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:: Makroglobulnemia Waldenstroma 

 

 

Orpha number: ORPHA33226 

 

Definicja choroby: 

 

Makroglobulinemia Waldenstroma (WM) to zaburzenie limfoproliferacyjne niedojrzałych komórek B 

charakteryzujące się gromadzeniem się monoklonalnych komórek w szpiku kostnym oraz obwodowej 

tkance limfatycznej, któremu towarzyszy produkcja osoczowego białka monoklonalnego immunoglobuliny 

M (IgM). 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość zachorowania WM w USA wynosi 1/260 000 osób/rok, a częstość występowania w Europie 

szacowana jest na 1/102 220. Stanowi około 2% wszystkich chorób hematologicznych. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Średni wiek rozpoznania wynosi 72 lata, choroba dwa razy częściej występuje u mężczyzn. Do głównych 

objawów klinicznych należą powiększenie wątroby i śledziony, limfadenopatia, objawy konstytucjonalne, 

krwawienie z nosa i jamy ustnej, zespół nadkrzepliwości oraz cytopenia. 

Najczęstszym obserwowanym objawem jest zmęczenie związane z normochromatyczną niedokrwistością 

normocytarną. Nacieki w tkankach występują rzadko, ale mogą dotyczyć brzucha, jelita cienkiego, płuc, 

gruczołów egzokrynowych lub skóry i powodować biegunkę, biegunkę tłuszczową oraz zaczerwienie 

skóry. U pacjentów z zespołem nadkrzepliwości może wystąpić krwotok do siatkówki lub poważne 

zaburzenia neurologiczne (splątanie, wylew). U około 38% pacjentów z WM występuje neuropatia 

obwodowa. W kilku przypadkach WM powiązana była z zespołem nefrotycznym. Do najpoważniejszych 

powikłań należy niewydolność szpiku kostnego, cytopenia autoimmunologiczna, chłoniak z dużych 

komórek B, zapalenie naczyń związane z kompleksami immunologicznymi oraz infekcje. 

 

Etiologia: 

 

Dokładna etiologia nie została poznana. Uważa się, że za WM odpowiedzialne są czynniki 

immunologiczne, ponadto w WM występuje czynnik rodzinny, ponieważ u krewnych pierwszego stopnia 
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występuje podwyższone ryzyko rozwoju choroby. Obecnie nie zidentyfikowano genów sprawczych, ale 

loci zostało przypisane do chromosomu 6p21.3 i 4q, a połowa pacjentów z WM posiada delecje 6q na 

komórkach nowotworowych. Ostatnio u 90% pacjentów z WM zidentyfikowano często powtarzająca się 

mutację somatyczną (L265P) MYD88 (3p22). 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie potwierdza obecność monoklonalnego białka IgM w osoczu oraz biopsja szpiku kostnego 

(wykazująca ≥10% klonalnych komórek limfoplazmatycznych). Zgodnie z Klasyfikacją Nowotworów WHO 

WM zostało sklasyfikowane jako chłoniak limfoplazmatyczny. Wyniki badań komórkowych są ujemne dla 

markerów CD3 i CD103, ale wykazują zwiększoną ekspresję markerów CD19 i CD20 komórek B. Średni 

poziom hemoglobiny w momencie rozpoznania wynosi 10g/dL. Elektroforeza białek osocza i 

immunofiksacja, a także tomografia komputerowa (CT) brzucha i miednicy ułatwiają rozpoznanie. 

Powiększenie śledziony i(lub) limfadenopatie obserwowano u 30% pacjentów. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić szpiczaka mnogiego, przewlekłą białaczkę limfocytarną z 

komórek B oraz inne postacie chłoniaków nieziarniczych (sprawdź te terminy) oraz gammopatie 

monoklonalne niewiadomego pochodzenia. Choroby zakaźne takie jak wirusowe zapalenie wątroby, AIDS 

oraz różne zaburzenia reumatologiczne także powodują podniesienie poziomu IgM. Obecność mutacji 

L265P MYD88 pozwala odróżnić WM od innych blisko związanych przewlekłych zaburzeń 

limfoproliferacyjnych komórek B takich jak chłoniak strefy brzeżnej bez piku IgM. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Nie ma leku na WM. Stan zdrowia pacjentów w fazie bezobjawowej należy monitorować. Leczenie 

pacjentów bezobjawowych zależy od wielu czynników (np. wieku, postępu choroby) i obejmuje czynniki 

alkilujące, analogi nukleozydów purynowych, rytuksimab (RT) oraz bortezomib. W leczeniu początkowym 

najczęściej stosuje się terapię opartą na RT w połączeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną 

i prednisonem (R-CHOP) lub deksametazonem, RT i cyklofosfamidem (DRC). Terapię opartą na 

bortezomibie wdraża się kiedy niezbędne jest szybkie przejęcie kontroli nad chorobą lub u pacjentów, 

którzy są kandydatami do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT). U pacjentów z 

zaawansowaną cytopenią zalecane jest zastosowanie DRC lub RT. W leczeniu ratującym można 

zastosować leki wykorzystywane w leczeniu początkowym lub leki innej klasy, razem lub osobno. U 

niektórych pacjentów w leczeniu ratującym można wykorzystać analogi nukleozydów purynowych lub 

ASCT. Ibrutinib, inhibitor receptora szlaku komórek B, został ostatnio dopuszczony dla pacjentów z 
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objawami WM jako lek pierwszego rzutu, szczególnie u pacjentów, którzy nie są kandydatami do chemio-

immunoterapii oraz u pacjentów z nawrotem choroby. 

 

Rokowanie: 

 

Średni czas przeżycia wynosi 5-6 lat od rozpoczęcia leczenia, ale WM może nie postępować lub 

postępować powoli przez wiele lat zanim leczenie będzie potrzebne. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


