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Limfoamele non-Hodgkin reprezintå un grup
eterogen ¿i complex de afec¡iuni maligne a cåror
inciden¡å este în cre¿tere în ¡årile dezvoltate. La
copil, toate variantele histopatologice (limfomul
Burkitt, limfomul limfoblastic, limfomul cu celulå
mare B ¿i limfomul cu celulå mare anaplazic) sunt
variante agresive, tumorile având un ritm foarte
rapid de cre¿tere. Alternativele terapeutice trebuie
så ¡inå seama de tipul histologic ¿i imunofenotipic
al limfomului, precum ¿i de factorii de prognostic.

 În perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2005
au fost interna¡i în Clinica de Pediatrie a Institutului
Clinic Fundeni 50 de copii diagnostica¡i cu LMNH.
În func¡ie de tipul histopatologic ¿i imunofenotipul
celular, cazurile au fost împår¡ite în 2 loturi, notate

A ¿i B. Lotul A, în care au fost incluse tipurile de
LMNH limfoblastic cu precursori B ¿i T ¿i LMNH
anaplazic, a beneficiat de Protocolul LNH-BFM 90.
Lotul B, în care au fost încadrate LMNH tip Burkitt
¿i cele cu celula mare B, a beneficiat de Protocolul
FAB LMB 96. Lotul A a cuprins 28 de pacien¡i, în
timp ce lotul B, 22 de pacien¡i.

Am efectuat un studiu de tip retrospectiv, având
ca surså de documentare foaia de observa¡ie clinicå.
S-a analizat fiecare caz din punct de vedere al urmå-
torilor parametri:
• localizarea primarå la debut (ganglionar, medias-

tinal, abdominal, cutanat, osos, craniocervical,
renal, ¡esut limfatic Waldeyer, SNC);
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REZUMAT
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• prezen¡a altor modificåri clinice eviden¡iate la
examenul obiectiv;

• corelarea rezultatelor histopatologice cu cele
imunohistochimice;

• factorii de risc asocia¡i: vârstå, sex, tabloul he-
matologic periferic, valoarea LDH, afectarea må-
duvei osoase sau SNC la debut, stadializarea;

• evolu¡ia ¿i complica¡iile apårute în cursul acesteia
(supravie¡uirea la 1 an, 3 ani ¿i > 5 ani).
Încadrarea cazurilor pe grupe de risc s-a efectuat

conform criteriilor interna¡ionale, iar schemele de
chimioterapie aplicate au corespuns acestor grade
de risc.

Prin datele consemnate la reinternåri, am apreciat:
• råspunsul la tratament (evaluat ca: remisiune

completå sau par¡ialå, refractar, non-responsiv);
• apari¡ia recåderilor;
• complica¡iile legate de boalå sau tratament.

Informa¡iile ob¡inute, precum ¿i concluziile
asupra rezultatelor acestor corela¡ii au fost introduse
într-o bazå de date care a fost folositå în prelucrarea
statisticå a lotului studiat din punct de vedere:
• descriptiv: inciden¡a ¿i prevalen¡a factorilor ¿i a

evenimentelor studiate;
• al semnifica¡iei statistice a diferi¡ilor factori de

risc independen¡i sau asocia¡i, suspiciona¡i a
avea valoare prognosticå în ceea ce prive¿te su-
pravie¡uirea globalå.
Ambele loturi au urmat acelea¿i etape de analizå

clinicå ¿i paraclinicå.
Rezultatele ob¡inute au fost prelucrate statistic

conform programului SPSS 15.0

REZULTATE

1. Caracteristici generale ale celor douå loturi
Vârsta la diagnosticare a pacien¡ilor inclu¿i în

studiu a variat între 3,42 ani (valoarea minimå) ¿i
17,25 ani (valoarea maximå), înregistrând o valoare
medie de 10,82 ani, cea mai frecventå valoare a
vârstei la diagnosticare fiind de 8,33 ani.

În ceea ce prive¿te reparti¡ia pe grupe de vârstå,
în ambele loturi s-a înregistrat o majoritate a paci-
en¡ilor cu vârste peste 5 ani: 89,3% în lotul BFM’90
¿i respectiv de 81,8% în lotul LMB’96 (diferen¡e
nesemnificative statistic χ2 = 0.571, p = 0.450).

