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AL amyloidoza jest chorobą układową charakteryzującą się zewnątrzkomórkowym odkładaniem amyloidu, powodującego postępujące uszkodzenie zajętych narządów. Główne objawy kliniczne obejmują białkomocz nerczycowy z lub bez niewydolności nerek, zastoinową niewydolność serca, powiększenie wątroby oraz obwodową
lub wegetatywną neuropatię. Celem leczenia jest zmniejszenie liczby plazmocytów wytwarzających monoklonalne łańcuchy lekkie.
Obecne strategie lecznicze obejmują chemioterapię średniodawkową melfalanem lub wysokie dawki melfalanu z następowym przeszczepem autologicznym komórek macierzystych krwi obwodowej.
W leczeniu alternatywnym stosowany jest talidomid, lenalidomid,
iododoksorubicyna, etanercept i rituksymab. Prezentowane doniesienie podsumowuje dotychczasowe dane dotyczące patogenezy,
rozpoznania i leczenia AL amyloidozy ze zwróceniem szczególnej
uwagi na objawy kliniczno-morfologiczne zajęcia nerek, monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz terapię wspomagającą.

AL amyloidosis is a systemic disease characterized by extracellular
amyloid deposition in tissues, causing progressive dysfunction of
affected organs. The main clinical syndroms include nephrotic-range proteinuria with or without renal dysfunction, congestive heart
failure, hepatomegaly and peripheral or autonomic neuropathy. The
aim of therapy is the reduction of monoclonal light chains, by suppressing the underlying plasma cell dyscrasia. Recent therapeutic
strategies involve intermediate-dose chemotherapy or high-dose melphalan supported by peripheral blood stem cell transplantation. Alternative therapeutic approaches include thalidomide, lenalidomide,
iododoxorubicin, etanercept and rituximab. This paper reviews the
pathogenesis, diagnosis and therapy of the AL amyloidosis, focusing on clinico-morphological symptoms of renal involvement, monitoring of treatment response and supportive therapy.
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AL amyloidoza, określana wcześniej mianem pierwotnej
amyloidozy jest chorobą należącą do grupy dyskrazji komórek plazmatycznych, która charakteryzuje się deponowaniem
w przestrzeni zewnątrzkomórkowej białka o strukturze włókienkowej, złożonego z łańcuchów lekkich immunoglobulin.
Charakterystyczną cechą amyloidu jest jego jasnozielone
zabarwienie w świetle spolaryzowanym po barwieniu czerwienią Kongo oraz żółtozielone po barwieniu tioflawiną T w
mikroskopie fluorescencyjnym. Złogi amyloidu odkładają się
najczęściej w nerkach, sercu, wątrobie i obwodowym układzie nerwowym prowadząc do zaburzenia prawidłowej struktury, a następnie funkcji narządu [28].
AL amyloidoza może rozwinąć się wtórnie w przebiegu
złośliwych rozrostów limfocytów B, przy czym najczęściej
związana jest wówczas ze szpiczakiem mnogim (10-15%),
rzadziej z makroglobulinemią Waldenströma [47]. AL amyloidoza może zarówno wyprzedzać rozwój szpiczaka (0,4%),
jak również rozwijać się w trakcie jego przebiegu klinicznego
(6%) [39]. Najczęściej jest jednak wynikiem subtelnego, pierwotnego rozrostu plazmocytów, spełniających kryteria rozpoznania gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu – MGUS (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance).
AL amyloidoza może mieć charakter miejscowy, związany z deponowaniem amyloidu w pojedynczym narządzie, lub
uogólniony związany z zajęciem kilku narządów, określana
jest wówczas jako postać układowa.

nym celem leczenia jest obecnie nie tylko uzyskanie remisji
hematologicznej choroby, lecz również poprawa funkcji narządów dotkniętych chorobą, co ma bezpośredni wpływ na
przeżycie.

W ostatnich latach nastąpił istotny postęp w diagnostyce,
leczeniu i prognozowaniu przebiegu AL amyloidozy. Głów-

EPIDEMIOLOGIA
Brak jest danych oceniających częstość występowania AL
amyloidozy w Polsce. Częstość choroby w Stanach Zjednoczonych wynosi 5,1-12,8 przypadków na milion osób na rok i
dotyczy w 90% przypadków chorych po 50 roku życia [31]. Z
kolei dane National Amyloidosis Centre w Wielkiej Brytanii
rejestrują 600 przypadków AL amyloidozy w ciągu roku, z
czego 66% stanowią chorzy w wieku 50-70 lat w momencie
rozpoznania choroby [47]. Dane brytyjskie wskazują, że choroba występuje z jednakową częstością u mężczyzn i kobiet,
natomiast według rejestrów amerykańskich choroba występuje 2-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

