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::  Owalocytoza południowoazjatycka 
 

Orpha number: 98868 

 

Definicja choroby: 
 
Owalocytoza południowoazjatycka (ang. Southeast Asian ovalocytosis, SAO) jest rzadkim, dziedzicznym 

defektem błony erytrocytarnej, charakteryzującym się obecnością erytrocytów o owalnym kształcie. 

Większość pacjentów jest bezobjawowa lub czasem występują łagodne objawy takie jak bladość skóry, 

żółtaczka, niedokrwistość i kamica żółciowa. 

 
 

*Epidemiologia: 
 

SAO występuje powszechnie w południowo-wschodniej Azji i w regionie zachodniego Pacyfiku (tzn. w 

Tajlandii, Malezji, Indonezji, na Filipinach i w Papui Nowej Gwinei). SAO bardzo często występuje w 

endemicznych rejonach malarycznych (częstość występowania 1/20-1/4), natomiast bardzo rzadko w 

Europie.  

 

Opis kliniczny: 

 

SAO może objawić się w każdym wieku. U noworodków z SAO przy urodzeniu może wystąpić hemoliza 

prowadząca do niedokrwistości, bladości skóry lub żółtaczki. Niedokrwistość i hiperbilirubinemia u 

noworodków są powszechne, razem z łagodną splenomegalią i tworzeniem się kamieni żółciowych. 

Hemoliza zazwyczaj zanika w pierwszych trzech latach życia. Dorośli są bezobjawowi lub wykazują tylko 

nieznaczną niedokrwistość hemolityczną. Obserwuje się również oporność na malarię (zobacz to hasło).  

 

*Etiologia: 

SAO spowodowana jest delecją 27 par zasad w genie SLC4A1, zlokalizowanym na chromosomie 

17q21.31 (mutacja SLC4A1del27). Gen ten koduje białko transportujące aniony prążka 3, które jest 

wymieniaczem dwuwęglanowo-chlorkowym w błonach krwinek czerwonych, a defekty tego białka 

powodują sztywność błony. Mutacje heterozygotyczne dla delecji stwierdza się prawie we wszystkich  

przypadkach, natomiast uważa się, że homozygotyczność jest letalna dla rozwijającego się zarodka. 

Ostatnio opisano jeden przypadek SAO z homozygotyczną mutacją powodującą skrajnie ciężką 

niedokrwistość dyserytropoetyczną związaną z kwasicą nerkowych kanalików dystalnych (zobacz to 

hasło). Przypadek ten byłby letalny, gdyby nie transfuzja wewnątrzmaciczna. Związek mutacji 

SLC4A1del27 z innymi mutacjami genu SLC4A1 w niektórych przypadkach może powodować kwasicę 

nerkowych kanalików dystalnych związaną z SAO.  
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na obecności makroowalocytów w rozmazie krwi obwodowej. Niektóre z tych 

komórek mają wygląd stomatocytów z więcej niż jednym otworem, przy braku hemolizy. Można również 

wykorzystać badania genetyczne w celu identyfikacji mutacji genu SLC4A1.  

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie postaci eliptocytozy dziedzicznej i sferocytozy dziedzicznej, 

jak również odwodnioną stomatocytozę dziedziczną (zobacz te hasła).  

 

Rozpoznanie prenatalne:  

Diagnostyka prenatalna jest możliwa, ale nie przeprowadza się jej ze względu na łagodny charakter tego 

schorzenia. 

 

Poradnictwo genetyczne:  

SAO dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Możliwe jest poradnictwo genetyczne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Większość przypadków SAO jest bezobjawowa i leczenie nie jest konieczne. W najcięższych postaciach 

może być wymagana podaż kwasu foliowego, przetoczenia preparatów czerwonokrwinkowych i 

splenektomia (po 5 roku życia). Pacjenci powinni być nadzorowani w sytuacjach, które mogą wywoływać 

hemolizę. 

 

*Rokowanie: 

SAO nie jest stanem zagrażającym życiu. 
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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. 

 

 

 

 
 


