat, œrednio 53,5. W 12 przypadkach pierwotnym punktem wyjœcia ch³oniaka by³ migda³ek podniebienny, w 5 przypadkach nosogard³o i gard³o œrodkowe,
w 1 zatoka szczêkowa, w 1 jama nosowa.
U 10 chorych rozpoznano ch³oniaka o niskim
stopniu z³oœliwoœci, u 4 o wysokim stopniu z³oœliwoœci, u 2 ch³oniaka z grupy MALT, u 2 typ
lymphoepithelioma, w 1 przypadku nie okreœlono typu histologicznego (tab. 1.). Wszystkich chorych leczono napromienianiem.

Ch³oniaki pozawêz³owe umiejscowione
w obrêbie g³owy i czaszki wystêpuj¹ stosunkowo rzadko, jednak ze wzglêdu na coraz
wiêksz¹ liczbê chorych w ostatnim okresie
s¹ czêœciej rozpoznawane. Zaawansowanie
miejscowe jest najwa¿niejszym czynnikiem
rokowniczym, natomiast wp³yw typu histologicznego oraz rodzaj zastosowanego leczenia wydaj¹ siê mieæ mniejsze znaczenie. Ze
wzglêdu na istotê choroby leczenie ch³oniaków ma najczêœciej charakter skojarzony –
obejmuje chemioterapiê, radioterapiê oraz
leczenie chirurgiczne [1–4].
Szczególnie w przypadku izolowanych
ch³oniaków o niskiej z³oœliwoœci, czêœciej
ni¿ w innych schorzeniach wykonuje siê
chirurgiczne usuniêcie guza z uzupe³niaj¹c¹ radioterapi¹. Czasami radioterapia mo¿e byæ stosowana w przypadkach zaawansowanych, celem konsolidacji leczenia cytostatykami. Czêstoœæ ca³kowitych remisji
w grupie ch³oniaków o niskiej z³oœliwoœci
wynosi 60–80 proc., jednak dostêpnymi
metodami leczenia rzadko udaje siê osi¹gn¹æ ca³kowite wyleczenie. W przypadku
ch³oniaków o wysokiej z³oœliwoœci po uzyskaniu ca³kowitej remisji udaje siê osi¹gn¹æ
wyleczenie u ok. 30–50 proc. chorych.
W pracy przedstawiono wyniki skojarzonego leczenia chorych z pozawêz³owym
ch³oniakiem g³owy i szyi, omówiono charakterystykê kliniczn¹ chorych oraz metody leczenia.

Leczenie obejmowa³o w 5 przypadkach
zabieg usuniêcia guza z nastêpow¹ radioterapi¹ i chemioterapi¹, w 4 przypadkach zabieg z nastêpow¹ radioterapi¹ oraz w 10
przypadkach radioterapiê z chemioterapi¹.
Najczêœciej stosowano schemat CHOP (7
chorych) i COP (7 chorych). Liczba cykli wynosi³a najczêœciej 6, w 5 przypadkach leczenie kontynuowano do uzyskania ca³kowitej remisji. Dawki ca³kowite z radioterapii siêga³y
20–60 Gy/T, w zale¿noœci od zaawansowania miejscowego, od zastosowanej poprzednio chemioterapii oraz stanu ogólnego chorych. Stosowano promieniowanie gamma Co
60 oraz fotony 6 i 9 MV, pola dobierano
w zale¿noœci od umiejscowienia guza. Uk³ad
ch³onny szyi napromieniano elektywnie.
Porównano wyniki leczenia w zale¿noœci
od wieku, p³ci, rozpoznania histologicznego i metody leczenia. Oceniono uzyskanie
remisji po zakoñczeniu leczenia oraz przebieg choroby w okresie obserwacji, który
siêga w niektórych przypadkach 9 lat.