PATOGENEZA
Prekursorem włókien amyloidu w AL amyloidozie są łańcuchy lekkie immunoglobulin, zwłaszcza N-końcowe fragmenty zmienne łańcuchów typu l. Typowy jest zmieniony stosunek łańcuchów lekkich k/l, który wynosi w AL amyloidozie
1 : 3 w odróżnieniu od szpiczaka mnogiego i prawidłowego
szpiku kostnego, gdzie dominują łańcuchy lekkie k [42]. Zmiany konformacyjne łańcuchów lekkich podczas procesu two-

Postępy diagnostyki i leczenia AL amyloidozy

rzenia amyloidu wraz z jego deponowaniem w tkankach
ograniczają dostępność epitopów wykrywanych przez standardowe testy z wykorzystaniem przeciwciał anty-k lub
anty-l [35].
Nadmierne wytwarzanie łańcuchów lekkich nie jest jednoznaczne z predyspozycją do tworzenia amyloidu. Stwierdzono bowiem, że znaczna większość chorych na szpiczaka
mnogiego, mimo nadprodukcji tych łańcuchów nie rozwija
amyloidozy. W procesie amyloidogenezy łańcuchy lekkie
podlegają przemianom, które predysponują do tworzenia
struktury włókienkowej. Większa skłonność do agregacji łańcuchów lekkich l, zwłaszcza podklasy lVI wskazuje, że jednym z czynników determinujących predyspozycję do tworzenia włókienek amyloidu jest sekwencja aminokwasów części
zmiennej tych łańcuchów [12]. Kolejnym czynnikiem jest zdolność wychwytu łańcuchów lekkich przez makrofagi, metabolizujące je do fragmentów preamyloidu [17].
Poza strukturą włókienkową, której matrycą są łańcuchy
lekkie immunoglobulin w skład amyloidu wchodzą również
inne elementy, takie jak: osoczowe białko amyloidu P – SAP
(ang. serum amyloid P), glikozaminoglikany oraz apolipoproteiny E i J [2].
Deponowanie złogów amyloidu prowadzi do dysfunkcji
strukturalnej i czynnościowej zajętego narządu. Brak lub niewielka reakcja narządu na obecność złogów amyloidu tłumaczy brak korelacji pomiędzy liczbą deponowanych złogów
a stopniem czynnościowego uszkodzenia narządu [47]. W
pracach eksperymentalnych in vitro wykazano ponadto bezpośredni wpływ cytotoksyczny prekursorów amyloidu na komórki i tkanki docelowe jak również stwierdzono poprawę
funkcji narządów po leczeniu hamującym wytwarzanie tych
prekursorów [4, 8, 39, 48].
Do rozwoju AL amyloidozy predysponują również niektóre mutacje genetyczne. U chorych na AL amyloidozę stwierdzono obecność mutacji genowych o typie translokacji 14q
oraz 13q. Mutacje te są typowe dla całej grupy dyskrazji komórek plazmatycznych [18].

OBRAZ KLINICZNY
Kliniczne podejrzenie AL amyloidozy budzą chorzy, u których występuje białko monoklonalne w surowicy i/lub moczu
oraz występują objawy kliniczne zależne od deponowania
amyloidu w sercu, obwodowym układzie nerwowym, przewodzie pokarmowym i nerkach. Spośród najczęściej występujących objawów klinicznych wymienia się: zespół nerczycowy z lub bez niewydolności nerek, zastoinową niewydolność serca, neuropatię czuciowo-ruchową i/lub autonomiczną oraz hepatomegalię. Białko Bence-Jonesa jest obecne w
60% wszystkich przypadków amyloidozy AL. Natomiast wśród
objawów ogólnych dominuje zmęczenie i utrata masy ciała.
Zastoinowa niewydolność serca wynikająca z zajęcia układu
sercowo-naczyniowego jest jedną z głównych przyczyn zgonu u chorych na AL amyloidozę [47].
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wielkość nerek z potwierdzoną histologicznie obecnością
amyloidu jest prawidłowa [10].
Amyloidoza serca jako objaw dominujący występuje u
20% chorych w momencie rozpoznania choroby. Do charakterystycznych objawów należą: niski woltaż zespołów QRS
w badaniu elektrokardiograficznym oraz objawy zastoinowej
niewydolności serca i zespołu małego rzutu. Kardiomiopatia
w przebiegu AL amyloidozy ma charakter restrykcyjny, co
sprawia, że wielkość sylwetki serca w badaniu radiologicznym może być prawidłowa. Badanie echokardiograficzne
wykazuje pogrubienie i charakterystyczne dla amyloidozy
„ziarniste świecenie” ścian serca, będące obrazem nacieków
amyloidu.
Nagła śmierć sercowa u chorych na AL amyloidozę występuje znacznie częściej w przebiegu rozkojarzenia elektryczno-mechanicznego niż z powodu tachyarytmii komorowych [11].
Polineuropatia obwodowa w przebiegu amyloidozy objawia się najczęściej osłabieniem mięśni, drętwieniami i parastezjami. Polineuropatia czuciowa jest obserwowana częściej niż neuropatia ruchowa, ma charakter symetryczny i
dotyczy kończyn dolnych. Neuropatia autonomiczna często
towarzyszy polineuropatii obwodowej wywołując hipotonię ortostatyczną, impotencję oraz zaburzenia motoryki przewodu
pokarmowego i pęcherza moczowego [40].
Zajęcie przewodu pokarmowego może mieć charakter
miejscowy lub rozlany. Do najczęstszych objawów zalicza się:
powiększenie języka (objaw patognomoniczny) i wątroby,
zaburzenia perystaltyki jelit oraz zespół złego wchłaniania.
Istotnym problemem klinicznym w przebiegu AL amyloidozy są zaburzenia hemostazy i predyspozycja do nadmiernych krwawień. Przyczyną powikłań krwotocznych jest nie
tylko kruchość naczyń krwionośnych, wynikająca z deponowania amyloidu w ścianach naczyń, lecz również nieprawidłowa struktura skrzepu. Za zaburzenia krzepnięcia krwi odpowiedzialny jest niedobór czynnika X wynikający z jego wiązania przez amyloid w wątrobie i śledzionie oraz zmniejszona synteza czynników krzepnięcia przez wątrobę [46].
W roku 2005 Gertz i wsp. wprowadzili ujednolicone kryteria zajęcia narządowego w AL amyloidozie [47]. Kryteria te
przedstawiono w tabeli 1.
Postać uogólnioną AL amyloidozy należy różnicować z
postacią zlokalizowaną, ograniczoną do pojedynczego narządu, takiego jak: moczowód, pęcherz moczowy, płuca,
oskrzela, tchawica czy skóra. W odróżnieniu od postaci uogólnionej postać zlokalizowana ma łagodny przebieg i wymaga
wyłącznie objawowego leczenia miejscowego, bez układowej chemioterapii [6, 9, 30].

