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Różnorodny obraz kliniczny w przebiegu 
szpiczaka plazmocytowego
Diverse clinical presentation in the course of multiple myeloma

Małgorzata zagroda1, A, B, D–F, andrzej PrystuPa2, A, B, D, jerzy Mosiewicz2, D

1 studenckie Koło naukowe przy Katedrze i Klinice chorób wewnętrznych uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie 
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. szpiczak plazmocytowy (synonim szpiczak mnogi) jest wieloetapowo przebiegającą chorobą charak-
teryzującą się proliferacją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów wytwarzających monoklonalną immunoglobulinę 
bądź jej fragmenty. zdiagnozowanie szpiczaka mnogiego często nastręcza trudności, ponieważ może występować pod jed-
nym lub kilkoma postaciami klinicznymi, takimi jak ból kości czy ogólnoustrojowe objawy, takie jak: niewyjaśnione niedo-
krwistości, hiperkalcemia objawowa bądź odkryta przypadkowo, a także objawy niewydolności nerek.
Materiał i metody. Przeprowadzono analizę historii choroby 5 pacjentów, którzy zostali przyjęci do Kliniki chorób wewnętrz-
nych z powodu niewyjaśnionych objawów, leczonych wcześniej ambulatoryjnie, takich jak: bóle kręgosłupa (pacjent nr 1 i nr 
2), hiperkalcemii i niewydolności nerek (pacjent nr 3 i nr 4) oraz niedokrwistości (pacjent nr 5). 
Wyniki. u wszystkich pacjentów, poza chorym nr 3, występowała niedokrwistość (hemoglobina poniżej 10 g/dl). u pacjentki 
nr 5 wystąpiła niedokrwistość zagrażająca życiu – Hb < 6,5 g/dl), co było główną przyczyną hospitalizacji. Kreatyninę powy-
żej 1,9 mg/dl, która może świadczyć o niewydolności nerek, zaobserwowano u pacjenta nr 3. Hiperkalcemia (stężenie ca po-
wyżej 2,55 mmol/l wartości referencyjnych w surowicy) występowała u pacjentów z nr 1, 2 i 3. wszyscy z wyjątkiem pacjent-
ki nr 4 wykazywali w rtg zmiany osteolityczne typowe dla szpiczaka.
Wnioski. istnieje potrzeba poszerzenia przez ogół lekarzy wiedzy na temat symptomatologii szpiczaka mnogiego i jego cha-
rakterystycznego obrazu w badaniach dodatkowych, co pozwoli na usprawnienie procesu diagnostycznego i szybsze wyse-
lekcjonowanie pacjentów z pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem szpiczaka mnogiego.
Słowa kluczowe: szpiczak plazmocytowy, diagnoza, nowotwór.

Background. Multiple myeloma is a multi-stage disease characterized by the proliferation and accumulation of 
monoclonal plasma cells that produce monoclonal immunoglobulin or its fragments. diagnosis of multiple myeloma is often 
hampered since it can occur in one or several clinical forms such as: bone pain, systemic symptoms like unexplained anemia, 
symptomatic or discovered accidentally hypercalcemia and symptoms of kidney failure. 
Material and methods. conducting an analysis of the history of disease in 5 patients, who were admitted to the department of 
internal Medicine with unexplained symptoms, previously treated with ambulatory care, such as: back pain (patient no 1 and 
no 2), hypercalcemia, and renal failure (patient no 3 and no 4) and anemia (patient no 5).
Results. in all patients, except for patient no 3, anaemia occurred (hemoglobin of less than 10 g/dl). Patient no 5 experienced 
a life-threatening anaemia (Hb < 6.5 g/dL), which was the leading cause of his hospitalization. creatinine above 1.9 mg/dl, 
which may indicate kidney failure, was observed in patient no 3. Hypercalcemia (ca levels above 2.55 mmol/l the reference lev-
els) was observed in patients no 1, 2, 3. the X-ray of patients no 1, 2, 3 and no 5 showed osteolytic lesions typical to myeloma.
Conclusions. there is a need to broaden the knowledge of general practitioners on the symptomatology of multiple myeloma 
and its characteristic image which can be revealed by additional tests. this will streamline the diagnostic process and enable 
faster selection of patients with definite or probable symptoms of multiple myeloma.
Key words: multiple myeloma, diagnosis, cancer.

