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Streszczenie: We wprowadzeniu autorzy prezentuj¹ najwa¿niejsze informacje o adrenoleukodystrofii, co
umo¿liwia lepsze zrozumienie obrazu klinicznego opisywanego przypadku. Trzynastoletniego ch³opca
przyjêto do szpitala z powodu narastaj¹cych zaburzeñ neurologicznych obejmuj¹cych zaburzenia
chodu i postêpuj¹ce problemy intelektualne. Dodatkowo przed dwoma laty pojawi³o siê u ch³opca
ciemne zabarwienie skóry. Wspó³istnienie objawów neurologicznych i wzmo¿onej pigmentacji skóry
jest charakterystycznym objawem adrenoleukodystrofii - rzadkiej, zwi¹zanej z chromosomem X, choroby metabolicznej, powoduj¹cej postêpuj¹c¹ demielinizacjê oœrodkowego uk³adu nerwowego i niedoczynnoœæ kory nadnerczy.
S³owa kluczowe: adrenoleukodystrofia, niedoczynnoœæ kory nadnerczy, dziecko
Abstract: In the introduction, the authors give basic information about adrenoleukodystrophy, to enable better
understanding of the clinical manifestation of the described case. A 13-year-old boy with adrenoleukodystrophy was admitted to our hospital with increasing neurological disorders including walk impairment and
progressive mental problems. In addition, two years earlier dark colour of the skin appeared. The coexistence of increasing neurological symptoms and dark colour of the skin are characteristic symptoms of adrenoleukodystrophy – a rare metabolic, X – linked disease which causes progressive demyelinization of the
central nervous system and hypoadrenalism.
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Adrenoleukodystrofia (ALD) jest dziedziczn¹ postêpuj¹c¹ chorob¹ peroksysomaln¹ wywo³an¹ wrodzonym defektem biochemicznym w degradacji d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych (ang. very long chain fatty acids- VLCFA)
zawieraj¹cych powy¿ej 24 atomów wêgla, przede wszystkim
kwasu cerotowego C 26:0 (1, 2). Defekt ten dotyczy bia³ka
transportuj¹cego dla syntetazy acylo-CoA, bior¹cej udzia³
w pierwszym etapie procesu beta-oksydacji VLCFA. Nastêpstwem tego jest gromadzenie siê VLCFA w ró¿nych tkankach
i podwy¿szenie poziomu VLCFA m.in. w surowicy, leukocytach, b³onie erytrocytów i fibroblastach skóry. Choroba ta
uwarunkowana jest genetycznie i dziedziczy siê w sposób
recesywny sprzê¿ony z chromosomem X. Gen ALD koduj¹cy
w/w bia³ko transportowe znajduje siê na koñcowym odcinku
d³ugiego ramienia chromosomu X ( Xq28 ) (3, 4, 2).
Nazwa - ,,adreno - leuko – dystrofia’’ - odzwierciedla lokalizacjê zaburzeñ metabolicznych w tej jednostce choro-

bowej. Obraz kliniczny i nieprawid³owoœci w badaniach laboratoryjnych wynikaj¹ z niedomogi kory nadnerczy i zmian
w oœrodkowym uk³adzie nerwowym (OUN). Mechanizm
uszkodzenia kory nadnerczy wynika z nagromadzenia siê VLCFA w komórkach tej warstwy. Nadmiar ten powoduje ³¹czenie
siê ich z cholesterolem w estry oporne na dzia³anie hydrolaz
stymulowanych przez hormon adrenokortykotropowy (ACTH).
Z kolei z powodu braku cholesterolu dochodzi do ograniczenia syntezy hormonów steroidowych. ACTH ewolucyjnie posiada wspólny z hormonem melanokortykotropowym (MSH)
odcinek ³añcucha polipeptydowego (ich wspólnym prekursorem jest polipeptyd - proopiomelanokortyna – POMC). Charakteryzuje siê on aktywnoœci¹ biologiczn¹ wobec melanocytów
umiejscowionych w skórze, powoduj¹c ich proliferacje i zwiêkszone gromadzenie w nich barwnika.
