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::  Neurodegeneracja związana z białkiem błony 

mitochondrialnej 
Orpha number: 289560  

 
Definicja choroby: 

Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej (MPAN), znana także jako zwyrodnienie 

układu nerwowego związane odkładaniem się żelaza w mózgu (NBIA) z powodu mutacji w C19orf12, 

dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Charakteryzuje się odkładaniem się żelaza w 

konkretnych obszarach mózgu, zwykle w zwojach podstawy mózgu, i wiąże się z powoli postępującymi  

objawami piramidowymi (spastyczność) oraz pozapiramidowymi (dystonia), aksonalną neuropatią 

ruchową, zanikiem nerwu wzrokowego, zaburzeniem funkcji poznawczych i zaburzeniami 

neuropsychiatrycznymi. 

 

Epidemiologia: 

MPAN jest niezwykle rzadką chorobą; w przybliżeniu na świecie jest 1 przypadek na 1 000 000. MPAN 

stanowi około 30% przypadków NBIA a do tej pory zgłoszono mniej niż 80 przypadków. 

 

Opis kliniczny: 

Pierwsze objawy MPAN zwykle ujawniają się w dzieciństwie (średni wiek: 10 lat) i są to zaburzenia w 

poruszaniu się, dyzartria i obustronny zanik nerwu wzrokowego. Wczesne objawy z górnych neuronów 

ruchowych (objawy piramidalne, np. spastyczność) są stale obecne, później dochodzą do nich objawy 

dysfunkcji dolnego neuronu ruchowego (brak głębokich odruchów ścięgnistych, osłabienie i zanik mięśni). 

Postępująca dystonia, parkinsonizm, pogorszenie funkcji poznawczych oraz objawy neuropsychiatryczne 

występują u ponad połowy pacjentów. Powszechna jest utrata masy ciała oraz dysfunkcje jelit i(lub) 

pęcherza. 

 

Etiologia:  

MPAN jest spowodowana mutacjami na chromosomie 19 genu otwartej ramki odczytu 12 (C19orf12; 

19q13.11). Mutacja założycielska [c.204_214del11 (p.Gly69ArgfsX10)] została opisana w Europie 

Wschodniej. Nadal nie ma pewności co do funkcji C19orf12, ale może być zaangażowana w funkcje 

mitochondriów, homeostazę lipidów i koenzymu A w metabolizmie. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na neuroobrazowaniu, wykazującym odkładanie złogów żelaza przede wszystkim 

w gałce bladej i istocie czarnej, często z charakterystycznym naciekiem w T2 pomiędzy wewnętrzną gałką 
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bladą a zewnętrzną. Do identyfikacji zaniku nerwu wzrokowego wymagane jest badanie okulistyczne oraz 

analiza wzbudzonych potencjałów wzrokowych. Badanie neuropatologiczne pokazuje aksonalne sferoidy, 

ciała Lewy’ego oraz inkluzje nadmiernej fosforylacji zawierające białka tau. Analiza genu C19orf12 

potwierdza tę diagnozę. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Diagnostyka różnicowa obejmuje inne zwyrodnienia typu NBIA, zwłaszcza neurodegenerację związaną z 

hydroksylazą kwasów tłuszczowych oraz neurodegeneracją związaną z PLA2G6 (zob. te hasła). 

Następujące objawy pomagają odróżnić MPAN od innych NBIA: spastyczność, bardziej nasilona niż 

dystonia, zanik nerwu wzrokowego, neuropatia ruchowa oraz powoli postępujący przebieg wraz ze 

spadkiem zdolności poznawczych. 

 

Badania prenatalne: 

Diagnostyka prenatalna może być dostępna dla rodzin, w których zidentyfikowano mutacje u rodzeństwa, 

które już wcześniej zachorowało.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

MPAN to zaburzenie autosomalne recesywne. Występuje powszechniej u spokrewnionych rodzin lub 

rodzin o tym samym pochodzeniu (tzn. oboje rodzice pochodzą z tej samej małej miejscowości). Rodzice 

pacjenta z MPAN są obligatoryjnymi nosicielami. Ryzyko, że z następnej ciąży urodzi się chore dziecko 

wynosi 25%.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Nie ma obecnie sposobów skutecznego leczenia. Skupia się ono na złagodzeniu objawów środkami 

farmakologicznymi i chirurgicznie. Konieczna jest współpraca wielodyscyplinarnego zespołu neurologów, 

genetyków, okulistów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, terapeutów mowy, ortopedów i 

neurochirurgów.  

 

Rokowanie: 

Postęp MPAN jest zazwyczaj wolny i może prowadzić do utraty zdolności samodzielnego poruszania się z 

powodu spastyczności, dystonii i parkinsonizmu; ograniczonej komunikacji z powodu dyzartrii i 

pogorszenia funkcji poznawczych; oraz ciężkiego otępienia. Długość życia jest zmienna. Przedwczesna 

śmierć może nastąpić z powodu wtórnych powikłań, takich jak zachłystowe zapalenie płuc. 

 

Recenzent-ekspert: dr Belén Pérez-Dueñas, dr Carmen Espinós 
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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. 

 

 

 