POSTĘPY DIAGNOSTYKI
Zajęcie nerek, jako objaw dominujący, występuje u 1/3
chorych na AL amyloidozę i przebiega pod postacią białkomoczu lub pełnoobjawowego zespołu nerczycowego oraz
niewydolności nerek, przy czym rzadziej niż w amyloidozie
AA dochodzi do szybkiego postępu niewydolności nerek,
wymagającej leczenia nerkozastępczego. Obrzękom obwodowym lub przesiękom do jam ciała towarzyszy hipotonia
ortostatyczna, jako objaw neuropatii autonomicznej i/lub zastoinowej niewydolności serca.
Taki zespół objawów wskazuje na konieczność bardzo
ostrożnego stosowania leków moczopędnych, gdyż na skutek zmniejszenia wolemii łatwo dochodzi do nasilenia hipotonii oraz progresji niewydolności nerek [47]. Dotychczas
uważano, że w przebiegu AL amyloidozy, której istotą jest
deponowanie złogów w narządach, nerki ulegają powiększeniu. Jednak w badaniu ultrasonograficznym wykazano, że

Podejrzenie kliniczne AL amyloidozy powinno być udokumentowane badaniem biopsyjnym w celu potwierdzenia obecności i określenia typu amyloidu. Ponadto należy określić zaawansowanie narządowe procesu chorobowego oraz rozpoznać typ dyskrazji komórek plazmatycznych, głównie aby
wykluczyć szpiczaka mnogiego. Badania te obejmują ocenę
histologiczną i immunohistochemiczną bioptatu narządu, biopsję szpiku, elektroforezę i immunofiksację surowicy i moczu,
ocenę ilościową łańcuchów lekkich w surowicy oraz, w wątpliwych przypadkach, analizę DNA i sekwencjonowanie białek włókien amyloidu.
Badanie histologiczne bioptatu z barwieniem czerwienią Kongo oraz tioflawiną jest podstawową metodą diagnostyczną. Dodatni wynik barwienia szpiku kostnego na obec-
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Tabela 1. Kryteria zajęcia narządowego: biopsja zajętego narządu lub biopsja innego dostępnego narządu* według Gertza i wsp. [13]
Table 1. Criteria of organ involvement: biopsy of affected organ or biopsy of
alternate available organ* according to Gertz et al. [13]
Narząd / Organ

Kryteria / Criteria

Nerki

Białkomocz >0,5 g/dobę (głównie albuminuria)

Serce (ECHO)

Grubość ściany serca >12 mm, przy braku innych
przyczyn kardiologicznych

Wątroba

Wielkość wątroby >15 cm bez towarzyszącej
niewydolności serca lub stężenie fosfatazy
zasadowej >1,5 górnej granicy normy

