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El tractament agressiu de la malaltia de Hodgkin (MH) ha permes als malats de gaudir

de supervivencies perllongades i obtenir un elevat nombre de guaricions. Pero amb la

major supervivencia, aquests malats han anat patint d'altres cancers, com leucemies

agudes, limfomes no-hodgkinians (LNH) o tumors solids, en relacio fonamentalment amb

el tractament al qual han estat sotmesos (1). Nosaltres hem fet una valoracio retrospecti-

va de les segones neoplasies aparegudes entre els malalts tractats per limfoma de Hodg-

kin al nostre centre.

Materials i metodes

Es fa una analisi retrospectiva dels casos d'MH diagnosticats i tractats a I'Hospital La

Fe. De les histories cliniques hem obtingut I'edat, el sexe, el grau d'extensio de la malaltia, el

tipus histologic, el tractament al qual varen estar sotmesos i I'aparicio d'una segona neopla-

sia, aixi com I'evolucio posterior.

Resultats

A I'Hospital La Fe han estat diagnosticats o tractats d'MH 396 pacients entre els anys

1969 i 1985. D'entre ells considerem valids els 349 que han portat un seguiment periodic. El

tipus histologic, estadi clinic i el tractament administrat es mostra a les Taules 1 a 3. En el

seguiment dels nostres malalts hem trobat set segones neoplasies: dues leucemies agudes

no limfoblastiques, dos limfomes no-hodgkinians y tres tumors solids (Taula 4).
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TAULA 1. Tipus histologics

Variant N (°°)

Predomini limfocitic 39 (11,2)

Esclerosi nodul lar 135 (39,7)

Cel lularitat mixta 117 (33.5)

Deplecio limfocitica 25 (7.2)

No determinat 33 (9.5)

TAULA 2. Estadi clinic

Estadi
Simptomatologia

Total (n °b`)
A (n,°o') B (n,° °')

1 16 (76.1) 5 (23.8) 21 (6.0)

II 51 (48,5) 54 (51.4) 105 (30.0)

III 62 (38.0) 101 (62.0) 163 (46.7)

IV 11 (18,3) 49 (81,6) 60 (17,1)
Total 140 (40.1) 209 (59.9) 349

(*) percentatges de cada estadi

TAULA 3. Tractament segons (' estadi

Tractament
Estadi Total (n,%*)

RT QT* QT+RT*

I A 7 9 16

B 1 4 5
II A 19 32 51

B 2 5 47 54

III A 1 5 56 62

B 21 80 101

IV A 3 8 11

B 25 24 49

Total 30 59 260 349

(`) COPP (209). ABVD (47) o d' altra (63)

Les leucemies aparegueren als 4,5 i 5 anys despres d'iniciar el tractament. Un dels
malalts que posteriorment va desenrotllar una leucemia, va rebre tractament combinat (RT +
Vimblastina -VBL), mentre que I'altre va esser tractat solament amb radioterapia (Mantle).
Tots dos varen morir a causa de la leucemia. Pel que fa als limfomes no-hodgkinians, es
tractava d'un limfoma limfocitic ben diferenciat aparegut als 10 anys d'iniciar un tractament
combinat (radioterapia nodal total -RNT- + VBL) i d'un limfoma immunoblastic que va ser
diagnosticat als 14 anys d'iniciar igualment un tractament combinat amb les mateixes carac-
teristiques. Ambdos varen rebre tractament quimioterapic adequat segons protocol (COP i
CHOP) i romanen en remissio completa. Quant als tumors solids, es tractava de dos carcino-
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TAULA 4. Caracteristiques dels malaits amb segona neoplasia

Sexe Edat Histologia Estadi Tractament 2a. neoplasia

H 50 PL IIIB RT'MOPP LANL

H 36 PL IIA RT LANL

H 27 PL IIA RT VBL LLBD

D 23 EN IIIB RT VBL LL

H 27 EN IIIA RT VBL COD

H 16 PL IA RTMOPP* COD

H 59 EN IIIB RT'COPP CB

LANL: leuemia aguda no limfobastica, LLBD: limfoma limfocitic ben diferenciat: LL: limfoma limfoblastic:

CD: carcinoma de primari i desconegut : CB: Carcinoma de bufeta: VBL: Vimblastina.

* MOPP despres d'una recivida.

mes de primari desconegut i una neoplasia de bufeta; varen apareixer als 2,5, 10 i 9,5 anys

despres d'un tractament combinat (Taula 4).

Discussio

Es sabut que els malalts amb cancer tenen una especial susceptibilitat per a desenvolu-

par una segona neoplasia. Aquesta susceptibilitat augmenta quan han estat tractats amb

radioterapia (RT) o han rebut qulmioterapla (QT) amb determinats farmacs. Les segones

neoplasies descrites mes frequentment en la MH son les leucemies, limfomes no-

hodgkinians i d'altres tumors solids.

El risc de patir una leucemia. en un malalt sotmes a tractament combinat. es de 18 a 290

vegades el de la poblacio general (1); aquest risc disminueix quan el tractament ha estat sols

QT i desapareix amb el tractament RT (2). El pic de maxima incidencia es al voltant de 5 a 7

anys d'iniciar el tractament, disminuint amb posterioritat. Aquesta complicacio es uniforme-

ment fatal. La causa no esta aclarida, pero pareix degut al tractament combinat. Algunes

analisis suggereixen que augmenta amb el tractament QT despres d'una recidiva post-RT,

aixi com en persones majors de 40 anys (3). El paper de la QT aillada es mes dubtos pero es

relaciona amb els agents alquilants o la nitroso-urea, medicaments utilitzats en els esquemes

de tractament d'aquesta malaltia (MOPP o variants) (4). Ja que no s'ha demostrat I'eficacia

del tractament de manteniment en la MH que, per altra part, suposa una elevada iatroge'nia,

no s'ha de seguir utilitzant en aquests malalts una vegada aconseguida la remissio com-

pleta.
Els LNH son tumors frequents com a segona neoplasia amb un maxim d'incidencia al

voltant dels 10 anys d'iniciar el tractament (4). La seua aparicio es relaciona be amb les

consequencies del tractament, amb la malaltia de base o la immunodeficie'ncia que seguiex el

tractament. Recentment ha estat suggerit que determinades formes de malaltia de Hogdkin

podrien esser LNH (5) i alguns limfornes no-hodgkinians que apareixen com a segona neopla-

sia serien en realitat una recidiva d'aquells (6), en contra del qual hi ha el Ilarg temps que hi ha

entre el tractament i I'aparicidi del LINK

La incidencia de tumors solids augmenta progressivament al temps que es perllonga la

supervivencia, amb una maxima incidencia passats els 10 anys. S'atribueix tant a possibles

factors de risc que tingues el malalt com al tractament AT. Les mes frequents son les

neoplasies pulmonars, de pell o mama (4).
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De I'observacio de la nostra serie es pot concloure que: 1) La incidencia d'una segona

neoplasia despres de la guaricio de la MH es elevada (2 %); 2) Les leucemies i els limfomes

no-hodgkinians semblen esser les mes frequents; 3) L'aparicio de la leucemia precedeix la

del LNH, mentre que I'aparicio de les altres neoplasies es distribueix en el temps variant

segons la histologia i els factors de risc, pero amb una incidencia que augmenta a mesura

que es perlionga la supervivencia.
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