WYNIKI
W 15 z 19 (79 proc.) przypadków osi¹gniêto ca³kowit¹ remisjê, ocenian¹ w 1. i 3.
mies. po zakoñczeniu leczenia, w 2 przypadkach czêœciow¹ remisjê, po której
stwierdzono nawrót choroby w ci¹gu 12
mies. obserwacji. U 2 chorych stwierdzo-
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Purpose: Lymphoma localized in
head and neck region often has an
individual course of disease different
from lymphoma localized in other organs. In most of cases it’s only one of
symptoms of disseminated disease.
Patients are treated with different methods. Most often combined treatment comprising of chemotherapy,
radiotherapy and sometimes surgery
is recommended. In some cases surgical treatment is a treatment of choice. We present results of treatment
of patients with extranodular lymphoma localized in head and neck region.
Material and methods: 19 patients
with head and neck lymphoma (11
women, 8 men) were treated between
1991 and 1999 in Greatpoland Cancer Center. Age of patients was from
17 to 74 years, average – 53,5. In 12
cases primary lesion was palatine
tonsil, in 5 – nasopharynx and oropharynx, in 2 – maxillary sinus and
nasal cavity. Lymphoma of low malignancy was diagnosed in 10 cases,
in 4 cases – of high malignancy, in
2 cases – MALT lymphoma, in 2 cases – lymphoepithelioma, in 1 case –
lymphoma of undifferentiated type.
5 patients were treated by surgery, radiotherapy and chemotherapy, 4 by
surgery and radiotherapy, and 10 by
radiotherapy and chemotherapy. In
chemotherapy most often schema
CHOP (14 patients) was used. Total
doses of radiotherapy were from 20
to 60 Gy.
Results: In 15 cases total remission
was observed in first and third month
after the end of treatment. In 2 cases
– partial remission. In 2 cases progression was observed. 5 years survived 7 patients (36,8 proc.), 3 years
survived 11 patients (57,9 proc.). Women tend to demonstrate longer free
of disease survival then man – 44,2
versus 36 month.
Conclusions: 1) patients with head
and neck lymphoma need another
treatment schema than patients with
disseminated illness; 2) women tend
to achieve longer free of disease survival time.
Key words: head and neck lymphoma, radiotherapy, chemotherapy.

Tab. 1. Chorzy z izolowanym ch³oniakiem g³owy i szyi leczeni w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Charakterystyka kliniczna

Liczba chorych

wiek chorych:
<20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
>70

1
1
3
2
4
5
3

umiejscowienie:
migda³ek podniebienny
nosogard³o i gard³o œrodkowe
jama nosowa
zatoka szczêkowa

12
5
1
1

rozpoznanie histopatologiczne:
o niskim stopniu z³oœliwoœci
o wysokim stopniu z³oœliwoœci
typu MALT
lymphoepithelioma
o typie nie oznaczonym

10
4
2
2
1

metoda leczenia:
zabieg + radioterapia + chtch
zabieg + radioterapia
radioterapia + chtch

5
4
10

Tab. 2. Wyniki leczenia w zale¿noœci od cech klinicznych oraz rozpoznania histopatologicznego

Charakterystyka kliniczna

Ocena remisji
CR
PR
NR

wiek chorych:
<20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
>70

1
1
3
1
3
3
3

p³eæ chorych:
M (8)
K (11)

7
8

umiejscowienie:
migda³ek podniebienny
nosogard³o i gard³o œrodkowe
jama nosowa
zatoka szczêkowa
rozpoznanie histopatologiczne:
o niskim stopniu z³oœliwoœci
o wysokim stopniu z³oœliwoœci
typu MALT
lymphoepithelioma
o typie nie oznaczonym

10
4
1

1

36
12
36, 72, 60
12 (zgon), 6
wz, 60, 108, 84
bd, 36, 60, 72, 6
48, 6, bd

1
1

1

2

1
1

œr. 36
œr. 44,2

1

œr. 36
œr. 36
36
NR

1
1

1
8
3
1
2
1

Obserwacje kliniczne
(prze¿ycie w mies.)

