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Ciężki złożony niedobór odporności z powodu 

niedoboru deaminazy adenozyny 

 

Orpha number: 277 

 
Synonim(y): niedobór deaminazy adenozyny, niedobór ADA 

 

Definicja choroby 

Ciężki złożony niedobór odporności (SCID; zob. to hasło) z powodu niedoboru deaminazy adenozyny 

(ADA) jest postacią SCID, charakteryzującą się znaczną limfopenią oraz bardzo niskim poziomem 

immunoglobuliny we wszystkich typach, co powoduje poważne i nawracające zakażenia oportunistyczne. 

 

Epidemiologia 

Ciężki złożony niedobór odporności z powodu niedoboru ADA stanowi 10-15% wszystkich przypadków 

SCID. Jego roczna częstość występowania szacuje się na między 1/200 000 a 1/1 000 000 żywych 

urodzeń. Chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

 

Opis kliniczny 

SCID z powodu niedoboru ADA ma zmienny obraz kliniczny. Najczęstsze postacie ujawniają się w okresie 

niemowlęctwa ciężkimi i nawracającymi zakażeniami oportunistycznymi (w tym zakażeniami układu 

oddechowego i kandydozą), nieprzybieraniem na wadze i  zwykle prowadzą do przedwczesnego zgonu. U 

10 do 15% pacjentów kliniczny początek występuje z opóźnieniem w wieku 6-24 miesięcy, a mniejszy 

odsetek ma częściową postać niedoboru ADA o późniejszym początku między 4. rokiem  życia a 

dorosłością; oba typy wykazują mniej poważne zakażenia i stopniowe pogarszanie się stanu 

immunologicznego. U pacjentów mogą wystąpić także objawy spoza układu immunologicznego (w tym 

deficyty rozwoju neurologicznego, zaburzenia zachowania, głuchota odbiorcza oraz zaburzenia 

szkieletowe i wątrobowe) w wyniku ogólnoustrojowego charakteru ekspresji ADA. 

 

Etiologia  

SCID z powodu niedoboru ADA jest spowodowany mutacjami w genie ADA (20q13.11). Objawy spoza 

układu immunologicznego spowodowane są toksycznymi poziomami metabolitów puryn, które wynikają z 

niedoboru ADA. 
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Metody diagnostyczne 

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu niskiej lub niewykrywalnej aktywności ADA w erytrocytach w 

połączeniu ze znaczną redukcją liczby limfocytów T, B oraz NK w porównaniu do wyników zdrowych 

rówieśników. Rozpoznanie może potwierdzić zwiększony poziom dATP oraz zmniejszona aktywność 

hydrolazy S-adenosylohomocysteiny (SAHH) w erytrocytach oraz zwiększone ilości deoksyadenozyny w 

moczu. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie postacie SCID. 

 

Poradnictwo prenatalne 

Można przeprowadzić diagnostykę prenatalną wykonując analizę mutacji lub pomiar aktywności enzymów 

w trofoblastach wyhodowanych z pobranych fragmentów kosmówki lub w hodowanych amniocytach. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Choroba przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. 

 

Postępowanie i leczenie 

Leczenie opiera się na przeszczepie szpiku kostnego (HSCT), enzymatycznej terapii substytucyjnej 

enzymem pegylowaną deaminazą adenozyny lub terapii genowej poprzez infuzję komórek szpiku CD34+, 

które zostały transdukowane wektorem zawierającym ADA. 

 

Rokowanie 

Rokowanie zależy od ciężkości choroby. Bez leczenia ciężki złożony niedobór odporności z powodu 

niedoboru ADA, który pojawia się w okresie niemowlęcym, zwykle prowadzi do przedwczesnej śmierci. Po 

przeszczepie komórek macierzystych czy terapii genowej wskaźnik przeżycia jest wysoki. 
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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. 

 


