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Niedobór Cernunnos XLF 

 

Orpha number: 169079 

 
Synonim(y): złożony niedobór odporności - małogłowie - opóźnienie wzrostu - wrażliwość na 

promieniowanie jonizujące, niedobór białka Cernunnos, Cernunnos XLFD, niedobór NHEJ1 

 

Definicja choroby 

Niedobór Cernunnos XLF jest rzadką postacią złożonego niedoboru odporności, charakteryzującą się 

małogłowiem, opóźnionym wzrostem oraz limfopenią limfocytów T i B. 

 

Epidemiologia 

Nieznana jest częstość występowania. Dotychczas opisano pięć przypadków. 

 

Opis kliniczny 

W dzieciństwie u pacjentów występuje opóźniony wzrost, małogłowie, wrodzone wady narządów 

moczowo-płciowych oraz kostne, cechy dysmorficzne, w tym „ptasie” rysy twarzy oraz cechy złożonego 

niedoboru odporności, w tym wirusowe i bakteryjne infekcje. Niektórzy pacjenci mogą mieć także 

autoimmunologiczną cytopenię (niedokrwistość i małopłytkowość). Obserwuje się wiele takich samych 

cech klinicznych jak w zespole Nijmegen oraz niedoborze LIG4. 

 

Etiologia  

Choroba spowodowana jest mutacjami w genie NHEJ1 (lub Cernunos) (2q35). Powstała wada w 

Cernunnos/XLF, białku osiowym mechanizmu naprawy poprzez scalanie niehomologicznych końców DNA 

(ang. NHEJ), wpływa na główny mechanizm naprawy uszkodzeń podwójnej helisy DNA. 

 

Metody diagnostyczne 

Rozpoznanie opiera się na połączeniu cech klinicznych z potwierdzoną limfocytopenią limfocytów B oraz 

T z prawidłowym poziomem komórek NK. Fibroblasty wykazują również zwiększoną promieniowrażliwość. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje zespół Nijmegen oraz zespół LIG4. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Choroba przekazywana jest autosomalnie recesywnie. 
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Postępowanie i leczenie 

Leczenie opiera się na antybiotykoterapii w wypadku infekcji, podawaniu immunoglobulin, profilaktyce 

antywirusowej i allogenicznym przeszczepieniu szpiku kostnego (HSCT). Nie należy stosować radioterapii 

jako części postępowania przygotowawczego. Preferowane są schematy postępowania o mniejszej 

intensywności. 

 

Rokowanie 

Bez leczenia niedobór odporności może prowadzić do ciężkich infekcji, sepsy i przedwczesnego zgonu. 
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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. 

 

 

 

 


