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1. FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN DIAGNOSTISET KRITEERIT
Tutkittavaksi tarvitaan kokonainen imusolmuke tuorenäytteeksi. Morfologian lisäksi tarvitaan
immunohistokemiallinen tutkimus.
Gradeeraus WHO luokituksen mukaan (1) sentroblastien määrän perusteella.
G1-2 (matala) 0-15
sentroblastia/näkökenttä
G3
>15
sentroblastia/näkökenttä
- 3A sentrosyyttejä on jäljellä
- 3B solid sheets of centroblasts (harvinainen)
80 %:ssa tapauksista todetaan t(14;18) => bcl2-geeni yliekspressoituu
bcl-6 ja CD10 itukeskussolumarkkereita.
Diffuusi taudin muoto on vatsaontelon alueella yleinen.
Cutaneuos variant: rauhallinen taudinkulultaan, yleensä vain ihoaffisiot.
Immunohistokemialliset löydökset indolenteissa lymfoomissa (Follikulaarisessa lymfoomassa
CD20+):
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Relapsissa CD20 negatiivisuus ei poissulje, että kyseessä on FL, varmistamiseksi tarvitaan muita Bsolumarakkereita CD79a tai PAX5 positiivinen (rituksimabi-hoidettu)
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2. FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENNUSTETEKIJÄT JA
LEVINNEISYYSTUTKIMUKSET
Ann Arbor
Aste I
Aste II
Aste III
Aste IV
E
B-oireet
Bulky

Lymfooma yhdellä imusolmukealueella tai yhdessä lymfaattisessa elimessä
Lymfooma kahdella tai useammalla imusolmukealueella samalla puolella palleaa
Lymfooma imusolmukkeissa molemmilla puolilla palleaa
Lymfooma disseminoituneena yhdessä tai useammassa ekstralymfaattisessa elimessä
tai kudoksessa
Yksittäinen ekstralymfaattisen elimen infiltraatio
Selittämätön lämpöily >38C, merkittävä yöhikoilu, >10 % painonlasku 6 kk:ssa
+/-

FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) (2):
Ikä > 60 v
Ann Arbor > II
Hb < 120
LD koholla
Affisoituneita imusolmukealueita > 4
(FLIPI 2 ja FLIPI m7 luokitusta käytetään
toistaiseksi vain tutkimuksissa (3,4)

Riskiryhmä

Pisteet

5-v. OS
%

10-v.OS
%
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( 36% )

0-1

90,6

70,7

KESKI
KORKEA
( 37% )
KORKEA
( 27% )

2

77,6

50,9

>3

52,5

35,5

Imusolmukealueet

Toispuoleinen imusolmukeaffisio = 1 alue, molemmin puolinen imusolmukeaffisio = 2 aluetta
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Levinneisyystutkimukset:
- vartalon ja kaulan TT
- FDG PET-TT levinneisyysasteen I-II potilaille levinneisyyden varmistamiseksi tai biopsian
kohdentamiseksi kun epäillään taudin transformoitumista
- luuydin biopsia
- relapsin biopsiavarmistus
Harkinnan mukaan lisätutkimuksena voi käyttää FDG-PET-TT tutkimusta taudin levinneisyyden
selvittämiseksi myös levinneisyysasteen III-IV potilaille. Suurin osa follikulaarisista lymfoomista
kerää FDG-PET:ssä käytettävää sokerimerkkiainetta, mutta osa matala-asteisista lymfoomista
saattaa kuitenkin jäädä FDG-PET tutkimuksessa näkymättä (5).

3. HOITO
Kliinikon kannalta G1-3a hoidetaan samoin ja G3b hoidetaan diffuusin suurisoluisen lymfooman
tapaan.
Hoidon suunnittelussa huomioitava:
- Lymfooman aiheuttamat oireet: B-oireet, kompressio-oireet, hematopoieesin häiriöt
- Potilaan yleistila, ikä ja muut sairaudet
- Levinneisyys (Ann Arbor):
o Affisoituneiden imusolmukkeiden koko ja lukumäärä
o Imusolmukkeiden mitat kirjataan sairauskertomukseen, suuontelon ja nielun
inspektio (tarv KNK-lääkärin konsultaatio)
o TT kallonpohjasta nivustasolle
o PET-TT (st I-II potilaat, transformoitunut tauti)
o Luuydin biopsia > 1 cm morfologista ja immunohistokemiallista tutkimusta varten,
- FLIPI

