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Berkito limfoma otorinolaringologinėje praktikoje. 
Klinikinis atvejis 

Habil. dr. Nora Šiupšinskienė, gyd. rez. Evaldas Padervinskis
KMU Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

Reikšminiai žodžiai: B ląstelių ne Hodžkino limfoma, Berkito (Burkitt) limfoma, gomurio tonzilės limfoma.
Santrauka. Straipsnyje aprašomos piktybinės Berkito limfomos formos, ligos paplitimas, priežastys, klinika ir dia-
gnostika bei pagrindiniai gydymo principai. Pateikiamas 4 metų vaiko, kuriam galvos ir kaklo lokalizacijos Berkito 
limfoma pirmiausia pasireiškė otalgija ir nosies obstrukcija, klinikinis atvejis.   

Burkitt‘s lymPHoma iN otorHiNolaryNgological PracticE: casE rEPort 
Key words: B cells non-Hodgkin’s lyphoma, Burkitt lymphoma, tonsillar lymphoma.  
Summary. In the article detail information of malignant B cells non Hodgkins Burkitt’s lymphoma types, epidemio-
logy, etiology, diagnostics and basic principals of treatment is presented. Clinical case of 4 years old child, diagnosed 
with sporadic Burkitt’s lymphoma of the head and neck localization firstly manifested with otalgia and blocked nose 
is ascribed.     

Piktybinės limfomos skirstomos į dvi dideles gru
pes: Hodžkino ir ne Hodžkino, pastarosios turi 
daug porūšių, kurie skiriasi histologiniais, klini
kiniais požymiais, prognoze ir gydymo būdais. 
Vienų rūšių limfomų eiga lėta, kartais ilgą laiką 
jų nereikia specialiai gydyti, kitų, priešingai, – 
sparčiai progresuoja, turi daug simptomų, jas 
reikia nedelsiant pradėti gydyti. Berkito limfoma 
priskiriama agresyviosioms limfomoms.      

Berkito limfoma (pagal TLK-10 C83.7) – tai 
limfinės sistemos ne Hodžkino aukštos dife-
renciacijos B limfocitų vėžys.   

Ne Hodžkino limfomų klasifikacija pateikta 
1 lentelėje [1]. Stiprios ekonomikos šalyse vidu
tiniškai per metus 100 tūkst. gyventojų nusta
toma 14–19 naujų ligos atvejų. Lietuvoje limfo
mų epidemiologinio projekto duomenimis, per 
2004–2006 m. sergamumas ne Hodžkino limfo
momis siekė 9,18/100 tūkst. gyventojų. Limfomų 
padažnėjimas siejamas su ilgesne žmogaus gyve
nimo trukme, pagerėjusia diagnostika, žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV) paplitimu. 1 paveiksle 
matyti sergamumo ne Hodžkino limfomomis Lie
tuvoje didėjimas per pastaruosius 30 metų [2]. 

Berkito limfomos formos 
Skiriamos trys Berkito limfomos (BL) formos: 

1. Endeminė (Afrikos) limfoma – tai ligos forma, 
kuri pasireiškia Afrikos vaikams, dažniausiai 
pažeidžia viršutinį žandikaulį ir kitus veido 
kaulus, ekvatoriaus regionuose sudaro 50–70 
proc. visų vaikams nustatomų piktybinių na
vikų [3].  

2. Sporadinės formos liga pasireiškia JAV ir Eu
ropos vaikams, dažniausiai pažeidžia pilvo or
ganus, kaulų čiulpus ir limfmazgius ir labai 
retai pirmiausia pažeidžia Waldeyer žiedą 
sudarančias struktūras [4]. 

3. Su ŽIV susijusi limfomos forma pasireiškia 
ŽIV ar įgytu imuniteto nepakankamumo 
sindromu (AIDS) sergantiesiems, dažniausiai 
suaugusiems žmonėms, yra labai agresyvios 
eigos, dažniausiai pažeidžia virškinamąjį trak
tą [3, 5]. 

