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::  Mukolipidoza typu 2 

Orpha number: 576  

 
Definicja choroby: 

Mukolipidoza typu 2 (MLII) jest powoli postępującą chorobą lizosomalną, charakteryzującą się 

zahamowaniem wzrostu, nieprawidłowościami szkieletowymi, dysmorfią twarzy, twardą skórą, 

opóźnieniem wzrostu i kardiomegalią. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania na świecie nie jest znana. Odnotowano szacunkowe wartości rozpowszechnienia 

wśród żywych urodzeń w Portugalii (1/123 500), Japonii (1/252 500), Holandii (1/625 500) i Irlandii (1/64 

100). Efekt założyciela odnotowano w regionie Saguenay-Lac-St-Jean w Quebec. 

 

Opis kliniczny: 

Niemowlęta przy urodzeniu mają hipotonię, opóźnienie wzrostu i stopniowo pogarszające się deformacje 

szkieletu, w tym odchylenie łokciowe rąk z poszerzonymi i wygiętymi palcami, kifoza, zwichnięcie stawu 

biodrowego, stopa końsko-szpotawa i zdeformowane kości długie. Przy urodzeniu obserwuje się 

ograniczony zakres ruchu stawów barkowych. W ciężkich przypadkach MLII została udokumentowana 

przejściowa nadczynność przytarczyc u noworodków. Zaraz po urodzeniu widać płaską twarz, płytkie 

oczodoły i wytrzeszcz oczu, poszerzoną nasadę nosa, wydatne usta i przerost dziąseł. Rysy twarzy 

stopniowo się stają się grube. Skóra jest sztywna i pogrubiona, szczególnie wokół płatków uszu. Nabycie 

wczesnych umiejętności ruchowych jest opóźnione, a funkcjonowanie poznawcze jest poniżej normy. 

Rozwój po urodzeniu zwykle zatrzymuje się w 2. roku życia a przykurcze rozwijają się we wszystkich 

stawach. Większość pacjentów nie potrafi chodzić. Zaangażowanie serca najczęściej obejmuje zgrubienie 

i niewydolność zastawki dwudzielnej lub aorty. Głos jest zachrypnięty a oddychanie głośne w związku z 

postępującym zwężeniem dróg oddechowych, pogrubieniem śluzówki i zesztywnieniem wszystkich tkanek 

łącznych, które wraz z zajęciem serca doprowadzają do niewydolności krążeniowo-oddechowej. 

 

Etiologia:  

Mukolipidoza typu 2 spowodowana jest mutacjami w genie GNPTAB (12q23.3), kodującymi podjednostki 

alfa i beta kompleksu fosfotransferazy N-acetylo-glukozaminy. Mutacje w tym genie prowadzą do 

zaburzonej syntezy mannozo-6-fosforanu, markeru na glikowych łańcuchach bocznych typu 

oligomannozylu enzymów lizosomalnych, który kieruje te enzymy do lizosomów komórek tkanki łącznej. 

Zaburzenie funkcji lizosomalnej (a nie prawdziwe spichrzanie produktów niezmetabolizowanych) 

reprezentuje patogenezę ML II. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na badaniu klinicznym/radiologicznym oraz testach enzymatycznych w osoczu. 

Zdjęcia rentgenowskie ujawniają pogłębiającą się osteopenię oraz dysostosis multipleks (poszerzenie 

trzonu kości i skrócenie kości długich, hakowate połączenie od przodu i od dołu 1. i 2. kręgu lędźwiowego  

oraz stosunkowo długa kość łonowa i kulszowa). Poziomy lizosomalne hydrolazy w osoczu i innych 

płynach ustrojowych są 5-20 razy większe niż normalnie. Molekularne badania przesiewowe w kierunku 

mutacji genu GNPTAB potwierdzają rozpoznanie. Możliwy jest test defektu enzymatycznego, wykazanie  

inkluzji cytoplazmy oraz udokumentowanie zwiększonego stężenia oligosacharydów w moczu, ale nie są 

one rutynowo dostępne. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje zespół Hurler, GM1 gangliozydozę typu 1, dziecięcą postać 

galaktosialidozy, sialidozę typu 2, chorobę spichrzania wolnego kwasu sialowego – postać dziecięcą, 

krzywicę hipokalcemiczną oraz mukolipidozę typu 3. Dysplazja Pacmana (zob. te hasła) jest w wielu 

przypadkach prenatalną ekspresją ML II. 

 

Badania prenatalne (w razie potrzeby): 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach ze znaną mutacją wywołującą chorobę.  

 

Poradnictwo genetyczne (w razie potrzeby): 

MLII jest dziedziczona autosomalnie recesywnie i możliwe jest poradnictwo genetyczne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Mukolipidoza typu 2 jest nieuleczalna, a leczenie ma charakter objawowy. Korzystne mogą być programy 

interaktywne w celu stymulowania rozwoju poznawczego, jak również terapie o małej intensywności (takie 

jak terapia w wodzie), terapia zajęciowa i(lub) terapia mowy. U pacjentów z dużym bólem i zakażeniami w 

jamie ustnej można rozważyć gingiwektomię. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się 

wspomaganie oddychania i asystowana wentylacja. Niemowlęta i małe dzieci powinny mieć regularne 

badania (co 3 miesiące) w celu monitorowania czynności serca i funkcjonowania płuc, a później raz w 

roku przez okres wczesnego dzieciństwa.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest złe, choroba jest śmiertelna (najczęściej z powodu niewydolności krążeniowo-

oddechowej) i najczęściej w okresie dziecięcym. 

 

Recenzent-ekspert:  

dr Jules G. Leroy 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


