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STRESZCZENIE:    Chłoniaki nieziarnicze (NHL) są nowotworami zbudowanymi z heterogennej grupy komórek B i limfocytów T. Chłoniak rozlany 
z dużych komórek B (DLBCL), który jest najczęstszym typem chłoniaka nieziarniczego, stanowi w przybliżeniu 0–40% wszyst-
kich przypadków NHL. Jednak pierwotna lokalizacja chłoniaka nieziarniczego występuje rzadko i stanowi 0,01% przypadków. 
Biorąc pod uwagę specyfikę tej lokalizacji oraz brak szeroko zakrojonych randomizowanych badań, problem wyboru opcji tera-
peutycznej w leczeniu DLBCL z pierwotnym zajęciem wątroby pozostaje dyskusyjny. Dlatego należy dążyć do konsensusu w spra-
wie jego leczenia. W niniejszym badaniu opisano przypadek pacjentki z DLBCL z pierwotnym zajęciem wątroby, która była sku-
tecznie leczona przy pomocy chemioterapii i zabiegu operacyjnego. Ponadto dokonano krótkiego przeglądu literatury na temat 
zastosowania leczenia chirurgicznego pierwotnych chłoniaków nieziarniczych układu pokarmowego. Biorąc pod uwagę nasze 
doświadczenie oraz dostępne źródła, zabieg chirurgiczny z pooperacyjną chemioterapią wydaje się racjonalną opcją leczenia 
u pacjentów z ogniskową postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek B z pierwotnym zajęciem wątroby.

SŁOWA KLUCZOWE:   chłoniak nieziarniczy, wątrobowy rozlany chłoniak z dużych komórek B , hemihepatektomia, leczenie

ABSTRACT:   Non-Hodgkin lymphomas (NHL) comprise a heterogeneous group of B-cell and T-cell neoplasms. Diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL), the most common type of NHL, accounts for around 30-40% of NHL cases. However, primary hepatic location of NHLs 
is rare and constitutes 0.01% of all NHL cases. Due to this rarity and a lack of large randomized trails, it is still unclear what treat-
ment should be used for primary hepatic DLBCLs. In this study, we report of a female patient with primary hepatic DLBCL who 
was successfully treated with neoadjuvant chemotherapy and surgery. We also shortly review the literature regarding surgical 
treatments for primary GI tract NHLs. Taking into account our experience and the current literature, surgical treatment with post-
operative chemotherapy seems to be a feasible option for patients with focal primary hepatic DLBCLs. 
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WPROWADZENIE

Chłoniaki nieziarnicze (NHL) są heterogenną grupą nowotworów 
z komórek B i komórek T, które powstają głównie w węzłach chłon-
nych. Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), który jest 
najczęstszym rodzajem chłoniaków nieziarniczych, stanowi około 
30–40% przypadków NHL. Jeśli chodzi o umieralność, chłoniak 
nieziarniczy jest w USA przyczyną 3,4% śmierci z przyczyn nowo-
tworowych [1, 2, 3]. Podobne dane pochodzą z badan europejskich 
– NHL jest przyczyną 3,06% śmierci powodowanych przez nowo-
twór [4] i występuje z częstością 3–4 przypadków na 100 000 osób 
w ciągu roku [3]. Ponieważ częstość występowania chłoniaków 
nieziarniczych rośnie, przeprowadzane są szeroko zakrojone bada-
nia zmierzające do znalezienia skuteczniejszej metody leczenia tej 
choroby [5, 6, 7]. Schematy chemioterapeutyczne, jak na przykład 
R-CHOP, wydają się możliwą opcją terapeutyczną w leczeniu rozla-
nego chłoniaka z dużych komórek B o lokalizacji węzłowej [6, 8, 9, 
10], ale nadal nie jest jasne, jakie leczenie powinno być zastosowa-
ne w przypadku stosunkowo agresywnego chłoniaka nieziarniczego 
o lokalizacji pozawęzłowej [6, 11, 12, 13, 14]. Około 30% chłonia-

