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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy z 
powodu całkowitego niedoboru ISG15  

 

Orpha number: ORPHA319563 

 

 

*Definicja choroby: 

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD) z powodu całkowitego niedoboru ISG15 jest genetycznym wariantem MSMD (zob. to 

hasło). Cechuje się zakażeniami wywołanymi przez Bacillus Calmette-Guérin (BCG). 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania nie jest znana. W 2012 opisano trzech pacjentów z dwóch 

niespokrewnionych rodzeństw z Turcji i Iranu.  

 

*Opis kliniczny:   

U pacjentów stwierdza się zakażenia wywołane przez BCG. Opisano chorych w wieku 12 lub 15 

lat, u których w przeszłości wystąpiły zakażenia wieloma różnymi wirusami, ale przeważnie bez 

szczególnie poważnych następstw.  

 

*Etiologia:   

MSMD z powodu całkowitego niedoboru ISG15 wynika z mutacji w ISG15 (1p36.33). Jest to 

gen, który koduje wewnątrzkomórkowe podobne do ubikwityny białko indukujące syntezę IFN-

alfa oraz IFN-gamma. Mutacje te upośledzają wydzielanie ISG15 przez leukocyty. Cząsteczka ta 

odgrywa istotną rolę w indukowaniu syntezy IFN-gamma i jest potrzeba dla optymalnej 

odporności na mikobakterie.  

 

*Metody diagnostyczne:   

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

IL-12p40 oraz IL-12p70 można oznaczyć metodą ELISA po aktywacji pełnej krwi przez BCG, 

BCG+IL-12 i BCG+IFN-gamma. Podobnie jak chorzy z niedoborem IL12RB1, osoby z 
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niedoborem ISG15 wytwarzają niewielkie ilości IFN-gamma, podczas gdy wytwarzają IL12p40 i 

IL12p70 w prawidłowych ilościach. Badania genetyczne wykazuję mutacje w ISG15. 

 

Rozpoznanie różnicowe:   

Należy wykluczyć inne przyczyny MSMD, w szczególności MSMD z powodu całkowitego 

niedoboru IL12RB1 (zob. to hasło).  

 

Diagnostyka prenatalna:   

Omawiany niedobór odporności nie jest ciężki i rozpoznanie prenatalne nie jest konieczne. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

MSMD z powodu całkowitego niedoboru ISG15 dziedziczy się w sposób autosomalny 

recesywny i poradnictwo genetyczne jest zalecane.  

 

Postępowanie i leczenie:  

Należy unikać szczepienia BCG u osób, u których stwierdzono mutację w ISG15. Leczenie 

zazwyczaj obejmuje długotrwałe podawanie antybiotyków wraz z rekombinowanym IFN-gamma. 

 

Rokowanie:   

Przy prawidłowym leczeniu, zakłada się że rokowanie jest dobre.  
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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. 

 

 

 