Obwodowy
układ nerwowy

Klinicznie: symetryczna, czuciowo-ruchowa
obwodowa neuropatia kończyn dolnych

Autonomiczny
układ nerwowy

Zaburzenia perystaltyki żołądka; pseudozaparcia,
zaburzenia mikcji (po wykluczeniu przyczyn
organicznych)

Przewód pokarmowy Potwierdzenie w badaniu biopsyjnym + objawy
kliniczne
Płuca

Potwierdzenie w badaniu biopsyjnym + objawy
kliniczne
Zmiany śródmiąższowe płuc w badaniu radiologicznym

Tkanki miękkie

Powiększenie języka
Artropatia
Chromanie przestankowe, związane z obecnością
złogów amyloidu w naczyniach
Zmiany skórne
Miopatia w biopsji lub powiększenie węzłów
chłonnych
Zespół cieśni nadgarstka

*Inne narządy dostępne do histologicznego potwierdzenia amyloidozy: tkanka tłuszczowa brzucha, ślinianka, odbytnica lub dziąsło.

ność amyloidu wskazuje na istotne podejrzenie AL amyloidozy. Czułość diagnostyczna badania histologicznego zależy od miejsca pobrania bioptatu. Największą częstość wyników pozytywnych wykazuje biopsja nerki lub wątroby (90%).
Wysoką skuteczność osiągają również mniej inwazyjne procedury, takie jak: biopsja tkanki tłuszczowej brzucha (60-80%),
odbytnicy (50-70%), szpiku kostnego (50-60%) lub skóry (7080%) [27]. Dostępność i łatwość przeprowadzenia biopsji
tkanki tłuszczowej brzucha oraz stosunkowo wysoka czułość
diagnostyczna tej metody wskazują, że w wielu ośrodkach
jest to metoda z wyboru dla histologicznego potwierdzenia
amyloidozy [21].
Badania histochemiczne mają niewielką czułość, gdyż
wykazują obecność łańcuchów lekkich u mniej niż połowy
chorych na AL amyloidozę. Przyczyną tego jest włókienkowa struktura amyloidu, w której ukryte są epitopy łańcuchów
lekkich rozpoznawane przez swoiste surowice. Również dodatni wynik badania immunofluorescencyjnego, mimo stwierdzenia obecności białka monoklonalnego, nie stanowi ostatecznego potwierdzenia rozpoznania AL amyloidozy, gdyż liczne są przypadki dziedzicznej amyloidozy, mogącej współistnieć z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu
(MGUS) [32]. W tych przypadkach niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki o sekwencjonowanie włókien amyloidu oraz
badanie DNA, jak również o scyntygrafię przy użyciu znakowanego izotopowo składnika P amyloidu [20]. Scyntygrafia z
użyciem osoczowego składnika amyloidu P (SAP) znakowanego 123J jest wykorzystywana nie tylko w diagnostyce AL
amyloidozy, lecz również pozwala na ocenę skuteczności leczenia [24]. Z uwagi na obecność dużej ilości krwi w jamach
serca, która zafałszowuje wynik, badanie to ma ograniczoną
wartość w rozpoznawaniu amyloidozy serca [19]. W trudnych
przypadkach diagnostycznych niezbędne jest kierowanie
chorych do uznanych ośrodków referencyjnych.
Wykazanie obecności białka monoklonalnego znacząco przybliża rozpoznanie AL amyloidozy, jednak nie stanowi
jej potwierdzenia. Z uwagi na małe stężenie białka monoklo-

nalnego standardowa elektroforeza w połowie przypadków
daje wyniki fałszywie ujemne. Uzupełnienie jej o immunofiksację zwiększa czułość rozpoznania do 80% przypadków.
Obecnie najbardziej czułym testem diagnostycznym jest ilościowa ocena wolnych łańcuchów lekkich w surowicy w teście FLCs ang. (ang. serum free light chain). Test ten ocenia
ilościowo stężenie łańcuchów lekkich k i l oraz ich stosunek
[3]. Podwyższone stężenie wolnych łańcuchów lekkich k lub
l oraz nieprawidłowy ich stosunek stwierdzono w 98% przypadków chorych na AL amyloidozę [33]. Niestety test wykazuje małą swoistość, gdyż daje wyniki pozytywne w większości przypadków dyskrazji innego typu [47]. Prawidłowy stosunek łańcuchów k/l w surowicy w teście FLC wynosi 0,261,65 [1, 25].

OBRAZ MORFOLOGICZNY ZAJĘCIA NEREK
W PRZEBIEGU AL AMYLOIDOZY
Złogi amyloidu mogą występować w obrębie wszystkich struktur nerkowych, jednak najbardziej typową lokalizacją są kłębuszki nerkowe. W mikroskopie świetlnym białko amyloidu
ma charakter amorficznych, PAS-ujemnych złogów, występujących najczęściej w mezangium i pętlach naczyniowych.
Deponowanie amyloidu w śródmiąższu powoduje jego włóknienie z zanikiem cewek. Badanie immunohistochemiczne
nie wykazuje obecności złogów immunoglobulin, komplementu czy fibrynogenu, natomiast mogą być obecne łańcuchy
lekkie immunoglobulin. W mikroskopie elektronowym amyloid składa się z nierozgałęzionych włókien o średnicy 7,5-10
nm, ułożonych losowo w nieuporządkowaną strukturę. Ocena w mikroskopie elektronowym pozwala odróżnić AL amyloidozę od glomerulopatii włókienkowej, w której włókna są
większe (średnica 15-20 nm) [7].

