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:: Choroba łańcuchów ciężkich gamma 
 

 

Orpha number: ORPHA100026 

 

STRESZCZENIE 

Choroba łańcuchów ciężkich gamma to typ choroby łańcuchów ciężkich charakteryzujący się 

wytwarzaniem niekompletnych monoklonalnych łańcuchów ciężkich gamma bez łańcuchów 

lekkich. Obraz kliniczny najczęściej przypomina choroby limfoproliferacyjne/autoagresywne. 

Częstość występowania jest nieznana. W literaturze ogólnoświatowej odnotowano tylko około 

120 przypadków, ale uważa się, że to schorzenie często pozostaje nierozpoznane. Choroba 

rozpoczyna się z reguły między 40 a 90 rokiem życia, ale rozpoznawano ją także u młodszych 

pacjentów. Do najczęstszych objawów choroby łańcuchów ciężkich gamma należy rozlana 

choroba limfoproliferacyjna z limfoadenopatią, splenomegalią i hepatomegalią. Zlokalizowana 

choroba limfoproliferacyjna może mieć charakter pozaszpikowy (najczęściej jest to postać 

skórna) lub wyjątkowo może być zlokalizowana w szpiku kostnym. U innych pacjentów może nie 

objawiać się chorobą limfoproliferacyjną, ale jako choroba z autoagresji, taka jak reumatoidalne 

zapalenie stawów, niedokrwistość autoimmunohemolityczna lub plamica małopłytkowa (sprawdź 

te terminy). Przyczyna choroby łańcuchów ciężkich gamma nie jest znana. Rozpoznanie stawia 

się na podstawie zidentyfikowania obecności wolnych łańcuchów gamma bez łańcuchów lekkich 

w badaniu immunofiksacji osocza oraz zagęszczonej próbki moczu przy użyciu odpowiedniej 

surowicy. Wszyscy pacjenci z objawami choroby limfoproliferacyjnej powinni zostać zbadani pod 

kątem choroby ciężkich łańcuchów gamma. U pacjentów z atypową chorobą limfoproliferacyjną 

powinna zostać wykonana immunofiksacja osocza i moczu. Ze względu na to że choroba 

łańcuchów ciężkich gamma jest chorobą heterogenną, wybór terapii zależy od rodzaju zaburzeń. 

U pacjentów z minimalną proliferacją limfatyczną leczenie nie jest zalecane. Każda 

towarzysząca choroba autoimmunologiczna powinna być leczona według terapii standardowej, 

bez brania pod uwagę obecności nieprawidłowego komponentu monoklonalnego. Jeśli rozrost 

dotyczy głównie komórek plazmatycznych stosuje się melfalan i prednizon. W przypadku 

potwierdzenia postępującej choroby limfoproliferacyjnej korzystne może być zastosowanie 

chlorambucilu, cyklofosfamidu i winkrystyny. W niektórych przypadkach metodą leczniczą może 

być radioterapia lub chirurgiczne wycięcie pozaszpikowego guza plazmocytowego. Choroba 

łańcuchów ciężkich gamma ma bardzo zmienny obraz kliniczny, który obejmuje bezobjawowy, 

łagodny lub przejściowy proces, ale też szybko postępujący rozrost nowotworowy, w przypadku 

którego rokowanie jest bardzo złe.  
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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. 

 

 

 


