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Wprowadzenie: Lizosomalne defekty enzymatyczne prowadz¹ do spichrzania wewn¹trzkomórkowego, co
w konsekwencji doprowadza do
uszkodzenia wielu narz¹dów, w tym
niemal zawsze uk³adu nerwowego. Cel
pracy: By³o nim ukazanie miejsca i
obrazu gangliozydoz w klinice neurologii dzieciêcej. Materia³ i metody: Gangliozydozy GM1 i GM2 (postaæ Sandhoffa) rozpoznano u czworga dzieci
w wieku 1-13 lat (rednia 4,5 lat), w tym
2 dziewczynek i 2 ch³opców, co stanowi³o 0,024% wród dzieci hospitalizowanych w latach 2006-2007. U trojga z
nich rozpoznano gangliozydozê GM2
(u dwojga wczesnodzieciêc¹, u 1 m³odzieñcz¹) a u jednego wczesn¹ postaæ
GM1. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania aktywnoci enzymów
lizosomalnych w leukocytach krwi obwodowej. Wyniki: Przebieg kliniczny
postaci niemowlêcych obu typów gangliozydoz by³ bardzo podobny. Dominowa³o znacznego stopnia opónienie
rozwoju psychoruchowego i padaczka objawowa, zawsze wystêpowa³y te¿
typowe zmiany na dnie oczu pod postaci¹ winiowej plamki. Natomiast postaæ m³odzieñcza by³a sk¹poobjawowa, z dr¿eniem koñczyn górnych, dyzarti¹ i ataksj¹. Zmiany neuroobrazowe
by³y zró¿nicowane, od wyniku prawid³owego, poprzez zmiany w ciele modzelowatym, do rozleg³ych zmian w
istocie bia³ej i j¹drach podkorowych.
Wnioski: Dr¿enie koñczyn, ataksja i
dyzartria w wieku m³odzieñczym powinny nasuwaæ podejrzenie gangliozydozy.

Background: Lysosomal enzyme
defects leeds to intracellular storage
and cause damage in many organs,
almost always affects central nervous
system. Aim. The aim of the study was
to reveal the location and clinical characteristics of gangliosidosis in
pediatric neurology. Material and methods: Gangliosidoses GM1 and GM2
(Sandhoff type) was diagnosed in 4
children, aged 1-13 years (mean 4,5
years), 2 girls and 2 boys. GM2 was
diagnosed in 3 patients (early childhood in 2, juvenile in 1) and GM1 infantile form in 1, which was 0,024% of
hospitalized children in 2007-2008. The
diagnosis was made on the basis of
blood leukocyte enzyme analyse. Results: Clinical course of both type infantile gangliosidosis revealed to be
similar. Psychomotor deterioration and
symptomatic epilepsy were predominant symptoms as well as typical
changes of eye fundus like cherry red
spot. Juvenile type was less symptomatic, with tremor, dysarthria and
ataxia. Neuroimage changes varied
and were normal in some, with
changes in corpus callosum and with
distant changes in white matter and
subcortical nuclei in others. Conclusions: Gangliosidosis should be suspected in adolescent with tremor,
ataxia and dysarthria.

Wstêp
Choroby lizosomalne to grupa ponad 40
ró¿nych genetycznie uwarunkowanych
schorzeñ, u pod³o¿a których le¿y defekt
funkcji lizosomu. Ich patomechanizm polega na postêpuj¹cym odk³adaniu nadmiaru
wielkocz¹steczkowych substancji w lizosomach. Spichrzanie to jest spowodowane
zaburzeniem kwanej hydrolizy endogennych substancji wielkocz¹steczkowych w lizosomach, a w wyniku tego gromadzeniem
substratu. Cech¹ tych chorób s¹ zmiany w
wielu narz¹dach i zawsze postêpuj¹cy przebieg o zró¿nicowanym tempie [13]. Lizoso-