Structura pe sexe a aråtat o preponderen¡å
masculinå în ambele loturi: 67.9% în lotul BFM’90
¿i respectiv 72,7% în lotul LMB’96, în timp ce sexul
feminin a fost minoritar: 32,1% în lotul BFM’90,
respectiv 27,3% în lotul LMB’96 (diferen¡e ne-
semnificative statistic χ2 = 0.139, p = 0.709). Per-
total, raportul masculin-feminin al pacien¡ilor
inclu¿i în studiu (7/3) nu este semnificativ diferit

fa¡å de cel al întregii popula¡ii de pacien¡i cu lim-
foame non-Hodgkiniene citat în literatura (3/1 – test
binomial p = 0,388).

Mediul de provenien¡å al pacien¡ilor a fost, în
cele mai multe cazuri,  cel urban: 71,4% în lotul
BFM’90, respectiv 63,6% în lotul LMB’96.

Intervalul debut – diagnostic a înregistrat valori
între 7 zile (valoarea minimå) ¿i 720 (valoarea
maximå), având o valoare medie de 59,86 de zile,
cu o devia¡ie standard de 106,092, cel mai frecvent,
între debutul simptomatologiei ¿i diagnosticarea
afec¡iunii existând un interval de 30 de zile.

2. Manifeståri la debut
Cea mai frecventå manifestare la debut a fost

adenopatia, prezentå în total la jumåtate dintre pacien¡ii
inclu¿i în studiu, urmatå de compromiterea cåilor
respiratorii superioare, prezentå la 22% dintre
cazuri, apoi de manifestårile abdominale, prezente
la 14% dintre cazuri, ¿i de manifestårile osoase,
prezente la 6% dintre cazuri. Sindromul de venå
cavå superioarå, manifestårile cervicale, renale sau
cele cutanate la debutul bolii, au fost întâlnite cu o
frecven¡å mai micå (respectiv 4% pentru fiecare).
Propor¡iile în care diferitele manifeståri de debut
au fost întâlnite la cele douå loturi nu au diferit
statistic semnificativ, cu excep¡ia compromiterii
cåilor respiratorii superioare care a fost mai
frecventå la pacien¡ii lotului BFM’90 (35,7%) fa¡å
de pacien¡ii lotului LMB’96 (4.5%) (χ2 = 6.975,
p = 0.008).

3. Examenul obiectiv
Cel mai frecvent, examenul clinic obiectiv a

aråtat prezen¡a adenopatiilor periferice, 72% din
totalul pacien¡ilor prezentând acest semn clinic,
marea lor majoritate (38%) fiind constatate la
pacien¡ii lotului LMB’96, restul (34%) fiind pre-
zente la pacien¡ii lotului BFM’90. Pe locul doi ca
frecven¡å, hepatosplenomegalia ¿i manifestårile sis-
temice au fost identificate la examenul obiectiv al
pacien¡ilor din studiu, fiecare în propor¡ie totalå de
38%. În ordinea descrescåtoare a frecven¡elor ob-
servate, la examenul clinic al pacien¡ilor din studiu
s-a mai eviden¡iat: prezen¡a hipertrofiei amigdaliene
la 12% dintre numårul total al cazurilor în propor¡ii
statistic similare la cele douå loturi ¿i prezen¡a ple-
ureziei la 12% dintre numårul total al cazurilor, toate
fiind înregistrate la pacien¡i apar¡inând lotului
BFM’90. Tumora abdominalå palpabilå a fost des-
coperitå în 10% dintre cazuri la examenul obiectiv,
în propor¡ii statistic similare la cele douå loturi, în
timp ce în numai 6% din totalul cazurilor tumora
abdominalå a fost descoperitå chirurgical, de ase-
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menea, în propor¡ii similare la cele douå loturi. Alte
manifeståri (cutanate, cardiace, renale, osoase) au
fost gåsite la examenul clinic în propor¡ie totalå de
14%, fårå diferen¡e statistic semnificative între cele
douå loturi.

4. Rezultate de laborator
Valoarea hemoglobinei la diagnosticare a variat

între 6,10 g/dl (valoarea minimå) ¿i 15,20 g/dl
(valoarea maximå), având o valoare medie de 12,02
g/dl ¿i o devia¡ie standard de 2,21; cel mai frecvent,
hemograma pacien¡ilor din lotul de studiu a aråtat
o valoare a hemoglobinei de 12,60 g/dl. Valoarea
leucocitelor la stabilirea diagnosticului a variat între
1600/mm3 (valoare minimå) ¿i 70900/mm3 (valoare
maximå), având o valoare medie de 13575,80 ¿i o
devia¡ie standard de 15093,86. Mediana leuco-
gramei pacien¡ilor din studiu a aråtat valoarea de
5000 leucocite/mm3. Valoarea trombocitelor la
stabilirea diagnosticului a variat între 50000/mm3