ków nieziarniczych występuje bowiem w tkankach innych niż węzły 
chłonne. Najczęstszą lokalizacją pierwotnie pozawęzłowego rozla-
nego chłoniaka z dużych komórek B jest przewód pokarmowy [2, 
6]. Chociaż istnieje wiele informacji na temat chłoniaka rozlanego 
z dużych komórek B z pierwotnym zajęciem żołądka, które dotyczą 
leczenia chirurgicznego, radioterapii i chemioterapii [15, 16, 17, 18], 
to nie ustalono do tej pory wspólnego stanowiska na temat leczenia 
chłoniaka rozlanego z dużych komórek B pierwotnie zlokalizowa-
nego w innych częściach przewodu pokarmowego [13, 19, 20, 21]. 
W przypadku lokalizacji wątrobowej jedną z głównych przeszkód 
jest rzadkie występowanie tej choroby – według dostępnych da-
nych stanowi ona 0,01% przypadków chłoniaków nieziarniczych 
[22]. W związku z tym leczenie wątrobowego rozlanego chłoniaka 
z dużych komórek B nadal pozostawia wątpliwości terapeutyczne 
z powodu braku randomizowanych badań i odpowiedniej oceny do-
stępnych metod leczenia. Biorąc pod uwagę te problemy, osiągnię-
cie konsensusu w odniesieniu do leczenia pierwotnie wątrobowego 
DLBCL w oparciu o dostępne przypadki, wydaje się najważniejsze. 
W niniejszym badaniu przedstawiliśmy przypadek pacjentki z pier-
wotnie wątrobowym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B.
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Pacjentka była pod obserwacją przez 3 lata i w tym okresie nie wy-
stąpił ani nawrót miejscowy, ani metachroniczny guz pierwotny, 
ani przerzuty odległe.

DYSKUSJA

Chorzy z DLBCL otrzymują głównie leczenie według schematu 
RCHOP, co na dzień dzisiejszy jest rozwiązaniem standardowym 
[3, 6, 9]. Ponieważ około 40% pacjentów leczonych w ten sposób 
umiera [3], konieczne jest poszukiwanie sposobu, który zwiększył-
by pozytywną odpowiedź na terapię. Ze względu na szybki rozwój 
onkologii niektórzy autorzy sugerują, że do leczenia DLBCL po-
winna być wprowadzona nowa chemioterapia według schematu 
RCHOP. Schemat ten – dzielący R(X)CHOP – powinien zawierać 
nowy lek, który mógłby optymalizować wynik terapii. Większość 
badaczy wskazuje na epratuzumab, bortezomib lub lenalidomid. 
W niektórych pracach oceniono skuteczność przeszczepu autolo-
gicznych komórek macierzystych po chemioterapii [24–30], jednak 
nadal potrzebne są szeroko zakrojone randomizowane badania, 
które potwierdziłyby wyższość tych schematów wobec standar-
dowych metod RCHOP [3]. Ponieważ prace nadal trwają, należy 
połączyć zatwierdzony schemat z innymi podejściami, by poprawić 
zarówno przeżywalność pacjentów, jak i ich jakość życia.

Ważne podkreślenia jest również znaczenie właściwej oceny pro-
gnostycznej pacjentów z DLBCL. Jeśli chodzi o pozawęzłową lo-
kalizację rozlanego chłoniaka z dużych komórek B jako czynnika 
prognostycznego przeżycia, niektóre wczesne badania w analizie 
jednoczynnikowej wykazały, że lokalizacja w obrębie układu pokar-
mowego i pierścienia Waldeyera (WR) charakteryzuje się większą 
ogólną przeżywalnością w okresie 5 lat, podczas gdy wieloczynni-
kowa analiza dowiodła, że zarówno węzłowa, jak i pozawęzłowa lo-
kalizacja chłoniaka nie ma wartości prognostycznej. Jednak nowsze 

OPIS PRZYPADKU

Czterdziestopięcioletnia pacjentka prezentowała następujące ob-
jawy: męczliwość, zmniejszenie apetytu i niezamierzona utrata 
masy ciała o 5 kg w ciągu miesiąca. Badania laboratoryjne wyka-
zały niedokrwistość z niedoboru żelaza z poziomem hemoglobi-
ny 8,2 g/dl; liczbę krwinek czerwonych (RBC) 3,5x106/ul; hemato-
kryt (HCT) 26,4% oraz odczyn Biernackiego (OB) 60 mm/1 godz. 
Badanie USG jamy brzusznej ujawniło dwa hipoechogeniczne 
guzy nieznanego pochodzenia w prawym i lewym płacie wątroby, 
o średnicy odpowiednio 40 mm i 90 mm, z dobrze odgraniczo-
nymi marginesami. Nie zaobserwowano innych nieprawidłowo-
ści narządów jamy brzusznej. Gastroskopia, kolonoskopia oraz 
prześwietlenie klatki piersiowej nie wykazały nieprawidłowości. 
Tomografia komputerowa z kontrastem potwierdziła obecność 
dobrze odgraniczonego guza w prawym płacie wątroby o średni-
cy 80 mm i w lewym płacie o średnicy 90 mm (ryc. 1) o gęstości 
niższej od prawidłowego miąższu wątroby (40–45 jednostek Ho-
unsfielda). Przeciwciała przeciw echinokokom oraz przeciwciała 
IgG przeciw antygenom wirusów HCV i HBS nie zostały wykryte, 
a osoczowe stężenie alfa-fetoproteiny, CEA, aminotransferazy ala-
ninowej i asparaginianowej, fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy 
mleczanowej mieściły się w granicach normy.

