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::  Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna 

 typu III 
Orpha number: 98870 

 

Definicja choroby:   
 
Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna typu III (CDA III) jest rzadką formą CDA (zobacz ten termin) 
i charakteryzuje się zaburzeniem erytropoezy,  obecnością w szpiku kostnym olbrzymich wielojądrzastych 
erytroblastów i objawami lekkiej do umiarkowanej niedokrwistości.   
 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja nie jest znana. W Szwecji, Ameryce i Argentynie opisano trzy rodziny z autosomalną 
dominującą wrodzoną niedokrwistością dyserytropoetyczną typu III. Opisano ponadto przypadki 
sporadyczne przypominające CDA III. W całym świecie opisano około 60 przypadków. 

 

Opis kliniczny: 
 
Obraz kliniczny jest różny.  CDA III przebiega z lekką niedokrwistością i żółtaczką u noworodków, ale 
może być nieuchwytna zarówno w okresie dzieciństwa, jak  i w wieku dorosłym. Podczas infekcji, stresu 
oraz ciąży intensywność objawów wzrasta.  Może współistnieć z gammopatiami mononuklealnymi, 
szpiczakiem mnogim (zobacz te terminy) i naczyniopodobnymi smugami na siatkówce, które mogą 
spowodować upośledzenie wzroku. Sporadycznym przypadkom CDA III towarzyszy hiperplazja 
erytroblastów, choroby kostne, niepełnosprawność intelektualna i hepatosplenomegalia. 

 
Etiologia: 
 
W genie KIF23 (15q23) zostały zidentyfikowane ostatnio mutacje będące przyczyną dominującej formy 
CDA III. Gen ten koduje białko podobne do mitotycznej kinezyny, kluczowe dla cytokinezy. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza oparta jest na wynikach badań laboratoryjnych. Chorobę tę charakteryzuje umiarkowana 
niedokrwistość, makrocytoza we krwi obwodowej oraz olbrzymie, wielojądrzaste erytroblasty (zawierające 
do 12 jąder) w szpiku kostnym. Charakterystyczne są również: podwyższone poziomy kinazy tymidyny, 
dehydrogenazy mleczanowej, bilirubiny i niskie stężenie (nawet niewykrywalne) haptoglobiny. 
Rozpoznanie choroby można potwierdzić poprzez wykrycie mutacji  w  genie KIF23. 
 

Diagnostyka różnicowa: 

Rozpoznanie CDA powinno być brane pod uwagę po wykluczeniu innych przyczyn makrocytozy (niedobór 
B12, kwasu foliowego oraz inne niedokrwistości megaloblastyczne, takie jak niedokrwistość złośliwa albo 
zespół niedokrwistości megaloblastycznej zależnej od tiaminy; zobacz te terminy), nabyta niedokrwistość 
dyserytropoetyczna (choroby mielodysplastyczne, ostra białaczka erytroblastyczna), niedokrwistości 
hemolityczne (dziedziczna sferocytoza) albo mikrocytarne (talasemie i niedokrwistości z niedoboru 
żelaza).  Ponadto należy wykluczyć zespół Gilberta (zobacz ten termin) i infekcje. 
 

Diagnostyka prenatalna: 
 
W ciążach wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna może zostać przeprowadzona jeżeli uprzednio w 
rodzinie została zidentyfikowana mutacja będąca przyczyną choroby. 
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Poradnictwo genetyczne: 
 
W CDA III jest możliwe poradnictwo genetyczne.  Choroba uwarunkowana jest w sposób autosomalny 
dominujący. Opisane sporadyczne przypadki przypominające CDA III  o dziedziczeniu autosomalnym 
recesywnym, sugerują inne podłoże genetyczne aniżeli związane z CDA III mutacje w KIF23 oraz 
możliwość istnienia jeszcze jednego podtypu CDA. 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
W większości przypadków niedokrwistość jest lekka i nie wymaga leczenia.  Transfuzja krwi jest tylko 
konieczna w ekstremalnie ciężkich  przypadkach niedokrwistości (najczęściej w wyniku ciąży albo 
operacji).  U chorych z objawami ocznymi zaleca się długofalową opiekę okulistyczną. 
 

Prognoza: 
 
Prognoza jest zazwyczaj dobra i oczekiwana długość  przeżycia nie jest zmniejszona. U chorych z 
upośledzeniem widzenia jakość życia może ulec pogorszeniu.  
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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. 

 

 

 