my wchodz¹ w sk³ad uk³adu endosomalnolizosomalnego, nazywanego aparatem wodniczkowym. Lizosom zawiera du¿o enzymów hydrolitycznych i jest otoczony b³on¹
posiadaj¹c¹ system transportuj¹cy cz¹steczki miêdzy wiat³em lizosomu a cytozolem oraz pompê protonow¹, nazywan¹ te¿
pomp¹ wodniczkow¹ [13].
Znane choroby lizosomalne przypomniano w tabeli I. W zale¿noci od rodzaju
spichrzanej substancji wyró¿nia siê: mukopolisacharydozy, sfingolipidozy, gangliozydozy, sulfatydozy i sialidozy [13]. Wiêkszoæ
z tych schorzeñ dziedziczy siê w sposób
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autosomalny recesywny, z wyj¹tkiem chorób Fabry'ego, Danona i typu II mukopolisacharydozy (MPS II), dziedziczonymi w
sprzê¿eniu z chromosomem X. Wszystkie
one s¹ chorobami monogenowymi [22].
Powiêkszaj¹ce siê lizosomy uszkadzaj¹
funkcje komórek, najczêciej uk³adu nerwowego, kostnego, narz¹dów mi¹¿szowych,
rogówki i tkanki podskórnej.
Gangliozydoza GM2 klasyfikowana jest
wed³ug fenotypu, locus chromosomowego
i zajêtego allelu. Niedobór heksozaminidazy cechuje du¿a ró¿norodnoæ fenotypów
wystêpuj¹cych w ró¿nym wieku, od wczesnodzieciêcego do doros³ego. Wystêpowanie tego deficytu metabolicznego nale¿y
braæ pod uwagê we wszystkich chorobach
zwyrodnieniowych uk³adu nerwowego [20].
Do tej grupy schorzeñ nale¿¹: *choroba TaySachsa, z deficytem heksozaminidazy A i
mutacj¹ w locus a, *choroba Sandhoffa, z
deficytem heksozaminidazy A i B i mutacj¹
w locus b oraz *tzw. wariant AB z mutacj¹
w locus aktywatora.
Podstawê rozpoznania choroby z tego
krêgu jest obraz kliniczny (tabela II), ocena
lizosomów w badaniu histopatologicznym
oraz oznaczenie aktywnoci poszczególnych enzymów w leukocytach i fibroblastach
(tabela III). Oznaczenie aktywnoci enzymów lizosomalnych w komórkach p³ynu
owodniowego i kosmówki umo¿liwia diagnostykê prenataln¹.
Celem tej pracy by³o ukazanie miejsca
chorób spichrzeniowych w praktyce kliniki
neurologii dzieciêcej, co jest istotne zw³aszcza wobec pojawiaj¹cych siê mo¿liwoci
leczenia farmakologicznego.
Materia³ i metody

W latach 2006-2007 w Klinice Neurologii Dzieciêcej w Krakowie wród 1700 dzieci, hospitalizowano
czworo (0,024%), u których rozpoznano zaburzenie
metabolizmu lipidów. U dwojga z nich postawiono rozpoznanie gangliozydozy GM2 typ 0 (choroba Sandhoffa), a u kolejnych dwojga dzieci rozpoznano gangliozydozê GM1 i m³odzieñcz¹ postaæ GM2. Rozpoznanie by³o
mo¿liwe dziêki wynikom z Zak³adu Genetyki Instytutu
Neurologii i Psychiatrii w Warszawie.

Wyniki
Dane kliniczne i neuroobrazowe 4 dzieci
przedstawiono w tabeli IV. U trojga dzieci w
wieku 1-2,5 roku, z wczesnymi gangliozydozami GM1 i GM2, od urodzenia stwierdzano opónienie w rozwoju psychoruchowym. Przy braku istotnego obci¹¿enia w
wywiadzie ci¹¿owo-oko³oporodowym i rodzinnym, pierwsze objawy kliniczne zauwa¿ono ju¿ w wieku 5-7 miesiêcy a nastêpnie
obserwowano ich progresjê. ¯adne z dzieci nigdy nie siedzia³o samodzielnie. U dziewczynki z GM2 pierwszym objawem, który
sk³oni³ rodziców do zg³oszenia siê do lekarza by³o nie skupianie wzroku. Dzieci zapada³y czêsto na infekcje dróg oddechowych,
a z powodu nawracaj¹cych napadów padaczkowych (uogólnionych, mioklonicznych
lub polimorficznych)) w³¹czono u nich leczenie przeciwpadaczkowe. Ch³opiec z rozpoznaniem GM2 (postaæ Sandhoffa) od wczesnego okresu niemowlêcego by³ kilkakrotnie hospitalizowany z powodu wymiotów,
infekcji górnych dróg oddechowych i dopiero w 7 miesi¹cu ¿ycia zwrócono uwagê na
opónienie rozwoju psychoruchowego.
820

Tabela I
Znane choroby lizosomalne.
Lysosomal diseases.