Berkito limfomos paplitimas 
Limfoma yra antras pagal dažnumą galvos ir kak
lo navikas po plokščiųjų ląstelių vėžio. Pirminės 
ne limfos organų ne Hodžkino limfomos galvos 
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ir kaklo srityje dažnumas yra 10–20 proc. visų 
ne Hodžkino limfomų pasireiškiančių organizme. 
Ne Hodžkino limfoma gali pasireikšti bet kurioje 
galvos ir kaklo srityje, tačiau dažniausiai pažei
džia Waldeyer žiedą sudarančias struktūras. Iš 
Waldeyer žiedą sudarančių struktūrų dažniausiai, 
apie 80 proc. atvejų, pažeidžiama gomurio ton
zilė [6] (2 pav.). Endeminės formos dažnumas – 
50–100 atvejų mln. gyventojų Afrikos ekvato
riaus regionuose ir Papua Naujoje Gvinėjoje. 
Šią formą 1956 m., dirbdamas vidurio Afrikoje, 
pirmasis XX a. viduryje aprašė chirurgas D. P. 
Burkitt, kurio vardu vėliau pavadinta liga. Spo
radinės formos dažnumas – 2–3 atvejai / mln. 
gyventojų [3]. Pacientų, infekuotų ŽIV ar sergan
čių AIDS, grupėje sergamumas Berkito limfoma 
sudaro apie 40 proc. visų limfomų [5].  

Endeminės formos Berkito limfoma dažniau
siai diagnozuojama 9 metų vaikams, sporadinės – 
apie 12,2 metų. 

Lietuvos vėžio registro duomenimis, nuo 
2000–2007 m. buvo užregistruoti 29 Berkito 
limfomos atvejai: vaikams iki 12 m. amžiaus – 7 
atvejai, nuo 12 iki 18 m. – 4 atvejai ir nuo 18 m. 
užregistruota 18 atvejų [2].  

Lietuvos limfomų epidemiologinio projekto 
duomenimis, Berkito limfomos sudarė 0,54 proc. 
atvejų, jomis dažniau sirgo vaikai ir jauno am
žiaus suaugusieji [1].  

Etiologija ir patogenezė
Berkito limfoma yra vienas sparčiausiai augančių 
piktybinių vaikų navikų [6]. BL ląstelių skaičius 
padvigubėja per 24 val. [7]. Molekuliniu lygiu 
Berkito limfoma yra susijusi su tam tikrų chro
mosomų (80 proc. atvejų – 8 ir 14) persitvarky
mu, sukeliančiu cMYC geno, atsakingo už ląste
lių dauginimąsi, raišką [8]. Naviko patogenezėje 
svarbi EpšteinBaro viruso (EBV) infekcija: tei
giami EBV titrai endeminės BL atveju nustatomi 
90 proc. pacientų, sporadinės ir susijusios su ŽIV 
infekcija – apie 30 proc. pacientų [3]. 

Klinika ir diagnostika
Berkito limfoma kliniškai pasireiškia kaip ne-
skausmingos masės, kurios, priklausomai nuo 
anatominės lokalizacijos, sukelia tam tikrus 
simptomus. Reikia pabrėžti, kad Berkito limfo
ma priskiriama labai agresyvioms – patologinių 
masių dydis gali padvigubėti per vieną parą, to
dėl simptomai gali keistis; pasunkėti per trumpą 
laikotarpį.   
Dažniausi galvos ir kaklo srities naviko simpto
mai yra šie [3]: 
• veido patinimas; 
• nosies obstrukcija; 
• vienos pusės gomurio tonzilės padidėjimas;

B LĄSTELIŲ LIMFOMOS

B ląstelių 
pirmtakų

B pirmtakų limfoblastinė leukemija / limfoma

Periferinių 
(subrendusių) B 
ląstelių

Lėtinė limfoleukemija / smulkiųjų limfocitų limfoma;
Prolimfocitinė leukemija;  
Limfoplazmocitinė limfoma;
Blužnies kraštinės srities B ląstelių limfoma;
Plaukuotųjų ląstelių leukemija;
Plazmocitoma / plazminių ląstelių mieloma;
Ekstranodalinė MALT tipo kraštinės srities B ląstelių limfoma;
Nodalinė kraštinės srities B ląstelių limfoma;  
Folikulinė limfoma; 
Mantijos ląstelių limfoma;
Difuzinė stambiųjų B ląstelių limfoma;
Tarpuplaučio stambiųjų ląstelių; 
Pirminė eksudato limfoma;
Intravaskulinė stambiųjų ląstelių; 
Berkito limfoma / Berkito ląstelių leukemija

T ir NŽ LĄSTELIŲ LIMFOMOS

T ląstelių 
pirmtakų

T pirmtakų limfoblastinė leukemija / limfoma
NŽ blastinė limfoma

Periferinių T ir 
NŽ ląstelių

T ląstelių prolimfocitinė leukemija;
T ląstelių grūdėtųjų limfocitų leukemija; 
Agresyvi NŽ ląstelių leukemija;
Suaugusiųjų T ląstelių limfoma / leukemija;
Ekstranodalinė T/NŽ ląstelių limfoma, nosinis tipas;
Enteropatijos tipo T ląstelių limfoma; 
Hepatospleninė T ląstelių limfoma;
Poodinė panikulitinė T ląstelių limfoma; 
Mycosis fungoides/Sezary sindromas;
Pirminė odos anaplazinė stambiųjų ląstelių limfoma; 
Periferinė T ląstelių limfoma, nepatikslinta;
Angioimunoblastinė T ląstelių limfoma; 
Anaplazinė stambiųjų ląstelių limfoma. 