Objawy chorobowe zwi¹zane s¹ przede wszystkim z demielinizacj¹ istoty bia³ej oœrodkowego jak i rzadziej obwodo-
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wego uk³adu nerwowego. Wspó³istniej¹ te¿ zaburzenia wynikaj¹ce z uszkodzenia kory nadnerczy i j¹der. Wyró¿nia siê
ostre i przewlek³e postacie kliniczne tej choroby. Do pierwszych z nich zalicza siê postacie mózgowe- dzieciêc¹, m³odzieñcz¹ i doros³¹ (4, 5, 6). Przewlek³y przebieg towarzyszy
adrenomieloneuropatii i chorobie Addisona (7, 8).
Stopieñ uszkodzenia OUN nie pozostaje w prostej zale¿noœci od wielkoœci obszaru istoty bia³ej objêtego zaburzeniami metabolicznymi i wynikaj¹cej st¹d demielinizacji. Jest
on prawdopodobnie skutkiem reakcji autoimmunologicznej wywo³anej tym procesem chorobowym. Nie stwierdzono bowiem korelacji miêdzy obrazem zmian w badaniach
neuroobrazowych a stanem klinicznym chorego (3).
W tomografii komputerowej (KT) widoczne s¹ one jako
obszary hipodensyjne odzwierciedlaj¹ce strefy rozpadu mieliny, zlokalizowane w okolicy potyliczno-ciemieniowej naoko³o których widoczny jest obrzêk odpowiadaj¹cy oko³onaczyniowym naciekom limfocytarnym. Dok³adny obraz
obszaru uszkodzenia istoty bia³ej OUN umo¿liwia badanie
rezonansu magnetycznego (MR). W sekwencjach T1 i T2
zale¿nych stwierdza siê zmiany w okolicy ciemieniowopotylicznej, ciele modzelowatym, w drogach: piramidowej
oraz wzrokowej i s³uchowej. Maj¹ one charakter postêpuj¹cy i obejmuj¹ równie¿ istotê szar¹ mózgu. Pojawiaj¹ siê te¿
rozlane zmiany zanikowe (4).
Badania przewodzenia nerwowego i wielomodalnych
potencja³ów wywo³anych przyczyniaj¹ siê do rozpoznania
klinicznego tej choroby (3, 9, 10, 6). Dotyczy to zarówno
wzrokowych potencja³ów wywo³anych (VEP) i somatosensorycznych potencja³ów wywo³anych ( SEP) czy s³uchowych
z pnia mózgu ( BAEP). Najwczeœniej w ALD rejestruje siê
nieprawid³owy zapis VEP w postaci wyd³u¿enia latencji P100
rejestrowanej z kory potylicznej. W BAEP na pocz¹tku choroby stwierdza siê wyd³u¿enie latencji fal III ( most), V (œródmózgowie) oraz interlatencji I-III, I-V. W zaawansowanych
stadiach procesu chorobowego rejestruje siê jedynie fale I
(potencja³ czynnoœciowy n. VIII). W zapisach SEP przy stymulacji nerwu poœrodkowego obserwuje siê przede wszystkim wyd³u¿enie latencji P20 odbieranej z kory ciemieniowej
oraz oœrodkowego czasu przewodzenia N13-P20. U pacjentów z adrenomieloneuropati¹ stwierdza siê dodatkowo
zmiany w parametrach komponety N9 w SEP, co sugeruje
zajêcie przez proces chorobowy równie¿ obwodowego
uk³adu nerwowego. W tej postaci choroby obserwuje siê
w badaniach przewodzenia nerwowego zwolnienie szybkoœci przewodzenia i lub redukcjê amplitudy potencja³u.
Wyniki te potwierdzaj¹ wystêpowanie u pacjenta aksonalnej
lub czuciowo-ruchowej neuropatii (3). Zarówno wielomodalne potencja³y wywo³ane jak i przewodzenie nerwowe
znalaz³y równie¿ zastosowanie do monitorowania skutecznoœci stosowanej terapii. Analiza wyników badañ neurofizjologicznych czy neuropsychologicznych ma tak¿e znaczenie w diagnostyce postaci asymptomatycznych choroby
oraz u cz³onków rodziny pacjenta (11, 10).