M ukopolisachary dozy

M PS I, M PS II, M PS IIIA, M PS IIIB, M PS IIIC, M PS IIID, M PS IVA,
M PS I VB, M PS VI , M PS VI I

Glikoproteinozy

Asparty loglikozam inuria, fukozy doza, alfa-m annozy doza, beta-m annozy doza,
m ukolipidoza I (sialidoza), choroba Schindlera

Sfingolipidozy

Choroby : Fabry, Farbera, Gauchera, Tay -Sachsa, Sandhoffa, Krabbego,
Niem anna i Picka ty p A i B, leukody strofia m etachrom aty czna

Inne lipidozy

Choroba Niem anna i Picka ty p C, choroba Wolm ana,
neuronalna ceroidolipofuscy noza

Glikogenozy spichrzeniow e

Choroba Pom pego

M nogie niedobory enzy m aty czne M nogi niedobór sulfataz, galaktosialidoza, m ukolipidoza II/III, m ukolipidoza IV
Zaburzenia transportu
lizosom alnego

Cy sty noza, choroba spichrzeniow a kw asu sialow ego

Tabela II
Objawy kliniczne gangliozydoz GM1 i GM2.
Clinical symptoms of GM1 and GM2 gangliosidosis.

Postaæ niem ow lêca GM 1

Postaæ póna dzieciêca GM 1

Gangliozy doza GM 2

ciê¿kie opónienie rozw oju
psy choruchow ego, postêpuj¹ca
degradacja um y s³ow a,
drgaw ki, lepota,
g³uchota,hepatosplenom egalia
dy sostosis m ultiplex,
"w iniow a plam ka" na dnie oka,
zgon oko³o 2 roku ¿y cia

drgaw ki, pogorszenie ostroci
w idzenia ataksja, spasty cznoæ,

nadw ra¿liw oæ na bodce
akusty czne, zm ienny obraz
neurologiczny, hipotonia
przechodz¹ca w zespó³
pozapiram idow y i piram idow y,
w ielkog³ow ie,
"plam ka w iniow a",
hepatosplenom egalia

zgon oko³o 10 roku ¿y cia

Tabela III
Diagnostyka gangliozydozy GM2.
GM2 gangliosidosis diagnostic.
M R m ózgu: w spó³istnienie zm ian istoty bia³ej i szarej, zajêcie j¹der podkorow y ch
Wzrost w y dalania oligosachary dów i/lub glikolipidów w m oczu
Deficy t heksozam inidazy A (ty p B) lub A i B (ty p O) w surow icy, leukocy tach i fibroblastach
Wzrost poziom u GM 2 w p³y nie m ózgow o-rdzeniow y m
Niedobór akty w atora SAP-3 (w ty pie AB)

Zupe³nie inny obraz kliniczny prezentowa³a dziewczynka hospitalizowana w wieku
13 lat, celem diagnostyki wystêpuj¹cego od
oko³o szeciu lat i narastaj¹cego drobnofalistego dr¿enia koñczyn górnych oraz zaburzeñ mowy pod postaci¹ dyzartrii i pogorszenia wyników w nauce szkolnej. W diagnostyce ró¿nicowej wziêto u niej pod uwagê mo¿liwoæ wyst¹pienia pónej postaci
jednej z chorób lizosomalnych, stwierdzaj¹c obni¿enie aktywnoci b-glukozaminidazy ca³kowitej i jej termolabilnej formy A oraz
b-glukozaminidazy A. Na tej podstawie rozpoznano u dziewczynki gangliozydozê GM2
typu B. Wykazano u niej obecnoæ demielinizacji w obrêbie drogi wzrokowej (VEP),
chocia¿ nie stwierdzano typowych dla gangliozydoz zmian na dnie oczu. Równie¿ zapis EEG z dobrze wyra¿on¹ czynnoci¹
podstawow¹, nie wykazywa³ zmian napadowych i ogniskowych W tecie Wechslera
WISC-R dziewczynka uzyska³a wynik ogólny na poziomie inteligencji wy¿szej ni¿ przeciêtna (II=113), ale wynik testu Bender-Kopitz sugerowa³ os³abienie integracji sensoryczno-motorycznej.
Badanie neuroobrazowe MR u dziewczynki z GM2 typu 0 by³o prawid³owe w wieku 1,5 roku, natomiast u ch³opca badanie
MR wykonano dwukrotnie. W pierwszym z
nich wykonanym w 12 miesi¹cu ¿ycia stwierdzono jedynie niewielkie zmiany hiperintenPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

