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La 1nfeccid pel virus de la immunodefciiencia humana
(VIH) s'associa a un nombre creixent de neuplasies
d'evolucid mes torpida i pitjor resposta al tractament
que en els malaits no infectats. En aquest sentrt volem
aportar 1'experiLhncia del nostre hospital. D'un total de
478 patient arnb serologia positiva per a VIH hem
diagnosticat 11 casos de neoplAsies malignes: Dos
sarcomes de Kaposi (SK), 3 malalties de Hodgkin (MH), i
sis limfomes no hodgkinians (LNH). El SK no va cssser
tractat especificament mentre que, de la resta, 6 (les 3
MH r 3 LNH) varen rebre tractament quimioterapic.
En la MH, tractada amb ABVD o COPP, os consegui remissid
completa (RC) en 2 casos que remanen vius i sense
malalties; el tercer patient muri per progress16 de la MH
despres de 4 mesos de remissib partial. Dels limfomes no
hodkiniari5, una micosi fungoide Ens va tractar amb
radioterapia, QT local amb mostassa i QT qenera1 amb
clorarnbucil 1 prednisona, restant en RC. Els altres dos
limfomes no hodgkinians que tenien moi-fologia L3 (tipus
Burkitt) varen rebre tractament segons els esquemes
r-ecomanat.s pel NCI aconseguint en ambdds la RC. Lin
d'ells va morir durant el tractament de corrsoIidaci6 a
causa d'una criptococosi disseminada mentre que l'altre
ha sofert una recidiva als 9 mesos do la RC. Els 3 LNH
que no varen esser tactats foren diagnosticats amb un
est.at general tan greu que no ho va fer possible.
DES la nostr- a petita serie es podria concIour- e q ue 1.i
historra natural dels limfomes E^s molt agressiva, per-6 en
case de poder iniciar el tractament el seguiment ens
d e m o s t r a q u e 1'evoluc.ib no e- s especialment torpida.


