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Płucna histiocytoza z komórek Langerhansa dorosłych 

 

Orpha number: 99874 

 
 

Definicja choroby 

Płucna histiocytoza z komórek Langerhansa dorosłych (PLCH) jest rzadką histiocytową chorobą płuc 

charakteryzującą się gromadzeniem się komórek Langerhansa oraz innych komórek zapalnych w małych 

drogach oddechowych, co powoduje powstawanie guzkowych zmian zapalnych. 

 

Epidemiologia 

PLCH występuje prawie wyłącznie u osób palących papierosy. Nie jest znana dokładna częstość 

występowania ani roczna zapadalność. Nie ma predyspozycji płci do tej choroby. Większość 

opublikowanych przypadków dotyczy populacji kaukaskich i azjatyckich. 

 

Opis kliniczny 

Choroba zaczyna się zazwyczaj między 20. a 40. rokiem życia. Około dwóch trzecich pacjentów ma 

widoczne objawy; w momencie rozpoznania najczęściej są to duszności i kaszel bez odksztuszania. 

Objawy konstytucyjne, w tym gorączka, pocenie się i utrata masy ciała występują u 15-20% pacjentów. 

Ból w klatce piersiowej zwykle wskazuje na odmę opłucnową, która występuje u około 15% pacjentów. 

Rzadko zdarza się krwioplucie. Czynność płuc  jest często nieprawidłowa, ale nawet 20% pacjentów ma 

prawidłowe wyniki w testach wydolnościowych płuc  w chwili postawienia rozpoznania. Przebieg PLCH u 

dorosłych jest zmienny i nieprzewidywalny. PLCH może wystąpić w ramach wieloukładowych zespołów 

histiocytozy z komórek Langerhansa (LCH, zob. to hasło). 

 

Etiologia  

Przeważająca większość pacjentów z PLCH to palacze. Jednakże nieznane są mechanizmy, w ramach 

których palenie wywołuje tę chorobę, choć wydaje się, że obejmują kombinację zdarzeń powodujących 

zwiększoną rekrutację i aktywację komórek Langerhansa w małych drogach oddechowych. 

 

Metody diagnostyczne 

Podejrzenie rozpoznania opiera się na klinicznych objawach choroby oraz paleniu papierosów w 

wywiadzie. Rozpoznanie potwierdza zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej lub tomografia komputerowa 

o wysokiej rozdzielczości, w których widoczne są charakterystyczne siateczkowo-guzkowe nacieki we 

wczesnym stadium choroby oraz zaburzenia torbielowate w zaawansowanej chorobie. Do ostatecznego 

rozpoznania potrzebna jest biopsja płuc, ale może nie być konieczna, jeśli wyniki badań obrazowych są 
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bardzo charakterystyczne, szczególnie  u osób z łagodnymi objawami i typowymi wynikami badania 

radiologicznego. Zapaleniu oskrzelików może towarzyszyć zmienne zaangażowanie tkanki 

śródmiąższowej i krwionośnej płuc. We wczesnym etapie choroby wyraźne jest zapalenie komórkowe. W 

późniejszych stadiach pojawia się torbielowata destrukcja płuc, bliznowate rany w drogach oddechowych 

oraz przebudowa naczyń płucnych. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

W zależności od obrazu radiograficznego, kiedy wystąpią objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe może 

być bardzo szerokie i obejmuje wszystkie choroby wiążące się z guzkowatymi lub torbielowatymi 

zmianami w płucach. Jednak najczęstsze rozpoznania różnicowe obejmują  rozedmę płuc oraz 

torbielowate choroby płuc, takie jak limfangioleiomiomatoza (LAM) oraz zespół Birta, Hoggego i Dubé 

(zob. te hasła). 

 

Poradnictwo genetyczne 

Zgłoszono kilka przypadków rodzinnych, a izolowana PLCH jest prawie zawsze sporadyczna. 

 

Postępowanie i leczenie 

Palaczom należy uświadomić konieczność zaprzestania palenia, dzięki czemu choroba może ustąpić 

częściowo lub całkowicie. Uchroni to ich także przed ogólnoustrojową terapia immunosupresyjną. U 

niektórych pacjentów choroba może nadal się rozwijać pomimo rzucenia palenia. Nie ma ogólnej zgodnej 

opinii co do roli terapii immunosupresyjnej u osób palących z PLCH. W przypadku pacjentów z ciężką 

postacią choroby lub z postępującym pogorszeniem funkcji płuc można rozważyć farmakoterapię 

(prednizon, chlorodeoksyadenozynę, cyclofosfamid i metotreksat). Pacjenci z postępującą chorobą mogą 

potrzebować przeszczepu płuc. 

 

Rokowanie 

Rokowanie dla większości pacjentów jest stosunkowo dobre, zwłaszcza jeśli badania długoterminowe 

funkcji płuc wykazują stabilność. Powikłania, takie jak odma opłucnowa czy wtórne nadciśnienie płucne 

mogą skrócić oczekiwaną długość życia. U niektórych pacjentów choroba ma charakter postępujący i 

wyniszczający, co prowadzi do niewydolności oddechowej i śmierci w ciągu kilku lat. 
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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. 

 

 

 

 


