


Srebrzyca (argyria)

To choroba powstała wskutek 
długotrwałego (zewnętrznego 
lub wewnętrznego) 
gromadzenia się związków  
srebra w organizmie. Może 
być absorbowane przez 
organizm przez drogi 
oddechowe i skórę. Po dostaniu 
się do krwiobiegu trafia do 
wątroby i tam się odkłada.

Charakterystyczny objaw:
• zmiana barwy skóry, linii 

dziąseł i paznokci na 
niebieskoszarą. Są to 
nieodwracalne stany- nawet 
po odstawieniu srebra. 

Można spróbować zmniejszyć 
intensywność kolorytu skóry-
poprzez laseroterapię.



Alkaptonuria (orchronoza)

Jest to uwarunkowana genetycznie 
choroba , w wyniku której 
organizm nie rozkłada dwóch 
aminokwasów; fenyloalaniny i 
tyrozyny. 
W konsekwencji kwas  
homogentyzowy gromadzi się w 
organizmie doprowadzając do 
objawów m.in.

• zmieniając kolor skóry,

• doprowadzając do zapaleń 
ścięgien 
i stawów,

• upośledzenia nerek czy nawet 
zastawek serca. 

Choroba dziedziczona w sposób 
autosomalny recesywny. 
W przypadku podejrzenia 
wystąpienia alkaptonurii wykonuje 
się chromatografię gazową-
badanie moczu.





Słoniowacizna

Jest to choroba  dotycząca naczyń 
limfatycznych. Dotyka szczególnie 
kończyn- zarówno dolnych jak 
i górnych. Powoduje ich silny 
obrzęk. W przebiegu słoniowacizny 
dochodzi do niedostatecznego 
odprowadzenia toksyn przez węzły 
chłonne od tkanek- gromadzą się 
one między komórkami.

Do nieprawidłowości należą:

• brak naczyń włosowatych

• wady w budowie naczyń

• Choroba Milroya

Leczenie słoniowacizny polega na 
podawaniu odpowiednich leków, 
które powinny zmniejszyć obrzęk, 
stosowanie maści, ćwiczenia 
rehabilitacyjne, drenaż limfatyczny 
oraz ostatecznie leczenie 
operacyjne.



Zespół Retta

To choroba uwarunkowana 
genetycznie związana z 
chromosomem X. Choroba atakuje  
po kilku,  kilkunastu miesiącach 
dziecka- dotyczy prawie wyłącznie 
dziewcząt. Jest to spowolnienie 
rozwoju dziecka.

Objawy:

 problem z raczkowaniem 
i chodzeniem 

 zmniejszony kontakt 
wzrokowy. 

 często dochodzi do padaczki 
bądź niepełnosprawności.

Są cztery etapy zespołu Retta, 
które stopniowo jeszcze bardziej 
upośledzają dziewczynkę.
Aby leczyć zespół Retta można 
poddać dziewczynkę intensywnej 
rehabilitacji.



Heterochromia

Jest to choroba polegająca na 
posiadaniu dwóch różnych 
odcieni tęczówki oka. 
Heterochromia nie jest 
uciążliwa i nie powoduje 
wady wzroku. Spowodowana 
jest brakiem pigmentu 
melaniny lub jej nadwyżki. 
Do najczęstszych przyczyn 
heterorchomii zalicza się:

• Dziedziczenie

• Jaskrę

• Nerwiakowłókniatowatość 
typu 1

• Stany  zapalne siatkówki, 
rogówki



Narkolepsja

Przyczyną narkolepsji jest 
najprawdopodobniej mutacja 
genu kodującego antygen HLA, 
znajdującego się na chromosomie 
6.. Jest to choroba objawiająca 
się przede wszystkim:

 nadmiernymi napadami snu 
w ciągu dnia

 epizodami nagłej utraty 
napięcia mięśniowego 
(katapleksja). 

 halucynacje i porażenia 
przysennego podczas 
budzenia się i zasypiania.

