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narodowej organizacji, która skupia organizacje pacjentów 
z całego świata. W Polsce w obchody od 2004 r. angażują 
się m.in. Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki 
Sowie Oczy i Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki 
Przebiśnieg, które powstało przy Klinice Hematologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. Zrzesza ono osoby, które kie-
rując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na 
chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy 
chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz 
działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie 
wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia 
oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowa-
nie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na 
rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu 
onkologicznym. 

Posiadanie wiedzy na temat objawów chłoniaka jest bardzo 
ważne, zwiększa bowiem szanse na wczesne rozpoznanie cho-
roby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego życie.

Czym są węzły chłonne?
Węzły chłonne razem ze śledzioną i naczyniami limfatycznymi 
tworzą układ limfatyczny. Stanowią one barierę ochronną 
ustroju – filtry ochronne zatrzymujące szkodliwe substancje 
dla organizmu. Węzły chłonne znajdują się w całym orga-
nizmie człowieka i są związane z umiejscowieniem naczyń 
limfatycznych. Obwodowe węzły chłonne zlokalizowane są 
pod powierzchnią skóry i można je wyczuć przy badaniu 
dłońmi: w okolicach uszu, po bokach szyi, w okolicach powyżej 

i poniżej obojczyka, w dołach pachowych, w pachwinach oraz 
w okolicach podkolanowych. Pozostałe węzły chłonne zloka-
lizowane są najczęściej wokół dużych naczyń krwionośnych 
m.in. w centralnej części klatki piersiowej, w okolicach tcha-
wicy, oskrzeli i aorty, w okolicach wątroby, śledziony, a także 
w dolnej części jamy brzusznej i miednicy w pobliżu jajników 
oraz pęcherza moczowego. Znaczne powiększenie jednego 
lub kilku węzłów chłonnych może świadczyć o występowaniu 
chłoniaka i jest najczęściej pierwszym budzącym niepokój 
objawem. Powiększenie węzłów chłonnych rozmieszczonych 
wewnątrz organizmu wykrywane jest zazwyczaj przypadkowo 
podczas badań w związku z innymi schorzeniami lub gdy są 
przyczyną poważnych dolegliwości. Niestety, wówczas choroba 
jest już najczęściej bardzo zaawansowana.

Czym jest układ limfatyczny człowieka?
Układ limfatyczny (chłonny) człowieka, to zespół komórek, 
tkanek i narządów, które mają za zadanie eliminować obce 
mikroorganizmy i komórki. Do układu limfatycznego należą: 
węzły chłonne, grasica, migdałki, śledziona oraz szpik kostny. 
W układzie limfatycznym produkowane są m.in. białe krwinki 
(limfocyty), które pełnią kluczową rolę w tworzeniu i regulo-
waniu układu odpornościowego człowieka. Jeżeli na etapie 
powstawania lub dojrzewania limfocytów dojdzie do błędu, 
wówczas zmieniają się one w komórkę nowotworową, która 
namnaża się w tym miejscu, w którym się znajduje – najczęściej 
w węzłach chłonnych. Dochodzi do rozwoju chłoniaka.

Czym są chłoniaki?
Chłoniaki to grupa nowotworów układu odpornościowego, 
rozwijających się w układzie limfatycznym organizmu. Są to 
jedne z najczęstszych nowotworów złośliwych, wymagających 
prawidłowej i szczegółowej diagnostyki patomorfologicznej 
opartej na najnowszej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdro-

wia (WHO, World Health Organization) i Europejskiej Organi-
zacji ds. Badań i Leczenia Raka (EORTC, European Organization 
for Research and Treatment) z 2008 roku. Powstają w wyniku 
nieprawidłowego wzrostu komórek układu odpornościowego, 
najczęściej limfocytów B lub T, i stanowią rzadki, ale bardzo 
zróżnicowany zespół chorób. Wyróżniamy kilkadziesiąt pod-
typów chłoniaków. Dzielą się na dwie główne grupy:
•	 chłoniaki ziarnicze (dawniej zwane ziarnicą złośliwą  –  