(valoarea minimå) ¿i 745000/mm3 (valoarea maximå)
având o valoare medie de 316300/mm3 ¿i o devia¡ie
standard de 146745. Mediana pacien¡ilor din lotul
de studiu s-a situat la o valoare a trombocitelor de
200000/mm3. Func¡ia de coagulare la stabilirea
diagnosticului a fost în majoritatea cazurilor (96%)
normalå, anomalii de coagulare fiind consemnate
la numai 4% dintre pacien¡ii care apar¡in în totalitate
lotului BFM’90. Sindromul biologic inflamator a
fost prezent la 58% dintre pacien¡i, din care
majoritatea (40%) apar¡in lotului BFM’90, restul
(18%) apar¡inând lotului LMB’96. Valoarea vitezei
de sedimentare a hematiilor la stabilirea diagnos-
ticului a variat între 2 mm/h (valoarea minimå) ¿i
130 mm/h (valoarea maximå), având o valoare
medie de 30 mm/h cu o devia¡ie standard de 31,18.
Cel mai frecvent, valoarea VSH-ului la pacien¡ii din
studiu a fost de 30 mm/h. Valoarea fibrinogenului
la diagnosticare a variat între 192 mg/dl (valoarea
minimå) ¿i 812 mg/dl (valoarea maximå), având o
medie de 453 mg/dl cu o devia¡ie standard de
173,781. Cel mai frecvent, valoarea fibrinogenului
la diagnosticare a fost de 287 mg/dl.

Func¡ia hepaticå la diagnosticare a fost în
majoritatea cazurilor (96%) normalå, atât la pacien¡ii
lotului BFM’90 (96,4%), cât ¿i la pacien¡ii lotului
LMB’96. Func¡ia renalå la diagnosticare a fost în
majoritatea cazurilor (96%) normalå, atât la pacien¡ii
lotului BFM’90 (54%), cât ¿i la pacien¡ii lotului
LMB’96 (42%) (95,5%). Comparând mediile
valorilor LDH la diagnosticare ob¡inute de pacien¡ii
celor douå loturi de studiu, acestea au fost de
1045,64 U/L la pacien¡ii lotului BFM’90 (min = 369
U/L, max = 3566 U/L, dev.std = 736,89) ¿i respectiv

de 801,36 U/L la pacien¡ii lotului LMB’96 (min =
180 U/L, max = 2250 U/L, dev.std = 444,984). În
schimb, comparând propor¡iile în care valorile
crescute ale LDH la diagnosticare au fost înregistrate
la pacien¡ii celor douå loturi, s-au observat diferen¡e
statistic semnificative (χ2 = 7,380, p = 0,007),
pacien¡ii lotului BFM’90 prezentând de aproximativ
douå ori mai frecvent valori crescute ale LDH fa¡å
de cei ai lotului LMB’96.

Aspectul måduvei osoase la diagnosticare a fost
normalå în majoritatea cazurilor (82%). Doar 2
pacien¡i (4%), to¡i apar¡inând lotului BFM’90, au
prezentat mai pu¡in de 25% bla¿ti atipici la exami-
narea måduvei osoase, în timp ce 7 pacien¡i (14%),
din care, 4 pacien¡i (8%) apar¡in lotului BFM’90 ¿i
3 pacien¡i (6%) apar¡in lotului LMB’96, au prezentat
o måduva osoaså con¡inând peste 25% bla¿ti atipici
(„leukemia-lymphoma“).

Aspectul lichidului cefalorahidian la diagnos-
ticare a fost în majoritatea cazurilor (98%) unul
normal, prezen¡a bla¿tilor atipici fiind consemnatå
în LCR la un singur pacient, care apar¡ine lotului
BFM’90

5. Clasificarea histopatologicå, fenotipicå ¿i
stadializarea

Cel mai frecvent tip histopatologic de limfom
prezentat de pacien¡ii studia¡i a fost tipul limfo-
blastic în propor¡ie de 52% din totalitatea cazurilor,
urmat, la egalitate de procente, de tipul Burkitt ¿i
cel cu celula mare B, în propor¡ie de 22% din totalul
cazurilor, pe ultimul loc fiind cel cu celulå ana-
plazicå – 4%. Din totalul celor 50 de pacien¡i
studia¡i, 30 de pacien¡i, reprezentând 60% din total,
au prezentat limfoame cu fenotip B, iar 20 de pa-
cien¡i, reprezentând 40% din total, au prezentat
limfoame cu fenotip T.

