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:: Sialidoza typu 2 

ORPHA:87876 

 

Definicja choroby: 

Sialidoza typu 2 (ST-2) jest rzadką lizosomalną chorobą spichrzeniową oraz ciężką, wczesną postacią 

sialidozy, która charakteryzuje się postępującym, ciężkim fenotypem podobnym do mukopolisacharydozy 

(pogrubienie rysów twarzy, dysostosis multiplex, powiększenie wątroby i śledziony), wiśniowymi plamkami 

na dnie, a także opóźnieniem psychoruchowym i opóźnieniem w rozwoju. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania ST-2 nie jest znana. Częstość występowania sialidozy (typu 1 i typu 2 łącznie) 

szacowana jest na około 1/5 000 000 – 1/15 000 000 żywych urodzeń. 

 

Obraz kliniczny: 

ST-2 ma szerokie spektrum objawów klinicznych, a dodatkowo wyróżnia się postać wrodzoną/prenatalną, 

niemowlęcą i młodzieńczą. Postać wrodzona/prenatalna charakteryzuje się nieimmunologicznym 

obrzękiem płodu lub wodobrzuszem, które obecne jest in utero lub przy narodzinach oraz rozwojem 

fenotypu podobnego do mukopolisacharydozy, do którego należą grube rysy twarzy, dyzostoza, 

powiększenie wątroby i śledziony oraz przepukliny pępkowa oraz pachwinowa. Dla dzieci, które przeżyły 

oraz pacjentów z postacią o początku w wieku niemowlęcym (przed 12 miesiącem życia) 

charakterystyczny jest fenotyp podobny do mukopolisacharydozy, który obejmuje grube rysy twarzy, 

dyzostozę, niski wzrost (ze spowolnieniem wzrostu powyżej 18 miesiąca życia), hepatosplenomegalię, 

upośledzenie słuchu, wiśniowo-czerwone plamki na siatkówce (stały objaw powyżej 3 roku życia), 

zmętnienia rogówki (rzadko), opóźnienie mowy i rozwoju, po którym następuje regresja psychoruchowa 

oraz, w niektórych przypadkach, mioklonus i ataksję. W niektórych przypadkach odnotowano chorobę 

nerek (nefrosialidozę). Postać młodzieńcza najczęściej objawia się po drugim roku życia łagodniej 

wyrażonym pogrubieniem rysów twarzy, rogowcem krwawym, napadami miokloniczymi, objawem 

wiśniowo-czerwonej plamki oraz regresją psychoruchową. 

 

 Etiologia: 

ST-2 spowodowana jest mutacjami genu N-acetyl-alfa-neuraminidazy-1 (NEU1) (6p21) kodującego 

lizosomalny enzym neuraminidazę, która zapoczątkowuje degradację glikokoniugatów sialowych w 

lizosomach. Mutacje prowadzą do obniżenia aktywności enzymu, a w konsekwencji do nagromadzenia się 

sialooligosacharydów w tkankach. Generalnie, im wyższa aktywność resztkowej neuraminidazy tym 

łagodniej wyrażone objawy i większa długość życia. 
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Metody diagnostyczne: 

W badaniu oftalmologicznym (fundoskopii) mogą być widoczne czerwono-wiśniowe plamki. Badanie za 

pomocą rezonansu magnetycznego pozwala uwidocznić różnego stopnia zanik mózgu i móżdżku. 

Obecność sialooligosacharydów w moczu może sugerować rozpoznanie, ale potwierdzenie stanowi 

wykrycie niedoboru aktywności neuraminidazy (w obecności prawidłowej aktywności beta-galaktozydazy) 

w leukocytach lub, najlepiej w hodowlach fibroblastów. Rozpoznanie może również potwierdzić wynik 

badania molekularnego, w którym wykryto mutacje. Wykrycie obrzęku płodu, wodobrzusza lub obrzęków 

podczas prenatalnego badania ultrasonograficznego może pomóc w rozpoznaniu postaci wrodzonej w 

trakcie ciąży. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić galaktosialidozę (charakteryzującą się niedoborem 

zarówno neuraminidazy, jak i beta-galaktozydazy) oraz mukopolisacharydozy typu 1, 2 lub 6. U wielu 

pacjentów, szczególnie z postacią młodzieńczą, obraz kliniczny choroby może przypominać 

galaktosialidozę. 

 

Diagnostyka prenatalna 

Badanie prenatalne można przeprowadzić mierząc aktywność enzymu lub dzięki badaniu molekularnemu, 

jeżeli defekt molekularny jest dobrze udokumentowany w rodzinie. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

ST-2 dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Możliwa jest konsultacja genetyczna. 

 

Postępowanie i leczenie 

Nie istnieje lek na ST-2, a postępowanie powinno być wielodyscyplinarne obejmujące głównie opiekę 

paliatywną. Do leczenia napadów mioklonicznych można wykorzystać leki przeciwdrgawkowe, które 

niestety rzadko są efektywne. Przeszczep szpiku kostnego nie zapobiega regresji psychoruchowej, 

zmianom w kościach lub nefrosialidozie. 

 

Rokowanie 

Rokowanie zależy od postaci ST-2. Postać wrodzona prowadzi do martwych urodzeń lub śmierci w ciągu 

dwóch pierwszych lat życia. W innych postaciach długość życia najczęściej nie przekracza dwóch dekad. 

 

 

Recenzent-ekspert: Dr Nathalie Guffon i Dr Roseline Froissart 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