Stosuje się leczenie objawowe. 
Aby zapobiec stosuje się 
przeróżne leki np. przy 
katapleksji potrzebne są środki 
przeciwdepresyjne.



Achondroplazja (karłowatość)

Jest to choroba genetycznie 
uwarunkowana, wrodzona
o dziedziczeniu autosomalnym 
dominującym. Prowadzi do 
nieprawidłowego kostnienia 
śródchrzęstnego, co powoduje:

• zaburzenie rozwoju 
pewnych kości 

• karłowatość. 

• szpotawość kolan. 

Chorobę  można zobaczyć już 
w  trzecim trymestrze ciąży. 

Najczęściej stosuje się operacje 
kości i stawów. Leczenie trwa 
wiele lat- kości można 
wydłużyć nawet do 25 cm. 



Progeria

Jest to zespół progerii Hutchinsona-
Gilforda - występuje jako bardzo 
rzadkie schorzenie uwarunkowane 
genetycznie (mutacja genu LMNA), 
w wyniku którego człowiek zaczyna 
się zbyt wcześnie starzeć. Przyczyną 
są jądra komórkowe nierozwijające 
się w sposób prawidłowy. Organizm 
starzeje się o 8-10 lat w przeciągu 
roku.

!Gen  LMNA, jest odpowiedzialny za 
syntezę białka wpływającego na 
strukturę błony jądra komórkowego!

Na początku u dziecka nie ma 
żadnych objawów.  Dopiero po 2 roku 
życia skóra zaczyna wiotczeć.

Dzieci cierpiące na ten zespół 
dożywają średnio 14 lat. Najczęściej 
umierają na zawał, uszkodzenie 
serca, wyniszczeniem organizmu.



Objawy progerii

• Późne ząbkowanie

• Łysina

• Słabo rozwinięta 
szczęka 

• Nieproporcjonalnie  
duża głowa

• Wytrzeszcz oczu

• Dostrzegalne żyłki na 
głowie

• Cienkie, wątłe 
kończyny

• Koślawe biodra

• Wystające stawy

• Krótkie obojczyki 



Skóra pergaminowa

Jest to rzadka, ale bardzo groźna 

choroba skóry.

Jest to choroba skóry 

uwarunkowana genetycznie-

dziedziczona w sposób autosomalny 

recesywny. Podczas jej przebiegu 

nie następują procesy naprawcze 

uszkodzonego przez Słońce DNA. 

Po kontakcie takiej skóry ponownie 

z promieniami Słońca może dojść 

do rozwoju nowotworu. Przyczyną 

choroby jest aż 8 mutacji 

genetycznych zaangażowanych 

w naprawę DNA



Objawy skóry 

pergaminowej

OBJAWY
 Odbarwienie skóry

 Piegi

 Utrata prawidłowego 

koloru skóry

 Przedwczesne starzenie się 

skóry

 Częste poparzenia 

słoneczne

 Utrata słuchu

 Częste zapalenia rogówki



LECZENIE

Jest to choroba uwarunkowana genetycznie, dlatego nie jest możliwe 
zastosowanie leczenia przyczynowego. Jedyne co można robić to 
spróbować załagodzić jej objawy.

Unikanie kontaktu ze słońcem, stosowanie kremów z wysokim filtrem 
i przyjmowanie witaminy D. 



Śmiertelna bezsenność 

rodzinna

Śmiertelna bezsenność 
rodzinna to bardzo rzadka, 
nieuleczalna choroba mózgu. 
Jest dziedziczna- dziedziczona 
autosomalnie dominująco.  
Zmutowane białko- prion-
zamiast 
w swojej strukturze posiadać 
asparaginę przekształca ją 
w kwas asparaginowy. Do 
mutacji dochodzi w obszarze 
odpowiedzialnym za regulację 
snu.

Choroba jest nieuleczalna. 
Cały czas trwają badania nad 
nowoczesnymi metodami 
terapii genowej.



