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:: Choroba Canavan, postać ciężka 
 

 

Orpha number: ORPHA314911 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Ciężka postać choroby Canavan (ang. Canavan disease, CD) jest gwałtownie postępującym 

zaburzeniem neurodegeneracyjnym, charakteryzującym się leukodystrofią i wielkogłowiem, 

znacznym opóźnieniem rozwoju i hipotonią. 

Epidemiologia:   

Choroba występuje na całym świecie, jednak częściej wśród Żydów aszkenazyjskich. Częstość 

występowania ciężkich postaci CD w innych populacjach szacuje się na około 1:100 000 

urodzeń. W przypadkach, w których oboje rodzice są pochodzenia żydowsko-aszkenazyjskiego, 

częstość występowania choroby wynosi 1:6 400 do 1: 13 500 urodzeń.  

Opis kliniczny:   

Początek ciężkiej postaci CD przypada na okres niemowlęcy. U pacjentów występuje wiotkość, 

opadanie głowy oraz wielkogłowie. Opóźnienie rozwoju obserwuje się najczęściej między 3 a 5 

miesiącem życia: pacjenci nie osiągają umiejętności samodzielnego siedzenia, chodzenia i 

mówienia. Obwód głowy zwiększa się po 6 miesiącu życia i zwykle przekracza 90 percentyl  

przed pierwszym rokiem życia. Wraz z wiekiem wiotkość przechodzi w spastyczność, mogą 

wystąpić drgawki i zanik nerwu wzrokowego. Dzieci często są drażliwe i wykazują zaburzenia 

snu. Refluks żołądkowo-przełykowy powoduje trudności w karmieniu, które wymagają 

zastosowania sondy nosowo-żołądkowej lub założenia stałej gastrostomii.   

Etiologia:   

CD jest spowodowana mutacjami w genie ASPA (17p13.3), kodującym aspartoacylazę, jedyny 

enzym odpowiedzialny za deacetylację kwasu N-acetyloasparaginowego (ang. N-acetyl-L-aspartic 

acid, NAA) w mózgu. W ciężkiej postaci CD zwykle brak jest aktywności enzymatycznej. 

Najczęstszymi mutacjami u Żydów aszkenazyjskich są mutacje typu zmiany sensu (missense) 

(E285A) i mutacje nonsensowne (nonsense) (Y231X) (odpowiednio w 84% i 13,4%). W 

nieżydowskich populacjach występują inne mutacje i są bardziej zróżnicowane, najczęstsza to 

mutacja typu missense A305E.  

*Metody diagnostyczne: 

Ciężką postać CD podejrzewa się na podstawie obrazu klinicznego, obecności hipotonii, 

wielkogłowia i opadania głowy. W moczu stwierdza się bardzo wysokie stężenia NAA. W płynie 

mózgowo-rdzeniowym i krwi także występują wysokie poziomy NAA. W badaniu mózgowia 
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metodą tomografii komputerowej lub MR można uwidocznić rozlane zwyrodnienie istoty białej i 

leukodystrofię postępującą wraz z wiekiem. Badanie mutacji można przeprowadzić w celu 

postawienia molekularnego rozpoznania. 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne zaburzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alexandra, 

choroba Taya i Sachsa, leukodystrofia metachromatyczna i kwasica glutarowa typu 1 (zob. te hasła). 

Zwyrodnienie gąbczaste mózgu można zaobserwować w zespole Leigha i encefalopatii glicynowej (zob. 

te hasła) lub w innych zaburzeniach mitochondrialnych i zakażeniach wirusowych. 

*Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa poprzez analizę DNA, w przypadkach kiedy znana jest mutacja u 

probanda. Diagnostyka preimplantacyjna przy użyciu analizy mutacji w pojedynczych komórkach jest 

możliwa w ciążach z grup ryzyka. W przypadku kiedy analiza mutacji nie jest dostępna, w celu 

potwierdzenia rozpoznania można wykorzystać oznaczenie stężenia NAA w płynie owodniowym. 

*Poradnictwo genetyczne: 

CD jest chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny, z 25% ryzykiem pojawienia się choroby 

u potomstwa.  Molekularne badanie genetyczne nosicieli jest dostępne w ośrodkach klinicznych. Osoby o 

żydowskim pochodzeniu są badane w kierunku najczęstszych mutacji. Dla nieżydowskich par, genotyp 

powinien być określony za pomocą diagnostycznych technik molekularnych. 

Postępowanie i leczenie: 

Nie istnieją metody wyleczenia ciężkich postaci CD. Leczenie jest podtrzymujące i polega na 

wspomaganiu karmienia, rehabilitacji ruchowej, tak aby poprawić stan mięśni, jak również na podawaniu 

leków przeciwpadaczkowych i stosowaniu terapii mających poprawić umiejętności komunikowania się. 

Trwają badania nad terapią genową i enzymatyczną terapią zastępczą. 

*Rokowanie: 

Rokowanie jest zróżnicowane, ale ogólnie złe. Przeciętna długość życia wynosi około 10 lat, 

chociaż wraz z poprawą opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej, niektórzy pacjenci przeżywają do 

okresu pokwitania i młodzieńczego. Chorobowość jest znaczna, co prowadzi do całkowitej utraty 

samodzielności w zakresie podstawowych czynności życiowych.  

  

Recenzent - ekspert:  

o Dr K. Matalon   

o Dr R. Matalon 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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.  

 

 

 