Wykonano przezskórną biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod 
kontrolą USG, dzięki której wykryto komórki przypominające 
komórki nowotworu złośliwego. Na tej podstawie zakwalifiko-
wano pacjentkę do leczenia chirurgicznego w formie dwuetapo-
wej hepatektomii oraz podwiązania gałęzi żyły wrotnej [23]. Pod-
czas operacji okazało się jednak, że guzy nie mogą być usunięte, 
w związku z czym przeprowadzono jedynie otwartą biopsję guza 
wątroby oraz pobrano próbki krwi obwodowej i z żyły wrotnej do 
dalszej analizy cytofluorymetrycznej pod kątem obecności komó-
rek dendrytycznych. Próbka tkanki guza – pobrana w czasie ope-
racji – zawierała rozlanego chłoniaka z dużych komórek B. Bar-
wienie immunohistochemiczne wykazało, że była dodatnia pod 
kątem CD20 i Ki67 w 80%. Następnie wykonano biopsję szpiku 
kostnego, która wykazała komórkowość 80% z niewielkim odmło-
dzeniem, a także zwiększoną liczbę prawidłowych megakariocy-
tów oraz rozproszonych komórek CD20 i CD79.

Pacjentka otrzymała pojedynczy cykl rituksimabu, cyklofosfamidu, 
winkrystyny, doksorubicyny i prednizolonu (R-CHOP). Uzyska-
no częściową, ale znaczącą, odpowiedź. Tomografia komputero-
wa z kontrastem wykazała istnienie dobrze ograniczonego litego 
guza o rozmiarze 33x50x40 mm w prawym płacie powiększonej 
wątroby oraz całkowitą regresję drugiego guza (ryc. 2). W związ-
ku z tym pacjentkę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. 
Podczas zabiegu potwierdzono obecność guza oraz wykonano 
prawostronną hemihepatektomię wraz z cholecystektomią. Nie 
było potrzeby transfuzji krwi, a całkowity czas operacji wynosił 
110 min. Pacjentka opuściła szpital w 10. dobie po operacji. Nie 
stwierdzono powikłań w okresie zdrowienia.

Makroskopowo znaleziono dobrze odgraniczony, stosunkowo kru-
chy, otoczony torebką guz o maksymalnej średnicy 33 mm. Bada-
nie histologiczne ujawniło rozlanego chłoniaka z dużych komórek 
B, z częściową nekrozą. Dalsze barwienie immunohistochemiczne 
było mocno dodatnie w kierunku CD20. Mikroskopowe badanie 
pozostałej części prawego płata wątroby wykazało nacieki limfocy-
tarne, zwłóknienie o niewielkim nasileniu oraz ogniska nekrotyczne. 

Ryc. 1.  Przed chemioterapią: Tomografia komputerowa z kontrastem potwierdziła 
obecność dobrze odgraniczonego guzów: w prawym płacie wątroby o rozmiarze 
80 mm oraz w lewym płacie o rozmiarze 90 mm, o niższej gęstości niż 
prawidłowy miąższ wątroby.
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DLBCL leczonych tylko chemioterapią, tylko chirurgicznie, a także 
leczonych zarówno chirurgicznie, jak i przy pomocy chemioterapii. 
Wyniki ujawniły dużą różnicę w przeżywalności w okresie 3 lat po-
między grupą, w której stosowano jedynie chemioterapię, a grupą, 
w której pacjenci zostali poddani zabiegowi operacyjnemu i jedno-
cześnie otrzymywali chemioterapię. W pierwszej grupie przeżywal-
ność wynosiła 62%, w drugiej 91%.