Objawy 



Choroba Morquio

Przyczyną choroby jest 

autosomalna recesywna mutacja 

genetyczna. Występują dwa typy:

 Zespół Morquio typu A 

(mutacja genu GALNS- cięższy 

przebieg choroby)

 Zespół Morquio typu B 

(mutacja genu GLB1-

łagodniejszy przebieg 

kliniczny)

Pierwsze objawy choroby mogą 

wystąpić miedzy 1. a 3. rokiem 

życia. 

Konsekwencją jest niedobór enzymów 

lizosomalnych

w komórce. U chorego na zespół 

Morquio w wyniku bloku 

enzymatycznego dochodzi do 

kulminowania się w komórkach 

nierozłożonych glikozoaminoglikanów. 



Najbardziej znanym objawem 

Choroby Moruio jest 

osteochondrodysplazja (zaburzenia 

rozwoju kości i chrząstki)



Zespół Unera Tana

Chorzy na zespół Unera 

Tana chodzą na 

czworakach. Zbadano to 

na podstawie jednej 

z tureckich  rodzin 

zamieszkałej w 

niewielkiej wsi. 

Kolejnymi  objawami są 

prymitywna mowa 

i wrodzone upośledzenie 

umysłowe. Jest to krok 

w tył w ewolucji 

człowieka.



Wrodzona miotonia 

(choroba Thomsena)

Jest to kolejna, bardzo rzadka choroba 
dziedziczna autosomalnie 
dominująco. Wpływa na rozluźnienie 
mięśni. Charakteryzuje się 
przedłużonym spazmem tonicznym 
mięśni, które powstają po pierwszym 
arbitralnym ruchu. 

!Przyczyną wystąpienia choroby 
jest patologia błon mięśniowych!

OBJAWY

• Naruszenie normalnego 
chodzenia

• Uogólniona hipertrofia mięśni

• Skurcz miotonowy

Chorobę leczy się lekami 
przeciwdrgawkowymi  
i suplementami z wapniem, ponadto 
fizykoterapia i ćwiczenia 
terapeutyczne są wskazane.



Dystrofia mięśniowa 

Beckera

Jest to jedna z najczęściej  
występujących dystrofii 
mięśniowych. Jest to zaburzenie 
genetyczne, 
w którego przebiegu dochodzi do 
zwyrodnień i zaników mięśni 
szkieletowych.

Dystrofii Beckera nie można 
wyleczyć za pomocą leczenia 
przyczynowego.

Aby zniwelować objawy należy  
leczyć się farmakoterapią (sterydy), 
rehabilitacją, stosować odpowiednią  
wysokobiałkową dietę.



Objawy

Najczęściej choroba objawia się najciężej między 5. a 30. rokiem życia. Natomiast pierwsze 

objawy można zauważyć już między 2. a 6. rokiem życia. Są to m.in. 

• Utrudnienie nauki chodzenia, ,,kaczy chód”, skłonności do upadków,

• Objaw Growsa 

• Skolioza i pogłębianie lordozy lędźwiowej

• Opóźniony rozwój mowy



Hipertrichoza

(zespół Ambras)

Hipertrichoza tzw. syndrom wilkołaka to 
choroba  genetyczna ujawniająca się 
nadmiernym owłosieniem ciała.

Jest to zaburzenie spowodowane 
mutacją genu SOX3 znajdującego się na 
jednym z chromosomów płciowych X. 
Zatem, zachorować mogą i kobiety 
i mężczyźni.

Syndrom wilkołaka objawia się obfitym 
owłosieniem na całym ciele- w tym na 
twarzy. Cykl rozwoju włosów u 
zdrowego człowieka wygląda 
następująco:

• Faza anageniczna (wzrost)

• Faza katageniczna (śmierć miszków 
włosowych)

• Faza telogeniczna (wypadanie)

W przypadku hipertrichozy faza 
anageniczna dominuje pozostałe fazy.

