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:: Zespół AAA  

Orpha number: ORPHA 869  

 

Definicja choroby:  

Zespół AAA (triple A syndrome) jest bardzo rzadką chorobą wieloukładową, którą 

charakteryzują: niewydolność nadnerczy z izolowanym niedoborem glukokortykoidów, 

achalazją, niedostateczne wytwarzanie łez, dysfunkcja układu autonomicznego i 

neurodegeneracja. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana, ale od czasu opublikowania pierwszego opisu w 1978 

roku doniesiono o mniej niż 100 przypadków. 

 

Opis kliniczny:  

 Początek zespołu AAA jest zmienny i może nastąpić w okresie noworodkowym lub nawet u 

osób dorosłych. Gdy choroba ujawnia się we wczesnym dzieciństwie, istotnym objawem jest 

niedostateczne wydzielanie łez i niekiedy achalazja; w okresie dziecięcym i dojrzewania, 

początek choroby charakteryzowany jest achalazją i niewydolnością nadnerczy, a u osób 

dorosłych, choroba rozpoczyna się głównie objawami neurologicznymi – polineuropatią  

autonomiczną. Jeżeli niedostateczne wytwarzanie łez występuje, jest ono pierwszym objawem 

klinicznym pojawiającym się w pierwszych miesiącach życia, ale achalazja wpustu żołądka jest z 

reguły pierwszym istotnym objawem prowadzącym do postawienia rozpoznania. Niewydolność 

nadnerczy może prowadzić do hipoglikemii i napadów drgawek. Nie wszystkie z tych trzech 

objawów głównych muszą występować razem i nie muszą im towarzyszyć dysfunkcja 

autonomiczna i inne objawy neurologiczne. Dlatego można wyróżnić postacie z dwoma 

objawami głównymi (AA, „double A”) oraz z czterema (AAA, „quaternary A”). Objawy 

neurologiczne są różne: dysautonomia powoduje potnicę oraz zaburzenia układów trawiennego, 

płciowego, krążenia oraz moczowego; zespół piramidowy oraz neuropatia obwodowa prowadzą 

do trudności w chodzeniu i czasem do zaburzeń czucia, a niedobory opuszkowe i ubytki w 

obrębie twarzy są odpowiedzialne za niewydolność podniebienia, amiotrofię lub niedowład 

języka, dysfunkcję mięśnia okrężnego ust oraz dysfagię ustno-gardłową.  

 

*Etiologia: 

Choroba ta wywołana jest mutacjami w AAAS (12q13), genie kodującym białko ALADIN, które 

jest białkiem strukturalnym porów jądrowych. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania klinicznego i badania czynności nadnerczy. 

Można je potwierdzić badaniami molekularnymi.  

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Biorąc pod uwagę, że obecność 2 z 3 głównych objawów klinicznych (alchalazja, niedostateczne 

wytwarzanie łez lub niewydolność nadnerczy) jest patognomiczne, rozpoznania różnicowe 

można rozważać jedynie wtedy, gdy występuje tylko jeden z głównych objawów klinicznych, na 

przykład, na początku choroby.  Rozpoznanie różnicowe obejmuje więc inne przyczyny 

niewydolności nadnerczy, achalazji lub niedostatecznego wytwarzania łez jak częste postaci 

wrodzonego przerostu nadnerczy (które łatwo wykluczyć podając prekursory hormonów 

nadnerczowych) i rzadkie postaci wrodzonej niedoczynności nadnerczy lub 

adrenoleukodystrofia, które mogą być związane z objawami neurologicznymi.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół AAA dziedziczy się autosomalnie recesywnie, więc istnieje 25% ryzyko ponownego 

wystąpienia u dziecka rodziców mających już chore dziecko.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie zespołu AAA obejmuje substytucję hydrokortyzonem, dylatację przełyku lub miotomię 

dolnego zwieracza przełyku oraz podawanie sztucznych łez. Postępowanie w przypadku 

objawów neurologicznych jest objawowe.  

 

Rokowanie: 

Nieleczony, zespół AAA może prowadzić do dużej chorobowości i rokowanie może być 

poważne. Odpowiednie postępowanie może w znacznym stopniu złagodzić rokowanie. 

 

Ekspert-recenzent:  prof.  Marc Nicolino  

Data: kwiecień 2013 

Tłumaczenie: grudzień 2013 

 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

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

 

 

 


