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:: Monogenowa podatność na mikobakteriozy z 
powodu całkowitego niedoboru IFNgammaR2  

 

Orpha number: ORPHA 319547  

 

Definicja choroby: 

Monogenowa podatność na mikobakteriozy (Mendelian susceptibily to mycobacterial diseases, 

MSMD) z powodu całkowitego niedoboru receptora 2 interferonu gamma (IFN-gammaR2) jest 

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

gammaR2, co prowadzi do niewykrywalnej odpowiedzi na IFN-gamma i, w rezultacie, do 

ciężkich i często śmiertelnych zakażeń prątkami BCG i innymi prątkami niegruźlicznymi (PN).  

 

*Epidemiologia:  

 Częstość występowania nie jest znana. Dotąd opisano tylko dziesięcioro dzieci z tą chorobą.  

 

*Opis kliniczny:  Ciężkie i często śmiertelne zakażenia BCG i PN zaczynają się we wczesnym 

dzieciństwie (przed ukończeniem 3. roku życia). Najczęściej wykrywane patogeny u tych 

chorych to m.in. Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium 

abscessus oraz Mycobacterium avium. Zakażenia są rozsiane i mogą obejmować tkanki 

miękkie, szpik kostny, płuca, skórę, kości i węzły chłonne. Objawy zakażenia to: gorączka, utrata 

masy ciała, hepatosplenomegalia i limfadenopatie; zakażenia mogą zakończyć się zgonem.  

 

*Etiologia:  Choroba ta spowodowana jest mutacjami w genie IFNGR2 znajdującym się na 

chromosomie 21q22.1-22.2. Gen ten koduje łańcuch przekazujący sygnał receptora IFN 

gamma, element niezbędny w odporności zależnej od IFN-gamma. Dwie postaci nieodróżnialne 

klinicznie zostały podobno wyróżnione na podstawie obecności białka na powierzchni komórki 

lub braku jego ekspresji.  

 

*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, 

BCG+IL-12 lub BCG+IFN-gamma. Leukocyty i fibroblasty od chorych z tym niedoborem 

odporności nie odpowiadają na IFN-gamma in vitro. Badania genetyczne wykazują obecność 

mutacji w IFNGR2. 
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Rozpoznanie różnicowe:  Różnicować należy z innymi wariantami MSMD, w szczególności 

z całkowitym niedoborem IFN-gammaR1 (zob. to hasło). Należy też wykluczyć przewlekłą 

chorobę ziarniniakową, mukowiscydozę oraz ciężki złożony niedobór odporności (zob. te hasła). 

 

*Rozpoznanie prenatalne:   

Ze względu na to, że choroba ta jest często letalna, proponuje się diagnostykę prenatalną 

rodzinom, w których stwierdzono mutację w IFNGR2.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

MSMD z powodu całkowitego niedoboru IFN-gammaR2 dziedziczy się autosomalnie recesywnie 

i zaleca się poradnictwo genetyczne.  

 

*Postępowanie i leczenie:  

Jedyną możliwością wyleczenia MSMD z powodu całkowitego niedoboru IFN-gammaR2 to 

przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (hematopoietic stem cell 

transplantation, HSCT). Ze względu na brak swoistych receptorów nie zaleca się leczenia 

podawaniem IFN-gamma. Szczepienie BCG należy unikać u osób, u których stwierdzono 

mutację w IFNGR2. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest złe i większość chorych umiera przed ukończeniem 10. roku życia.  
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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. 

 

 

 