Niestety nie ma leku, który wyleczyłby 

to schorzenie. Można jedynie golić 

systematycznie włosy , chodzić na 

zabiegi kosmetyczne oraz spróbować 

zabiegów laserowej depilacji.



Zespół Noonan

Jest to choroba  genetyczna-
dziedziczona  autosomalnie 
dominująco. Podłożem zespołu 
Noonan jest mutacja genów 

• PTPN11 (Zespół Noonan typu 1)

• KRAS (Zespół Noonan typu 3),

• SOS1 (Zespół Noonan typu 4).

Mutacje identyfikowane 
w powyższych genach  powodują 
nadmierną aktywność białkowych 
produktów tych genów. Choroba jest 
podobna do zespołu Turnera poprzez 
fenotypy. 

Nie ma leczenia przyczynowego tej 
choroby. W przypadku 
niskorosłości rozważa się podanie 
hormonu wzrostu.



Objawy chorych 

na zespół Noonan
 deformacje mostka, 

 skolioza i inne wady kręgosłupa, 

 zaburzenia krzepliwości krwi, 

 niedosłuch.

 niskorosłość, 

 wady rozwojowe twarzoczaszki i serca

 nieprawidłowościami hematologicznymi. 

 czasem upośledzenie umysłowe.



Zespół Marfana

Jest to choroba genetyczna 
tkanki łącznej z grupy 
fibrylinopatii. 

Przyczyną zespołu jest 
mutacja w genie fibryliny-1 
(FBN1).

Może zdarzyć się 
prawdopodobieństwo, że 
choroba nie będzie 
dziedziczona po rodzicach, 
tzw. de novo występuje tu w 
25%. Jest to choroba 
dziedziczona autosomalnie 
dominująco.

Abraham Lincoln był osobą 
cierpiącą na tą chorobę.



Objawy zespołu 

Marfana

• wysoki wzrost, 

• wysokie i wąskie podniebienie, 

• wady wzroku, 

• zawroty, 

• omdlenia, 

• przewlekłe zmęczenie, 

• wady układu sercowo-naczyniowego, 

• odma opłucnowa, 

• zmniejszona ilość tkanki tłuszczowej



Zespół kociego krzyku

Jest to choroba genetyczna. 
Objawia się charakterystycznym 

płaczem- przypominającym 
miałczenie kota. Przyczyną jest 
delecja- urata części materiału 

genetycznego w krótkim ramieniu 
chromosomu 5. Nie ma wtedy 

genów biorących udział 
w prawidłowym rozwoju mózgu.

Ta mutacja jest spontaniczna- nie 
dziedziczna. 

Inne objawy: 
 Małogłowie

 Okrągła, asymetryczna twarz,

 Guzy czołowe,

 Mała żuchwa,

 Szeroko rozstawione oczy

 Problemy układu 
pokarmowego

 Opóźniony rozwój motoryczny

Aby stwierdzić Zespół kociego 

krzyku należy wykonać testy na 

kariotyp.

Nie można wyleczyć tej choroby. 

Załagodzeniem objawów jest 

rehabilitacja.



Dysplazja 

Lewandosky’ego-Lutza

Jest to uwarunkowana 

genetycznie choroba skóry. Jej 

istotą jest nieprawidłowe 

namnażanie się komórek skóry, 

tworzą narośle, przypominające 

korę drzewa.

Aby wirus mógł zacząć działać, 

człowiek musi posiadać mutację 

chromosomu nr 17 w obrębie 

dwóch genów EVER1 i EVER2. 

Ta mutacja powoduje obniżenie 

stanu odpornościowego skóry. 

Ta predyspozycja jest 

dziedziczona autosomalnie 

recesywnie.



Objawy i leczenie

Objawy to zmiany skórne na całym ciele z wyłączeniem 
paznokci i owłosionej skórze głowy. 

Leczenie na podawaniu leków z grupy retinoidów, 
które hamują penetrację wirusa w warstwach skóry. Zmiany 

chorobowe można usunąć za pomocą operacji chirurgicznej- jednak 
choroba się nawraca.