Rozpoznanie kliniczne ALD polega na stwierdzeniu
w osoczu, erytrocytach lub hodowli fibroblastów skóry patologicznie du¿ych stê¿eñ VLCFA, g³ównie kwasu cerotowego C 26:0. Wynik dodatni wystêpuje u wszystkich chorych
p³ci mêskiej i u oko³o 85% kobiet nosicielek. Ponadto mo¿na oznaczaæ stê¿enie bia³ka transportowego b³ony peroksysomu - ALDP oraz aktywnoœæ peroksysomowej b-oksydacji
w komórkach trofoblastu. Te badania biochemiczne maj¹
równie¿ zastosowanie w diagnostyce prenatalnej u nosicielek patologicznego genu (3, 4).
Prowadzone jest wiele prób leczenia ALD. W terapii stosowana jest dieta z dodatkiem tzw. oleju Lorenza (sk³adniki:
kwas erukowy - C 22:1 i olejowy - C 18:1 w stosunku 1 : 4)
jako inhibitora endogennego systemu przed³u¿ania ³añcucha w skojarzeniu z ograniczeniem poda¿y d³ugo³añcucho-
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wych kwasów t³uszczowych (12, 4). Mimo uzyskania obni¿enia poziomu VLCFA w osoczu, nie stwierdza siê zatrzymania postêpu choroby, ani poprawy neurologicznej
czy endokrynologicznej chorego. Natomiast terapia ta
wi¹¿e siê czêsto z objawami niepo¿¹danymi. Próby podawania do¿ylnego immunoglobulin, interferonu beta nie
przynios³y zachêcaj¹cych efektów. Obecnie leczenie za
pomoc¹ przeszczepu szpiku mo¿liwe jest tylko we wczesnym okresie choroby. Przyjmuje siê, ¿e prawdopodobny
mechanizm jego dzia³ania prowadzi do opó¿nienia lub
zakoñczenia reakcji immunologicznej, której skutkiem jest
demielinizacja w OUN. Obserwacje kliniczne 12 chorych
prowadzone przez okres 5-10 lat potwierdzi³y skutecznoœæ tej metody. Stwierdzono u nich poprawê w badaniach MR i w testach psychologicznych oraz normalizacje poziomu VLCFA (13). Konieczne jest równie¿ leczenie substytucyjne u chorych ze stwierdzon¹ niewydolnoœci¹ kory nadnerczy (14).
Istotn¹ rolê w kompleksowej opiece nad pacjentem i jego
rodzin¹ odgrywa te¿ poradnictwo genetyczne. Konieczne
jest poinformowanie opiekunów chorego o mo¿liwoœciach
przeprowadzenia tak¿e diagnostyki prenatalnej.
Opis przypadku: Ch³opiec 13 letni by³ diagnozowany
z powodu narastaj¹cych zaburzeñ chodu, które pojawi³y
siê przed 2 miesi¹cami. Dodatkowo w ostatnich 2 tygodniach u pacjenta obserwowano narastaj¹ce spowolnienie psychoruchowe . Matka zg³asza³a te¿ pogorszenie siê
w nauce oraz os³abienie s³uchu. Ponadto od 2 lat obserwowa³a opaleniznê u ch³opca utrzymuj¹c¹ siê nawet w
miesi¹cach zimowych. Wywiad rodzinny nie wskazywa³
na ALD.
Fot 1. Ch³opiec 13 letni z ALD

Adrenoleukodystrofia...
Fot 2. Hiperpigmentacja skóry u opisanego pacjenta.

W chwili przyjêcia stan ogólny œredni, ch³opiec apatyczny,
kontakt s³owny by³ utrudniony. W badaniu neurologicznym
stwierdzono niedow³ad spastyczny koñczyn dolnych, niewielk¹ chwiejnoœæ w próbie Romberga oraz obustronne os³abienie s³uchu. Na dnie oka wystêpowa³o zbledniêcie od skroni
tarcz nerwu wzrokowego. Ponadto zwraca³a uwagê hiperpigmentacja ca³ej skóry z ciemnymi liniami papilarnymi na d³oniach i stopach oraz b³on œluzowych [fot.1 i 2].