sywne w sekwencji T2 w istocie bia³ej (rycina 1), natomiast w badaniu kontrolnym (wykonanym w 18 miesi¹cu ¿ycia) uwidoczniono znacz¹ progresjê zmian w istocie bia³ej,
we wszystkich p³atach mózgu, ale najbardziej nasilone w p³atach ciemieniowym i
skroniowym prawej pó³kuli mózgu, ze zwiêkszeniem jej objêtoci (ryciny 2 i 3). U dziewczynki z typem B GM2 badanie MR ujawni³o tylko niewielkie zmiany w zakresie cia³a
modzelowatego.
Dyskusja
Po raz pierwszy niedobór enzymu lizosomalnego zidentyfikowano w 1963 roku w
chorobie Pompego. Wprowadzono pojêcie
aktywnoci progowej, powy¿ej której iloæ
enzymu wystarcza do przemiany substratu,
za poni¿ej tej wartoci nastêpuje gromadzenie substratu. Im mniejsza jest aktywnoæ enzymu, tym wczeniej w rozwoju
osobniczym wystêpuj¹ objawy choroby i tym
ciê¿szy jest jej przebieg. Zarówno komórki
jak i zbudowane z nich narz¹dy ulegaj¹ powiêkszeniu, bo niemal wszystkie komórki
j¹drzaste zawieraj¹ lizosomy. W wiêkszoci lizosomalnych chorób spichrzeniowych
stwierdza siê objawy ze strony uk³adu nerwowego [22].
Gangliozydozy nale¿¹ do lipidoz, chorób zwi¹zanych ze spichrzaniem wysoko
spolaryzowanych lipidów [20]. GangliozydoM. Steczkowska i wsp.

Tabela IV
Charakterystyka 4 pacjentów z gangliozydozami GM1 i GM2.
Characteristic of 4 patients with GM1 and GM2 gangliosidosis.
Akty w noæ enzy m ów
Pacjent
Pierw sze objaw y /w iek
nm oli/m g bia³ka/godz
p³eæ/w iek
Diagnoza

M R m ózgu

Inne objaw y i badania

1 M /1 rok

Opónienie rozw oju, napady
padaczkow e uogólnione
6 m iesiêcy

bgalaktozy daza 0,4
Dgn. GM 1 postaæ dzieciêca

Nie w y konano

"Plam ka w iniow a" Hepatosplenom egalia
Wzrost transam inaz (Aspat 162 U/l, Alat 96 U/l)

2 ¯/1,5 roku

Opónienie rozw oju, napady
padaczkow e m iokloniczne 7
m iesiêcy

bglukozoam inidaza ca³kow ita 6,0
jej term olabilna form a A 14%
Dgn. GM 2 ty p O Choroba Sandhoffa

W norm ie
(w w ieku 1,5 roku)

"Plam ka w iniow a" VEP brak odpow iedzi
Hepatosplenom egalia
Wzrost transam inaz (Aspat 134 U/l, Alat 56 U/l)

3 M /2,5 roku

Opónienie rozw oju,
napady padaczkow e
polim orficzneoczopl¹s
5 m iesiêcy

bglukozoam inidaza ca³kow ita 10,6
jej term olabilna form a A 22%
bglukozoam inidaza A 15%
Dgn. GM 2 ty p O Choroba Sandhoffa

Rozleg³e zm iany w
zakresie istoty bia³ej
i j¹der podkorow y ch

"Plam ka 70 IU, Alat 130 IU) w iniow a" VEP
brak odpow iedzi USG brzucha w norm ie
Wzrost transam inaz (Aspat 170 IU, Alat 59 U/l)

4 ¯/13 lat

Dr¿enie r¹k, dy zartria 7 lat

bglukozoam inidaza ca³kow ita 377
jej term olabilna form a A 2%
bglukozoam inidaza A 8,2
Dgn. GM 2 ty p B

Cia³o m odzelow ate cieñsze
w ty lnej czêci trzonu

Dno oczu bez zm ian VEP w y d³u¿enie latencji
P100 Aspat 32 u/l, Alat 22 U/l

Rycina 1
Ch³opiec z chorob¹ Sandhoffa w wieku 12 miesiêcy.
Zmiany hiperintensywne przykomorowe-podejrzenie demielinizacji. MR mózgu przekrój strza³kowy
sekwencja T2.
12-months-old boy with Sandhoff disease. Brain
demyelinisation in T2-weighted MR imaging.

Rycina 2
MR mózgu (przekrój poprzeczny, T2 FSSE S) u
ch³opca z ryciny 1 w wieku 18 miesiêcy. Rozleg³e
strefy hiperintensywne w istocie bia³ej. Zatarcie
struktury i podwy¿szenie sygna³u w zakresie j¹der
podkorowych.
The same boy aged 18 months. Large hyperintensive
areas of the white matter and subcortical nuclei. T2 FSSE
S-weighted MR.

