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::  Zespół Susaca 

Orpha number: 838 
 

Definicja choroby: 
 
Zespół Susaca jest rzadką chorobą charakteryzującą się triadą objawów: dysfunkcją (encefalopatią) 
ośrodkowego układu nerwowego (oun), zamknięciem odgałęzień siatkówki i zmysłowo-nerwową utratą 
słuchu. Przypuszcza się, że w wyniku zaburzeń układu immunologicznego dochodzi do niedrożności 
małych naczyń w oun, siatkówce i uchu wewnętrznym. 

 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja choroby nie jest jeszcze znana; dotychczas w świecie opisano ponad 300 przypadków. 
Najbardziej dotknięte chorobą są młode kobiety (w wieku 20-40 lat) (stosunek 3,5:1) 

 
Opis kliniczny: 
 
Początek choroby jest pomiędzy 8 a 72 rokiem życia (średni wiek 32 rok życia).  W klinice choroby 
wyróżnia się triadę objawów: encefalopatię z (lub) dysfunkcją ogniskową oun, zamknięcie odgałęzień 
siatkówki i zmysłowo-nerwową utratę słuchu. Początkowo jednak wszystkie trzy komponenty są rzadko 
obecne. Często chorobę poprzedza ból głowy (migrenowy albo nieustanny). Objawami encefalopatii są: 
utrata pamięci, splątanie, dezorientacja, zaburzenia zachowania, zmiany osobowości oraz psychoza. Do 
zmian ogniskowych oun zalicza sie: ataksję, upośledzenie ruchu  i czucia, upośledzenie wymowy i 
zaburzenie czynności okoruchowych. Obserwuje się mroczek i zaburzenie widzenia. Zdarza się również 
niedrożność naczyń  obwodowych nie dająca objawów klinicznych. Niedosłuch, małych i średnich 
częstotliwości, spowodowany jest głośnym szumem w uszach i zawrotami głowy. Sporadycznie 
obserwowane są bóle mięśniowe i (lub) stawowe oraz zaburzenia ze strony układu moczowego. Sugeruje 
się, zgodnie z przebiegiem klinicznym,  istnienie trzech form choroby: jedno-cykliczna (samo 
ograniczająca  się, trwająca 2 lata i nie  powracająca), wielo-cykliczna (okresy pogorszeń po 2 latach) i 
przewlekła – ciągła. 

 

Etiologia: 
 
Etiologia nie jest znana, uważa się jednak, że autoimmunologiczny proces prowadzi do zapalenia i 
niedrożności przed - kapilarnych tętniczek mózgu, siatkówki i ucha wewnętrznego. 

 

Metody diagnostyczne: 
 
W diagnostyce zespołu Susaca wykorzystuje się rezonans magnetyczny, za pomocą którego można 
wykazać charakterystyczne uszkodzenia włókien centralnych w ciele modzelowatym (uszkodzenie 
lawinowe typu „kuli śnieżnej”). Często obecne są uszkodzenia okołokomorowe, pnia mózgu i jąder istoty 
szarej. Zarośnięcie naczyń siatkówki można wykazać za pomocą angiografii z fluoresceiną, również 
można wówczas zaobserwować wyciekanie z naczyń barwnika. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego 
można zaobserwować niewielką pleocytozę i umiarkowane podniesienie stężenia białka, natomiast rzadko 
pojawiają pasma oligoklonalne. Prowadzone są obecnie badania nad znaczeniem diagnostycznym 
przeciwciał.  
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
W diagnostyce różnicowej uwzględnia się choroby zapalne demielinizacyjne oun (takie jak stwardnienie 
rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu, zapalenie nerwu wzrokowego (choroba Devica) zobacz te 
nazwy), inne choroby oun (choroba Meniere’go (zobacz tę nazwę), infekcje, nowotwory złośliwe, choroby 
psychotyczne, chorobę naczyń mózgu i izolowane zarośnięcie tętnicy siatkówki) oraz choroby 
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autoimmunologiczne (zapalenie układu limbicznego, zespół Cogana, chorobę Ealesa, 
autoimmunologiczną chorobę ucha wewnętrznego, guzkowate zapalenie tętnic, układowy toczeń 
rumieniowaty, zespół antyfosfolipidowy, zespół Sjögrena i chorobę Behceta; zobacz te nazwy). 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
Nie ma leczenia przyczynowego. Leczenie empiryczne polega w ostrym okresie na agresywnej 
immunosupresji, stosowane są duże dawki kortykosteroidów, Cyclofosfamidu, Methotrexatu, Azatiopriny i 
(lub) Mycophenolate mofetilu oraz podawane są  dożylnie immunoglobulin. Po ustąpienie okresu ostrego, 
leczenie jest kontynuowane ze stopniowym zmniejszaniem dawek kortykosteroidów. Alternatywnymi 
lekami, pomocnymi u chorych opornych na leczenie, są: Rituximab, Etanercept albo Cyklosporyna A. U 
chorych z ciężkim niedosłuchem z powodzeniem wykorzystuje się implanty ślimakowe. Zaleca się 
stosowanie inbibitorów agregacjii płytek krwi. 
 

Prognoza: 
 
Często choroba stabilizuje się w przeciągu 2-4 lat, jednak ostatecznie pozostawia po sobie deficyty 
czynności poznawczych, widzenia i słuchu. Mogą się zdarzać późne nawroty i przewlekły przebieg 
choroby. 
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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. 

 

 

 