Streszczenie

Summary

Wstęp
szpiczak plazmocytowy (syn. szpiczak mnogi) jest wie-

loetapowo przebiegającą chorobą charakteryzującą się pro-
liferacją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów 
wytwarzających monoklonalną immunoglobulinę bądź jej 
fragmenty. najczęściej chorują osoby w podeszłym wieku 
od 65 do 70 lat. zdiagnozowanie szpiczaka mnogiego czę-
sto nastręcza trudności, ponieważ może występować pod 
jedną lub kilkoma postaciami klinicznymi, takimi jak: bóle 
kości ze zmianami osteolitycznymi wykrytymi w rutyno-
wym badaniu radiologicznym, zwiększenie stężenia biał-
ka całkowitego w osoczu i/lub obecność białka monoklo-
nalnego w osoczu lub w moczu, ogólnoustrojowe objawy, 
takie jak: niewyjaśnione niedokrwistości, hiperkalcemia ob-
jawowa bądź odkryta przypadkowo, a także objawy niewy-
dolności nerek. jest to ważne, aby tak różnorodnie przebie-

gający obraz choroby nie przyczyniał się do nieprawidło-
wych rozpoznań i leczenia objawów, a nie przyczyny, któ-
rą w tym przypadku może być szpiczak mnogi [1].

Materiał i metody
Przeprowadzono analizę historii choroby 5 pacjentów, 

którzy zostali przyjęci do Kliniki chorób wewnętrznych 
uM w Lublinie z powodu niewyjaśnionych objawów: bólu 
kręgosłupa (pacjent nr 1 i nr 2), hiperkalcemii i niewydolno-
ści nerek (pacjent nr 3 i nr 4) oraz niedokrwistości (pacjent 
nr 5). chorzy najpierw byli leczeni ambulatoryjnie na wy-
żej wymienione schorzenia przez okres co najmniej 6 mie-
sięcy i z powodu nieustępujących objawów zostali skiero-
wani do dalszej diagnostyki w Klinice chorób wewnętrz-
nych w Lublinie. dopiero podczas hospitalizacji u wszyst-
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kich tych chorych rozpoznano lub podejrzewano szpiczaka 
mnogiego. rozpoznanie oparte było na objawach klinicz-
nych, wynikach badań laboratoryjnych oraz badań radiolo-
gicznych kości. za istotne diagnostycznie parametry bioche-
miczne uznano: oB, hemoglobinę, kreatyninę, białko całko-
wite w moczu i w surowicy, stężenie wapnia we krwi. do-
datkowo wykonano biopsje szpiku kostnego, elektroforezę 
białek oraz immunofiksację w celu identyfikacji białka mo-
noklonalnego. Średnia wieku grupy badanej wynosiła 69 lat.

Wyniki
wyniki badań diagnostycznych badanej grupy wykona-

nych podczas hospitalizacji w Klinice chorób wewnętrz-
nych przedstawiono w tabeli 1. odczyn opadania krwinek 
czerwonych u wszystkich pacjentów był przyspieszony i za-
wierał się w granicach od 46 do 140 mm/godz. u wszyst-
kich, z wyjątkiem jednego pacjenta nr 3, hemoglobina była 
poniżej 10 g/dl, co wskazuje na wstępowanie u nich niedo-
krwistości. u pacjentki nr 5 wystąpiła niedokrwistość zagra-
żająca życiu (Hb < 6,5 g/dl), co było główną przyczyną ho-
spitalizacji. Białko całkowite w surowicy było podwyższo-
ne jedynie u pacjenta nr 1, zaś u pozostałych mieściło się 
w normie. Białkomocz zaś zaobserwowano u pacjentów nr 
1, 3 i 4. Kreatyninę powyżej 1,9 mg/dl, która może świad-
czyć o niewydolności nerek, zaobserwowano u pacjenta  
nr 3. Hiperkalcemia (stężenie ca powyżej 2,55 mmol/l war-
tości referencyjnych w surowicy) występowała u pacjentów 
z nr 1, 2 i 3. Badanie radiologiczne wykonano u wszyst-
kich pacjentów. wszyscy, z wyjątkiem pacjentki nr 4, wy-
kazywali w rtg zmiany osteolityczne typowe dla szpiczaka 
(tab. 2). Białko monoklonalne w surowicy wykryto u wszyst-
kich chorych. rodzaje białka monoklonalnego we krwi i/lub 
moczu zawiera tabela 1.

