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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy z 
powodu częściowego niedoboru STAT1  

Orpha number: ORPHA319595 

 

*Definicja choroby:  

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD) z powodu częściowego niedoboru białka STAT1 (signal transducer and activator of 

transcription 1) jest genetycznym wariantem MSMD (zob. to hasło). Charakteryzuje się 

częściowym upośledzeniem szlaku sygnałowego interferonu gamma (IFN-gamma), co prowadzi 

do łagodnych w przebiegu mikobakterioz.  

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana. W 2001 roku opisano dwóch pacjentów z 

niespokrewnionych rodzin, którzy  cierpieli tylko na łagodną MSMD. Od 2001 roku opisano do 

sześciu innych rodzin, u których występuje częściowy dominujący niedobór STAT1 związany z 

MSMD.  

 

Opis kliniczny: 

Pierwsze zakażenia występują po ukończeniu trzech lat życia, wywołane najczęściej słabo 

wirulentnymi prątkami Mycobacterium bovis  BCG lub kompleksem Mycobacterium avium albo 

bardziej zjadliwym Mycobacterium tuberculosis. Penetracja kliniczna jest niepełna i u niektórych  

nosicieli mutacji nie występują objawy choroby, a u innych - tylko bardzo łagodne objawy 

kliniczne. U żadnego z dotychczas opisanego pacjenta nie rozwinęła się ciężka choroba 

wirusowa.  

 

Etiologia: MSMD z powodu częściowego niedoboru STAT1 wynika z heterozygotycznych 

mutacji w STAT1 na chromosomie 2q32.2-q32.3. Jest to gen kodujący białko 1 przekazujące 

sygnał i aktywujące transkrypcję (signal transducer and activator of transcription 1 protein). 

Opisano dwie różne formy: jedna dotyczy forsforylacji, druga upośledza czynność wiązania 

DNA.  

 

Poradnictwo genetyczne: Dziedziczenie jest autosomalne dominujące i poradnictwo 

genetyczne jest możliwe.  
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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. 

 

 

  


