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:: Choroba Refsuma, postać niemowlęca 
 

 

Orpha number: ORPHA772 

 

STRESZCZENIE 

 

*Definicja choroby:  

Postać niemowlęca choroby Refsuma (ang. infantile Refsum disease, IRD) jest najłagodniejszą 

odmianą zaburzeń biogenezy peroksysomów, spektrum zespołu Zellwegera (ang. peroxisome 

biogenesis disorders, Zellweger syndrome spectrum, PBD-ZSS, zob. to hasło), charakteryzuje 

się wiotkością, zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, opóźnieniem rozwoju, czuciowo-

nerwową utratą słuchu i zaburzeniami funkcji wątroby. Obserwuje się nakładanie fenotypu IRD z 

adrenoleukodystrofią noworodkową (ang. neonatal adrenoleukodystrophy, NALD, zob. to hasło). 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania PBD-ZSS szacuje się na 1/50 000 urodzeń w Ameryce Północnej, a 

1/500 000 urodzeń w Japonii. Ponad połowa przypadków PBD-ZSS to postaci NALD-IRD 

*Opis kliniczny:   

IRD ujawia się przy urodzeniu lub we wczesnym okresie niemowlęcym, ale objawy mogą być na 

tyle subtelne, że choroba ta rozpoznawana jest dopiero u dorosłych. W okresie niemowlęcym 

objawy obejmują oczopląs, wiotkość, czuciowo-nerwową utratę słuchu, opóźnienie wzrastania, 

łagodne cechy dysmorfii twarzy i hepatomegalię. Zaburzenia funkcji wątroby ujawniają się 

najpierw u niemowląt pod postacią żółtaczki, a później, w niektórych przypadkach występują 

epizody wewnątrzczaszkowego krwawienia spowodowane zaburzeniami krzepnięcia. W okresie 

dzieciństwa pojawiają się postępujące zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (zob. to hasło), 

deficyty rozwojowe i wiotkość. Większość pacjentów osiąga kroki milowe rozwoju, jednak z 

opóźnieniem oraz komunikuje się za pomocą kilku słów lub znaków. Osteoporoza i złamania 

mogą pojawić się u pacjentów, którzy są mniej aktywni ruchowo. Niedoczynność nadnerczy i 

tworzenie się kamieni wapniowo-szczawianowych mogą wystąpić u starszych dzieci. 

Leukodystrofia z utratą wcześniej zdobytych umiejętności może pojawić się w każdym wieku i 

może stabilizować się lub postępować i zakończyć się zgonem. Opisano również nietypowe 

obrazy kliniczne choroby (utrata wzroku i słuchu, z prawidłowym intelektem i ataksją móżdżkową 

współwystępujące z neuropatią obwodową lub bez niej)  

*Etiologia:   

PBD-ZSS spowodowane jest mutacjami w jednym z 13 genów PEX, które kodują peroksyny. 

Mutacje w tych genach prowadzą do nieprawidłowej biogenezy peroksysomów. 

*Metody diagnostyczne:   
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Podejrzenie IRD stawia się na podstawie badania fizykalnego, natomiast ostatecznie potwierdza 

się przez ocenę biochemiczną. Osoczowe poziomy bardzo długołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych (ang. very-long-chain fatty acid, VLCFA) wskazują na zaburzony metabolizm 

kwasów tłuszczowych w peroksysomach, z podwyższonymi  stężeniami C26:0 i C26:1 w osoczu 

i podwyższonym stosunkiem C24/C22 i C26/C22. Stężenia plazmalogenów C16 i C18 w błonie 

erytrocytarnej są obniżone, ale mogą być też prawidłowe. Osoczowe poziomy kwasu 

pipekolowego i pośrednich metabolitów kwasów żółciowych (THCH i DHCA) są podwyższone. 

Czasami poziomy VLCFA i oznaczenia enzymatyczne w fibroblastach mieszczą się w zakresie 

normy, co wymaga dalszej oceny w wyspecjalizowanych laboratoriach. Można wykonać 

sekwencjonowanie 13 genów PEX. Badanie MR może być pomocne w uwidocznieniu zmian 

mielinizacyjnych. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Jednostki chorobowe, które przede wszystkim należy wziąć pod uwagę w diagnostyce 

różnicowej to zespół Ushera typ I i II, inne zaburzenia PBD-ZSS (zob. te hasła), defekty 

pojedynczych enzymów biorących udział w peroksysomalnym procesie beta-oksydacji kwasów 

tłuszczowych oraz zaburzenia charakteryzujące się znaczną hipotonią, drgawkami w okresie 

noworodkowym, zaburzeniami funkcji wątroby lub leukodystrofią. IRD powinno się odróżnić od 

postaci dorosłych choroby Refsuma (and. adult Refsum disease, zob. to hasło). 

 

Diagnostyka prenatalna:   

 

Możliwe jest przeprowadzenie badań prenatalnych z hodowli amniocytów i z biopsji kosmówki w 

kierunku VLCFA i syntezy plazmalogenów. Jeśli u rodziców zidentyfikowano oba allele 

powodujące chorobę, można przeprowadzić diagnostykę prenatalną, jak również genetyczną 

diagnostykę preimplantacyjną. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

  

IRD dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny, możliwe jest zatem poradnictwo 

genetyczne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Nie ma możliwości wyleczenia IRD. Zaćma powinna być usunięta we wczesnym okresie 

niemowlęcym i wskazana jest korekta okularowa. Aparaty słuchowe przeznaczone są dla 

pacjentów z upośledzeniem słuchu, a w przypadku głębokiego ubytku słuchu powinno się 

rozważyć implanty ślimakowe. Zaburzenia krzepnięcia pochodzenia wątrobowego mogą być 

leczone przez suplementację witaminy K, a funkcja wątroby może ulec poprawie po 

zastosowaniu leczenia pierwotnymi kwasami żółciowymi. Może zaistnieć potrzeba założenia 

sondy gastrostomijnej w celu zapewnienia odpowiedniej ilości kalorii. Powinno ograniczyć się 

pokarmy bogate w kwas fitanowy (takie jak krowie mleko). W drgawkach stosowane są 

standardowe leki przeciwpadaczkowe. Monitorowanie zmian w zakresie słuchu, wzroku i 

czynności wątroby konieczne jest przez całe życie. 
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Rokowanie:   

 

Obserwuje się znaczne zróżnicowanie średniej długości życia, powikłań medycznych i 

zachowania czynności neurologicznych. Wielu pacjentów przeżywa okres dzieciństwa i możliwe 

jest osiągniecie wieku dojrzałego. 
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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.  

 

 

 