ST I-II G 1-2 (10-15 %):
Taudin affisioimien alueiden sädehoito 3 cm marginaalein 24 Gy (1,6 – 2,0 Gy päiväannoksin).
Systeemihoidon lisääminen voi lisätä hoidon vaikuttavuutta, mutta satunnaistettua tutkimusnäyttöä
kirjallisuudessa ei ole, ja kombinoidun hoidon jälkeen on todettu lisääntyvästi
sekundaarimaligniteetteja (6,7).
ST III-IV:
Hyväennusteisen / oireettoman follikulaarisen lymfooman hoidon valinta
Seuranta (8):
- Spontaani regressio mahdollinen
- Oireettomat potilaat, jos aktiivihoidon indikaatiota ei ole
- Välitön hoito antaa enemmän CR-vasteita, mutta ei lisää odotettavissa olevaa elinaikaa, eikä
vähennä transformaatioriskiä.
- Huomioi: Kolmasosalla taudeista transformoitumistaipumus
- Hoito käynnistetään, kun tauti aktivoituu ja aiheuttaa oireita
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Huonoennusteisen / oireisen follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoito

A: Aktiivihoidon indikaatiot, tavoitteena mahdollisimman pitkä remissio:
1. Immunoterapia
- lievät B-oireet
- suurentuneet imusolmukkeet ilman kompressio-oireita tai suurentunut, affisioitunut perna
- luuydinaffiisio, joka ei aiheuta merkittävää hematopoieesin häiriötä
- kliinisesti merkittävä progressio ainakin 6 kuukauden seurannan aikana
2. Kemoimmunoterapia
- B-oireet
- bulky tauti > 7 cm
- kompressio-oire, pleura- tai peritoneaalieffuusio
- oireinen suurentunut perna
- luuydinaffiisio, joka aiheuttaa merkittävän hematopoieesin häiriön
- nopeasti progredioiva tauti
- FLIPI ≥ 3
Immunoterapiaksi suositellaan R x 4 + R x 4: rituksimabi viikottain x4, jaksojen välissä 2 kk tauko
ja vastearviona vartalon varjoainetehosteinen TT ennen toisen kuurin aloitusta. Jos tauti ei
vastearviokuvantamisen perusteella ole progredioinut, annetaan toinen rituksimabijakso joko
viikottain tai 2kk välein (9,10). Rituksimabihoidossa ensimmäinen annos annetaan suonensisäisesti
(i.v.) ja sitä seuraavat suositellaan annettavaksi ihon alle (s.c.), jos iv annostelu on onnistunut
ongelmitta (11).
Ensilinjan R-kemoterapia suosituksena on R-bendamustiini x6, R-CHOP x6 tai R-CVP x6 (12,13)
Obinututsumabi + solusalpaajahoidosta (bendamustiini, CHOP tai CVP) + obinututsumabi
ylläpitohoito 2v (sykli 2kk) on faasi III tutkimuksessa osoitettu PFS hyöty esilinjan hoidossa
verrattuna rituksimabi(iv)-solusalpaaja + ylläpitohoitoon. Obinututsumabi hoitoon liittyy kuitenkin
lisääntynyttä toksiuutta rituksimabi haaraan verrattuna erityisesti bendamustiinia sisältävissä
haaroissa. Tällä perusteella obinututsumabi on vaihtoehto rituksimabille ensilinjan hoidossa
CHOP/CVP- pohjaisen hoidon kanssa hyväkuntoiselle potilaalle keskikorkean tai korkean
uusimisriskin taudissa (14).
Ensilinjan hoidolle vasteen saaneille voidaan antaa 2 vuoden rituksimabi-ylläpitohoito (s.c., sykli 2
kk). Ylläpito pidentää tautivapaata aikaa R-CHOP-hoidon jälkeen, elinaikahyöty on osoitettu metaanalyysissä R-CHOP ja R-CVP- hoidon jälkeen (15,16).
Rituksimabi-bendamustiinin jälkeisestä ylläpitohoidon hyödystä seurantaan verrattuna ei ole vielä
tutkimusnäyttöä.
B: Palliatiivinen hoito, tavoitteena oireisen taudin hallinta
- Single-rituksimabi
- Klorambusiili +/- steroidi
- CVP
- Sädehoito affisoituneelle alueelle 2 x 2 Gy on tehokas
- Muut toksisuudeltaan kohtuulliset hoidot
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Uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoito
Vähäistä ja oireetonta taudin uusiutumaa voidaan seurata. Aktiivisen hoidon indikaatiot kuten
ensilinjassa.
Huonon ennusteen merkkejä relapsissa: Remission kesto < 2 v, huono yleiskunto.
Jos tauti uusii rituksimabia sisältävän hoidon aikana tai 6kk sisällä hoidon päättymisestä pidetään
tautia rituksimabille resistenttinä. Faasi III RCT perusteella rituksimabille
refraktaarissa/resistentissä tilanteessa voidaan antaa obinututsumabi-bendamustiini x6 +
obinututsumabi ylläpito 2kk välein ad 2v jos potilasta ei ole kahteen vuoteen ennen taudin
uusiutumista hoidettu bendamustiinilla (17).
Jos relapsi todetaan <2v induktiohoidon loppumisesta harkitse perusterveellä potilaalla
intensiivihoitoa.
Myöhemmin uusiutuneessa follikulaarisessa lymfoomassa saadaan monilla solunsalpaajahoidoilla
hyviä vasteita. Tavoitteena on taudin hallinta mahdollisimman vähin haitoin. Useita
hoitovaihtoehtoja voidaan käyttää (bendamustiini, klorambusiili, COP, CHOP). Jos rituksimabia
saaneella potilaalla remissioaika on ollut pitkä (> 6 – 12 kk) tulee rituksimabia harkita myös
relapsin hoitoon.
Jos uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidon tulos on hyvä, voidaan potilaan tautivapaata
aikaa pitkittää antamalla ylläpitohoitona rituksimabia 2 vuotta 3 kk:n välein (18,19).
Idelalisibillä (PI3K-inhibiittori) on indikaatio kahdelle aiemmalle hoitolinjalle resistentin taudin
hoitoon (20). Valmiste on peruskorvattava indikaationmukaisessa hoidossa.
Radioimmunoterapiaa voidaan käyttää uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoitoon, mutta
hoitokäytäntö ei ole vielä vakiintunut. Radioimmunoterapiaa suuniteltaessa on huomioitava
mahdollinen myöhempi kantasolumobilisaation tarve koska kantasolujen mobilisaatio saattaa
huonontua tai epäonnistua radioimmunoterapian jälkeen (21).
Palliatiivisena hoitona voidaan käyttää lyhyttä sädehoitoa 2 x 2 Gy (12).