1
1

1
1

œr. 38,7
œr. 60
6, NR
60, 72
48

wz – wznowa, bd – brak danych, œr. – œrednio, NR – brak remisji

no progresjê w trakcie leczenia – 1 z nich
jest nadal leczony cytostatykami. Jeden pacjent zmar³ przed up³ywem 6 mies. obserwacji z powodu progresji choroby, z 2 stracono kontakt po up³ywie kilku miesiêcy.
5 lat i wiêcej prze¿y³o 7 chorych (36,8
proc.), ponad 3 lata – 11 chorych (57,9 proc.).
W grupie kobiet œredni okres obserwacji bez
nawrotu choroby by³ nieco d³u¿szy i wynosi³
44,2 mies., w grupie mê¿czyzn 36 mies. In-

ne zale¿noœci nie ujawni³y siê, niewielka grupa chorych nie pozwoli³a na analizê statystyczn¹ (tab. 2. i 3.).

DYSKUSJA
Ch³oniak jest nowotworem z komórek
limfoidalnych, mog¹cym siê rozwijaæ nie
tylko w obrêbie wêz³ów ch³onnych, ale równie¿ w obrêbie innych narz¹dów. W okolicy g³owy i szyi ch³oniak najczêœciej rozwi-
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Tab. 3. Wyniki leczenia w zale¿noœci od zastosowanej metody leczenia

Metoda leczenia

Ocena remisji
CR PR NR

leczenie chirurgiczne, radioterapia,
chemioterapia
dawki na guz (36–50 Gy)

4

leczenie chirurgiczne, radioterapia
dawki na guz (40–50 Gy)

4

radioterapia, chemioterapia
dawki na guz (20–60 Gy)

7

2

4
6
1

2

stosowane schematy chemioterapii:
a) COP
b) CHOP
c) MEV
d) COP, VP
e) CHOP, DHAP

ja siê w obrêbie wêz³ów ch³onnych szyi,
gard³a œrodkowego (migda³ki podniebienne, tylna œciana gard³a, nasada jêzyka),
nosogard³a, jamy ustnej, œlinianek, rzadziej
jamy nosowej i szczêkowej [1, 5, 6].
W wiêkszoœci przypadków mo¿na spodziewaæ siê, ¿e rozpoznanie pojedynczego ogniska ch³oniaka jest tylko jednym z objawów
uogólnienia choroby (IVo kliniczny), jeœli po
wnikliwym przeprowadzeniu diagnostyki zostanie rozpoznany izolowany ch³oniak – chorobê klasyfikuje siê jako stopieñ IE (zajêcie
pojedynczego narz¹du pozalimfatycznego).
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia izolowanego ch³oniaka w regionie g³owy i szyi w porównaniu z jednym z mo¿liwych kolejnych
umiejscowieñ uogólnionej choroby nie przekracza 20–30 proc. W ka¿dym przypadku po
wykryciu zmiany w koœciach zaleca siê wnikliw¹ weryfikacjê pozosta³ych narz¹dów.
Leczenie ch³oniaków tej okolicy jest z regu³y leczeniem skojarzonym [7–9]. Sekwencja poszczególnych metod zale¿y od typu histologicznego oraz zaawansowania klinicznego. Poniewa¿ w celu rozpoznania nale¿y
pobraæ maksymalnie du¿y materia³ tkankowy,
wyciêcie guza jest czêsto jednoczeœnie postêpowaniem diagnostycznym i lecz¹cym. Dotyczy to szczególnie chorych w zaawansowanym wieku, z ma³ym guzem – ch³oniakiem
o niskiej z³oœliwoœci. Rozpoznanie ch³oniaka
o wysokiej z³oœliwoœci powoduje rozpoczêcie
leczenia od chemioterapii. Chorych w I i niekiedy IIo zaawansowania leczy siê miejscowo
napromienianiem. U chorych w III i IVo zaawansowania klinicznego leczenie rozpoczyna siê od chemioterapii, poniewa¿ istnieje du¿e prawdopodobieñstwo uogólnienia choroby.
U chorych na ch³oniaka o niskim stopniu z³oœliwoœci stosuje siê czêsto monoterapiê (Leukeran, sterydy), a uzyskiwane okresy remisji
s¹ czêsto wieloletnie. U chorych na ch³oniaka o wysokim stopniu z³oœliwoœci stosuje siê
chemioterapiê wielolekow¹, obecnie najczêœciej schematy typu COP i CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednison)
oraz MEV I MEVA (metotreksat, cyklofosfamid,
winkrystyna, doksorubicyna).

