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El tractament agressiu de la malaltia de Hodgkin (MH) ha

permEss que els malalts puguen gaudir de supervivenciec-

mes perllongades, amb la qual cosa han aparogut

complicacions de diversa gravetat (be atribuidess a

1'efecte del tractament o a la immunodeficiencia

associada a la MH) centre les quals la de major gravetat

es 1'aparici6 d'una segona neoplAsia. Nosaltres hem fet

una valoracid retrospectiva dels segons cancers aparequts

en 349 patients diagnosticats de MH entre els ant's 1969 1

1985.

Set malalts varen desenvolupar una segona neoplasia: a)

Dues leuc^ mies agudes no limfoblAstiques diagnosticades

als 3,5 i 4 anys de finalitzar un tractament combirat amb

quimioterapia (QT) i radioterapia (RT) en un i RT on

1'altre; els dos han mort a causa de la segona neopldsia;

b) Dos limfomes no hodgkinians (tNH), limfoma linfocitic

ben diferenciat i limfoma immunoblastic, apareguts als 10

i 14 ant's d'iniciar el tractament combinat QT i RT en

ambdds malalts, que romanen en remissib completa (RC)

despres d'un nou tractament QT; c) Dos carcinomes de

primari desconegut amb metastasis pulmonars diagnosticats

als 2,5 i 10 anys d'un tractament OT i RT, ambdbs estan

morts; i d) carcinoma de bufeta als 9,5 anys del

tractament QT i RT que va esser- ressecat quirurgicament i

roman viu en RC.

De l'observacid de la nostra serie es pot concloure (lue:

1) La incidencia d'una segona neoplAsia despres de la

curacid de la MH es elevada; 2) Les leucbmies i els

limfomes no hodgkinians semblen esser les mes frequents;

3) 1'aparici6 de la leucemia precedeix la dels limfomes,

mentre que la aparicid de les altres neoplasies es

distribueixen en el temps variant segons la histologia i

els factors de rise per6 augmentant la incidencia a

mesura la supervivencia es perllonga.


