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:: choroba Nasu i Hakolego 
 

 

Orpha number: ORPHA2770 

   

 

Definition: 

Choroba Nasu i Hakolego (NHD), zwana także polycystic lipomembranous osteodysplasia with 

sclerosing leukoencephalopathy (PLOSL), jest rzadką dziedziczną leukodystrofią cechującą się 

postępującym otępieniem przedstarczym oraz nawracającymi złamaniami spowodowanymi 

wielotorbielowatymi zmianami kostnymi w kończynach dolnych i górnych.  

 

Epidemiologia: 

Opisano ponad 200 przypadków z całego świata, głównie z populacji Japonii i Finlandii. 

Częstość występowania w Finlandii jest szacowana na 1/500 000 do 1/1 000 000. 

 

*Opis kliniczny: 

Przebieg choroby zwykle obejmuje cztery stadia: utajenia, kostne, wczesne neurologiczne i 

późne neurologiczne. Po prawidłowym rozwoju w dzieciństwie (stadium utajenia), choroba 

zaczyna dawać objawy w wieku młodzieńczym lub u młodych dorosłych (typowy wiek przy 

początku choroby to 20-30 r.ż.), m.in. ból w rękach, nadgarstkach, stawach skokowych i 

stopach. Chorzy następnie zaczynają doznawać nawracających złamań kości z powodu zmian 

wielotorbielowych i osteoporotycznych w kościach kończyn (stadium kostne). W trzeciej lub 

czwartej dekadzie życia (stadium wczesne neurologiczne) u chorych  następują znaczne zmiany 

osobowości (np. euforia, zanik umiejętności oceny sytuacji i zanik zahamowań społecznych) 

charakterystyczne dla zespołu płata czołowego. U chorych typowo występują początkowo 

łagodne, ale postępujące zaburzenia pamięci. Często obserwuje się napady padaczki. W 

ostatnim stadium (stadium późne neurologiczne) chorzy cierpią na głęboką demencję, nie są w 

stanie mówić i poruszać się, zwykle umierają przed ukończeniem 50. roku życia. Przebieg 

choroby bywa też inny, kiedy objawy neurologiczne wyprzedzają kostne.  

 

*Etiologia: 

NHD wynika z mutacji albo w genie <i>TYROBP</i>, albo <i>TREM2</i>, kodujących 

odpowiednio białko adaptorowe wiążące kinazę tyrozynową i receptor wyzwalający receptor 
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eksprymowany na komórkach mieloidalnych 2. Geny te kodują elementy kompleksu 

sygnalizującego biorącego udział w regulacji odpowiedzi immunologicznych, różnicowaniu 

komórek dendrytycznych i osteoklastów oraz w aktywności fagocytarnej mikrogleju. Nieznany 

jest dokładny patomechanizm.  

 

*Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na badaniach klinicznych i radiologicznych. Obrazowanie rentgenowskie 

wykazuje wieloogniskowe zmiany torbielowate kości rąk, nadgarstków, stóp i stawu skokowego. 

Tomografia komputerowa (TK) lub obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) wykazują 

wyraźnie widoczną w płacie czołowym atrofię istoty białej mózgu. Obustronne zwapnienia 

zwojów podstawnych są typowe. We wczesnych stadiach zapis EEG jest prawidłowy, ale w 

późniejszych stadiach wykazuje rozmyte spowolnienie i aktywność w obszarze generującym piki 

międzynapadowe. Histopatologicznie, obserwuje się ubytek aksonów i mieliny oraz gliozę 

włókienkową. W przypadkach wątpliwych rozpoznanie potwierdza się molekularnymi badaniami 

genetycznymi.   

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Współwystępowanie otępienia czołowego rozpoczynającego się w czwartej dekadzie życia i 

radiologicznie widocznych torbielowatych zmian kostnych jest niemal patognomoniczne i ułatwia 

różnicowanie  NHD z innymi postaciami rodzinnego i nierodzinnego otępienia czołowo-

skroniowego, np. otępieniem czołowo-skroniowym i parkinsonizmem związany z chromosomem 

17 (zob. to hasło).  

 

*Rozpoznanie prenatalne:  

Ze względu na małą częstość nosicielstwa mutacji w populacji ogólnej diagnostyka prenatalna 

jest zazwyczaj nieuzasadniona z wyjątkiem populacji  izolowanych genetycznie.  

 

*Poradnictwo genetyczne:  

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. Dzieci osoby dotkniętej NHD są zdrowymi 

nosicielami mutacji, chyba że także odziedziczyły mutację patogenną w genie <i>TYROBP</i> 

lub <i>TREM2</i> od drugiego rodzica. Badania przed wystąpieniem objawów są dostępne 

komercyjnie.  

 

Postępowanie i leczenie: 
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Choroba ta jest nieuleczalna. Postępowanie jest wspomagające. Leki przeciwpadaczkowe 

podawane są w celu zapobieganiu napadom. Zaleca się systematyczną kontrolę ortopedyczną i 

neurologiczną.  

 

Rokowanie: 

NHD jest chorobą postępującą prowadzącą do zgonu zazwyczaj w piątej dekadzie życia.  

 

Recenzent-ekspert:  dr Juha Paloneva 

Data: wrzesień 2012 

Tłumaczenie: wrzesień 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. 

 

 

 