KORELACJA KLINICZNO-MORFOLOGICZNA
ZAJĘCIA NEREK W AL AMYLOIDOZIE
Nie wykazano bezpośredniego związku klinicznego pomiędzy nasileniem złogów amyloidu w biopsji nerki a wielkością
białkomoczu lub stopniem zmniejszenia filtracji kłębuszkowej nerek. Deponowanie amyloidu w kłębuszkach nerkowych
objawia się białkomoczem, często o charakterze białkomoczu nerczycowego i dotyczy 75% chorych na AL amyloidozę
[44]. Osad moczu jest zwykle prawidłowy, a stężenie kreatyniny prawidłowe lub nieznacznie podwyższone. W przypadku dominującej lokalizacji amyloidu w śródmiąższu nerek lub
naczyniach białkomocz nie przekracza wartości 3,0 g/dobę,
natomiast w obrazie klinicznym zwraca uwagę postępujące
zmniejszenie filtracji kłębuszkowej nerek. Opisywane są również przypadki moczówki prostej nerkowej wywołanej uszkodzeniem cewek zbiorczych przez złogi amyloidu oraz zespół
Fanconiego wskutek dysfunkcji cewek proksymalnych [5, 41].

ROKOWANIE I CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE
Rokowanie w przebiegu AL amyloidozy jest poważne. Średni czas przeżycia zwłaszcza w przypadkach nieleczonych
wynosi 1-2 lata.
Do czynników rokowniczo niekorzystnych zalicza się:
zajęcie serca (średni czas przeżycia 6 miesięcy), masywne
depozyty amyloidu w scyntygrafii SAP, neuropatię autonomiczną, zajęcie wątroby z hiperbilirubinemią, brak remisji
choroby po chemioterapii oraz związek AL amyloidozy ze
szpiczakiem mnogim [47].
Do biochemicznych niekorzystnych czynników prognostycznych zalicza się: podwyższone stężenie b2-mikroglobuliny w surowicy, podwyższone stężenie troponiny T oraz
N-końcowego fragmentu pro-BNP (NT-pro-BNP), jako czynników ryzyka powikłań kardiologicznych.

Postępy diagnostyki i leczenia AL amyloidozy

Wykazano, że NT-pro-BNP stanowi bardzo silny czynnik
prognostyczny AL amyloidozy, przy czym prawidłowe stężenie praktycznie wyklucza amyloidozę serca [15]. Również
reakcja na chemioterapię i obniżenie stężenia łańcuchów lekkich >50% w teście FLCs wiąże się ze znamiennie dłuższym
czasem przeżycia [33].
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Tabela 2. Kryteria hematologiczne odpowiedzi na leczenie według Gertza i
wsp. [13]
Table 2. Criteria of hematologic response to treatment according to Gertz
et al. [13]
Odpowiedź /
Response
Pełna

Brak białka monoklonalnego w surowicy lub moczu
w badaniu metodą immunofiksacji
Prawidłowy stosunek wolnych łańcuchów k/l w badaniu
FLC
Plazmocyty w szpiku <5%

Częściowa

Jeśli stężenie białka monoklonalnego w surowicy
>0,5 g/dl ® 50% zmniejszenie w stosunku do wartości
początkowej
Jeśli wydalanie łańcuchów lekkich w moczu >100 mg/dobę
i obecny pik w proteinogramie ® 50% zmniejszenie
w stosunku do wartości początkowej
Jeśli stężenie łańcuchów lekkich >10 mg/dl (100 mg/l) ®
50% zmniejszenie w stosunku do wartości początkowej

Progresja

Jeśli odpowiedź pełna ® obecność białka monoklonalnego
w surowicy lub nieprawidłowy stosunek wolnych łańcuchów
k/l (stężenie łańcuchów lekkich musi być dwukrotnie
podwyższone)
Jeśli odpowiedź częściowa, lub stabilizacja ® 50%
zwiększenie stężenia białka monoklonalnego w surowicy
do >0,5 g/dl lub 50% zwiększenie stężenia białka
monoklonalnego w moczu do >200 mg/dobę; widoczny pik
białka monoklonalnego w proteinogramie
Zwiększenie stężenia łańcuchów lekkich
o 50% do >10 mg/dl (100 mg/l)

