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Złożony niedobór odporności z powodu deficytu 

DOCK8 

 

Orpha number: 217390 

 
Synonim(y): CID z powodu  niedoboru DOCK8, zespół niedoboru odporności DOCK8 

 

Definicja choroby 

Złożony niedobór odporności z powodu niedoboru białka dedykatora cytokinezy 8 (DOCK8) jest postacią 

niedoboru odporności limfocytów T oraz B, charakteryzującą się nawracającymi wirusowymi infekcjami 

skóry, podatnością na nowotwór oraz podwyższonym poziomem immunoglobuliny E (IgE) w surowicy. 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania choroby nie jest znana. Dotychczas zgłoszono 11 pacjentów z ośmiu rodzin. 

 

Opis kliniczny 

W dzieciństwie u pacjentów pojawiają się następujące objawy: atopowe zapalenie skóry, ciężkie alergie 

pokarmowe i środowiskowe, astma, nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym 

zapalenie ucha środkowego, nawracające zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli oraz zapalenie płuc, 

rozległe infekcje wirusowe i bakteryjne skóry, obejmujące powierzchowne, często wrzodziejące infekcje 

wirusem opryszczki pospolitej, brodawkujące i płaskie brodawki, infekcje mięczaka zakaźnego, skórne 

infekcje lub ropnie gronkowca złocistego, kandydoza błony śluzowej lub paznokci oraz zapalenie ucha 

zewnętrznego. U pacjentów z długotrwałymi infekcjami wirusami opryszczki pospolitej, brodawczaka 

ludzkiego lub mięczaka zakaźnego rozwijają się dysplazje i nowotwory płaskonabłonkowe sromu, twarzy i 

odbytu. Nie obserwuje się neurologicznych, naczyniowych i autoimmunologicznych objawów związanych 

z autosomalnie dominującym zespołem hiper-IgE z powodu mutacji w STAT3. 

 

Etiologia  

Złożony niedobór odporności z powodu deficytu DOCK8 jest spowodowany przez homozygotyczne lub 

złożone heterozygotyczne oraz punktowe mutacje w genie DOCK8 (9p24), co prowadzi do braku białka 

DOCK8 w limfocytach, a to z kolei skutkuje niską bezwzględną liczbą limfocytów T i B, eozynofilią w 

stopniu łagodnym do umiarkowanego oraz bardzo dużym stężeniem IgE w osoczu. 
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Poradnictwo genetyczne 

Choroba przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. 
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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. 

 

 

 

 


