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:: Zespół Sneddona  
 

 

Orpha number: ORPHA820 

 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Zespół Sneddona (SS) jest rzadką, niezapalną zakrzepową chorobą naczyń, charakteryzującą 

się występowaniem objawów mózgowo-naczyniowych i siności groniastej.   

 

Epidemiologia:   

Szacuje się, że częstość występowania zespołu wynosi około 1/250 000 rocznie. Chorują 

głównie młode kobiety. 

Opis kliniczny:   

Średni wiek ujawnienia się objawów neurologicznych wynosi 39 lat, mimo że siatkę naczyniową 

typu livedo można zaobserwować 10 lat wcześniej, a czasem już w dzieciństwie. Terminy siność 

siatkowata (livedo reticularis) i siność groniasta (livedo racemosa) są często używane 

wymiennie, jednak tylko ten ostatni jest częścią SS. Siność groniasta opisywana jest jako 

utrzymujące się siatkowate, fioletowo-sine, cętkowane przebarwienie skóry, głównie na nogach i 

ramionach, ale także na pośladkach i tułowiu; zaostrza się pod wpływem zimna lub w okresie 

ciąży. Siność siatkowata występuje częściej, ograniczona jest do kończyn, uwidocznia się pod 

wpływem zimna i zanika w ciepłych temperaturach. Do objawów neurologicznych należą 

nawracające przejściowe incydenty niedokrwienne (TIA) i zawały w obszarze tętnicy mózgowej 

środkowej, co skutkuje połowiczym niedowładem, afazją, i(lub) ubytkami pola widzenia. Rzadko 

występują udary rdzenia, krwawienia śródczaszkowe lub podpajęczynówkowe. Bóle i zawroty 

głowy mogą poprzedzać pojawienie się siności groniastej i objawów mózgowo-naczyniowych o 

kilka lat. W trakcie choroby często występują zaburzenia pamięci, zmiany osobowości i 

pogarszanie się funkcji poznawczych. Rzadziej występują drgawki, pląsawica czy mielopatie. 

Częste jest wtórne nadciśnienie tętnicze, schorzenia zastawek serca, zajęcie narządu wzroku i 

nerek.  

 

*Etiologia: 

 

Etiologia zespołu pozostaje niejasna. Około połowa przypadków jest idiopatyczna, jednak SS 

może być związany z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty 

układowy, zespół antyfosfolipidowy, choroba Behçeta czy mieszana choroba tkanki łącznej (zob. 

te hasła). Objawy SS spowodowane są postępującą, niezapalną chorobą naczyń tętniczych, 
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zwykle o małym i średnim kalibrze, co prowadzi do zamknięcia tych naczyń na skutek 

nadmiernej proliferacji śródbłonka, zaburzonego przepływu krwi i wykrzepiania. W patogenezie 

SS mogą odgrywać rolę czynniki genetyczne. 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Podejrzenie SS wysuwane jest na podstawie obrazu klinicznego. Zespół ten powinno się wziąć 

pod uwagę w przypadku niejasnych udarów w młodym wieku, pogarszania się czynności 

poznawczych bez udaru i zapalenia naczyń przypuszczalnie o podłożu autoimmunologicznym, w 

którym leczenie immunosupresyjne okazało się być nieskuteczne. Biopsja skóry może 

potwierdzić rozpoznanie, ujawniając zamknięcie tętniczek na skutek proliferacji błony 

wewnętrznej. MRI zazwyczaj uwidocznia zmiany w istocie białej, zawały, mikrokrwawienia lub 

zaniki i uznaje się, że jest bardziej czułą metodą niż CT. Laboratoryjne oznaczenia przeciwciał 

antyfosfolipidowych może być dodatnie w około 60% przypadków.  

 

Diagnostyka różnicowa: 

 

Diagnostyka różnicowa obejmuje zespół przejściowego skurczu naczyń, migrenę, zespół 

MELAS, otępienie naczyniopochodne (zob. te hasła), choroby autoimmunologiczne, z którymi 

może być związany SS oraz zapalenie naczyń mózgowych.  

 

*Poradnictwo genetyczne: 

 

Większość przypadków jest sporadyczna, ale opisywano również rodzinne występowanie z 

autosomalnym dominującym dziedziczeniem. W tych przypadkach prawdopodobna jest 

podatność genetyczna.  

 

Leczenie i monitorowanie: 

 

U pacjentów z przeciwciałami antyfosfolipidowymi  (apl-dodatnich) najpowszechniej przyjętym 

sposobem postępowania jest leczenie przeciwzakrzepowe. Warfaryna przeciwdziała kolejnym 

incydentom niedokrwiennym. Przeciwpłytkowe działanie aspiryny wykorzystywane jest u 

pacjentów apl-ujemnych. Proponuje się zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny 

(ACE) w celu redukcji proliferacji śródbłonka, a prostaglandyn w celu poprawy perfuzji 

mikronaczyniowej. Donoszono o skuteczności systemowej, dożylnej fibrynolizy, z 

zastosowaniem tkankowego aktywatora plazminogenu (tpA) w ostrych udarach 

niedokrwiennych. Leki immunosupresyjne (azatiopryna, cyclofosfamid) wydają się być 

nieskuteczne, istnieją natomiast dane wskazujące na skuteczność rituksimabu u pacjentów apl-

dodatnich.  

 

Rokowanie: 

 

SS jest przewlekłą, postępującą chorobą o przerywanym przebiegu, wiążącą się ze znaczną 

chorobowością. Otępienie pojawia się u 50% pacjentów, co skutkuje wczesnym przejściem na 

emeryturę. 
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Recenzent - ekspert:  

o Prof. P. Berlit  

 

Aktualizacja: Marzec 2013 

Tłumaczenie: Wrzesień 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.  

 

 

 