Fibrodysplazja (FOP)

Fibrodysplazja to inaczej postępujące 
kostniejące zapalenie mięśni. To bardzo 
rzadka choroba tkanki łącznej 
uwarunkowana genetycznie. Polega na 
tworzeniu się mas kostnych w 
mięśniach, więzadłach, ścięgnach, 
stawach oraz torebkach stawowych. 

Przyczyną jest wada genetyczna, która 
prowadzi do nadprodukcji białka 
BMP4, które bierze udział w regulacji 
wzrostu kości. Pierwsze objawy 
pojawiają się do 10 roku życia. Bolesne 
obrzęki tkanek miękkich zaczynają 
kostnieć (najczęściej okolice 
kręgosłupa). Choroba przebiega 
rzutami tzn. pojawiają się co jakiś czas 
nowe, patologiczne kości. 
W największym stadium choroby 
człowiek zastyga w bezruchu. Aby 
leczyć to chorobę należy brać udział 
w fizykoterapii i kinezyterapii. Nie 
można wykonywać żadnych zabiegów 
operacyjnych.



Pierwsze objawy pojawiają się do 10 roku życia. 
Bolesne obrzęki tkanek miękkich zaczynają kostnieć 
(najczęściej okolice kręgosłupa). Choroba przebiega 
rzutami tzn. pojawiają się co jakiś czas nowe, 
patologiczne kości. 
W największym stadium choroby człowiek zastyga 

w bezruchu. Aby leczyć to chorobę należy brać udział 
w fizykoterapii i kinezyterapii. Nie można wykonywać 
żadnych zabiegów operacyjnych.



Zespół Pradera-Williego 

Jest to uwarunkowany 
genetycznie zespół wad 
rozwojowych. Jednym 
z charakterystycznych objawów 
jest ciągłe odczuwanie głodu 
prowadzące do otyłości. Aby 
zaspokoić głód chory obsesyjnie 
poszukuje jedzenia. 

Objawy to niska masa 
urodzeniowa dziecka, słaby 
odruch ssania, wolniejszy rozwój 
psychofizyczny, niedorozwój 
narządów płciowych 
zewnętrznych, hiperfagia, niski 
wzrost, problemy ze snem, 
zaburzenia zachowania.

Zespół może doprowadzić do 
rozwoju osteoporozy, otyłości, 
cukrzycy. 



Przyczyny 

występowania Zespołu 

Pradera-Williego
Przyczyną są wady genów znajdujące się na chromosomie 15. 

• Pierwszym błędem genetycznym jest delecja- utrata fragmentu 
odcinka DNA.

• Druga przyczyna to disomia matczyna- nieprawidłowy podział 
komórki w wyniku którego  dziecko otrzymuje dwie kopie 
chromosomu nr 15 matki, a ojca ginie. 

• Trzecia możliwa przyczyna to mutacja centrum imprintingu- geny 
od ojca są obecne, ale nieaktywne.



Leczenie 

Choremu podaje się hormon wzrostu, czasem 
niezbędna jest rehabilitacja, przy 
zaburzeniach zachowania- konieczna 
konsultacja z psychologiem.



Zespół Proteusza

Bardzo rzadko występująca 
choroba uwarunkowana 
genetycznie. Polega na 
asymetrycznym przeroście 
tkanki skórnej i zaburzeniu 
rozwoju kości. Główną 
przyczyną tej choroby jest 
mutacja punktowa genu 
AKT1.

Występuje tzw. mozaika 
genetyczna-

w organizmie występują 
zarówno zdrowe jak 
i zmienione komórki. 

Syndrom nie jest chorobą 
dziedziczną.

Leczenie jak dotąd polega na 
operacji amputowania 
kończyny dotkniętej chorobą.



OBJAWY ZESPOŁU 

PROTEUSZA
• znaczna deformacja ciała, 

• obciążony układ krążenia, 

• opóźnienie rozwoju psychofizycznego, 

• zaburzenie chodu przez zgrubienie podeszw stóp, 

• drżenie rąk,

• bóle głowy,

• występowanie oponiaków.