1

Obserwacje kliniczne
(prze¿ycie w mies.)

w W ca³ej grupie chorych leczeniem skojarzonym uzyskano ca³kowit¹ remisjê w 15
przypadkach (79,0 proc.), remisja u 7 chorych (36,8 proc.) utrzymuje siê ponad 5 lat.
w Œredni okres bezobjawowego prze¿ycia
by³ d³u¿szy u kobiet.

12, 36, 72, 72, NR
bd, 6, 36, 60

1

77

NR, bd, wzn, 36, 36,
60, 72, 108, 12, 60

1
1
Rozpoznanie ziarnicy z³oœliwej nie zajmuj¹cej dolnego piêtra szyi (stadium IA) jest
wskazaniem do wy³¹cznej radioterapii. Wyst¹pienie objawów choroby (cecha B) wp³ywa
na rozszerzenie leczenia o chemioterapiê.
Rokowanie jest dobre dla chorych w Io
zaawansowania klinicznego z ch³oniakiem
o niskim stopniu z³oœliwoœci. Tych pacjentów mo¿na wyleczyæ wy³¹cznie napromienianiem. U chorych na ch³oniaka o mniejszej z³oœliwoœci, w IIo leczeniem uzyskuje
siê remisje, jednak¿e czêsto s¹ one krótkotrwa³e. U chorych na ch³oniaka o wysokim stopniu z³oœliwoœci, w I i IIo uzyskuje
siê ok. 30 proc. trwa³ych wyleczeñ po zastosowaniu agresywnej chemioterapii z uzupe³niaj¹cym napromienianiem okolicy guza.
Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje siê
w przypadkach ch³oniaków histologicznie
klasyfikowanych jako WF-G.
Niewielka grupa omawianych w pracy
chorych ogranicza mo¿liwoœæ oceny popartej analiz¹ statystyczn¹. W badanej grupie
nie stwierdzono tendencji do zale¿noœci pomiêdzy wiekiem, umiejscowieniem guza, rozpoznaniem histologicznym a skutecznoœci¹
leczenia, jedynie w grupie kobiet zaobserwowano d³u¿szy czas remisji. Nie mo¿na oceniæ wp³ywu stosowanych metod leczenia na
jego wynik ze wzglêdu na ich ró¿norodnoœæ.
Leczenie ch³oniaków umiejscowionych
w rejonie g³owy i szyi wszystkimi dostêpnymi metodami pozwoli³o w opisywanej
grupie na wyleczenie 36,8 proc. chorych,
nie wiadomo jednak czy stosowane dawki
cytostatyków oraz dawki z radioterapii by³y optymalne. Podkreœliæ trzeba istotne znaczenie wnikliwej i pe³nej diagnostyki – pierwotnie grupa chorych z podejrzeniem pozawêz³owego ch³oniaka g³owy i szyi by³a
znacznie wiêksza.

WNIOSKI
w Chorzy na ch³oniaka umiejscowionego
wy³¹cznie w regionie g³owy i szyi wymagaj¹ odmiennego postêpowania ni¿
w przypadku ch³oniaka uogólnionego.
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