Stabilizacja

Brak kryteriów progresji lub odpowiedzi pełnej bądź
częściowej

POSTĘPY LECZENIA
Celem leczenia jest remisja dyskrazji plazmocytów bądź zahamowanie progresji oraz leczenie wspomagające funkcję
narządów zajętych przez AL amyloidozę. Leczenie ukierunkowane na zahamowanie odkładania lub usuwanie wcześniej
zdeponowanych złogów amyloidu ma nadal charakter eksperymentalny i nie jest dostępne w praktyce klinicznej. Zahamowanie wytwarzania łańcuchów lekkich pozwala na uzyskanie regresji zmian narządowych, choć nie są poznane
mechanizmy usuwania złogów.
Schematy lecznicze są zbliżone do schematów stosowanych w leczeniu szpiczaka mnogiego. W AL amyloidozie poprawa po leczeniu widoczna jest późno, często wiele miesięcy po skutecznym zahamowaniu wytwarzania łańcuchów lekkich przez patologiczny klon plazmocytów. Z
uwagi na często wielonarządową lokalizację depozytów
amyloidu agresywna chemioterapia wiąże się z większym
ryzykiem toksyczności leczenia niż u chorych na szpiczaka mnogiego.
W roku 2005 opublikowano międzynarodowe kryteria odpowiedzi na leczenie [13]. Dotyczą one zarówno kryteriów
hematologicznych progresji, regresji lub stabilizacji choroby,
jak też progresji i regresji narządowej AL amyloidozy. Kryteria te przedstawiono w tabelach 2 i 3.

CHEMIOTERAPIA STOSOWANA W LECZENIU
AL AMYLOIDOZY
Chemioterapia niskodawkowa
Stosowany jest tu melfalan lub cyklofosfamid z lub bez prednizolonu. Średni czas przeżycia chorych leczonych konwencjonalnym schematem melfalan z prednizonem wynosi 18
miesięcy. Odpowiedź kliniczną mierzoną na podstawie
zmniejszenia stężenia białka monoklonalnego we krwi i moczu oraz poprawą czynnościową zajętych narządów uzyskuje się u 20-30% chorych średnio po 12-miesięcznym leczeniu [29]. Schemat ten zalecany jest dla chorych z przeciwwskazaniami do terapii średnio- i wysokodawkowej.
Schematy wielolekowe VBMCP złożone z winkrystyny, karmustyny, melfalanu, cyklofosfamidu i prednizolonu nie wykazały większej skuteczności od schematów jednolekowych
[16]. Dołączenie kolchicyny nie poprawia skuteczności leczenia, wobec czego nie jest ona zalecana w AL amyloidozie [29].
Chemioterapia średniodawkowa
Schemat ten obejmuje comiesięczne kursy VAD (winkrystyna, adryamycyna, deksametazon). Schemat VAD ma pewne
ograniczenia wynikające z neurotoksycznego działania winkrystyny oraz kardiotoksyczności adryamycyny, dlatego powinien być stosowany jako leczenie pierwszego wyboru u
chorych powyżej 70 roku życia, bez objawów niewydolności
serca oraz neuropatii obwodowej i autonomicznej. W przypadku przeciwwskazań do VAD zalecane jest leczenie melfalanem w połączeniu z deksametazonem. Stosując taki schemat w grupie 46 chorych na AL amyloidozę odpowiedź hematologiczną osiągnięto u 67% (31/46) średnio po 4,5 miesiącach leczenia, u 48% (22/46) poprawę funkcji zajętych
narządów, natomiast śmiertelność zależna od terapii wynosiła zaledwie 4% [36].

Kryteria / Criteria

Tabela 3. Kryteria progresji i odpowiedzi narządowej w AL amyloidzie według Gertza i wsp. [13]
Table 3. Criteria of organ progression and organ response in Al amyloidosis acc to Gertz et al. [13]
Narząd/
Organ

Kryteria odpowiedzi na
leczenie
Criteria of treatment response

Kryteria progresji narządowej
Criteria of organ progression

Serce

Zmniejszenie grubości
przegrody międzykomorowej
serca o 2 mm; poprawa frakcji
wyrzutowej serca o 20%
Zmniejszenie minimum o 2
klasy NYHA bez potrzeby
zwiększenia liczby/dawki
leków moczopędnych
bez zwiększenia grubości
ścian serca

Zwiększenie grubości
przegrody międzykomorowej
o 2 mm w odniesieniu do
badania początkowego
Zwiększenie o 1 klasę NYHA
ze zmniejszeniem frakcji
wyrzutowej serca minimum
o 10%

Nerki

Zmniejszenie o 50% (co
najmniej 0,5 g/dobę)
wydalania dobowego białka
(jeśli początkowe wydalanie
białka wynosiło >0,5 g/dobę)
Stężenie kreatyniny lub klirens
kreatyniny stabilne lub zmiana
poniżej 25% wobec wartości
początkowej