Otyłość związana 

z mutacją 

w genie MC4R

Mutacja w genie MC4R, który 
jest zlokalizowany na 
chromosomie 18q22, jest 
najczęstszą udokumentowaną 
genetyczną przyczyną związaną 
z rozwojem otyłości 
wczesnodziecięcej. 

Dziedziczy się w sposób 
autosomalny dominujący. 
Blokada MC4R  powoduje 
wzmożone łaknienie, spadek 
wydatku energetycznego oraz 
obniżenie ciśnienia tętniczego 
krwi.  

Ciekawostka! U pacjentów 
heterozygotycznych rozwój 
otyłości jest mniej nasilony.

Główną metodą leczenia tej otyłości jest 

przestrzeganie diety i aktywność fizyczna. Nie 

istnieje leczenie przyczynowe. Obiecującym 

lekiem jest setmelenotyd powodujący 

redukcję masy ciała- jednak jest on we 

wstępnej fazie badań klinicznych



Zespół AlstrÖma 

To rzadka, wieloukładowa choroba 
charakteryzująca się

• dystrofią czopków i pręcików,

• utratą słuchu,

• otyłością, 

• opornością na insulinę.

Dziedziczy się ją w sposób 
autosomalny recesywny-
spowodowana m u t a c j ą  g e n u  
A L M 1  zlokalizowanego na 
krótkim ramieniu chromosomu 2. 

Charakterystyczne dla tego zespołu 
są zaburzenia dotyczące zmysłów 
wzroku i słuchu- do pierwszych 
objawów należą oczopląs 
i światłowstręt- a z czasem ślepota.  U ok. 40% pacjentów pojawia się 

nadciśnienie tętnicze. Chorzy na 

zespół AlstrÖma powinni być pod 

stałą opieką wielospecjalistyczną 

w zależności od pojawiających się 

objawów. 



Rodzinna polipowatość 

gruczolakowata

Jest ona chorobą uwarunkowaną 
genetycznie, dziedziczącą się 
w sposób autosomalny 
dominujący. Wywołuje ją mutacja 
genu APC zlokalizowanego na 
chromosomie 5q21-22. Białko 
APC jest antyonkogenem, czyli 
genem supresorowym 
nowotworów. 

Głównym objawem klinicznym 
jest tworzenie się polipów 
w jelicie grubym, a także żołądku, 
dwunastnicy i jelicie cienkim. 
Większość pacjentów tej choroby 
pochodzi z rodzin dotkniętych 
mutacją, czyli ze skiriningu 
rodzinnego.  Leczenie 
chirurgiczne polega na wykonaniu 
pankreatoduodenektomii. 



Zespół Kabuki

To zespół genetyczny 

charakteryzujący się 

występowaniem 

specyficznych dysforii 

(podobieństwo do 

ucharakteryzowanych twarzy 

aktorów tradycyjnego 

japońskiego teatru Kabuki), 

anomalii kostnych, 

niepełnosprawności 

intelektualnej i zahamowania 

tempa wzrastania tuż po 

urodzeniu. Uszkodzony gen 

KMT2D jest przyczyną 

choroby 

i dziedziczy się autosomalnie 

dominująco. 



Objawy i leczenie
Rozwój mowy jest opóźniony. Występuje także 
nadmierna ruchomość stawów, która predysponuje do 
zwichnięć.

Leczenie powinno opierać się na podawaniu hormonu 
wzrostu, rehabilitacji ruchomej, pracy z logopedą, 
pedagogiem i psychologiem oraz opiekę zdrowotną 
w zależności od objawów pojawiających się u 
chorego.



Homocystynuria 

klasyczna

Jest to wrodzona wada metabolizmu 
na szlaku przemian egzogennych 
aminokwasów siarkowych, do 
których należą metionina, 
homocysteina, cysteina. Jest 
związana z deficytem lub znacznie 
obniżoną aktywnością enzymu beta-
syntazy cystationiny (CbS), której 
gen jest zlokalizowany na 
chromosomie 21. Dziedziczy się ją 
autosomalnie recesywnie. 