1 lentelė.
Ne Hodžkino limfomų klasifikacija [1]  

NŽ – natūralieji žudikai

Stadija Aprašymas

I Ribotas vieno ne limfos organo ar srities navikas, išskyrus tarpuplautį ir 
pilvo ertmės organus, arba vienos limfmazgių grupės pažeidimas.  

II Ribotas vieno ne limfos organo ar srities ir jų sritinių limfmazgių 
pažeidimas.  
Dviejų ar daugiau limfmazgių grupių, esančių toje pačioje diafragmos 
pusėje, pažeidimas.  
Dviejų atskirų ne limfos organų, esančių toje pačioje diafragmos pusėje, 
pažeidimas su sritinių limfmazgių infiltracija ar be jos.  
Pirminis virškinamojo trakto navikas su sritinių mezenterinių limfmazgių 
infiltracija ar be jos, galimas operuoti.

III Dviejų atskirų ne limfos organų ar sričių, esančių priešingose diafragmos 
pusėse, pažeidimas. 
Dviejų ar daugiau limfmazgių grupių, esančių abiejose diafragmos pusėse, 
pažeidimas.  
Bet kuris pirminis krūtinės ertmės navikas (tarpuplaučio, pleuros ar 
čiobrialiaukės).
Išplitęs pilvo ertmės navikas. 
Paraspinalinis ar epidurinis navikas, nepriklausomai nuo kitų anatominių 
sričių pažeidimo.  

IV Bet kuris iš anksčiau minėtų variantų esant pirminei infiltracijai į centrinę 
nervų sistemą, kaulų čiulpus ar į abi sritis. 

2 lentelė.
Berkito limfomos stadijos pagal Murphy/St. Jude klasifikaciją [9]       
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• kaklo limfmazgių padidėjimas; 
• ausies skausmas (otalgija);
• vidurinės ausies uždegimas;
• skausmingas rijimas (odinofagija). 

1 pav. 
Standartizuotas sergamumas ne Hodžkino limfoma 
(TLK-10 C82-85, C96) Lietuvoje 1978–2005 m. 
(Lietuvos vėžio registras) 

2 pav. 
Histologinis tyrimas. Berkito limfomai būdingas požymis
 „žvaigždėtas dangus“ pažymėtas rodykle [8]  

3  pav. 
Vaiko, sergančio kairiosios gomurio tonzilės Berkito limfoma, 
nuotrauka [11]  

4  pav. 
Ligonio D. M. kaklo KT duomenys. Rodyklėmis pažymėtas patologinis audinys 

5  pav. 
Dešiniosios gomurio tonzilės navikas (rodyklė), užimantis ¾ burnaryklės spindžio     

Ligos diagnostika remiasi išsamia paciento 
anamneze, progresuojančiais klinikiniais simp
tomais (priklausomai nuo naviko anatominės 
lokalizacijos), patologinio audinio biopsija, kak
lo minkštųjų audinių, pilvo organų echoskopija, 
kompiuterinės tomografijos tyrimu (KT), mag
netinio rezonanso tyrimu (MRT), kaulų čiulpų 
punkcija, likvoro tyrimu. Tiksli diagnozė nusta
toma paėmus patologinio audinio biopsiją ir at
likus histologinį ir imuninį tyrimus. Histologinis 
tyrimas turi būti atliktas Kauno medicinos uni
versiteto klinikose ar Valstybiniame patologijos 
centre Vilniuje, nes čia yra patologijos laborato
rijos, kuriose taikomi visi būtini limfomų tyrimo 
metodai. Berkito limfomai būdingas išskirtinis 
požymis – negausūs šviesūs makrofagai naviki
nio audinio blastuose, vadinamasis „žvaigždėtas 
dangus“ (3 pav.) [8]. Be histologinio tyrimo, nu
statomi imunohistocheminiai žymenys, atliekami 
molekuliniai, tėkmės citometriniai tyrimai. Ga
lutinę diagnozę nustato gydytojas hematologas. 
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Atlikus išsamų patologinės medžiagos tyrimą, 
nustatomas ligos morfologinis variantas ir stadi
ja, parenkamas reikiamas gydymas. Ligos stadijai 
patikslinti atliekami anksčiau minėti papildomi 
tyrimai: krūtinės ląstos rentgeninis, krūtinės ląs
tos, pilvo ir dubens KT (pozitronų emisijos to
mografija gali parodyti pokyčius, kurių nenustato 
KT), kaulų čiulpų biopsija. MRT taikytina įta
riant CNS pažeidimą [1]. Berkito limfomos atveju 
ligos stadijos klasifikuojamos pagal Murphy/St. 
Jude klasifikaciją (2 lentelė) [9].  

