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:: Niedobór alfa-N-acetyloglukozaminidazy 
 

 

Orpha number: ORPHA3137 

 

STRESZCZENIE 

 

 

*Definicja choroby:  

Niedobór alfa-N-acetyloglukozaminidazy (NAGA) jest bardzo rzadką lizosomalną chorobą 

spichrzeniową, która jest heterogenna pod względem klinicznymi i patofizjologicznym, a 

charakteryzuje się brakiem aktywności NAGA. 

Epidemiologia: 

Dokładna częstość występowania niedoboru NAGA jest nieznana. Do tej pory opisano mniej niż 

20 przypadków u pacjentów z Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Japonii, Francji i Maroka. 

Opis kliniczny: 

Obserwuje się znaczną różnorodność obrazu klinicznego. Przypadki niedoboru NAGA 

podzielono na 3 kliniczne podtypy: niedobór NAGA typu 1, typu 2 i typu 3 (zob. te hasła). Typ 1 

charakteryzuje się dystrofią neuroaksonalną o początku w niemowlęctwie, typ 2 opisywany jest u 

pacjentów dorosłych ze zmianami skórnymi o typie rogowca naczyniowego rozlanego tułowia 

(łac. angiokeratoma corporis diffusum) i zajęciem układu nerwowego w niewielkim stopniu, typ 3 

jest formą pośrednią z objawami obejmującymi zaburzenia umysłowe, dysfunkcje neurologiczne 

i drgawki, jak również łagodniejsze zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne, takie jak 

opóźnienie rozwoju mowy i łagodne objawy podobne do autyzmu. 

Etiologia: 

U wszystkich osób z niedoborem NAGA stwierdza się mutacje w genie dla alfa-N-

acetyloglukozaminidazy (NAGA; 22q13.2), ale nie u wszystkich występują objawy 

neurologiczne. Zidentyfikowano wiele różnych mutacji NAGA. Jednak biorąc pod uwagę 

heterogenność kliniczną opisywanych przypadków, nie można określić żadnej bezpośredniej 

korelacji genotyp-fenotyp. Sugeruje się, że inne czynniki lub geny odgrywają rolę w pojawianiu  

Metody diagnostyczne: 

   

Opisane do tej pory przypadki zostały zidentyfikowane przy użyciu metod enzymatycznych 

wykrywających zmniejszoną aktywność enzymu NAGA w leukocytach krwi, osoczu krwi lub w 

hodowli limfoblastów lub fibroblastów, bądź w badaniu moczu przy użyciu chromatografii 

cienkowarstwowej dla oznaczania profilu oligosacharydów i glikopeptydów, które wykazuje 
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podwyższone poziomy tych związków. Potwierdzenia można szukać poprzez analizę mutacji w 

genie NAGA. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

 

Rozpoznanie różnicowe zależy od typu niedoboru NAGA i może obejmować dystrofię 

neuroaksonalną niemowląt, związaną z mutacjami w genie PLA2G6, neurodegenerację 

związaną z kinazą pantotenianu, spowodowaną mutacją w genie PANK2 i inne choroby 

lizosomalne, w tym chorobę Fabry’ego, spowodowane różnymi defektami enzymów 

lizosomalnych lub nieznanymi czynnikami (zob. te hasła). 

 

Diagnostyka prenatalna:   

 

Teoretycznie możliwa jest diagnostyka prenatalna poprzez analizę mutacji genu NAGA po 

wykonaniu amniocentezy lub biopsji kosmówki, ale ponieważ w tym samym genie zmapowano 

postaci  choroby różne pod względem klinicznym, nie można tego określić prenatalnie.  

 

Poradnictwo genetyczne 

Niedobór NAGA dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Rodzinom dotkniętym tą 

chorobą można więc zaproponować poradnictwo genetyczne. 

Postępowanie i leczenie:   

 

Leczenie tego zaburzenia jest objawowe i podtrzymujące. Obejmuje zapewnienie 

odpowiedniego żywienia i nawodnienia, leczenie infekcji (możliwie w osłonie antybiotykowej), 

kontrolę drgawek przez stosowanie leków przciwpadaczkowych, zmniejszenie spastyczności lub 

bólu poprzez stosowanie leków, odpowiednie ułożenie, rehabilitację, co ma zapobiec 

przykurczom stawowym lub zapaleniu płuc. Ważna jest również profilaktyka zachłyśnięć, 

czasem konieczne jest karmienie sondą. Ostatnio niedobór NAGA określa się jako typowe 

zaburzenie procesu fałdowania białek. Prowadzi się badania nad farmakologicznym 

zastosowaniem białek chaperonowych i nad enzymatyczną terapią zastępczą. Terapia genowa 

jest innym analizowanym aktualnie sposobem leczenia w niektórych lizosomalnych 

zaburzeniach spichrzania. 

 

*Rokowanie:   

 

Rokowanie jest różne w zależności od typu niedoboru NAGA. Typ 1 ma najgorsze rokowanie, 

natomiast lepsze wyniki obserwuje się w innych postaciach. Nie ma wiarygodnych danych o 

współczynniku śmiertelności lub o średniej długości życia, w związku z bardzo małą liczbą 

pacjentów. 

 

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr Detlev Schindler 
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Aktualizacja: Czerwiec 2013 

Tłumaczenie: Październik 2013 

 

 

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.  

 

 

 


