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:: Gangliozydoza GM1 typu 2 

Orpha number: ORPHA79256 

 

 

Definicja choroby: 

Gangliozydoza GM1 typu 2 to klinicznie zmienna, niemowlęca lub dziecięca forma gangliozydozy GM1 

(sprawdź ten termin) charakteryzująca się prawidłowym rozwojem wczesnym i zahamowaniem rozwoju 

psychoruchowego pomiędzy 7 miesiącem a trzecim rokiem życia. 

Epidemiologia 

Typ 2 to mniej powszechna postać gangliozydozy GM1 w porównaniu do niemowlęcej formy typu 1, ale 

dokładana częstość występowania, mimo że jest nieznana wydaje się być niedoszacowana. Do dnia 

dzisiejszego odnotowano około 50 przypadków. Częstość występowania gangliozydozy GM1 w momencie 

narodzin to 1:100 000 do 200 000 żywych urodzeń. 

Obraz kliniczny 

U pacjentów z postacią dziecięcą schorzenia rozwijają się objawy o średnim nasileniu obejmujące 

zaburzenia poruszania, zez, osłabienie mięśni, ataki padaczkowe, śpiączkę, i zapalenia płuc. W 

porównaniu do typu 1 wisceromegalia i nieprawidłowości szkieletu są łagodniejsze lub nieobecne. Rzadko 

występuje objaw wiśniowo-czerwonej plamki. Przebieg choroby jest wolniejszy. Z czasem dochodzi do 

pogrubienia rysów twarzy. 

 Etiologia 

Choroba spowodowana jest mutacjami genu GLB1 (3p22.3) kodującego beta-galaktozydazę. 

Metody diagnostyczne 

Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych takich jak zahamowanie rozwoju 

psychomotorycznego i grube rysy twarzy. Potwierdzeniem rozpoznania są wyniki badań biochemicznych 

i(lub) molekularnych. 

Rozpoznanie różnicowe 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje mukopolisacharydozy, sfingolipidozy i oligosacharydozy. 

Diagnostyka prenatalna 
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Można przeprowadzić diagnostykę prenatalną poprzez badanie aktywności beta-galaktozydozy i(lub) 

molekularne badanie GLB1 w komórkach kosmówki lub komórkach płynu owodniowego, jeżeli wcześniej 

zidentyfikuje się mutację w rodzinie. 

Poradnictwo genetyczne 

Gangliozydoza GM1 to choroba autosomalna recesywna. Rodzinom dotkniętym chorobą należy 

zaoferować konsultację genetyczną. 

Postępowanie i leczenie 

Leczenie pacjentów z gangliozydozą GM1 jest objawowe i wspomagające.  

Rokowanie 

Rokowanie jest złe z przeżywalnością do okresu wczesnej dorosłości. 
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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. 

 

 

 


