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::  Latosteroloza 
 

Orpha number: 46059 

 
Definicja choroby: 

Latosteroloza jest niezwykle rzadkim wrodzonym błędem biosyntezy steroli, charakteryzującym się 

dysmorfią twarzy, wadami wrodzonymi (w tym nieprawidłową budową kończyn i nerek), słabym 

przyrostem masy ciała, opóźnieniem rozwoju i zaburzoną funkcją wątroby. 

 

Epidemiologia: 

Do tej pory w literaturze fachowej opisano tylko 4 przypadki. 

 

Opis kliniczny: 

W wieku noworodkowym występuje małogłowie wraz z hipotonią, niedostateczny rozwój fizyczny oraz 

obserwuje się cechy dysmorfii twarzy, takie jak zwężenie dwuskroniowe, opadanie powieki, pełne policzki 

i małożuchwie. Typowe są też anomalie kończyn, jak  pozaosiowa polildaktylia górnych lub dolnych 

kończyn (głównie stóp), obustronna syndaktylia 2. i 3. lub 2. i 4. palców u stóp oraz stopy końsko-

szpotawe. U wszystkich pacjentów występuje opóźnienie rozwoju i trudności w uczeniu się od wczesnego 

dzieciństwa. Opisano także dodatkowe zaburzenia, takie jak zmętnienia rogówki, zaćma, utrata słuchu, 

przerost dziąseł, obojnacze narządy płciowe, nerka podkowiasta (zob. to hasło) oraz nieprawidłowości  

neurologiczne (tj. mioklonie). Zaburzenia funkcji wątroby to podwyższona aktywność transaminaz we krwi 

aż po postępującą cholestazę, prowadzącą do schyłkowej niewydolności wątroby, występującej w 

dzieciństwie. 

 

Etiologia:  

Latosteroloza spowodowana jest mutacjami w genie SC5D (11q23.3). Mutacja w tym genie prowadzi do 

niedoboru 3-beta-hydroksysteroidowej-delta-5-desaturazy, która jest potrzebna do przemiany latosterolu 

do 7-dehydrocholesterolu. To z kolei zaburza syntezę cholesterolu, który m.in. jest składnikiem komórek, 

prekursorem kwasów żółciowych i hormonów sterydowych i jest niezbędny czynnikiem prawidłowego 

rozwoju embrionalnego. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i biochemicznych. Dzięki metodzie chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS) odnotowuje się podwyższone stężenie latosterolu 

zarówno w fibroblastach skóry, jak i osoczu. Stężenia 7-dehydrocholesterolu i cholesterolu są w normie 
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lub bywają obniżone. Rozpoznanie potwierdza molekularne badanie genetyczne ujawniające mutacje w 

genie SC5D. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Główne rozpoznanie różnicujące to zespół Smitha, Lemlego i Opitza (zob. to hasło), który ma wiele takich 

samych cech klinicznych jak latosteroloza, ale można go wykluczyć na podstawie badań biochemicznych i 

genetycznych. 

 

Badania prenatalne:  

Diagnostyka prenatalna jest możliwa, jeśli mutacje są znane, jednak nigdy nie została przeprowadzona ze 

względu na rzadkie występowanie choroby.  

 

Poradnictwo genetyczne:  

Latosterolozę dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Rodzice chorego dziecka są 

obligatoryjnymi heterozygotami, a zatem w każdej ciąży mają 25% ryzyka na urodzenie chorego dziecka. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie polega na suplementacji cholesterolu i obniżeniu stężenia 7-hydrocholesterolu. U jednego 

pacjenta wykazano, że simwastatyna, inhibitor reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A 

(HMG-CoA), ma korzystne działanie w normalizacji poziomu latosterolu. Przeszczep wątroby był 

skuteczny w leczeniu dysfunkcji wątroby i stężeń cholesterolu u pacjenta, który miał krańcową 

niewydolność wątroby. Co więcej, okazało się, że poprawiło to funkcje neuropoznawcze. Zaleca się 

regularne badania okulistyczne oraz USG wątroby.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest słabe, lecz leczenie wydaje się przedłużać życie i zatrzymuje rozwój uszkodzeń 

neurologicznych. 
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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. 

 

 

 