Według naszej wiedzy nie ma opublikowanych prac, w których byłaby 
dokonane podobne porównania dotyczące lokalizacji w obrębie wą-
troby lub jakiejkolwiek innej części przewodu pokarmowego. W rze-
czywistości w większości badań, które porównywały przeżywalność 
pacjentów z pozawęzłowym DLBCL i węzłowym DLBCL, nie wzięto 
pod uwagę, że chorzy z lokalizacją pozawęzłową mogli dodatkowo 
korzystać z zabiegu chirurgicznego oraz chemioterapii. Dlatego też 
nasza wiedza na temat leczenia chłoniaków z pierwotnym zajęciem 
wątroby (PHL) oraz jego wyników pochodzi głównie z doniesień 
o przypadkach i opracowań opartych na znacząco niewielkiej liczbie 
analizowanych pacjentów [20]. Jedno z pierwszych badań analizu-
jących epidemiologię chłoniaków z pierwotnym zajęciem wątroby 
(PHL), opcje terapeutyczne oraz wskaźnik przeżywalności zostało 
przeprowadzone przez Lei’a [35] na podstawie 90 przypadków PHL. 
Jeśli chodzi o operację, autor przedstawił 10 pacjentów, wśród któ-
rych mediana przeżywalności wynosiła 22 miesiące, mieszcząc się 
w granicach od 1,5 do 120 miesięcy. Chociaż w dwóch przypadkach 
doszło do nawrotu choroby (2 miesiące oraz 8 miesięcy po resekcji), 
odpowiedź na chemioterapię ratunkową była dobra. Z drugiej strony 
– wśród 40 pacjentów, którzy otrzymali jedynie chemioterapię, me-
diana przeżywalności wynosiła 6 miesięcy. Ponieważ chorzy leczeni 
chirurgicznie byli w lepszym stanie, a rozmiar zmian guzowatych był 
mniejszy, mogło to doprowadzić do błędu. W innym badaniu Avlonitis 
i wsp.[36] przeanalizowali 14 osób, które były leczone chirurgicznie, 
a następnie otrzymały chemioterapię wspomagającą. Średni okres 
przeżycia wynosił 20,7 miesiąca, wahając się od 10 do 123,6 miesięcy. 
Natomiast średni czas przeżycia pacjentów leczonych jedynie chemio-
terapią wynosił 14 miesięcy. Kolejne porównywalne retrospektywne 
badanie przeprowadzone przez Yanga i wsp. [37], opisuje 9 pacjentów 
(średni wiek – 51,4 lata) z PHL, którzy przeszli operację chirurgiczną. 
W 5 przypadkach przeprowadzono lewostronną hemihepatektomię, 
w 3 prawostronną hemihepatektomię, a jeden pacjent został podda-