În ceea ce prive¿te stadializarea limfoamelor,
pacien¡ii studia¡i au prezentat de obicei stadii avan-
sate de evolu¡ie a limfoamelor, stadiile III ¿i IV fiind
fiecare prezente în propor¡ie de 32% din total; stadii
incipiente de evolu¡ie – stadiul I – au fost semnalate
doar în 8% din totalul cazurilor, respectiv 28%
pentru stadiul II

6. Råspunsul terapeutic
Raspunsul la tratament al pacien¡ilor studia¡i a

fost în majoritatea cazurilor unul favorabil, în 84%
dintre cazuri acesta ducând la ob¡inerea unei remi-
siuni complete a bolii, 10% din totalul pacien¡ilor
intrând în remisiune par¡ialå ¿i numai 2% dintre ei
neavând råspuns terapeutic.

Analizând comparativ råspunsul terapeutic la
cele douå loturi de pacien¡i s-a observat cå, din
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totalul cazurilor cu remisiune completå, 48% s-au
înregistrat la pacien¡ii lotului BFM’90, restul de 36%
fiind consemnate la pacien¡ii lotului LMB’96, iar din
totalul cazurilor cu remisiune par¡ialå 4% au fost
înregistrate la pacien¡ii lotului BFM’90, iar 6% la
pacien¡ii lotului LMB’96; totalitatea cazurilor fårå
råspuns terapeutic au fost înregistrate în lotul BFM’90,
diferen¡e care nu sunt statistic semnificative (χ2 =
1,357; p= 0,716), cele douå loturi nediferind semnificativ
din punct de vedere al råspunsului la tratament.

Recåderile s-au înregistrat la 40% din numårul
total al pacien¡ilor, în propor¡ii similare în cele douå
loturi de studiu: 22% în lotul BFM’90 ¿i respectiv
18% în lotul LMB’96. Recåderile locale au fost
consemnate la 24% din totalitatea pacien¡ilor, 18%
dintre ace¿tia apar¡inând lotului BFM’90, iar 6%
apar¡inând lotului LMB’96. Recåderi la nivelul
sistemului nervos central s-au înregistrat în 16%
din numårul total de cazuri, 10% dintre acestea fiind
la pacien¡ii lotului BFM’90, iar 6% fiind la pacien¡ii
lotului LMB’96. Recåderile la nivelul måduvei
osoase au fost înregistrate în întregime numai la
pacien¡ii lotului BFM’90, în propor¡ie de 14%

7. Complica¡ii
Aplazia post-chimioterapie s-a înregistrat în 80%

dintre cazuri, ea fiind la fel de frecventå atât la
pacien¡ii lotului BFM’90, la care a apårut în propor¡ie
de 85,7%, cât ¿i la pacien¡ii lotului LMB’96, la care
a apårut în propor¡ie de 72,7%. În 20% dintre cazuri
tratamentul aplicat s-a soldat cu complica¡ii toxice,
14% dintre pacien¡ii lotului BFM’90 ¿i respectiv 65%
dintre pacien¡ii lotului LMB’96 prezentând astfel de
complica¡ii. În 14% dintre cazuri, tratamentul aplicat
s-a soldat cu complica¡ii infec¡ioase, 10% dintre
pacien¡ii lotului BFM’90 ¿i respectiv 4% dintre
pacien¡ii lotului LMB’96 prezentând astfel de
complica¡ii. Numai 2% dintre pacien¡i au dezvoltat
a doua malignitate postchimioterapie, ace¿tia
apar¡inând în întregime lotului BFM’90. În ceea ce
prive¿te complica¡iile legate de boalå, 20% dintre
pacien¡i au prezentat complica¡ii neurologice (14%
în lotul BFM’90 ¿i 6% în lotul LMB’96); 8% au
prezentat complica¡ii renale (4% în fiecare lot), 14%
prezentând tulburåri de degluti¡ie, insuficien¡å
cardiacå, insuficien¡å respiratorie, casexie sau dureri
osoase (8% în lotul BFM’90, iar 6% în lotul LMB’96.

