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::  Przewlekła choroba ziarniniakowa 

 

Orpha number: 379 

 
Definicja choroby: 

Przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD) jest rzadkim pierwotnym niedoborem odporności, dotyczącym 

głównie fagocytów i charakteryzuje się zwiększoną podatnością na ciężkie i nawracające infekcje 

bakteryjne i grzybicze oraz rozwojem ziarniniaków. 

 

Epidemiologia: 

Średnią częstość urodzeń na całym świecie szacuje się na 1/ 217 000. 

 

Opis kliniczny: 

CGD może ujawnić się w każdym wieku, ale najczęściej diagnozowana jest przed osiągnięciem 5 roku 

życia. Manifestuje się ciężkimi i nawracającymi infekcjami, najczęściej z powodu określonej grupy 

patogenów (w tym Staphylococcus aureus oraz Aspergillus spp), jak również ziarniniakowych zmian 

umiejscowionych głównie w płucach, węzłach chłonnych, przewodzie pokarmowym i wątrobie. Do 50% 

pacjentów ma biegunki, bóle brzucha i nie rozwija się prawidłowo. Często występuje zapalenie płuc, 

ropnie, zapalenie tkanki łącznej, węzłów chłonnych i kości. Choroby wywołane przez prątki ograniczają się 

zwykle do gruźlicy lub miejscowych i rozsianych infekcji Bacillusa i Calmette’a (BCG). Częste są 

inwazyjne zakażenia grzybicze. Rozregulowane procesy odpowiedzi odpornościowej i tworzenie się 

ziarniniaka mogą powodować zmiany naczyniówkowo-siatkówkowe, funkcjonalne zaburzenia opróżniania 

żołądka o charakterze mechanicznym, chorobę zapalną jelit (IBD) oraz rozejście się ran. U większości 

kobiet nosicielek objawy nie występują (chyba że >80% ich neutrofilii jest dysfunkcjonalna). U niektórych 

mogą wystąpić choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty krążkowy i zespół 

antyfosfolipidowy (zob. te hasła). 

 

Etiologia:  

CGD powodują mutacje w jednym z 5 genów kodujących podjednostki oksydazy NADPH (fagocyty 

fosforanu dinukleotydu nikotynamido-adeninowego). Mutację w genie CYBB (Xp21.1) identyfikuje się w 

65% przypadków w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Pozostałe 35% przypadków spowodowane 

są mutacjami w genach CYBA (16q24), NCF1 (7q11.23), NCF2 (1q25) oraz NCF4 (22q13.1). Niedobór 

kompleksu enzymu oksydazy NADPH prowadzi do zmniejszenia produkcji reaktywnych form tlenu 

(używanego przez fagocyty w celu zabijania bakterii i grzybów). Postać CGD sprzężona z chromosomem 

X zazwyczaj objawia się infekcją lub chorobą zapalną jelit (IBD) wcześniej niż postać choroby związana z 

NCF1. Do tej pory postać choroby związana z NCF4 łączyła się tylko z IBD, ale bez ciężkich infekcji. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie CGD rozważa się na podstawie objawów klinicznych i potwierdza badaniami 

laboratoryjnymi. Test oksydacyjny z błękitem nitrotetrazolowym (NBT) lub przy użyciu dihydrorhodamine 

(DHR) mierzy produkcję ponadtlenków w neutrofilach przez kompleks oksydazy NADPH, która jest 

nieobecna lub znacznie zmniejszona. Analiza Western blot może potwierdzić brak konkretnej podjednostki 

kompleksu oksydazy NADPH. Rozpoznanie można potwierdzić molekularnym testem genetycznym, ale 

nie jest to konieczne. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje mukowiscydozę, chorobę Crohna, zespół hiper-IgE, alergiczną 

aspergilozę oskrzelowo-płucną, niedobór syntetazy glutationu oraz wtórną limfohistiocytozę 

hemofagocytarną (zob. te hasła). Należy wykluczyć także niedobór mieloperoksydazy (zob. to hasło), 

ponieważ daje fałszywie pozytywny wynik w teście DHR. 

 

Badania prenatalne: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach z chorobą powodującą mutacje.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

CGD dziedziczy się jako cecha sprzężona z chromosomem X w przypadkach z mutacją w genie CYBB. 

Może być też dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (mutacje w genach CYBA, NCF1, NCF2 

oraz NCF4). Poradnictwo genetyczne jest możliwe dla rodzin, w których gen powodujący chorobę został 

zidentyfikowany. 

 

Postępowanie i leczenie: 

W zapobieganiu infekcjom towarzyszącym CGD kluczowe znaczenie ma profilaktyka antybakteryjna i 

przeciwgrzybiczna. Przez całe życie pacjenta zaleca się codzienne dawki trimetoprim-sulfametoksazolu 

(antybakteryjnie) i itrakonazolu (przeciwgrzybiczo). Stosuje się także interferon-gamma 3 razy w tygodniu. 

W leczeniu może też być stosowany przeszczep komórek krwiotwórczych, co jest coraz częściej 

wykorzystywane. U pacjentów z ciężkimi zakażeniami czasami przeprowadza się transfuzje granulocytów.  

 

Rokowanie: 

Rokowania są znacząco lepsze przy zastosowaniu terapii profilaktycznej przeciwbakteryjnej i 

przeciwgrzybiczej; większość pacjentów dożywa wieku dojrzałego. 

 

Recenzent-ekspert:  

dr Emilia L. Falcone i dr Steven M. Holland 
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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. 

 

 

 