chłoniak Hodgkina),
•	 chłoniaki nieziarnicze, najczęściej występujące (80 proc.): 

agresywne – NHL non Hodgkin lymphoma (chłoniak roz-
lany z dużych komórek B) oraz indolentne o powolnym, 
wieloletnim przebiegu (np. przewlekła białaczka limfatyczna 
czy chłoniak grudkowy).
Do najczęstszych rodzajów chłoniaków należą (w kolejności 

występowania):
•	 chłoniak z małych limfocytów B, zwykle występujący 

w postaci przewlekłej białaczki limfatycznej (w skrócie 
nazywanej PBL lub częściej, od angielskiej nazwy, CLL),

•	 chłoniak tzw. „rozlany” z dużych komórek B (DLBCL),
•	 szpiczak plazmocytowy (mnogi),
•	 chłoniak Hodgkina („ziarnica złośliwa”),
•	 chłoniak grudkowy (FL),
•	 chłoniak z komórek płaszcza (MCL),
•	 chłoniak strefy brzeżnej (MZL, w tym chłoniaki strefy MALT),
•	 chłoniaki o dużej dynamice, takie jak: Burkitt’a, czy limfo-

blastyczne, chłoniaki z obwodowych komórek T.
Nieleczony chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komó-

rek B powoduje zwykle śmierć chorego po kilku lub kilkunastu 
miesiącach.

Około połowa przypadków chłoniaków ujawnia się kli-
nicznie w umiejscowieniu pozawęzłowym i może przypominać 
pierwotny nowotwór charakterystyczny dla tego umiejscowienia 
– najczęściej raka żołądka, raka w zakresie głowy i szyi, raka 
drobnokomórkowego płuca, nasieniaka lub nie-nasieniaka 
jądra, raka jajnika, glejaka mózgu, a nawet czerniaka. W takich 
przypadkach losy chorego zależą od decyzji lekarza specjali-
zującego się w dziedzinie, w której chłoniaki stanowią wyjąt-
kową rzadkość (np. chłoniaki złośliwe pozawęzłowe złośliwe 
o pierwotnej lokalizacji w gruczole tarczowym stanowią około 
1–5% wszystkich nowotworów tarczycy oraz 1–2,5% wszystkich 
chłoniaków, które należy uwzględnić w diagnostyce szybko 
rosnącego wola tarczycy).

Etiologia
Nie ma jednoznacznie ustalonych czynników etiologicznych 
(przyczynowych) chłoniaków. Podobnie nieznane są przyczyny 
zwiększonej zachorowalności na te nowotwory złośliwe.

Czynniki ryzyka
Zidentyfikowano szereg czynników, które przypuszczalnie 
zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na chło-
niaki:

mgr ELżbIETa JaNISZEWSKa

Rocznie w Polsce wykrywa się 
około 8 tysięcy przypadków 
zachorowań na chłoniaki 
(dane obejmują przewlekłą 
białaczkę limfocytową), 
czyli choroby nowotworowe 
wywodzące się z układu 
chłonnego. Szacuje się, 
że na świecie liczba chorych 
przekracza 1 mln, 
a 200 tysięcy umiera. 