8. Supravie¡uirea
La pacien¡ii lotului BFM’90, durata medie de

supravie¡uire a fost de 45,32 luni, variind între 5
luni (valoarea minimå) ¿i 96 luni (valoarea maximå),
cu o devia¡ie standard de 32,25, iar la pacien¡ii
lotului LMB’96, durata medie de supravie¡uire a

fost de 39,64 luni, cu o varia¡ie între 8 luni (valoarea
minimå) ¿i 102 luni (valoarea maximå). Supravie-
¡uirea pacien¡ilor din studiu a fost de 66%, numårul
pacien¡ilor deceda¡i fiind de aproximativ douå ori
mai mic decât al supravie¡uitorilor.

În lotul BFM’ 90, supravie¡uirea pacien¡ilor a fost
de 64,3%, iar în lotul LMB’96, supravie¡uirea a fost
de 68,2%, numårul pacien¡ilor deceda¡i fiind în ambele
loturi de aproximativ douå ori mai mic decât al
supravie¡uitorilor. 47% dintre decese au survenit la
mai pu¡in de un an de la diagnosticare, fiind
considerate decese precoce; dintre acestea, 29% au
fost consemnate la pacien¡ii lotului BFM’90, iar restul
de 18% au fost consemnate la pacien¡ii lotului
LMB’96. În 24% dintre cazuri decesele au fost
consecin¡a complica¡iilor toxice ale tratamentului,
acestea fiind consemnate în propor¡ii asemånåtoare
la pacien¡ii celor douå loturi, respectiv 12%, în timp
ce în majoritatea cazurilor (76% din totalul deceselor)
acestea s-au datorat progresiunii/recåderii bolii, 47%
fiind consemnate la pacien¡ii lotului BFM’90, restul
de 29% fiind consemnate la pacien¡ii lotului LMB’96.

Cel mai mare procent de supravie¡uitori s-a
înregistrat în rândul pacien¡ilor cu limfom Burkitt
(81,8%), procentul acestora fiind de 65,4% la pa-
cien¡ii cu limfom limfoblastic, de 54,5% la pacien¡ii
cu limfom cu celula mare B, ¿i de 50% la cei cu
limfom cu celula anaplazicå.

ANALIZA PREDICTORILOR SUPRAVIEºUIRII LA
PACIENºII ÎNROLAºI ÎN STUDIU

Probabilitatea de deces a pacien¡ilor cu vârste
sub 5 ani la stabilirea diagnosticului este de 2.792
ori mai mare decât cea a celor cu vârste peste 5 ani
la diagnosticare [B = 1,027, Wald = 2,818, p = 0.093,
Exp(B) = 2.792, 95% CI = (0.842, 9,257)] (Fig. 1)

Figura 1
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Probabilitatea de deces a pacien¡ilor de sex
masculin este de 1,705 ori mai mare decât cea a
pacien¡ilor de sex feminin [B= 0,534, Wald = 0,851,
p = 0.356, Exp(B) = 1,705, 95% CI = (0.549, 5,301)]
(fig. 2). Probabilitatea de deces a pacien¡ilor care
prezintå debut prin adenopatii este de 6,922 ori mai
mare fa¡å de a pacien¡ilor la care adenopatiile lipsesc
la debut [B= 1,935, Wald = 2,052, p = 0.152, Exp(B)
= 6,922, 95% CI = (0.490, 97,724)] (fig. 3)

au o probabilitate de risc de 8,837 ori mai mare
comparativ cu cei la care acestea lipsesc [B= 2,179,
Wald = 1,390, p = 0.238, Exp(B) = 8,837 95% CI =
(0,236, 330,57)]. Pacien¡ii care prezintå hepato-
splenomegalie la debut au o probabilitate de deces
de 2,608 ori mai mare fa¡å de cei la care ficatul ¿i
splina au dimensiuni normale la debut. [B= 0,959
Wald = 3,046, p = 0.081, Exp(B) = 2,608, 95% CI
= (0,889, 7,652)]. Comparativ cu pacien¡ii cu
limfom tip Burkitt, cei cu limfom cu celula mare B
au o probabilitate de deces de 3,492 ori mai mare
[B = 1,250, Wald = 2,155, p = 0.142, Exp(B) =
3,492, 95% CI = (0.658, 18,540)], cei cu limfom
limfoblastic au o probabilitate de deces de 3,119
ori mai mare [B = 1,138, Wald = 1,703, p = 0.192,
Exp(B) = 3,119, 95% CI = (0,565, 17,222)], iar cei
cu limfom cu celula anaplazicå au o probabilitate
de deces de 9,803 ori mai mare. [B= 2,283, Wald =
2,366, p = 0,124, Exp(B) = 9,803, 95% CI = (0.535,
179,673)] (fig. 4)

