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::  Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwością na ucisk 
 

Orpha number: 640 
 

Definicja choroby: 
 
Dziedziczna neuropatia ze skłonnością do porażeń z ucisku (HNPP) jest dziedziczną chorobą nerwów 
obwodowych, która charakteryzuje się powtarzającą się mononeuropatią, zazwyczaj wywołaną przez, 
nawet niedużą, aktywność fizyczną. 
 

Epidemiologia :  
 
Aktualna  prewalencja nie jest znana z powodu zbyt małego rozpoznawania choroby, szacowana jest od 
1/50 000 do 1/20 000. W Finlandii, prewalencja wynosi 1/6250. Choroba dotyczy zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet, z taką samą częstością.  
 
Opis Kliniczny: 
 
Choroba zazwyczaj pojawia się po raz pierwszy w 2-3 dekadzie życia, rzadko w dzieciństwie. 
Niektórzy pacjenci są bezobjawowi i nigdy nie są diagnozowani. Najczęstszym objawem jest nagła  
miejscowa utrata  czucia i  bólu oraz osłabienie siły mięśniowej w obszarze pojedynczego nerwu.  Te 
miejscowe ostre objawy w wielu przypadkach są wyzwalane poprzez mechaniczny nacisk na nerw, taki 
jak w przypadku  kompresji, powtarzający się ruch, albo rozciągnięcie chorej kończyny. Najczęściej  
dotyczy to nerwu strzałkowego przy głowie kości strzałkowej, nerwu łokciowego przy łokciu, nerwu 
środkowego nadgarstka, nerwu splotu ramiennego i nerwu promieniowego. 
Do objawów klinicznych tej mononeuropatii należy opadanie stopy, drętwienie i osłabienie siły dłoni, 
osłabienie ramienia oraz utrata czucia ponad palcem wskazującym i kciukiem albo boczną powierzchnią 
dłoni. Około 50% chorych powraca do zdrowia po pierwszym epizodzie w ciągu kilku dni albo miesięcy, 
lecz w przypadku niektórych występuje niekompletne ustąpienie objawów i cierpią oni na powtarzające się 
miejscowe zaburzenia czucia i deficyty ruchowe. Rzadko dotknięty chorobą jest splot ramienny z 
jednostronnym paraliżem i  utratą czucia. Niekiedy notowane są umiarkowane zaburzenia  
funkcjonowania nerwu czaszkowego. U niektórych pacjentów obserwuje się brak głębokich odruchów 
ścięgnistych oraz deformację typu stopy wydrążonej (pes cavus). U starszych pacjentów choroba rozwija 
się w symetryczną czuciowo-ruchową polineuropatię. 
 

Etiologia: 
 
HNPP powstaje w wyniku mutacji w genie PMP22 (17p22) kodującym białko mieliny obwodowej o masie 
22 kD (PMP22), które głównie wykazuje ekspresję w zbitej mielinie obwodowego układu nerwowego. U 
80% pacjentów stwierdza się delecję wielkości 1,4MB w regionie 17p11.2-12, która obejmuje gen PMP22, 
a pozostałe 20% pacjentów jest nosicielami punktowej mutacji albo małej delecji w PMP22, albo mutacji w 
niezidentyfikowanych dotychczas genach. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie HNPP sugeruje obecność powtarzającej się miejscowej mononeuropatii i rodzinne 
występowanie choroby. Testy elektrofizjologiczne wykazują wydłużenie latencji końcowej w miejscach 
podatnych na mechaniczne obciążenie (nacisk). Wartości przewodzenia na zewnątrz od tych miejsc są 
często prawidłowe albo nieznacznie zwolnione. Charakterystycznym markerem histopatologicznym jest 
znalezienie ogniskowego pogrubienia otoczki mielinowej (tomacula) w biopsji nerwu łydkowego, jednak 
zmiana ta może być także obserwowana w innych typach neuropatii.  Mutacje w  PMP22 potwierdzają  
diagnozę HNPP. 
 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

Diagnostyka różnicowa: 
 
Diagnostyka różnicowa obejmuje zarówno kompresje  wywołujące mononeuropatie, jak i uogólnione 
polineuropatie. Amiotrofia neuralgiczna (zobacz ten termin) czasami może być mylona z HNPP. 
 

Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna jest teoretycznie możliwa w rodzinach, w których został zidentyfikowany gen 
odpowiedzialny za chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 
 
HNPP dziedziczy się  w sposób autosomalny dominujący i poradnictwo genetyczne jest uzasadnione. 

 

Postępowanie i leczenie: 
 
U niektórych pacjentów leczenie jest niepotrzebne, ponieważ choroba ustępuje spontanicznie. U tych z 
opadaniem stopy albo zajęciem nadgarstka, pomocne mogą być ortezy na kostki stopy albo 
unieruchomienie szyną nadgarstka. Przy ochronie nerwów przed mechanicznym obciążeniem pomocne 
są profilaktyczne podkładki na łokcie i kolana, natomiast aktywności takie jak przedłużone siedzenie ze 
skrzyżowanymi nogami, opieranie się na łokciach i powtarzające się ruchy nadgarstka powinny być 
unikane. Ponadto należy unikać gwałtownej utraty wagi i  zażywania Winkrystyny.  
 

Prognoza: 
 
HNPP nie ogranicza przeżycia. Prognoza jest dobra ponieważ połowa chorych wraca całkowicie do 
zdrowia po pierwszym epizodzie, natomiast pozostała połowa nie wraca do całkowitego zdrowia. 
Szczątkowe objawy są z reguły słabo wyrażone i nie dają ciężkiej niepełnosprawności. Niekiedy jednak 
obserwowany jest ciężki i przedłużający się paraliż kończyn, szczególnie po wyczerpujących ćwiczeniach 
fizycznych. 
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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. 

 

 

 