Dyskusja
najczęściej rozpoznawanym objawem u pacjentów ze 

szpiczakiem mnogim jest niedokrwistość (73%) [2]. z powo-
du opóźnionej diagnozy może stanowić nawet zagrożenie 
życia, tak jak w przypadku naszej pacjentki nr 5, gdzie he-
moglobina u niej spadła do 5,1 mg/dl. Pacjentka ta od roku 
była leczona na niedokrwistość z powodu zaburzeń wchła-
niania żelaza. Po przyjęciu do kliniki z powodu ciężkiej nie-
dokrwistości wykonano badania diagnostyczne, które wy-
kazały: trzycyfrowe oB, zmiany osteoporotyczne kręgo-
słupa, obecność białka monoklonalnego w elektroforezie. 
z uwagi na te zmiany wysunięto podejrzenie szpiczaka pla-
zmocytowego, które potwierdzono w trepanobiopsji szpi-
ku. zmiany osteolityczne występują u 66% badanych. Po-
nad połowa chorych zgłasza dolegliwości bólowe (58%), 
które kierują chorego częściej do reumatologa lub ortope-
dy niż do hematologa [2]. w przypadku naszych badanych  
u pacjentów nr 1 i nr 2 jako pierwsze objawy przeważa-
ły bóle kostne kręgosłupa lędźwiowego i kończyn dolnych 
oraz ogólne osłabienie. Komórki nowotworowe szpiczaka 
poza białkiem monoklonalnym produkują również czynniki 
aktywujące osteoklasty: interleukinę 1 beta (iL-1 beta), tnF-
alfa, ranKL, MiP-1alfa, którym przypisuje się zasadniczą 
rolę w patogenezie litycznych uszkodzeń kostnych [3]. oste-
oliza kości przyczynia się do występowania hiperkalcemii, 
która może się manifestować klinicznie: nudnościami, wy-
miotami, wielomoczem, hiperkalciurią, bólami głowy, a na-
wet zaburzeniami świadomości. Hiperkalcemia i niewydol-
ność nerek u pacjenta nr 3 była głównym powodem skiero-
wania chorego do Kliniki chorób wewnętrznych, dodatko-
wo pacjent ten zgłaszał dolegliwości bólowe żeber i innych 
kości. Powikłania ze strony nerek mają ważny, a często de-
cydujący wpływ na przebieg choroby [4]. Mogą być wtór-
ne do odwodnienia, hiperkalcemii, hiperurykemii, nacieka-

Tabela 1. Wyniki wybranych badań diagnostycznych wykonanych podczas hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych 
UM w Lublinie

Parametr Pacjent nr 1 
[M]

Pacjent nr 2 [K] Pacjent nr 3 
[M]

Pacjent nr 4 [K] Pacjent nr 5 [K]

oB [mm/h] 110 80 46 140 100

Hb [g/dl] 7,7 8,6 14,6 8,6 5,1

Kreatynina [mg/dl] 1,607 0,870 2,462 1,180 0,740

Białko całkowite w surowicy 
[g/dl] (6,40–8,30)

8,699 6,220 6,640 7,780 8,240

Białko całkowite w moczu 
[mg/dl]

25 ujemne 25 25 ujemne

stężenie wapnia w surowicy 
[mmol/l] (2,20–2,55)

3,104 2,670 4,330 2,320 2,200

rodzaj białka monoklonalne-
go w badaniu:
elektroforeza + immunofik-
sacja

iga lambda wolne łańcuchy 
lambda

wolne łańcuchy 
kappa

igg kappa igg kappa

[M] – mężczyzna; [K] – kobieta; ( ) – wartości referencyjne w surowicy.

Tabela 2. Zmiany radiologiczne

Rodzaj zmiany w RTG Pacjent nr 1 [M] Pacjent nr 2 [K] Pacjent nr 3 [M] Pacjent nr 5 [K]

osteoliza typowa dla szpi-
czaka

lewy staw barkowy, 
kość ramienna lewa

czaszka czaszka, miednica, 
łopatka

czaszka, miednica, 
kości ramienne

osteoporoza brak kręgosłup L-s brak kręgosłup L-s

złamania uraz głowy okolicy 
potylicznej, ramienia

złamania szyjki kości 
udowej 

brak brak
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nia nerek przez plazmocyty i obecności łańcuchów lekkich 
(białko Bence-jonesa). Przewlekła niewydolność nerek u pa-
cjentki nr 5 była główną manifestacją szpiczaka mnogiego, 
mogła być też przyczyną występującej u niej anemii.

Wnioski
Przedstawione wyżej przypadki potwierdzają różno-

rodny obraz kliniczny, jaki może występować w przebie-

gu szpiczaka plazmocytowego. u wszystkich badanych pa-
cjentów prawidłowa diagnoza była postawiona co najmniej 
po 6 miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów. Po-
szerzenie przez ogół lekarzy wiedzy na temat symptomato-
logii szpiczaka mnogiego i jego charakterystycznego obrazu 
w badaniach dodatkowych pozwoli na usprawnienie proce-
su diagnostycznego i szybsze wyselekcjonowanie pacjen-
tów z pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem szpi-
czaka mnogiego.
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