Gydymas ir prognozė
Pagrindinis Burkito limfomos gydymas yra che
moterapija, kadangi BL yra vienas sparčiausiai 
augančių navikų su aukštu mitozių indeksu, to
dėl navikinės ląstelės labai jautrios citostatiniams 
vaistams. Dažniausiai vartojami citostatinių vais
tų mišiniai. Pagrindiniai vaistai: metotreksatas, 
doksorubicinas, ciklofosfamidas, citarabinas, 
vinkristinas [3]. Jei patologija lokali, galima kar
tu taikyti ir spindulinę terapiją [7]. Chirurginis 
šios ligos gydymas vertinamas prieštaringai, ta
čiau kai kurie autoriai nurodo, kad jis gali būti 
naudingas siekiant sumažinti patologinio audi
nio apimtį [7, 8]. Naujausias gydymo metodas – 
imunoterapija (pvz., anti CD20 monokloninis an
tikūnas rituksimabas). Ji dažnai skiriama kartu 
su chemoterapija ir iš esmės pagerina chemo
terapijos rezultatus, tikimybę pasveikti padidina 
iki 20 proc.  

Ligos prognozė priklauso nuo limfomos for
mos, stadijos, ligonio amžiaus. Vaikų gydymo 
rezultatai yra geri. Kai procesas lokalus, tiek 
endeminės, tiek sporadinės ligos atvejais taikant 
agresyvią chemoterapiją, 2 metų išgyvenamumas 
siekia 90 proc., o bendras 5 metų išgyvenamumas 
be ligos atkryčio – atitinkamai 73 proc. ir 63 proc. 
[7, 10]. Suaugusiųjų, sergančių su ŽIV susijusia 
limfomos forma, 2 metų išgyvenamumas siekia 
tik iki 40 proc. Baigus gydymą, pirmaisiais metais 
pacientas tiriamas kas 3 mėnesius, antrais–ke
tvirtais – kas 6 mėn., penktais–dešimtais – 
kasmet [1].

Klinikinis Berkito limfomos atvejis
Pacientas D. M., 4 metų amžiaus, paguldytas į 
Alytaus ligoninę dėl pasunkėjusio kvėpavimo, 
motinos pastebėto darinio burnoje, ryklės skaus
mo ir nestiprios otalgijos. Iš anamnezės: dvi sa
vaitės iki hospitalizavimo vaikui atsirado sloga, 
nestiprus ryklės ir dešiniosios ausies skausmas, 
temperatūra buvusi normali. Vaikas apžiūrėtas 
šeimos gydytojo, paskirta jūros vandens nosiai 
skalauti, dekongestantų. Po savaitės neveiksmin
go ambulatorinio gydymo motina pastebėjo, jog 
vaikui sunkiau kvėpuoti, jai atrodė, kad viena 

gomurio tonzilė padidėjusi. Kreipėsi į ANG ligų 
gydytoją, konstatavus padidėjusią, vidurinės li
nijos link pastumtą dešiniają gomurio tonzilę, 
toliau tirti ir gydyti vaikas buvo stacionarizuo
tas. Alytaus ligoninės ANG ligų skyriuje atlikta 
dešiniojo paratonzilinio tarpo punkcija – pūlių 
nebuvo. Diferencinės diagnostikos tikslu atlikti 
kiti tyrimai: bendrasis kraujo (norma); ultra
garsinis kaklo – dešinėje kaklo pusėje stebėtas 
hipodensinis standžios konsistencijos 3,5 x 2,7 
cm dydžio darinys. 

Kaklo srities kompiuterinės tomografijos 
tyrimas su intravenine kontrastine medžiaga: 
dešinėje paleiryklinėje srityje pastebėtas izo
densinis minkštųjų audinių tankio 4,1 x 3,6 
cm dydžio darinys, deformuojantis nosiaryklės 
dešiniąją sienelę, nusileidžiantis iki antgerklio ir 
šiek tiek pastumiantis žemyn dešiniąją požan
dikaulinę seilių liauką, nestipriai heterogeniškai 
kaupiantis kontrastinę medžiagą (4 pav.). Kaulų 
struktūros pokyčių ar remodeliacijos požymių 
bei aiškiai padidėjusių limfmazgių nebuvo ma
tyti. 

