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::  Zespół Hurler 
 

Orpha number: ORPHA93473 

 

Definicja choroby: 
 
Zespół Hurler jest najcięższą postacią mukopolisacharydozy typu 1 (MPS1; zobacz 

hasło), rzadką lizosomalną chorobą spichrzeniową, charkteryzującą się zaburzeniami 

układu kostnego, nieprawidłowym rozwojem umysłowym, uszkodzeniem serca, 

problemami ze strony układu oddechowego, hepatosplenomegalią, zniekształceniem 

rysów twarzy i  znacznie skróconą długością życia. 

 

 
*Epidemiologia: 
 

Częstość występowania zespołu Hurler w Europie wynosi 1/200 000 
 
 
*Obraz kliniczny: 
 
U chorych w pierwszym roku życia pojawiają się objawy ze strony układu kostnego (niski 

wzrost, dysostosis multiplex, kifoza piesriowo-lędźwiowa), obserwuje się postępujące 

pogrubienie rysów twarzy (dużą głowę, uwypuklone guzy czołowe, obniżoną nasadę 

nosa, szeroki czubek nosa, nozdrza skierowane do góry, pełne policzki, grube usta), a 

także kardiomiopatię, niedosłuch, powiększenie migdałków gardłowych i 

podniebiennych. Opóźnienie rozwoju jest widoczne w drugim roku życia, stwierdza się 

zaburzenia rozwoju mowy, zahamowanie rozwoju, a następnie regres funkcji 

poznawczych. Po drugim roku życia może rozwinąć się wodogłowie, dochodzi również 

do zmętnienia rogówki. Ponadto obserwuje się powiększenie narządów miąższowych, 

przepukliny i hirsutyzm. 

 
 

*Etiologia: 
 
Zespól Hurler jest spowodowany mutacją w genie IDUA, zlokalizowanym na 4 

chromosomie (4p16.3). Mutacja ta prowadzi do całkowitego niedoboru enzymu alfa-L-
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iduronidazy, co z kolei, powoduje spichrzanie siarczanu heparanu i siarczanu dermatanu 

w różnych narządach. 

 

* Metody diagnostyczne: 
 
We wczesnym okresie choroby, ze względu na niespecyficzne objawy diagnoza jest 

trudna. Diagnostyka oparta jest na stwierdzeniu zwiększonego wydalania siarczanu 

heparanu i siarczanu dermatanu w moczu, a następnie na potwierdzenieu niedoboru 

enzymu w leukocytach lub fibroblastach. Możliwa jest również diagnostyka molekularna. 

 

Diagnostyka różnicowa: 

Rozpoznanie różnicowe powinno uwzględnić łagodniejszą postać mukopolisacharydozy 

typu 1, zespół Hurler-Scheie (charakteryzujący się łagodnym zaburzeniem funkcji 

poznawczych), a także mukopolisacharydozy typu 2, typu 6 i mukolipidozę typu 2 

(zobacz te hasła). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa poprzez oznaczenie aktywności enzymów w biopsji 

kosmówki lub amniocytach. Jeżeli znana jest mutacja wywołująca chorobę, można 

przeprowadzić badania molekularne. 

 

*Poradnictwo genetyczne: 
 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Poradnictwo i badania 

genetyczne należy zaoferować wszystkim parom z obciążonym wywiadem rodzinnym . 

 

Postępowanie i leczenie: 

U pacjentów poniżej 2,5 roku życia leczeniem z wyboru jest przeszczep macierzystych 

komórek krwiotwórczych (HSCT), który wydłuża życia, pozwala zachować funkcje 

poznawcze i zmniejsza niektóre objawy somatyczne. HSCT powinien byc 

przeprowadzony jak najwcześniej (po zdiagnozowaniu choroby), zanim dojdzie do 

uszkodzenia ukłądu nerwowego. Enzymatyczna terapia zastępcza (ERT) z 

zastoswaniem laronidazy spowalnia rozwój choroby, jest jednak nieskuteczna w 

leczeniu objawów neurologicznych. Pacjenci z zespołem Hurler wymagaja 
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wielospecjalistycznej opieki, do której zalicza się leczenie chirurgiczne 

(adenotonsilektomię, operację przepuklin, założenie szuntu komorowo-otrzewnowego, 

wymianę zastawek serca, leczenie cieśni nadgarstka czy dekompresję rdzenia 

kręgowego), rehabilitację, terapię zajęciową, logopedyczną, wsparcie oddechowe, 

stosowanie aparatów słuchu, a także leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. 

 

Rokowanie: 

Powikłania ze strony układu oddechowego lub układu krążenia mogą doprawdzić do 

śmierci w pierwszej dekadzie życia. Zastosowanie przeszczepu komórek macirzystych 

lub enzymatycznej terapii zastępczej może w istotny spoób wydłużyc życie pacjentom z 

zsepołem Hurler. Wczesne postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia jest warunkiem 

powodzenia zarówno w zastosowaniu HSCT jak i ERT. 
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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. 

 

 

 


