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::  Encefalopatia spowodowana niedoborem oksydazy 

siarczynowej 
Orpha number: ORPHA833 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Encefalopatia spowodowana niedoborem oksydazy siarczynowej to rzadkie schorzenie 
neurometaboliczne charakteryzujące się napadami padaczkowymi, postępującą encefalopatią i 
przemieszczeniem soczewki. 
 

Epidemiologia: 
 
Częstość występowania nie jest znana, ale choroba jest bardzo rzadka. Odnotowano około 100 pacjentów 
z niedoborem oksydazy siarczynowej, mniej więcej 75% przypadków było związanych z niedoborem 
kofaktora molibdenowego (MoCo). 
 

Obraz kliniczny: 
 
Objawy pojawiają się z reguły w pierwszym tygodniu po narodzinach w postaci trudności w karmieniu, 
wymiotów i napadów padaczkowych trudnych do kontrolowania. U większości pacjentów występuje 
dymorfia twarzy ( wydatne czoło, zwężenie dwuskroniowe, głęboko osadzone gałki oczne, wydłużone 
szpary powiekowe, pełne policzki, mały nos i długa rynienka podnosową oraz grube usta). Wraz z 
postępem choroby pojawia się spastyczność mięśni, znaczna niepełnosprawność intelektualna oraz 
małogłowie. Do przemieszczenia soczewki najczęściej dochodzi w późnym dzieciństwie, ale także 
wcześniej już w wieku dwóch miesięcy. Opisano także późną formę choroby z łagodnym fenotypem.   
 

Etiologia: 
 
Izolowany niedobór oksydazy siarczynowej spowodowany jest mutacją genu <i>SUOX</i>. 
Gen <i>SUOX</i> koduje enzym oksydazę siarczynową katalizującą przemianą siarczynów do 
siarczanów, zasadniczy etap  katabolizmu aminokwasów siarkowych. Wtórny niedobór oksydazy 
siarczynowej wywołuje także niedobór kofaktora molibdenowego spowodowany mutacjami w genach 
<i>MOCS1</i>, <i>MOCS2</i> lub <i>MOCS3</i>. Geny te kodują enzymy szlaku biosyntezy kofaktora 
molibdenowego. Upośledzenie syntezy kofaktora molibdenowgo prowadzi do złożonych niedoborów 
oksydazy siarczynowej, dehydrogenazy ksantynowej, mitochondrialnego komponentu redukującego 
amidoksym (Marc) oraz oksydazy aldehydowej ( czterech ludzkich enzymów molibdenowych). Jako jedną 
z przyczyn niedoboru kofaktora molibdenowego zidentyfikowano także gen <i>GPHN</i>. 
 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Paskowy test siarczynowy w świeżym moczu jest badaniem najprostszym ale może dawać fałszywie 
dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki. Hipourykemię obserwowano w postaci choroby spowodowanej 
niedoborem kofaktora molibdenowego. Trzecie badanie polega na wykryciu niskiego poziomu 
homocysteiny w osoczu. Rozpoznanie potwierdza wykazanie braku aktywności oksydazy siarczynowej 
i/lub kofaktora molibdenowego w hodowli fibroblastów skóry. W badaniu rezonansu magnetycznego głowy 
widoczne są rozlane torbielowate zmiany w istocie białej, zwojach podstawnych i podwzgórzu razem ze 
stwardnieniem zakrętów kory (ulegyria) w korze mózgu i hipoplazją móżdżku . 

 
Diagnostyka różnicowa: 
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Izolowany niedobór oksydazy siarczynowej jest klinicznie nie do odróżnienia od niedoboru kofaktora 
molibdenowego. Należy wyeliminować  encefalopatię hipoksemiczno-niedokrwienną i hipereklepsję. 
Trudności w karmieniu mogą przypominać nietolerancję aminokwasów 
 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna jest możliwa poprzez zbadanie aktywności enzymów w próbkach z kosmówki lub 
poziomu s-sulfocysteiny w płynie owodniowym lub za pomocą analizy DNA. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny 
 
Leczenie: 
 
Nie ma leku na niedobór oksydazy siarczynowej. Do kontroli ataków padaczkowych używane są leki 
przeciwdrgawkowe w różnych kombinacjach. Dieta uboga w aminokwasy siarkowe z suplementacją siarki 
dała pozytywne rezultaty biochemiczne, ale bez trwałej poprawy neurologicznej. U pacjentów z defektem 
kofaktora molibdenowego typu A pozytywne rezultaty przyniosło zastosowanie prekursora Z (cPMP), 
prekursora kofaktora molibdenowego. Po zastosowaniu ustępują napady padaczkowe, zapobiega się 
neurotoksyczności i dalszemu uszkodzeniu mózgu, jednakże zmiany w mózgu, które już wystąpiły nie 
cofają się. Obecnie trwają badania nad terapią genową <i>MOCS1</i> (ang. expression cassette) 
niesioną przez wektory AAV. 

 
Rokowanie: 
 
Rokowanie jest złe. U niektórych pacjentów, którym udało się przeżyć dzieciństwo nowe terapie przyniosły 
poprawę. 
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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. 

 

 

 


