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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy z 

powodu całkowitego niedoboru IL12B 

 
Orpha number: ORPHA319558 

 

Definicja choroby: 

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD) z powodu całkowitego niedoboru podjednostki beta interleukiny 12 (IL12B) jest 

wariantem genetycznym MSMD (zob. to hasło). Cechuje się łagodnymi infekcjami wywołanymi 

przez bacillus Calmette-Guérin (BCG) i nawracającymi zakażeniami wywołanymi przez bakterie 

z rodzaju Salmonella. 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania nie jest znana. Wykryto mutacje u 49 pacjentów z 30 rodzeństw 

pochodzących z Indii, Iranu, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej oraz Tunezji.  

 

Opis kliniczny:   

Objawy choroby występują już we wczesnym dzieciństwie. Zakażenie BCG jest najczęstszym 

stwierdzanym zakażeniem, zwykle występującym po szczepieniu. U połowy pacjentów stwierdza 

się zakażenia wywołane przez niedurowe pałeczki z rodzaju Salmonella. Opisano kilka innych 

rodzajów zakażeń, w tym przewlekłą kandydozę skórno-śluzówkową, nokardiozę i zakażenia 

wywołane przez bakterie z rodzaju Klebsiella. W tym typie niedoboru odporności penetracja 

kliniczna jest niepełna.  

 

*Etiologia:   

MSMD z powodu całkowitego niedoboru IL12B wywołana jest przez mutacje homozygotyczne w 

IL12B na chromosomie 5q31.1-q33.1, tj. w genie kodującym podjednostkę IL-12p40. 

Zidentyfikowano 9 różnych  zmutowanych alleli IL12B, w tym 2 niewielkie insercje, 3 niewielkie 

delecje, 2 mutacje miejsc składania eksonów, 1 dużą delecję i 1 mutację typu nonsense.  

 

*Metody diagnostyczne:   

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

IL-12p40 i IL-12p70 można oznaczyć metodą ELISA po aktywacji pełnej krwi przez BCG, 
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BCG+IL-12 i BCG+IFN-gamma.  U chorych brak wykrywalnych poziomów IL-12p70 i IL-12p40, a 

poziomy IFN-gamma są niskie. Badaniami genetycznymi stwierdza się mutacje w IL12B. 

 

Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne postacie genetyczne MSMD, zwłaszcza MSMD z 

powodu całkowitego niedoboru IL12RB1 (zob. to hasło). 

  

Diagnostyka prenatalna:  

Ta postać niedoboru odporności nie jest ciężka i rozpoznanie prenatalne nie jest konieczne.  

 

*Poradnictwo genetyczne: 

MSMD z powodu całkowitego niedoboru IL12B dziedziczy się w sposób autosomalny 

recesywny. Poradnictwo genetyczne jest możliwe w rodzinach, w których już stwierdzono 

mutację w IL12B.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Należy unikać szczepienia BCG u osób z tą chorobą. Leczenie polega na długotrwałym 

podawaniu antybiotyków oraz rekombinowanego IFN-gamma w celu opanowania zakażeń, co w 

większości przypadkach kończy się powodzeniem. Nie zaleca się przeszczepu komórek 

macierzystych hematopoetycznych (hematopoietic stem cell, HST).  

 

Rokowanie:   

Chorzy z tą postacią niedoboru odporności zazwyczaj mają dobre rokowanie.  
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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. 
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