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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy z 
powodu całkowitego niedoboru receptora 1 

interferonu gamma 

Orpha number: ORPHA99898 

 

Definicja choroby:  

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

MSMD) z powodu całkowitego niedoboru receptora 1 interferonu gamma (IFN-gammaR1) jest 

genetycznym wariantem MSMD (zob. to hasło) cechującym się całkowitym niedoborem IFN-

gammaR1. Prowadzi to do upośledzonej odporności zależnej od IFN-gamma i, w rezultacie, do 

ciężkich i często śmiertelnych zakażeń wywołanych przez Bacillus Calmette-Guérin (BCG) i inne 

prątki niegruźlicze (PN). 

 

Epidemiologia:  Częstość występowania nie jest znana.  

 

Opis kliniczny:  Ciężkie i często letalne zakażenia wywołane przez BCG i PN zaczynają się 

we wczesnym dzieciństwie (przed ukończeniem 3. roku życia), ponieważ całkowity niedobór 

wykazuje pełną penetrację kliniczną. Najczęściej wykrywanymi patogenami są m.in. 

Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium smegmatis i Mycobacterium 

peregrinum. Zakażenia są rozsiane i mogą obejmować tkanki miękkie, szpik kostny, płuca, 

skórę, kości i węzły chłonne. Objawy to m.in. gorączka, ubytek masy ciała, 

hepatosplenomegalia, limfadenopatie i zmiany skórne przypominające trąd. Salmonellozę 

opisano u 5% pacjentów. Inne zakażenia wywołane przez cytomegalowirusa, Listeria 

monocytogenes i ludzkiego herpeswirusa 8 opisano w jednym przypadku.  

 

Etiologia: MSMD z powodu całkowitego niedoboru IFN-gammaR1 spowodowana jest 

mutacjami w genie IFNGR1 znajdującym się na chromosomie 6q23-q24. Gen ten koduje 

łańcuch wiążący ligand receptora IFN-gamma i mutacja prowadzi do zatrzymania IFN-gammaR1 

na powierzchni komórki. Obecnie znanych jest ponad 21 mutacji przyczynowych, z których 

większość była homozygotyczna. Wyróżniono dwie klinicznie nierozróżnialne postaci 

całkowitego niedoboru IFN-gammaR1: z ekspresją receptorów na powierzchni komórki lub bez 

ich ekspresji.  

*Metody diagnostyczne:  Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych. Poziomy IFN-gamma, IL-12p40 i IL-12p70 można oznaczyć metodą ELISA, po 
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aktywacji pełnej krwi przez BCG, BCG+IL-12 i BCG+IFN-gamma. Duże stężenia IFN-gamma w 

osoczu sugerują całkowity niedobór IFN-gammaR. Leukocyty i fibroblasty chorych z tym 

niedoborem odporności nie odpowiadają na IFN-gamma in vitro. W obrazie histologicznym 

węzłów chłonnych widoczne są, podobnie jak w trądzie, słabo wyróżnione i słabo zróżnicowane 

wielobakteryjne ziarniniaki z nielicznymi komórkami olbrzymimi. Badania genetyczne wykazują 

mutacje w IFNGR1. 

 

Rozpoznanie różnicowe:  Różnicować należy z innymi genetycznymi formami MSMD, w 

szczególności z całkowitym niedoborem IFN-gammaR2 (zob. to hasło). Należy też wykluczyć 

przewlekłą chorobę ziarniniakową, mukowiscydozę i  ciężki złożony niedobór odporności (zob. te 

hasła). 

 

*Rozpoznanie prenatalne:  Ze względu na to, że wariant ten jest często letalny, proponuje 

się diagnostykę prenatalną rodzinom ze stwierdzoną mutacją w IFNGR1.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne i poradnictwo genetyczne jest możliwe.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Jedyną możliwością wyleczenia MSMD z powodu autosomalnego recesywnego całkowitego 

niedoboru IFN-gammaR1 jest przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych 

(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT). Ze względu na wysokie ryzyko odrzucenia tego 

przeszczepu, podanie przeciwciał pozbawionych IFN-gamma w celu obniżenia poziomu IFN-

gamma przed przeszczepem zwiększy prawdopodobieństwo korzystnego wyniku przeszczepu.  

Ze względu na brak swoistych receptorów, podawanie leczenia interferonem gamma jest 

niewskazane. Należy unikać szczepienia BCG u pacjentów, u których stwierdzono mutację w 

IFNGR1. 

 

Rokowanie:  Rokowanie jest złe, przy czym większość chorych umiera przed ukończeniem 10. 

roku życia.  

 

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

Data: luty 2013 

Tłumaczenie: wrzesień 2013 

 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 3 

 

 

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. 

 

 

 