Zwiększenie o 50% (co
najmniej 1 g/dobę) wydalania
dobowego białka do co
najmniej 1,0 g/dobę lub
zmiana stężenia lub klirensu
kreatyniny >25% wobec
wartości początkowej

Wątroba Zmniejszenie stężenia
fosfatazy alkalicznej o 50% w
stosunku do wartości
początkowej
Zmniejszenie wielkości
wątroby o co najmniej 2 cm

Zwiększenie stężenia
fosfatazy alkalicznej o 50% w
stosunku do wartości
początkowej

Poprawa przewodnictwa
Układ
nerwowy nerwowego w elektromiografii

Postępująca neuropatia w
badaniu elektromiograficznym
lub wydłużenie przewodnictwa nerwowego

Chemioterapia wysokodawkowa
Schemat ten obejmuje stosowanie melfalanu w dawce 100200 mg/m2 – HDM (ang. high dose melphalan) u chorych z
nawrotem choroby po wcześniejszej chemioterapii niskodaw-
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kowej. U chorych kwalifikowanych do autotransplantacji szpiku niezbędne jest przeprowadzenie mobilizacji komórek macierzystych przed rozpoczęciem leczenia.
Najskuteczniejszą metodą leczenia AL amyloidozy jest chemioterapia wysokodawkowa HDM z przeszczepem autologicznym komórek macierzystych krwi obwodowej – PBSCT- (ang.
peripheral blood stem cell transplantation). Pełną remisję hematologiczną osiąga 25-83% chorych, co znacząco przewyższa
skuteczność schematu melfalanu z prednizonem. Niestety pewnym ograniczeniem jest stosunkowo duża śmiertelność zależna
od procedury przeszczepu u chorych na AL amyloidozę (15-40%)
w porównaniu z chorymi na szpiczaka mnogiego (<5%).
Kryteria kwalifikujące do tej metody leczenia obejmują:
chorych niskiego ryzyka, bez zajęcia serca, z zajęciem maksymalnie 2 narządów i filtracją kłębuszkową nerek GFR >50
ml/min, przy braku odpowiedzi na leczenie lub szybkim nawrocie po leczeniu VAD lub innej terapii pierwszego wyboru.
Podjęcie leczenia PBSCT dyskwalifikują: wiek powyżej 50
roku życia, niewydolność nerek wymagająca dializoterapii,
objawy amyloidozy serca, neuropatii autonomicznej oraz amyloidozy przewodu pokarmowego z przebytym krwawieniem
w wywiadzie. Kryteria te, opracowane przez UK Myeloma
Forum, wskazują, że tylko wybrana grupa chorych z niewielkim zaawansowaniem narządowym AL amyloidozy może być
kwalifikowana do tej formy leczenia [47].
Odmienne kryteria kwalifikujące do procedury HDM/
PBSCT są stosowane w Stanach Zjednoczonych i obejmują:
wiek od 18 do 80 lat, potwierdzenie rozpoznania amyloidozy
i dyskrazji komórek plazmatycznych, wartość frakcji wyrzutowej lewej komory serca >40%, saturacja krwi >95% przy
oddychaniu powietrzem atmosferycznym oraz skurczowe ciśnienie tętnicze w pozycji leżącej >90 mm Hg. Niewydolność
nerek i dializoterapia nie stanowią tu przeciwwskazania do
przeszczepienia komórek macierzystych.
W pracy Skinnera i wsp. spośród 701 chorych na AL amyloidozę do leczenia według schematu HDM/PBSCT zgodnie
z przedstawionymi kryteriami zakwalifikowano łącznie 394
chorych (56%), z czego 312 poddano procedurze autotransplantacji szpiku. Średni czas przeżycia wyniósł 4,6 lat, przy
czym pełną remisję hematologiczną po roku leczenia osiągnięto u 40% chorych. Uzyskano również znamienną poprawę funkcji zajętych narządów, natomiast śmiertelność zależna od terapii wynosiła 13% (100 dni) i była wyższa w przypadku chorych na amyloidozę serca [45].
W pracy Leunga i wsp. z ośrodka Mayo Rochester w Stanach Zjednoczonych w grupie 105 chorych poddanych leczeniu według schematu HDM/PBSCT remisję nefrologiczną, określaną jako zmniejszenie białkomoczu o 50% oraz
pogorszenie czynności nerek nie większe niż 25% w stosunku do wartości początkowej, uzyskano u 58 chorych (60,3%).
Remisja nefrologiczna korelowała znamiennie z remisją hematologiczną i czasem przeżycia [34].
Talidomid stosowany w monoterapii w leczeniu szpiczaka
mnogiego jest lekiem źle tolerowanym w grupie chorych na
AL amyloidozę. Do najczęściej występujących powikłań należą: zmęczenie, obrzęki, zaparcia, neuropatia, bradykardia
i powikłania zakrzepowe. Lek może być stosowany w terapii
drugiego wyboru u chorych z nawrotem choroby po nieskutecznej chemioterapii pierwszego wyboru. Należy podkreślić,
że zarówno odpowiedź hematologiczna i narządowa, jak i
częstość występowania działań niepożądanych koreluje bezpośrednio z dawką leku. Połączenie talidomidu z deksametazonem pozwala na uzyskanie remisji hematologicznej choroby u 48% chorych, natomiast odpowiedź narządowa obserwowana jest tylko u 26% leczonych przy znacznej częstości działań niepożądanych dotyczącej 65% leczonych [37].