Rocznie w Polsce wykrywa się około 8 tys. przypadków zacho-
rowań na chłoniaki (dane obejmują przewlekłą białaczkę 
limfocytową), czyli choroby nowotworowe wywodzące 
się z układu chłonnego. Szacuje się, że na świecie liczba 
chorych przekracza 1 mln, a 200 tysięcy umiera. Ryzyko 
zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy 
najczęściej osób po 60 roku życia, może występować również 
w okresie wczesnodorosłym (20–35 lat). Chłoniaki zajmują 
trzecią pozycję pod względem najczęstszych nowotworów 
u dzieci w krajach zachodnich. Stanowią 10% wszystkich 
guzów litych w tej grupie wiekowej, a roczna zachorowalność 
to 11–20 na milion w populacji pediatrycznej. Zachorowalność 
na chłoniaki różni się w zależności od położenia geograficznego 
i jest większa w Afryce równikowej, gdzie 50% nowotworów 
u dzieci stanowią chłoniaki, co ma związek z bardzo dużym 
występowaniem chłoniaka Burkitta na tym obszarze. W nie-
endemicznych rejonach świata chłoniaki głowy i szyi u dzieci 
są relatywnie rzadkie, stanowiąc tylko 10% nowotworów wśród 
populacji pediatrycznej. W krajach rozwiniętych zachorowal-
ność na nowotwory złośliwe wieku dziecięcego, w tym chłoniaki, 
wzrasta, jednocześnie ze zwiększającymi się wskaźnikami 
przeżycia dzięki efektywniejszej chemioterapii i rzadszemu 
stosowaniu radioterapii.

Symptomy towarzyszące chłoniakom, bardzo niespecyficzne, 
przypominają często objawy zwykłego przeziębienia, dlatego są 
lekceważone zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy pierwszego 
kontaktu oraz patologów oceniających materiał diagnostyczny. 
Choroba w większości przypadków jest wykrywana „przy okazji” 
i już w stadium zaawansowanym.

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach oraz towarzysząca 
mu kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat 
chłoniaków, zachęcenie pacjentów, opiekunów i pracowni-
ków ochrony zdrowia do zwrócenia uwagi na problemy ludzi 
dotkniętych chorobą oraz udzielenie im pomocy. Pomysł 
utworzenia Dnia Wiedzy o Chłoniaku (World Lymphoma 
Awareness Day) powstał w Lymphoma Coalition – między-

15 września

Światowy Dzień 
Wiedzy o Chłoniakach
(World Lymphoma awareness Day)
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•	 Wiek. Częstość występowania chłoniaków w 6 i 7 dekadzie 
życia jest 5–10 razy wyższa niż w 4 i 5 dekadzie. Jednak 
najbardziej złośliwe nowotwory z tej grupy – chłoniaki 
Burkitta i chłoniaki limfoblastyczne zazwyczaj występują 
przed 40 rokiem życia.

•	 Płeć męska.
•	 Rasa kaukaska.
•	 Długotrwała stymulacja antygenowa i zaburzenia regulacji 

układu odpornościowego. 
Chłoniaki występują częściej:

•	 u biorców przeszczepów narządowych, wskutek długotrwa-
łego przyjmowania leków immunosupresyjnych i mniej-
szych lub większych niezgodności między tkankami dawcy 
i biorcy,

•	 w stanach wrodzonych niedoborów odpornościowych (np. 
hipogammaglobulinemia, zespół Wiskott-Aldricha),

•	 w schorzeniach autoimmunologicznych (takich jak reuma-
toidalne zapalenie stawów, łuszczyca lub zespół Sjogrena),

•	 u osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS.
•	 Praca w przemyśle gumowym, skórzanym, przy rafinacji 

ropy naftowej.
•	 Kontakt z pyłami biologicznymi, herbicydami i pestycydami.
•	 Zakażenia wirusowe (wirus Epsteina-Barra w chłoniaku 

Burkitta; wirus limfocytotropowy typu I (HTLV I) w bia-
łaczce dorosłych wywodzącej się z limfocytów T).

•	 Przebyta lub przetrwała infekcja Helicobacter pylori.
•	 Wcześniejsze leczenie z powodu ziarnicy złośliwej lub nowo-

tworu litego.
•	 Dieta zawierająca dużo mięsa i tłuszczów.

Jak rozpoznać chłoniaka?
Często objawy nowotworu mogą przypominać grypę lub 
przeziębienie, mononukleozę, a czasem atopowe zapalenie 
skóry lub zwykłe zmęczenie.

