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:: Choroba limfoproliferacyjna sprzężona z 

chromosomem X 
 

 

 

Orpha number: ORPHA2442 

 

STRESZCZENIE 

 

 

Definicja choroby:  

 

Choroba limfoproliferacyjna sprzężona w chromosomem X jest dziedzicznym niedoborem 

odporności, charakteryzującym się, w większości przypadków, nieodpowiednią odpowiedzią 

immunologiczną na zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV). 

 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania u płci męskiej szacuje się na 1/1 000 000. 

 

*Opis kliniczny:   

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr może prowadzić do jednego lub kilku z wymienionych 

schorzeń: mononukleozy zakaźnej o piorunującym przebiegu, zespołu aktywacji makrofagów lub 

limfohistiocytozy hemafagocytarnej (ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH), (zob. te 

hasła) i(lub) postępującej hipogammaglobulinemii, i(lub) chłoniaków. Limfohistiocytoza 

hemafagocytarna może stanowić śmiertelne powikłanie, spowodowane aktywacją i nadmierną 

proliferacją komórek T i makrofagów, objawiające się gorączką, hepatosplenomegalą i 

powiększeniem węzłów chłonnych. Następnie mogą pojawić się zaburzenia krzepnięcia i 

dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego, a także niewydolność wielonarządowa. Rzadko 

obserwuje się niedokrwistość aplastyczną i limfocytarne zapalenie naczyń. W niektórych 

przypadkach taki sam obraz kliniczny stwierdza się przy braku zakażenia wirusem Epsteina-

Barr. 

 

*Etiologia:   

W 60% przypadków odpowiedzialny gen koduje białko SAP (ang. signaling lymphocyte 

activation molecule (SLAM)-associated protein), regulujące aktywację limfocytów T. W trzech 

rodzinach bez mutacji w genie SH2D1A, zidentyfikowano mutacje w genie kodującym białko 

XIAP (inhibitor apoptozy sprzężony z chromosomem X; ang. X-linked inhibitor of apoptosis), 

znanym również jako BIRC4. Brak ekspresji XIAP wiąże się z nasiloną apoptozą limfocytów, 

wywoływaną przez różne czynniki. Pacjenci z niedoborem SAP i XIAP mają małą liczbę 
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limfocytów NKT (ang. natural killer T lymphocytes), co sugeruje, że komórki NKT odgrywają 

kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej na EBV.  

 

Metody diagnostyczne:   

 

Ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyniku badania genetycznego. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne dziedziczne postaci HLH (rodzinna limfohistiocytoza, 

zob. to hasło) i nabyte HLH po zakażeniu EBV. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Diagnostykę prenatalną można przeprowadzić w rodzinach ze znaną mutacją. 

Poradnictwo genetyczne: 

Sposób dziedziczenia jest recesywny sprzężony z chromosomem X 

Postępowanie i leczenie: 

Jedynym sposobem wyleczenia choroby limfoproliferacyjnej sprzężonej z chromosemem X 

(niedobór SAP lub XIAP) jest allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek 

macierzystych. Leczenie HLH wymaga zastosowania kortykosteroidów, chemioterapii VP16 

(według protokołu HLH-2004) lub globuliny antytymocytowej. Można zastosować przeciwciało 

anty-CD20 (Rituximab) w celu zmniejszenia wiremii EBV i pośrednio zmniejszenia aktywacji 

limfocytów T. 

Rokowanie: 

 

Rokowanie zależy od wystąpienia powikłań, takich jak chłoniaki czy limfohistiocytoza 

hemafagocytarna. 
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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.  

 

 

 