Badanie KT g³owy wykaza³o cechy demielinizacji w istocie bia³ej w postaci hipodensyjnych obszarów zlokalizowanych wokó³ rogów tylnych i szerz¹cych siê w kierunku wzgórza i torebki wewnêtrznej [fot.3].
W obrazie MR g³owy stwierdzono wystêpowanie obszarów hiperintensywnych zlokalizowanych wokó³ rogów potylicznych komór bocznych obejmuj¹ce promienistoœæ
wzrokow¹, tyln¹ czêœæ spoid³a wielkiego oraz przedni¹ czeœæ
cia³a modzelowatego [fot.4].
Parametry neurofizjologiczne przewodzenia nerwowego znajdowa³y siê w granicach norm wiekowych. Rejestrowano natomiast wyd³u¿enie latencji komponenty
P100 bez zmian w wartoœci amplitud N75/P100, P100/
N145 w VEP. BAEP by³y nieprawid³owe. Zarejestrowano
zarówno nieprawid³ow¹ morfologie zapisu jak i wyd³u¿enie latencji III, V oraz interlatencji I-III, I-V. Wykazano
równie¿ przy stymulacji nerwów poœrodkowego i piszczelowego tylnego zmiany w parametrach latencji za³amków N20 i P40 w SEP. Badania te potwierdza³y istnienie
Fot 3. Badanie KT g³owy u chorego z ALD (opis zmian w tekœcie).

procesu demielinizacyjnego w badanych drogach nerwowych. Nie stwierdzano natomiast cech obwodowej neuropatii.
W badaniu audiometrycznym wykazano upoœledzenie
s³uchu w granicach 30-40 decybeli g³ównie w zakresie
wysokich czêstotliwoœci. Ostatecznie potwierdzono rozpoznanie ALD poprzez stwierdzenie podwy¿szonego
poziomu VLCFA w surowicy krwi chorego ( C24:0/
C22:0=1,643 przy normie <1.000, C26:0/C22:0=0.73
w normie 0.018+0.02).
Ponadto u ch³opca rozpoznano te¿ niedoczynnoœæ kory
nadnerczy i w³¹czono leczenie substytucyjne. W zwi¹zku
ze znacznym nasileniem objawów neurologicznych nie zosta³ on niestety zakwalifikowany do przeszczepu szpiku.
Rodzinie zalecono poradnictwo genetyczne, które ma istotn¹ rolê w profilaktyce tak ciê¿kich chorób genetycznych
sprzê¿onych z chromosomem X.
Fot 4. Badanie MR g³owy u chorego z ALD (opis zmian w tekœcie).

Omówienie:
Adrenoleukodystrofia charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹ fenotypów takich jak: postaæ dzieciêca, m³odzieñcza,
doros³ych, adrenomieloneuropatia, postaæ przebiegaj¹ca
tylko z niewydolnoœci¹ nadnerczy. Najczêstsz¹ z postaci
jest dzieciêca, nieco rzadziej wystêpuje m³odzieñcza, najrzadziej doros³ych. Na podstawie ca³okszta³tu obrazu klinicznego, wyników badañ laboratoryjnych w tym podwy¿szonego stê¿enia VLCFA, neurofizjologicznych i neuroobrazowania u pacjenta rozpoznano postaæ m³odzieñcz¹ X-ALD. Pigmentacja skóry zwi¹zana z nadmiarem
ACTH w odró¿nieniu do opalenizny obejmuje obszary
cia³a zwykle nie pokryte opalenizn¹: podeszwow¹ powierzchnie stóp i d³onie oraz okolice poœladków. By³a ona
pierwszym symptomem chorobowym opisywanym u chorego. Objawy neurologiczne zwi¹zane z demielinizacj¹
istoty bia³ej OUN uwidoczniono w MR g³owy. Znajduj¹
one równie¿ odzwierciedlenie w badaniach neurofizjologicznych przede wszystkim wielomodalnych potencja³ach wywo³anych.
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