Najczęściej występujące objawy chłoniaków to:
•	 niebolesne powiększone węzły chłonne,
•	 uporczywy świąd skóry,
•	 długo utrzymujący się kaszel lub duszności,
•	 znaczna utrata masy ciała i nieuzasadnione zmęczenie, 

uniemożliwiająca wykonywanie pracy lub codziennych 
czynności,

•	 wzmożona potliwość w nocy,
•	 podwyższona gorączka bez wyraźnej przyczyny (często 

mylona z objawami infekcji).
Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które 

utrzymują się dłużej niż 2–3 tygodnie, konsultować z lekarzem. 
Do postawienia pełnego rozpoznania potrzebne jest ustalenie 
przebiegu choroby, czyli tzw. wywiad lekarski. Lekarz musi 
zbadać wszystkie dostępne węzły chłonne, określić ich wiel-
kość, spoistość, ruchomość oraz ustalić, czy są bolesne. Zawsze 
jednak, aby z całą pewnością postawić diagnozę, podejrzany 
węzeł chłonny należy pobrać chirurgicznie do badania histopa-
tologicznego. Badanie zmienionych tkanek pod mikroskopem 
to jedyny wiarygodny sposób rozpoznania tej choroby.

Diagnostyka chłoniaka
Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. W celu dokładnego 
oznaczenia typu chłoniaka należy:
•	 ustalenie dotychczasowego przebiegu choroby, czyli tzw. 

wywiad lekarski,
•	 badanie przedmiotowe, w tym ocena skóry, nosogardła 

i stanu neurologicznego, badanie ginekologiczne lub jąder,
•	 badanie palpacyjne (dotykowe), w którym lekarz ocenia 

wszystkie dostępne badaniu węzły chłonne, określa ich 
wielkość, spoistość, ruchomość oraz ustala, czy są bolesne,

•	 badanie histopatologiczne (mikroskopowe) podejrzanego 
(powiększonego) węzła chłonnego pobranego chirurgicznie; 
to jedyny, oprócz badania immunofenotypowego z krwi 
obwodowej czy szpiku kostnego, wiarygodny sposób usta-
lenia rozpoznania i określenia typu chłoniaka.
Przed rozpoczęciem leczenia należy również określić stopień 

zaawansowania klinicznego poprzez wykonanie:
•	 pełnych badań laboratoryjnych krwi: morfologia plus roz-

maz, biochemia (w tym LDH – dehydrogenaza mleczanowa), 
proteinogram, wirusologiczne (HIV, HBV, HCV, CMV, EBV),

•	 badań obrazowych: RTG klatki piersiowej (w dwóch pro-
jekcjach: przednie i boczne z pomiarem wielkości guza 
w śródpiersiu), tomografia komputerowa szyi, klatki pier-
siowej, jamy brzusznej i miednicy, lub badanie NMR, PET/CT 
z dożylnym podaniem środka cieniującego oraz doustnym 
podaniem pozytywnego środka kontrastowego, USG z oceną 
wątroby i śledziony,

•	 badanie histopatologiczne szpiku z miednicy (2 cm) i mie-
logram,

•	 badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w chło-
niakach limfoblastycznych, Burkitta, pierwotnych jadra i  w 
razie podejrzenia klinicznego w chłoniakach DLBCL i HL 
(chłoniak Hodgkina).
Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaka powinno być usta-

lone w zakładzie patologii i najwyższym stopniu referencyjności, 
który dysponuje wszystkimi dostępnymi technikami diagno-
stycznymi – oprócz patomorfologii, także szerokim panelem 
przeciwciał do badań immunohistochemicznych, cytometrią 
przepływową, cytogenetyką i diagnostyką molekularną.

