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::  Monogenowa podatność na mikobakteriozy 
związana z chromosomem X  

 

Orpha number: ORPHA319605  

 

Definicja choroby: 

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD; zob. to hasło) związana z chromosomem X (X-linked, XR) jest grupą rzadkich 

niedoborów odporności wynikających z określonych mutacji w genie jednostki regulatorowej 

kinazy inaktywującej kinazę KappaB (IKBKG) lub genie cytochromu b-245 beta (CYBB). 

Charakteryzuje się występowaniem mikobakterioz  u osobników płci męskiej. 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania nie jest znana.  Opisano sześciu pacjentów płci męskiej z XR-MSDM 

wywołaną mutacjami w IKBKG oraz siedmiu z  XR-MSDM wywołaną mutacjami  w CYBB. 

 

*Opis kliniczny:   

XR-MSDM z powodu niedoboru IKBKG dotyka osób płci męskiej, którzy są poza tym zdrowi. 

Najczęściej stwierdzane zakażenia wywołane są przez Mycobacterium avium, Mycobacterium 

bovis BCG i Mycobacterium tuberculosis. U jednego pacjenta opisano inwazyjne zakażenie 

wywołane przez Haemophilus influenza typ B. U dwóch pacjentów stwierdzono łagodne objawy 

dysplazji ektodermalnej anhydrotycznej (anhidrotic ectodermal dysplasia, AED; zob. to hasło) 

ograniczonej do siekaczy mlecznych. U pacjentów z XR-MSMD z powodu niedoboru CYBB 

występuje rozsiana gruźlica wywołana przez BCG lub M. tuberculosis. Chorzy nie są podatni na 

inne choroby zakaźne. 

 

*Etiologia:   

XR-MSMD wynika z hemizygotycznych mutacji w IKBKG lub CYBB. IKBKG (Xq28) koduje 

jednostkę regulatorową kinazy inaktywującej kinazę KappaB. Mutacja ta powoduje zaburzenia w 

wytwarzaniu IL-12 zależnej od komórek T i, w konsekwencji,  w produkcji IFN-gamma. Mutacje 

te zaburzają plastyczność suwaka leucynowego (leucine zipper domain, LDZ) helisy IKBKG, co 

wybiórczo wpływa na szlak sygnałowy CD40-NEMO-NFkB. Te mutacje hipomorficzne związane 
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są z upośledzoną aktywacją przez NF-kB białka c-Rel w odpowiedzi na CD40. CYBB (Xp21.1) 

jest genem kodującym podjednostkę gp91-phox oksydazy NADPH fagocytów. Stwierdzone 

mutacje nie upośledzają wybuchu tlenowego w granulocytach i monocytach, ale wybiórczo 

upośledzają makrofagi i komórki linii B.  

 

*Metody diagnostyczne:   

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych. IFN-gamma, IL-12p40 

i IL-12p70 można oznaczyć metodą ELISA. W komórkach jednojądrzastych pobranych od osób 

z mutacją w IKBKG wykrywa się małe stężenia IFN-gamma and niskie wytwarzanie IL-12 po 

stymulacji fitohemaglutyniną (PHA). Ponadto, wytwarzanie IL-12 przez monocyty po stymulacji 

przez PHA aktywowanych komórek T jest upośledzone. W makrofagach i komórkach linii B osób 

z mutacja w CYBB  aktywność oksydazy NADPH in vitro jest obniżona. Analiza mutacji jest 

konieczna, by określić dokładnie, w których genach są mutacje odpowiedzialne za chorobę, by 

móc wdrożyć szczegółowy plan leczenia.  

 

Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne choroby wywołane mutacjami w IKBKG, np. dysplazję 

ektodermalną z niedoborem odporności (ectodermal dysplasia with immunodeficiency, zob. to 

hasło). Ważne jest, by wykluczyć dysfagocytozę wrodzoną (chronic granulomatous disease,  

CGD; zob. to hasło) spowodowaną mutacjami w CYBB. Inne genetyczne formy MSMD także 

należy wykluczyć.  

 

Rozpoznanie prenatalne:  

Ta postać niedoboru odporności nie jest ciężka, więc diagnostyka prenatalna nie jest konieczna.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Występowanie mikobakterioz u osób płci męskiej spokrewnionych w linii żeńskiej sugeruje 

recesywną formę MSMD związaną z chromosomem X. Poradnictwo genetyczne jest możliwe, 

jeżeli w rodzinie występuje znana mutacja.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Szczepienie BCG należy unikać u osób, u których stwierdzono mutację XR-MSMD. Leczenie 

zazwyczaj obejmuje podawanie IFN-gamma w dodatku do antybiotyków.  

 

Rokowanie:   
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Rokowanie jest dobre. 

 

Ekspert-recenzent: dr Jacinta Bustamante, prof. Jean-Laurent Casanova 
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Tłumaczenie: listopad 2013 

 

 

 

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. 

 

 

 