badania potwierdziły (także przy pomocy analizy wieloczynniko-
wej) lepsze wyniki w leczeniu DLBCL zlokalizowanego w pierście-
niu gardłowym Waldeyera. Ponadto wykazały, że zajęcie opłucnej, 
jelita cienkiego, otrzewnej, nadnercza, jądra, szpiku kostnego i krwi 
obwodowej wiąże się ze znaczącym pogorszeniem ogólnej przeży-
walności [31]. W kwestii zajęcia wątroby – wszystkie badania wska-
zują, że nie ma ono wartości prognostycznej. W związku z tym inne 
potencjalne czynniki są wciąż sprawdzane. Jednymi z najbardziej 
obiecujących są: detekcja aberracji MYC, Bcl6, Bcl2 przy pomo-
cy FISH, a także całkowita liczba limfocytów (ALC), lekkie wolne 
łańcuchy immunohemoglobuliny osoczowej, poziom witaminy D, 
cytokiny i chemokiny osoczowe oraz pozytronowa tomografia emi-
syjna (PET) [3]. Ponieważ algorytmy immunohistochemiczne oraz 
te profilowanie ekspresji genów są kosztowne i wymagają dużego 
nakładu pracy, Międzynarodowy Indeks Prognostyczny (Internatio-
nal Prognostic Index; IPI) oraz dwa prognostyczne systemy wywo-
dzące się z niego – Międzynarodowy Indeks Prognostyczny Dosto-
sowany do Wieku (Age-adjusted IPI; aaIP,) i ulepszony IPI są wciąż 
szeroko stosowane. Ponadto – chociaż rozlany chłoniak z dużych 
komórek B został podzielony na 15 podgrup wg klasyfikacji WHO 
z 2008 roku – wydaje się, że podział ten nie ma znaczącego przeło-
żenia na efekt kliniczny. Niedawno przeprowadzone badanie [32] 
wykazało, że algorytmy immunohistochemiczne, przy pomocy któ-
rych podzielono DLBCL przewodu pokarmowego na 2 grupy, czyli 
podtyp z komórkami B ośrodków rozmnażania (germinal center B 
cell-like; GCB) i aktywowanymi komórkami B (activated B-cell like; 
ABC) nie korelowały z prognozą. Podobne badanie przeprowadzone 
przez Culpina i wsp. [33], wykazało, że aktualnie używane markery 
prognostyczne (CD10, Bcl-6, Bcl-2, MUM1, Ki-67, CD5, GCET1, 
FoxP1, LMO2) i algorytmy (Hans, Hans, Muris, Choi, Choi, Nyman, 
Visco-Young, Tally) nadal dają dyskusyjne wyniki, dlatego też istnie-
je zapotrzebowanie na takie, które byłyby bardziej odpowiednie do 
zastosowania klinicznego. Co ciekawe – według badań Emile’a i wsp. 
[19], pacjentów z zajęciem wątroby w przebiegu PHL można po-
dzielić na dwie różne podgrupy, w zależności od tego, czy infiltracja 
wątroby ma charakter guzowaty czy rozlany. Przeżywalność roku 
u pacjentów z wcześniejszą infiltracją wynosiła 70%, a trzech lat – 
57%, podczas gdy u pacjentów z późniejszą infiltracją odpowiednio 
38%, a 3 lat 18%. Różnica ta była statystycznie istotna (p=0,0033).

Niektóre badania dotyczące chirurgicznego leczenia DLBCL z za-
jęciem układu pokarmowego mają obiecujące wyniki. Niedawno 
przeprowadzone badanie Dinga i wsp. [11] wykazało, że u pacjentów 
(n=37) z chłoniakami nieziarniczymi z pierwotnym zajęciem ukła-
du pokarmowego leczonych chirurgicznie, 5-letnia przeżywalność 
wynosi 50%. Badanie przeprowadzone przez Hellenic Cooperati-
ve Oncology Group (HeCOG) [34] wykazało natomiast, że lecze-
nie chirurgiczne daje podobne wyniki, co chemioterapia. Autorzy 
uwzględnili 128 przypadków chłoniaków nieziarniczych o pierwot-
nej lokalizacji w obrębie układu pokarmowego. Według uzyskanych 
przez nich danych, osiągnięto całkowitą odpowiedź u 83 pacjentów; 
u 43 przy pomocy leczenia chirurgicznego oraz u 40 dzięki chemio-
terapii. Do czasu opublikowania pracy 76,74% pacjentów leczonych 
chirurgicznie oraz 72,5% pacjentów leczonych przy pomocy che-
mioterapii wciąż prezentowało całkowitą odpowiedź. Warto też za-
uważyć, że 100% pacjentów leczonych operacyjnie i 62,5% chorych 
otrzymujących chemioterapię, początkowo uzyskało pełną odpo-
wiedź. Jednak analiza statystyczna wskazuje, że jedynym poważnym 
czynnikiem prognostycznym jest stadium choroby. Znacznie szersze 
wieloośrodkowe badanie przeprowadzone przez Kima i wsp. [13] 
porównało przeżywalność pacjentów (n=345) z jelitową postacią 

Ryc. 2.  Tomografia komputerowa z kontrastem wykazała istnienie dobrze 
odgraniczonego litego guza o rozmiarze 33x50x40 mm w prawym płacie 
powiększonej wątroby oraz całkowitą regresję drugiego guza.
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by efektywność różnych metod leczenia. Analiza opublikowanych 
przeglądów i opisów przypadków wskazuje, że operacyjna resekcja 
w połączeniu z pooperacyjną chemioterapią daje bardzo dobre wy-
niki w leczeniu większości pacjentów z chłoniakiem z pierwotnym 
zajęciem wątroby, u których zastosowano tę strategię terapeutycz-
ną. Jednak pytanie, czy ta strategia jest wskazana dla wszystkich 
pacjentów, pozostaje wciąż otwarte. W większości przypadków 
starsi pacjenci (w wieku ponad 60 lat), z gorszym wynikiem mię-
dzynarodowego indeksu prognostycznego (IPI), nie zostali poddani 
operacji nawet wtedy, gdy chłoniak z pierwotnym zajęciem wątro-
by objawił się pod postacią pojedynczej masy. Ponieważ w niektó-
rych przypadkach zastosowanie samej chemioterapii daje dobry 
rezultat kliniczny, użycie jej jako jedynej metody leczenia wydaje 
się racjonalne, zwłaszcza gdy trudno podjąć decyzję o kwalifika-
cji pacjenta do zabiegu operacyjnego. Biorąc pod uwagę publiko-
wane prace (i własne doświadczenie), wydaje się, że pooperacyjna 
chemioterapia w schemacie RCHOP wraz z chirurgiczną resekcją 
stanowi słuszną strategię terapeutyczną u wybranych pacjentów 
z ogniskowym typem choroby.

