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Dysgenezja siatkówki 
 

Orpha number: 33355 

 
Synonim(y): wrodzona aleukocytoza, choroba De Vaala, uogólniona hipoplazja hematopoetyczna, 

ciężki złożony niedobór odporności z leukopenią, niedobór AK2 

 

Definicja choroby 

Dysgenezja siatkówki jest najcięższą postacią ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID; zob. to 

hasło); charakteryzuje się dwustronną głuchotą odbiorczą oraz brakiem wrodzonych i adaptacyjnych 

funkcji immunologicznych, co prowadzi do śmiertelnej posocznicy w ciągu kilku dni po urodzeniu, jeśli nie 

jest poddana leczeniu. 

 

Epidemiologia 

Dysgenezja siatkówki stanowi mniej niż 2% wszystkich przypadków SCID. Szacuje się, że roczna 

zapadalność wynosi 1/3 000 000 - 1/5 000 000. Chorują osoby płci żeńskiej, jak i męskiej; w kilku 

rodzinach odnotowano spokrewnienie. 

 

Opis kliniczny 

Choroba ujawnia się wcześniej, niż pozostałe postacie ciężkiego złożonego niedoboru odporności – przy 

urodzeniu lub we wczesnym okresie noworodkowym - objawami posocznicy, brakiem przybierania na 

wadze, biegunką, gorączką, nawracającymi infekcjami, w tym infekcjami górnych dróg oddechowych, 

pleśniawkami, infekcjami i ropniami okołoodbytowymi oraz obustronną głuchotą odbiorczą. Pomimo 

nawracających infekcji nie ma wyraźnej, powiększonej tkanki limfoidalnej czy migdałków. Poziomy 

hemoglobiny mieszczą się zwykle w przedziałach referencyjnych w chwili narodzin, ale u pacjentów może 

rozwinąć się niedokrwistość wtórna w wyniku sepsy i przewlekłej choroby. 

 

Etiologia  

Dysgenezja siatkówki charakteryzuje się głęboką neutropenią oraz limfopenią komórek T oraz komórek 

NK (ang. natural killer) i spowodowana jest mutacjami w genie AK2 (1p34). Powstałe niedobory kinazy 

adenylanowej 2 powodują zwiększoną apoptozę prekursora szpikowego i limfoidalnego. Jednakże 

obserwowano także pacjentów bez tej mutacji, co zakłada istnienie innej przyczyny. Podejrzewa się 

nierównowagę w represorze transkrypcji  Gfi-1 (ang. growth factor independent-1 transcription repressor) 

i(lub) Gfi-1b. 
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Metody diagnostyczne 

Rozpoznanie opiera się na potwierdzonej głuchocie odbiorczej występującej wraz ze znacznym 

zmniejszeniem liczby komórek T i NK w porównaniu do grupy kontrolnej zdrowych osób w tym samym 

wieku. Możliwe jest przekazanie płodowi ze SCID matczynych limfocytów T przez łożysko. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie pozostałe postacie SCID. 

 

Poradnictwo prenatalne 

Można przeprowadzić diagnostykę prenatalną w rodzinach z chorobą w wywiadzie oraz gdzie 

zidentyfikowano mutację genetyczną. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. 

 

Postępowanie i leczenie 

Jedynym skutecznym leczeniem jest allogeniczny przeszczep szpiku kostnego. 

 

Rokowanie 

Bez podjętego leczenia pacjenci umierają z powodu posocznicy w ciągu kilku dni po urodzeniu. 
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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. 

 

 

 


