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Maligna lymfom
Lymfom klassifieras enligt WHO i huvudgrupperna B- och T-cellslymfom samt
Hodgkins lymfom (HL). Inom varje huvudgrupp finner man de speciella
sjukdomarna indelade efter morfologi, immunologi etc.
Symtom:




Förstorad lymfkörtel
Symptom från involverat organ
B-symptom (feber, viktnedgång>10%, "drypande" nattsvettningar)

Stadieindelning enl. Ann-Arbor:
I

en enda lokal

II

två lokaler på samma sida diafragma

III två lokaler på olika sidor diafragma
IV

generaliserad sjukdom; lymfom med benmärgsengagemang

Mål vid lymfomutredning är att fastställa typ av lymfom enligt WHO samt
fastställa vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Stadieindelning samt
bedömning enligt IPSS (International Prognostic Scoring System).
Checklista för fullständig lymfomutredning
1. Anamnes: hereditet, syskon (inför ev benmärgstransplantation), B-symtom,
yrke, rökning, övriga sjukdomar ( t ex hjärta inför antracyklinbehandling),
dubbelmalignitet, akuella symptom/organsymptom.
2. Status: palpera samtliga körtelstationer, inspektera svalget, notera levermjältförstoring, cor/pulm/bltr.
3. Blodprover; rutin, leverstatus, diff, P-elfores (hemolys, "bakgrundsgamma"),
lila EDTA-rör till flödescytometri.
4. Benmärgsundersökning: utstryk, flödescytometri, biopsi 20mm.
5. PAD från körtel: OBS! att det är helt avgörande för resultatet att preparatet
skickas till patologen CLV FÄRSKT (EJ formalinfixerat) samt att det
skickas op-dagen med tel-förvarning!
6. CT hals, thorax, buk: (patoliska körtlar, lever-mjältstorlek, annat
organengagemang)
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Behandling
Expektans om symtomfri patient och indolent ”lågmalign” sjukdom är
huvudprincip.
För behandlingskrävande lymfom:
Stadium I: cytostatika x 3 + kurativt syftande strålbehandling alt cytostatika x 6
(oftast R-CHOP).
Stadium II-IV: cytostatika x 6-8 kurativt eller palliativ strålbehandling.
Behandlingen diskuteras i allmänhet med lymfomonkolog Lund.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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