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::  Trombocytopenia z wrodzoną 
niedokrwistością dyserytropoetyczną 

 

 

Orpha number: ORPHA67044 

 

Definicja choroby: 
 
Trombocytopenia z wrodzoną niedokrwistością dyserytropoetyczną to rzadka choroba hematologiczna, 
występująca prawie wyłącznie u mężczyzn, charakteryzująca się umiarkowaną do ciężkiej 
małopłytkowością z krwotokami, z obecną lub nieobecną, łagodną do ciężkiej niedokrwistością. 
 

Epidemiologia: 
 
Częstość występowania jest nieznana. W literaturze opisano przynajmniej trzy rodziny z małopłytkowością 
z wrodzoną niedokrwistością dyserytropoetyczną z mutacjami genu GATA1. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Choroba występuje prawie wyłącznie u mężczyzn, a u kobiet najczęściej przebiega bezobjawowo lub  
łagodnie. Rozpoczyna się w okresie niemowlęcym lub noworodkowym (w ciężkich przypadkach), u 
pacjentów łatwo powstają siniaki oraz występują inne objawy małopłytkowości włącznie z krwawieniem z 
nosa, wybroczynami, krwiakami i splenomegalią. Niedokrwistość występuje często w stopniu łagodnym do 
ciężkiego. Intensywne krwotoki i/lub siniaki mogą występować u niektórych pacjentów po urazie, a u 
innych spontanicznie. W kilku przypadkach odnotowano także wnętrostwo. 
 

Etiologia: 
 
Choroba spowodowana jest mutacjami genu GATA1 (Xp11.23) kodującym GATA1, regulator transkrypcji 
zaangażowany w erytropoezę i megakariocytopoezę. Różne mutacje zidentyfikowane w tym genie 
odpowiadały za zmienne spektrum fenotypowe choroby. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie stawia się na podstawie rodzinnej historii choroby oraz wyników badań laboratoryjnych. W 
morfologii krwi widoczna jest małopłytkowość, w niektórych przypadkach niedokrwistość i bardzo rzadko 
neutropenia. Płytki krwi często wykazują zaburzenia funkcjonalne w postaci defektu agregacji w 
odpowiedzi na agonistów. W rozmazie krwi obwodowej stwierdza się nieprawidłową wielkość i kształt 
erytrocytów, a także niedobór płytek krwi. W wynikach biopsji szpiku widoczna jest dyserytropoeza, 
dysmorficzne erytroblasty, dysplastyczne płytki krwi i megakariocyty. Mutacje genu GATA1 można 
zidentyfikować  w molekularnym badaniu genetycznym. 
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić zespoły mielodysplastyczne, talasemie, zespół Gilberta, 
sferocytozę dziedziczną, ostrą białaczkę erytroidalną (sprawdź te terminy), niedobory kwasu foliowego, 
żelaza lub witaminy B12 oraz AIDS, malarię, leiszmaniozę trzewną lub inne nabyte lub wrodzone 
trombocytopenie. Należy także wykluczyć zespół Wiskotta i Aldricha (sprawdź ten termin). 
 

Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach, w których zidentyfikowano mutację genu GATA1. 
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Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba dziedziczona jest w sposób sprzężony z chromosomem X i możliwe jest uzyskanie porady 
genetycznej. Większość kobiet jest bezobjawowymi nosicielkami. 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
Osoby z łagodnymi objawami nie wymagają leczenia. Małopłytkowość i związane z nią objawy można 
leczyć przetaczaniem płytek krwi. W przypadku krótkotrwałego krwawienia o łagodnym lub umiarkowanym 
stopniu dobre rezultaty przynosi zastosowanie desmopresyny. W przypadku ciężkiego obrzęku płodu 
związanego z niedokrwistością niezbędne będą transfuzje wewnątrzmaciczne oraz transfuzje po 
urodzeniu u noworodków z ciężką niedokrwistością. U pacjentów poddawanych regularnym transfuzjom 
należy uważnie monitorować poziom żelaza we krwi. Jeżeli objawy zagrażają życiu należy rozważyć 
przeszczep szpiku kostnego. Należy unikać czynników antypłytkowych, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych oraz czynności obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia urazu. 
 

Rokowanie: 
 
Rokowanie zależy od stopnia ciężkości choroby. Jakość życia może być obniżona u osób z poważnym 
przebiegiem choroby, nieleczone przeładowanie żelazem związane z wielokrotnym przetaczaniem krwi w 
leczeniu niedokrwistości może być bardzo wyniszczające. 
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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. 

 

 

 