Figura 2

Figura 3

Pacien¡ii cu manifeståri osoase la debut au o
probabilitate de deces de 12,398 ori mai mare decât
a celor care nu prezintå astfel de manifeståri la
debut. [B= 2,518, Wald = 2,630, p = 0.105, Exp(B)
= 12,398, 95% CI = (0.591, 259,913)], în timp ce
pacien¡ii cu manifeståri abdominale la debut au o
probabilitate de deces de 9,553 ori mai mare decât
a celor fårå astfel de manifeståri [B= 2,257 Wald =
2,165, p = 0.677, Exp(B) = 0,141, 95% CI = (0,473,
193,131)]. Pacien¡ii cu manifeståri renale la debut

 Figura 4

Comparativ cu pacien¡ii afla¡i în stadiul I de evo-
lu¡ie, pacientii afla¡i în stadiul II au o probabilitate
de deces de 1,983 ori mai mare [B= 0,685, Wald =
0,345, p = 0.552, Exp(B) = 1,983, 95% CI = (0.208,
18,895)], iar cei în stadiul III au o probabilitate de
deces de 4,458 ori mai mare [B = 1,495, Wald =
1,612, p = 0.204, Exp(B) = 4,458, 95% CI = (0,444,
44,790)] (fig. 5)

Pacien¡ii cu peste 25% bla¿ti atipici în måduva
oasoaså la debut au o probabilitate de deces de
2,076 ori mai mare decât cei fårå bla¿ti atipici
decela¡i la examinarea måduvei osoase [B = 0,731,
Wald = 0,431, p = 0,511, Exp(B) = 2,076, 95% CI
= (0.235, 18,371)] (fig. 6)

Probabilitatea de deces a pacien¡ilor la care nu
s-a efectuat transplant de celule stem hemato-
poetice este de 2,110 ori mai mare decât a pa-
cien¡ilor la care acesta s-a efectuat. [B = 0,747,Wald
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= 0,962, p = 0,327, Exp(B) = 2,110, 95% CI =
(0.474, 9,381)]

Pacien¡ii care au recåderi au o probabilitate de
deces de 14,468 ori mai mare decåt cea a pacien¡ilor
fårå recåderi. [B = 2,672, Wald = 11,827, p = 0.001,
Exp(B) = 14,468, 95% CI = (3,155; 66,334)] (fig. 7).

Pacien¡ii cu recåderi la nivelul måduvei osoase
au o probabilitate de deces de 5,474 ori mai mare
decât la pacien¡ii care nu prezintå acest tip de re-
cåderi. [B = 1,700, Wald = 1,708, p = 0.191, Exp(B)
= 5,474, 95% CI = (0.428, 70,053)] (fig. 8).

Figura 5

Prezen¡a complica¡iilor toxice ale trata-
mentului determinå o cre¿tere a probabilitå¡ii de
deces a pacien¡ilor de 2,662 ori [B = 0,979, Wald
= 0,402, p = 0.526, Exp(B) = 2,662; 95% CI =
(0.129, 54,940)] (fig. 9), în timp ce prezen¡a
aplaziei postchimioterapie determinå o cre¿tere
a probabilitå¡ii de deces de 2,359 ori [B = 0,858,
Wald = 0,203, p = 0.652, Exp(B) = 2,359; 95% CI
= (0.056, 98,748)] (fig. 10).

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Prezen¡a celei de a doua malignitå¡i postchimio-
terapie determinå o cre¿tere a probabilitå¡ii de
deces de 64,853 ori [B = 4,172, Wald = 7,068,



354 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

p = 0.008, Exp(B) = 64,853, 95% CI = (2,993,
1405,229)] (fig. 11).

DISCUºII

Cel mai frecvent tip histopatologic de limfom a
fost cel limfoblastic, prezent la 52% dintre pacien¡i,
urmat de limfoamele tip Burkitt ¿i cu celula mare
B, ambele prezente în propor¡ie de 22% fiecare,
cel mai rar tip de limfom fiind cel cu celula ana-
plazicå, care a fost prezent la numai 4% dintre pacien¡i.
Fa¡å de datele citate în literatura de specialitate,
propor¡ia limfoamelor limfoblastice a fost statistic
semnificativ mai mare la pacien¡ii studia¡i (52% fa¡å
de 30%, test binomial: p = 0,012), iar propor¡ia lim-
foamelor Burkitt ¿i a celor cu celulå anaplazicå a
fost statistic semnificativ mai micå (22% fa¡å de 30-
50%, test binomial: p = 0,002 ¿i respectiv 4% fa¡å
de 15%, test binomial: p = 0,014), în schimb pro-
por¡ia limfoamelor cu celula mare B nu a diferit
statistic semnificativ fa¡å de cea citatå în literatura
de specialitate (22% fa¡å de 20 -25%, test binomial:
p = 0,262) (fig. 12).