Įvertinus gautų tyrimų duomenis ir įtarus 
ryklės naviką, išsamiau tirti vaikas perkeltas į 
KMU ANG ligų kliniką. Vaiką stacionarizavus į 
KMU ANG ligų kliniką, nuo susirgimo pradžios 
praėjus daugiau nei dviem savaitėms, nusiskun
dimai liko tie patys: nestiprus ryklės skausmas, 
otalgija dešinėje, tačiau labai sustiprėjo knarki
mas, sunkėjo kvėpavimas. Apžiūros duomenys 
rodė smarkiai padidėjusią, peržengusią vidurinio 
liniją ir užimančią apie 3/4 burnaryklės spindžio 
be uždegimo požymių dešiniąją gomurio tonzilę, 
deformuotą minkštąjį gomurį (5 pav.). 

Siekiant identifikuoti naviką, pirmiausia 
atlikta patologinio audinio biopsija: sukėlus 
bendrąją nejautrą, pašalinta dalis dešiniosios 
gomurio tonzilės medialinio krašto bei atlikus 
minkštojo gomurio priekinio lanko pjūvį už de
šiniosios gomurio tonzilės, išseparuota ir paim
ta apie 1,5 x 1,5 cm dydžio patologinio audinio 
iš paratonzilinės srities. 

Histologinio tyrimo duomenys: abiejuose 
audinio gabalėliuose matoma infiltracija, for
muojama mažai kohiazyviai besidėstančių vi
dutinio dydžių ląstelių, chromatingų nelygiu 
kontūru branduoliais, negausia citoplazma. Na
vikinės ląstelės specifinių struktūrų neformuoja. 
Rasta daug navikinių ląstelių mitozių, navikinio 
audinio blastuose – negausūs šviesūs makro
fagai („žvaigždėtas dangus“). Išvada – Berkito 
limfoma. 

Proceso išplitimui įvertinti atlikta krūtinės 
ląstos rentgenograma – patologinių pokyčių 
nepastebėta; viršutinio pilvo aukšto echoskopi
ja – pavieniai iki 0,5 cm dydžio nepakitusios 
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struktūros limfmazgiai, skirta vaikų hematologo 
konsultacija. 

Įvertinus turimus duomenis, nustatyta ga
lutinė diagnozė: dešiniosios gomurio tonzilės, 
išplitusios į dešinįjį apieryklinį tarpą, Berkito 
limfoma, II stadija.

Toliau gydyti pacientas perkeltas į KMUK 
Vaikų hematologijos skyrių, vėliau į Vilniaus 
universiteto Vaikų ligoninės Onkohematologijos 
skyrių. 

Skirtas standartinis polichemoterapinis gy
dymas. Chemoterapiją toleravo gerai. Po du 
mėnesius trukusių keturių gydymo kursų vaikas 
nusiskundimų neturėjo, apžiūros metu dešinioji 
gomurio tonzilė buvo gerokai sumažėjusi, išny
kusi nosiaryklės spindžio deformacija. Pakartojus 
kaklo KT, patologinių audinių nefiksuota. Paci
entas šiuo metu yra pasveikęs. 

Klinikinis atvejis moko, kad reikia būti bud
riems, kai pacientas skundžiasi otalgija, užsitę
susia sloga, stiprėjančiu knarkimu. Šie simptomai 

gali būti pirmieji galvos ir kaklo Berkito limfomos 
požymiai. Ligą reikėtų įtarti atliekant nesimetriš
kų gomurio tonzilių diferencinę diagnostiką.  

Išvados 
1. Berkito limfoma yra retas, tačiau agresyvus 

ne Hodžkino B limfocitų vėžys, kuriuo serga 
ir vaikai, ir suaugusieji.

2. Ligos simptomai nėra saviti ir priklauso nuo 
naviko lokalizacijos. Otalgija, pasunkėjęs kvė
pavimas pro nosį ir stiprėjantis knarkimas be 
aiškių infekcijos požymių gali būti pirmieji 
galvos ir kaklo lokalizacijos naviko simpto
mai.      

3. Pagrindinis diagnostikos metodas – pato
loginio audinio biopsija. Galutinę diagnozę 
nustato hematologas.  

4. Pagrindinis gydymo metodas yra chemotera
pija, kurią galima derinti su imunoterapija.

5. Ligos prognozė, ypač vaikams, palanki.   
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