4. INTENSIIVIHOIDON AIHEET FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOIDOSSA
Harkitaan intensiivihoitona (HDCT) BEAC/BEAM kantasolusiirtotuella (ASCT) jos:
-

Varhainen relapsi alle 2v hoidon päättymisestä sekä korkea FLIPI > 3
Transformoitunut tautimuoto
Huomioi: biologinen ikä, muut sairaudet, psykofyysinen kunto

Intensiivihoidetuilla tautivapaa-aika pitempi. Ensilinjan hoidossa on huomioitava mahdollinen
myöhempi kantasolumobilisaation tarve (22-24).
Allogeenista kantasolusiirtoa voidaan harkita nuorella potilaalla, kun sopiva luovuttaja on olemassa
esimerkiksi kun todetaan autologisen siirron jälkeen relapsi.
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5. HOITOVASTEEN ARVIOINTI
Kliininen vaste, oireet, verenkuvan korjaantuminen (riittävä vastearvio, kun palliatiivinen
hoitotavoite).
LD arvon seuraamisella ei ole merkitystä.
Radiologinen vaste seuranta TT tutkimuksella (21): täydellinen hoitovaste < 1,5 cm
Jos affisoitunut imusolmuke ollut 1.1-1.5 cm, CR < 1 cm (25).
Jos tautiaffisio ollut luuytimessä, on syytä tarkistaa vaste myös luuytimessä

6. SEURANTA
Rutiinikuvauksesta tai laboratorionäytteistä osoitettu hyöty kiistanalainen.
Aktiivisesti hoidettavat potilaat: TT 6 kk kuluttua hoidon päättymisestä, seurantakäynnit 6-12 kk
välein. Kokonaisseuranta-aika vähintään 5 vuotta.
Palliatiivisessa hoidossa seuranta oireiden mukaisesti.

7. TRANSFORMOITUNEEN TAUDIN HOITO
A. Primaaristi (eli dg-vaiheessa) transformoitunut follikulaarinen lymfooma:
- hoidetaan kuten DLBCL 1. linjassa

B. Aiemman solusalpaajahoidon jälkeen transformoitunut follikulaarinen lymfooma:
- Immunokemoterapia + HDCT + ASCT +/- sädehoito 36-40/2Gy
Allogeenista kantasolusiirtoa voidaan harkita nuorella potilaalla, kun sopiva luovuttaja on olemassa
esimerkiksi kun todetaan autologisen siirron jälkeen relapsi sekä primaaristi että myöhemmässä
vaiheessa transformoituneessa lymfoomassa.
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