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:: Krioglobulinemia mieszana 
 

 

Orpha number: ORPHA 91138    

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby : 

Krioglobulinemia mieszana  (MC) to rzadka wieloukładowa choroba charakteryzująca się 
obecnością krążących krioprecypitacyjnych kompleksów immunologicznych w osoczu, 
manifestująca się klinicznie klasyczną triadą: plamica, osłabieniem i bólami stawów. 
 

Epidemiologia : 

Uważa się, że jest to schorzenie rzadkie, ale jego prawdziwa częstość występowania nie 
jest znana. Choroba występuje częściej w Europie Południowej niż w Europie Północnej 
lub Ameryce Północnej. Częstość występowania pierwotnej krioglobulinemii mieszanej  
wynosi około 1:100,000 ( stosunku kobiet do mężczyźn wynosi 3:1), ale termin ten jest 
teraz używany w stosunku do mniejszości pacjentów. 
 

Obraz kliniczny :  

Na podstawie właściwości immunochemicznych opisano dwa typy mieszanej 
krioglobulinemii: typ II i typ III MC (sprawdź te terminy). W typie II krioprecypitacyjne 
kompleksy immunologiczne składają się z przeciwciał monoklonalnych klasy IgM - 
autoantygenu i poliklonalnych typu IgG - autoprzeciwciał; w typie III kompleksy 
immunologiczne składaja się zarówno z przeciwciał poliklonalnych klasy IgM, jak i klasy 
IgG. Krioglobulinemia typu I, znana także jako krioglobulinemia zwyczajna (sprawdź ten 
termin), obejmuje monoklonalne immunoglobuliny tylko jednego typu i jest samodzielną 
jednostką chorobową. 
MC charakteryzuje się manifestacją wielonarządową, włącznie ze zmianami skórnymi ( 
plamica ortostatyczna, owrzodzenia), przewlekłe zapalenie wątroby, błoniaste - 
rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek, neuropatia obwodowa, rozlane zapalenie 
naczyń i rzadziej śródmiąższowe zapalenie płuc i zaburzenia endokrynologiczne. U 
niektórych pacjentów mogą rozwinąć się guzy złośliwe wątroby, najczęściej jako późne 
komplikacje. MC może występować łącznie z wieloma chorobami zakaźnymi lub 
immunologicznym.  
 
Etiologia : 

Etiopatogeneza MC nie została w pełni poznana. Sugerowano, że przyczyną może być 
zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, w połączeniu z czynnika genetycznymi 
i/lub środowiskowymi. Jednakże MC może być związane z innymi czynnikami 
zakaźnymi lub zaburzeniami immunologicznymi takimi jak zakażenie wirusem HIV lub 
pierwotny zespół Sjögrena ( sprawdź ten termin). 
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Metody diagnostyczne : 

Rozpoznanie jest stawiane na podstawie wyników badań klinicznych i laboratoryjnych. 
Krążące mieszane krioglobuliny, niski poziom C4 i ortostatyczna plamica skóry to 
charakterystyczne objawy choroby. Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń obejmujące 
średnie i częściej małe naczynia krwionośne to typowa cecha patologiczna, łatwa do 
wykrycia za pomocą biopsji skóry w świeżych zmianach towarzyszących zapaleniu 
naczyń. 
 
Diagnostyka różnicowa : 

Diagnostyka różnicowa obejmuje szeroki zakres zaburzeń układowych, zakaźnych i 
nowotworowych, głównie autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół Sjögrena, 
chłoniak z komórek B ( sprawdź te terminy) oraz poliartritis.  
 
Leczenie : 

W pierwszej fazie leczenie MC powinno skupić się na ograniczeniu HCV poprzez 
leczenie antywirusowe (peg-interferon plus ribavirin). Leczenie patogenetyczne ( 
immunosupresja, kortykosteroidy i/lub plazmafereza), pojedyncze lub w kombinacji/po 
kolei z lekami antywirusowymi, powinno być dostosowane do każdego pacjenta 
indywidualnie zgodnie z postępem i nasileniem objawów klinicznych. Spośród leków 
immunosupresyjnych/immunomodulujących, anty-CD20 (rituximab)  jest coraz częściej 
używany jako efektywne i bezpieczne leczenie na większość powikłań MC (nefropatia, 
neuropatia, ciężkie zapalenie naczyń itp.) Zalecane jest długotrwałe monitorowanie 
stanu pacjentów, aby umożliwić wczesne rozpoznanie i leczenie zagrażających życiu 
komplikacji. 
 
Rokowanie : 

Rokowanie jest gorsze u pacjentów z chorobą nerek, niewydolnością wątroby, chorobą 
limfoproliferacyjną i nowotworami złośliwymi.  
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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. 

 

 

 