Rycina 3
MR mózgu (przekrój strza³kowy sekwencja T2 frFSE
S) ch³opca z ryciny 1 w wieku 18 miesiêcy. Zmiany
hiperintensywne w istocie bia³ej.
The same boy aged 18 months. T2 frFSE S weighted
MR shows hyperintensive white matter changes.

za GM1 jest uwarunkowana niedoborem bgalaktozydazy gangliozydu GM1 i spichrzaniem zwi¹zków zawieraj¹cych koñcow¹
resztê galaktozy po³¹czon¹ wi¹zaniem b.
Wyró¿nia siê trzy postaci niedoboru b-galaktozydazy: *niedobór pierwotny, *z³o¿ony
niedobór neuraminidazy i b-galaktozydazy
(galaktosialidoza) i *z³o¿ony niedobór b-galaktozydazy i kilku innych enzymów lizosomalnych w chorobie komórek I (mukolipidoza II). Dzieciêca postaæ gangliozydozy
GM1 charakteryzuje siê wczeniejszym,
ciê¿szym i bardziej gwa³townym przebiegiem ni¿ dzieciêca postaæ gangliozydozy
GM2 Tay-Sachsa. W okresie noworodkowym zwraca w tych przypadkach uwagê hipotonia, s³aby odruch ssania i s³aby przyrost masy cia³a. Ponadto stwierdza siê cechy dysmorfii twarzy w formie pogrubia³ych
rysów, przerostu dzi¹se³, powiêkszenia jêzyka, oraz obrzêki obwodowe, zmêtnienie
rogówki, oczopl¹s i zez. U po³owy pacjentów stwierdza siê winiow¹ plamkê na dnie

oczu, bêd¹c¹ wynikiem gromadzenia gangliozydów w obrêbie komórek siatkówki [3].
Rozwój psychoruchowy jest znacznie opóniony, dzieci te nie siadaj¹ a nawet nie raczkuj¹. Ju¿ w pierwszym pó³roczu ¿ycia powiêkszeniu ulegaj¹ w¹troba i ledziona, podobnie jak u 1-rocznego dziecka w materiale w³asnym. Mo¿e wyst¹piæ sztywnoæ stawów i szponiaste zniekszta³cenie palców, a
skóra jest szorstka i pogrubia³a. Stwierdza
siê równie¿ zmiany kostne, zazwyczaj po 612 miesi¹cu ¿ycia, pod postaci¹ zniekszta³cenia przednich powierzchni trzonów krêgów
i siod³a tureckiego (kszta³t litery J). U dziecka z materia³u w³asnego stwierdzono wyrane opónienie rozwoju psychoruchowego ju¿
we wczesnym niemowlêctwie oraz napady
padaczkowe a tak¿e zajêcie w¹troby i siatkówki.
W postaci pónodzieciêcej GM1 pierwsze objawy pojawiaj¹ siê zwykle miêdzy 1 a
2 rokiem ¿ycia. S¹ to zaburzenia chodu,
obni¿one napiêcie miêniowe, wygórowane