Formele de boalå diseminatå (stadiile III ¿i IV) au
fost predominante, acestea fiind prezente în 64% dintre
cazuri, în timp ce formele localizate de boalå au fost
prezente în 36% dintre cazuri. Propor¡ia formelor de
boalå întâlnitå la pacien¡ii inclu¿i în studiu nu diferå
statistic semnificativ de propor¡ia în care acestea sunt
citate în literaturå (35-40% forme de boalå localizatå
¿i respectiv 60 – 65% forme diseminate de boalå) –
test binomial, p = 0,336 (fig. 13).

Stadiul predominant al bolii în rândul pacien¡ilor
cu limfoame tip Burkitt a fost stadiul II (în propor¡ie
de 36,4%), în rândul pacien¡ilor cu limfoame
limfoablastice a fost stadiul III ( în propor¡ie de
42,3%), în rândul pacien¡ilor cu limfoame cu celulå
mare B a fost stadiul IV (în propor¡ie de 36,4%), iar
în rândul pacien¡ilor cu limfoame cu celulå anaplazicå

Figura 10

Figura 11

 Figura 12
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stadiile II ¿i III au fost înregistrate în propor¡ii similare
(50%), diferen¡e care nu sunt statistic semnificative
(χ2 = 11,996, p = 0.214) (fig. 14)

În 60% dintre cazuri limfoamele au prezentat
fenotipul B, iar în 40% au prezentat fenotipul T,
propor¡ii statistic asemånåtoare celor citate în
literatura de specialitate (test binomial: p = 0,322)
(fig. 15).

Cele mai frecvente localizåri ale limfoamelor au
fost cele mediastinale (34%) ¿i ganglionare (32%),

localizarea abdominalå fiind prezentå în 16% dintre
cazuri, celelate localizåri fiind identificate la un nu-
mår mic de cazuri: 8% pentru localizarea cranio-
cervicalå, 6% pentru cea osoaså ¿i de 4% pentru
cea cutanatå. Spre deosebire de datele citate în lite-
ratura de specialitate, la pacien¡ii din studiu locali-
zårile abdominalå ¿i respectiv craniocervicalå au
fost mai pu¡in frecvente (16% fa¡å de 31% ¿i res-
pectiv 8% fa¡å de 29% – diferen¡e statistic semnifica-
tive: test binomial pa = 0.013, pcc = 0.0001). Locali-
zarea mediastinalå a limfoamelor a fost întâlnitå la
pacien¡ii din studiu în propor¡ie statistic similarå celei
citate în literatura de specialitate. (34% fa¡å de 26%,
test binomial p = 0,131) (fig. 16, fig. 17).

Localizarea limfoamelor Burkitt a fost în cele
mai multe cazuri mediastinalå (36,4%), în timp de
localizarea abdominalå (citatå în literatura de
specialitate cu o frecven¡å de 70%-90%) a fost pre-
zen¡a numai la 18,2% din totalul pacien¡ilor cu
limfom Burkitt.

În cazul pacien¡ilor cu limfoame limfoblastice,
cea mai frecventå localizare la debut a fost cea

 Figura 13

 Figura 14

 Figura 15
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mediastinalå, prezentå în 34,6% dintre cazuri,
urmatå de cea ganglionarå, prezentå în 30,8% dintre
cazuri ¿i cea abdominalå, prezentå în 15,4% dintre
cazuri; celelalte localizåri au fost prezente în pro-
por¡ii reduse: 7,7% pentru cea osoaså ¿i 3,8% pentru
cea cutanatå ¿i respectiv craniocervicalå.

Comparând propor¡ia diferitelor localizåri ale
limfoamelor limfoblastice pe fenotipuri s-a remarcat
ca în rândul pacien¡ilor cu fenotip T s-a înregistrat
majoritatea localizarilor mediastinale (23,1%) ¿i
ganglionare (26,9%), precum ¿i majoritatea locali-
zårilor abdominale (15,4%), în timp ce în rândul
pacien¡ilor cu fenotip B s-a înregistrat totalitatea
localizårilor osoase (7,7%) ¿i craniocervicale
(3,8%), diferen¡e care sunt semnificative statistic
(χ2 = 11,838, p = 0.037).