Ustalenie rozpoznania histopatologicznego chłoniaka 
wymaga pobrania węzła chłonnego lub innej zmienionej tkanki 
metodą biopsji wycinającej i wykonania badania histopatologicz-
nego oraz immunohistochemicznego. Węzeł chłonny powinien 
być pobrany w całości wraz z torebką. Jeżeli jest możliwość 
wyboru, należy pobrać węzeł szyjny/nadobojczykowy. Punkcja 
aspiracyjna cienkoigłowa i badanie cytologiczne uzyskanego 
materiału, w zasadzie, nie powinny być jedyną podstawą roz-
poznania chłoniaka, ponieważ badanie to nie pozwala na ocenę 
struktury tkankowej nowotworu, co jest najczęściej niezbędne 
do sprecyzowania typu rozrostu. Punkcja cienkoigłowa jest 
natomiast bardzo przydatna w weryfikacji zmian przetrwałych 
po leczeniu i nawrotowych.

Ważną metodą pomocniczą w diagnostyce chłoniaków jest 
cytometria przepływowa. Pozwala ona na szybką, ilościową cha-

rakterystykę immunofenotypu komórek na podstawie względnie 
małej liczby komórek uzyskanych z węzła chłonnego, krwi obwo-
dowej, szpiku, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu w jamie ciała 
lub ze zmian naciekowych w dowolnym miejscu, dostępnym 
punkcji cienkoigłowej. Określenie immunofenotypu ma obecnie 
rozstrzygające znaczenie w różnicowaniu białaczek i niektórych 
rodzajów chłoniaków (np. przewlekłej białaczki limfocytowej/
chłoniaka z małych komórek B (CLL/SLL), chłoniaka z komórek 
płaszcza (MCL), z dużych komórek B (DLBCL), strefy brzeżnej 
(MZL) i chłoniaków z komórek T (PTCL). Cytometria przepły-
wowa jest – obok analizy molekularnej, jedną z dwóch metod 
oceny choroby resztkowej (minimal residual disease – MRD), 
czyli obecności komórek nowotworowych w krwi i/lub szpiku 
w ilości mniejszej od progu definicji zajęcia białaczkowego, której 
monitorowanie jest standardowym elementem leczenia białaczek 
i elementem badań klinicznych w wielu rodzajach chłoniaków. 
Materiał biopsyjny od pacjenta z podejrzeniem chłoniaka powi-
nien być – optymalnie, przekazany do laboratorium w stanie 
świeżym, nieutrwalony. Nieprawidłowe utrwalenie tkanki jest 
jedną z głównym przyczyn złej jakości preparatów histologicz-
nych, uniemożliwiającej ustalenie rozpoznania. Dostępność 
świeżej tkanki, umożliwia zastosowanie metody cytometrii 
przepływowej zawiesiny komórkowej. Metoda ta w krótkim 
czasie kilku godzin dostarcza precyzyjnego i wiarygodnego 
rozpoznania. Badania cytogenetyczne, wymagające krótkiej 
hodowli tkankowej, można wykonać jedynie na materiale 
świeżym.

Zalecany czas pełnej diagnostyki w przypadku chłoniaka 
wynosi 3 tygodnie, a czas do rozpoczęcia leczenia – nie dłuższy 
niż 2 tygodnie.

Leczenie
Celem leczenia pacjentów z chłoniakami jest całkowite cofnię-
cie (całkowita remisja) choroby, wydłużenie czasu życia bez jej 
nawrotu oraz poprawa jakości życia. Leczenie osób chorych na 
chłoniaki powinno odbywać się w ośrodkach wyspecjalizowa-
nych w leczeniu nowotworów układu chłonnego. Dzięki postę-
powi medycyny, skuteczność leczenia tych nowotworów wzrosła 
w ostatnich pięciu dekadach o 50 proc. Chłoniaki agresywne 
wymagają szybkiego rozpoznania i intensywnego leczenia, ale 
często istnieje szansa na trwałe wyleczenie chorego. Natomiast 
chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu, mimo, że są 
nieuleczalne, pozwalają normalnie funkcjonować. Dzieje się tak 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia, polegają-
cych na połączeniu klasycznej chemioterapii i terapii celowanej, 
które dają szansę pacjentom na dłuższe życie bez objawów 
choroby. Przebieg leczenia zależy od typu chłoniaka, stopnia 
zaawansowania choroby i innych czynników, które ocenia lekarz. 
Leczenie starszych chorych, szczególnie z obecnością schorzeń 
współistniejących, jest trudne i wymaga współpracy lekarzy 
różnych specjalności: onkologów, geriatrów, kardiologów.

