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:: Białaczka włochatokomórkowa - wariant 
 

 

Orpha number: ORPHA 300878 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Białaczka włochatokomórkowa – wariant (HCL-V) uważana jest za rzadką i powolnie rozwijającą 

się postać białaczki z małymi, dojrzałymi limfocytami B, charakteryzującą się powiększeniem 

śledziony, podwyższoną ilością białych krwinek (WBC) oraz bogatokomórkowym szpikiem. HCL-

V jest bardziej agresywna i odporna na terapię niż klasyczna białaczka włochatokomórkowa 

(HCL-C) (zob. to hasło).    

 

Epidemiologia: 

HCL-V stanowi około 10% do 20% pacjentów z białaczką włochatokomórkową i 0,4% wszystkich 

nowotworów limfoidalnych. W Stanach Zjednoczonych rokrocznie u około 60 do 75 nowych 

pacjentów rozpoznaje się HCL-V.  

 

Opis kliniczny: 

HCL-V spotyka się często w populacji osób starszych (mediana wieku: 71 lat) bez znaczącej 

przewagi płci (mężczyźni/kobiety: 1,6). Na początku najczęstsze objawy to dyskomfort w jamie 

brzusznej lub wzdęcia, zwykle związane z powiększeniem śledziony, wątroby oraz objawy 

wynikające z niedoboru krwinek, takie jak anemia, krwawienia oraz(lub) infekcje. Objawy 

autoimmunologiczne występują rzadko, takie jak niedokrwistość hemolityczna z wynikiem 

pozytywnym testu Coombsa. W Japonii opisano chorobę przypominającą HCL-V, którą nazwano 

wariantem japońskim HCL (HCL-Jv; zob. to hasło). 

 

Etiologia:  

Etiologia pozostaje nieznana, lecz nie ma dowodów na związek z narażeniem na działanie 

czynników rakotwórczych, promieniowaniem czy infekcjami wirusowymi. Natomiast dostrzeżono 

powiązania z utratą alleli P53 (w wyniku monosomii lub delecji monoallelicznej). W 

przeciwieństwie do HCL, osoby z HCL-V mają zwykle negatywny wynik dla mutacji BRAF-

V600E. Co więcej, najczęstszy gen  VH znajdowany w  HCL-V (IGHVH4-34 (14q32.33)), jest  

wysoce homologiczny z jego sekwencją linii zarodkowej i jest związany z objawami, 
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charakterystycznymi dla HCL-V, takimi jak podeszły wiek, większa liczba krwinek białych, słaba 

odpowiedź na leczenie oraz krótszy okres przeżycia. Nie uważa się HCL-V za biologicznie 

związany z HCL. 

 

Metody diagnostyczne: 

Podejrzewa się to rozpoznanie na podstawie badania przedmiotowego, biopsji śledziony i szpiku 

oraz tomografii komputerowej, a także badań laboratoryjnych wykazujących podwyższoną ilość 

białych krwinek (>10×109/l). Pod względem morfologicznym komórki w HCL-V podobne są do 

tych w HCL-C, ale mają wyższe wskaźniki jądrowo-cytoplazmatyczny i brak kompleksów 

rybosomo-lamelowych. Komórki w HCL-V nie wykazują reaktywności na fosfatazę odporną na 

winian (TRAP). Rozpoznanie zostaje potwierdzone przez badanie immunofenotypu za pomocą 

cytometrii przepływowej (komórki w HCL-V są zawsze CD25 negatywne a CD11c dodatnie) oraz 

wyniki badań wskazujące na przewlekłą białaczkę limfatyczną (CLL). Wyniki CLL oparte są na 

analizie immunofenotypu pięciu markerów membranowych (CD5, CD22, CD23, FMC7, SmIg). 

Uzyskany wynik pochodzi z poziomu ekspresji każdego markeru. HCL-V będzie miało wyniki 

między 0 a 1. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje chłoniaka śledzionowego z kosmkowymi limfocytami (SLVL), 

chłoniaka śledzionowego rozlanego miazgi czerwonej (SRPL), HCL-C, chłoniaka z komórek 

płaszcza, białaczkę prolimfocytową z komórek B (B-PLL) (zob. te hasła) oraz HCL-Jv.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Nie ma odpowiedniego leczenia HCL-V. U dwóch trzecich pacjentów splenektomia skutkuje 

częściową remisją. Bardzo rzadko u pacjentów można osiągnąć całkowitą remisję po trzech lub 

czterech cyklach kladrybiny (autoryzacja na marketing w Europie w 2009 roku, do leczenia 

chorób rzadko występujących). Część pacjentów dobrze reaguje na skojarzone leczenie 

analogami puryn (kladrybiną lub pentostatyną) z rytuksymabem lub anty-CD22 immunotoksyną, 

BL22 z rytuksymabem. 

 

Rokowanie: 

HCL-V jest agresywnym zaburzeniem z przewlekłym przebiegiem klinicznym. Mediana 

przeżycia wynosi dziewięć lat, a tylko 15% przeżywa ponad 15 lat i ze słabą odpowiedzią na 

analogi puryn. Jednakże całkowitą remisję można uzyskać stosując rytuksymab, anty-CD22 

immunotoksynę oraz BL22.   
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 