Limfoamele cu celulå mare B au fost cel mai
frecvent localizate la nivel ganglionar (în propor¡ie
de 36,3%) ¿i mediastinal (în propor¡ie de 27,3%),
localizarea abdominalå fiind prezentå în propor¡ie

de 18,2%, iar cea osoaså ¿i respectiv craniocervicalå
fiind prezente în propor¡ii egale de 9,1%.

Din cele douå cazuri de limfom cu celulå ana-
plazicå, unul a avut localizare mediastinalå, gangli-
onarå ¿i cutanatå, iar celalalt localizare gangli-
onarå.

FACTORII PREDICTORI

Valoarea medie a factorilor de prognostic
prezen¡i la pacien¡ii din studiu a fost de 5,9, va-
loarea minimå fiind de 1, iar cea maximå fiind de
11, cel mai frecvent pacien¡ii prezentând 7 factori
predictori negativi pentru supravie¡uire (20% dintre
cazuri) (fig. 18).

 Figura 16

Figura 17

 Figura 18
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În total, supravie¡uirea pacien¡ilor inclu¿i în
studiu a fost de 66%.

Analizând supravie¡uirea pacien¡ilor în func¡ie
de numårul de factori predictori pe care l-au
prezentat, s-a remarcat cå, în rândul pacien¡ilor care
au prezentat un singur factor predictor supravie-
¡uirea a fost de 100% (to¡i ace¿ti pacien¡i erau în
via¡å la finalul studiului), în rândul pacien¡ilor care
au prezentat între 2 ¿i 4 factori predictori, supra-
vie¡uirea a scåzut la 78,9%, în timp ce în rândul
pacien¡ilor care au prezentat 5 ¿i mai mul¡i factori
predictori, aceasta a scåzut la 55,2%, diferen¡e
statistic semnificative (χ2 = 3,881, p = 0.049).

Fa¡å de supravie¡uirea pacien¡ilor la care s-a
consemnat prezen¡a unui singur factor predictor ne-
gativ, ¿i care a fost de 100%, supravie¡uirea paci-
en¡ilor la care s-a consemnat prezen¡a a 5 sau mai
mul¡i factori predictori negativi, a scåzut cu 44,8%,
fiind de 55,2%, scådere similarå celei citate în lite-
ratura de specialitate (de 47%), care consemneazå
cå supravie¡uirea pacien¡ilor cu un singur factor pre-
dictor negativ este de 73%, în timp ce supravie¡uirea
pacien¡ilor cu 5 factori predictori negativi este de
26% (test binomial p = 0,533) (fig. 19).

o ratå de supravie¡uire similarå celor din stadiul I,
acest paradox datorându-se faptului cå în studiul
nostru numårul pacien¡ilor afla¡i în stadiul I a fost
mult mai mic decât cel al pacien¡ilor afla¡i în stadiul
IV (fig. 20).

Cea mai mare ratå a supravie¡uirii s-a înregistrat
în rândul pacien¡ilor cu limfoame Burkitt ¿i cu celulå
mare B, 68,2% din totalul acestor pacien¡i fiind
supravie¡uitori la finalul acestui studiu (pentru tipul
Burkitt supravie¡uirea a fost de 81,8%, iar pentru
cel difuz cu celulå mare B, de 54,5%).

În rândul pacien¡ilor cu limfoame limfoblastice
rata de supravie¡uire a fost de 65,4%, iar în rândul
pacien¡ilor cu limfoame cu celulå anaplazicå acesta
a fost de 50%. Ratele de supravie¡uire ale pacien¡ilor
cu diferite tipuri de limfoame au fost similare cu
cele citate în literatura de specialitate. (test binomial:
plbl = 0.373, Papl = 0.640, PBurkitt + B = 0.701) (fig.
21)

 Figura 19

 Figura 20

Cea mai mare ratå a supravie¡uirii s-a înregistrat
în rândul pacien¡ilor afla¡i în stadiul I de evolu¡ie,
75% dintre ace¿tia fiind supravie¡uitori la finalul
studiului, iar cea mai scåzutå ratå a supravie¡uirii s-a
înregistrat la pacien¡ii afla¡i în stadiul III de evolu¡ie.
Pacien¡ii afla¡i în stadiul IV de evolu¡ie au prezentat  Figura 21
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