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:: Zespół GRACILE  
 

 

Orpha number: ORPHA53693 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Zespół GRACILE jest dziedzicznym śmiertelnym zaburzeniem mitochondrialnym, 

charakteryzującym się zahamowaniem wzrastania płodu (ang. growth restriction; GR), 

aminoacydurią (A), cholestazą (C), przeładowaniem żelazem (ang. iron overload ; I), kwasicą 

mleczanową (ang. lactacidosis; L) i przedwczesnym zgonem (ang. early death; E).  

 

*Epidemiologia:   

Typowy zespół GRACILE (spowodowany homozygotyczną mutacją c.232A>G w genie BCS1L) 

spotyka się w Finlandii, gdzie częstość występowania wynosi około 1/50 000 urodzeń. 

Opisywano go również rzadziej w Szwecji i Wielkiej Brytanii.  

 

*Opis kliniczny:   

Do zahamowania wzrastania płodu dochodzi we wczesnym okresie ciąży bez oznak 

przewlekłego niedotlenienia. Ze względu na małe rozmiary płodu, ciąża zwykle rozwiązywana 

jest kilka tygodni przed terminem (średnio - 38 tydzień ciąży). Noworodek jest za mały w 

stosunku do wieku ciążowego (mediana masy urodzeniowej wynosi wynosi 1 700 g) i rozwija 

piorunującą kwasicę mleczanową (mediana pH 7.02, mleczany 12.8 mmol/l) w pierwszej dobie 

życia. W skriningu metabolicznym, zaznaczona jest aminoacyduria związana z tubulopatią o 

typie Fanconiego. Odzwierciedleniem przeładowania żelazem jest zwiększone stężenie ferrytyny 

w osoczu i obniżone stężenie transferyny oraz akumulacja żelaza w wątrobie. Kolejnymi 

oznakami hepatopatii są cholestaza, stłuszczenie, włóknienie i marskość. Nie obserwuje się 

cech dysmorfii. Do tej pory jedynymi odchyleniami w badaniu neurologicznym jest nieprawidłowa 

reakcja słuchowa.  

 

*Etiologia:   

Zespół GRACILE spowodowany jest mutacją w genie BCS1L, zlokalizowanym na chromosomie 

2q35, kodującym białko istotne w składaniu (assembly) kompleksu III w mitochondrialnym 

łańcuchu oddechowym. U fińskich pacjentów, choroba spowodowana jest jedną 

homozygotyczną mutacją (c.232A>G), prowadzącą do zmiany aminokwasu (seryna w pozycji 78 

na glicynę) w białku BCS1L. Ostatnio wykryto kilka mutacji genu, które mogą powodować 

wystąpienie różnych fenotypów, od noworodkowej hepatopatii podobnej do zespołu GRACILE i 
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tubulopatii, do przypadków objawiających sie w okresie niemowlęcym i dzieciństwie 

encefalopatią i zaburzeniami psychiatrycznymi (wszystkie te przypadki mogą być opisywane 

jako choroba podobna do zespołu GRACILE; zob. to hasło), jak również najłagodniejszy fenotyp, 

opisywany jako zespół Björnstad (zob. to hasło). 

 

Metody diagnostyczne:   

Podejrzenie zespołu GRACILE wysuwane jest w przypadku znacznego opóźnienia wzrastania w 

okresie prenatalnym, rozwijającej się hipoglikemii i kwasicy mleczanowej, tubulopatii i 

podwyższonego stężenia ferrytyny oraz objawów dysfunkcji wątroby. Przeładowanie żelazem 

odzwierciedlone jest przez podwyższone stężenia ferrytyny i obniżone stężenia transferryny 

oraz akumulację żelaza w wątrobie. U pacjentów o fińskim pochodzeniu, rozpoznanie 

potwierdzane jest przez ocenę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu. U innych pacjentów 

powinno się sekwencjonować cały gen BCS1L. Respirometria powinna być wykonana w 

laboratorium zajmującym się zaburzeniami mitochondrialnymi.  

 

*Diagnostyka różnicowa:   

Powinno się wykluczyć inne hepatopatie, takie jak zespól Pearsona (zob. to hasło). Zaburzenia 

mitochondrialnej oksydacji kwasów tłuszczowych i zaburzenia cyklu Krebsa (zob. te hasła) mogą 

również naśladować zespół GRACILE. 

 

Diagnostyka prenatalna:   

W rodzinach, w których wystąpiły już przypadki zespołu GRACILE czy choroby podobnej do 

GRACILE, przyczynowa mutacja BCS1L może być wykryta prenatalnie. 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół GRACILE dziedziczy sie autosomalnie recesywnie, więc rodzina powinna być objęta 

poradnictwem genetycznym. 

 

Leczenie i monitorowanie: 

Schorzenie to jest nieuleczalne i postępowanie jest jedynie objawowe. Niemowlęta wymagają 

intensywnej opieki, leczenia alkalizującego i uzupełniania strat nerkowych. Kwasica mleczanowa 

w niewielkim stopniu odpowiada na leczenie. 

 

*Rokowanie:   

Rokowanie jest złe, połowa noworodków umiera w pierwszych dniach życia, pozostała połowa 

niemowląt nie dożywa 4 miesiąca życia, głownie z powodu wyczerpania zasobów 

energetycznych. 
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Recenzent - ekspert:  

o Dr Vineta Fellman  

 

Aktualizacja: Luty 2013 

Tłumaczenie: Wrzesień 2013 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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.  

 

 

 