Rozpoczęcie leczenia w oparciu o błędne rozpoznanie może 
prowadzić do utraty przez chorego szansy wyleczenia w związku 
z zastosowaniem niewłaściwego programu chemioterapii pierw-

szej linii, która nie prowadzi do wyleczenia, a wywołuje opor-
ność na inne leki zastosowane w następnym podejściu lub 
do nieodwracalnych konsekwencji zabiegów operacyjnych 
wykonywanych z zamiarem radykalnego leczenia chirurgicz-
nego, które w przypadku chłoniaków jest z zasady zbędne (np. 
totalna resekcja żołądka, usunięcie narządu rodnego).

Ze względu na dużą różnorodność chłoniaków istnieje 
bardzo wiele schematów ich leczenia. Metody wykorzystywane 
w leczeniu chłoniaków i przewlekłej białaczki limfocytowej 
to m.in. wielolekowa immunochemioterapia w skojarzeniu 
(chemioterapia + terapia celowana), radioterapia (napromie-
niowanie), zabiegi chirurgiczne. U części osób stosuje się rów-
nież konsolidację z przeszczepem komórek macierzystych 
szpiku kostnego. U niektórych chorych w trakcie leczenia lub 
szybko po jego zakończeniu pojawia oporność na stosowane 
leki. W przypadku chłoniaków opornych na leczenie nie ma 
standardu postępowania. Jednak należy wykorzystać tera-
pie o alternatywnych mechanizmach działania do wcześniej 
wykorzystywanych leków np. leki immunoonkologiczne oraz 
przeciwciała monoklonalne nowego typu.

Podsumowanie
Nieznajomość objawów chłoniaka stanowi wciąż bardzo 
powszechny problem, a brak należytej edukacji sprawia, że 
nowotwór wykrywany jest najczęściej gdy choroba zdąży się 
rozwinąć, co znacznie utrudnia leczenie i obniża jego skutecz-
ność. Wczesne stadia rozpoznawane są zazwyczaj wciąż przy-
padkowo, podczas badań wykonywanych w związku z innymi 
dolegliwościami, bądź okresowych badań kontrolnych. Tak jak 
w przypadku większości chorób nowotworowych, podstawowe 
znaczenie dla skuteczności leczenia chłoniaków ma wczesna 
diagnoza. Dlatego tak ważne są czujność i obserwacja własnego 
organizmu. Symptomy towarzyszące chorobie przypominają 
często objawy kojarzone powszechnie ze zwykłym przeziębie-
niem, dlatego mogą być przez chorych mylnie interpretowane, 
bagatelizowane lub wręcz niezauważane. O randze problemu 
świadczy fakt, że od dłuższego czasu obserwujemy stały wzrost 
liczby zachorowań na chłoniaki. Postęp medycyny zapewnia 
obecnie wysoką skuteczność leczenia chłoniaków, jednak 
dotyczy to głównie choroby prawidłowo rozpoznanej i leczonej 
już w początkowych stadiach. Dla wczesnego rozpoznania 
choroby, kluczowe znaczenie mają znajomość jej objawów oraz 
regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Powinniśmy 
również pamiętać, że wszystkie niepokojące symptomy, które 
utrzymują się powyżej dwóch tygodni, należy konsultować 
z lekarzem. Szybka diagnoza w wielu przypadkach ratuje życie 

– chłoniaki, które pozostają nieleczone mogą doprowadzić do 
śmierci w ciągu kilku miesięcy.
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