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Santrauka
Hodžkino limfoma,  dar žinoma kaip Hodžkino liga,  yra 
piktybinis onkohematologinis susirgimas,  pažeidžian-
tis limfinę sistemą – B limfocitus. Mikroskopuojant šio 
tipo navikas išsiskiria gigantiškomis daugiabranduolė-
mis Reed Sternberg ir vienbranduolėmis Hodžkino ląs-
telėmis. Abiejų tipų ląstelės yra pakitusios  – vėžiniai B 
limfocitai  ir turi savitą imunofenotipą. Kliniškai Hodž-
kino limfoma pasireiškia limfadenopatija. Dažniausiai 
(60–80 proc.) apima kaklo srities limfmazgius, rečiau 
pažastų, kirkšnies, tarpuplaučio ir kitus. Limfmazgiai 
išlieka neskausmingi, elastingi, paslankūs, tačiau kieti ir 
asimetriški. Daliai pacientų nustatoma blužnies ir kepenų 
pažeidimų, o limfoidinių masių plitimas gali sutrikdyti 
gretimų organų veiklą. Dažni B simptomai: nepaaiškina-

mas karščiavimas > 38 0C, prakaitavimas nakties metu, 
svorio kritimas >10 proc. kūno masės per 6 mėn., būdin-
gas viso kūno niežulys. Diagnozei nustatyti labai svarbi 
anamnezė ir klinikinis ištyrimas, kartu taikoma limfmaz-
gio ar kito limfinio audinio masės biopsija, imunohisto-
cheminis ištyrimas. Randami pakitimai kraujo tyrime: 
ENG, LDH, šarminės fosfatazės, šlapimo rūgšties bei kal-
cio padidėjimas. Konkretus ligos gydymas priklauso nuo 
klinikinės kategorijos, ligos išplitimo, paciento amžiaus, 
jo bendros būklės bei kitų veiksnių. Pagrindinis gydymas 
išlieka chemoterapija, spindulinė terapija ir kaulų čiulpų 
transplantacija. Šiame straipsnyje pristatomas jauno pa-
ciento, sergančio Hodžkino limfoma, klinikinis atvejis.

Įvadas
Hodžkino limfoma (HL) kartu su Ne Hodžkino limfoma  

(angl. Non-Hodgkin“ lymphoma) yra viena iš dviejų pagrin-
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dinių limfomos tipų. Toliau HL gali būti skirstoma į dvi gru-
pes: klasikinę HL (angl. Classical HL), kuri lemia daugumą 
atvejų, ir nodulinę dominuojančių limfocitų limfomą (angl. 
Nodular lymphocyte predominant HL). Klasikinė HL gali  
būti skirstoma į subtipus: mazginės sklerozės HL, mišraus 
ląstelingumo HL, limfocitų išsekimo HL ir  limfocitų turtinga 
HL [1]. Limfomos yra onkohematologinis susirgimas, prasi-
dedantis ir pažeidžiantis organizmo imuninę sistemą, kuriai 
priklauso: limfmazgiai, blužnis, skydliaukė ir kaulų čiulpai. 

Tiriant buvo pastebėti du sergamumo pikai 15-34 metų ir 
vyresnių nei 55 metai amžiaus grupėse [5]. Lietuvoje pagal 
2004-2006 m. stebėjimo statistiką kasmet užregistruojama 
2,7 atvejo 100 000 gyventojų [3,4]. Kanadoje atlikti tyrimai 
nustatė, kad vidutinis 5 metų išgyvenamumas pacientams, 
kuriems buvo diagnozuota pirma ir antra ligos stadija, siekė 
90 proc., o pacientams, sergantiems ketvirta stadija – 65 
procentus [2]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti Hodžkino limfomos atvejį, 
nagrinėjant klinikinį atvejį Klaipėdos jūrininkų ligoninės 
Onkohematologijos skyriuje 2021 m.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta klinikinio atvejo studija. Tiriamasis – Klaipėdos 

jūrininkų ligoninės pacientas, kuriam buvo diagnozuota Ho-
džkino limfoma. Duomenys rinkti iš ligos istorijos.

Klinikinis atvejis
35 metų moteris atvyko į Klaipėdos jūrininkų ligoninę 

su skubiu siuntimu per „Žalią koridorių“ dėl Respublikinėje 
Klaipėdos ligoninėje po limfmazgių biopsijos įtariamos Ho-
džkino limfomos. Pacientę vargino intensyvus odos niežulys, 
bėrimas. Apžiūros metu gleivinės blyškios. Čiuopiant nusta-
tyti padidėję periferiniai limfmazgiai abipus kaklo – kieti iki 
1,3 cm, kairėje pažastyje apie 1 cm. Kepenys neskausmingos. 
Blužnis nečiuopiama. Kreipimosi metu buvo atliktas bendras 
kraujo tyrimas (BKT), biocheminiai ir mikrobiologiniai ty-
rimai, paimta histologinė medžiaga (limfmazgis) ir išsiųsta į 
Valstybinį patologijos centrą (VPC). Pacientė buvo nusiųsta 
atlikti pozitronų emisijos tomografiją (PET/KT) į Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikas (LSMU KK). 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė normalų leukocitų 
skaičių (WBC – 7,74 x 10⁹/L), tačiau šiek tiek sumažėjusį 
limfocitų kiekį (LYMPH – 1,03 x 10⁹/L). Trombocitų (PTL 
– 255,00 x 10⁹/L) ir eritrocitų (RBC – 4,26 x 10¹²/L) skai-
čius buvo normalus, tačiau padidėję laktatdehidrogenazės 
rodikliai (LDH – 244U/L).

