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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy  

Orpha number: ORPHA748 

 

*Definicja choroby:  

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD) jest rzadkim zespołem niedoboru odporności cechującym się wąskim zakresem 

podatności na słabo chorobotwórcze prątki, np. bacillus Calmette-Guérin (szczepionka BCG) i 

prątki niegruźlicze (PN). Charakterystyczne są ciężkie nawracające zakażenia, które mogą być 

rozsiane lub umiejscowione.  

 

Epidemiologia:  

Częstość występowania nie jest znana. 

 

*Opis kliniczny: 

MSMD wynikające z autosomalnego recesywnego (AR) całkowitego niedoboru receptora 1 

interferonu gama (IFN-gammaR1) lub receptora 2 (IFN-gammaR2) (zob. te hasła), najcięższe 

warianty, objawiają się we wczesnym dzieciństwie, przy czym pierwsze infekcje występują w 

wieku około trzech lat. Obserwuje się ciężkie rozsiane zakażenia wywołane przez BCG i PN, 

które mogą obejmować tkanki miękkie, szpik kostny, płuca i węzły chłonne. Zakażenia wywołane 

przez Salmonella spp., Listeria monocytogenes i wirusy zostały opisane. Inne postaci 

monogenowej podatności na mikobakteriozy wynikające z częściowego niedoboru IFN-

gammaR1, IFN-gammaR2, całkowitego niedoboru IL-12R-beta1, IL12B, ISG15 lub częściowego 

niedoboru STAT1 i IRF8 oraz MSMD w wyniku recesywnych mutacji związanych z 

chromosomem X (zob. te hasła) są zazwyczaj mniej poważne. Objawy są umiarkowane i 

niektóre postaci ujawniają się po trzecim roku życia, a nawet dopiero u osób dorosłych. Chorzy 

są podatni na zakażenia przez Mycobacterium tuberculosis. Ciężkie objawy spowodowane 

przez niedurowe pałeczki Salmonella opisano u połowy pacjentów, w szczególności u chorych z 

niedoborami IL-12R-beta1 lub IL12B. 

 

*Etiologia:  

Tylko u około połowy pacjentów z MSMD zidentyfikowano gen odpowiedzialny za chorobę. 

Wiadomo, że jest dziewięć genów powodujących MSMD. Siedem z nich dziedziczy się 
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autosomalnie (IFNGR1, IFNGR2, STAT1, IL12B, IL12RB1  i, ostatnio stwierdzone, IRF8 oraz 

ISG15), a dwa są związane z chromosomem X (IKBKG i CYBB). MSMD to heterogeniczna 

grupa chorób. Uważa się, że są one dziedziczone zgodnie z prawami Mendla ze względu na 

dużą liczbę opisanych chorych spokrewnionych i(lub) rodzeństw i(lub) stwierdzonego 

dziedziczenia związanego z chromosomem X. Defekt genetyczny upośledza odporność zależną 

od szlaku IL-12 – IFN-gamma.  Ze względu na dużą heterogeniczność alleliczną, stwierdzono 

już 17 zaburzeń genetycznych, wyróżnionych na podstawie sposobu dziedziczenia, związku z 

brakiem ekspresji białka lub ekspresją wadliwego białka i konkretnej funkcji jaka jest 

upośledzona. Mechanizmy molekularne i komórkowe pozostają w większości przypadków 

nieznane.  

 

*Metody diagnostyczne:  

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyników analiz laboratoryjnych. Poziomy IFN-gamma, 

IL-12p40 i IL-12p70 można mierzyć metodą ELISA po  aktywacji pełnej krwi przez BCG, 

BCG+IL-12 i  BCG+IFN-gamma. Duże stężenia IFN-gamma w osoczu sugerują całkowity 

niedobór IFN-gammaR. Analiza mutacji jest konieczna, by dokładnie określić gen 

odpowiedzialny za chorobę.  

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

 Należy wykluczyć przewlekłą chorobą ziarniniakową, mukowiscydozę i ciężki  złożony niedobór 

odporności oraz całkowite niedobory IRF8 lub STAT1 i  TyK2 (zob. te hasła). 

 

Rozpoznanie prenatalne: 

Diagnostykę prenatalną można proponować rodzinom, u których stwierdzono 

występowanie całkowitego niedoboru IFNGR, który często jest letalny. 

 

Poradnictwo genetyczne:  

MSMD może być dziedziczona w sposób AD, AR lub związany z chromosomem X. 

Poradnictwo genetyczne jest możliwe, jeśli stwierdzono obecność określonej mutacji w 

rodzinie.  

 

Postępowanie i leczenie:   

Szczepienia BCG należy unikać u osób z MSMD. Pacjenci z niedoborami IL-12B, IL-12R-beta1 

czy ISG15 oraz z częściowym niedoborem IFN-gammaR, IRF8 lub STAT1 dobrze odpowiadają 

na antybiotykoterapię i mogą także być leczeni podawaniem IFN-gamma. W niektórych 
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przypadkach może być konieczna resekcja brzusznych węzłów chłonnych. Należy rozważyć 

przeszczepienie  hematopoetycznych komórek macierzystych (hematopoietic stem cells, HSCT) 

u osób z całkowitym niedoborem IFN-gammaR1 lub IFN-gammaR2, ale odsetki  odrzucenia są 

wysokie, prawdopodobnie z powodu dużych stężeń IFN-gamma wykrywanych w surowicy tych 

pacjentów.  

 

Rokowanie:  

Rokowanie zależy od konkretnej mutacji i wynikającego z niej zaburzenia. Niektóre przypadki są 

letalne, w innych zakażenia ustępują po leczeniu antybiotykami.  

 

Ekspert-recenzent: dr Jacinta Bustamante, prof. Jean-Laurent Casanova 

Data: luty 2013 

Tłumaczenie: wrzesień 2013Streszczenie 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. 

 

 

 


