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Choroba Gauchera typu 2 

ORPHA77260 

 

Definicja choroby: 

Choroba Gauchera typu 2 to ostra, neurologiczna postać choroby Gauchera (GD, sprawdź ten termin). 

Charakteryzuje się wczesnym początkiem i ciężkim zajęciem pnia mózgu, z towarzyszącą organomegalią 

i najczęściej prowadzi do śmierci przed 2 rokiem życia. 

 

Epidemiologia: 

Roczna zachorowalność na chorobę Gauchera w populacji ogólnej wynosi około 1/60000, a częstość 

występowania wynosi około 1/100000. GD typu 2 występuje bardzo rzadko, zachorowalność wynosi około 

5% wszystkich pacjentów z chorobą Gauchera, częstość występowania jest praktycznie zerowa, biorąc 

pod uwagę ciężkość choroby i wczesną śmierć. 

 

Obraz kliniczny:  

Choroba najczęściej ujawnia się u niemowląt między 3 a 6 miesiącem powiększeniem wątroby i śledziony 

oraz ciężkim zespołem neurologicznym o wczesnym początku. Do pierwszych objawów należy porażenie 

nerwu okoruchowego lub obustronny zez ustalony powiązany z objawami opuszkowymi, szczególnie z 

trudnościami w połykaniu, postępującą sztywnością i ruchami dystonicznymi. Drgawki pojawiają się 

później pod postacią padaczki mioklonicznej, która jest oporna na leczenie przeciwpadaczkowe. 

 

Etiologia: 

Choroba Gauchera typu 2 to lizosomalna choroba spichrzeniowa spowodowana mutacją genu GBA 

(1q21), który koduje lizosomalny enzym, glukocerebrozydazę. Niedobór glukocerebrozydazy prowadzi do 

gromadzenia się depozytów glukozyloceramidu (lub beta-glukocerebrozydu) w komórkach układu 

siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, śledziony i szpiku kostnego (komórki Gauchera). 

 

Metody diagnostyczne: 

Ostateczne rozpoznanie stanowi stwierdzenie niedoboru aktywności enzymatycznej glukocerebrozydazy. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie wydaje się nie mieć wpływu na objawy neurologiczne więc nie jest wskazane dla pacjentów z 

GD typu 2. 
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Rokowanie: 

Rokowanie jest złe, a większość pacjentów umiera przed 2 rokiem życia. 
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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. 

 

 

 