Choroba Norriego 
Jest rzadkim zaburzeniem 

o dziedziczeniu recesywnym 

sprzężonym 

z chromosomem X.

Chorują prawie wyłącznie 

mężczyźni, kobiety są 

nosicielkami. Spowodowana 

jest mutacją w genie NDP , 

kodującym 133-

aminokwasowe białko. 

Dochodzi do zmętnienia 

rogówki, która staje się 

nieprzezroczysta. 

Konieczna może być operacja 

usunięcia zaćmy lub ponownego 

przymocowania siatkówki. 

Działania te mogą zapobiec 

skurczeniu się gałek ocznych. U 

pacjentów z niedosłuchem stosuje 

się aparaty słuchowe lub 

przeprowadza zabieg 

wszczepienia implantu 

ślimakowego.



Objawy i leczenie
W okresie noworodkowym dzieci są zdrowe.
Z wiekiem ujawniają się zmiany w układzie 

• kostno-stawowym np. skolioza i kifoza, 

• w narządzie wzroku np. podwinięcie soczewek do dołu, 

• w układzie sercowo-naczyniowym np. zatorowość. 

• niepełnosprawność intelektualna i siność marmurkowa. 

W leczeniu stosowana jest wit. B6 – konieczna jest więc 
systematyczna dieta. 



Objawy

Charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem siatkówki 
i wrodzoną ślepotą. Z zaburzeniami widzenia często 
współistnieją czuciowo-nerwowy niedosłuch, opóźnienie 
rozwoju, niepełnosprawność intelektualna i/lub zaburzenia 
zachowania



Ataksja Friedreicha

Jest najczęstszą uwarunkowaną 
genetycznie ataksją móżdżkową, 
w której dochodzi do uszkodzenia 
rdzenia kręgowego, móżdżku, 
mięśnia sercowego, mięśni 
szkieletowych oraz trzustki. 
Dziedziczy się w sposób 
autosomalny recesywny. 

Większość przypadków jest 
powodowana przez mutację 
dynamiczną (powtórzenie trójki 
GAA) w genie FXN 
zlokalizowanym na chromosomie 
9, kodującym frataksynę. 

Rozpoczyna się zaburzeniem 
chodu. Pojawiają się objawy 
dysfunkcji sznurów tylnych rdzenia 
kręgowego, korzeni grzbietowych, 
neuropatii obwodowej. FRDA nie 
wpływa na sprawność 
intelektualną. 

Jest to choroba nieuleczalna i wymaga opieki 

multidyscyplinarnej. Pacjenci powinni wykonywać 

coroczne EKG, być pod opieką ortopedy i okulisty



Stwardnienie guzowate 

Jest rzadką chorobą 
uwarunkowaną genetycznie, 

zaliczaną do schorzeń 
skórno-nerwowych. Jest 

także jedną z 
najważniejszych przyczyn 

genetycznie uwarunkowanej 
padaczki. Jest schorzeniem 
dziedziczonym w sposób 
autosomalny dominujący. 
Przyczyną choroby jest 

mutacja jednego jednego
z dwóch genów: TSC1 

zlokalizowanego w 
chromosomie 9 

lub

TSC2 znajdującego się na 
chromosomie 16. 



Objawy i leczenie
Pierwszymi symptomami choroby są najczęściej mnogie guzy serca oraz 
zmiany w mózgu o typie guzków korowych i podwściółkowych. Do tego:

• Napady padaczki, 

• widoczne plamy odbarwieniowe (białe), 

• niewydolność oddechowa, 

• dysplazja korowa

W leczeniu stosuje się różne trapie. Obejmują one przede wszystkim 
inhibitory mTOR, leczenie przeciwpadaczkowe, rehabilitację oraz leczenie 
chirurgiczne.
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