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:: Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek 

 
Orpha number: ORPHA98841   

 

 

*Definicja choroby  

 
Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (anaplastic large cell lymphoma, ALCL) jest rzadkim i 

agresywnym chłoniakiem nieziarnicznym powstającym z obwodowych limfocytów T. Zaliczany jest do 

grupy CD-30 dodatnich chorób limfoproliferacyjnych zajmujących węzły chłonne i miejsca poza węzłami. 

Występują dwa podtypy, wyróżniane na podstawie ekspresji białka zwanego kinazą chłoniaka 

anaplastycznego (anaplastic lymphoma kinase, ALK): chłoniak anaplastyczny ALK+ oraz chłoniak 

anaplastyczny ALK– (zob. te hasła). 

 

*Epidemiologia: 

 
ALCL stanowi około 3% chłoniaków nieziarniczych u osób dorosłych i 10% do 20% chłoniaków u dzieci. 

Jego częstość występowania nie jest znana. Podtyp ALK+ najczęściej stwierdzany jest u dzieci i młodych 

dorosłych. Podtyp ALK– częściej dotyka starszych chorych powyżej wieku 40 lat.  

 

*Obraz kliniczny: 

 
ALCL cechuje zajęcie węzłów chłonnych obwodowych, śródpiersiowych lub brzusznych. Objawia się 

rozwojem bezbolesnych i powiększonych węzłów chłonnych, zwłaszcza szyjnych i pachowych. 

Uogólnione objawy to m.in. utrata łaknienia, zmęczenie oraz gorączka, ubytek masy ciała i nocne poty 

(objawy B). Zajęcie śródpiersia objawia się kaszlem, dusznościami i (lub) obrzękami. ALCL może też 

zająć okolice pozawęzłowe takie jak kości, szpik kostny, tkankę podskórną, płuca, śledzionę i wątrobę.  

 

*Etiologia: 

  

Etiologia nie jest znana. W podtypie ALK+ gen receptora kinazy chłoniaka anaplastycznego, ALK (2p23) 

ulega nadekspresji z powodu translokacji t(2;5)(p23;q35).  

 

*Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie oparte jest na badaniu fizykalnym, wywiadzie chorobowym i potwierdzone jest histologicznie 

i immunohistologicznie badaniem wycinków pobranych z węzła chłonnego. W badaniach tych widoczne 
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są: zwarty typ wzrostu [ang. cohesive growth pattern], zazwyczaj z zajęciem zatoki węzła chłonnego, 

anaplastyczna cytologia (atypowe duże komórki z obfitą cytoplazmą, wydatnymi jąderkami i 

podkowiastymi lub nerkowatymi jądrami komórkowymi), ciągła ekspresja błonowego antygenu CD30, 

ekspresja EMA (nabłonkowego antygenu błonowego) w większości przypadków, oraz ekspresja 

antygenów CD3, CD5 lub CD2 (przeważnie w podtypie ALK–). Białko ALK wykrywa się 

immunohistochemicznie w podtypie ALK+. Dodatkowe badania obejmują badania krwi i szpiku kostnego 

oraz badania obrazowe (RTG; tomografia komputerowa, TK; pozytonowa tomografia emisyjna, PET; 

obrazowanie rezonansu magnetycznego, MRI) w celu wykrycia zajęcia kości.  

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

  

Rozpoznanie różnicowe obejmuje chorobę Hodgkina (ziarnicę złośliwą) i chłoniaka z obwodowych 

komórek T (zob. te hasła), w których może ulegać ekspresji CD30.  

 

*Postępowanie i leczenie (jeśli dotyczy): 

Chemioterapia oparta na antracyklinie, np. protokół CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i 

prednison) lub protokoły zbliżone do CHOP stanowią terapię pierwszego rzutu. Można ją połączyć z 

radioterapią tylko w chorobie I/II stopnia zaawansowania. U pacjentów pediatrycznych stosuje się osobne 

protokoły podobne do tych stosowanych w chłoniakach z komórek B z innymi lekami, takimi jak 

metotreksat, etopozyd i cytarabina. Można  też stosować terapię dużymi dawkami leków a następnie 

przeprowadzić przeszczep autologicznych komórek macierzystych. Takie postępowanie stosowane jest z 

reguły w przypadkach nawrotu lub jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów ze złym rokowaniem. 

Można podać leczenie skojarzone przeciwciał z chemioterapeutykami (brentuksymab welotin) jeśli 

przynajmniej jeden protokół chemioterapeutyczny był nieskuteczny.  

*Rokowanie: 

 
Jeżeli są leczeni, chorzy z podtypem ALK+ mają lepsze rokowanie (przeżycie pięcioletnie 70–80%) niż 

chorzy z podtypem ALK– (przeżycie pięcioletnie 33–49%). Nawrót choroby wskazuje na gorsze 

rokowanie.  
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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. 

 

 

 