odruchy ciêgniste, dyzartria i opóniony
rozwój mowy. Drgawki, otêpienie i spastyczny niedow³ad czterokoñczynowy doprowadzaj¹ ostatecznie do zgonu. Mo¿e dojæ
równie¿ do zaniku nerwu wzrokowego i objawów uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia krêgowego. Nie stwierdza siê
natomiast zazwyczaj zmêtnienia rogówki ani
te¿ powiêkszenia narz¹dów mi¹¿szowych
[20]. W os³once mielinowej wzrasta wielokrotnie zawartoæ gangliozydu GM1, a spada iloæ fosfolipidów, cerebrozydów i PLP.
W konsekwencji te zmiany biochemiczne
prowadz¹ do stopniowej demielinizacji OUN.
W badaniach laboratoryjnych stwierdza siê
zwiêkszone wydalanie oligosacharydów,
zmniejszenie aktywnoci enzymów w leukocytach i w hodowli fibroblasów a tak¿e
zmniejszenie hydrolizy GM1 w hodowli fibroblastów. W 1 i 2 typie choroby stwierdza
siê równie¿ podwy¿szone stê¿enie oligosacharydów, zarówno w surowicy krwi jak i
p³ynie mózgowo rdzeniowym. Diagnostyka
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prenatalna polega na oznaczeniu aktywnoci enzymów w amniocytach [16]. Postaæ
doros³ych GM1 ujawnia siê po 10 roku ¿ycia a w jej obrazie klinicznym dominuje spastycznoæ i dyzartria.
Z kolei gangliozydoza GM2 jest spowodowana niedoborem enzymu heksozaminidazy. Enzym ten do pe³nej aktywnoci wymaga obecnoci dwóch ró¿nych podjednostek (podjednostki alfa, kodowanej przez
locus HEXA na chromosomie 15, oraz podjednostki beta kodowanej przez locus HEXB
na chromosomie 5) [23,24]. Trzy izoenzymy heksozaminidazy maj¹ swoist¹ strukturê tworz¹cych je podjednostek: *heksozaminidaza A (alfabeta), *heksozaminidaza B
(betabeta) i *heksozaminidaza S (alfaalfa).
Heksozaminidaza A jest konieczna do rozszczepiania gangliozydu GM2, ale prawdziwy substratem jest gangliozyd po³¹czony z
aktywatorem bia³kowym, którego niedobór
równie¿ powoduje gangliozydozê GM2 ( tzw.
wariant AB). Mutacje w locus a s¹ czêste
wród ¯ydów aszkenazyjskich (1:30 osób),
w populacji ogólnej czêstoæ ta wynosi natomiast 1:300. We wszystkich przypadkach
oko³o 4-6 miesi¹ca ¿ycia dzieci wydawa³y
siê byæ zdrowe. Do wczesnych i charakterystycznych objawów nale¿¹ nadwra¿liwoæ
s³uchowa, z miokloniami oraz winiowa
plamka na dnie oka. U dzieci stwierdza siê
wiotkoæ i os³abienie miêni, wygórowane
odruchy, klonusy, objaw Babiñskiego, pogorszenie ostroci wzroku, brak postêpy w rozwoju psychoruchowym a oko³o 2 roku ¿ycia
stan wegetatywny. W ci¹gu pierwszych
dwóch lat ¿ycia wystêpuj¹ równie¿ drgawki
i mioklonie. Obwód g³owy powiêksza siê do
oko³o 90 percentyla, zazwyczaj do 3 roku
¿ycia i dalej nie postêpuje. Zgon nastêpuje
zazwyczaj oko³o 3 roku ¿ycia, w wyniku ciê¿kich infekcji dróg oddechowych. Zawartoæ
gangliozydu GM2 jest bowiem znacznie
zwiêkszona w mózgu i umiarkowanie zwiêkszona w narz¹dach mi¹¿szowych [20]. Choroba ta dotyczy równie¿ obwodowego uk³adu nerwowego, mieliny nerwów obwodowych [17,25].
Postacie GM2 póno dzieciêce, m³odzieñcze i doros³ych, przebiegaj¹ z otêpieniem, ataksj¹ a niekiedy obecnoci¹ plamki
winiowej na dnie oka. Niektóre postacie
choroby przebiegaj¹ z dominacj¹ ataksji
mó¿d¿kowej lub rdzeniowo-mó¿d¿kowej. W
przebiegu gangliozydozy GM2 o pónym
pocz¹tku mo¿e wyst¹piæ tak¿e choroba neuronu ruchowego. Uszkodzenie obwodowego neuronu ruchowego przypomina czasem
obraz typowy dla dystrofii miêniowej Duchenne'a lub Kugelberger-Welander, ale
jednoczenie mog¹ wystêpowaæ objawy
uszkodzenia górnego neuronu ruchowego,
daj¹c fenotyp podobny do stwardnienia zanikowego bocznego. Wiêkszoæ przypadków o pónym pocz¹tku okazuje siê genetycznymi mozaikami. W tych przypadkach
wa¿nym badaniem diagnostycznym jest
biopsja odbytnicy, w materiale z której ocenia siê neurony autonomiczne w mikroskopie elektronowym, oznacza naturalny substrat heksozamininidazy oraz wykonuje diagnostykê genetyczn¹ DNA [20]. Obraz kliniczny gangliozydozy GM2 jest bardzo zró¿nicowany i nie mo¿e stanowiæ podstawy do
klasyfikacji genetycznej. Argov i Navon opi822