Podsumowanie: Rozlany chłoniak z dużych komórek B (DLBCL) 
jest bardzo rzadkim problemem medycznym. Jak wskazuje opi-
sany przez nas przypadek, trudności w postawieniu diagnozy 
przed operacją mogą być rozwiązane dzięki histopatologicznej 
ocenie preparatu pooperacyjnego. Leczenie rozlanego chłonia-
ka z dużych komórek B z pierwotnym zajęciem wątroby jest zło-
żone i może wymagać ścisłej współpracy specjalistów różnych 
dziedzin – chirurga i hematologa. Ponieważ schorzenie to długo 
przebiega bezobjawowo i jest diagnozowane w zaawansowanym 
stadium, często jest niezbędne przeprowadzenie zabiegów, któ-
re są trudne technicznie. Dlatego chirurg operujący pacjentów 
z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B z pierwotnym za-
jęciem wątroby powinien mieć duże doświadczenie w obrębie 
rozległych operacji wątroby.

ny operacji połączonej. Jeden chory zmarł 8 dni po zabiegu z powo-
du niewydolności wątroby. Przy medianie przeżywalności równej 23 
miesiące, przeżywalność w okresie 6 miesięcy, 1 roku i 2 lat, wynosi-
ła odpowiednio 77,8%, 66,7% i 55,6%. Co więcej – jeden pacjent po 
resekcji żył bez nawrotu ponad 5 lat od zabiegu. W jednoczynniko-
wej analizie wykazano, że chemioterapia pooperacyjna była jedynym 
czynnikiem prognostycznym wpływającym na przeżycie (p=0,006). 
Jeśli chodzi o opisy przypadków – Edit i wsp.[38] opublikowali pracę 
na temat 48-letniej pacjentki z DLBCL z pierwotnym zajęciem wą-
troby, manifestującym się jako pojedynczy guz o średnicy 12,5 cm. 
Chora otrzymała najpierw leczenie neoadiuwantowe, następnie wy-
konano całkowitą resekcję guza. Po 6 kursach terapii neoadiuwanto-
wej, pacjentka żyła i czuła się dobrze przez kolejne 5 lat, do tej pory 
nie odnotowując objawów nawrotowych. Ten przypadek jest dla nas 
szczególnie interesujący, ponieważ pokazuje, że według innych au-
torów chirurgiczna resekcja wątrobowego DLBCL z pooperacyjną 
chemioterapią przynosi bardzo dobre efekty. W niedawno przepro-
wadzonym badaniu Yu i wsp. [39] przedstawili chorą z chłoniakiem 
strefy brzeżnej komórek B, która została poddana lewostronnej he-
patektomii, a następnie otrzymała dwa cykle CHOP. Po 15 miesią-
cach obserwacji, pacjentka nadal żyje i czuje się dobrze. Nie zaob-
serwowano u niej nawrotu choroby. Kolejne badanie przedstawione 
przez Stellera i wsp. [40] opisuje przypadek pacjentki w wieku 59 lat 
z guzem o średnicy 10 cm, który po operacji został zdiagnozowany 
jako rozlany chłoniak z dużych komórek B o pierwotnie wątrobowej 
lokalizacji. Po operacji pacjentka otrzymała 6 cykli chemioterapii wg 
schematu CHOP. Odpowiedź na leczenie była dobra. Po 60 miesiącach 
obserwacji nie zaobserwowano objawów lub oznak nawrotu choroby. 

WNIOSKI

Ponieważ PHL występuje rzadko, nie jest więc łatwo przeprowa-
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