NOWE METODY LECZENIA AL AMYLOIDOZY
Badania nowego analogu talidomidu – lenalidomidu stosowanego w połączeniu z deksametazonem wskazują na jego
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Tabela 4. Leczenie wspomagające u chorych na AL amyloidozę
Table 4. Supportive therapy in patients with AL amyloidosis
Objawy / Symptomps

Leczenie / Treatment

Zespół nerczycowy,
niewydolność nerek

–
–
–
–
–
–
–

ograniczenie spożycia soli,
diuretyki pętlowe,
tiazydy, spironolakton,
ACEI – inhibitory konwertazy angiotensyny II,
statyny,
dializoterapia,
transplantacja nerek – w wybranych
przypadkach

Niewydolność serca

–
–
–
–

ograniczenie spożycia soli,
diuretyki pętlowe, spironolakton,
ACEI – inhibitory konwertazy angiotensyny II,
przeciwwskazane: Ca-blokery, b-blokery oraz
digoksyna

Hipotonia ortostatyczna

– pończochy uciskowe,
– midodryna,
– fludrokortyzon – ostrożnie w wybranych
przypadkach

Zaburzenia motoryki
– oktreotyd,
przewodu pokarmowego – cisapryd, metoklopramid
– jeśli wyniszczenie – żywienie pozajelitowe

większą skuteczność w porównaniu z talidomidem. Odpowiedź hematologiczną uzyskano u 67% (16/24) chorych, jednak obserwowano równocześnie pogorszenie czynności nerek i zwiększenie stężenia kreatyniny u 59% chorych [43].
Nową opcją terapeutyczną w leczeniu AL amyloidozy są
leki zmniejszające agregację włókien i stymulujące resorpcję
amyloidu. Takie działanie in vivo wykazuje jodowana pochodna doksorubicyny 4-iodo-4-deoxydoxorubicin (IDOX). W badaniach klinicznych przy stosowaniu dawki 15 mg/m2 odpowiedź kliniczną uzyskano u 15% chorych [15]. Zastosowanie
IDOX po autotransplantacji szpiku stwarza nadzieję na zwiększoną resorpcję amyloidu i poprawę funkcji zajętych narządów. Inną metodą o potencjalnym działaniu anty-amyloidogennym jest usuwanie białka SAP – składnika amyloidu – z krążenia i wtórna jego resorpcja ze złogów tkankowych. Takie działanie wykazuje związek R-1-[6-[R-2-carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6oxo-hexanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid (CPHPC) obecnie
w fazie oceny skuteczności klinicznej [38].
Terapia anty-TNF-a z zastosowaniem etanerceptu wykazała poprawę kliniczną u 50% chorych oraz poprawę subiektywną u 88% chorych. Średni czas przeżycia wyniósł 24 miesiące, przy czym był znacząco krótszy u chorych na amyloidozę serca (13 miesięcy) [23]. Immunoterapia z zastosowaniem fragmentów komórek dendrytycznych była przedmiotem badań eksperymentalnych, jednak nie wykazano znacząco korzystnego wpływu tego leczenia na przebieg kliniczny
AL amyloidozy [22].
Leczenie wspomagające ukierunkowane jest na leczenie
objawów towarzyszących zaburzeniom poszczególnych narządów zajętych przez złogi amyloidu. Ogólne zasady leczenia wspomagającego w zależności od objawów czynnościowych przedstawiono w tabeli 4.
W leczeniu niewydolności nerek i zespołu nerczycowego
oraz niewydolności serca należy zwrócić uwagę na ostrożne
stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny II oraz diuretyków. Wskutek szybkiego odwadniania chorych oraz zmniejszenia ciśnienia tętniczego może bowiem dojść do nasilenia
objawów niewydolności serca i pogorszenia funkcji nerek.

PODSUMOWANIE
Późne rozpoznanie AL amyloidozy ogranicza zastosowanie
nowych, bardziej skutecznych opcji terapeutycznych. Wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia z przeprowadzeniem procedury PBSCT może znacząco wydłużyć przeżycie. W przypadku znacznego zaawansowania narządowego

Postępy diagnostyki i leczenia AL amyloidozy

AL amyloidozy niezbędne jest prowadzenie dalszych badań
klinicznych w celu poprawy rokowania w tej grupie chorych.
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