sali 6 pacjentów z 3 rodzin z postaci¹ doros³ych GM2. W obrazie klinicznym dominowa³y objawy mó¿d¿kowe, ataksja rdzeniowo-mó¿d¿kowa, objawy uszkodzenia neuronu ruchowego. U wszystkich stwierdzono
objawy otêpienia [1]. Z kolei dyzartriê, psychozê i uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego opisano u 2 braci z GM2, natomiast u trzeciego z rodzeñstwa dominowa³
zespó³ mó¿d¿kowy[14]. W pracy Federico i
wsp. wród objawów klinicznych gangliozydozy GM2 stwierdzali w ró¿nym stopniu nasilenia ataksjê, objawy uszkodzenia neuronu ruchowego, dystoniê, objawy psychotyczne oraz neurowegetatywne [6]. Goebel
i wsp. opisali z kolei przypadek 12-letniej
pacjentki z gangliozydoz¹ GM2, u której w
stwierdzano ataksjê, zespó³ pozapiramidowy oraz drgawki [9]. U opisanego w tej pracy 13-letniej dziewczynki objawami wiod¹cymi by³y ataksja, dyzartria i dr¿enie r¹k,
narastaj¹ce od 6 lat. U dziecka tego nie by³o
zmian w dnie oczu, ale stwierdzono istotne
zmiany w badaniu VEP.
W m³odzieñczej postaci gangliozydozy
GM2 stwierdzono, ¿e im wczeniejszy by³
pocz¹tek objawów tym szybszy postêp choroby [15], a u wiêkszoci stwierdzano delecjê jednego allelu (zazwyczaj G269S). Wg.
Neudorfer i wsp. objawami choroby s¹ zaburzenia mó¿d¿kowe i zajêcie górnego neuronu ruchowego, niespecyficzny zanik
mó¿d¿ku, z zaburzeniami mowy, chodu i
równowagi oraz objawami psychicznymi
[18]. W przypadku w³asnym stwierdzono
czêciowy niedorozwój cia³a modzelowatego. Najstarszym pacjentem z gangliozydoz¹ GM2 jest opisany przez Takado i wsp.
Japoñczyk, który w wieku 46 lat zg³osi³ siê
do lekarza z powodu wystêpuj¹cego od 4
lat os³abienia koñczyn dolnych. W badaniu
fizykalnym stwierdzono u niego os³abienie
si³y miêniowej, zaniki miêni zarówno w
koñczynach górnych jak i dolnych oraz wygórowane odruchy ciêgniste w koñczynach
górnych, a w badaniu MR zanik mó¿d¿ku.
Pocz¹tkowo postawiono rozpoznanie SLA,
ale ze wzglêdu na nietypowy przebieg choroby oznaczono równie¿ aktywnoæ enzymów lizosomalnych i stwierdzono obni¿enie aktywnoci hexozaminidazy A i B [26].
Willner i wsp. opisali 9 pacjentów z gangliozydoz¹ GM2 w wieku od 11 do 37 lat w 4
niespokrewnionych rodzinach ¯ydów Aszkenazyjskich. Wczesnymi objawami choroby by³y w tej grupie objawy mó¿d¿kowe,
dr¿enie, zaburzenia koordynacji i dyzartria,
a nastêpnie zajêcie górnego i dolnego neuronu ruchowego. Trzech najstarszych pacjentów prezentowa³o objawy demencji oraz
nawracaj¹ce epizody psychotyczne [28]. U
13-letniego pacjenta w³asnego wystêpowa³o równie¿ dr¿enie koñczyn górnych, dyzartria i ataksja.
Wród badañ dodatkowych przydatnych
w diagnostyce GM2 wymienia siê m.in. badanie rezonansem magnetycznym. W postaci niemowlêcej stwierdzano przede
wszystkim wczesne zajêcie j¹der podkorowych, wzgórza oraz w póniejszym etapie
zanik korowy mózgu. W postaci m³odzieñczej najpierw dominowa³ zanik korowy i istoty bia³ej struktur nadnamiotowych, a póniej
dochodzi³o do zajêcia struktur podnamiotowych, nie obserwowano natomiast zajêcia
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j¹der podkorowych. W postaci doros³ych,
zarówno choroby Tay-Sachsa jak i Sandhoffa, stwierdzano jedynie postêpuj¹cy zanik
mó¿d¿ku [10]. W naszych przypadkach
wczesnej GM2 u jednego z dzieci nie stwierdzono zmian w badaniu MR, natomiast u
drugiego rozleg³e zmiany w j¹drach podkorowych i w istocie bia³ej.
W ocenie stopnia zaawansowania gangliozydoz wykorzystuje siê metody pozwalaj¹ce na pomiar zawartoci gangliozydów
