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:: Choroba łańcuchów ciężkich mi 
 

 

Orpha number: ORPHA100024 

 

STRESZCZENIE 

Choroba łańcuchów ciężkich mi to typ choroby łańcuchów ciężkich, charakteryzujący się 

wytwarzaniem niekompletnych monoklonalnych łańcuchów ciężkich mi bez łańcuchów lekkich. 

Obraz kliniczny przypomina przewlekłą białaczkę limfocytarną/chłoniaka z małych limfocytów 

(CLL/SLL; sprawdź ten termin). Częstość występowania jest nieznana, ale choroba jest bardzo 

rzadka. W literaturze ogólnoświatowej odnotowano tylko około 35 przypadków. Wiek 

rozpoznania przypada między 50 a 60 rokiem życia. Do najczęstszych objawów należy złośliwa 

limfoproliferacja, natomiast obwodowa limfadenopatia występuje rzadziej niż w CLL. W kilku 

przypadkach odnotowano uszkodzenie kości i osteoporozę. Przyczyna choroby łańcuchów 

ciężkich mi nie jest znana. Rozpoznanie stawia się na podstawie zidentyfikowania obecności 

wolnych łańcuchów mi w badaniu immunofiksacji osocza oraz moczu. Inaczej niż w chorobie 

łańcuchów ciężkich gamma i chorobie łańcuchów ciężkich alfa, u niektórych pacjentów z 

chorobą łańcuchów ciężkich mi obserwuje się podwyższoną sekrecję łańcuchów lekkich (białko 

Bence Jonesa w moczu). W badaniu szpiku kostnego widoczny jest wzrost ilości limfocytów, 

komórek plazmatycznych lub limfocytów. Diagnostyka różnicowa choroby łańcuchów ciężkich mi 

obejmuje wszystkie choroby limfoproliferacyjne. Bez podejrzenia choroby łańcuchów ciężkich mi 

postawienie rozpoznania jest trudne. Zdiagnozowanie proteinurii Bence Jonesa u pacjenta z 

chorobą limfoproliferacyjną i zwakuolizowanymi komórkami plazmatycznymi w szpiku kostnym 

wymaga dalszych badań w kierunku możliwej choroby łańcuchów ciężkich mi. Nie ma 

specyficznego leczenia choroby łańcuchów ciężkich mi. Jeżeli białka łańcuchów ciężkich mi 

zostaną wykryte w osoczu u pacjenta bez innych objawów, powinien być traktowany jak pacjent, 

u którego mogą rozwinąć się objawy choroby limfoproliferacyjnej. Leczenie pacjentów z chorobą 

łańcuchów ciężkich mi jest takie samo jak pacjentów z CLL (tzn. glikokortykosteroidy, leki 

alkilujące). Przebieg choroby i rokowanie w chorobie łańcuchów ciężkich mi jest bardzo 

zmienne. Średni czas przeżycia od momentu postawienia rozpoznania wynosi 24 miesiące i 

obejmuje od <1 miesiąca do 11 lat. 
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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”  
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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. 

 

 

 


