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:: Choroba łańcuchów ciężkich alfa 

 

Orpha number: ORPHA100025 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby : 

Choroba łańcuchów ciężkich alfa (alfa-HCD) to typ choroby łańcuchów ciężkich (HCD; sprawdź ten 
termin) charakteryzujący się wytwarzaniem niekompletnych monoklonalnych ciężkich łańcuchów alfa bez 
łańcuchów lekkich. Alfa_HCD jest uważana za podtyp immunoproliferacyjnej choroby jelita cienkiego 
(IPSID, sprawdź ten termin). Obraz kliniczny obejmuję przewlekłą biegunkę z objawami złego wchłaniania. 

 

Epidemiologia : 

Częstość występowania choroby nie jest znana, ale większość przypadków pochodzi z Północnej Afryki i 

krajów śródziemnomorskich/Środkowego Wschodu i jest powiązanych ze złymi warunkami sanitarnymi. W 

światowej literaturze odnotowano ponad 400 przypadków. 

Obraz kliniczny :  

Alfa-HCD ma predylekcje do młodszych grup wiekowych (20-30 lat). U pacjentów występują objawy złego 
wchłaniania. Powszechnie występuje biegunka, utrata wagi i ból brzucha. Często występują infekcje 
pasożytnicze. Najczęstszym objawem patologicznym jest nacieczenie błony śluzowej jelita czczego przez 
komórki plazmatyczne. Wraz z postępem choroby pojawia się chłoniak immunoblastyczny. 

 

Etiologia : 

Dokładna przyczyna alfa-HCD nie jest znana. Nacieczenie błony śluzowej jelita wydaje się być 
odpowiedzią układu immunologicznego przewodu pokarmowego na długotrwałą stymulację antygenami 
organizmów znajdujących się w jelitach. 

 

Metody diagnostyczne : 

Rozpoznanie alfa-HCD jest stawiane na podstawie identyfikacji wolnych ciężkich łańcuchów alfa bez 
łańcuchów lekkich. Skrócone ciężkie łańcuchy alfa mogą zostać wykryte w płynach biologicznych (osoczu, 
moczu, wydzielinie z jelita czczego) za pomocą immunoelektroforezy, immunoselekcji lub immunofiksacji. 
 

Diagnostyka różnicowa : 

 
Alfa-HCD należy odróżnić od chłoniaka nieziarniczego (NHL; sprawdź ten termin), jednakże to nie jest 
choroba powszechna dla wieku typowego dla alfa-HCD. Należy uwzględnić inne przyczyny złego wchłania 
w jelicie cienkim, zwłaszcza celiakię (sprawdź ten termin). 

 

Leczenie : 

Początkowe leczenie polega na ograniczeniu istniejącej infekcji (pasożytów, wirusów, <i>Helicobacter 
pylori</i>, <i>Campylobacter jejuni</i>) za pomocą odpowiednich antybiotyków. U pacjentów z objawami 
choroby, którzy nie reagują na antybiotyki, wskazana jest chemioterapia podobna do tej stosowanej przy 
chłoniakach nieziarniczych. Czasami gdy obecne są duże masy niezbędna jest interwencja chirurgiczna. 
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Rokowanie : 

 
Przebieg choroby jest zróżnicowany i długoterminowe rokowanie jest nieprecyzyjne. Bez zastosowania 
antybiotyków i chemioterapii postęp choroby jest szybki, a rokowanie 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. 

 

 

 