GM1 i GM2, w tym w p³ynie mózgowo-rdzeniowym, metod¹ spektroskopii masowej
[11]. Wykorzystuj¹c swoiste przeciwcia³a
monoklonalne i metodê ELISA mo¿na bowiem oznaczyæ dok³adnie zawartoæ gangliozydów w fibroblastach, a tak¿e wykazaæ
ich obni¿enie po zastosowaniu substytucyjnej terapii enzymatycznej [27]. Trwaj¹ tak¿e badania nad prenataln¹ diagnostyk¹ chorób lizosomalnych [12].
Wszystkie te osi¹gniêcia maj¹ na celu
umo¿liwienie skutecznego leczenia gangliozydoz. Pierwsze próby zast¹pienia nieaktywnego enzymu w chorobach lizosomalnych (Enzymatyczna Terapia Zastêpcza,
Enzyme Replacement Therapy; ERT), mia³y miejsce ju¿ w latach 60-tych ubieg³ego
stulecia. Podjêto próby zastosowania wyizolowanych enzymów lizosomalnych w chorobach Sandhoffa, Fabry'ego i Pompego.
Sukces z wykorzystaniem beta-glukozydazy uzyskano jednak tylko w chorobie Gauchera typ 1. Aktualnie obiecuj¹cym sposobem leczenia jest równie¿ terapia wzmacniaj¹ca (Enzyme Enhancement Therapy,
EET), która polega na wprowadzaniu do
organizmu farmakologicznych bia³ek opiekuñczych, które zwiêkszaj¹ aktywnoæ
resztkow¹ nieprawid³owych bia³ek enzymatycznych, bez koniecznoci zastêpowania
ich prawid³owymi kopiami. Cz¹steczki wykorzystywane aktualnie jedynie eksperymentalnie w EET maj¹ zdolnoæ przenikania przez barierê krew-mózg, a w zwi¹zku z
tym mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne w
terapii chorób lizosomalnych przebiegaj¹cych z neurodegeneracj¹ [4,7,8,19,21]. U
ch³opca z GM2 typu 0 Sandhoffa w materiale w³asnym zastosowano preparat Zavesca
(Miglustat), stosowany w leczeniu choroby
Gauchera. W czasie pó³rocznej terapii nie
uzyskano istotnego spowolnienia przebiegu
choroby, która jednak by³a ju¿ w chwili rozpoczêcia terapii znacznie zaawansowana.
Podejmowane próby enzymatycznej terapii substytucyjnej na modelach zwierzêcych s¹ obiecuj¹ce, a ich powodzenie stanowi realn¹ szansê na wprowadzenie tej
metody u ludzi. Jednym z opisanych dowiadczeñ by³a próba wprowadzania genu
prawid³owego enzymu za pomoc¹ stereotaksji wewn¹trzczaszkowo myszom z chorob¹ Sandhoffa, z wykorzystaniem adenowirusów jako wektora. U osobników, które
prze¿y³y ponad rok i które zachowa³y d³u¿ej
pe³n¹ sprawnoæ motoryczn¹, stwierdzono
mniejsze stê¿enie gangliozydu GM2 i wiêksze stê¿enie beta-hexozaminidazy [2].
Prowadzone s¹ równie¿ badania nad
wykorzystaniem komórek macierzystych,
podawanych bezporednio do uk³adu komorowego mózgu chorych myszy. Komórki te
migrowa³y do mózgu gospodarza i produkowa³y zwiêkszon¹ iloæ prawid³owego enM. Steczkowska i wsp.

zymu [5]. W przypadku gangliozydoz aktualnie mo¿liwe jest jedynie leczenie objawowe.
Brak jest mo¿liwoci skutecznego substytucyjnego leczenia enzymatycznego. Jednak
postêp jaki dokonuje siê zarówno w diagnostyce jak i mo¿liwociach terapeutycznych
chorób lizosomalnych pozwala mieæ nadziejê, ¿e wkrótce bêdzie to mo¿liwe.
Wnioski
1. Sta³ymi objawami gangliozydoz zarówno GM1 jak i GM2 o wczesnym pocz¹tku by³y plamka winiowa na dnie oczu,
znacznego stopnia opónienie rozwoju psychoruchowego, zajêcie w¹troby oraz padaczka objawowa.
2. Postaæ m³odzieñcza przebiega³a bez
tych objawów, pod postaci¹ dr¿enia r¹k i
dyzartrii oraz zmian wywo³anych potencja³ów wzrokowych.
3. W wieku 1-2 lat obraz MR mózgu
mo¿e w tych przypadkach nie wykazywaæ
¿adnych istotnych zmian, ale równie¿ rozleg³e zmiany demielinizacyjne w istocie bia³ej i j¹drach podkorowych.
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