Po mėnesio gautame atsakyme iš VPC patvirtina Hodž-
kino limfoma, mazginės sklerozės variantas. Ligos išplitimui 
vertinti atliktos PET/KT išvada – didelio metabolinio akty-

vumo limfoproliferacinis procesas abipus kaklo ir tarpuplau-
čio limfmazgiuose, pagal PET/KT Lugano kriterijus atitinka 
II stadiją. Atliktas papildomas kraujo tyrimas eritrocitų nusė-
dimo greičiui (ENG) nustatyti, jis buvo padidėjęs dvigubai 
iki 21 mm/val. Įvertinus visus atsakymus, paskirtas tarpinės 
klinikinės kategorijos HL gydymas 4 ABVD (doksorubici-
nas, bleomicinas, vinblastinas, deksametazonas) kursai ir 
po 2 kursų tarpinis PET/KT gydymo efektyvumui vertinti.

Atlikus 2 chemoterapijos kursus pacientė nusiųsta į 
LSMU KK PET/KT atlikti. Išvada - geras atsakas į gydymą, 
Deuvile 1-2 balai. Aptarus būklę hematologų konsiliume  
pratęsti dar 2 chemoterapijos kursai pagal ABVD protokolą.

Pacientė 4 gydymo chemoterapija kursus toleravo paten-
kinamai. Po gydymo buvo atliktas viso kūno (nuo akiduobių 
iki šlaunų vidurio) PET/KT. Kiek aktyviau FDG kaupia Val-
dejerio struktūros (SUVmax = 6,9; SUVvid = 3,9). Abipus 
kakle matomi keli iki 1,2 x 0,8 cm dydžio, mažo metaboli-
nio aktyvumo limfmazgiai (SUVmax = 2,5; SUVvid = 1,4) 
– labiausiai panašu į uždegiminius pakitimus. Plaučiuose 
židininių ar infiltracinių pakitimų nerasta. Tarpuplautyje 
buvę dauginiai metaboliškai aktyvūs limfmazgiai išnyko 
arba ženkliai sumažėjo ir nebekaupia FDG, matomi keli iki 
1,4 x 1,0 cm dydžio. Pilvo ertmėje, dubenyje ir kirkšnyse, 
skenuotuose kauluose metaboliškai aktyvių limfmazgių ne-
matyti. Išvada – buvę metaboliškai aktyvūs kaklo ir pažastų 
limfmazgiai neaktyvūs, kontrastinės medžiagos nekaupia. 
Naujų židinių taip pat neatsirado.

Baigus 4 ABVD chemoterapijos kursus, pasiekta lim-
fomos remisija. Visos chemoterapijos metu bendro kraujo 
tyrimai neperžengė normos.

 Išvados
1. Hodžkino limfoma gali būti skirstoma į dvi grupes: 

klasikinę ir nodulinę dominuojančių limfocitų Hodžkino 
limfomą. Abi šios grupės pažeidžia žmogaus limfinę sis-
temą. Lietuvoje kasmet užregistruojama 2,7 atvejo 100 000 
gyventojų.

2. Hodžkino limfoma suaugusiems pasireiškia limfa-
denopatija, dažniausiai kaklo srityje, kai kuriems pacien-
tams gali būti pažeista blužnis ir kepenys. Neretai minėtus 
simptomus lydi B simptomai (naktinis prakaitavimas, svorio 
kritimas, karščiavimas > 38 0C). Pasireiškus minėtiems simp-
tomams, į diferencinę diagnostiką reikėtų įtraukti Hodžkino 
limfomą.

3. Šiai ligai diagnozuoti labai svarbi yra anamnezė bei 
limfmazgių ar kitos lokalizacijos limfinio audinio biopsija 
ir imunohistocheminis ištyrimas. Išskiriami prognostiniai 
veiksniai, padedantys nuspėti ligos eigą – klinikinė ligos 
kategorija, išplitimas, ligonio amžius ir būklė.
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Summary
Hodgkin lymphoma also known as Hodgkin’s disease is a ma-

lignant hematological disease affecting the lymphatic system – B 

lymphocytes. Microscopically this type of tumor is distinguis-
hed giant multinuclear Reed Sternberg and mononuclear Hodgkin 
cells. Both types of cells are altered – cancerous B lymphocytes 
and have a distinctive immunophenotype. Clinically, Hodgkin 
lymphoma is manifested by lymphadenopathy. Mostly (60-80%) 
it involves lymph nodes in the neck region, less often in the arm-
pits, groin, mediastinum, and others. Lymph nodes remain pain-
less, elastic, flexible, but hard and asymmetric. Some patients are 
diagnosed with spleen and liver lesions. The spread of lymphoid 
masses can disrupt the functioning of adjacent organs. B symp-
toms are also common such as unexplained fever over 38˚C, night 
sweats, weight loss >10% of body mass within 6 months, some 
patients complain of pruritus of the body. Anamnesis and clinical 
examination are very important for diagnosis together with biopsy 
of the lymph node or other lymph tissue mass as well as immuno-
histochemical examination. Changes are also found in the blood 
test: increase in ESR, LDH, alkaline phosphatase, uric acid, and 
calcium. The specific treatment of the disease depends on the cli-
nical category, the spread of the disease, the patients age, their 
general condition, and other factors. The mainstays of treatment 
remain chemotherapy, radiation therapy and bone marrow trans-
plantation. This article presents a clinical case of a young patient 
with Hodgkin’s lymphoma.
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