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Prehľad 
Alfa-manozidóza je dedičné lyzozómové ochorenie charakterizované imunodeficitom, faciálnou 
a skeletálnou abnormalitou, poruchou sluchu a intelektuálnym deficitom. Vyskytuje sa približne u 1 na 
500000 živonarodených detí. Deti po narodení sú bez akýchkoľvek príznakov, avšak ochorenie postupne 
progreduje. Niektoré deti sa narodia s equinóznymi nohami, alebo v priebehu prvého roku života sa u nich 
rozvinie hydrocefalus. Medzi hlavné príznaky ochorenia patria imunodeficit (prejavujúci sa rekurentnými 
infekciami, predovšetkým v prvej dekáde života), skeletálne abnormality (mierne až stredne závažná 
dyzostóza multiplex, skolióza a deformity sterna), porucha sluchu (mierna až stredne závažná 
senzorineurálna porucha sluchu), postupné zhoršenie mentálnych funkcií a reči, a často aj periódy 
psychózy. Asociované motorické postihnutie zahŕňa svalovú slabosť, abnormality kĺbov a ataxiu. Faciálny 
dysmorfizmus je charakterizovaný s veľkou hlavou a prominujúcim čelom, výrazným obočím a plochým 
koreňom nosa, makroglosiou, široko uloženými zubami a prognáciou. Mierny strabizmus je častý. Klinická 
variabilita je signifikantná, predstavuje kontinuum rôznych stupní závažnosti ochorenia. Ochorenie je 
spôsobené deficitom lyzozomálnej alfa-manozidázy. Alfa- manozidóza je dedičné ochorenie autozómovo 
recesívneho charakteru a spôsobené mutáciou v géne MAN2B1 lokalizovaného na chromozóme 19 
(19p13.2-q12). Diagnóza je stanovená na základe merania aktivity alfa-manozidázy v leukocytoch alebo 
iných bunkách s jadrom a môže byť potvrdená genetickým vyšetrením. Je prítomné zvýšené vylučovanie 
moču bohatého na manózové oligosacharidy, táto skutočnosť však nie je diagnostickým kritériom 
manozidózy. Diferenciálna diagnóza zahŕňa iné lyzozomálne ochorenia ako aj rôzne typy 
mukopolysacharidóz. Genetická konzultácia je esenciálna z hľadiska vysvetlenia charakteru ochorenia a 
vyhľadávania prenášačov. Prenatálna diagnostika je možná a je založená na biochemických 
a genetických metódach. Manažment musí byť proaktívny so zameraním na prevenciu komplikácií 
a liečbu symptómov. Infekcie musia byť liečené často. Pre hromadenie tekutiny v strednom uchu pacienti 
často vyžadujú otorinolaryngologickú liečbu a používanie sluchových aparátov je konštante potrebné. 
Skoré edukačné intervencie pre vybudovanie sociálnych zručností sú nevyhnutné a fyzioterapia je dôležitá 
pre zlepšenie telesných funkcií. Ortopedická operácia je v niektorých prípadoch nevyhnutná. Dlhodobá 
prognóza je nepriaznivá. Je prítomná zákerná pomalá progresia neuromuskulárnych a skeletálnych 
symptómov počas niekoľkých dekád, ktorá spôsobí, že veľká väčšina pacientov je na vozíčku. Pacienti sú 
sociálne závislí, mnohí sa dožívajú aj 50. roku života. 
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